
המערכת דבר 

לקוראינו שלום רב,

”...לבקשת מנהלי חברת הודו, קיבלתי על עצמי, על מנת למצוא קווי אורך, לבנות שעונים שמתקיימת 

בהם תנועה בטוחה ויציבה השווה לזו של מטוטלת באורך שלוש רגליים, ואשר לא תופרע על ידי סערת 

הים. מצאתי כי משימה זו קשה מכפי שחשבתי בתחילה, והיא עדיין לא נסתיימה, אבל יש לי תקווה 

קטנה שהיא תצליח...“ (כריסטיאן הויגנס, 1683)

”בשנת 1662 הכריזה האקדמיה הבריטית המלכותית למדעים על פרס כספי גבוה עבור בניית שעון ימי מדויק, שיאפשר 

לפתור את הבעיה של מציאת קו האורך בלב ים.“ כך נפתח המאמר על כריסטיאן הויגנס והציקלואידה המופלאה במדור 

”יוצאים מהשגרה“. המאמר מתאר כיצד אפשר לעמת תיאוריה מול ניסוי תוך התבוננות בסיפור היסטורי מרתק. 

בגליון הנוכחי תוכלו גם לקרוא את המאמר על אפשרות הימצאותו של חור שחור במרכז הגלקסיה שלו. המאמר מבוסס 

על חוקי הפיסיקה המוכרים לתלמידינו ומוצג באופן שיכול לאתגר אותם.

במדור ”מהנעשה בבית הספר“ מתאר אלי שלו את פעילותו הייחודית, המתפרשת על פני שנים רבות, של מורה יוצא 

דופן: משה גלבמן - ”המורה מעפולה“. זוהי דוגמה לשינוי שיכול לחולל מורה מסור, נחוש ובעל חזון בסביבתו.

אמנם, ייתכן שזהו עולם ההולך ונעלם שבעוד שנים לא רבות יקשה למצוא מי שמכיר אותו מקרוב אבל לרובנו, עדיין, 

בולים הם זכרון ילדות מלווה בכימיה פשוטה של המסת דבק מעל אדי מים. מה מספרים בולים לתלמידי הפיסיקה של 

היום? על כך תוכלו לקרוא בכתבה של שוקי זכאי על בולים מספרים.

עוד במדור ”יוצאים מהשגרה“ תוכלו לקרוא את התיאור של ניסוי בריכוך התנגשות שביצעו ויטלי אינדנבאום ועדי רוזן. 

בניסוי מראים הכותבים כיצד אפשר לשלוט בגדלים של כוחות האינטראקציה ששני גופים מפעילים זה על זה על ידי 

שינוי משך ההתנגשות.

כיצד זוכרים אותנו התלמידים שלימדנו בתיכון? כיצד השפיעו עליהם לימודי הפיסיקה? במדור ”תלמידינו היכן הם היום“ 

משוחח ריאן פריד עם מספר בוגרים שאותם לימד פיסיקה והיום הם סטודנטים בטכניון, באוניברסיטת חיפה באוניברסיטת 

ת“א, במכללת אורנים ובאוניברסיטת הארוורד. 

בעיר מרידה, בירת מדינת יוקטאן במקסיקו, נערכה בשנת 2009 האולימפיאדה העולמית לפיסיקה. נדירים הם המקרים 

שבהם זוכים נציגים ממדינת ישראל במדליות אולימפיות, לא כל שכן במדליות זהב. במדור ה“פרסים“ שבגליון זה מופיע 

סיפורו של איתמר חסון שזכה במדליית זהב באותה אולימפיאדה.

קריאה מהנה,    

ירון להבי, חנה ברגר ואלישבע כהן    
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