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תקציר

רוב הגדלים הפיזיקליים מוגדרים על ידי הצגת דרך חישובם. חלק מהם מוגדרים כנגזרת לפי הזמן של גודל בסיסי יותר. 

לדוגמה, פונקציית מהירות-זמן מוגדרת כנגזרת לפי הזמן של פונקציית מקום-זמן. אולם כאשר ערכי המקום כפונקציה של 

ניסוי, פעולת הגזירה, על פי הגדרת הנגזרת כגבול, אינה אפשרית. במקרים אלה  כיוון שהם תוצאות  הזמן הם בדידים 

מחשבים את המהירות הממוצעת מהרגע שבו נערכה מדידה מיד לפני הרגע t, עד לרגע שבו נערכה מדידה מיד לאחר 

.t את תוצאת החישוב מייחסים כערך מקורב למהירות ברגע .t הרגע

במאמר זה אציג את המשפט המתמטי שעליו נסמך הליך זה, את יישומי ההליך בפיזיקה ואציע דרך להציג את המשפט 

באופן "ידידותי" בפני תלמידי תיכון. לבסוף אציג תוצאות של מחקר המשווה בין הצלחותיהם של תלמידים ליישם את 

ההליך בבחינות בגרות בתחום שבו ההליך נלמד - מכניקה, לבין יכולותיהם ליישם אותו בבחינת בגרות בחשמל - תחום 

שבו ההליך לא נלמד וכנראה גם לא תורגל. 

הקדמה 	.1

לפניכם דוגמאות אחדות למושגים שמוגדרים כקצב שינוי של גודל מסוים, כלומר, כנגזרת, לפי הזמן של הגודל הזה.

( )
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v t dt
dx t

= מהירות רגעית מוגדרת כקצב שינוי המקום. בתנועה לאורך קו ישר: 
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( )

t dt
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= תאוצה רגעית - קצב שינוי המהירות. בתנועה לאורך קו ישר: 
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d t
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= הספק רגעי - קצב המרת אנרגיה: 

( ) ( )
( )

t dt
d t

1 f
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=- כא"מ מושרה רגעי - קצב שינוי השטף המגנטי: 

נמיין לשלוש קטגוריות את הפונקציות שעשויות לעמוד לרשותנו כאשר אנו נדרשים לגזור אותן.

קטגוריה )1( - פונקציות לינאריות.

. (x x vt0= + דוגמה: גרף מקום-זמן בתנועה קצובה )קו לינארי, שהביטוי המתמטי הוא 

נוכל לחשב את הנגזרת של פונקציות כאלה כשיפוע של הקו הלינארי. אין זה משנה אם הפונקציה נתונה בתחום רציף או 

בנקודות בדידות.

קטגוריה )2( - פונקציות שאינן לינאריות המוגדרות בתחום רציף והמוצגות באמצעות נוסחה.

. x t2 3= דוגמה: גוף נע לאורך ציר x, ופונקציית מקום-זמן שלו 

במקרים כאלה נוכל לגזור את הפונקציות באמצעות כללי הגזירה ה"רגילים".

מורים
חוקרים

ההליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" 
לחישוב נגזרת

היבטים מתמטיים, פיזיקליים, דידקטיים ומחקריים
עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות,

וחמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל-אביב
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קטגוריה )3( -פונקציות שאינן לינאריות, אשר נתונות בערכים בדידים. במילים אחרות: דיאגרמות פיזור שאינן לינאריות 

)לחילופין, טבלאות עם זוגות ערכים(.
דוגמה: תוצאות מדידות של מקום גוף שנע לאורך קו ישר כפונקציה של הזמן, כדוגמת בחינת הבגרות משנת 2012)1( 

)עמוד 347(.

רוב תלמידי בית הספר התיכון נדרשים להתמודד במהלך לימודי הקינמטיקה כמה פעמים עם מטלות כאלה. הנתונים 

שהם מנתחים הם תוצאות ניסויים )כגון ניסוי נפילה חופשית( ותרגילים המופיעים בספרי לימוד ובבחינות הבגרות של 

שנים קודמות.

חישוב הנגזרות של פונקציות בקטגוריות )1( ו-)2( המפורטות לעיל הוא בדרך כלל פשוט ומוכר היטב לתלמידי תיכון. נפנה 

את הזרקור במאמר זה לעבר פונקציות מהסוג המתואר בקטגוריה )3(.

2.	דיון	בקטגוריה	)3(	המוגדרת	לעיל

2.1 חישוב נגזרת על פי הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" 

אציג את ההליך המוכר ודאי לרוב הקוראים. אני מציע לכנות אותו בשם הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי". ניסחנו להלן 

את ההליך עבור ערכי מקום של גוף הנע לאורך קו ישר כפונקציה של הזמן, ולא עבור משתנים כלליים, וזאת כדי לעסוק 

במקרה קונקרטי ומוכר)2(.

הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" להערכת מהירות רגעית

כאשר נתונים ערכים בדידים של המקום של גוף הנע לאורך קו ישר כפונקציה של הזמן, וכאשר רוצים לחשב את המהירות 

ברגע מסוים, t - מחשבים את המהירות הממוצעת בפרק הזמן שתחילתו ברגע המתאים למדידה שנערכה מיד לפני הרגע 

.t מייחסים את תוצאת החישוב כערך מקורב למהירות ברגע .t וסופו במדידה שנערכה מיד לאחר הרגע ,t

2.2 ניסוח משפט הערך הממוצע של לגראנז’

נצדיק את ההליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" בעזרת המשפט הבא.

משפט הערך הממוצע של לגראנז’ 

 ,c אחת,  נקודה  לפחות  קיימת  אזי   ,)a, b( הפתוח  בקטע  וגזירה   ,]a, b[ הסגור  בקטע  רציפה  פונקציה  היא   f  אם 

( )
( ) ( )

f b a
f b f a

2 -
-

'( )c = בקטע )a, b( כך שמתקיים: 

הערות לגבי המשפט

 ,B עם הנקודה ,a -שהיא נקודה על העקומה המתאימה ל ,A הביטוי מייצג את שיפוע המיתר המחבר את הנקודה א. 

.b-שהיא הנקודה המתאימה ל

.c -הנקודה על העקומה המתאימה ל - )c, f)c(( הוא הערך המספרי של נגזרת הפונקציה בנקודה ' ( )f c  

המשפט אומר, אם כן, כי בתנאים המפורטים בו, קיימת לפחות נקודה אחת, c, בין הנקודות a ו-b, שבה שיפוע המשיק  ב. 

שווה לשיפוע המיתר המחבר את הנקודות A ו-B זו לזו. משמע, יש נקודה אחת לפחות שבה המשיק מקביל למיתר. 

הדרישה שהפונקציה תהיה גזירה בקטע הפתוח )a, b( נובעת מכך שביטוי )2( לעיל כולל את ערך הנגזרת בנקודה  ג. 

בקטע הפתוח הזה.
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יוכלו למצוא הוכחה בכל ספר העוסק בנושא "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי"  לא נציג הוכחה למשפט; המתעניינים  ד. 

המיועד לתלמידי שנה א באקדמיה הלומדים מתמטיקה, וגם ברשת האינטרנט )כאשר יחפשו באמצעות מנוע חיפוש 

את הערך "משפט הערך הממוצע של לגראנז’"(.

2.3 הצעה לאופן ההמחשה של המשפט בפני תלמידי תיכון

לא נדרש, כמובן, להציג הוכחה פורמלית של המשפט בפני תלמידי תיכון, אבל חשוב להמחיש אותו, כדי להפוך אותו 

למשמעותי בעיניהם.

אני מציע להמחיש את משפט הערך הממוצע כך: מסרטטים על לוח הכיתה גרף שהעקומה שלו רציפה ואינה לינארית, 

שתי נקודות a ו-b על הציר האופקי, את שתי הנקודות המתאימות על העקומה, A ו- B בהתאמה, ומיתר המחבר זו לזו 

את שתי הנקודות A ו-B, כפי שמוצג באיור 1א.

א. סרטוט העקומה על גבי לוח כיתה

ב. הסרגל מקביל למיתר

איור 1: המחשה גרפית של משפט הערך הממוצע של לגראנז’
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מצמידים ללוח סרגל ארוך המשיק לעקומה בנקודה A, ומראים כי שיפוע המשיק )שיפוע הסרגל( קטן משיפוע המיתר 

הסרגל  ששיפוע  ומראים   ,B הנקודה  לגבי  עושים  דבר  אותו  1א(.  באיור  המסורטטת  המסוימת  העקומה  של  )במקרה 

המשיק לעקומה ב-B גדול משיפוע המיתר.

לאחר מכן מניעים את הסרגל הצמוד לפני הלוח, החל מהנקודה A בהדרגה עד לנקודה B, כך שבכל המצבים הסרגל 

משיק לעקומה. מראים ששיפוע הסרגל הולך ומשתנה ברציפות מערך נמוך משיפוע המיתר, עד לערך גבוה ממנו, לכן 

הסרגל חייב לעבור דרך נקודה על פני העקומה שבה שיפועו שווה לשיפוע המיתר )איור 1ב(. זו הנקודה שהשיעור האופקי 

.c שלה מסומן באות

פעילות כזו תורמת להמחשת משפט הערך הממוצע והופכת אותו ל"ידידותי" יותר.

מנקודת ראות של הבנת המשפט המתמטי, ללא קשר ליישומיו הפיזיקליים, כדאי להציג באופן גרפי גם עקומה שיש לה 

שתי נקודות שבהן שיפוע המשיק שווה לשיפוע המיתר; אפשר לסרטט על לוח הכיתה את התרשים שבאיור 2 ולהראות 

.c2 c1  ו-  כי הנקודות המקיימות את המשפט הן 

מיתר

y = f(x)

a c2c1 b

y

x

איור 2: המחשה גרפית של משפט הערך הממוצע של לגראנז’ כשיש שתי נקודות מתאימות

הערה

)3(, עמוד 44, תחת הכותרת  ונקודה אחרי" )מראה מקום  "נקודה לפני  על פי תכנית הלימודים נדרש ללמד את הליך 

"הדגמות וניסויים"(. עם זאת, בכיתות שבהן התלמידים אינם בשלים לכך - אפשר להסתפק בלימוד ההליך באופן טכני 

ולדחות את הצגת משפט הערך הממוצע לשלב מאוחר יותר בלימודיהם.

3.	יישום	בפיזיקה	של	הליך	"נקודה	לפני	ונקודה	אחרי"	

נדון במצב הבא: גוף נע לאורך קו ישר. אנו מודדים את ערכי המקום, x, של הגוף כפונקציה של ערכי הזמן t, ורוצים 3.1 יישום בדיאגרמת פיזור כללית )לאו דווקא פרבולית(
 t- לחשב את מהירותו ברגע כלשהו, t, שבו ערכנו את אחת המדידות. נסמן את הרגע שבו נערכה המדידה שלפני t ב- 

. t+ -t עד רגע  +t . נחשב את המהירות הממוצעת מרגע  ואת הרגע שבו נערכה המדידה שלאחר t ב- 

?t באילו תנאים המהירות הממוצעת שחושבה תהיה שווה בקירוב טוב למהירות ברגע
t נמדד בשניות  x כאשר  t4= נדון תחילה בדוגמה מספרית עבור גוף שמקומו כפונקציה של הזמן נתון על ידי הביטוי: 

ו- x נמדד בס"מ. 

 : .t s2 2= נחשב תחילה בעזרת נגזרת את המהירות הרגעית ברגע 

( )
( )

( . ) . /v dt
dx

dt
d t

t v cm s3 4 4 2 2 42 59
4

.t s
3

2 2
3

&= = = = ==  
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 עתה נתייחס אל ערכי הזמן והמקום כאילו התקבלו בניסוי. נניח כי מרווח הזמן בין עקבה אחת לעקבה העוקבת הוא

. נחשב את המהירויות הממוצעות בשני מרווחי זמן השונים ברוחבם, ונבדוק איזו משתי המהירויות קרובה  .t s0 3T =

, כפי שהתקבלה בעזרת המושג נגזרת. .t s2 2= יותר למהירות המדויקת ברגע 

. . .t t t s2 2 0 3 1 9T= - = - =- חישוב המהירות הממוצעת במרווח זמן צר, החל מרגע   

. . .t t t s2 2 0 3 2 5T= + = + =+ עד רגע  

( ) . .
. .

. /v t
x

cm s4 2 5 1 9
2 5 1 9

43 38. .
. .

4

s
s s

1 9 2 5
1 9 2 5

4

s T
T

= = -
-

="

"r  

. עד רגע: . .t t t s3 2 2 3 0 3 1 3$T= - = - =- חישוב המהירות הממוצעת במרווח זמן רחב יותר, החל מרגע 

. . .t t t s3 2 2 3 0 3 3 1$T= + = + =+  

( ) . .
. .

. /v t
x

cm s1
1

45 3 1 3
3 1 3

9 73. .
. .

4

s1 1
1

4

3 3
3 3 1

s

s s

T
T

= = -
-
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"r  

אנו רואים כי בדוגמה זו המהירות הממוצעת המחושבת במרווח זמן קצר - cm/s 43.38 )ראו קשר )4( לעיל( קרובה יותר 

- זמן רחב  )3( לעיל( מאשר תוצאת חישוב המהירות הממוצעת במרווח  )ראו קשר   42.59 cm/s  -  לתוצאה המדויקת 

cm/s 49.73 )ראו קשר )5( לעיל(.

מסקנה מהדוגמה: הדוגמה מרמזת על כך שככל שפרק הזמן שבו מחושבת המהירות הממוצעת, קטן יותר - המהירות 

הממוצעת קרובה יותר לערך המדויק.

נסביר עתה במילים כלליות יותר את המסקנה שרשמנו לעיל: אי אפשר לקבוע מהו הרגע שבו המהירות הרגעית שווה 

למהירות הממוצעת. אם מדובר במרווח זמן קצר, מתקבל על הדעת שהמהירויות הרגעיות במרווח זמן זה אינן משתנות 

בו במידה רבה, לכן אם נייחס את המהירות הממוצעת לרגע t כלשהו בתחום שבו חושבה המהירות הממוצעת, סביר 

להניח שהפער בין המהירות האמתית ברגע t לבין המהירות הממוצעת )המהירות שמייחסים לרגע t( לא יהיה גדול. 

עלולות להשתנות  זה  זמן  הרגעיות במרווח  גדול, המהירויות  זמן  אולם, אם מחשבים את המהירות הממוצעת במרווח 

.t לבין המהירות האמתית ברגע ,t במידה רבה, ועלול להיות פער גדול בין המהירות הממוצעת, שמייחסים לרגע

3.2 יישום בדיאגרמת פיזור פרבולית

טענה

בנקודה שהשיעור האופקי  שיפוע מיתר המחבר שתי נקודות הנמצאות על פרבולה, שווה לשיפוע המשיק לפרבולה 

שלה נמצא בדיוק באמצע בין השיעורים האופקיים של שתי הנקודות.

נוכיח את הטענה פעמיים: הוכחה א שלהלן תסתמך רק על מושגים מתמטיים, והוכחה ב שלהלן תסתמך על נוסחאות 

הקינמטיקה.

הוכחה א

.x2-וב x1-של שתי הנקודות ב x-ונסמן את שיעורי ה , y Ax Bx C2= + + נציג את משוואת הפרבולה על ידי 

( ) ( )y y
x x

Ax Bx C Ax Bx C
S x x

2 1

2 1

2
2

2 1
2

1

2 1
=

-
= -

+ + - + +
-

השיפוע, S, של המיתר המחבר את שתי הנקודות:  

( ) ( )A x x BS6 1 2= + + לאחר כמה פעולות אלגבריות נקבל: 

.x2 לבין x1 עכשיו נמצא ביטוי לשיפוע המשיק בנקודת האמצע שבין
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x
x x
2

2 1=
+t שיעור נקודת האמצע: 

' ( ) Ax By x 2= +  :x הנגזרת של הפרבולה בנקודה כלשהי ששיעורה

( ) ' ( ) ( )y x A x x B7 1 2= + +t לאחר כמה פעולות אלגבריות נקבל: 

' ( )y x S=t מביטויים )6( ו- )7( נובע כי: 

כלומר, שיפוע המשיק בנקודת האמצע שווה לשיפוע המיתר. בזאת הוכחנו את הטענה.

הוכחה ב

נוכיח עתה את אותה טענה בדרך אחרת - בעזרת נוסחאות המשמשות בקינמטיקה. כדי שהדיון לא יהיה מופשט מדי, 

נדון במדידות של ערכי המקום, x, של גוף הנע לאורך ציר x, ברגעים שונים t, ולא במשתנים כלליים. 

באיור 3 מוצג מסלול תנועתו AC של גוף הנע בתאוצה קבועה a לאורך קו ישר מנקודה A לנקודה C, בפרק זמן שיסומן 

. נסמן ב-B את הנקודה שאליה הגוף מגיע כעבור מחצית הזמן, כלומר, כעבור פרק זמן Dt. נגדיר ציר x שכיוונו  t2T ב- 

t ברגע שבו הגוף חולף בנקודה A. המהירות הרגעית ב-A תסומן  0= החיובי ככיוון התנועה, וראשיתו בנקודה A. נגדיר 

. vB , וזו שב-B תסומן  v0

t = 0

v0
Δt

x

A

0

vB

B C

Δt

מסלול תנועת הגוף

איור 3: תרשים הבעיה

v vAC B=r יש להוכיח כי: 

( ) v t
x

8 2AC
AC

T
T

=r הוכחה: 

x v t at2
1

0
2T = + התנועה שוות-תאוצה, לכן נוכל להשתמש בקשר: 

v v a tAC 0 T= +r נציב את הקשר האחרון בקשר )8(, ולאחר כמה פעולות אלגבריות נקבל:  

v vAC B=r לכן: 

ושוב הוכחנו את הטענה.

מסקנה לגבי יישום משפט הערך הממוצע של לגראנז’ לתנועה שידוע שהיא שוות-תאוצה:

מדידה  בין  הזמן  כך שמרווחי  בניסוי,  ערכים שהתקבלו  פי  על  שוות תאוצה  בתנועה   t ברגע  מהירות  כאשר מחשבים 

למדידה שווים, רצוי לבחור כמה מרווחי זמן )ולא מרווח זמן אחד(, לדוגמה, חמישה פרקי זמן לפני רגע t וחמישה מרווחי 

זמן אחריו, ולחשב את המהירות הממוצעת בפרק הזמן הכולל. בחישוב כזה השגיאה היחסית במדידת ההעתק תהיה 

, לכן היא עדיפה במקרה שידוע שהתנועה שוות-תאוצה. t + t ע  - קטנה מאשר בחישוב המהירות הממוצעת מרגע 
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4.	יכולת	תלמידים	ליישום	ההליך	"נקודה	לפני	ונקודה	אחרי"	-	תוצאות	מחקר

ממצאים משאלה 5 בבחינת הבגרות בחשמל - תשע"ג - 2013 )ראו נספחֿ(

4.1 המניע לעריכת המחקר

בקיץ תשע"ג, במהלך בחינת הבגרות בפיזיקה, השתתפתי בצוות המכונה "מטה הבחינות" במשרד החינוך. צוות זה נועד 

לתת מענה מידי לבעיות המתעוררות במהלכן של בחינות הבגרות.

במהלך הבחינה בחשמל התקבלו שאלות לגבי החלק השני של סעיף ב, בשאלה 5 בשאלון בחשמל )רוב השאלות התקבלו 

ממורים שביקשו לברר מה מותר לענות לתלמידים בנוגע לסעיף זה(. מספר הפניות האלה עלה על מספר הפניות שכוונו 

לסעיפים אחרים בשאלון ולסעיפים דומים שהופיעו בבחינות הבגרות במכניקה בשנים עברו )שגם בהם השתתפתי כחבר 

בצוות מטה הבחינות(.

בעקבות כך החלטתי לחקור את התפלגות תשובותיהם של התלמידים ולהשוות אותן לביצועי תלמידים ביחס לשאלות 

)transfer( מתחום אחד  דומות, אך מתחום המכניקה. הדבר סיקרן אותי, ביודעי שתלמידים מתקשים לעשות העברה 
למשנהו )4( )5(.

4.2 יישום ההליך במכניקה

על פי תכנית הלימודים בפיזיקה, ההליך שנקרא כאן "נקודה לפני ונקודה אחרי" אמור להילמד במסגרת לימוד הנושא 

"קינמטיקה - תנועה לאורך קו ישר", לדוגמה, בהקשר של ניתוח תוצאות ניסוי של נפילה חופשית)3(.

 2013 יישום ההליך. עד בחינת הבגרות שהתקיימה בשנת  יכולת  נדרשה מדי פעם  בבחינות הבגרות שהתקיימו בעבר 

נבחנה יכולת זו רק בהקשרים שבהם ההליך היה אמור להילמד, כלומר, בקינמטיקה. בכל המקרים דיאגרמות הפיזור לא 

היו לינאריות. 

בטבלה 1 שלהלן מוצגים המועדים של חמש בחינות בגרות במכניקה שבכל אחת מהן נכללה שאלה כזו, וכן מידע מפורט 

לגבי שלוש הבחינות המאוחרות יותר.

השנה שבה 
התקיימה 

הבחינה

שם 
השאלון

מספר 
שאלה

מספר 
הסעיף 
בשאלה

מס’ נבחנים
בשאלון

שיעור 
הבוחרים 

בשאלה )%(

שיעור 
הבוחרים 

בסעיף מבין 
בוחרי השאלה 

)%(

ציון בכל 
השאלה )%(

ציון בסעיף )%(

 בשנים אלה עדיין לא נערכה סטטיסטיקה עבור כל סעיף של שאלה בנפרד, ב1מכניקה1995
אלא רק עבור שאלות שלמות א1מכניקה1999

10,427591007673א1מכניקה2007
10,466861007369ג1מכניקה2011
11,499811008297ב1מכניקה2012
חלק שני 5חשמל2013

של סעיף 
ב

8,782

טבלה 1: רשימת בחינות בגרות שבהן נדרשו תלמידים ליישם את ההליך "נקודה לפני ונקודה אחרי"
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אפשר לראות מהטבלה כי בשנת 2012 בחרו בשאלה שבה נדרש ליישם את ההליך הנדון. 81% מבין הנבחנים בשאלון, 

ורובם המכריע - 97% - יישמו נכון את ההליך.

בני אותו שנתון נבחנו שנה לאחר מכן )בשנת 2013( בשאלון בחשמל. בשאלון זה הם נדרשו באחת השאלות ליישם שוב 

את אותו הליך ... על כך בסעיף הבא.

4.3 יישום ההליך בשאלון בחשמל

בבחינת הבגרות שהתקיימה בקיץ 2013 נדרשו תלמידי כיתות י"ב ליישם את ההליך בהקשר שונה מזה שהם למדו אותו; 

בשאלון בחשמל, בשאלה 5, סעיף ב - הנבחנים נדרשו ליישם את ההליך בדיאגרמת פיזור של גודל שדה מגנטי דרך 

כריכה מעגלית כפונקציה של הזמן )השדה המגנטי היה ניצב לכריכה זו( - ראו ניסוח השאלה בנספח המופיע בסוף 

המאמר.

דיאגרמת הפיזור שהוצגה בבחינה הורכבה משני חלקים - החלק הראשון )ערכי זמן קטנים( היה לינארי, והחלק השני של 

דיאגרמת הפיזור - היה עקום.

בסעיף א של שאלה 5 נתבקשו התלמידים לענות על השאלה "האם בחלק הראשון של העקומה הכא"מ המושרה בכריכה 

קבוע או משתנה?", וכך גם לגבי החלק השני של העקומה.

בסעיף ב של השאלה הם נתבקשו לחשב את הכא"מ המושרה ברגע t = 0.06 s )בתחום החלק הראשון של העקומה(, וכן 

t. )בחלק השני של העקומה(. s0 20= ברגע 

כידוע )ראה קשר )1( לעיל(, הכא"מ המושרה שווה בערכו המוחלט לקצב שינוי גודל השטף המגנטי )שבמקרה של כריכה 

קבועה בגודלה שווה לקצב שינוי גודל השדה המגנטי העובר דרכה(. 

מעריכי בחינות הבגרות התבקשו על ידי החתום על מאמר זה למלא שאלון שבו יסומנו סוגי תשובות התלמידים לאופן 

חישוב הכא"מ המושרה, כפי שניתנו לחלק השני של סעיף ב של שאלה 5 )דיאגרמת הפיזור עקומה(. סוגי התשובות מוינו 

לפי כמה קטגוריות, כפי שאפשר לראות בטבלה 3.

נוכל להניח הנחה סבירה שלפיה מעולם לא פתרו התלמידים שאלה שבה נדרש לחשב כא"מ מושרה מתוך דיאגרמת 

פיזור של שדה מגנטי כפונקציה של הזמן. ההנחה זו נסמכת על עובדות אלה:

מעולם לא הופיעה בבחינות הבגרות שאלה שבה נדרשו ליישם את הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" בנושא כא"מ  א. 

מושרה. כמו כן, שאלות מסוג זה אינן מופיעות באף ספר לימוד שמשתמשים בו בישראל.

על פי עדויות של מורים אחדים, הם לא חשבו על האפשרות של שאלה כזו. מורה בבי"ס גדול במרכז הארץ אמרה:  ב. 

"לפני בחינת הבגרות, כאשר ערכתי עם תלמידי ‘חזרות’ על הפרק כא"מ מושרה, מניתי בפניהם את כל סוגי השאלות 

שניתן לשאול בהקשר לנושא זה, אבל על האפשרות של שימוש בהליך ‘נקודה לפני ונקודה אחרי’ לא חשבתי".

כאן עולה השאלה: מהו שיעור התלמידים שיהיו מסוגלים להעביר )to transfer( את יכולת יישום ההליך במכניקה, בהקשר מוכר, 

לאלקטרומגנטיות, נושא שבו הם לא תרגלו את יישום ההליך? 
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בטבלה 2 מוצג סיכום הממצאים לסעיף המתאים בחשמל, כפי שהתקבלו מ-17 מעריכים בחשמל )מתוך מספר כולל של 

31 מורים שהעריכו את המחברות בשאלון זה(, שבדקו בסך הכול 1,900 תשובות: 

(34.1%)648 אפשרות 1: על פי הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי".

(1.5%)29אפשרות 2: על פי סרטוט המשיק וחישוב שיפועו.

(8.3%)157אפשרות 3: על פי הנקודה הנדונה והנקודה שאחריה או הנקודה הנדונה והנקודה שלפניה.
אפשרות 4: על פי הנקודה הראשונה של הקטע העקום בגרף והנקודה האחרונה של הקטע 

העקום.
66(3.5%)

אפשרות 5: על פי הנקודה הנדונה בלבד, כלומר, על פי B/t של הנקודה הנדונה או על פי 
חישוב הנקודה הנדונה והנקודה ששיעוריה הם )0, 0).

910(47.9%)

(4.7%)90אפשרות 6: על פי נקודות אחרות מאלה שצוינו לעיל.

(6.6%)126אפשרות 7: נבחנים שענו על השאלה אבל לא ענו על החלק השני של סעיף ב.

טבלה 2: ממצאים מבדיקת מחברות הבחינה

מהממצאים המופיעים בטבלה 2 עולות המסקנות האלה: 

רק כ-34% יישמו את הליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" כלשונה, כלומר, חישבו את שיפוע המיתר המחבר את הנקודה שלפני 

הנקודה הנדונה עם הנקודה שאחריה. זאת למרות ששנה קודם לכן, בהיותם בכיתה י"א, שיעור גבוה מהם יישמו נכון את 

ההליך בבחינת הבגרות במכניקה.

. .t s0 20= כמחצית הנבחנים )47.9%( חישבו את היחס B/t וייחסו אותו לכא"מ המושרה ברגע 

להלן הערות שתלמידים רשמו במחברות הבחינות, אשר אינן מופיעות בטבלה 2:

תלמיד כתב: "הכא"מ המושרה בכריכה משתנה בכל רגע, ולכן לא ניתן למצוא אותו". תלמיד זה מתקשה, כנראה,   .1

בהבנת המושג "ערך רגעי של גודל משתנה".

במסגרת תשובתו )הנכונה( של תלמיד אחר, הוא כתב: "החישוב הוא כמו חישוב התאוצה במכניקה". זו דוגמה לתלמיד   .2

שבבירור עשה העברה.

תלמידים רבים השיבו בסעיף א של השאלה שבחלק השני של העקומה: "הכא"מ המושרה משתנה.", אבל בחלק השני   .3

של סעיף ב, שהוא החלק החישובי, רבים מהם בחרו טווח זמן ארוך, ולאו דווקא "נקודה לפני ונקודה אחרי".

מסקנה העולה מהממצאים: למרות שרוב התלמידים שנבחנו בשאלון בחשמל בהיותם בכיתה י"ב, נבחנו שנה קודם לכן 

במכניקה )בהיותם בכיתה י"א(, והציון הממוצע בסעיף של יישום ההליך במכניקה היה 97, לא הצליחו רוב הנבחנים לעשות 

ניתוח  לצורך  ונקודה אחרי"  לפני  "נקודה  יישמו את ההליך  לא  רובם  כלומר,  )to transfer( מהמכניקה לחשמל.  העברה 

השאלה בהשראה אלקטרומגנטית.

אם יורשה לי להרחיב, אכליל ואומר כי תלמידים מתקשים לקחת כללים שנלמדו בהקשר מסוים וליישמם בהקשר אחר. 

הווה אומר, תלמידים מתקשים להעביר מידע מ"מגירה" אחת ל"מגירה" אחרת.
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תודות

● למורים שבדקו את בחינת הבגרות בחשמל בקיץ 2013 ושבמהלך מלאכת הבדיקה המייגעת של 	 ברצוני להודות 

מחברות בחינות הבגרות, נענו לבקשתי למיין, בהתנדבות, את סוגי תשובות התלמידים לסעיף הנדון. תודתי שלוחה גם 

לאסתי מגן וליהושע זכאי שהיו אחראים על הארגון.

● לגב’ אירנה אסייג, מורה לכימיה בחמד"ע תל-אביב, שתמונתה מופיעה באיור 1ב.	

● לד"ר ויטלי אינדנבאום, שצילם את התמונות המופיעות כאיורים 1א ו-1ב, וערך אותן.	

● לזיו אריאלי עבור הכנת איורים 2 ו-3.	

נספח:	שאלה	5	בבחינת	הבגרות	בחשמל	-	קיץ	תשע"ג	-	2013

. r cm2= תלמידה בנתה מתיל מוליך כריכה מעגלית שהרדיוס שלה   .5

Bv, שכיוונו מאונך למישור הכריכה. היא הציבה את הכריכה באזור ששורר בו שדה מגנטי אחיד,   

, כמתואר בגרף שלפניך. t Bv כפונקציה של הזמן,  גודלו של   

א. קבע אם הכא"מ המושרה בכריכה הוא קבוע או משתנה, בכל אחד מפרקי הזמן שלפניך,  

. sect0 0 10# #  .1  

. .sec sect0 14 0 30# #  .2  

נמק את קביעותיך.  

. . sect 0 202 = . וברגע  sect 0 061 = ב. חשב את הכא"מ המושרה בכריכה ברגע   

Bv, בכיוון  ג. קבע מהו הכיוון של השדה המגנטי שהזרם המושרה יוצר במרכז הכריכה: האם הוא בכיוון זהה לכיוון של   

Bv? נמק. Bv או בכיוון ניצב לכיוון של  המנוגד של 

Bv מקביל  , כאשר כיוון השדה המגנטי  . sect 0 061 = ד. חשב את הגודל של הכא"מ המושרה שמתקבל בכריכה ברגע   

למישור הכריכה. הסבר.



"תהודה", כרך 32, חוברות מס'  2-1 52

מראי מקום

רוזן ע., לקט מבחני בגרות בפיזיקה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, )2014(.  )1(

רוזן ע., מכניקה ניוטונית - כרך א, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, עמוד 57 )2012(.  )2(

)3( http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Phisica/5/MechanicaDgeshim.pdf

)4( E. Bagno, and B. S. Eylon, "From problem solving to a knowledge structure: An example from the domain 

of electromagnetism" American Association of Physics Teachers, 65, 726 - 736, 1997

)5( E. Bagno, B. S. Eylon, and U. Ganiel "From fragmented knowledge structure: Linking the domain of 
mechanics and electromagnetism" American Association of Physics Teachers, 68, 816 - 826, 1999

ברכות למרינה זיו לזכייתך בפרס 

השנתי למורה המצטיין לפיזיקה 

ע"ש עמוס דה-שליט לשנת תשע"ד


