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 52952035יח"ל(  מספר קורס:  5פיזיקה הכנה לאקדמיה חלק א' )  :שם קורס בעברית

   52952036יח"ל(  מספר קורס:  5פיזיקה הכנה לאקדמיה חלק ב' )      

  Physics- – level of 5 units  :ליתשם קורס באנג

 +מעבדה + תרגולשעור אופן הוראה:  

 ש"ש 15: מספר שעות 

 חובהסוג מקצוע:  

 

 .מטרת הקורס  

 יח"ל.   5בפיזיקה ברמה של ביסוס והרחבת הידע 
 

 נושאי הקורס: 

 
 מכניקה -יח"ל(  5פיזיקה הכנה לאקדמיה חלק א' )

 
דלים וקטוריים וסקלריים. הפרדת וקטורים לרכיביהם ג -מושגי יסוד במכניקה  -מבוא  . 1

 וחישוב השקול הוקטורי.

מהירות רגעית וממוצעת. תאוצה העתק, מהירות ותאוצה.  -מישורוב לאורך קו ישרתנועה  . 2
 .תנועההמשוואות  רגעית וממוצעת. תנועה בתאוצה קבועה. מהירות יחסית )רק בממד אחד(.

 Xזריקות בהשפעה של תאוצות בציר  אופקית. זריקה משופעת. זריקה .)אנכית( נפילה חופשית

 .תנועהכל סוגי אור גרפי של ית .Yו 

והשלישי של  השני  החוק הראשון הגדרת הכוחמסה ומשקל,  - חוקי התנועה של ניוטון   . 3
ה דינמיקשווי משקל ויישום של חוקי ניוטון בניתוח ופתרון בעיות ב כוחות מגע וחיכוך ניוטון. 

 של גופים. חוק הוק.
 
הכוח  . מהירות משיקית. זמן מחזור.לתאוצה מרכזית. תנועה במעג -תנועה מעגלית  . 4

 בתנועה מעגלית. תנועה במעגל אנכי. 

כוחות מושג העבודה. עבודה ואנרגיה קינטית. חוק שימור האנרגיה.  - עבודה ואנרגיה . 5
 משמרים

  . הספק.אנרגיה פוטנציאלית אלסטית )קפיץ(. כובדכוח האנרגיה פוטנציאלית של ו     

התנגשויות  ממדי. תקיפה ותנע. -חוק שימור התנע הקווי. שימור תנע דו - מתקף ותנע .6
 אלסטיות. מהירות מרכז המסה בהתנגשויות. -אלסטיות ואי

 
כוח הרמוני מחזיר. מטוטלת מתימטית. נוסחאות התנודה ההרמונית  - תנועה מחזורית . 7

מהירות זוויתית. זמן מחזור, תדירות. העתק, מהירות, תאוצה. אנרגיה קינטית   הפשוטה.
  ופוטנציאלית בתנודה.

 
חוקי קפלר. חוק הכבידה האוניברסלי. שדה הכבידה. תנועת לווינים. אנרגית  - כבידה .8

 הכבידה הפוטנציאלית. מהירות המילוט.

 

 

 



 : מכניקה של גוף קשיח1פרק בחירה 

מהירות ותאוצה זוויתית. הקשר בין מהירות ותאוצה זוויתית וקווית.  - וביתתנועה סיב  .1
סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה. אנרגיה קינטית ומומנט התמד. מומנט ותאוצה זוויתית. 

 תנע זוויתי ומתקף זוויתי. שימור התנע הזוויתי.

התנאים לשיווי משקל. ניתוח דוגמאות ופתרון בעיות שיווי  - שיווי משקל של גוף קשיח  .2
 משקל.

 

 חשמל ומגנטיות –יח"ל(  5פיזיקה הכנה לאקדמיה חלק ב' )
 

 המטען החשמלי. יישומי חוק קולון. -חוק קולון  .1

השדה החשמלי וכוחות חשמליים. חישובי שדה חשמלי. חוק גאוס.  -השדה החשמלי  .2
 ם על מוליכים.יישומי חוק גאוס. מטעני

הפרש פוטנציאלים. משטחים אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. פוטנציאל.  -פוטנציאל חשמלי  .3
 פוטנציאל.-שווי

 הקבל של טבלאות מקבילות. קבלים בטור ובמקביל. האנרגיה של קבל טעון. - קבלים . 4

פנימית. כא"מ. התנגדות  זרם חשמלי וחוק אוהם. התנגדות חשמלית.  - זרם והתנגדות .5
-מעגלי התנגדות אנרגיה והספק חשמליים. חיבורי נגדים בטור ובמקביל. כללי קירכהוף.

 קיבול.

השדה המגנטי. קווי שדה מגנטי ושטף מגנטי. תנועת חלקיקם טעונים  - השדה המגנטי .6
הכוח הפועל בין מוליכים בשדה מגנטי. כוח לורנץ. הכוח המגנטי הפועל על מוליך נושא זרם. 

 חוק אמפר. לים נושאי זרם. מקבי
 
 כוח אלקטרומניע. חוק ההשראה של פרדי. עקרון לנץ. - השראה אלקטרומגנטית .7

 
 

 פיסיקה מודרנית 2פרק בחירה :  

מושגי יסוד: גל אלקטרומגנטי, ספקטרום בליעה ופליטה, אנרגיה  -האפקט הפוטואלקטרי. 1
 ברוי.-גלי דהשל גל אלקטרומגנטי, 

 
, האטום של בוהר. רמות אנרגיה. ספקטרום קווי. מספרים קוונטייםמודל  -מבנה האטום . 2

 אטום המימן. ספקטרום בליעה ופליטה,
 

 

 הרכב הציון הסופי 

 
ממוצע חשבוני של שני הבחינות הסופיות חלק א' במכניקה וחלק ב' – תוסופי ותבחינציוני  80%

 בחשמל  ביחס שווה.

 .בפיסיקהמעבדה ציוני  20%

לציון הבחינה הסופית  10%חנים שמתקיימים באמצע הסמסטר יהיו בחני מגן במשקל של הב
 שמתקיימת בכל סוף סמסטר. 

 (.56מעל )עובר ציון הבוחן ישוקלל רק כאשר ציון הבחינה הסופית הוא  הערה:

 

  מטלות/דרישות הקורס 
 

עצמית עפ"י דרישות המורים,  , עבודה)הגשת דוחות( השתתפות מלאה בשיעורים, תרגולים ומעבדה
 מבחן בסוף כל מחצית.

 
 
 



 

 
 ביבליוגרפיה: •
 
 

 לצים:ומספרי לימוד מ
 . 7סירס וזימנסקי מהדורה  -מכניקה 
 .7סירס וזימנסקי מהדורה  –חשמל 

 יורם אשל  –פיסיקה מודרנית 
 אסופת בחינות משנים קודמות.-יח"ל   5אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 

 
 ר גם בספרים הבאים:עזיניתן לה

 יורם אשל –מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה 
 יורם אשל. –חשמל 

 אוסף המבחנים של מכינת הטכניון בעריכת שרון שפירא.–מבחנים בפיסיקה 


