
 מודל האטום  
להבין כי הרבה ממה שאנחנו יודעים על מבנה  חשוב 

 .רבלאורך זמן האטומים פותח 

כאשר אדם אחד  , לעתים קרובות כך מתפתח ידע מדעי

 . מישהו אחרשל  בונה על רעיונותיו

התפתחה   נבחן כיצד הבנתנו המודרנית של האטום אנו 

 .הזמןעם 

,  האטומים הומצא על ידי שני פילוסופים יווניםרעיון 

.  הספירהבמאה החמישית לפני  ולאוציפוס דמוקריטוס
,  לחלוקהניתן אינו ( אטום)  ατoμoν פירוש המילה היוונית

לחתיכות   משום שהם האמינו כי לא ניתן לפרק אטומים

 .קטנות יותר

אנו יודעים שהאטומים מורכבים מגרעין טעון חיובי  בימינו 

 .  שליליבאופן אלקטרונים טעונים במרכז מוקף 
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המציאו   ,לפני שהבינו את מבנה האטום, בעבר, עם זאת

         דגמים או תמונות שונות כדי לתאר כיצד  המון מדענים 

 .אטומיםנראים 

                                   .  האמיתיהוא ייצוג של מערכת בעולם מודל 

 .מערכות ותכונותיהן להביןמודלים עוזרים לנו 

  מודל אטומי מייצג כיצד מבנה האטום יכול  , לדוגמה

יודעים על אופן ההתנהגות  מה שאנחנו על סמך , להיראות

המבנה  של  אמיתיתזו לא בהכרח תמונה . של האטומים

 .של אטוםהמדויק 

מכוניות הצעצוע הקטנות שאולי  . מודלים לרוב מפושטים

טוב       נותנים מושג הם . דגמיםהם  שיחקתם איתן בילדות

יותר קטנים  הרבה  הםאך , אמיתיתכיצד נראית מכונית 

לא תמיד יכול להיות מדויק  מודל . והרבה יותר פשוטים

       כדי שלא נבנה רעיון לא נכון  , זאתשנבין וחשוב , לחלוטין

 .משהולגבי 
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מדברים קטנים מאוד  מורכב שכל החומר הניח דלטון ון 'ג

מכיוון  , לחלוטיןזה לא היה מושג חדש  .אטומים: שכינה

הציעו שכל החומר  ( דמוקריטוסבעיקר )שהיוונים הקדמונים 

  .אותםלחלק  ניתןשלא ניתן , קטניםמחלקיקים מורכב 

 

                  atom-the-04atom/-/the10-intl.siyavula.com/read/science/grade://https-02: מקור 

 ברקו גרש מילכה: כשקופיתהגשה 

 של דלטוןמודל האטום                          

 (ס"לפנה 370 - 460) דמוקריטוס

 (1844 - 1766)דלטון  
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,  לפני גילוי האלקטרון לא היה טעם בהצגת מודל לאטום

שלא מכיל חלקיקים  , שהרי האטום נחשב לעצם בלתי פריק

הסתבר   1897אך עם גילוי האלקטרון בשנת . אחרים

,  מגלה האלקטרון, ותומסון, שהאטום הוא ישות מורכבת

 .הציע מודל למבנה האטום לפי התוצאות שנצפו

 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית      ויקיפדיה: מקור

הוא מודל לתיאור  " מודל עוגת הצימוקים"

ון  'וזף ג'י הפיזיקאי הבריטי ג"אשר הוצע ע, האטום

 .מגלה האלקטרון, תומסון
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D


מטען חיובי     –המודל מדמה את האטום לעוגת צימוקים 

      צפידשהוא כדור , מרוח בצורה אחידה על פני עיקר האטום

ועל פני כדור חיובי זה מפוזרים  , (ון דלטון'כמו במודל של ג)
כמו   –שהם חלקיקי מטען שלילי נקודתיים , האלקטרונים

 .צימוקים בעוגה

המודל קרס בעקבות הניסויים בפיזור חלקיקי אלפא של  

"     מריחה"שהראו שלא ייתכן שהאטום מורכב מ, רתרפורד

אלא שהמטען חיובי של האטום מרוכז באזור  , של מטען חיובי

  רתרפורדאלו הובילו את  נסויים. קטן מאוד בתוך האטום

 .להציע את המודל הפלנטרי של האטום

 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית      ויקיפדיה: מקור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D


שהציג ארנסט                              הוא מודל המודל הפלנטרי

.                             לתיאור האטום 1911בשנת  רתרפורד

 .הוצג לראשונה הרעיון של גרעין האטום, במודל זה

 

 

 

                                                      . הוא ריקשל האטום חללו רוב , לפי דגם זה

כלואים  בו , האטום נמצא גרעין האטוםבמרכז 

 רוב המסהובו נמצאת , והנייטרונים הפרוטונים

סביב גרעין מסיבי זה מסתובבים האלקטרונים  . האטוםשל 

 .השמשלמסלולי כוכבי הלכת במערכת במסלולים דומים 
 

העיקרי המחזיק את  הכחשלא כמו במערכת פלנטרית 

 החשמלי   הכחהכבידה אלא  כחהאלקטרונים אינו 
 

המודל הפלנטרי מדמה את האטום למערכת  

 .  כפי שמקובל כיום, שבמרכזה השמש, שלנו השמש

 

 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית      ויקיפדיה: מקור
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אלא  , בין החלקיקים באטום יש כוחות של כבידה)

שהשפעתם זניחה בסדרי גודל רבים ביחס להשפעת הכוחות  

 (.האחרים

מבנה זה מסביר באופן מלא את תוצאות ניסוי הפיזור של 

אך במודל זה קיימת בעיה עיקרית והיא שהמודל  , רתרפורד

וזאת מכיוון שכאשר מטען  , לא מאפשר יציבות של האטום

ומאבד  , חשמלי מאיץ הוא פולט קרינה אלקטרומגנטית

כיוון שגם בתנועה סיבובית במהירות קבועה יש  . אנרגיה

האלקטרונים כל הזמן יאבדו  , (תאוצה רדיאלית)תאוצה 

 .אנרגיה ויתנגשו בגרעין תוך פרק זמן קצר מאוד

עם פיתוח תורת הקוונטים הוצגו לצורך מניעת  

הזו רמות אנרגיה המתירות לאלקטרונים אך " קטסטרופה"ה

  פאוליוגויס עקרון האיסור של , ורק רמות אנרגיות בדידות

 .לצורך מניעת האלקטרונים מליפול כולם לרמה התחתונה



מודל האטום של בוהר                        
הוא מודל של מבנה האטום                                                                    

בשנת   בוהרשהציע נילס 

זהו פיתוח של המודל  . 1913

 .  הפלנטרי של האטום

 

 
 

אלא רק  , התוספת של בוהר הייתה כי לא כל מסלול אפשרי

מסלולים שבהם התנע הזוויתי של האלקטרונים מהווה כפולה  

 .שלמה של קבוע פלאנק המצומצם

(  כלומר בין רמות אנרגיה)מעבר האלקטרון בין מסלול למסלול 

מנה                       -ומלווה בפליטה או בבליעה של פוטון, מיידיהוא 

 .  של קרינה אלקטרומגנטית( קוונטה)

 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית      ויקיפדיה: מקור
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  רידברגהצלחת המודל נבעה בעיקר מהסברתו את נוסחת 

אף על פי שהנוסחה אוששה זה מכבר  , לחישוב קווי הפליטה

היא לא הוסברה תאורטית עד לפרסום מודל האטום  , בניסוי

 .  של בוהר

כמו כן הסביר המודל את יציבות האטום שהייתה חסרה  

 .במודל הפלנטרי

הוא אינו נותן  . המודל מציג באופן פשטני את אטום המימן

שבה יש שני  , חיזוי מדויק למבנה של מולקולת המימן

ואינו מחשיב  , ולא למבנה של אטומים כבדים יותר, אטומים

.                    דק-תיקונים כמו במבנה הדק והמבנה העל

המודל יכול להיחשב כאומדן של אטום המימן בהקשר הרחב  

 .  הקוונטים עקב פשטותו במכניקתוהמדויק הרבה יותר 

 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית      ויקיפדיה: מקור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D


 

 דגמים אחרים של האטום

 

למרות שהמודל הנפוץ ביותר של האטום הוא מודל 

מדענים עדיין מפתחים תיאוריות חדשות  , בוהר

אחת התרומות החשובות  . ומשופרות לגבי מראה האטום

( תחום המדע הבוחן אטומים)ביותר לתיאוריה אטומית 

בורן , הייזנברג, שרדינגר. הייתה פיתוח תורת הקוונטים

 .ורבים אחרים מילאו תפקיד בפיתוח תורת הקוונטים
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 ברקו גרש מילכה: הגשה כשקופית
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