
 
 
 

 
 

בעל מטען חשמלי חיובי  גרעיןכל החומרים בנויים מאטומים. כל אטום בנוי מ

( הנמצא -אחד לפחות, בעל מטען חשמלי שלילי )מינוס,  אלקטרון)פלוס, +( ומ

בקרבתו. הגרעין בנוי מפרוטונים ונייטרונים )פרט לאיזוטופ השכיח של המימן 

שהגרעין שלו הוא למעשה פרוטון בודד(. פרוטון הוא חלקיק הטעון מטען חשמלי 

ובית. חיובי ואילו הנייטרון ניטרלי מבחינה חשמלית ולכן גרעין האטום טעון חי

 באטום ניטרלי מספר האלקטרונים זהה למספר הפרוטונים. 

 

 אטומיים-סדרי הגודל של אטומים ושל חלקיקים תת

והכוונה היא  01-9סקופיים )ננו= -אטומים ומולקולות נמדדים בסדרי גודל ננו

רוב רובו של האטום הוא ריק. בעוד שרדיוס . לננומטר, כלומר, מיליארדית המטר(

הוא בסדר  רדיוס הגרעיןמטר,  01-01בסדר גודל של אנגסטרם, כלומר, האטום הוא 

מטר, ובשאר נפחו של האטום נעים האלקטרונים שנפחם זניח ביחס  01-01גודל של 

לגרעין. על אף שמטענו החשמלי של האלקטרון שווה בגודלו )וכמובן שונה בסימנו( 

ת ממס 0111קטנה כמעט פי  מסת האלקטרוןלזה של הפרוטון, 

 הפרוטון )מסת הפרוטון ומסת הנייטרון דומות מאוד(.

 

וע האלקטרון )בעל מטען חשמלי שלילי( לא "נופל" לגרעין מד

 האטום )בעל מטען חשמלי חיובי("?

לא ניתן לענות על השאלה באופן משמעותי ללא התייחסות 

שהאלקטרון אינו חלקיק "קלאסי", אלא בעל  עמוקה לכך

תכונות קוונטיות שבאות לידי ביטוי בגלל מסתו הקטנה יחסית. 

 באופן הצהרתי, ניתן להסביר כי התשובה לשאלה זו כוללת דיון 

במהות האלקטרון, שעל פי תורת הקוונטים מתנהג לא רק 

 . כגלכחלקיק אלא גם 

 

 מודל האטום 

 רקע מדעי

 מודל המסלולים
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 האלקטרונים באטום

פי תורת הקוונטים, ניתן לתאר את מיקומו של האלקטרון -על

 סיכויבאטום רק באופן הסתברותי. כלומר, ניתן להתייחס רק ל

למצוא את האלקטרון בנקודה מסוימת במרחב. לכן, על פי 

התיאור הקוונטי יהיה זה שגוי להמשיך ולהציג את האלקטרון 

 ול מוגדר )ראו איור מודל המסלולים(.כחלקיק הנע במסל

לאלקטרונים באטום מיוחסת כמות אנרגיה. רמת האנרגיה של 

אלקטרון היא כמות האנרגיה המוגדרת שיש לאלקטרון 

באטום. ככל שהאנרגיה של האלקטרון גבוהה יותר, ההסתברות 

למציאתו קרוב לגרעין קטנה יותר. הביטוי "נמצא ברמת 

ל מיקום של האלקטרון ולתפיסה של אנרגיה" מוביל לחשוב ע

מסלולים מוגדרים שבהם נע האלקטרון באטום. המודל 

המקובל כיום לתיאור האלקטרון הוא "ענן אלקטרוני", 

)שאינו  סיכויהמתאר את המקומות במרחב האטום שבהם יש 

אפס( למצוא אלקטרון בעל אנרגיה מסוימת. לעננים אלו יש 

 . אורביטלים צורות מרחביות מוגדרות המכונות

 
 

 זרם חשמלי: זרם אלקטרונים

 -היסודות המתכתיים מוליכים חשמל עקב קיומם של מטענים חשמליים ניידים 

אלקטרונים "חופשיים" )המכונים גם "ים אלקטרונים"( הקיימים בפיסת מתכת. 

 קיימת  משיכה חלשה יותר ל אטומי היסוד המתכתי שאלקטרונים אצל חלק מה

 .יחסית לגרעיני האטומים

הם בעצם משותפים לכל האטומים בחומר המתכתי, כלומר הם  אלקטרונים אלה 

 ניידים ולכן לא "שייכים" לאטום ספציפי בצבר. 

האלקטרון )או האלקטרונים( החיצוני באטום בודד של יסוד מתכתי נמשך חלש, 

י להוציא אלקטרון באופן יחסי, לגרעין האטום, אך הוא אינו חופשי; כלומר, כד

 מכל אטום )כולל מאטום של יסוד מתכתי( צריך תמיד להשקיע אנרגיה.

 מודל האטום
 המקובל כיום
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 מספר אטומי

מספר הפרוטונים בגרעין האטום הוא שקובע את סוג האטום )היסוד(. מספר זה 

, כיוון 0( הוא H. לדוגמא: המספר האטומי של היסוד מימן )מספר אטומימכונה: 

ון אחד בלבד; המספר האטומי של היסוד ברזל שגרעין אטום המימן בנוי מפרוט

(Fe הוא )פרוטונים ומספרו האטומי של  02 -כיוון שגרעין אטום הברזל בנוי מ 02

 . 90( הוא Uהיסוד אורניום )

 

 מספר מסה 

מספר הפרוטונים והנייטרונים שבגרעין האטום מכונה "מספר מסה". בטבלאות 

המסה. בדרך כלל כאשר דנים המחזוריות מיוצג המספר האטומי ולא מספר 

באיזוטופים של יסודות שונים נהוג לייצג את המידע אודות מספרו האטומי ומספר 

 ( באופן הבא:Xהמסה של יסוד מסויים )

 

 

 איזוטופים

. אטומים אלו מספר נייטרונים שונה בגרעיןלאטומים של יסוד מסוים עשוי להיות 

של אותו יסוד. לדוגמא, לאיזוטופ אטום המימן השכיח בטבע  איזוטופיםמכונים: 

. 0ומספר המסה שלו הוא  0אין כלל נייטרונים בגרעין ולכן מספרו האטומי הוא  

לאיזוטופ שני של המימן, הדויטריום, פרוטון אחד ונייטרון אחד בגרעין; מספרו 

מימן, הטריטיום, פרוטון . לאיזוטופ נוסף של ה0ומספר המסה הוא  0האטומי הוא 

כלומר,  .3, מספר המסה שלו הוא 0אחד ושני נייטרונים בגרעין; מספרו האטומי 

  ניטרוניםהיות ומספר הפרוטונים הוא הקובע את סוג האטום, מספר משתנה של 

 לא משנה את סוג האטום אלא את האיזוטופ שלו.

 

 

x 
 מספר מסה

 מספר אטומי
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  גרעין האטום

כאמור, גרעין האטום בנוי מפרוטונים הטעונים מטען חשמלי חיובי ונייטרונים 

שהינם חסרי מטען חשמלי )ניטרלים מבחינה חשמלית(. בין הפרוטונים קיימים 

 כוחות דחייה חשמליים. 

כיצד יתכן שלמרות כוחות הדחייה החשמליים הם נמצאים יחד  נשאלת השאלה:

 קרובים זה לזה?

אופי הכוחות החשמליים אינו מאפשר להסביר מדוע גרעיני האטומים מסוגלים 

להתקיים. הרי הפרוטונים כולם טעונים מטען חשמלי חיובי, כך שפועלים ביניהם 

הנמצאים באותו גרעין קרובים מאוד זה כוחות דחייה חשמליים. ברור שהפרוטונים 

לזה )שהרי מימדי הגרעין זעירים ביותר(, כך שכוחות הדחייה החשמליים ביניהם 

גדולים מאוד. בהעדר כוח אחר, אשר יתגבר על כוחות הדחייה הללו, היה הגרעין 

מתפרק, וחלקיקיו הנידחים זה מזה היו מועפים בכוח עצום לכל עבר. מאחר שדבר 

, כוחות נוספיםמתרחש, מוכרחים להניח כי בין מרכיבי הגרעין פועלים גם זה אינו 

מסוג אחר, המושכים אותם זה אל זה ובכך מאפשרים את קיומו של הגרעין. כוחות 

 ".כוחות גרעינייםאלו מכונים "

פי סדר עוצמתם: כוח גרעיני חזק, -בפיסיקה מתארים ארבעה כוחות יסודיים, על

 י חלש וכוח הכבידה. הכוח שקיים בין הפרוטונים בגרעין כוח חשמלי, כוח גרעינ

מהכוח החשמלי והוא  011גדולה פי , שעוצמתו הכוח הגרעיני החזקהאטום הוא 

 מטר(. 10 - 01פועל בטווחים קצרים מאוד )בסדר גודל של 

 

 

הערה חשובה: לא ניתן לפרק יסוד באמצעות תגובה כימית ל"חומרים" אחרים. 

במהלך תגובות כימיות חלים שינויים בקשרים שבין האטומים )שינויים בכוחות 

אלקטרוסטטיים( אך אין שינוי בהרכב הגרעין שהוא הקובע את זהות  -החשמליים

להפוך ליסוד אחר רק היסוד )הכרוך בשינויים בכוחות הגרעיניים(. יסוד יכול 

)פירוק גרעיני( או היתוך )מיזוג( -בעקבות תגובה גרעינית )התפרקות רדיואקטיבית

גרעיני(, תהליך שבו גרעין האטום עובר שינוי. כיוון שמדובר בכוחות גרעיניים 

)כגון, מיזוג גרעיני תגובות גרעיניות מלוות בפליטת אנרגיה עצומה חזקים, 

צת מימן ופירוק גרעיני המתרחש בהפעלת פצצה המתרחש בשמש ובהפעלת פצ

הנאמדת בסדרי גודל שונים לחלוטין מהאנרגיה המלווה  אטום ובכור גרעיני(,

 )כגון תגובת שריפה(. תגובות כימיות

 

4 



                                                                                                     אטומיים נוספים-חלקיקים תת

        . אטום, הוא חלקיק שגודלו קטן מזה של בפיזיקה, אטומי-חלקיק תת

פרוטון , האלקטרוןחלקיקים כאלו הם החלקיקים המרכיבים את האטום: ה

                                                                                                                   ניטרון.     וה

אטומיים )המכונים -קיימים עשרות חלקיקים תתמניחים כי בנוסף לחלקיקים אלו 

)כמו מאיצי חלקיקים חלקיקים אלמנטאריים( המיוצרים בתהליכי הקרנה ופיזור ב

 .(מזוניםו באריונים , קווארקים ,מיואון, הנייטרינו, הפוטוןה

 

 יונים  - אטומים טעונים

באטום ניטרלי מספר האלקטרונים זהה למספר הפרוטונים. אטום שעקב תגובה 

כימית נוסף לו אלקטרון )או אלקטרונים( יהיה טעון במטען חשמלי שלילי )יותר 

)אניון(. כאשר מאבד האטום  יון שליליאלקטרונים מפרוטונים( והוא יכונה 

חשמלי חיובי )פחות אלקטרונים אלקטרון או אלקטרונים, הוא יהיה טעון במטען 

 )קטיון(.  יון חיובימפרוטונים( והוא יכונה 

 

 האם ניתן לראות אטומים? 

  לראות"  עד למחצית השניה של המאה הקודמת, לא ניתן היה 

טומים בודדים, וקיומם של האטומים היה בחזקת תיאוריה א

מדעית. פיתוחים טכנולוגיים חדישים במדע, כמו למשל, 

 מיקרוסקופ המינהור הסורק מאפשרים "לראות" אטומים

 השטח.הנמצאים בפני 

ניתן לראות  על מסך המחשב הוא   הממוחשב, שאותוהייצוג 

 ש ל פוטנציאל חשמלי במרחב .למעשה סוג" תרגום" 

 

ניראים בחתכים שונים, המודגמים עמקים הגבעות וה

לכאורה ככדורים צפופים וקשיחים  , אולם יש להבין כי 

את החללים הריקים  צורת הייצוג  המתוארת  אינה מבטאת 

 נה האטומים.בהדינמיים הקיימים למעשה במ

 

 

 יסודות ותרכובות: מבנים, תכונות   מקור: ערכת ה.ל.ה 

 1.0100ותהליכים לכיתה ח  

  גרש יכה לתלמידים : מילכה ברקו ער

דימות של מאות אטומי 
פחמן על ידי מיקרוסקופ 
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