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 ממדיתאשליות אופטיות וראיה תלת : מער
 שיעור בנושא

 
 :מטרת השיעור

 .התלמיד יבי� את ההבדלי� בי� העול� כפי שהוא קיי� לעול� כפי שהוא מצטייר במוחנו
 
 

 :1 ניסוי –פתיחה 
 

 מטבע וכוס
 . מטבע וכוס:חומרי�

 :ביצוע
 .ממנה'  מ3שי� כוס על השולח� ועמוד במרחק 

 .שולח�חבר� יעמוד קרוב ל
 .כוו� את חבר� מתי עליו לעזוב את המטבע כ� שיפול לכוס, כאשר עי� אחת מכוסה

 
 :הסבר

עובדה זו . כל עי� רואה את העול� בזוית מעט שונה. עינינו מרוחקות מעט אחת מ� השניה
אובדת היכולת , כאשר עי� אחת סגורה. מאפשרת למוחנו להציג תמונה תלת מימדית של העול�

 .מימדית והערכת המרחק השתבשהלראיה תלת 
 

. המוח משלי� את התמונה לתלת מימד, כאשר עוצמי� עי� אחת העול� עדיי� נראה תלת מימדי
 .א� למעשה הראיה בעי� אחת משובשת לגבי אומד� מרחק

 
במיקו� העיניי� זו , א� נית� להבחי� בהבדלי� בי� בעלי החיי�. לרוב בעלי החיי� יש שתי עיניי�

 . מזו
סוסי� (הציפורי� נבחי� בעי� אחת בכל אחד מצידי הראש וכ� ג� אצל יונקי� מסויימי� אצל 
 ).בדומה לאד�(לעומת זאת אצל הקופי� העיניי� קרובות זו לזו ). למשל

 
 ?מדוע חשובה ראיה תלת מימדית לקו$?  מדוע קיי� הבדל בי� הציפורי� לקופי�:שאלה

 
ראיה תלת מימדית חשובה לקו$ כדי . יבה מיוערתהקופי� במהל� האבולוציה עברו לסב :תשובה

 .לאמוד מרחק בקפיצה מענ$ לענ$ בע% בעזרת הידיי� במהירות
 
 

חוש , חוש המישוש, חוש השמיעה. (אנו משתמשי� בחושי� על מנת להסתדר בסביבה בה אנו חיי�
ת� המוח מקבל את הנתוני� מהסביבה באמצעות החושי� ונו). חוש הראיה, חוש הריח, הטע�

 . לה� פירוש
 .לעיתי� המוח מקבל מידע מהחושי� ומפרש אותו מצורה שונה

 
  מפגש אצבעות:2ניסוי 

 
 .עצו� עי� אחת

 .מ מהראש" ס30החזק את אצבעותי� זו מול זו במרחק 
 .נסה לקרב את האצבעות ולהפגיש� כאשר עי� אחת סגורה

 .נסה שוב ושוב
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 :הסבר
לכ� קשה לנו לאמוד את המרחק בי� .  מימדית נפגעתהראיה התלת, כאשר עי� אחת עצומה

 .האצבעות ולהפגיש� בדיוק זו בזו
 

דוגמא לכ� שג� חוש . הניסוי הבא מתאר אשליה שאינה קשורה לחוש הראיה אלא לחוש המישוש
 .המישוש לעיתי� מתעתע בנו

 
  שני אפי�:3ניסוי 

 
 .החזק את אצבעותי� בשילוב

 .א$העבר את האצבעות המשולבות על ה
 

 :הסבר
 .בהעברת האצבעות על הא$ אנו מרגישי� כאילו יש שני אפי�

המידע שיגיע אל המוח מהאצבעות . יצרנו מצב שהמוח לא רגיל אליו, כאשר סיכלנו את האצבעות
 .ההרגשה תהיה כאילו נגענו בשני אפי�. יפורש בצורה לא נכונה

 
 חור ביד: 4ניסוי 

 
 .נייר דבק,  ד$ נייר:חומרי�

 :ביצוע

 .לא חייבי�, חזק בנייר דבקלאפשר . גלגל את הנייר לצינור חלול •
 .כאשר אתה מחזיק ביד ימי�, שי� את הגליל על עינ� הימנית •

 .הזז את יד� השמאלית לאור� הגליל כשאתה מביט בתו� הגליל •
 :הסבר

. עי� שמאל רואה את היד. עי� ימי� רואה מבעד לצינור. היד השמאלית תראה ע� חור באמצע
 4%) לכ. אחדאצל כלהאשליה הזאת לא נוצרת  (.ונות לתמונה אחתהמוח מחבר את שתי התמ

 והעיניי� שלה� לא מסתכלי� על בדיוק אותו המקו� "עי� עצלה"מהאנשי� יש פזילה קטנה או 
ולכ� המח לא ינסה , אצל אנשי� כאלו המח רגיל לקבל תמונות שונות במקצת מכל עי�. במרחב

ולא מושפעי� ,  רואי� את המציעות כפי שהואאנשי� אלו, במקרה הזה. לחבר את התמונות
   .)  מהאשליה

 
ניתנת לפירוש באמצעות החושי� על ידי , הסביבה הנמצאת סביבנו, כמו שאמרנו

.המוח

 
 

מה , נתן להם למשש חלקים שונים של הפיל המלכותי וביקש מהם לומר לו, ה עיווריםמלך חכם אחד אסף ארבע

 .זה פיל

 .מברשת שיער עבה וגדולה: השיב" ?מה זה פיל: "לראשון נתן למשש את זנב הפיל וכששאלו אותו

 !עמוד: השיב" ?מה זה פיל: "נתן למשש את רגלו של הפיל וכששאלו אותו, לשני

 !מניפה רחבה: השיב" ?מה זה פיל: "אוזן של הפיל וכששאלו אותולשלישי נתן למשש את ה

 !נחש פיתון עבה וחזק: השיב" ?מה זה פיל: "לרביעי נתן למשש את החדק של הפיל וכששאלו אותו


