


   -כוחות
החוקים ששולטים  

 !ביקום



 ?למה כשמכונית עוצרת אנחנו נדחפים קדימה•
 ?איך זה שאנחנו נשארים דבוקים לאדמה•

 ?האם ניתן לצנוח על הירח•



כל השפעה חיצונית שיכולה לגרום 
לשינוי במצב תנועתו של גוף  

כלומר לגרום לגוף להאיץ או )
 כוחקרויה ( להאט

 ?מהו כוח



 ...יכולה לגרום ל כוחהפעלת 
 (כדור)גוף של  התנועה מצבשינוי •

 (כדור)גוף של  הצורהשינוי •
 



 (N)ניוטון כוח נמדד ביחידה הקרויה 
 

 , אייזיק ניוטון
 1727שנת 



 :תרגיל

מפעילים עליה  . תיבה מונחת על שולחן חלק
   .( N 20 )ניוטון   20כוח של  

 
 ?באיזה כוון, כןאם ? האם התיבה תנוע

 אני תיבה



 שעל התיבהתלוי לאיזה כיוון מופעל הכוח  :תשובה

 אני תיבה

 אני תיבה

 אני תיבה

20 N 20 N 

20 N 

 :תרגיל

 !חץ עם מספר וכיווןלכן צריך לצייר 



 וקטור=  חץ עם מספר וכיוון



 וקטור

ניוטון   5כוח בן 
 בכיוון ימין

 ניוטון בכיוון שמאל 10כוח בן 



 וקטור

F = 5N 

F = 10N 

F = 3N 



 אני תיבה
20N 

40N אני תיבה 
60N 

20N 40N 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

 ניוטון 60-שווה להכוח השקול 

 התיבה תנוע בכיוון ימין



 אני תיבה
10N 

40N 30 אני תיבהN 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

 ניוטון 30-שווה להכוח השקול 

 התיבה תנוע בכיוון ימין



1N 

10N 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

9N 
 ניוטון 9-שווה להכוח השקול 

 הגוף ינוע בכיוון מטה



1N 

10N 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

4N 4N 
 ניוטון כלפי מטה 9-שווה להכוח השקול בכיוון האנכי 

 הגוף ינוע בכיוון מטה

 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האופקי 



2N 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

5N 2N 
 שווה לאפסהאנכי הכוח השקול בכיוון 

 הגוף ינוע בכיוון ימין

 ניוטון בכיוון ימין 3-שווה להכוח השקול בכיוון האופקי 

2N 



2N 

 וקטור שקול

באותו מישור  כל הכוחות שפועלים  סך
 על גוף מסוים

5N 
 שווה לאפסהאנכי הכוח השקול בכיוון 

 הגוף לא ישנה תנועתו

 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האופקי 

2N 

5N 



 0= השקול  הוקטורכאשר 

 הגוף לא ישנה תנועתו

אם הגוף נמצא  
יישאר , במנוחה
 במנוחה

,  אם הגוף נמצא בתנועה
ימשיך באותה המהירות 

 (מהירות קבועה)



2N 

 וקטור שקול

 ,המטוס לא ישנה תנועתו
 .ימשיך לעמוד במקום -כלומר

2N 

8N 8N 

2N 

 ,המטוס לא ישנה תנועתו
 .  ימשיך לטוס במהירות קבועה -כלומר

2N 

8N 8N 

 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האנכי 
 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האופקי 

 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האנכי 
 שווה לאפסהכוח השקול בכיוון האופקי 



 ?שווה לאפסמהגופים הבאים שקול הכוחות באילו . 1
 ?מה כיוון השקול בגופים האחרים. 2
 ?מה עוצמת הכוח של הגופים הנמצאים בתנועה. 3

 :3תרגיל 

 .ד .ג .ב .א

5N 

15N 

3N 

3N 

3N 

13N 

50N 

20N 

 .ח .ז .ו .ה
1N 

15N 

25N 
25N 

100N 
1N 

20N 

20N 



אילו כוחות קיימים  
 ?בעולם



אילו כוחות  
 ?קיימים



 (כוח הכבידה)כוח המשיכה 

שבו נמשכים גופים לגרם הכוח 
 ...(.  שמש, ירח, כדור הארץ)שמים 



החיכוך הוא כוח המתנגד  כוח 
לתנועה היחסית בין גופים או  

 אותהליצור לניסיון 
 (מונע ממשטחים להחליק זה על זה)

 כוח החיכוך



 (?לעומת אלו כוחות)החיכוך הוא כוח שפועל במגע 

   (friction), קטנהf  -כוח החיכוך מסומן ב

 מתחלק לשני סוגים

 .בסוג המישטחים ובגודל הכוח הנורמליתלוי  גודל הכוח

 

 .לכוון התנועה של הגוף מנוגדבכוון מקביל למשטחים כוון הכוח 

 

fs 
fk 

v 

 חיכוך סטטי
 של גוף במנוחה

 חיכוך קינטי  
 של גוף בתנועה

 קינטייותר מאשר החיכוך ה גדולסטטי החיכוך ה, כמעט תמיד
 קשה יותר להזיז משהו שנמצא במנוחה מאשר להמשיך תנועה, כלומר



 :כוח גרר

 גזאו נוזל חיכוך הפועל על גוף הנע בתוך 

 (ם האוויר נקרא גם גררעלכן חיכוך )

 

 



 דיאגרמת כוחות

נגרם כתוצאה ממבנה   -( כשהמטוס באוויר) עילויכוח 
 הכנף וגורם למטוס לעלות מעלה

 או

מנוגד לכוח   –( כשהמטוס על הקרקע)נורמלי כוח 
 הכבידה שפועל על הכביש

ידי  -מיוצר על – דחףכוח 
דוחף את המטוס  , המנוע

 בכיוון התנועה

,  הארץ-של כדור –כבידה כוח 
 מושך את המטוס כלפי מטה 

חיכוך עם ) גררכוח 
דוחף את  –( האוויר

בכיוון , המטוס אחורה
 מנוגד לתנועה


