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פופולריזציה של המדע וחינוך מדעי
:כתבות מתוך מדור 'שאל את המומחה' באתר מכון דוידסון
- 1112 ?כיצד ניתן להמיר אנרגיה חשמלית לכימית ומה הגבולות לכך
?כיצד יתכן שחימום כוס מים צורך יותר אנרגיה מאדם ביממה
?כיצד ניתן לחשב משקל של גז בנפח מסויים
?מדוע מתקיים החוק השני של התרמודינמיקה
?מדוע קרח יבש מחליק על משטחים ומשמיע רעשים
?מה קורה כאשר מחברים גופרית וחמצן
?מה קובע מסיסות של חומרים
?האם ניתן למנוע את היווצרות הצבע הלבן בערבוב מים ועראק
?מהו נתרן אצטט וכיצד מייצרים אותו
?) ואלומיניוםNaOH( כיצד מפיקים מימן מנתר מאכל
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מהי צורת מסלולי האלקטרונים באטום?
האם נפט הוא חומר מתחדש?
מדוע הכתמת בגד באקונומיקה איננה הפיכה ,מה קורה לצבע?
האם ניתן להוריד לסולר שקונים בתחנת דלק את אחוז הגופרית?
כיצד מתפרקים חומרי ניקוי אקולוגיים וכמה זמן זה לוקח?
כיצד ספריי לשיזוף עצמי מעניק שיזוף לגוף?
מדוע בעת הכנת סודה עם מים קרים מאוד נוצרים גבישי קרח?
איך משתנה צפיפות הסולר כפונקציה של טמפ' הסביבה?
האם קלקר רעיל והאם הוא משחרר כימיקלים לאוויר?
מה השימושים ביריעות פחמן ואיך הן מחזקות את המבנה?
מה הקשר בין יוד ,טמפרטורה ומנורת הלוגן?
מה קובע את שכבות האלקטרונים באטום וכיצד הן משפיעות?
מה הסידור ה'נכון' של הטבלה המחזורית?
האם תתרחש תגובה בין אלומיניום ומלח בישול?
האם תהיה תגובה (למשל קורוזיה) בין סבון נוזלי וכלי אחסון מנחושת?
ממה וכיצד מתפתחים אלמוגים?
איך מיצרים קלקר?
מדוע יש לחמם ביטומן עד  401מעלות ומה יקרה בטמפ' גבוהה יותר?
מדוע נסדקת מבחנה לא פקוקה המכילה מים מזוקקים כאשר מקפיאים אותם בפריזר.
תופעה זו אינה מתרחשת כאשר המים הם מי ברז או כאשר המבחנה איננה ניצבת ב31-
מעלות?
האם הולכת חום במתכת קשורה באלקטרונים חופשיים?
איך ניתן לחשב נפח אויר בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי?
 - 1121האם ישנם חומרים הפולטים אור באופן תמידי ומה מקור האנרגיה שלהם?
איך נוצרים גבישים?
מהם הגורמים המשפיעים על קצב של ריאקציה כימית?
באיזו שיטה ניתן להבדיל בין מינרלים שונים?
האם יש חומר נוזלי שמתגבש בטמפרטורת החדר כעבור זמן?
מדוע בעצם המים גדלים בנפחם כאשר הם קופאים (מה הסיבה לאנומליה של המים) ,וכיצד
נוצרים גבישי קרח?
כיצד מחסמים חומרים כמו זכוכית ומתכת ,מהו התהליך שמתרחש בחומרים הללו?
האם ניתן להשתמש בעשן ארובות להורדת גשם או ליצור חומרים?
מדוע כאשר שמים פקק שעם במים ,הוא נוטה להדבק לדפנות הקערה?
מדוע לאחר שנוגעים באקונומיקה יש מגע חלקלק על העור?
האם יש חומר לא רעיל שמתקשה בלי להתחמם?
מה מהות הקשר הכימי על פי תפיסת מכניקת הקוונטים?
מה פשר המבנה המולקולרי המוזר של פחמן חד חמצני?
למה בתוך סוללות כל המגיבים טבולים בתמיסה יונית?
כיצד מבצעים זיקוק מוצלח?
מה היא אנרגיה גיאותרמית?
מה ההבדל בין שרפת חומר אורגאני לשרפת חומר אנאורגאני?
האם מים יכולים לשמש כדלק?
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האם זהות האטומים משפיעה על חוק קולון?
למה ניתן להטות קילוח דק של מים מהברז ע"י חשמל סטטי?
איך מייצרים מימן ממים?
מהו מקדם התפשטות תֶ ְר ִמי ואיך הוא נקבע?
האם מגנט יכול למנוע היווצרות אבנית?
כיצד לימון וחומצות אחרות משמשות כדיו סתרים? (כתבה מקבילה במדור מדע בבית)
איזה חומר דלק משפיע יותר על זיהום האוויר :בנזין או סולר (דיזל)?
מהו קיבול חום והאם חול יכול לאגור חום?
באיזו טמפרטורה מלח שולחן נהפך לנוזלי והאם הוא שומר חום כמוס טוב ממים או חול ים?
מהו החומר ששוקע בתגובה בין חומצה בורית למלח-אלומיניום?
מה ההבדל בין שומן רווי לשומן לא רווי ,ומה זה שומן טראנס?
כיצד שמן נשרף ,מתעפש או מתקלקל?
מהו ה'אקרילאמיד' שנוצר בעת השחמת מזון ומה נזקו לבריאות?
מדוע יותר קשה לאדות חומרים מלהתיך אותם?
כיצד ניתן להפריד אמולסיה של מים ושמן?
האם ישנו חומר שמתקרר כאשר עובר בו זרם חשמלי?
אם זכוכית קשיחה מדוע היא נשברת כל כך בקלות?
למה אנרגיית היינון איננה במגמה ברורה בטבלה המחזורית?
האם יש חיידקים המסוגלים לפרק פלסטיק?
מדוע השמיר הופך לבן במגע עם אקונומיקה?
באיזה שלב בתגובה כימית משתחררת ה'אנרגיה הכימית'?
האם שימור חמוצים תוצרת בית בכלי פלסטיק רעילה בהשוואה לכלי זכוכית?
כיצר אפשר לזקק את הכמות הזעירה של הזהב ממי ים?
איך אני יכולה לדעת אם אטומים מסוימים ייצרו קשר קוולנטי או יוני או אחר ביניהם?
מה המנגנון המולקולרי המסביר אוסמוזה?
מה קצב צריכת החמצן ופליטת האנרגיה של נר?
מה הגודל של אטומים ומולקולות?
כיצד מלח גורם להפרדה בין חומרים?
מהי תגובת דהידרציה (/dehydrationהתייבשות)?
מהי התגובה הכימית המתרחשת בגפרור?
מהם גילגולי האנרגיה בשמש ובתהליכי המסה?
מדוע אלומיניום היא מתכת קלה?
מדוע משתמשים באצטון ולא בכוהל על מנת להסיר לק מהציפורניים?
האם נכון שמרגרינה שונה מפלסטיק בקשר אחד או במולקולה אחת בלבד?
כיצד אוויר "יודע על קיומו" של אוויר מעברו השני של מחסום?
איך עובדת כרומטוגרפיית גז? (איך צינור וגז משמשים להפרדת חומרים)?
מדוע גם בנוזלים שאינם מים מתרחשת תופעת הנימיות?
מדוע לאחר שחובשים כובע הרבה זמן ומורידים אותו ישנה תחושה שהוא עדיין על הראש?
מדוע חומץ במים מונע מביצה עלומה להתפוצץ?
כיצד מפרידים מתכות כמו זהב ,פלטינה ,פלדיום ,וכסף?

 - 1122 .31מה זה פולי-מורפיזם? מהן פאזת אלפא ,בטא וגאמה של אורניום?
 .30כיצד עובד מדחום דיגיטלי? ומהו עיקרון הפעולה של צמד דו-חומני?

 .34למה סבון גורם לתחושת צריבה במגע עם העין?
 .38מדוע כל הזמן נוצרים קטבים חשמליים במולקולות?
 .32האם הוספת זרז כימי תמיד תזרז קצב של תגובה?
 .32האם פצצת מימן חזקה יותר מפצצת אטום ,ומדוע?
 .37כיצד עובד 'לייזר סיליקון' ולמה הוא יכול לשמש?
 .36איך ניתן לדעת מראש אילו מולקולות יתפרקו עם החשיפה לאור?
 .33האם ניתן לעצור אסטרואיד ע"י יצירת כוח שקול לעוצמת הגוף (מהירות והמסה) באמצעות
יריית לייזר?
 .33מדוע סבון שוטף שומן יחסית בקלות מכלי מתכת וזכוכית אך לא מכלי פלסטיק?
 .011כיצד עובד ספריי חוטים של פורים ומדוע הוא קר?
 .010מה הם הגבישים המכונים :קוואזי גבישים  /שכטמניט?
 .014מה ההבדל בין התמצקות לגיבוש מבחינה מיקרו (מבנה כימי) ומאקרו (תכונות החומר)?
 .018מדוע מזניחים את הכבידה עבור חלקיקים קטנים מאוד?
 .012האם יש תמיסות נוזליות במינוס  61מעלות צלסיוס?
 - 1121.012
.017
.016
.013
.013
.001
.000

למה זכוכית מגיבה עם בסיס חזק?
כיצד פועלת סוללת אבץ-אוויר?
מה התהליך העובר על עמילן כאשר מחממים תמיסה שלו? מדוע הוא הופך לג'לי?
מדוע זהב כמעט ולא מגיב עם חומרים אחרים?
אם פחמן מוליך חשמל אז מדוע הוא אל-מתכת וכן מה המשמעות של מוליך למחצה?
האם קשר כימי יוני תמיד חזק יותר מקשר כימי קוולנטי?
איך נוצר מתח הפנים בנוזלים וכיצד מודדים אותו?

.004
.008
.002

 - 1122למה רוח מרגישה קרה – והאם אפשרי שרוח תגרום להרגשה חמה?
מדוע פחמן דו חמצני וצורן דו חמצני שונים כל-כך?
באיזה צורה כלור מסב נזק לגוף?

יישומונים והסברים ליישומונים מתוך מדור 'אפליקציות ויישומוני מדע' באתר מכון
דוידסון:
 - 1122.0
.4
.8
.2

המסת סוכר ומלח
בנה לך מולקולה
כיצד נראית מולקולה -צורות של מולקולות
קוטביות (פולאריות) של מולקולות
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 .2חידון אתגר המספרים
– 1122 -

 .7תגובות חומצה בסיס – סרטון אינטאקטיבי ,שבו הצופים קובעים את מהלך וסוף הסרט,
המורכב מ 80-סרטונים שונים המציגים את כל תגובות חומצה-בסיס לפי תוכנית הלימודים
לבגרות בכימיה.

הסברים למוצגי "גן המדע" שבקמפוס מכון ויצמן
(באתר מותאם גלישה למכשירים ניידים – למבקרי הגן)
 - 1122.0
.4
.8
.2
.2
.7
.6
.3
.3
.01
.00

משטח איזון
צוללן קרטזי
סבסבת
סביבון על חוט – ג'יירוסקופ
מאזניים מקבילים
דוד שמש
גל ענק
כדורים קופצים
קשת בלי ענן
קערה מנגנת
ריצוף פנרוז

כתבות מתוך מדור 'מאגר מדע :סרטונים וכתבות' באתר מכון דוידסון:

.0
.4
.8
.2
.2
.7
.6
.3

 - 1122מה מגיע לאוזנינו כשאנחנו שומעים? (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
לראות צלילים :חליל אש (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
האופי ההשוואתי של חוש הראייה (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
האוניברסליות של כוח המשיכה (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
ראיית צבע ,חיבור צבעים וצל צבעוני (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
כיסא מסמרים – כשהכוח מתחלק (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
רובה ואקום (בשיתוף עם ד"ר משה רשפון)
 - 1124החומרים שבגללם הסיגריות של ימינו ממכרות עוד יותר?

מערכי ניסוי והסברים מדעיים עליהם מתוך מדור 'ניסויי מדע בבית' באתר מכון
דוידסון:
 - 1122טקסט:
 .0האטב הצף
 .4המטאטא המכושף
 .8הביצה שלא עפה
 .2הכנת דיו סתרים (כתבה מקבילה במדור שאל את המומחה)
טקסט  +הפקת סרטון וידאו מלווה:

.2
.7
.6
.3
.3
.01
.00

איך יוצרים אש מתחת למים?
איך להכין חומר שהוא גם נוזל וגם מוצק באותו זמן?
יורק להבות מקליפות של פרי הדר
איך להזיז זרם מים באמצעות חשמל סטטי?
ניסוי איך פועל שלט?  -אור אינפרא אדום
הר געש של קצף
כיבוי אש באמצעות מוזיקה
- 1121 -

טקסט  +הפקת סרטון וידאו מלווה:
 .04איך לחסום בקלות ובאופן מוחלט קרינת סלולר ורדיו? – כלוב פאראדיי
 .08קסם מתמטי במספרים בני שלוש ספרות (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
 .02איך לדקור בלון בלי לפוצץ אותו? – שתי שיטות
 .02ניפוח בלון בלי להתאמץ!  -באמצעות הכוח של הכימיה
 .07איך לעשות "בלון הליום" מזוייף
 .06ניסוי  -איך גורמים לברזל להידלק
 .03מדידת נפח אגרופים – ארכימדס וניוטון משלבים ידיים
 .03קסם מתמטי בקלפים (בשיתוף עם ד"ר סבינה סגרה)
 .41איך להפוך כוס בלי שהמים ישפכו ואיך להרים כוס הפוך
 .40ניסוי השפעת הראייה על השמיעה – אפקט מקגורק
 .44לנגן על כוס (כוס מנגנת)
 .48מירוץ הפחיות המכושפות ,שמתגלגלות בלי מגע
 .42הרצועה שלא נגזרת – רצועת מביוס (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
 .42איך לנפח בלון בתוך בקבוק
 .47גלגלת משני מגבים – או כיצד ניתן לגבור בקלות על הכוח של שני אנשים
 .46איך יודעים אם ביצה מבושלת או לא בלי לשבור את הקליפה שלה
 .43צפצפת הנייר של ברנולי
 .43משחקי איקס עיגול מיוחדים (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
 .81נר שואב מים לתוך כוס
 .80קסם הכנת אוטומטית של שרשרת מגומיה ואטבים (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
 .84איך לנפח בלון בתוך בקבוק ()4
 .88הפקת  DNAמתותים בבית
 .82בנייה של "מטוס סילון" – מבלון
 .82האף של פינוקיו – אשליה חושית (אשליית פינוקיו)
 .87איך גורמים לכדור ובלון לרחף באוויר? – כדור ברנולי
 .86בניית מצנח משקיות ואטב
 - 1122טקסט  +הפקת סרטון וידאו מלווה:
 .83ניסוי ידיים חסרות משקל
 .83איך לגרום לנר לבעור מתחת למים
 .21תותח גפרורים
 .20רובה גומיות (וחוק שימור האנרגיה)
 .24סביבון אש

.28
.22
.22
.27
.26
.23
.23
.21
.20
.24
.28
.22
.22
.27
.26
.23

החומר המופלא שבחיתולים
איך לבנות מדפסת משולבת סורק מנר ומטבע
הכנת משאבת מים אוטומטית מקשיות מתקפלות (עקרון הסיפון)
כוס הפלא שמתרוקנת מעצמה (גביע פיתגורס)
איך אפשר להפריד תערובת של מלח ופלפל
ניסוי הסנה הבוער – איך לגרום לנייר לבעור בלי שיישרף?
איך לבנות צפצפה מנייר מגולגל? (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
איך לגרום לצבעים לזהור בחשיכה?
איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו (?)4
סביבון מים ,פלפל וסבון
איך לבנות מד-רוח – שבשבת
איך להשמיע קולות של ברווז באמצעות קשית?
קסם הקלף הביישן (בשיתוף עם ד"ר יוסי אלרן)
התיון שנדלק ומתחיל לעוף
רכבת הרים בתוך בלון
איך לאזן כף ומזלג על נקודה באוויר?
– 1124 -

טקסט  +הפקת סרטון וידאו מלווה:
 .23מתי אי אפשר לעמוד על רגל אחת?

