
 בס"ד

 

 יחשמל סטט

להכיר לילדים את התופעה של חשמל סטטי ע"י ניסויים  מטרת הפעילות:

מעניינים, שהילדים יבינו איך תופעה זו מתרחשת וילמדו איך לייצר חשמל סטטי 

 בעצמם.

 :אביזרים

 בלונים 

 תרשים אטום 

 צלחת, מלח גס ופלפל 

 סרגל פלסטיק ודף 

 חוט ודף 

 קערה וציור נחש 

 הפעילות: מהלך

המדריכה תשאל את הילדים אם קרה להם פעם שהם נגעו במישהו או משהו 

ופתאום הרגישו זרם? הילדים יענו תשובות מגוונות והמדריכה תאמר להם שזהו 

חשמל סטטי. המדריכה תבקש מהילדים שיתנו דוגמאות למצבים שבהם נוצר 

 חשמל סטטי.

 הסבר על התופעה.המדריכה תתחיל בניסוי ראשון שלאחריו יבוא 

ותשפשף בלון בשיער שלה מספר שניות.  מתנדבתהמדריכה תבחר  :1ניסוי מספר 

לאחר מכן תרחיק בעדינות את הבלון מהראש ורואים שהשיער נצמד לבלון 

 ומתרומם.

מורכבים מחלקיקים קטנטנים  בעולם כל החומריםלאחר הניסוי המדריכה תסביר: 

בים מחלקיקים עוד יותר קטנים הנקראים הנקראים אטומים. אטומים אלה מורכ

יכולים לעבור , כשהאלקטרונים )להראות תרשים מצורף( וטונים ואלקטרוניםרפ

מחומר לחומר. כשמשפשפים חומרים מסוימים גורמים לאלקטרונים לזוז וחלקם 

לאחר שנוצר חשמל  עוברים לחומר השני. למעבר הזה קוראים חשמל סטטי.
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מהחומר השני ולכן נהייתה  אליו אלקטרונים שליליים סטטי, אחד החומרים קיבל

 לו היכולת למשוך דברים.

בניסוי הראשון הבלון קיבל את האלקטרונים מהשיער כששפשפנו אותם זה בזה 

 ולכן הוא משך ו'העמיד' את השיער.

 בהמשך הפעילות נעשה עוד ניסויים הממחישים את התופעה.

המדריכה תפזר בצלחת מלח גס ופלפל. היא תשאל את הילדים אם  :2ניסוי מספר 

יש למישהו רעיון איך אפשר להוציא מפה רק את הפלפל. לאחר שהם יעלו 

רעיונות, אחת הילדות תשפשף בלון בשיערה ולאחר שתיצור חשמל סטטי, תקרב 

 את הבלון לצלחת והפלפל יעלה ויידבק לבלון.

ד שייקח בלון וישפשף אותו בקיר כחצי דקה. המדריכה תבחר יל: 3ניסוי מספר 

 לאחר שיסיים לשפשף הבלון יישאר צמוד לקיר, גם לאחר שהילד יעזוב ויתרחק.

המדריכה תבקש מילד לקחת דף נייר ולחתוך אותו לחתיכות קטנות. : 4ניסוי מספר 

פלסטיק את החתיכות יניחו בתוך צלחת חד פעמית. לאחר מכן הילד ייקח סרגל 

לצלחת. הסרגל וישפשף אותו בראשו ליצירת חשמל סטטי, וכשיסיים יקרב את 

לסרגל )קבוצה שאין לה סרגל פלסטיק, יכולה החתיכות הקטנות יעלו וייצמדו 

 להשתמש בבלון(.

המדריכה תיתן לשני ילדים לנפח בלון. לכל בלון היא תקשור חוט.  :5ניסוי מספר 

זו בחוט ויצמיד את הבלונים. הבלונים ייצמדו שני הילדים יעמדו אחד מול השני, יאח

זה לזה בלי בעיה. בשלב השני כל ילד ישפשף את הבלון בשיער ארוך וייצור להם 

חשמל סטטי. הם יעמדו שוב זה מול זה וינסו להצמיד את הבלונים. הפעם הבלונים 

דו יתרחקו אחד מהשני וידחו זה את זה. ילד נוסף יכניס ביניהם דף והבלונים ייצמ

 לדף משני הכיוונים.

הסבר על ניסוי זה: כשנוצר החשמל סטטי, לכל אחד מהבלונים נכנסו אלקטרונים 

שליליים מהשיער. בגלל שעכשיו שני הבלונים היו מלאים באלקטרונים שליליים, 

הם לא יכלו להתחבר )כמו שבמגנט יש מצב בו המגנטים מתרחקים(. כאשר 

חיוביים, כל אחד מהבלונים התקרב אליו, כי הפכים הצטרף הדף, שבו יש פרוטונים 

 נמשכים.
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המדריכה תגזור צורת נחש מדף ותכניס אותה לקערה. אחד הילדים : 6ניסוי מספר 

ייצור חשמל סטטי עם בלון ויקרב את הבלון לראשו של הנחש. נראה איך הנחש 

 .יוצא מהקערה 

בפעילות הבנו מהו חשמל סטטי ואיך הוא נוצר. עשינו כל מיני  סיכום הפעילות:

 ניסויים מגניבים וראינו את הכוח של חשמל סטטי.

 


