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 מורהל –גשרי נייר 

 רקע תיאורטי

 ותלהתבונן לא רק על גודל הכוחבה התלמידים ילמדו  ,זוהי פעילות הנדסית בעיקרה

 .כיפוףומתיחה  ,אלא גם על כיוונם. בפעילות נזכיר בעיקר כוחות דחיסה ,על גופים יםהפועל

יון הכללי בעזרת את הרעהבין ל לאך ק ,הפעילות עוסקת בבניית גשרים באמצעות נייר

למרות שאפשר לשבור בקלות רבה ספגטי בודד ולא מבושל, הוא עדיין  הדוגמא של ספגטי:

קטנה  ק"ג. כלומר, לספגטי יש עמידות 2לתלות עליו אפילו  כך שאפשר ,עמיד למתיחה

 .בפני כוחות כיפוף, אך עמידות גבוהה מאוד לכוחות מתיחה ביותר

התלמידים המגיעים בתחנה הראשונה מתבקשים  .דרגות קושישתי ה מייפעילות זו בנו

מתבקשים הדפים. בתחנה השנייה  מספרעל משמעותית לתחנה לבנות גשר ללא הגבלה 

באם הזמן אינו מספיק, ניתן לבצע  נות גשר ממספר דפים קטן ככל האפשר.התלמידים לב

, מומלץ לבצע את מצוינותרק את התחנה השנייה. כמובן שבפעילות המקדימה בשיעור ה

 הפעילות במלואה.

 התאמה לקבוצת גיל 

ו'. ניתן להעבירה גם לתלמידי כיתות ד', -עילות זו מומלצת להפעלה לתלמידים בכיתות ה'פ

 אולם מבלי להציג בהרחבה את הרקע המדעי.
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 מבנה גשר הקורה

יק ביותר של המין סוג הגשר העת -הגשר שהתלמידים יבנו יהיה ככל הנראה גשר הקורה 

. קורה וסמכים באיור זה מופיעים שני החלקים הבסיסיים מהם מורכב הגשר: האנושי.

 .()לעיתים נבנה גשר קורה גם ללא סמכים. למשל: בול עץ המונח על גדות נהר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כיפוףהקורה, לעומת זאת, נתונה לכוחות 

 

 כדי להפעיל כוחות כיפוף דרושים שלושה כוחות.

למידים בוודאי ייתקלו, ממש כמו מהנדסים, בקושי בבניית קורות אשר עומדות בפני הת

 כוחות כיפוף.

ידי הסמכים-כוחות המופעלים על  
 

קל המונח על הקורהידי המש-כוח המופעל על  
 

 

 סמך

 הכוח שמפעילה הקורה 
 

ידי -כוח המופעל על
 המשטח עליו מונח הסמך 
 

 קורה

 סמכים

כפי שניתן לראות בציור, הרגליים של 

שני כוחות  הגשר צריכות לעמוד בפני

אל תוך  עלים בכיוונים הפוכיםהפו

 החומר. 

 

 כוחות אלו נקראים כוחות דחיסה.
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בגשרים ארוכים ניתן לחזק את הגשר על ידי שימוש ביותר משני סמכים, כפי שניתן לראות 

 בגשר זה:
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 הסרגל הזקוף

של הפתרונות, על הקורה פועלים כוחות כיפוף. כדי להבין טוב יותר את ההיגיון המדעי 

 נתבונן בשני הניסיונות הבאים לכיפוף סרגל. 

 

 

 

 

 

 

 

 דיאגרמת כוחות במבט מן הצד:

 

 

 

 

 

הרבה יותר "עבה", ולכן כוחות ההתנגדות  הסרגל הזקוף הואבמבט מן הצד אנו רואים כי 

לכיפוף גדולים יותר. כמו במקרה של המאזניים, לא נפרט את ההסבר המדעי המלא לכך 

נסתמך על האינטואיציה הבאה: ככל שעצם "עבה" יותר, כך הוא עמיד הרבה יותר בפני  אלא

 כוחות כיפוף.

בהמשך נתאר שיטה המראה כיצד ניתן לבנות מדף נייר אחד גוף המתנהג כאילו הוא גוף 

 שיטת ה"אקורדיון". -העשוי מסרגלים זקופים רבים 

ל זקוףסרג סרגל שוכב  
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 מבנה "אקורדיון"

 כפי שראינו בהסבר על הסרגל. –כיפוף יד יותר בפני ככל שחומר עבה יותר כך הוא עמ

כאשר מקפלים דף שוב ושוב מגדילים את עוביו )איור ימני(, אך אפשר להגדיל את עובי הדף 

  באופן משמעותי יותר בעזרת מבנה ה"אקורדיון" )איור שמאלי(. 

 

 

 

 

 

 

 

 במבט מן הצד:

 

 

 

קו של הנייר המקופל, כיוון שהמבנה שהוא מבנה האקורדיון חזק בצורה משמעותית מחוז

לכיפוף. ניתן לראות בציור למטה את מבנה האקורדיון כאילו בעל התנגדות רבה עבה יותר ו

 כל רצועת אורך של הדף הינה "סרגל נייר" זקוף.

 

 

 דף "אקורדיון" דף מקופל
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 מבנה הגלילים

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 במבנה הגלילי. כאן מתוארת שיטה חסכונית לבניית שני סמכים מדף אחד בלבד תוך שימוש

 הדף נחצה לאורכו, ומכל מחצית אפשר להכין גליל קטן.

 

 

 

 

 גשר העשוי משני דפים בלבד

 גשר זה בנוי משני דפים. 

 דף אחד מהווה את הקורה.

 דף שני, חתוך לשניים ויוצר את שני הסמכים הגליליים.

 

 

 

 

 

 

 

 

גם הפיכת הדף מגדילה באותו האופן 

ומגבירה את  ,לגליל את ה"עובי" שלו

 דותו בפני כוחות כיפוף.עמי

 

מבנה הגליל עמיד מאוד בפני כוחות 

 דחיסה, דבר המכשיר אותו במיוחד

 לבניית הסמכים.
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 למשתתפים דפים

 עם מספר נתון של דפיםגשרים : בניית 1ה תחנ

 :דרישות הטכניות הבאותבנה גשר עם ה

  :רוחב של דף  22אורך הגשר( ס"מA4.) 

 מ"ל מים 211 -ב פעמית המלאה-הגשר צריך להחזיק כוס חד. 

  ס"מ מעל השולחן. 5תחתית הכוס תהייה לפחות 

 .אסור להדביק את הגשר לשולחן 

 

 חומרים

 A4דפי  25עד 

 סלוטייפ

 

 

 

 

 

 

 ניקוד:

 3ד וקודות. וועדת שופטים רשאית להוסיף ענ 25 -הצלחה במשימה תזכה את הקבוצה ב

 טי של הגשר.תנקודות על הפן האס

 

 

 

 



מתוך: "שיא בריבוע" -גשרים  

8 

 למשתתפים דפים

בניית גשרים עם המספר הנמוך ביותר  :2ה תחנ

 של דפים

 :בנה גשר עם הדרישות הטכניות הבאות

  :רוחב של דף  22אורך הגשר( ס"מA4.) 

 מ"ל מים. 211 -פעמית המלאה ב-הגשר צריך להחזיק כוס חד 

 ס"מ מעל השולחן. 5הייה לפחות תחתית הכוס ת 

 .אסור להדביק את הגשר לשולחן 

 

 

 חומרים

 A4דפי  21

 סלוטייפ

 

 

 

 

 

, אך הפעם נסו לבנות את הגשר בעזרת 'עמדו באותן דרישות טכניות המפורטות במשימה א

 מספר הדפים הנמוך ביותר. הניקוד שלכם יעלה ככל שיקטן מספר הדפים בו תשתמשו.

 

 ניקוד:

 נקודות. 21דפים, היא תקבל  21 -מצליחה לבנות גשר מ אם הקבוצה

 נקודות. 22דפים, היא תקבל  9 -אם הקבוצה מצליחה לבנות גשר מ

 נקודות. 22דפים, היא תקבל  8 -אם הקבוצה מצליחה לבנות גשר מ

 נקודות. וכך הלאה... 23דפים, היא תקבל  7 -אם הקבוצה מצליחה לבנות גשר מ

ס"מ 22  

ס"מ 5  
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 ול שיעורהמלצה לניה - למורה

 ה'. –בכיתת המצוינות, פעילות זו מומלצת להפעלה בכיתות ד' 

 כיפוף הגפרור

אותו תוך שימוש בשתי לנסות לשבור  תנו לכל תלמיד גפרור אחד ובקשו מכל אחד מהם

לא שתי  ;לא שתי אצבעות מכל יד :הכל-)שתי אצבעות בסך , ללא תמיכה נוספתאצבעות בלבד

 (.בלבד! שתי אצבעות ;עות ושינייםאצב לא שתי ;אצבעות ושולחן

 פתרון ודיון

אך סביר כי לא תהיה  ,על גפרורבעזרת שתי אצבעות ניתן להפעיל כוחות דחיסה חזקים מאוד 

 להפעיל עליו כוחות כיפוף )איור שמאלי(.יש . כדי לשבור גפרור לכך כל תוצאה )איור ימני(

 

 

 

 

 

 

 

כיצד נפעיל שלושה כוחות בעזרת שתי אך כוחות.  היש להפעיל שלוש ,פעיל כוחות כיפוףהל כדי

 אצבעות בלבד? 

 כוחות. שניהגפרור משני צדדיו כך שהיא מפעילה  תלפף אתהאצבע 

 האגודל יכול להפעיל עכשיו את הכוח השלישי שיכופף וישבור את הגפרור.

ת בחנה בין כוחות הפועלים לדחיסת הגוף וכוחואלדיון על ה חביבה זו פותחת פתחחידה 

התלמידים להתחיל לחשוב במונחים של כיווני הכוחות יכולים כעת  הפועלים לכיפוף הגוף.

 הפועלים על גופים.

 

 כיפוף דחיסה
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 כוחות הפועלים למתיחת הגוף

 ציירו גוף מלבני ובקשו מאחד התלמידים לצייר את הכוחות הפועלים למתיחת הגוף.

 ים מנוגדים.כוחות הפועלים למתיחת הגוף פועלים ממנו והלאה לשני כיוונ

 : חיפוש גופים העומדים בפני מתיחהמשימה כיתתית

אך עומדים היטב קטנים יחסית, בפני כוחות דחיסה אשר אינם עומדים אפילו חפשו גופים בחדר 

 בפני כוחות מתיחה.

 פתרונות אפשריים:

 .סלוטייפו שיער, דף נייר, בד של וילון, שרוך של נעל

בפני מתיחה גופים נוספים העומדים בצורה טובה גם  חדראפשר לבקש מן התלמידים לחפש ב

 בפני שני כוחות אלו. להציע שיטות לבדיקת עמידות גופים הםוגם בפני דחיסה. תנו ל

 בטון + פלדה = בטון מזויןהידעת? 

 אך פחות עמיד בפני כוחות מתיחה. ,הבטון עמיד מאוד בפני כוחות דחיסה

 וגם בפני כוחות דחיסה, אולם היא יקרה יחסית.בפני כוחות מתיחה גם הפלדה עמידה מאוד 

וכך להעניק למבנה עמידות בפני כוחות רים אלו יחדיו ליצירת בטון מזוין, נוהגים לשלב שני חומ

 .מתיחה החסרה לבטון

 תקרה מרצועות בטון ארוכות

פוף. נתאר אותה כיכוחות ישנה שיטה מעניינת לבניית גגות מבטון כך שיהיו עמידים בפני 

ת או שהיא מעט קעורה. הקירולבנות אותה כך רצועת בטון ארוכה מאוד ו יש לייצר :בקצרה

מפעילים עליה כוח כלפי מעלה. כוח המשיכה הפועל על  העמודים שעליהם נתמכת הרצועה

 הבטון עצמו, מפעיל עליה כוח כלפי מטה.

 

 

 

כיוון שהקורה עמידה מאוד בפני כוחות  .הדוחס אותכוח זה מיישר את הרצועה ובאותו זמן 

 עוד יותר בפני כוחות כיפוף. דחיסה, היא הופכת עמידה

 
 גוף
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 תכנון מבנים

מראש לא רק את גודל הכוחות הפועלים על הם בודקים  ,כאשר מהנדסים בונים מבנים ומכונות

 .הכוחות ניאת כיווגם  אאל ,החלקי המבנ

 מאוד חזקה וגם קלה ככל האפשר? בת להיות גםאיזו מכונה חיי שאלה כיתתית:

מטוס. המהנדסים עושים שימוש בחומרים קלים ככל האפשר העומדים   תשובה:

בפני הכוחות הצפויים להם בטיסה. כך הם חוסכים במשקל המטוס  רק

 מבלי לוותר על חוזקו.

בתעשייה האווירית בישראל, לאחר גמר תכנון המטוס, עושים אנקדוטה על בניית מטוסים: 

המטוס, מקבל  להפחית את משקלדרך  המציעמשקל". כל עובד  פחתתיתים "מבצע הלע

עלאה הההמשקל המופחת כתוצאה מהצעתו גדול יותר, כך תגדל העלאה במשכורת. ככל ש

 .העובד אותה יקבל

 1בניית גשרים. תחנה 

 תנו לתלמידים את הדפים המיועדים למבקרים בתחנה הראשונה.

 דיון

כהכנה לקראת . גשרי קורההיו ככולם י םרובאך  ,גדול בצורות הגשרים מגוון צפוי כי יהיה

 הפעילות הבאה, מומלץ לדון עם התלמידים על הנקודות הבאות: 

 .מבנה גשר הקורה: קורה, סמכים והכוחות הפועלים עליהם 

  .הסרגל הזקוף  

 .מבנה האקורדיון 

 צור הקרטונים.הראו לתלמידים כי "מבנה האקורדיון" שכיח מאוד ביי ן,כמו כ

 2בניית גשרים. תחנה 

 תנו לתלמידים את הדפים המיועדים למבקרים בתחנה השנייה ועודדו תחרות ביניהם.

 "מי הזוג שיבנה את הגשר עם המספר הקטן ביותר של דפים?"
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 הגשר התלוי

לחבר את הסמכים לשולחן בעזרת סלוטייפ, הם בונים באופן טבעי אם מאפשרים לתלמידים 

  מעין זה.גשר 

 

 

 

 

 

 

 

 נתבונן על הכוחות הפועלים על כל אחד מחלקי הגשר.

 הנייר עליו מונחת הכוס

 לשמור על צורתו.שימו לב כי בגשר זה, הנייר אינו נדרש 

 על הנייר לעמוד בפני כוחות מתיחה בלבד.

 

 

 

 

 

 

הסלוטייפ  על העמודים בגשר זה פועל כוח פנימה לעבר הכוס. מכאן חשיבותשימו לב ש

 המפעיל כוח על העמוד לכיוון ההפוך.

 

 

 

 

 סלוטייפ

 נייר

הכוח המופעל  
על הדף על ידי 

 הכוס

הכוח המופעל  
על הדף עד ידי 

 הסמך



מתוך: "שיא בריבוע" -גשרים  

 

13 

הכבלים ליו קשורים בתמונה זו ניתן לראות גשר תלוי. שימו לב למבנה המסיבי במרכז א

 התומכים בגשר.
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 למורה -גשר הקשת 
 רקע תיאורטי

הוא גשר הקורה הפשוט  ביותר הוא גשר הקורה. בול עץ המונח על גדות נהרסוג הגשר העתיק 

  .והמוכר ביותר

 

 

 

 

 

 אך קשה מאוד לבנות גשרי קורה מאבנים. 

 

 

 

 

את כוח המשיכה על האבן  כוח המשיכה פועל על כל אחת מן האבנים. לפניכם סימון המייצג

המרכזית. אין שום כוח מתנגד המופעל על האבן מלמטה. הכוח היחיד העשוי להחזיק את האבן 

 המחבר בין האבנים. מאוד חזקהוא דבק 

 

 

 :התבוננו במצבים הבאים

 

 ידי האבן שמתחתיה.-האבן העליונה נתמכת על
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 .אשר צורתן משולשת תחתיהשתי אבנים הנמצאות האבן העליונה נתמכת על ידי 

 

 

 

 

( היא תחליק שמאלה. אם האבן להלן האבן העליונה נתמכת רק מצידה הימני )איור ימניאם 

 לי( היא תחליק ימינה.נתמכת רק מצידה השמאלי )איור שמא

 

 

 

 

 , שתי האבנים העליונות אינן יכולות להחליק מטה. כל אחת תומכת בשנייה.הבאבמצב 

 

 

 

 

ידי -על , נתמכת"האש  אבן הרֹ"האבן העליונה, הנקראת גם בסידור האבנים במבנה של קשת, 

ן מחליקות והן אינידי אבן אחרת, -שתי האבנים שמתחתיה. שאר האבנים נתמכות מלמטה על

 .ןממנה לתוך הקשת בגלל האבן שמעליה

 

ניתוח מדויק של מבנה הקשת דורש שימוש במושגי כוחות. אין צורך להעמיק בכך במסגרת 

 פעילות זו.
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הבנויות  קשתותן המנובע של הטיילת חוסנה  .אבן יפיפייהיילת טבתמונה זו ניתן לראות 

.תחתיה
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לבנות גשר מכדורי קלקר. בדף זה מפורט הציוד הדרוש לכל לתחנה זו  העל הקבוצה המגיע

 פה(, הפיתרון ושיטת הניקוד.-רוט משימת התחנה )מומלץ למסור אותה בעליפ ,קבוצה

 

 חומרים וציוד

 נוחה לחיתוך כדורי קלקר. שתהייה – קהה סכין מטבח 

 21 )כדורי קלקר בקוטר של שני ס"מ )ניתן להשיג מכל חנות לחומרי יצירה. 

 ימהמש
 .גשר מחמישה כדורי קלקר המשימה עבור המבקרים בתחנה היא לבנות תחילה

שליש בולא להשתמש לחתוך לכם מותר  -כדור לפחות, הווה אומר  2/3 -עליכם להשתמש ב

 ., לכל היותרמכל כדור

 כדורי קלקר.של  רהמספר הגדול ביותמלנסות לבנות גשר  יש –במשימה זו אם מצליחים 

 

 : גשרפתרון

 

 

 

 

 

 

 

 הניקוד

 חה לבנות מהם את הגשר כפול שלוש.מספר כדורי הקלקר שהקבוצה מצלי

.נקודות 28=3*6 -היא תזכה ב –כדורי קלקר  6 -למשל, אם הקבוצה מצליחה לבנות גשר מ

שה כדוריםיקשת מחמ םקשת משבעה כדורי   

 יש לחתוך את הכדור בצורה זו
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 וחומרים ציודנספח: 

 1תחנה  –משתתפים דף 

 :לכל צוות

  דפי  25עדA4 

 סלוטייפ 

 

  2תחנה  –משתתפים דף 

 :לכל צוות

 21  דפיA4 

 סלוטייפ 

 


