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דבר המערכת

"סגור את עצמך עם חבר בתא הראשי של ספינה גדולה, מתחת לסיפונים יחד עם כמה זבובים, פרפרים ובעלי חיים מעופפים 

קטנים נוספים. ...קפוץ ברגליים צמודות וראה שאתה עובר מרווחים שווים לכל כיוון...".

בין ספינה הנחה על פני המים לבין ספינה השטה באגם  יכול להיות שונה  גליליי מציע לבחון מה  גלילאו  נוספים  ובאמצעים  כך 

לחוקי  בנוגע  הבנתנו  את  לבחון  ודרך  חלקה  תנועה  אמצעי להמחשה של  שיט  כלי  היוו  דנא  מקדמת  ישר.  בקו  קצובה  במהירות 

הפיזיקה הבסיסיים.

ואכן מה באמת קורה לסירה באגם שקט כאשר מתנועעים בתוכה? מה קורה כאשר בין המים לבין דפנות הסירה יש חיכוך? בסוגיה 

זו עוסק המאמר של יפתח נבות "הסירה שטה?", שמציג "פרדוקס" לכאורה הבא על פתרונו בהמשך. 

טיעוניו של גלילאו גליליי מוצאים הד גם במאמרו של עדי רוזן שאף העניק לו את הכותרת "ואף על פי כן - נוע תנוע".

נדמה שברור לכול שלמידת המוטיבציה של מורי הפיזיקה ולידע הפדגוגי שלהם יש השפעה רבה על הישגי תלמידיהם. האם דבר זה 

אכן מובן מאליו? בסוגיה זו עוסק המאמר של אילון לנגבהיים הסוקר את ממצאי המחקר בנוגע לשאלה זו.

יובל לניר מספר כיצד התגשם חלומו כמורה כאשר פתח צוהר לתלמידים, כמו גם למורים, אל עולמה הקסום של ההולוגרפיה. 

האופטיקה – מתאימה לכול, אבל נקודת הראות המיוחדת מאפשרת לתלמידים להבין כיצד נוצרת בטכניקת הצילום והשחזור של 

הולוגרמה דמות תלת-ממדית, ומדוע בכל חלק של הדפס התמונה נמצא המידע המאפשר את שחזור הדמות במלואה.

תא ערפל, שהומצא לפני למעלה ממאה שנים, היווה אמצעי לחקר חלקיקים תת-אטומיים, אפשר את גילוים של חלקיקים בלתי 

צפויים ואף אישר את הניבויים התאורטיים לקיומם של חלקיקים אחרים. במדור "מה חדש במעבדה?" מרק גלר מתאר כיצד אפשר 

לבנות תא ערפל באמצעים פשוטים ולהשתמש בו לזיהוי חלקיק טעון בעזרת עיבוד תמונה של מסלולו. המאמר של מרק פותח פתח 

להרחבת הידע של תלמידים ויכול לעורר את סקרנותם.

האם לעודד תחרות כחלק מהוראת הפיזיקה? כיצד לעשות זאת באופן שאינו מותיר תלמידים מאחור אלא להפך – מדרבן אותם, 

מעודד אותם להתקדם ומעורר אצלם את חדוות הלמידה? על כך אפשר ללמוד רבות ממאמרו של אלכס ויינברג: "להתחרות או לא 

להתחרות? זאת השאלה!".

ובהמשך לשאלה כיצד לעודד תלמידים להיות שותפים בתהליך הלמידה שלהם ולעורר בהם את הרצון ללמוד פיזיקה, מספרים 

המורים לפיזיקה ממרכז החינוך ליאו באק בחיפה על יום מגמה בית ספרי שעסק כולו בתופעות הקשורות לאור.

וכבכל שנה אנו מציינים את הזכייה בפרס מורה הפיזיקה המצטיין על שם עמוס דה-שליט ומביאים את דבריו של בוריס באם, זוכה 

הפרס.

אנו מקווים שתמצאו הנאה ועניין בקריאת העיתון,     

חנה וירון       
עתון�מורי�הפיזיקה

הסירה
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