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לקוראינו שלום רב,
קשה למצוא דברים יפים מאלו שכתב הסופר המפורסם אלבר קאמי לאחר שזכה בפרס נובל כדי לתאר את המורה-האדם 

שהיה צבי גלר

מכתב

1957 19 בנובמבר 
מר ז’רמן היקר,

יו אני פונה אליך, לומר לך דברים שיוצאים מן הלב.  מים אלה לשכוך מעט ועכש נתתי להמולה שהקיפה אותי בי
חלקו לי כבוד גדול מדי, שלא רדפתי ולא ביקשתי לי. אבל כשקיבלתי את הבשורה, הראשון שחשבתי עליו, אחרי 
יתי, בלי תלמודך, והדוגמא שנתת,  לד הקטן העני שהי ית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לי אמי, הי
ן גדול מסוג זה של כבוד. אבל זו הזדמנות, מכל מקום, לומר  י נני עושה עני לא היה קורה דבר מכל אלה. אי
ים בלבו של אחד  לי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך, והנדיבות שהשקעת בה, עודם חי ית, ועודך בשבי לך מה הי

מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה.

אני מחבק אותך בכל כוחי,   
אלבר קאמי1   

עבור רבים מאתנו היה צבי המורה לפיזיקה שהיינו רוצים להיות: שילוב יוצא דופן של אישיות, נועם הליכות, חום לב והבנה 
פיזיקלית עמוקה. כל זה - יחד עם יכולתו הנדירה של צבי להסביר בלשון מובנת עקרונות מורכבים ומופשטים - הפכו אותו 
למורה בלתי נשכח. ואכן תוכלו לקרוא בגיליון זה, המוקדש לתרומתו ארוכת השנים והמגוונת כל כך של צבי להוראת הפיזיקה 
בארץ, את דבריהם של מעט מבין תלמידיו הרבים של צבי, אלו שלימד בבית הספר וכן תלמידים שהפכו אחר כך לעמיתיו, כמו 

פרופ’ אורי גניאל. 

 את רשימת המאמרים המופיעה בגיליון זה לזכרו של צבי גלר פותח המאמר “חלומות וסולמות” שנכתב על ידי זאב קרקובר, 
זוכה פרס המורה המצטיין על-שם עמוס דה-שליט לשנת תשע”ה. מעשה ההוראה רב-השנים של זאב הולם את תפיסתו 

של צבי גלר המוצגת בכתבה עיתונאית משנת 1978 ומובאת לקראת סופו של הגיליון.

ניסינו להביא בפניכם מאמרים שחשבנו שיתאימו לרוחו של צבי: מאמרים המאפשרים להעמיק בהבנת הפיזיקה ומעניקים 
לנו כמורים הזדמנות לעשות בהם שימוש בהוראה. כך הם המאמרים המיוחדים של יפתח נבות המדגימים מה רב העושר 
הגלום בניתוח דרכי ההתמצאות של העטלפים: מגלי קול, דרך אופטיקה גיאומטרית ועד לעקרון אי-הוודאות. המאמר העוסק 

בשאלות "קצת אחרות" מדגים כיצד אפשר לפתח מיומנויות של התמודדות עם טקסט מדעי – טקסט שכתב צבי עצמו.

צבי גלר היה אמן הניסוי והתאוריה וכתב ל”תהודה” מספר מאמרים המשלבים שני היבטים אלו. ברוח זו נכתב גם המאמר 
של עדי רוזן וראובן שפיטלניק, העוסק בניתוח נפילה חופשית כדרך להראות את חוק שימור האנרגיה, והמאמר של יבגניה 
גבאי, אלכס פלטקוב ומתן פרלמן, המראים, צעד-צעד, כיצד יש לבחון אי-התאמה בין ניסוי לתאוריה במקרה של האפקט 

הפוטו-אלקטרי. 

ייחודו של צבי בנוף המגוון של קהל מורי הפיזיקה בארץ עולה גם בדברי הפרידה של דוד סלע, המפקח לשעבר על הוראת 
הפיזיקה, החותם גיליון זה.

מצאנו לנכון להזכיר את תרומתו רחבת ההיקף של צבי בקולאז’ המורכב מכותרות של מאמרים מפרי עטו שפורסמו במהלך 
השנים ב”תהודה” ובתמונות של ניסויים שהגה וביצע המשובצות בין דפי הגיליון.

אנו מקווים שזכרו של צבי ימשיך להדהד גם בעתיד בין השורות של עיתון מורי הפיזיקה.

ההוראה  משנות  תלמידיו  באיתור  עזרתם  על  ובפרט  לנו,  שהגישו  הסיוע  על  ואילן,  עירית  גלר,  צבי  של  לילדיו  מודים  אנו 
הראשונות שלו.

מערכת תהודה, תמוז תשע"ה, יולי 2015

ירון להבי, חנה ברגר

1  מתוך קאמי, א’ )1995(. אדם הראשון. נספחים, עמ’ 246. תל אביב: עם עובד.
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