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יישום�חוקי�ניוטון�בפתרון�בעיה�במכניקה:
ניתוח�והשוואה�בין�ביצועי�תלמידים�

ישראלים�ואמריקאים
דוד סלע, מפמ"ר פיסיקה, משרד החינוך התרבות והספורט. 

יניב חפץ, סינט ג'ונס קולג', אוניברסיטת קימברידג', אנגליה ותיכון על"ה למדעים, לוד.

מבוא  .1
 (AP PHYSICS B) בפיסיקה  האמריקאית  הבגרות  בבחינת 
בשנת 2003 ניתנה שאלה שעסקה בניתוח וריאציה על נושא 

.(Atwood machine) מכונת אטווד
הישראלית  הבגרות  בבחינת  ניתנה  זו  לשאלה  דומה  שאלה 
בשאלון   (2005 (קיץ  תשס"ה  הלימודים  בשנת  בפיסיקה 
השאלונים  בשני  השאלה  מטרת   .(3 מס'  (שאלה  המכניקה 
היא יישום חוקי ניוטון תוך בחינת עקרונות קינמטיים ודינמיים.

במאמר זה ננסה להשוות את ביצועי התלמידים הישראליים 
במטרה  השאלה  בפתרון  האמריקאיים  חבריהם  לעומת 
הנתונים  את  הקבוצות.  בשתי  רווחות  טעויות  על  להצביע 
השאלה  בדיקת  מתוך  הן  קבלנו  הישראלים  התלמידים  של 
מעריכים  ידי  (על  הבדיקה  במרכז  התלמידים  במחברות 
מתוך  והן  תלמידים,   175 של  מדגמי,  באופן  רשמיים) 
כלל  על  סאלד  מכון  ידי  על  שבוצע  הפריטים  ניתוח  דו"ח 

הנבחנים1.

והתוצאות  המחקר  לצרכי  למעריכים  שחולק  החקר  שאלון 
הגולמיות שהתקבלו מופיע בנספח 1.

מהגוף  קיבלנו  האמריקאים  התלמידים  עבור  הנתונים  את 
התלמידים  ביצועי  את  שסיכם  בדו"ח  האמריקאי2  הבוחן 

בשאלה הנדונה.
בחינת ה–AP האמריקאית מוכרת על ידי יותר מ–90 אחוז 
מהמכללות והאוניברסיטאות בארה"ב, בקנדה וב–30 מדינות 
נוספות אשר מעניקות למועמדים לקבלה נקודות זכות ומיקום 
יסוד. כ–60  פוטרות מקורסי  ואף  יותר בהליכי הקבלה  טוב 
אחוז מבתי הספר התיכונים בארה"ב לוקחים חלק בבחינות 
ה–AP. על פי המלצת הגוף הבוחן האמריקאי יש ללמד את 
בשבוע  דקות  כ–250  לפחות  של  במסגרת  התכנית  פרקי 
פיסיקה  הלומדים  (לתלמידים  אחת  לימודים  שנת  במשך 
שנה שנייה) או במסגרת של כ–450 דקות שבועיות במשך 
שנת לימודים אחת לתלמידים שזו שנתם הראשונה בלימודי 

הפיסיקה2.

התלמידים האמריקאים הניגשים לבחינת ה–AP בפיסיקה הם 
אלה שלומדים את המקצוע מתוך בחירה בדומה לאוכלוסיית 

התלמידים הישראלים שעבורם פיסיקה הוא מקצוע בחירה.

עד כמה שידוע לנו מחקר מעין זה הינו חלוצי ולא נעשה בעבר 
ביחס  "זרות"  לימוד  קבוצות  שתי  בין  המשווה  פדגוגי  מחקר 

לפתרון בעיה דומה בפיסיקה במהלך בחינות רשמיות.

השאלה, דרך הערכתה ומקומה בשאלון  .2
נוסח השאלה א. 

בעמוד הבא מובא נוסח השאלה כפי שהוצגה לתלמידים בשאלון 
הבחינה הישראלי והאמריקאי:

דרך ההערכה ב. 
יש לציין כי המשקל שניתן לסעיפים השונים בשני השאלונים 
(הישראלי והאמריקאי) היה דומה, כך שפערים בציון הסופי בין 
זאת,  עם  יחד  זה.  לנבוע משוני  יכולים  לא  האוכלוסיות,  שתי 
הנוסח הישראלי הקל במעט עם התלמידים כי בפתיח לסעיפים 
ג'-ה' נתון שרמי נשאר במנוחה ואילו בגרסה האנגלית התלמיד 
נשאל על כך. אמנם, סעיף זה הוא בעל הניקוד הקטן ביותר 
ביחס לשאר סעיפי השאלה בשתי הגרסאות, אבל, בכל אופן, 

אין להתעלם משוני זה.
מבחינת  האמריקאי  למחוון  דומה  הישראלי  המחוון  כמו-כן, 
רק  ההערכה2.  בזמן  הנבדקים  וההיבטים  ההערכה  מרכיבי 
מספריים  ערכים  הצבת  בטרם  נוסחאות  לרישום  בהתייחס 
החמיר המחוון הישראלי יותר עם הנבחנים (לעיתים עד 50% 

מהניקוד לסעיף).

מקומה של השאלה בשאלון הבחינה ג. 
כדי למקם את השאלה הנבדקת במבנה הכללי של הבחינה, 

חשוב שנכיר את השאלונים בהם הופיעה.
המאפיינים העיקריים של השאלון האמריקאי הם:

הבחינה מורכבת מ–7 שאלות בנושאים שונים. על התלמיד   .1
לענות על כל השאלות.
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הנוסח הישראלי3א

בתרשים שלפניך גלגלת, המחוברת לתקרה, ומסביב 
לה כרוך חבל.

ואוחז  הרצפה  על  במנוחה  עומד   ,70kg רמי, שמסתו 
בחבל.

60kg, נתלית בקצהו האחר של החבל,  יעל, שמסתה 
היא נמצאת במנוחה. הזנח את מסת החבל, את  וגם 

מסת הגלגלת ואת כוחות החיכוך.

העתק למחברתך את התרשים, וסרטט בו את כל  א. 
הכוחות הפועלים על רמי ואת כל הכוחות הפועלים 

על יעל. ליד כל כוח ציין את שמו.

חשב את את גודל הכוח שהרצפה מפעילה על רמי.  ב. 
יעל מתחילה לטפס במעלה החבל בתאוצה קבועה 
במנוחה  נשאר  רמי  לרצפה.  ביחס   0.25m/s2 של 

על הרצפה.

האם הכוח שהרצפה מפעילה על רמי במקרה זה  ג. 
גדול מהכוח שחישבת בסעיף ב, קטן ממנו או שווה 

לו? נמק.

יעל  תנועתה של  בזמן  חשב את המתיחות בחבל  ד. 
במעלה החבל.

יעל  שבה  ביותר  הקטנה  התאוצה  את  חשב  ה. 
יתרומם  שרמי  כדי  החבל,  במעלה  לטפס  צריכה 

מהרצפה.

הנוסח האמריקאי3ב

A rope of negligible mass passes over a pulley of 
negligible mass attached to the ceiling, as shown 
above. One end of the rope is held by Student A 
of mass 70 kg, who is at rest on the floor. The 
opposite end of the rope is held by Student B of mass 
60 kg, who is suspended at rest above the floor.
(a) On the dots below that represent the students, 

draw and label free-body diagrams showing 
the forces on Student A and on Student B.

   • B 

 • A
(b) Calculate the magnitude of the force exerted 

by the floor on Student A. Student B now 
climbs up the rope at constant acceleration of 
0.25 m/s2 with respect to the floor.

(c) Calculate the tension in the rope while Student 
B is accelerating.

(d) As student B is accelerating, is Student A pulled 
upward off the floor? Justify your answer.

(e) With what minimum acceleration must Student 
B climb up the rope to lift Student A upward 
off the floor?
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קרינה  חשמל,  מכניקה,  הם:  בבחינה  הנכללים  הנושאים   .2
וחומר, תרמודינמיקה ונוזלים.

ראוי לציין, כי התכנים שבהן עוסקות השאלות הם אקראיים   
במועד  הבחינה  תתמקד  תכנים  באלו  מוקדם  מידע  ואין 

נתון.
משך הבחינה הוא 90 דקות.  .3

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון, נספח נתונים ונוסחאות   .4
המצורף לשאלון.

הזמן המומלץ לפתרון שאלה הוא בין 15-10 דקות.  .5

המאפיינים של השאלון הישראלי הם:

על  ומהן  שאלות*,  מחמש  מורכבת  במכניקה  הבחינה   .1
התלמיד לענות על שלוש בלבד.

במכניקה  לשאלון  ניגשים  י“א  בכיתה  מהתלמידים  חלק   .2
בלבד. שאר התלמידים ניגשים לבחינה בכיתה י“ב על כל 
הוא  בהם  כשהראשון  בנפרד,  שאלונים  בשלושה  החומר 

השאלון במכניקה.

הזמן המוקצב לשאלון במכניקה הוא 90 דקות.  .3

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון, נספח נתונים ונוסחאות   .4
המצורף לשאלון.

זמן ממוצע לפתרון שאלה הוא 30 דקות.  .5

על  כי:  עולה  השאלונים  בשני  המאפיינים  השוואת  מתוך 
התלמיד האמריקאי להפגין ידע במגוון רחב יותר של נושאים 
שאלות.  בין  בחירה  אפשרות  וללא  אחד  בשאלון  הנכללים 
לעומת זאת, התלמיד הישראלי נבחן בשאלונים נפרדים לכל 

נושא בחינה ויש לו אפשרות בחירה של שאלות בכל שאלון.
הזמן המוקצב לתלמיד הישראלי לפתרון שאלה גדול בממוצע 
פי-2 ויותר מהזמן המוקצב לתלמיד האמריקאי לפתרון אותה 

שאלה.
ולומר כי באופן כללי מבנה הבחינה הישראלית  נוכל לסכם 

נוח יותר לתלמיד לעומת הבחינה האמריקאית:

ניתוח התוצאות ד. 
התנאים  את  מקיימות  במחקר  הנבדקות  האוכלוסיות  שתי 

הבאים:

עבור התלמידים בכל קבוצה פיסיקה היא מקצוע בחירה.  .1

שעות   10-5 בין  נע  הפיסיקה  להוראת  השעות  היקף   .2
שבועיות במהלך השנה.

(בישראל לימודי הפיסיקה ברמה המורחבת נפרשים על   
פני שנתיים או שלוש שנים, על פי בחירת בית הספר, בעוד 
שבארה"ב הלימוד, בדרך כלל, מרוכז בשנה אחת בלבד)

תלמידים אמריקאים

מספר 
התלמידים

מספר נקודות 
סטיית תקןממוצעמירבי לשאלה

40,92615
(100%)

9.06
(60.4%)4.41

טבלה 1: התוצאות עבור התלמידים האמריקאיים.

10 נקודות ציון
ויותר (מצטיין)

 10-6
נקודות

6 נקודות 
ופחות (נכשל)

%50%25%25% התלמידים

טבלה 2: התפלגות הציונים לשאלה.

 10 קיבלו  התלמידים  ממחצית  יותר  כי  מלמדת   2 טבלה 
נקודות או יותר, והוגדרו כמצטיינים, ובקירוב רבע מהתלמידים 
הגוף  ידי  (על  כנכשלים  והוגדרו  ופחות,  נקודות   6 קיבלו 

המעריך האמריקאי).

תלמידים ישראלים

מספר 
התלמידים

מספר נקודות 
סטיית תקןממוצעמירבי לשאלה

8,934100
(100%)

82
(82%)22

טבלה 3: התוצאות עבור התלמידים הישראלים.

54-0 (נכשל)100-8584-55ציון

%60%25%15% התלמידים

טבלה 4: התפלגות הציונים לשאלה

מתוך   82 הוא  לשאלה  הממוצע  הציון  כי  עולה,   3 מטבלה 
100 הנקודות האפשריות (82%).

מטבלה 4 עולה, כי 60 אחוזים מהתלמידים קיבלו ציון 85 
בין  שנע  ציון  קיבלו  מהתלמידים  כרבע  (מצטיינים),  ומעלה 
55 ל-84 וכשביעית מהתלמידים קבלו פחות מ–55, כלומר 

נכשלו בשאלה.

מידת הצלחה/כשלון בשאלה  .3
והנכשלים  המצטיינים  התלמידים  אחוז  את  מציג   1 תרשים 
בשאלה זו בכל שאלון. (על-פי מדדי ההצטיינות והכשלון של 

אותה מדינה)

במועד הבחינה אליו אנו מתייחסים הופיעה שאלה נוספת, העוסקת בגז   *
אידיאלי, שהוא נושא חדש בתכנית הלימודים במכניקה. שאלה זו הגדילה 

למעשה את הבחירה של התלמידים.
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כי  שגוייה  למסקנה  להוביל  עלול  ו–1ב'  1א'  עיון בתרשימים 
באופן יחסי אחוז התלמידים המצטיינים בין שתי המדינות אינו 
שונה באופן ניכר, אולם ראוי לציין כי בפועל אחוז התלמידים 
התלמידים  מאחוז  בהרבה  נמוך  האמריקאיים  המצטיינים 
האמריקאי  ההצטיינות  סף  כי  זאת  הישראלים,  המצטיינים 
(67%) נמוך יותר מהסף הישראלי (85%), על אף העובדה 
(סעיף  האמריקאי  מהמחוון  יותר  החמיר  הישראלי  המחוון  כי 
2ב). גם ביחס לנכשלים מתגלה כי אחוז הנכשלים הישראלים 
האמריקאים  הנכשלים  מאחוז  מובהק  באופן  נמוך   (15%)
(25%),למרות שגם כאן סף הכישלון האמריקאי (40%) נמוך 

יותר מסף הכישלון הישראלי (54%).

25%

25%

50%

מצטיינים

בינוניים

נכשלים

15%

25% 60%

תרשים 1ב' תרשים 1א'

תרשים 1א': מידת ההצלחה של התלמידים האמריקאיים.

תרשים 1ב': מידת ההצלחה של התלמידים הישראלים.

השגיאות השכיחות בשאלה  .4
השגיאות השכיחות שנתגלו במדגם מקרי של 175 תלמידים 

ישראלים, מרוכזות בטבלה 5:

אחוז תאור השגיאה
התלמידים

סעיף א': השמטת הכוח הנורמלי הפועל על רמי  .110%

סעיף א': ליקויים בסימון וקטור הכוח הנורמלי  .230%
השמטתו  למרות  הנורמלי  הכוח  חישוב  ב':  סעיף   .3

בסעיף א'
72%

סעיף ג': נימוק שגוי או חלקי  .433%

סעיף ד': טעות בחישוב מתיחות החבל  .520%

סעיף ה': טעות בחישוב התאוצה המינימלית  .645%

טבלה 5: שגיאות אופייניות של התלמידים הישראלים.

ניסינו לעמוד על מקורן של שגיאות אלו:

סעיף א' — ליקויים בסימון הוקטורים: תלמידים לא מסרטטים 
נכון את הוקטורים (ללא "חץ") ובמנותק מן הגוף שעליו הם 
חמישית  אצל  ונמצא  יותר  שכיח  האחרון  (הליקוי  פועלים 

מהתלמידים  אחוזים  כ–30  כי  נמצא,  עוד  מהתלמידים). 
סימנו את וקטור הכוח הנורמלי כך שהוא פועל על הרצפה.

עם  הנורמלי  הכוח  בהשוואת  השגיאה  אף  על   — ב'  סעיף 
הכוח  את  נכון  חישבו  מהתלמידים   72% רמי,  של  משקלו 

הנורמלי.

סעיף ג' — הטעות השכיחה באה לידי ביטוי בהיגד: "הכוח לא 
ישתנה כי רמי עדיין במנוחה".

במשוואת  הכיוון  היפוך  היתה  השכיחה  ד'— הטעות  סעיף 
הכוחות.

וליעל אותה  סעיף ה' — נרשמה משוואת כוחות כך שלרמי 
וחישבו  רמי מתרומם  שגם  חשבו  רבים  תלמידים  התאוצה. 

תאוצה למערכת הכוללת.

התלמידים  ממחברות  הלקוחות  דוגמאות  הבאנו   2 בנספח 
לכמה מן השגיאות הנפוצות.

(אצל  הממוצעים שהתקבלו  הציונים  את  פירטנו   6 בטבלה 
כלל הנבחנים) לסעיפים השונים של השאלה1:

הדגבאסעיף

8584758766ציון ממוצע

טבלה 6: הציונים הממוצעים (לכלל הנבחנים).

ההבנה הלקויה של משוואת הכוחות בסעיף ה' הביאה רבים 
לטעות בחישוב התאוצה המבוקשת, נתון זה מסביר את הציון 

הממוצע הנמוך שהתקבל בסעיף ה'.
השגיאות השכיחות אצל התלמידים האמריקאיים*.

ההנחה  היתה  השאלה  בפתרון  ביותר  השכיחה  השגיאה 
הטעות  מכך  כתוצאה  פשוטה.  אטווד  במכונת  שמדובר 
השכיחה ביותר בסעיף א‘ הייתה השמטה של הכוח הנורמלי 
לרמי  המקביל  הוא  האמריקאי  בשאלון   A)  .A על  הפועל 
שחלק  היה  יותר,  שהפתיע  מה  אולם,  הישראלי).  בשאלון 
מהתלמידים שהשמיטו את הכוח הנורמלי בסעיף א' חישבו 
נכונה את גודלו בסעיף ב', בדומה לממצאים אצל הישראלים. 
הנורמלי  הכוח  כי  הקביעה  היתה  ב'  בסעיף  שכיחה  טעות 

שווה למשקלו של A (שגיאה 3 בטבלה 5).
בסעיפים ג' ו–ה' היה לתלמידים קושי להסביר באלו תנאים 

יתרומם A מהרצפה (שגיאות 4, 6 בטבלה 5).
התלמידים  של  שכיחות  לטעויות  דוגמאות  הבאנו   3 בנספח 

האמריקאים.

דיון ומסקנות  .5
הישראלים  התלמידים  הישגי  כי  עולה  התוצאות  מניתוח 

הגוף הבוחן האמריקאי לא סיפק נתונים כמותיים על שכיחות שגיאות אלו.  *
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בשאלה הנדונה גבוהים יותר מהישגי התלמידים האמריקאים: 
הן במדדי ההצטיינות והן בממדי הכישלון. הסיבות להבדלים 
אלו בין שתי האוכלוסיות יכולות להיות בין השאר תוצאה של 

השוני בין הבחינות בפרמטרים הבאים:
(פחות  האמריקאי  התלמיד  על  יותר  גדול   — זמן  לחץ  א. 
ממחצית הזמן בממוצע לשאלה) ביחס לזמן הניתן לתלמיד 

הישראלי).
ידיעות  להפגין  האמריקאי  התלמיד  על   — החומר  היקף  ב. 
בתחומים שונים באותה מסגרת של בחינה בעוד שהתלמיד 

הישראלי נבחן בבחינות נפרדות לכל נושא.
שבבחינה  בעוד  האמריקאית  בבחינה   — בחירה  העדר  ג. 
הישראלית קיימת בחירה (במקרה הנוכחי של 3 מתוך 6 

שאלות).
יחד עם זאת, ראוי לציין שהתלמיד האמריקאי ניגש בדרך כלל 
לפחות בחינות חיצוניות מאשר התלמיד הישראלי, כך שעומד 

לרשותו זמן הכנה רב יותר לכל בחינה.
כמו כן, מאחר וזמן רב יותר מוקדש ללימוד מכניקה (יחסית 
לשאר פרקי הבחינה) אנו מניחים שהתלמידים משתי הקבוצות 
מגיעים לשאלות במכניקה לאחר ניסיון ותרגול עשיר בנושא. לכן 
יש מקום להשערה כי אין בהבדלים בין שתי הבחינות, שצויינו 
בין הישגי התלמידים  לעיל, כדי להביא לפערים משמעותיים 
לא  ובוודאי  הנדונה,  לשאלה  ביחס  והישראלים,  האמריקאים 
מבנה  והנכשלים.  "הקצה" — המצטיינים  אוכלוסיות  אצל 
הבחינה (מספר השאלות, משך הזמן,מידת הבחירה וכד') אינו 
אמור להוות מכשול עבור התלמידים המצטיינים (הם יצליחו 
(אלו  הנכשלים  אוכלוסיית  עבור  גם  בחינה).  של  מבנה  בכל 
בנושאי הבחינה) מבנה  מינימלי  שאינם שולטים אפילו באופן 
הבחינה אינו משמעותי. האוכלוסייה היחידה שעלולה להיפגע 
מההבדלים במבנה הבחינה הישראלי והאמריקאי היא אוכלוסיית 
הבינוניים. אולם מתוך הנתונים עולה שאחוז התלמידים בעלי 
האוכלוסיות  בשתי  שווה  דווקא  זו  בשאלה  בינונית  הצלחה 

(כ–25%).
לפיכך, הסקנו כי אין די בהבדלי מבנה בין הבחינות על מנת 
ביחס  האוכלוסיות  שתי  בין  בהצלחה  הפערים  את  להסביר 
לשאלה הנדונה. כנראה שהתלמידים הישראלים מגיעים יותר 
דבר  יותר,  גבוהים  להישגים  מגיעים  ולפיכך  לבחינה  מוכנים 

שבא לידי ביטוי הן בהיקף המצטיינים והן במיעוט הנכשלים.

גבוה כמעט  (כ–25%)  אחוז הנכשלים האמריקאים בשאלה 
פי-2 מאחוז הנכשלים הישראלים. מדובר באחוז נכשלים גבוה 

לשאלה הבוחנת יישום של חוקי ניוטון, שהם נדבך מרכזי
נכשלים  לאחוז  מצפים  היינו  בה   , המכניקה  בהוראת  וחשוב 
נמוך יותר. יש על כן מקום לבחון האם תוצאה זו נובעת מדרכי 
ההוראה האמריקאיים שאינם מותאמים לדרישות הגבוהות של 

הבחינה.

עולה בקנה אחד עם מסקנות שפורסמו במחקר  זו  השערה 
נוספת של  יש צורך בהכשרה פדגוגית  כי  אמריקאי4 שהסיק 

רוב מורי הפיסיקה.
במחקרים נוספים התברר כי יש חוסר במורי פיסיקה מנוסים 
ובמקרים רבים המורים הקיימים אינם נותנים העדפה לפיסיקה 

ומלמדים בצידה גם תחומי דעת אחרים5-8.
ואחוז  הנמוך  הנכשלים  אחוז  את  לייחס  ניתן  במקביל 
למקצועיות  הישראלים  התלמידים  אצל  הגבוה  המצטיינים 
לבגרות,  המכינים  הישראלים,  הפיסיקה  מורי  של  הפדגוגית 
ולעובדה כי הפיסיקה הינה מקצוע בחירה ובדרך כלל בוחרים 

בה התלמידים הטובים ובעלי הנטייה למדעים.
השאלה  בסעיפי  האופייניות  השגיאות  מן  לכמה  בהתייחס 
הישראלים  התלמידים  בין  רב  דמיון  רואים  אנו  השונים, 
שאלות  תרגלו  שלא  תלמידים  כי  לומר  נוכל  והאמריקאים. 
יישום  הדורשות  בעיות  בפתרון  יתקשו  הבחינה,  לפני  דומות, 

של חוקי ניוטון במערכות מעין אלו שהופיעו בשאלה.
ייתכן וזו אחת הסיבות מדוע כ–45% מהתלמידים הישראלים 
ה‘,  בסעיף  הנדרשת  המערכת,  של  התאוצה  בחישוב  טעו 
ובהנחה השגויה כי מדובר במכונת אטווד פשוטה, אשר נותנת 
בקרב  גם  נפוצה  זו  שגיאה  הגופים.  לשני  משותפת  תאוצה 

התלמידים האמריקאים.
לא  וחלק  הישראלים  מהתלמידים  שליש  ג‘  לסעיף  ביחס 
מבוטל מהתלמידים האמריקאיים התקשו במתן הסבר מניח 
את הדעת לתשובתם הנכונה. תלמידים רבים מיחסים לכוח 
הנורמלי ערך קבוע שאינו יכול להשתנות. ייתכן והדבר נובע 
מחוסר תרגול של מצבים שונים בהם הכוח הנורמלי משתנה 

במהלך השאלה.

ליקויים  התגלו  הישראלים  התלמידים  אצל  שרק  לציין,  ראוי 
מהתלמידים  כ–30%  א‘.  בסעיף  הוקטורים  של  נכון  בסימון 
סימנו את וקטור הכוח הנורמלי כך שהוא פועל על המשטח, 
כלומר, לדעתם וקטור המשקל ווקטור הכוח הנורמלי פועלים 
הוקטורים  מהתלמידים   20% אצל  כמו–כן  נקודה!  מאותה 

תוארו במנותק מהגוף עליו הם פועלים.
יתכן וטעויות מעין אלו נובעות בין השאר מכך שחלק מהמורים 
במהלך  כאלו  ליקויים  על  להעיר  או  לתקן  מקפידים  אינם 
ההוראה. חשוב להקפיד יותר על סרטוט נכון של הוקטורים מה 
גם שלעיתים דרישות אלו באות לידי ביטוי גם בשאלות בחינה.

הנוסחאות  רישום  על  הקפדה  אין  האמריקאית  בבחינה 
והקשרים המתמטיים קודם להצבת הערכים המספריים בהן. 
לעומת זאת, בבחינה הישראלית רישום הנוסחה לפני הצבת 
ידועה, המעוגנת בגוף הבחינה.  ערכים מספריים היא דרישה 
חוסר הקפדה על כך מצידו של התלמיד עלול לגרום להורדת 
כתוצאה  הישראליים,  התלמידים  אצל  ואכן  לסעיף.  ניקוד 
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מחינוך להקפדה על כתיבה מדעית נכונה, לא נתגלו ליקויים 
בתחום זה, מה שאין כן אצל התלמידים האמריקאיים. בנספח 
האמריקאיים. התלמידים  אצל  זה  לליקוי  דוגמא  הבאנו   3
בדרך  הינה  בישראל  הפיסיקה  הוראת  כי  להדגיש,  ראוי 
לאומית לימודים  תכנית  על  ומבוססת  שנתית  תלת  כלל 
צפויה  החדשה  ובגרסתה  מחייבת,   (National Curriculum)
במערכת  זאת,  לעומת  סטנדרטים.  מבוססת  להיות  אפילו 
לאומית  לימודים  תכנית  קיימת  לא  האמריקאית  החינוך 
ההוראה  ממטרות  נגזרים  הפיסיקה  ולימודי  מחייבת9,10, 

המשתנות ממדינה למדינה ואף מבית ספר אחד למשנהו.

סיכום  .6
כי  מצאנו  האוכלוסיות.  בשתי  בחירה  מקצוע  הינה  הפיסיקה 
התלמידים הישראלים מגיעים להישגים גבוהים יותר מחבריהם 
האמריקאיים בבחינה הדורשת מהתלמידים זמן הכנה ממושך 
ויכולות אנליטיות גבוהות. אנו משערים שיש חלק בכך לרמתם 
הגבוהה של המורים המלמדים את מקצוע הפיסיקה לבחינות 
וההדרכה  ההשתלמויות  מערכת  של  וליעילותה  הבגרות, 
המלמדים  המורים  את  ומנחה  השנה  לאורך  הפועלת 
האוכלוסיות  בשתי  דומות  האופייניות  השגיאות  בכיתות. 
ההוראה  כדי  תוך  וההשתלמות  ההדרכה  מערכת  אולם 
©in-service training) הקיימת בישראל, מכשירה את המורים 

לטפל בשגיאות אלו ועשויה להקטין את היקפן בבחינה.
הבחינה  ממבנה  להתעלם  יכולים  איננו  זאת,  עם  יחד 
השפעתו  ולמידת  הישראלית  זו  עם  בהשוואה  האמריקאית 
אינה  האמריקאית  הבחינה  שנחקרה.  בשאלה  ההצלחה  על 
והנושאים  השאלות  בבחירת  חופש  לנבחנים  מאפשרת 
ותחומים  נושאים  למגוון  אחת  ובעונה  בעת  הכנה  ומצריכה 

ומהירות תגובה גבוהה בשעת הבחינה.
לדעתנו יש צורך במחקרים נוספים על מנת לקבוע מהו מבנה 
הנבחנים  של  ודירוגם  הערכתם  לצורך  האופטימלי  הבחינה 

ומה השפעתו על מידת ההצלחה או הכישלון.
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נספח�1

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת הפיסיקה

ירושלים, כט בתמוז, תשס"ה
שאלה מס' 3  —מכניקה תשס"ה

מעריך/כה יקר/ה,

לצרכי מחקר, בו ארצה להתייחס לאופן הפתרון ולשגיאות הנפוצות, אודה לך אם תשיב/י על השאלון שלפניך בטבלה המצורפת 
(המאפשרת התייחסות לתשובותיהם של 25 תלמידים בעמוד אחד).

אנא מסור את הטבלאות המלאות להניה עם החזרת מחברות ההערכה הראשונה.
ממצאי המחקר יפורסמו בתהודה.

בברכה,

דר' דוד סלע — מפמ"ר

נספח 1
ריכוז התפלגות שגיאות התלמידים הישראליים

שאלה מס' 3 — מכניקה תשס"ה

נתונים: סה"כ N=175 תלמידים

ÆT ; mg :(יעל) .N ;T ; mg :(רמי) ?(לסעיף א'): איזה כוח/ות (מתוך החמישה) לא סומן ע"י הנבחן  .1
3  1  18  4  0

(לסעיף ב'): האם הנבחן טעה והשווה את הכוח הנורמלי למשקלו של רמי (ולא התייחס למתיחות)?  .2

כן (21) — סמן V בטבלה / לא (154) — סמן X בטבלה.   

(לסעיף ב'): אם נכתבה משוואת כוחות מסודרת — סמן V בטבלה. (157)  .3

(18) X לא נכתבה משוואת כוחות, אך הציב מספרים — סמן  

לסעיף ב'): במידה והנבחן לא סימן את הכוח הנורמלי N בסעיף הקודם, האם הוא חישב אותו בסעיף זה?  .4

כן (13) — סמן V בטבלה / לא (5) — סמן X בטבלה.  

.X לא (29) — סמן/ V (לסעיף ג'): האם הנבחן בחר בתשובה נכונה? כן (146) — סמן  .5

X שגוי (36) — סמן / P חלקי (21) — סמן / V (לסעיף ג'): הנימוק שניתן: מלא (118) — סמן  .6

(לסעיף ד'): אם נכתבה משוואת כוחות מסודרת על פי החוק השני של ניוטון — סמן V בטבלה.  .7

(25) — X (150) — V .בטבלה X לא נכתבה משוואת כוחות, אך הציב מספרים - סמן  

(36) — X (139) — V .X לא הגיע לתשובה הנכונה — סמן .V (לסעיף ד'): הגיע לתשובה הנכונה - סמן  .8

(לסעיף ה'): אם נכתבה משוואת כוחות מסודרת — סמן V בטבלה.  .9

(58) — X (117) — V .בטבלה X לא נכתבה משוואת כוחות, אך הציב מספרים — סמן  

(79) — X (96) — V ÆX לא הגיע לתשובה הנכונה — סמן V (לסעיף ה'): הגיע לתשובה הנכונה — סמן  .10
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נספח 2: ריכוז דוגמאות אותנטיות לשגיאות האופייניות (אמריקאים)

סעיף א': דוגמה לטעות שכיחה בסימון וקטור הכוח 
הנורמלי ובחישוב הכוח כלפי מעלה הפועל על יעל.

סעיף ה': דוגמה להצבת ערכים מספריים ללא רישום 
נוסחה או משוואה מתאימה. (מופיעה בשכיחות גבוהה 

במבחנים האמריקאיים).

נספח 3
ריכוז דוגמאות אותנטיות לשגיאות האופיניות (ישראלים)

סעיף א': דוגמאות לליקויים שכיחים שנמצאו בשרטוט 
וקטור הכוח הנורמלי.

דוגמאות לליקויים שכיחים בסימון ובשרטוט הוקטורים 
הנדרשים:

סעיף א': דוגמאות לליקויים שכיחים שנמצאו בסרטוט וקטור הכוח הנורמלי.

סעיף ד': דוגמה לטעות שכיחה — היפוך הכיוונים.
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סעיף ה': דוגמה לטעות שכיחה בפתרון הסעיף — התייחסות למכונת אטווד פשוטה.

‰„Â‰˙

לידיעת המורים!

בהתאם לכתוב בחוזר מיוחד ה' תשנ"ה יזכו מאמרים שלכם שיפורסמו ב"תהודה" בגמול השתלמות כפי שפורסם 
בחוברת ”זכויותיך", (אוקטובר-נובמבר 94, עמ' 47, אוקטובר 1994) סעיף 6ג'. להלן הקטע הרלבנטי:

עבודת מחקר או פרסום מדעי

עובד הוראה, שכתב עבודת מחקר או חיבור מדעי, שפורסם בכתבֿ עת או בקלטת, תיבדק זכותו לגמול השתלמות 
ֿ אדם בהוראה. זאת בתנאי שהעבודה הנדונה  על ידי ועדה מיוחדת הפועלת ליד גף דירוג והסמכה באגף כוחֿֿ
לא זיכתה את עובד ההוראה בדרגת שכר או בתואר. הוועדה תחליט על מספר הגמולים לפי שיקול דעתה ועל 

פי הכללים כלהלן:

עריכה, ליקוט או תרגום אינם מזכים בגמול השתלמות.

עובד הוראה המועסק באגף תוכניות לימודים, במרכז להוראת המדעים (מל"מ), במרכז לטכנולוגיה חינוכית 
(מט"ח) וכיו"ב, לא יזוכה בגמול בעד כתיבה בתוקף תפקידו.

עובד המועסק בהוראה בהיקף של 2/3 ממשרה מלאה לפחות, והוא מועסק גם בכתיבה באחת המסגרות הנ"ל 
בהיקף של עד 1/3 משרה, יהיה זכאי להגיש בקשה לגמול בעבור כתיבת חומר לימודי.  לשם כך עליו להמציא 

אישור על שיעור משרתו משני מקומות העבודה.

רובם  אך  המשרד,  של  שונות  בספריות  נשארים  חלקם  הפרסומים.   את  להחזיר  יתחייב  לא  החינוך  משרד 
מוחזרים לבעליהם.

בקשות על פי סעיף זה יוגשו על גבי טופס מיוחד מס' ח"ת 050.202, שניתן לקבלו בלשכות המחוזיות של משרד 
החינוך.
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