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הניסוי שבו נר בוער בתוך מבחנה הפוכה השקועה חלקית 
במים תואר כבר לפני למעלה מ -  2200 על ידי המדען היווני 
פילו מביזנטיון, בעבודתו פניאומטיקה. בניסוי זה, מצמידים נר 
לקרקעית של קערה, יוצקים מים לקערה עד לגובה של כרבע 
מגובה הנר, מדליקים את הנר והופכים עליו מבחנה רחבה 
כך שהפתח שלה משוקע במים. כעבור זמן מה הנר כבה 

ופני המים במבחנה עולים. 

אחד היישומים המעשיים של הנסוי, הטרמוסקופ, מכשיר 
למדידת טמפרטורה המבוסס על שינויים בכושר הציפה, תואר 
כבר על ידי פילו מביזנטיון ומאוחר יותר על ידי הרון מאלכסנדריה 
)המאה הראשונה לספירה(. המכשיר נעשה פופולארי בתקופתו 
של גלילאו גליליי )ואף מכונה על שמו( והיה הבסיס לפיתוח 
הטרמומטר מאוחר יותר. גם צעצועים כדוגמת “הציפור השותה“ 

מבוססים על ניסוי זה. 

אבל מדוע עולים פני המים במבחנה? האם, כפי שסבורים 
רבים וכפי שמצוין בספרי לימוד לא מעטים, הדבר נובע משום 
שהתרכבות של חמצן מהאויר ושל פחמן משעוות הנר יוצרת 

פחמן דו חמצני ומים? 

דר� טאהא מסאלחה ודר� יעקב תימור במאמרם “ניסוי הנר 
הבוער- ניתוח התהליכים הפיזיקאליים והכימיים ומסקנות 
להוראה“ מתארים מערכת ניסוי פשוטה המאפשרת לבחון 

בעזרת חיישן טמפרטורה ומצלמה את התופעה, ומסבירים 
כיצד מתיישבת התיאוריה עם תוצאות הניסוי. 

קפיצת המדרגה המתאפשרת עם הכנסת השימוש בטכנולוגיה 
נוכחת גם במאמרו של זאב קרקובר “מטוטלת בתהודה — בין 

תיאוריה לחקירה ניסויית“. 

קובי שוורצבורד עשה שימוש בטכנולוגיה לטובת העשרת כלי 
ההוראה שלו. התוצאה� “פעילות מתוקה — תכונות של גלים 
מכניים“ המתוארת בהתלהבות במדור “מה חדש במעבדה?“.

עדי רוזן, חף הפעם משימוש בטכנולוגיה, מתייחס לתנועתו 
של חרוז לאורכו של מוט משופע שמסתובב סביב ציר אנכי 
ומציג את ניתוח הבעיה הן במערכת ייחוס הצמודה למעבדה 

והן במערכת ייחוס הצמודה למוט המסתובב. 

במאמר “ריכוך התנגשות“, בגיליון “תהודה“ 28/3, פרטו ויטלי 
אינדנבאום ועדי רוזן ניסוי המתאר את מהלך הכוח בין גופים 
בעת התנגשות. במדור “תגובות“, בגיליון זה, מובאת התייחסותו 

של דר� יוסף שפירא לניסוי ולתוצאותיו. 

במדור “תלמידינו היכן הם היום“ מובאים סיפורים המתפרשים 
על פני שלושה דורות המדגישים עד כמה משמעותית תרומתו 
של המורה לפיזיקה להתפתחותו של בוגר אחראי, יצירתי 

 ומעורב.
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