
!אותו ולמצוא ... לאבד את הצפון

אתם יכולים לתפקד כמקל , או שאין מקל, אם אין דרך לתקוע מקל. באדמהמקל העמידו ( 1

.עמדו במקום וסמנו את מקום העמידה בעזרת גיר או חפץ: בעצמכם

. סמנו את הקצה הרחוק של הצל( 2

...(   'בבינתיים לשיטה עברו ). דקות10עד 5לחכות כעת צריך ( 3

בו עמדתם  עמדו שוב במקום , אם לא היה לכם מקל, או), חזרו למקל? דקות5עברו ( 4

כעת במקום  הקצה של הצל יהיה , עבדתם נכוןאם –סמנו שוב את הקצה של הצל (. קודם

. אחר

עמדו על הקו כך שהסימן הראשון הוא מצד  . בין שני הסימנים( דמיוניאו אמיתי )ציירו קו ( 5

!      כעת אתם עומדים עם הפנים לצפון . שמאל והסימן השני מצד ימין

ואין  ,מה הדרךאין את מי לשאול . הלכתם לאיבוד. אתם נמצאים בטיול בשטח: תארו לעצמיכם מצב כזה

אפשר  שממנו אתם יודעים שאם תלכו צפונה תגיעו מהר מאוד לכביש ... כי המורה אסר לקחת, פלאפון

? האם יש דרך למצוא את הצפון ללא מצפן . אבל שכחתם לקחת מצפן לטיול, להזעיק עזרה

.  נצא לחצר בית הספר–בשיעור הזה נלמד שתי שיטות למצוא את הצפון בעזרת השמש 

שיטה א

למה זה

?עובד 

,  ואפשר לחשוב עליו כסביבון שרגלו היא הקוטב הדרומי, כדור הארץ מסתובב

עוברת  ______, זורחת בנראה לנו שהשמש , לכן. והוא מסתובב לכיוון מזרח

.ושוקעת במערב, בדרום

,  מתחיל במערבשמסלול הצל זאת אומרת . בצד הנגדי לשמשהצל יהיה תמיד 

.ומסיים במזרח_______, עובר ב

נוטה לכיוון  והסימן השני __________, נוטה לכיוון הסימן הראשון לכן 

! הצפון ביניהם נמצא ובדיוק ________, 

עוברת , השמש עולה במזרח, כדור הארץשל הדרומיבחצי : לבשימו 

, מכיוון שגם שם השמש עוברת ממזרח למערב. ושוקעת במערב, בצפון

.כדור הארץהדרומי של הזו נכונה באותה המידה גם בחצי השיטה 



(המשך! )אותו ולמצוא ... לאבד את הצפון

למה זה

?עובד 

:מלאו את החסר והקיפו את התשובה הנכונה

עוברת  _____, השמש עולה ב, (שם נמצאת ישראל), הצפוני של כדור הארץבחצי 

חצי  /שלם מעגל )השמש עוברת , שעות היום12במשך .  ______ושוקעת ב______, ב

.בשמיים( מעגל

,  בכל שעה אחרת. _______כי שם בדיוק נמצאת ה, קל מאוד לדעת איפה הדרום12בשעה 

בצהרים השמש  14בשעה , למשל. 12חייבים לחשב איפה השמש הייתה או תהיה בשעה 

איך מחשבים  .  12מהמקום שבו הייתה בשעה (     מזרחה/מערבה)עברה שעתיים יותר   

מחוג השעות של השעון  עובר את  , בשעות היום: פשוט מאוד?  12את מקום השמש בשעה 

.  בשמיים( מעגל שלם/ חצי מעגל )אבל השמש עוברת  , (אחתפעם / פעמיים )מעגל השעות  

כדי לחשב איפה  , לכן. מחוג השעותלעומת השמש כביכול מתקדמת רק בחצי המהירות 

לשעה  12המרחק בין השעה חצי צריך לקחת את , 12השמש הייתה או תהיה בשעה 

.  הנוכחית

האם ניתן  , אבל כן רואים את הצל של חפצים, אם לא רואים את השמש בצורה ברורה:שאלה

.......(אז השמש, מסוייםלכוון אם הצל נופל : רמז)? איך , אם כן?  הזולהשתמש בשיטה 

שיטה ב
השתמשו בציור של  , אם אין, יופי, אם יש לכם. שעון מחוגיםכדי להשתמש בשיטה הזו צריכים ( 1

אם אתם באמת  !( הדקותמחוג לא צריך לצייר את . )השעותמחוג היכן נמצא בדיוק השעון כדי לצייר 

....תצרכו לצייר שעון בעמצמיכים, הלכתם לאיבוד ואתם לבד בשטח

. כמו שמחזיקים מצפן, החזיקו את השעון במצב אופקי( 2

.  השעות מצביע לכיוון השמששמחוג סובבו את השעון כך ( 3

מאמצע השעון לנקודה שנמצאת בדיוק( דמיוניאו אמיתי )ציירו קו ( 4

רחוקהקצה של הקו אשר . השעותלבין מחוג 12בין השעה 

.הוא הצפון, יותר מהשמש

צריך להשתמש  , 12במקום להשתמש במיקום של השעה , קיץאם מונהג שעון : לבשימו 

!1במיקום של השעה 

!של כדור הארץהצפוניהזו נכונה רק בחצי השיטה : לבשימו 

עושים את  , על השמשכדי להצביע 12בשעה משתמשים הארץ כדור הדרומי של בחצי 

. יותר לשמשהקרובשל הקו אך הצפון יהיה בקצה , החישובאותו 



!אותו ולמצוא ... לאבד את הצפון

דף תשובות

אתם יכולים לתפקד כמקל , או שאין מקל, אם אין דרך לתקוע מקל. באדמהמקל העמידו ( 1

.עמדו במקום וסמנו את מקום העמידה בעזרת גיר או חפץ: בעצמכם

. סמנו את הקצה הרחוק של הצל( 2

...(   'בבינתיים לשיטה עברו ). דקות10עד 5לחכות כעת צריך ( 3

בו עמדתם  עמדו שוב במקום , אם לא היה לכם מקל, או), חזרו למקל? דקות5עברו ( 4

כעת במקום  הקצה של הצל יהיה , עבדתם נכוןאם –סמנו שוב את הקצה של הצל (. קודם

. אחר

עמדו על הקו כך שהסימן הראשון הוא מצד  . בין שני הסימנים( דמיוניאו אמיתי )ציירו קו ( 5

!      כעת אתם עומדים עם הפנים לצפון . שמאל והסימן השני מצד ימין

ואין  ,מה הדרךאין את מי לשאול . הלכתם לאיבוד. אתם נמצאים בטיול בשטח: תארו לעצמיכם מצב כזה

אפשר  שממנו אתם יודעים שאם תלכו צפונה תגיעו מהר מאוד לכביש ... כי המורה אסר לקחת, פלאפון

? האם יש דרך למצוא את הצפון ללא מצפן . אבל שכחתם לקחת מצפן לטיול, להזעיק עזרה

.  נצא לחצר בית הספר–בשיעור הזה נלמד שתי שיטות למצוא את הצפון בעזרת השמש 

שיטה א

למה זה

?עובד 

,  ואפשר לחשוב עליו כסביבון שרגלו היא הקוטב הדרומי, כדור הארץ מסתובב

__,  מזרח_זורחת בנראה לנו שהשמש , לכן. והוא מסתובב לכיוון מזרח

.ושוקעת במערב, בדרוםעוברת 

,  מתחיל במערבשמסלול הצל זאת אומרת . בצד הנגדי לשמשהצל יהיה תמיד 

.ומסיים במזרח, __ צפון_בעובר 

נוטה לכיוון  והסימן השני , __מערב_נוטה לכיוון הסימן הראשון לכן 

! הצפון ביניהם נמצא ובדיוק , __מזרח__

עוברת , השמש עולה במזרח, כדור הארץשל הדרומיבחצי : לבשימו 

, מכיוון שגם שם השמש עוברת ממזרח למערב. ושוקעת במערב, בצפון

.כדור הארץהדרומי של הזו נכונה באותה המידה גם בחצי השיטה 



(המשך! )אותו ולמצוא ... לאבד את הצפון

דף תשובות

למה זה

?עובד 

:מלאו את החסר והקיפו את התשובה הנכונה

עוברת  , __מזרח_בהשמש עולה , (שם נמצאת ישראל), הצפוני של כדור הארץבחצי 

חצי /שלם מעגל )השמש עוברת , שעות היום12במשך .  _מערב_בושוקעת , __דרום_ב

.בשמיים( מעגל

,  בכל שעה אחרת. __שמש_הכי שם בדיוק נמצאת , קל מאוד לדעת איפה הדרום12בשעה 

בצהרים השמש  14בשעה , למשל. 12חייבים לחשב איפה השמש הייתה או תהיה בשעה 

איך מחשבים  .  12מהמקום שבו הייתה בשעה (     מזרחה/מערבה)עברה שעתיים יותר   

מחוג השעות של השעון  עובר את  , בשעות היום: פשוט מאוד?  12את מקום השמש בשעה 

.  בשמיים( מעגל שלם/ חצי מעגל )אבל השמש עוברת  , (אחתפעם / פעמיים )מעגל השעות  

כדי לחשב איפה  , לכן. מחוג השעותלעומת השמש כביכול מתקדמת רק בחצי המהירות 

לשעה  12המרחק בין השעה חצי צריך לקחת את , 12השמש הייתה או תהיה בשעה 

.  הנוכחית

האם ניתן  , אבל כן רואים את הצל של חפצים, אם לא רואים את השמש בצורה ברורה:שאלה

...(אז השמש, מסוייםלכוון אם הצל נופל : רמז)? איך , אם כן?  הזולהשתמש בשיטה 

שיטה ב
השתמשו בציור של  , אם אין, יופי, אם יש לכם. שעון מחוגיםכדי להשתמש בשיטה הזו צריכים ( 1

אם אתם באמת  !( הדקותמחוג לא צריך לצייר את . )השעותמחוג היכן נמצא בדיוק השעון כדי לצייר 

....תצרכו לצייר שעון בעמצמיכים, הלכתם לאיבוד ואתם לבד בשטח

. כמו שמחזיקים מצפן, החזיקו את השעון במצב אופקי( 2

.  השעות מצביע לכיוון השמששמחוג סובבו את השעון כך ( 3

מאמצע השעון לנקודה שנמצאת בדיוק( דמיוניאו אמיתי )ציירו קו ( 4

רחוקהקצה של הקו אשר . השעותלבין מחוג 12בין השעה 

.הוא הצפון, יותר מהשמש

צריך להשתמש  , 12במקום להשתמש במיקום של השעה , קיץאם מונהג שעון : לבשימו 

!1במיקום של השעה 

!של כדור הארץהצפוניהזו נכונה רק בחצי השיטה : לבשימו 

עושים את  , על השמשכדי להצביע 12בשעה משתמשים הארץ כדור הדרומי של בחצי 

. יותר לשמשהקרובשל הקו אך הצפון יהיה בקצה , החישובאותו 


