
 מה הקשר בין חטיפים לבניינים ישנים?  פיזיקה 

רבים אוהבים לאכול חטיפים.  אבל, לפעמים לפתוח שקית זה פשוט סיוט,     

 כי הן לא נפתחות כמו שצריך. 

גם עם התנועות הקלות ביותר,  גם אם עושים את זה ממש לאט ובזהירות, 

 הקרע בשקית יכול לגדול ולגדול, עד שפשוט הכול נשפך על הרצפה. 

 למה זה קורה? איך ניתן למנוע את זה? ואיך כל זה קשור לבניינים ישנים?

נביט מקרוב על השקית. אפשר לראות שכבה דקה מאוד של מתכת,  שלרוב 

 עשויה מא לומיניום. 

השכבה הזאת נמצאת שם בין היתר, כדי למנוע חדירה של חמצן ולחות     

לתוך השקית. אבל רגע, אם השקית קשיחה יותר, זה לא אמור לעזור לה     

 לא להיקרע? אז זהו שלא. 

 ניקח למשל שקית ניילון רגילה וננסה לקרוע אותה בידיים. 

 פחות הולך.

 אפילו אם נגזור אותה טיפה  כדי לתת פור, ואז ננסה לקרוע אותה,

אנחנו אולי נראה שיותר קל לנו ליצור את הקרע, אבל עדיין נצטרך להשקיע  

 מאמץ מכוון כלשהו.

זה קורה כי השקית עשויה מחומר גמיש,  כזה שמאפשר להימתח גם  

 כשפועלים עליו  כוחות בכיוונים מנוגדים.

שקיות של חטיפים לא מסוגלות בדרך כלל להימתח, כי הן פשוט לא גמישות 

 מספיק.  וכך כל סדק קטן הופך לנקודת תורפה במרקם השקית.

אז האשמה היא ברובה בחוסר הגמישות של החומר, אבל מה בעניין הסדק  

עצמו? מהם הכוחות הפיזיקליים שגורמים לו להתרחב בצורה כזאת פרועה 

 וחסרת אחריות?

אז ברגע שנוצר קרע או סדק בחומר מסוים, שזה מה שקורה כשאנחנו  

מתחילים לפתוח את השקית,  מה שנמצא משני הצדדים של הסדק  יכול לנוע 

 בחופשיות גבוהה יותר מהחומר באזורים אליהם הסדק עדיין לא הגיע. 

נקודת המעבר בין האזורים שנעים בחופשיות לאזורים שמוגבלים בתנועה,  

 היא בדיוק הנקודה שנמצאת בקצה הסדק והיא נקודת התורפה של השקית. 



כל כוח ק טן שפועל על השקית  מתנקז לנקודה הזאת. לכן בזמן שאנחנו  

מנסים  לפתוח שקית של חטיף, במקום שבקצה הסדק  היא תימתח מעט  

 לצדדים, הכוח שנבנה פשוט גוזר לנו אותה, מה שגורם לסדק לגדול ולגדול. 

אז איך בדיוק אנחנו אמורים להתמודד עם זה?  צריך לשנות משהו בנקודת  

 התורפה, שלא תצטרך לשאת לחץ גדול כל כך.

כדי לעשות את זה, צריכים פשוט  להמשיך את הקרע בצורה מעגלית,  ממש  

לעשות חור, כך שהסדק יקבל צורה פחות חדה.  ככל שהמעגל שניצור בקצה 

הסדק  יהיה גדול יותר, כך הכוחות שפועלים על השקית  מתפרשים על אזור  

 רחב יותר והשקית נעשית עמידה יותר. ככה זה בשקיות חטיפים. 

כשזה מגיע לסדקים בבניינים  או במכונות כבדות, כמו למשל כלי רכב, רדיוס  

 החור נעשה הרבה יותר קריטי.

דברים כבדים כמו בניינים, שנדרשים לשרוד הרבה זמן, צריכים להתמודד עם 

הרבה כוחות  שיכולים להשפיע  על נקודות תורפה שונות במבנה:    שינויי 

טמפרטורה במהלך השנה, כובד המשקל של עצמם  ועוד. כל מיני לחצים 

 כאלה ואחרים, אפילו הזזת רהיטים בתוך המבנה. 

כל אלה גוררים כוחות גזירה מכיוונים שונים, כך שזה רק עניין של זמן עד 

 שבניין יקרוס. אלא אם יודעים להתמודד עם זה כמו שצריך. 

לכן בהרבה מקרים, בקצה של סדקים, במקום דבק אנחנו נראה שקדחו ממש  

חור. כלל אצבע נוח אומר שקוטר החור צריך להיות בערך שליש מאורך 

הסדק. ואם החור הוא בגודל של אצבע, אז זה בכלל כלל אצבע משמיים.          

כשהחור לא גדול מספיק, הסדק מ משיך לגדול בגלל כוחות הגזירה החזקים 

 שפועלים על הקיר. 

אז מה למדנו? מה מוסר ההשכל? שלפעמים כדי לפתור בעיה אנחנו יכולים 

 להמיר אותה לבעיה אחרת שאיתה אנחנו כן יכולים להתמודד. 

ועכשיו כשאנחנו יודעים לפתוח שקיות חטיפים כמו תותחים,  אנחנו יכולים 

לאכול חטיפים לנצח ולהתעסק עם שאלות הרבה יותר רציניות, כמו: למה יש 

 כל כך הרבה אוויר בתוך שקיות תפוצ'יפס?
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