
 הגדרות: מסה ומשקל 

 1שקופית מספר 

 .שונהמבחינה מדעית הן מילים בעלות משמעות מסה ומשקל 

 כמות החומר= מסה 

 .סוג של כוח= משקל 

 

 ,  וקובעים את כמות הקמח, כשמכינים לחם

 :  ולא כפי שרבים טועים לומר, מסהמתכוונים בעצם ל

 .משקל

 

 מתייחסת לעוצמת המשיכה בין  , משקל: המילה

 .  או לכוכב לכת אחר, גוף לבין כדור הארץ

,  ביומיום אנו מודעים לקיומו של כוח המשיכה המופעל על גופים

 ,את אריזת הקמח מהיד, שאם נעזוב למשל, וברור לכולנו

 . בגלל אותו כוח משיכה, הקמח ייפול ארצה

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 



 מכשירי מדידה: מסה ומשקל 

  2שקופית מספר 

 ניתן למדוד  ( מסה)את כמות החומר 

 .בעזרת מאזני כפות

 ועל פיהן, על כף אחת שמים יחידות מסה תקניות

 .מחשבים את המסה הכוללת של הגוף הנבדק

 

 ,  שהוא סוג של כוח, משקלאת ה

,  כשמחברים לקפיץ מסה מסוימת. מודדים בעזרת קפיץ

על פי התארכות הקפיץ ניתן למדוד כמה  . נימתחהקפיץ 

 .כוח מופעל עליו

 

 מבטאת את המשקל של  , מידת ההתארכות של הקפיץ

והיא תהייה שונה אם נבדוק את ההתארכות , גוף מסוים

 .בכוכבים שונים( מסה= אותה כמות חומר), של אותו גוף

 מסה ומשקל: היכנסו לקישור

 מד מסה= מאזני כפות 

 מד כוח= קפיץ 

https://www.youtube.com/watch?v=hLUaKid45Co&feature=emb_logo&ab_channel=AmirPerlin


 ייצוג גדלים באותיות: מסה ומשקל 

 3שקופית מספר

אבל ניתן למצוא ביניהם , מסה ומשקל הם מושגים שונים, כאמור

 .על הקשר נלמד בהמשך. קשר

 

 .בשקופית זו נכיר כיצד מיוצגים גדלים שונים בפיזיקה

 

 , כך גם בפיזיקה, כמו בכימיה ובמתמטיקה

 .קיימת שפת קיצורים משותפת ומוסכמת

 

  m:רושמים את האות, מסה: במקום לכתוב את המילה

 mass: באנגלית המילה מסה היא

 

 w: רושמים את האות, משקל: במקום לכתוב את המילה

 Weight: באנגלית המילה משקל היא



 יחידות מידה: מסה ומשקל 

 4שקופית מספר 

 

 ,  לפני שנכיר את היחידות של המסה והמשקל

 .נזכיר כמה גדלים ויחידות מוכרים אחרים

 

 .'וכו, יום, שנייה, שעה: מודדים ביחידות זמן: את הגודל

 'מילימטר וכו, קילומטר, מטר: מודדים ביחידותאורך : את הגודל

 'ליטר וכו, מיליליטר, ק"סמ: נפח מודדים ביחידות: את הגודל

 

 .נחזור למסה ומשקל

 

 'טון וכו, גרם, קילוגרם: מודדים ביחידות מסה: את הגודל 

 .ניוטון: מודדים ביחידה ששמה משקל: את הגודל

 



 1-4סיכום שקופיות : מסה ומשקל 
 

,  העתיקו למחברת את השאלות , צפו בכל המצגת וגם בקישור 

 .ענו על התשובות ושלחו אלי למשוב צילום ברור של העבודה
 

 ?האם מסה ומשקל זה אותו דבר. 1

 ?מסה: מה פירוש המילה. 2

 ?באיזו יחידה מודדים משקל. 3

 ?באיזו יחידה מודדים מסה. 4

 ?באיזה מכשיר מודדים מסה. 5

 ?באיזה מכשיר מודדים משקל. 6

 ?האם בכל הכוכבים קיימת אותה עוצמה של כוח משיכה. 7

 ?מהי האות הייצוגית למסה. 8

 ?מהי האות הייצוגית למשקל. 9

 .  האבטיח שני קילוגרםמשקל / מסת השלימו . 10

 :מעבירים רובוט מכדור הארץ לירח: הקיפו את הנכון. 11

 משתנה/ נשמרת מסתו , והרובוט מועבר בשלמותו

 משתנה  / נשמר ומשקלו 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

 5מספר שקופית 

 .בשיעור הקודם למדנו על ההבדל בין מסה למשקל: הקדמה

 כמות החומר=  מסה

 .סוג של כוח=  משקל

כוח המשיכה הפועל על גוף תלוי במיקום : כלומר, משקל הגוף

 .בו הגוף נמצא

 ,  "חיים"המילה גוף מתייחסת לגופים דוממים או : הערה

 .לשולחן ודוב באותה מידה

 

 שוקל על פני  , שאותו גוף בעל אותה מסה, כך יוצא

 .  ממשקלו על פני כדור הארץ 1/6הירח רק 

 מרחפים "ישנם סרטונים שמתעדים אסטרונאוטים ה

 .למרות שיש עליהם ציוד רב, באופן חלקי על פני הירח

 אסטרונאוט מקפץ על הירח : לקישורהיכנסו 
ירח מקיף את  

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל©  כדור הארץ

https://www.youtube.com/watch?v=w_x6wNxKBlE&ab_channel=%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91


 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

  6מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

מדענים מצאו דרך לחשב את השונות בין המשיכה הייחודית  

 .של כל כוכב וכוכב

 "גורם גרביטציה" לעוצמת המשיכה המאפיינת כל כוכב קראו 

 

הם בדקו מהו כוח המשיכה הפועל על מסה , לצורך ההשוואה

 ,קילוגרם בכל אחד מהכוכבים 1של 

גוף שמסתו  ( י הגוף"ונימשך ע)באיזה כוח מושך הכוכב : כלומר

 .קילוגרם 1

 

 .מוצגת טבלת נתונים ממערכת השמש שלנו 7בשקופית 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

 7מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

 : בואו ונבחן את הטבלה

 .כדור הארץ: נתחיל בכוכב שלנו

 

 ,כשגוף נמצא על פני כדור הארץ

 .כדור הארץ מפעיל עליו כוח

:  כוח נמדד ביחידה בשם, כזכור

 .ניוטון

מהטבלה ניתן ללמוד שעל כל  

של חומר פועל כוח   1קילוגרם 

 .  ניוטון 9.8בעוצמה של 

 

בשיעורים שלנו נוכל לעגל מספר  

 .ג"ניוטון לכל ק 10זה לערך של 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

    8מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

 1על כל  , בכוכב צדק, לעומת זאת

,  ג פועל כוח משיכה חזק בהרבה"ק

 .ניוטון 24.8בעוצמה של 

 

 גדלים שונים מיוצגים  , כמו שלמדנו

 .על ידי אותיות באנגלית

 w= משקל,  m= מסה: נזכיר למשל

 

גם לגודל של עוצמת המשיכה  

 ,  הייחודית

 התאימו  " גורם גרביטציה"שמכונה 

 gבחרו באות , אות ייצוגית

  = gravitation  גרביטציה 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

  9מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

 .בואו נתרגל מעט עכשיו

  1מהטבלה ניתן ללמוד כי על כל 

קילוגרם על פני כדור הארץ פועל 

 .ניוטון 10כוח של כ 

משקלו של כל  , במילים אחרות

קילוגרם על פני כדור הארץ הוא 

 .עשרה ניוטון

 

באיזו עוצמה של כוח : שאלה

קילוגרם על   3יימשך גוף שמסתו 

מה : כלומר? פני כדור הארץ

 ?משקלו על פני כדור הארץ

 .ניוטון 30: כלומר,  3פי , נכון



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

 10מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

 ממשיכים לתרגל

מה בעצם עשינו כדי למצוא את  

?  משקל הגוף בכדור הארץ

הכפלנו את המסה של הגוף  

:  כלומר, בגורם הגרביטציה שלו

 .10הכפלנו ב 

 

ואם נרצה לתאר את התרגיל  

נקבל את התבנית  , באופן כללי

 :הבאה

משקל של גוף על פני כוכב  

 =  מסוים 

 גורם הגרביטציה שלו Xמסתו 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

 11מספר שקופית 

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

ואם נרצה לתאר את התרגיל  ......

נקבל את התבנית  , באופן כללי

 :הבאה

של גוף על פני כוכב   משקל

גורם  כפול  מסתומסוים שווה ל 

 הגרביטציה שלו

 :ובשפת הסימנים הייצוגיים
 

משקל של גוף על פני כוכב  

 m מסתו ל שווה wמסוים 

 gגורם הגרביטציה שלו  כפול

W = m * g  נוסחה לחישוב משקל 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

©  12מספר שקופית 
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 :שאלה לתרגול
 

 2מה משקלו של גוף שמסתו 

אם הוא נמצא על כוכב  , קילוגרם 

 ?  הלכת שבתאי

(g  של שבתאי= 

 )ניוטון לכל קילוגרם 10.5  

 :נעזר בסימנים הייצוגיים
 

משקל של גוף על פני כוכב  

 m מסתו ל שווה wמסוים 

 gגורם הגרביטציה שלו  כפול

W = m * g נוסחה לחישוב משקל 

W = 2 * 10.5   קילוגרם על פני צדק   2משקלו של גוף שמסתו 

 .  ניוטון 21הוא 



 חישוב משקל על פני כוכבים שונים: מסה ומשקל 

©  13מספר שקופית 
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 :לתרגול 2שאלה מספר 
 

 2מה משקלו של גוף שמסתו 

 ? אם הוא נמצא על הירח, קילוגרם 

 

(g של הירח הוא.... 

 )ניוטון לכל קילוגרם

 :נעזר בסימנים הייצוגיים
 

משקל של גוף על פני כוכב  

 m מסתו ל שווה wמסוים 

 gגורם הגרביטציה שלו  כפול

W = m * g נוסחה לחישוב משקל 

 .  ניוטון.... קילוגרם על פני הירח הוא  2משקלו של גוף שמסתו 



 14שקופית מספר 

 5-13סיכום שקופיות : ומשקל מסה 
 

 :  2הנחיות לשיעור מסה ומשקל מספר 

 

 .שבמצגת זו  14 - 6 היטב את השקופיות קראו . 1

 היכנסו לקישור המתאר הליכה על הירח. 2

 ענו במחברת על שאלת החישוב המופיעה במצגת. 3

 .13בשקופית 

 .העתיקו את השאלה. א

 .הוסיפו את דרך הפתרון. ב

 .הדגישו את הפתרון בצורה בולטת. ג

 .זכרו לרשום גם ערך מספרי וגם יחידות

 .הגישו את העבודה לבדיקת המורה. ד

 

 ממילכה: כל טוב ובהצלחה



 : של האופהוהתייחסו לשאלה , 16בשקופית  את השיר קראו 

 .רשמו את טיעונכם. א

את התשובה תוך התייחסות למסת הלחם ולמשקלו בכל נמקו . ב

 .אחד מהכוכבים

 ?ואיזה נשאר קבוע, מסה או משקל משתנה: איזה מבין הגדלים

  15מספר שקופית / העשרה  -ומשקל מסה 

מקור 

   תמונה

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל© 

https://www.123rf.com/photo_78484562_image-of-young-concentrated-man-baker-standing-at-bakery-near-bread-looking-aside-.html
https://www.123rf.com/photo_78484562_image-of-young-concentrated-man-baker-standing-at-bakery-near-bread-looking-aside-.html


 /  מסה ומשקל 

   16שקופית מספר 

 מעשה באופה שהכין לחם

 מילכה ברקו גרש: מאת© 
 

 ,שמו אלדד, מעשה באופה

 .  ערד: שחי בעיר הדרומית

,    בדק ולמד, רבות הוא ניסה

 ,כי ללחם רך וטעים

 .דרוש קילוגרם קמח אחד
 

 ,את הכמות המדויקת

 .מדדכפות  -בעזרת מאזניי

 ,  גרעלא , הוסיף חומריםלא 

 .במשך שנים לבד הוא עבד
 

 ,אופה הלחם היה איש נחמד

 ,מעמד -שמו נודע למלך רם 

 ,  בעל מסת ענקשליט על כוכב 

 .וכוח משיכה חזק במיוחד
 

 ,וכך קרה יום אחד

 .חללית מהבהבת נחתה בערד

 ,מהפתח שלה נפרס מרבד

 ,מזוקן ממנה ירדאיש ו

 .הוא קיפץ בקלילות כאילו רקד
 

 ,האיש הזמין לביקור את אלדד

 ,אך פתאום נעמד, שצעד לעברו

 ,נפחדואף קצת , הוא נראה מהוסס

 :כי תהה לעצמו

 ,על כוכב מיודד, אם גם שםה

 תספיק אותה כמות קמח לאותו  

 מילכה ברקו גרש: כל הזכויות שמורות ל©  ?לחם אחד


