ּכדּור ּפֹורח
צילםֵ :עינב ברזני

קצה העֹולם ִעם ֵעינב ברזני",
"ל ֶ
ילדי החּוג ִ
ּובכתיבת הּכתבה ֵ
ִהשתתפּו ּבניסויים ִ
ּבמכֹון אריקה לנדאו לקידּום נֹוער למצּוינּות וליצירתיּות ּבתל אביב:
ִׂשראל אלימלך.
רֹועי נוביק ,יֹונתן ּביבי ,עילי עמר ,יּובל בביוף ,איתי סלע ,דן י ְ

עֹוׂשים ּבה
מאז ּומעֹולם ִסקרנה האש את האדם .אנחנּו ִ
למעׂשה שינתה את חיינּו ֵמהרגע
ֶ
שימּושים רבים ,והיא
שלמדנּו להדליק אש ּבעצמנּו .שני אחים מצרפתּ ,בניו
של יצרן נייר ,אהבּו ִלצפֹות ּבלֶהבֹות האש המרקדות מעל
המדּורה .הם גילּו ּכי מעל ללֶהבה ִמתעֹופפות ַׂשקיֹות
חלקיקי ניירּ ,ופיתחּו ִלפנֵי  238שנים המצאה
ֵ
ובֹוערים
ששינתה את העֹולם ,שמה המקֹורי היה המונגולפייר.

ּכדי שני
והתרחק עד ֵ
כ 1,000-עד  2,000מטר להערכתםִ ,
קילֹומטרים ִממקֹום ההמראה .הּבלֹון נִ שאר ּבאוִויר כעשר
דקות .את הניסּוי הּבא ערכּו האחים ִעם נֹוסעים מפתיעים
ּבמיּוחדּ :בארמֹון ורסאי ,מּול המלך לואי ה ,16-הם העלּו
לאוִויר ּכדּור ּפֹורח ּבנפח של  1,400מטר מעּוקב .הנֹוסעים
ּבכדּור היּו תרנגֹולתּ ,ברווז וכבשה .הּבלֹון ִהתרֹומם
וטס למרחק של ּכשלֹושה קילומטריםִ ,עם הנֹוסעים
המבֹוהלים.

ּבשנת ִ ,1783לפנֵי  238שנהּ ,פיתחּו האחים מונגולפייה
מצרפת את הּכדּור הּפֹורח .ז'וזף מישל וז'אק אטיין
מונגולפייה ,גילו ששקיֹות נייר ִמתרֹוממֹות מעלהּ ,בעת
שהבעירו מדּורה .התגלית הֹובילה אֹותם לנסֹות ַׂשקים
גדֹולים יֹותר ואף ּבלֹונים שחּוּברּו ּבאמצעּות ּבדים ,ניירֹות
הראשֹון שלהם היה ִעם ּבלֹון
וכפתֹורים .הניסּוי המּוצלח ִ
שנִ קרא על שמם  -המונגולפייר .הּבלֹון טיּפס לגֹובה של

הּכדּור הּפֹורח הּוא המצאה נִ פלאה ,והוא נחשב ִלכלי
טיִס ּבטּוח מאֹודּ .כיֹום עֹולים לסל של הכדּור הּפֹורח ּבין
האם יכֹול ִלהיֹות ששני הממציאים של
 12ל 16-אנשיםִ .
הּכדּור הּפֹורח ֹלא הבינּו נכֹונה את ההמצאה שלהם?

תרנגֹולתּ ,ברווז וכבשה

קצה העֹולם ִעם ֵעינב ברזני"ּ .בחּוג
"ל ֶ
שנקרא ִ
אנחנּו לֹומדים ּבחּוג של ֵעינבִ ,
הזה אנחנּו לֹומדים על קיימות ,דברים שּבזכּותם אנחנּו יכֹולים ִלחיֹות על הּכדּור
ּופלאי עֹולם.
הזֶה ,וזֶה ּכֹולל שמירה על ּכדּור הארץּ ,בעלי חיים ,תֹופעֹות טבע ִ
רמי האוִ ויר
ּכדי להבין טֹוב יותר את ּכֹוחם של ִז ֵ
רמי אוויר חםֵ .
הּפעם למדנּו על ִז ֵ
החם ּביצענּו ִמגוון ניסויים מדעיים.
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האמת ֶׁשהאחים מונגולפייה ֹלא ממש הבינּו את
הּפיזיקה שמאחֹורי הּכדּור הּפֹורח ֶׁשהם ִהמציאּו ּבעצמם.
ּבתצּפיֹות שערכּו מעל מדּורה ,הם חשבּו ּבטעּות ּכי הּכֹוח
להתרֹומם הּוא העשן השחֹור והסמיך
לׂשקיֹות ִ
הגֹורם ַ
שמעל ל ֶלהבֹות האש .על ּכןּ ,במהלך ּכל הניסויים
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שלהם הם ִהקּפידּו לייצר ּכמה שיֹותר עשן שחֹור וסמיך,
ּבאמצעּות קש ,נעליים ישנֹות ּובדים .עֹוד עּובדה
מעניינת על האחים מונגולפייה ,היא ֶׁשהם מעֹולם
ֹלא עלּו שנֵיהם יחד על ּכדּור ּפֹורח .רק אחד מהם עלה
לטיסה ּפעם אחת ּבלבד.

יֹותר חם  -יֹותר קל
ּכדּור ּפֹורח ִמתרֹומם ,כיוון ֶׁשהאוִויר החם הנִ מצא ּבתֹוך
הּכדּור ּפחות צפּוף ֵמהאוִויר שמסביבֹו ,על ּכן הּוא קל
יֹותר ֵמהאוִויר הקר שסביבֹו ,ולכן הוא ִמתרֹומם מעלה
המקרים מדּוּבר
ּביחס לאוִויר הסֹובב אֹותֹוּ .כיוון שּבשנֵי ִ
מקׁשה על ההבנהּ .פשּוט
ראה) ,זֶה אּולי ֶ
ּבאוִויר (ּבלתי נִ ֶ
יֹותר להבין ִאם מדמיינים קלקר ּבתֹוך מיִםִ .אם למשל
ניקח גלשן קלקר קטן ונִ גרֹום לֹו ּבכֹוח ִלשקֹוע ּבמיִם ,מה
יעלה
ִקרה ּכאשר נשחרר אֹותֹו? התשּובה היא ֶׁשהּוא ֶ
י ֶ
מהר למעלה .הסיּבה לכך היא ֶׁשהקלקר ּפחֹות צפּוף
ֵמהמיִם שסביבֹו ולכן הּוא עֹולה למעלהּ ,בדיּוק ּכפי
שקֹורה ּבכדּור הּפֹורח.
ֶ

ֹלא ניתן לנהג את הּכדּור הּפֹורח ימינה ,שמאלה,
קדימה אֹו אחֹורה .הּוא ּבעצם תלּוי ּבעוצמת הרּוח
ּובכיוונה ,לכן מקֹום ההמראה ּומקֹום הנחיתה של
הּכדּור הּפֹורח על ּפי רֹוב שֹונים .ניתן ִלשלֹוט בתנועתו
וקירּור של הא ִוויר ּבתֹוך
ידי חימּום ֵ
מעלה ּומטה על ֵ
הּבלֹון הענק (ּבאמצעּות מבערים היֹוצרים ֶלהבה
יעׂשה הטייס של הּכדּור
גדולה ּבתחתית הּבלֹון)ּ .ומה ֶ
ויגלה ֶׁשהּכדּור מעל מאגר
הּפֹורח ִאם ינמיך לנחיתה ֶ
מ ִיםּ ,פרדס ,קו מתח אֹו ּכביש מהיר? עליו להמתין
לכֹוח חיצֹוני שיזיז אֹותֹו ֵמהמקֹום (רּוח) .הּוא יכֹול
המקרים ּבגֹובה רב יֹותר
לעלֹות מעט ּולהמתיןּ ,ברֹוב ִ
נֹושבת רּוח ּבמהירּות גבֹוהה יֹותר.

ילדי טבע הדברים | 41

אריֹות (וגנו) מּופתעים
זמן תגּובה של ּכלי טיס הּוא מּושג חשּוב לטייס .זֶהּו
הזמן העֹובר ֵמהרגע שניתנה ּפקּודה (ּבאמצעּות סטיק
ּבמקלדת של מחשב) עד לרגע
של מטֹוס ,למשל ,אֹו מקש ִ
ֶׁשהּפקּודה מבוצעתּ .במטֹוסים מהירים מדּוּבר ּבחלקיק
שנייה ,אך זמן התגּובה האופייני לכדּור ּפֹורח הּוא ארֹוך
הרּבה יֹותר .פעם ,כשהייתי ּבקניה שּבאפריקהּ ,במהלך
טיסה ּבכדּור ּפֹורח ,מעל אריֹותִ ,הנמיך הטייס טוס כדי
ּכׁשהיינּו מסּפיק נמּוכים,
שאּוכל לצלם את האריֹותֶ .
הטייס ּפתח מבערים כדי ֶׁשהּכדּור הּפֹורח ִיתרֹומם.
להנמיךּ .פניתי
לאחר כמה שניֹות ראיתי ֶׁשהּכדּור ממשיך ִ
לטייס ושאלתי" :למה אנחנו ֹלא ִמתרֹוממים? הרי אנחנּו
מעל שני אריֹות" .הטייס ענה ּבחיּוך" :ידידי היקר ,אתה
יכֹול להמשיך לצלם את האריֹות ,ואנחנּו נמשיך להנמיך.
יחלפּו כ 45-שניֹות עד ֶׁשהא ִוויר הרב שנִ מצא ּבכדּור
ִיתחמם ו ִיגרֹום לֹו לעבֹור ֵמהנמכה לטיפּוס".

א
ּו
ּפ
ס...

ּכלי טיִס ִעם זמן תגּובה ארֹוך נחשב מסּוּבך מאֹוד ּומּורּכב
להטסהּ ,כיוון ֶׁשהטייס צריך ּכל הזמן לחשוב ּכמה צעדים
קדימה .דמיינּו ִמ ְׂשחק מחשב ,שמרגע שלחצתם על ּכפתֹור
יעברּו  45שניֹות עד שּפעּולת הלחיץ ִתתרחש.
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צילום :לשכת העיתונות של נשיא הפדרציה הרוסית

ִמסביב לעֹולם ב 11-ימים ּבלבד

ּבמהלך המסע הּוא ִהגיע לגֹובה של עשרה קילֹומטרים,
והתמֹודד ִעם מזג א ִוויר קיצֹוני (מינּוס  56מעלֹות
ִ
ּבגֹובה) .מזג הא ִוויר ִהקּפיא את ֵמי השתייה ּומסכֹות
החמצן שלֹו (החמצן ּבגֹובה רב מאֹוד דליל ,לכן נהּוג
להיעזר ּבמסכֹות חמצן) .הּוא עבר ּבסך הכול יֹותר
ֵ
מ 34-אלף קילומטרים ,ונעזר ב 30-מכלי גז פרופאן
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ּבמסע .לאחר  11ימים הּוא נחת שּוב ּבאֹוסטרליה.
ּכׁשהּכדּור הּפֹורח ִהגיע לאֹוסטרליה הּוא טס ּבמהירּות
ֶ
של  60קילומטרים לשעהּ ,ובגֹובה  6,000מטרים .פיודור
נחת תשּוש ּומקורר ,וסיּפר ֶׁשהיֹום האחרֹון למסע היֹה
ושעׂשרת הימים שקדמּו לֹו היּו איּומים.
ֶ
"משעמם"
ּבמשך  11ימים הּוא ּבקֹושי ישןּ .בהחלט מּובן ,זֶה מפחיד
ללכת לישֹון ּבכלי ט ִיס ֶׁשהרּוח מנהגת.

צילוםJirka Matousek :

ּבקיִץ  2016יצא פיודור קוניוקובּ ,כֹומר רּוסי ּבן ,65
לטיסה ּבכדּור ּפֹורח סביב העֹולם .הּוא ניסה ִלשּבֹור את
ִׂשיאֹו של סטיב פוסט ִמשנת ֶׁ ,2002ש ִהצליח להקיף את
העֹולם ּבמשך  13ימים וחצי .פיודור ִהתחיל את מסעֹו
ּבאֹוסטרליה ,והּוא חלף ּבשמי ניּו-זילנד ,האֹוקיינֹוס
התקווה הטֹובה שּבדרֹום
השקט ,דרֹום אמריקהּ ,כף ִ
אפריקה ועד האֹוקיינֹוס הדרֹומי .אורּכֹו של הּכדּור
הּפֹורח היה  56מטרים.

למעלה :ולדימיר פוטין ,נשיא רוסיה ,משמאל,
ופיודור קוניוקוב ,שהצליח לשבור את שיא
העולם ולהקיף את העולם ב 11-ימים ,מימין.
משמאל :הידעתם?
לפני כ  1800שנה (הרבה לפני המצאת הכדור
הפורח על ידי האחים מונגולפייה) ,פותחו בסין
העתיקה ,פנסים מעופפים מנייר אורז ,חומר
דליק ומסגרת במבוק .הפנסים שהתרוממו על
ידי אויר חם שנוצר מבעירה ,שימשו למטרות
צבאיות ,העברת מסרים בשמיים.
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ניסויים ּבאש ּ -בהשגחת מבּוגר!
 .1הִשקית המרחפת  -את הניסּוי ערכנּו ּבאמצעּות מפזר
חֹום ,שאֹותֹו ִהנחנּו ּבין שנֵי ּכיסאֹותִ .הקּפדנּו שּפתח יניקת
האוִויר של מפזר החֹום יהיה ּפתּוחּ ,ופתח ּפליטת האוִויר
החם יּופנה ּכלפי מעלה .מעל מפזר החֹום ִהנחנּו ַׂשק ניילֹון
(ׂשקיֹות דקֹות וקלות
ארֹוך .אלֶה שלֹוש ַׂשקיֹות אשּפה ַ
יחסית) המחּוּברֹות ּבאמצעּות נייר דבקּ .במהרה החלה
להתרֹומם ונעמדה ּבזכּות האוִויר החם (הקל)
השקית ִ
ּבחלל הּכיתה .מדגימים  -יונתןּ ,בעזרת רֹועי ואיתי.
דֹומהִ ,עם ַׂשקית
 .2הִשקית המעֹופפת  -זהּו ניסּוי ֶ
אחת דקה וקלהּ .בשּו ֵלי השקית חיּברנּו שמונה
אטבים משרדייםּ ,במרחקים ש ִווים .האטבים ּפֹועלים
ּכמייצבים .לאחר ּפחות ִמדקה ִהתמלאה השקית ּבא ִוויר
שּבׂשקית
ַ
לתקרהּ .כאשר הא ִוויר החם
חם והתעופפה ִ
ִהתקרר ,היא החלה לרדת חזרה .מדגים  -איתי.

1

 .3סביבֹון אש ספירלי  -גזרנּו ריּבּוע ( 10x10סנטימטרים)
של רדיד אלּומיניּום (נייר ּכסף) ּבצּורה סּפירלית (לּוליינית),
וחיּברנּו אותו ּבאמצעּות חּוט ודבק למרּכז הצּורה .יֹובל
אחזה ּבחּוט מעל ללֶהבה של נר .זרם האוִויר החם (שּבֹו
קׁשה להבחין) הּוא ּפחות צפּוף ֵמהאוִויר הקר ,ולכן
ֶ
עלה מעלה .הּוא ּפגע ּבצּורה המיּוחדת שגזרנּו וגרם לה
להסתֹובב .זֶה ניסּוי שממחיש מצּוין שמעל הנר יש אוִויר
ִ
חם שּכל הזמן זֹורם מעלה .מדגימה  -יובל.

2

3

 .4אדים דליקים  -מיד לאחר כיבוי הנרות ,עולה מהפתיל
של כל נר שובל של אדי שעווה חמים (אנו מכנים אותו
עשן) .אך מדובר באדי שעווה שהיו ספוגים כנוזל בפתיל
של הנר ,האדים החמים (כמו זרמי אוויר חמים) עולים
מעלה ,מתקררים ואף מתעבים לחלקיקי שעווה דליקים
המעורבבים עם החמצן באוויר .האדים האלה דליקים.
מדגימים  -דן ויונתן.
(ׂשקיק
 .5תֵיֹון מעֹופף  -גזרנּו את חלקֹו העליֹון של ֵתיֹון ַ
ּבידינּו שרוּול
ֵתה) ורֹוקנּו את תכּולת השקיתּ ,כך שנִ שאר ֵ
ארֹוך של ֵתיֹוןִ .הקּפדנּו שּבסיס השרוּול יהיה חתּוך ּבצּורה
ישרה ,כדי שיעמֹוד יציב על השּולחן .הבערנו ּבעדינּות את
התיֹון הּבֹוער עלה אוויר
התיֹון .סביב ֵ
חלקֹו העליֹון של ֵ
התיֹון הּבֹוער ִלהיֹות
חם מעלהִ .לקראת סוף הּבערה הפך ֵ
רמי האוִויר החם שסביבֹו (שנֹוצרּו ֵמהּבעירה)
קל מאֹוד .זִ ֵ
ּפשּוט נשאו אֹותֹו מעלה .מדגימים  -עילי ורֹועי.
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עֵינב ברזני  -צלםּ ,כתב ,טייל ,מרצֶה על סיּפּורי
מסע סביב העולם ,מהנדס ,מנחֶה חוגי ילדים
ּבנֹוׂשֵא קיימות ,תֹופעֹות טבעּ ,בעלי חיים ּבשבע
היּבשֹות ושמירה על ּכדּור הארץ.

לצפייה בניסויים,
סירקו את קוד הQR-
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