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ישראלמדינת

החינוךמשרד

'ו-'שיעור מדעים לכיתות ד

?לשם מה -דחיפה או הרמה , משיכה: נושא השיעור

ר אמיר ברנע"ד: עם המורה
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סוללה וכבש, מגלשה: סוגים-מישור משופע 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=dVuwf_ATfi0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=dVuwf_ATfi0&feature=emb_logo
https://www.masa.co.il/article/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
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סוללה וכבש, מגלשה: סוגים-מישור משופע 

https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%94+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRmreSu9zpAhUThhoKHQGECJYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%94+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECAAQGDoGCAAQChAYUPPuDFiUiw1gy5MNaABwAHgAgAHFA4gBmxCSAQkwLjYuMi4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0sbSXpHpL5OMaoGIorAJ&bih=625&biw=1349&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&tbs=itp:animated&hl=iw#imgrc=-AL2U_vAN_jDaM&imgdii=ohKSYwHoY99TRM
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%94+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D&tbm=isch&ved=2ahUKEwiRmreSu9zpAhUThhoKHQGECJYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%94+%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECAAQGDoGCAAQChAYUPPuDFiUiw1gy5MNaABwAHgAgAHFA4gBmxCSAQkwLjYuMi4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=0sbSXpHpL5OMaoGIorAJ&bih=625&biw=1349&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&tbs=itp:animated&hl=iw#imgrc=-AL2U_vAN_jDaM&imgdii=ohKSYwHoY99TRM
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מסייעת להוריד חפצים  המגלשה

.  ואנשים ממקום גבוה למקום נמוך

מותקנות מתחת  מגלשות חירום

כדי לרדת , מטוסי נוסעיםלדלתות

.  במהירות ללא הסכנה שבקפיצה

.  מגלשות גני משחקים ושעשועים

סוללה וכבש, מגלשה: סוגים-מישור משופע 
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וכבשסוללה, מגלשה: סוגים-מישור משופע 

https://pixabay.com/photos/pyramids-egypt-egyptian-ancient-2371501/
https://pixabay.com/photos/pyramids-egypt-egyptian-ancient-2371501/


66

מאפשרת  סוללה

להעפיל לגובה שקשה  

.  לעלות אליו אנכית

סוללות העפר במצרים 

שימשו את  העתיקה

הרמת האבנים 

הכבדות ששימשו  

. לבניית הפרמידות

וכבשסוללה, מגלשה: סוגים-מישור משופע 
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לאנשים לנגישותכבש 

.עם מוגבלות

כל מבנה ציבורי בישראל 

חייב לכלול אמצעים 

.שיאפשרו גישה לנכים

כבשסוללה ו, מגלשה: סוגים-מישור משופע 

https://www.youtube.com/watch?v=sTOWiDDgTIk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=sTOWiDDgTIk&feature=share
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&sxsrf=ALeKk02hr9YpV6qKwlubHFh11qMDDh8ZTA:1591424421805&source=univ&tbm=isch&q=%D7%A1%D7%9E%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjzvOT6xezpAhX8AGMBHcMJBIQQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=625#imgrc=U10QPzvgwie7pM&imgdii=HQ3gjh6EoFtCXM
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&sxsrf=ALeKk02hr9YpV6qKwlubHFh11qMDDh8ZTA:1591424421805&source=univ&tbm=isch&q=%D7%A1%D7%9E%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjzvOT6xezpAhX8AGMBHcMJBIQQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=625#imgrc=U10QPzvgwie7pM&imgdii=HQ3gjh6EoFtCXM
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?היוםנלמדמה

? מהו מישור משופע ולאילו שימושים אנו נעזרים בו•

התנסות וניסויים: נפגוש בכלי העבודה של המדען•

?מהו הוא חושב-לאונרדו דה וינצי מצטרף לניסויים •

?איך משלבים ניסויים בחקירה מדעית •

אתגר לחקירה אישית בבית•
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?לשיעורלהביאמה

https://www.pinterest.com/pin/276197389631605494/
https://www.pinterest.com/pin/276197389631605494/
https://pixabay.com/vectors/paper-sheets-white-corner-rolled-32377/
https://pixabay.com/vectors/paper-sheets-white-corner-rolled-32377/
https://www.google.com/search?q=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F&tbm=isch&safe=active&chips=q:%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F,online_chips:%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&hl=iw&ved=2ahUKEwipzbW7pdzpAhUI1IUKHSE4DqQQ4lYoBHoECAEQGQ&biw=1349&bih=625#imgrc=zROxvFxYwEfhsM
https://www.google.com/search?q=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F&tbm=isch&safe=active&chips=q:%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F,online_chips:%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&hl=iw&ved=2ahUKEwipzbW7pdzpAhUI1IUKHSE4DqQQ4lYoBHoECAEQGQ&biw=1349&bih=625#imgrc=zROxvFxYwEfhsM
https://www.google.com/search?q=%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-uLTpdzpAhUR_IUKHddwBRkQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJ1CRmgVY06AFYN3CBWgAcAB4AIABpwGIAZoFkgEDMC41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=SrDSXrStDpH4lwTX4ZXIAQ&bih=625&biw=1349&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&hl=iw#imgrc=Ns7RSkY_XDH8iM
https://www.google.com/search?q=%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-uLTpdzpAhUR_IUKHddwBRkQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJ1CRmgVY06AFYN3CBWgAcAB4AIABpwGIAZoFkgEDMC41mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=SrDSXrStDpH4lwTX4ZXIAQ&bih=625&biw=1349&rlz=1C1CHEU_iwIL768IL768&safe=active&hl=iw#imgrc=Ns7RSkY_XDH8iM
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!הגיעה מתנה מהדודה 

?מה קיבלתי
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?  כיצד נעביר את המתנה הענקית מהכניסה לחדר שלי

החדר שלי

הכניסה לבית
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!יש פתרון 

?  מישור משופע 

הכניסה לבית

ההחדר שלי
ב

גו
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ניסוי ראשון עם מישור משופע-נצא לדרך  

1

2
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?מה היו השלבים-הניסוי שערכנו  

?  מה קרה
תצפית בלבד

?  איך זה קרה
רעיונות+ תצפית 

?  מדוע זה קרה
רעיונות  + תצפית 

 +
עובדות/תוצאות
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נזכיר את הניסוי שעשינו עם מישור משופע

1

2



1616

ניסוי ראשון עם מישור משופע-דף עבודה  

................................................................. כאשר עשינו

:  זה הראה ש

  .................................................................................

..........................................לכן זה תומך ברעיון שלנו על 

...............................................................................כי

?מהו הרעיון שלנו שמסביר את התוצאות 

.................................................................................
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הכניסה לבית

החדר שלי

הגדרה פשוטה-מישור משופע 

https://www.youtube.com/watch?v=sTOWiDDgTIk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=sTOWiDDgTIk&feature=share
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123

ניסוי שני עם מישור משופע
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ניסוי שני עם מישור משופע-דף עבודה  

................................................................. כאשר עשינו

:  זה הראה ש

  .................................................................................

..........................................לכן זה תומך ברעיון שלנו על 

...............................................................................כי

?מהו הרעיון שלנו שמסביר את התוצאות 

.................................................................................
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?מהירות שונה-גובה שונה שיפוע שונה -ניסוי שלישי 

1

2

3

https://www.123homeschool4me.com/simple-machines-inclined-planes-week-1_7/
https://www.123homeschool4me.com/simple-machines-inclined-planes-week-1_7/
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ניסוי שלישי  עם מישור משופע-דף עבודה  

................................................................. כאשר עשינו

:  זה הראה ש

  .................................................................................

..........................................לכן זה תומך ברעיון שלנו על 

...............................................................................כי

?מהו הרעיון שלנו שמסביר את התוצאות 

.................................................................................
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משפחה טובה-מכונות פשוטות 
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משפחה טובה-מכונות פשוטות 
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?מהי מכונה פשוטה 

.מתקן הממיר אנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת: מכונה פשוטה

הסבר כללי של ההגדרה-יתרון מכני 

יותר כוח גדול בכדי להפיק , שלוהכוח הקטן דרכים לניצול נבון של 

[.  מכונות פשוטות]תוך שימוש באמצעים שונים 
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?מהו מישור משופע 

אורך המישור המשופע מחולק : יתרון מכני של מישור משופע

.כאשר רוצים להרים גוף ממקום נמוך למקום גבוה, בגובה שלך

הכוללת  , ללא חלקים נעים, מישור משופע הוא מכונה פשוטה

.  שקצה אחד שלו נמוך מקצהו השני, משטח משופע

גרירת חפץ על־פני משטח משופע דורשת השקעה פחותה של כוח 

.בהשוואה לגרירתו בהרמה אנכית
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איש האשכולות מצטרף אלינו  -לאונרדו דה וינצי 
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המכונות של לאונרדו
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י'וינצדהלאונרדו

http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=cb4c06b9-02f4-49af-80ce-540836464a46&type=book
http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=cb4c06b9-02f4-49af-80ce-540836464a46&type=book
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י'וינצדהלאונרדו

http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=cb4c06b9-02f4-49af-80ce-540836464a46&type=book
http://www.bl.uk/turning-the-pages/?id=cb4c06b9-02f4-49af-80ce-540836464a46&type=book
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למידה מהתנסות וניסיונות-י'וינצדהלאונרדו

:דרך ההתנסות אנו

.מטילים ספק ולומדים, טועים , חווים
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אני תלמידו של הניסיון
לאונרדו דה וינצי
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?היוםלמדנו מה

מהו מישור משופע ולאילו שימושים אנו נעזרים בו  •

.סוללה וכבש, מגלשה: משופעהכרנו סוגי מישור •

התנסות וניסויים: נפגוש  בכלי העבודה של המדען•

לאונרדו דה וינצי מציע את החשיבה שלו לגבי התנסות וניסויים•

?דרך לשלב ניסויים בחקירה מדעית •

אתגר לבנייה עם חברים-ועוד •
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משימה עצמאית ועם חברים-האתגר

:  האתגר
לבנות מסלול עם מישור משופע בו הכדור מגיע ברצף מלמעלה עד לסל 

!ללא מעצורים

...טיפים להצלחה
!פעולהבשיתוףביחדעובדים1.
.משיגיםשאתםניירמגבותושלהטואלטניירגלילישלהגדליםבכלהשתמשו2.
.יותרמורכבלמסלוללהתקדםובהדרגהפשוטמסלולעםלהתחילכדאי3.

?מסלולאורךמה?בניתםוגובהגודללאיזה:שלכםההצלחהאתתבדקו4.

?השתמשתםגליליםבכמה

!תוותרוואלנחושיםהיו.5
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משימה עצמאית ועם חברים-האתגר

פחות פשוטפשוט
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משימה עצמאית ועם חברים-האתגר

!קשה 
...קשה מאד

.

https://www.exploratorium.edu/tinkering/blog/2017/08/04/thinking-creatively-about-marble-machines
https://www.exploratorium.edu/tinkering/blog/2017/08/04/thinking-creatively-about-marble-machines
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!להתראות ובהצלחה בבנייה 


