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מורים ובאי כנס יקרים,

האירוע הנוכחי ממשיך את מסורת הכנסים של מורי הפיזיקה, המתקיימים 
מידי שנה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין הפיקוח על הוראת הפיזיקה לבין 
האקדמית  במכללה  הכנס  מתקיים  השנה  הפיזיקה.  למורי  הארצי  המרכז 

לחינוך ע”ש דוד ילין. אנו מודים בחום רב למכללה על האירוח.

נפגשות  וטכנולוגיה  “פיזיקה  היה  המרכזי  שנושאו  הקודם  בכנס  אם 
על  הטכנולוגיה  לבין  הפיזיקה  בין  החיבור  של  בהשלכות  עסקנו  בכתה” 
הוראת הפיזיקה, הרי שהשנה מתמקד הכנס שכותרתו: “בוחרים בפיזיקה 
- הזדמנויות ואתגרים” באתגר שמציב בפנינו הגידול המשמעותי במספר 

לומדי הפיזיקה ובגיוון האנושי שהוא מביא עמו.

לאוכלוסייה  מיועד  אינו  הפיזיקלי  הידע  שהרי  מבורך,  גידול  כמובן  זהו 
נבחרת בלבד. הוא מרכיב משמעותי בתרבות בה חיים כולנו, מרכיב שנבנה 
פקיסטן  ועד  מיפן  כולה,  האנושות  של  נציגים  בידי  רבים  דורות  לאורך 
הפיזיקה  הוראת  זאת,  עם  ועד ארצות אמריקה במערב.  במזרח מאירופה 
בכיתות גדולות והטרוגניות מחייבת אותנו המורים לאמץ גישות חדשות 
להוראה ולהתאים את גישותינו שלנו למגוון התלמידים שנפגוש בכיתה, 
מתוך אמונה בזכות של כל אחת ואחד מהם להיחשף לעולמה של הפיזיקה 

ולהצליח באתגר הגדול שמציבה הכניסה לעולם זה.

נפתח את הכנס בהרצאתו של פרופ’ ג’אי פיינברג ממכון רקח באוניברסיטה 
העברית שתעסוק בחיכוך. לכאורה מדובר באחד הנושאים הנדושים ביותר 
בהוראת הפיזיקה אך למעשה רב הנסתר על הגלוי בתחום מרתק זה. לאחר 

ההרצאה נעניק את פרס דה-שליט למורה מצטיין. ברכות חמות לזוכה.

מגוון  מקיפות  השנה  בכנס  שיוצגו  וההרצאות  הפעילויות  הסדנאות, 
יעניק  ובכך  זה יעשיר את ההוראה  רחב של נושאים. אנו מקווים שגיוון 
שלנו,  בחברה  האנושית  הקשת  של  שונים  מקצוות  הבאים  לתלמידינו, 

אפשרויות שונות להתפתחות אישית וקבוצתית.

לאחר הסדנאות תתקיימנה שתי הרצאות נוספות. הרצאתו של ד”ר יותם 
הוראה- בסביבות  תעסוק  חיפה  באוניברסיטת  לחינוך  מהפקולטה  הוד 

פרופ’  של  הרצאתו  וקהילה.  זמן  מרחב,  של  בהיבטים  מתקדמות  למידה 
דיויד פורטס מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן תעסוק ב”מה יכול 



להתרחש במפגש בין מורה לתלמידה” כאשר מטרותיהן אינן חופפות 
ומה נוכל ללמוד מכך באשר לעידוד תלמידים ללמוד פיזיקה.

כבכל שנה, שיחת המפמ”ר תעסוק בהיבטים מהותיים הנוגעים להוראת 
להתפתחות  ובפרט,  העליונה,  בחטיבה  הלימודים  ותכנית  הפיזיקה 

המקצועית של מורי הפיזיקה.

אנו מקווים שהכנס יהיה מעניין, מהנה ומעשיר עבור כלל מורי הפיזיקה.

פרופ' ירון להבי ד”ר צביקה אריכא 

מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה מפמ”ר פיזיקה  
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עריכה: יוכבד ברסטל,  מרינה ארמיאץ', אבי טל 
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ועדת הכנס

מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקהפרופ' ירון להבי 

יועצת מדעית למרכז הארצי למורי הפיזיקה, פרופ' עידית ירושלמי 
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע 

המרכז הארצי למורי הפיזיקהגב' יוכבד ברסטל 

מפמ”ר פיזיקה, משרד החינוךד”ר צבי אריכא 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה, משרד החינוךמר מיכאל סבין 

 והמרכז הארצי למורי הפיזיקה 

הפיקוח על הוראת הפיזיקה, משרד החינוךגב' אירינה ויסמן 

והמרכז הארצי למורי הפיזיקה

הערבי, ד”ר חוסאם דיאב  במגזר  המדעים  הוראת  על  מפקח 
משרד החינוך

פרופ' בת שבע אלון

 

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע 

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניוןפרופ' משנה שולמית קפון 

- מכון טכנולוגי לישראל

העברית ד”ר אבי מרזל האוניברסיטה  לחינוך,  הספר  בית 
בירושלים
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תכנית היום
הרשמה, התכנסות וכיבוד קל9:00 - 9:30

דברי פתיחה:9:30 - 10:00
פרופ' ירון להבי, מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה

ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך
וסגן  חינוך  דיקאן  בפיזיקה,  המקצוע  ועדת  יו"ר  יוסף,  בר  ישראל  פרופ' 

נשיא לפיתוח משאבים, מכון ויצמן למדע
ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, משרד החינוך

ד"ר חוסאם דיאב, מפקח על הוראת המדעים במגזר הערבי, משרד החינוך
פרופ' זמירה מברך, ראשת המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין

מושב פרס דה-שליט10:00 - 11:10
מנחה: פרופ' עידית ירושלמי, ראשת קבוצת הפיזיקה, המחלקה להוראת 

המדעים, מכון ויצמן למדע
הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט 

חיכוך הוא שבירה: פרדיגמה חדשה להבנת מנגנון החיכוך
פרופ' ג'אי פיינברג, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה עברית ירושלים

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין
הפסקת קפה  11:10 - 11:30

כיבוד קל, תצוגת  ציוד לימודי וספרי לימוד 
מושבים מקבילים, סבב ראשון11:30 - 12:45
ארוחת צהרים, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד12:45 - 13:45
מושבים מקבילים, סבב שני13:45 - 15:00
מספר אמיתות אודות המרחב והזמן בקהילות הלמידה בעידן הידע15:00 - 15:30

ד"ר יותם הוד, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
מטרות שאינן חופפות: תפיסות סותרות על מהות הוראת הפיזיקה15:30 - 16:00

פרופ' דיויד פורטס, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
דיון פתוח עם הקהל בנושא:16:00 - 16:15

הגדלה וגיוון באוכלוסיית לומדי הפיזיקה–אתגרים והזדמנויות
מנחה: פרופ' ירון להבי, מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה

הדלקת נרות חנוכה16:15 - 17:00
 שיחת מפמ"ר, ד”ר צביקה אריכא

בשעה 17:30 יתקיים סיור מודרך ללא תשלום, בתערוכת האופניים 2x200 במוזיאון המדע ע”ש בלומפילד. 
פניה להרשמה לסיור תשלח למורים שנרשמו לכנס. 
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מושבים מקבילים סבב ראשון 11:30 - 12:45
מספר 
 שםקטגוריהמושב

הפעילות
סוג 

הפעילות
שם מעביר 

מהיכןהפעילות

1
בין הקצוות  - 

פעילויות לשילוב 
פורה בין התלמידים 

השונים בכיתה

מרכז PeTeL - מרכז להוראה 
ולמידה מותאמת אישית

סביבה דיגיטלית שיתופית לניהול 
למידה המותאמת למורי הפיזיקה 

ולתלמידיהם

נועם הברסדנה 

אסף בר-יוסף

המחלקה להוראת 
המדעים, מכון 

ויצמן למדע

פעילויות אתגריות 2
– פעילויות הנותנות 

מענה לתלמידים 
המתעניינים 

ומסוגלים ללמידה 
מעבר לתה"ל 

הרגילה

בעיות מיוחדות בפיזיקה 
מבואות עירון - עין יוסף עפיףהרצאהאלמנטרית

שמר

פיזיקה על גלגלים - לימוד פיזיקה 3
פרופ' חזי יצחקסדנהבאמצעות רכיבה על אופניים

תיכון לחינוך 
סביבתי מדרשת בן 

גוריון, שדה בוקר

4
בין חט"ב לחט"ע 
– פעילויות חקר 
לבניית תשתית 
בידע, מיומנויות 

ומוטיבציה למגמה

הרצאה שער לפיזיקה
30 ד'

זאב קרקובר

גניה חייקין

ד"ר אילון לנגבהיים

פרופ' עידית 
ירושלמי

המחלקה להוראת 
המדעים, מכון 

ויצמן למדע

1. חשיפה לפיזיקה בתכנית חקר 
בכיתות ט' בפריפריה

הרצאה 
שולמית נוסבוים30 ד'

גליליום - 
השותפות האזורית 

לקידום חינוך 
מדעי באשכול גליל 

מזרחי
2. פעילויות חקר פיזיקליות 

חוצות שכבות גיל
הרצאה 

 רשת אמי"תד"ר רחלה תורג'מן15 ד'

5

בחירה בת קיימא – 
פעילויות לשימור 

המוטיבציה והיכולת 
של תלמידים 

להתמודד עם אתגרי 
המגמה

מרחיבים אופקים – סדנה 
באסטרופיזיקה תוך שימוש 

בתוכנת Stellarium ופעילויות 
נבחרות באופטיקה

סדנה

אריק גלבוע

גלעד סבירסקי

נמרוד רגב

חמד"ע

6

סדנהחדר בריחה 1 - אופטיקה

ארנה מילוא

 איילת שטראוס

רפאל בוהדנה

קהילת מורי אורי ליבנה
ירושלים

חדר בריחה 2 - חשמל, אופטיקה 
סדנהומגנטיות

עקיבא יוסלס

פלסטין מחארמה 
מחמד ג'והאר

אלי ליפשיץ

7

1. בחירה חופשית? על פיזיקה, 
השיטה המדעית, והמקצוע שלנו

2. הדרכות מש"ר למורי פיזיקה

3. הצעת דרכים להגדלת מספר 
בוחרי הפיזיקה והצגת הרצאת 

המדע המרתקת - "מסע ביקום עם 
איינשטיין"

הרצאה 
35 ד'

הרצאה 
15 ד'

ד"ר ערן גרינולד

רעות קינן

מרכז שוורץ/ 
רייסמן לחינוך 
מדעי, רחובות

הרצאה 
15 ד'

אולפנת הראל עמל חנה אלבז
בנהריה ואולפנת 

צביה במעלות
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מושבים מקבילים  סבב שני 13:45 - 15:00
מספר 
מושב

שם הפעילותקטגוריה
סוג

הפעילות
שם מעביר 

הפעילות
מהיכן

8
בחינות בפיזיקה – סדנה לכתיבת אחר

שאלות 'שוות'
מרכז שוורץ/אלי שלוסדנה 

רייסמן לחינוך 
מדעי, רחובות

9
בין הקצוות  - 

פעילויות לשילוב 
פורה בין התלמידים 

השונים בכיתה

1. הוראת פיזיקה בכיתה 
הטרוגנית

הרצאה 
15 ד'

ד"ר אורנה 
בלומברגר

תיכון בליך, 
רמת גן

2. גיוון פעילויות; "החצר כמרכז 
למידה"

סדנה 
35 ד'

אורט  אלון, עפולהיואב ברבי

3. החזקה וטיפוח של תלמידים 
מרקעים מגוונים בלמידה מרחוק

הרצאה 
15 ד'

ד"ר דן שטייניץ

ד"ר דפנה רביב

התיכון הווירטואלי 
של משרד החינוך

10

פעילויות אתגריות 
– פעילויות 

הנותנות מענה 
לתלמידים 

המתעניינים 
ומסוגלים ללמידה 

מעבר לתה"ל 
הרגילה

ניתוח תנועת מטוטלת פיזיקלית 
ע"י שימוש בחיישני הטלפון 

החכם

הפקולטה לחינוך רמי אברהיםסדנה
למדע וטכנולוגיה, 

הטכניון- מכון 
טכנולוגי לישראל

11

1. מהו גילוי בפיזיקה מחקרית 
תיכונית; על גילוי של מורה 
חוקר; הזוויות הקסומות של 

הטבע.

2. ניתוח מערכות פיזיקליות 
מורכבות בצעצועים פיזיקליים

3. שיקולים בבניית מערכת ניסוי 
ובניית מודל פיזיקלי – מערכות 

מגנטיות קסומות

סדנת 
למידת 

חקר בדרך 
אחר"ת 
מבית 

המדרש 
'נקודת 

ארכימדס'

ד”ר עמוס כהן

איגור פבזנר

שי חרזי

בית המדרש 
'נקודת ארכימדס'  

- מרכז אחר"ת

שילוב אסטרונומיה בהוראת 12
פיזיקה

המכללה ד"ר דוד פונדקסדנה
האקדמית כנרת

13

בחירה בת קיימא – 
פעילויות לשימור 

המוטיבציה 
והיכולת של 

תלמידים להתמודד 
עם אתגרי המגמה

סדנה חדר בריחה 3 - אלקטרומגנטיות
35 ד’

מיכאל שקולניק

שפרה בריגה

ישראל יעקבוביץ

קהילת מורי ויקטור חביב
ירושלים

סדנה חדר בריחה 4 - כבידה
35 ד’

איתי יחזקאלי

צבי ינאי

אסתי אנסבכר

14

1. עיפרון מנגן" – סדנה לבנייה 
של אביזר לימודי, הממחיש 

חיבור של  מעגל חשמלי, חקר 
מוליכות, בדיקה של התנגדות 

חומרים והפקת צלילים.

2. כאשר חתן פרס נובל בפיזיקה 
טועה בשאלה של כיתה ח'

סדנה 
35 ד’

הרצאה 
15 ד’

ד”ר אמיר בן שלום

חיים וינשטיין

מוזיאון המדע 
ע”ש בלומפילד, 

ירושלים

תיכון ליד 
האוניברסיטה, 

ירושלים
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הרצאות מליאה

 חיכוך הוא שבירה:
פרדיגמה חדשה להבנת מנגנון החיכוך
פרופ' ג'אי פיינברג , מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה עברית ירושלים

כוח החיכוך הוא כוח המתנגד לתנועה יחסית בין גופים, והוא מתואר לרוב 
על ידי פרמטר יחיד, מקדם החיכוך, אשר מתחשב רק בסוג החומרים מהם 
עשויים הגופים. בפועל, ההתנגדות לתנועה נובעת מאוסף מגעים הבדידים 
המחברים את פני השטח המחוספסים של כל שני הגופים העומדים במגע. 
תחילת  שלב  של  הדינמיקה  את  חוקרים  אנו  חדשים  ניסויים  באמצעות 
המגעים.  שבירת  לאחר  רק  מתאפשרת  אשר  הגופים,  שני  בין  התנועה 
המתקדמות  שבירה  חזיתות  באמצעות  מתרחש  המגעים  שבירת  תהליך 
מחקרים  בחומר.  הקול  למהירויות  הקרובות  במהירויות  המגעים  לאורך 
אלו חושפים, לראשונה, את הפיסיקה המתרחשת במעמקי מנגנון החיכוך, 
המדידות  אפיון  אלפיות השנייה.  עד  מיליוניות  קצרים של  זמנים  במשך 
שפותחה  סינגולרית  בתיאוריה  להשתמש  ניתן  כי  חושף  ובמרחב  בזמן 
המתארת  הפיסיקלית  התיאוריה  בחומר,  סדקים  התקדמות  תיאור  לשם 
“כיצד דברים נשברים”. המסגרת התאורטית הזאת מתארת הן את התנאים 
המובילות  השבירה  חזיתות  דינמיקת  את  והן  המגעים  שטח  לשבירת 

לתחילת התנועה.

תיאור זה מהווה פרדיגמה חדשה ופורייה להבנת התהליכים הפיסיקליים 
בבסיס כוח החיכוך וקישורם לתהליכי שבירה בחומר. מעבר לכך, תוצאות 
המחקר מדגימות כי חזיתות השבירה דומות להיווצרותן של רעידות אדמה 
המתרחשות בעת תנועה בין לוחות טקטוניים במעבה כדור הארץ. תוצאות 

המחקר לכן מקנות הבנה חדשה לדינמיקה של רעידות אדמה.
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מטרות שאינן חופפות: תפיסות סותרות על 
מהות הוראת הפיזיקה

פרופ' דיויד פורטס, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

מורה פוגשת תלמידה בכיתה ט'. מה עליה לדעת על עצמה בבואה להמליץ 
לה אם להמשיך ללמוד פיזיקה כנושא מורחב אם לאו?

ההרצאה תעסוק במחקר שבדק כיצד הבדלים במטרות ההישג של מורה 
לפיזיקה ושל תלמידה בכיתה ט' הובילו למתחים ביניהן בנוגע לתפיסתן 
להעריך  המורה  את  בתיכון, מתחים שהובילו  המדעים  הוראת  מהות  את 
ללמוד  תמשיך  שלא  לה  ולהמליץ  ליכולותיה  מתחת  התלמידה  את 
פיזיקה כנושא מורחב. על פי המודלים המקובלים במחקר על מוטיבציה 
את  להסביר  כדי  ערך-תוחלת  בתאוריית  להשתמש  נהוג  תלמידים  של 
המנגנון דרכו תת-הערכה יכולה להוביל לתחושת מסוגלות-עצמית נמוכה 
להעריך  עלולה  מורה  מדוע  ידוע  לא  עדיין  ואולם,  מופחתים.  ולביצועים 
תלמידה מתחת ליכולתה האמתית וכיצד היא תוכל להימנע מכך. ניתוח 
עלולים  לא-צפויים  שמכשולים  מגלה  והמורה  התלמידה  של  המניעים 
ושמודעות של  לימודי המדע, מצד אחד,  אל  בדרכה של תלמידה  לעמוד 
מכשולים  משמעותי  באופן  להקטין  יכולה  עצמה  שלה  למניעים  המורה 

אלה מצד שני.

ההרצאה מבוססת על מחקר שנערך במשותף עם ד”ר לימור דפנא ממכון 
ויצמן למדע.
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות - סבב ראשון

 מרכז PeTeL - מרכז להוראה ולמידה מותאמת אישית - 
סביבה דיגיטלית שיתופית לניהול למידה המותאמת 

למורי הפיזיקה ולתלמידיהם
נועם הבר , אסף בר-יוסף, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

haberjster@gmail.com

הצגת הסביבה הדגטלית למורי ותלמידי הפיזיקה. נכיר את הסביבה, את 
בפדגוגיה של  ונעסוק  כתלמידים  נחווה משימות  המשאבים שבה,  מאגר 

שילוב דיגטציה בהוראה.

בעיות מיוחדות בפיזיקה אלמנטרית
יוסף עפיף, מבואות עירון - עין שמר

youafeef@yahoo.com

חשיפת המורים למספר בעיות אתגר בפיזיקה אלמנטרית )בעיקר תיכונית( 
בכל אחד מהנושאים הפיזיקליים הנלמדים בביה”ס.

התלמידים  לשירות  אתגר  לשאלת  בפיזיקה  שאלה  כל  נהפוך  ואיך 
המתקדמים המשתעממים עם השאלות ברמה התיכונית.

החשיפה תהיה על ידי מתן דוגמאות מעשיות ולא על ידי הכללות תאורטיות.
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פיזיקה על גלגלים – לימוד פיזיקה באמצעות 
רכיבה על אופניים

פרופ' חזי יצחק, תיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריון
yiyeh@bgu.ac.il

ויכולה  התלמידים  לרב  זמינה  פשוטה,  טכנולוגית  מערכת  הם  האופניים 
לפעילויות  וכן  המכניקה  עקרונות  להמחשת  ניידת  מעבדה  מעין  להוות 
חקר מתקדמות יותר בתוספת של חיישנים שונים שניתן לחבר שיורכבו 
על האופניים והרוכב. מי מאיתנו לא רכב מעודו על אופניים, אבל מעטים 
יודעים שהאופניים הם מכונה שנצילותה לתנועה היא הגבוהה ביותר, הרבה 
העקרונות  את  מכירים  ומעטים  ריצה  או  מהליכה  ואפילו  ממכונית  יותר 
הפיזיקאליים של מערכת פשוטה זו. לימוד עקרונות המכניקה באמצעות 
רכיבה על אופניים יאפשר לתלמידים ללמוד פיזיקה בדרך חדשה שבה הם 
מפעילים את שרירי גופם ולמעשה הם יחושו על גופם את חוקי המכניקה 
בנושא התפתחות האופניים מהאופניים  בפעולה. הסדנא תכלול הרצאה 
200 שנה שהיו מעין “מכונת  הראשונים שהמציא הברון פון דראיס לפני 
ריצה” ועד אופני ההרים המשוכללות של ימינו שבבנייתן מיישמים פיתוחים 
טכנולוגיים מתקדמים ביותר. לעומת אופני הכביש אופני ההרים מאפשרים 
רכיבה כמעט בכל סוג של תנאי שטח והמצאתם חוללה מהפיכה בתרבות 
הרכיבה. כמו כן אדון בהיבטים פיזיקאליים הקשורים לאופניים כמו מבנה 
השילדה, יציבות האופניים (נושא גם כיום עדיין לא מובן במלואו( בלמים 
, והעברת ההספק. מטרות הסדנא להדגים מספר פעילויות ברמות שונות 
ללימוד נושאים במכניקה באמצעות רכיבה על אופניים ושימוש באמצעים 
ניתן  יותר  בפעילויות מתקדמות  מדידה.  וסרט  מהירות  מד  כמו  פשוטים 
למדוד את מקדם הגרר של האופניים על ידי מדידת המהירות הגבולית של 
אופניים במורד. את המהירות כפונקציה של הזמן ניתן למדוד ע”י מכשירי 
סמארטפון או על ידי שעוני ספורט מבוססי gps שהם נפוצים כיום. ניתן 
להשוות בין מקדם הגרר של אופני הרים לעומת אופני כביש או את מקדם 
הגרר כתלות בתנוחת הרוכב. בסדנא עצמה נתנסה ברכיבה במספר זוגות 
מרחק  מדידת  ע”י  גלגול  חיכוך  מקדם  של  מדידה  ונבצע  שונים  אופניים 

העצירה של האופניים וחוק שימור האנרגיה.
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בשלוש השנים האחרונות הדרכתי תלמידים בנושאים הקשורים לפיזיקה 
של האופניים במסגרת פרויקטים לבגרות. ההתרשמות שלי שהתלמידים 
מאד נהנו לבצע פעילות לימודית מחוץ לכותלי המעבדה או הכיתה ונהנו 
בנושא  פעילויות  לפתח  ניתן  בעתיד  האופניים.  על  הרכיבה  מעצם  מאד 
של  שונות  בדרגות  ברכיבה  דופק  מדידת  ע”י  המאמץ  של  הפיזיולוגיה 
מאמץ או בנושאים הקשורים ליעילות האוירודינמית של הביגוד והקסדה.

הפעילויות מיועדות לכיתה יא במסגרת לימודי המכניקה.

הפעילות  האופניים  של  גלגול  חיכוך  מקדם  מדידת  לפעילות:  דוגמה 
מתבצעת מחוץ לכיתה בכביש ללא תנועה.

האופניים  מהירות  שבה  מסוימת  ומנקודה  נמוכה  במהירות  רוכב  הרוכב 
בהזנחת  האופניים.  מודדים את מרחק העצירה של  לפדל.  ידועה מפסיק 
חיכוך האוויר שהוא קטן במהירות נמוכה, ומהשוואת האנרגיה הקינטית 

לעבודת כח החיכוך ניתן לחשב את מקדם חיכוך הגלגול של האופניים.

ביבליוגרפיה

לכבדים?  ● יתרון  קיים  האם  במורד,  אופניים  רוכב  של  המסה  השפעת 
תהודה, 26, 2, 43-39, 2007.

חישוב מרכז המסה של אופניים+רוכב. חזי יצחק וגיל ברן, תהודה, 27,  ●
.2008 ,42-38 ,1

מציאת מהירות האופניים בתנועה מעגלית ע”י מדידת זווית ההטיה של  ●
האופניים. תהודה, 27, 2, 35-29, 2009.

מידע נוסף בכתבה “הפיזיקה של האופניים”. ●
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שער לפיזיקה
 זאב קרקובר, גניה חייקין, ד”ר אילון לנגבהיים, פרופ' עידית ירושלמי 

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ברמה  ט'  כיתות  תלמידי  להכין  תכנית שמטרתה  הינה  לפיסיקה”1  “שער 
מדעית  עתודה  )כגון  אחרת  בתוכנית  משתתפים  שאינם  מתמטיקה,  א' 
מתבצעת  התכנית  הפיסיקה.  במגמת  ללימודים  מופ”ת(  או  טכנולוגית 
בהם  ספר  לבתי  החינוך  משרד  ע”י  הניתנת  תוספתית2  שעה  במסגרת 
התלמידים  רמת  לפי  הממוינות  ט'  בכיתות  מדעים  לומדים  התלמידים 
במתמטיקה ובמדעים. במסגרת התוכנית מפותחות מבניות חקר בנושאים 
תוספתיים על תוכנית הלימודים באנרגיה בכיתה ט'. המורים אשר יפעילו 
מבניות  פרטני.  ליווי  וכן  השתלמות  במסגרת  ליווי  יקבלו  התוכנית,  את 
החקר נוקטות בגישה של הרחבה הדרגתית של עצמאות התלמיד בתהליך 
החקר, החל ממחקר סגור יחסית, המלוה תהליך שבו המורה מעורב בהגדרת 
שאלות ודרכי עבודה מפורטות ועד לתהליך חקר פתוח יותר בו התלמידים 
מבצעים שלבי חקר רבים באופן עצמאי. במסגרת המושב נציג את הרציונל 
לתכנית ומבנית לדוגמא, נדון באופנים בהם נתמך התלמיד בתהליך החקר 

ובתרומת של התכנית לבנית הנעה ותשתית למגמת הפיזיקה.

במימון קרן טראמפ  1
השעה התוספתית ניתנת כחלק מתוכנית "סיירת מדעים" המופעלת לראשונה השנה בבתי ספר   2
שלא הצטרפו לתוכנית ה"עתודה מדעית טכנולוגית" לתגבור לימודי המדעים בחטיבת הביניים. 
בתוכנית "סיירת מדעים", ילמדו תלמידי כיתה ט' שברמה א' במתמטיקה ובמדעים ,שש שעות 
שבועיות של מדעים במקום חמש, בקבוצות שגודלן לא יעלה על 25 תלמידים. מקצוע המדעים 
יילמד בהלימה לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של כיתה ט', וכל תלמיד יידרש לבצע עבודת 

חקר.
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 חשיפה לפיזיקה בתכנית חקר
בכיתות ט' בפריפריה

שולמית נוסבוים, גליליום - השותפות האזורית לקידום חינוך מדעי באשכול גליל מזרחי
shulamitnus@gmail.com

מיזם גליליום פועל באשכול גלילי מזרחי ב-5 תחנות חקר הפרושות בכל 
האזור, בין השאר במכללות )תל חי, צפת וכנרת(. אני מדריכה את תכנית 
החקר לכיתות ט' במכללת כנרת. הרוב המוחלט של המדריכים המובילים 
בתכנית הם בעלי תואר שני ומעלה. התכנית מועברת בטבריה, בית שאן 

וקיבוצים בעמק המעיינות.

תכנית החקר מתפרשת על פני 8 מפגשים ומטרתה להעביר את התלמידים 
דרך סקר  אנפין. החל מהעלאת שאלת המחקר  בזעיר  תהליך של מחקר 

“ספרות”, תכנון ובצוע הניסוי ועד לעיבוד תוצאות וסיכום העבודה.

מפגשים(   2( החשיפה  ובמפגשי  אנרגיה  הוא  החקר  של  המרכז  הנושא 
חושפים את התלמידים ל-4 ניסויים )שניים בכל מפגש(, כאשר הדגש הוא 
על ציוד מתקדם )מערכת CAPSTONE( שלרוב אינו בנמצא בבית הספר. 
יוכלו לפתח התלמידים  ניסויים שאותם  היא להציג  מטרת מפגשים אלו 
לשאלות חקר. הניסויים הם: חימום מים בקלורימטר, הרמת משא בעזרת 
מנוע חשמלי, עגלה במישור משופע ויצור חשמל בעזרת תא פוטו-וולטאי 

)המדידות נעשות בעזרת חיישני מהירות, אור וזרם(.

ומחפשים  לבחור שאלת חקר  כיצד  מונחים  במפגש השלישי התלמידים 
שאלה שעולה מהניסויים שנעשו או מרעיונות שלהם, פרועים ככל שיהיו 

ובלבד שניתן לבצעם בכיתה ולמדוד גודל באופן כמותי.

הגדלים  עם  כללית  והיכרות  ספרות  סקר  מכינים  הרביעי  במפגש 
הגוף  צורת  בין  הקשר  התלמידים:  חוקרים  אותם  בעיות  הפיזיקליים. 
למשך  התיל  אורך  בין  הקשר  בגליצרין,  הנע  גוף  של  הסופית  למהירות 

חימום המים בקלורימטר, הקשר בין סוג הנוזל למשך זמן החימום ועוד...

במפגש החמישי מכינים את הניסוי עד כדי פירוט הציוד לקראת המפגש 
השישי. מפגשים 7 ו-8 הם מפגשי סיכום ולבסוף מציגים בפני הקבוצות 
פוסטר  שולח  הספר  בית  לעיתים  להורים.  בערב  בנפרד  או  התוצר  את 

לתחרות ארצית.
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כל תהליך החקר מלווה במצגת אותה מעדכנים התלמידים בהנחיה צמודה 
ראשון  לתואר  סטודנט  הפחות  )לכל  עזר  ומדריך  המוביל  המדריך  של 
תלמידים   18 על  עולה  אינה  בכיתה  התלמידים  כמות  כאשר  בהנדסה(. 
ובכך מתאפשר יחס אישי וליווי צמוד של התהליך כולו. במסגרת התהליך 
המאפשרות  בגליליום  ולתכניות  הפיזיקה  למקצוע  התלמידים  נחשפים 
הרחבה של יחידות הלימוד המדעיות בעבודות גמר. כדי לבחון את מידת 
ושאלונים  משוב  ידי  על  מעקב  נעשה  התלמידים,  על  התכנית  השפעת 
בחירת  ולקראת  בכלל  לבחינת שאיפותיהם האקדמיות  מקוונים(  )חלקם 
המגמה בשנה הבאה ולבחינת שיפור האוריינות המדעית בעקבות התכנית.

פעילויות חקר פיזיקליות חוצות שכבות גיל
ד"ר רחלה תורג'מן, רשת אמי”ת

raturg@gmail.com

גיל  בשכבות  גם  היקף  רבת  לחשיפה  זוכה  פיזיקה  עברו  לשנים  בניגוד 
הפיזיקה  הנגשת  הוא  המורה  בפני  הניצב  האתגר  חט”ב.  כיתות  צעירות, 
כמקצוע  הפיזיקה  את  לומדים  אשר  תלמידים  לצד  ייעודיים  לתלמידים 

חובה במסגרת לימודי מדעים.

יכולה  על כל ההטרוגניות והרב-גוניות, התמודדות עם אתגר מקצועי זה 
רלבנטיות  מלהיבות,  חקר  פעילויות  הפעלת  באמצעות  מענה  למצוא 

ומסקרנות.

במהלך הרצאה זו יועלו רעיונות לפעילויות חקר פיזיקליות חוצות שכבות 
גיל.
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 מרחיבים אופקים – סדנה באסטרופיזיקה
Stellarium תוך שימוש בתוכנת 
ופעילויות נבחרות באופטיקה

אריק גלבוע, גלעד סבירסקי, נמרוד רגב, חמד”ע
arikg@hemda.org.il

בסדנה שני נושאים :

פעילות לתלמידים במסגרת סדנה באסטרופיזיקה ופעילויות באופטיקה. ●

הפעילויות מפתחות סקרנות, הרחבת הידע וקישורו לנלמד בפיזיקה. ●

אסטרופיזיקה:

פעילות במסגרת סדנא בת כ 4 מפגשים מעבר לשעות הלימוד. אפשרות 
לקיים גם סיור לימודי. מטרתה להעשיר ולעודד סקרנות במדע זה. קיום 

הסדנה אפשרי לפני או אחרי פרק הכבידה.

בסדנה נציע כלים לבנייה עצמאית של סדנת אסטרופיזיקה.

נציג בקצרה את סדנת האסטרופיזיקה שערכנו לתלמידי י”א.

בעזרת   - הלילה  שמי  את  המדמה   Stellarium תוכנת  של  סקירה  נערוך 
תכנה זו הכרנו לתלמידינו מושגים יסודיים באסטרונומיה. זיהינו קבוצות 
ביחס  הלכת  וכוכבי  הירח  השמש,  תנועות  אחר  עקבנו  בולטות,  כוכבים 
לכוכבי השבת ושוחחנו על הסיפורים המעניינים מאחורי שמות הכוכבים 

וקבוצותיהם.

ניתן  כיצד  ונלמד  הסדנה תכלול התנסות משותפת בעבודה עם התוכנה 
לתכנן פעילויות בעזרתה.

אופטיקה וראיה:

המטרה להנגיש ולקשר את לימודי האופטיקה לחיי היום היום בהתנסות 
פעילה תוך כדי למידת הנושא.

נציג שלוש פעילויות עיקריות בנושא האופטיקה הנלמד כחלק מהלמידה 
המשמעותית בכיתה י':

שמאפשרת  ●  Long Exposure באפליקצית  שימוש   – ארוכה  חשיפה 
זו  דרך אפליקציה  בזמן החשיפה של מצלמת הטלפון החכם.  לשלוט 
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יוכלו התלמידים לצלם תמונות מרהיבות בחשיפה ארוכה.

דימיון  ● של  וניתוח  ראיה  בזווית  הצילום  דרך   – ראיה  בזווית  צילום 
משולשים נוכל להפיק תמונות של קרוב-רחוק ואף לנתח אותן בצורה 

מתמטית פשוטה יחסית.

הערכת גודל השמש – בעזרת צינורות פלסטיק ומעט ידע קודם יוכלו  ●
התלמידים להעריך את גודל השמש!

אפליקציות  הפעילות,  על  הסברים  כוללות  האופטיקה  פעילויות  כל 
רלוונטיות והתנסות מורים שיבחרו בכך.

חדרי בריחה
קהילת מורי ירושלים

לינארית  אופטיקה  שלמדו  לתלמידים  מיועד  באופטיקה  בריחה  חדר 
וסריגים.

חדר בריחה 1 - אופטיקה

ארנה מילוא, איילת שטראוס,רפאל בוהדנה, אורי ליבנה

urlivpj@gmail.com
חדר בריחה 2 - חשמל, אופטיקה ומגנטיות

עקיבא יוסלס, פלסטין מחארמה, מחמד ג'והאר, אלי ליפשיץ
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בחירה חופשית? על פיזיקה, השיטה המדעית, 
והמקצוע שלנו.

ד”ר ערן גרינולד, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות
eran.grinvald@weizmann.ac.il

המכניקה הניוטונית מהווה מודל דטרמיניסטי, מה שאומר שבהינתן תנאי 
ידועים  כח  וחוקיי  השונים(  הגופים  של  ומהירות  )מקום  ידועים  התחלה 
העתיד ידוע מראש ויחזור שוב ושוב בהינתן אותם תנאיי התחלה. בהרצאה 

נראה בקצרה, כיצד מידול נומרי מדגיש הייטב את עקרונות אלו.

מה הרלוונטיות של זה לניסויים בכיתה? לאיך הייקום מתפתח? לבחירה 
חופשית של בני אדם, ומה מזה ניתן ליישם בהוראה שלנו כמורים לפיזיקה. 
האם תאורייות מתקדמנות יותר כגון כאוס, או מכניקת הקוונטים יכולים 

להסביר בחירה חופשית?

הדרכות מרכז שוורץ/רייסמן למורי פיזיקה
רעות קינן, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות

Reut.keinan@weizmann.ac.il

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות )מש/ר( משמש קמפוס מדעי 
ובנס-ציונה. המרכז פועל מספטמבר  לבתי הספר העל-יסודיים ברחובות 
1,000 תלמידי כיתות י-י”ב פיזיקה מורחבת  2013, וכיום לומדים בו מעל 
ברמה של 5 יח”ל. מש/ר קלט, בשנים הראשונות לפעילותו, מורים חדשים 
ופדגוגית.  תכנית  אינטנסיבית,  הכשרה  אותם  והעביר  לפיזיקה,  רבים 
שנים,   3 פני  על  נמשכה  הלימודים,  תכנית  כל  את  שהקיפה  ההכשרה, 
הועברה על ידי המרכז הפדגוגי אלי שלו. מפגשי ההכשרה צולמו בווידאו 
לשימוש פנימי וכוללים מאות שעות הכשרה. לטובת כלל מורי הפיזיקה 
בישראל ובשותפות עם קרן טראמפ, החלטנו על פרויקט להפיכת חומר 
הגלם המצולם לנגיש יותר. החומר נערך במנות קצרות , וסרטונים מוכנים 

מפורסמים מידית ב YOUTUBE יחד עם תגיות המאפשרות חיפוש יעיל.
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הצעת דרכים להגדלת מספר בוחרי הפיזיקה 
 והצגת הרצאת המדע המרתקת -

"מסע ביקום עם איינשטיין"
חנה אלבז, אולפנת הראל עמל בנהריה ואולפנת צביה במעלות

hana_mizrachi@walla.co.il

מטרת הפעילות: הגדלת מספר בוחרי הפיזיקה בארץ.

זה נעשה בשתי דרכים:

מבקשת להדגיש למורים את חשיבות כניסת מורי הפיזיקה מהתיכון  ●
אל כיתות חטיבת הביניים, להעביר להם שיעורים יפים בפיזיקה ובכך 
מספר לומדי הפיזיקה יגדל. זה הדבר שאני עושה בכל שנה ובכך אחוז 
לומדות פיזיקה בבתי הספר בהם אני מלמדת עומד על כמעט 30 אחוז!! 

וממוצע הציונים בין 87 ל 90 ברוב השנים.

מרתקת  ● מדע  להרצאת  המורים  את  לחשוף  מבקשת   - מדע  הרצאות 
שבניתי על “מסע ביקום ובחלל עם איינשטיין” - שאני הולכת בין בתי 
ספר שונים בארץ ומעבירה אותה בעיקר לשכבות כיתה ט. היא אורכת 
כשעה וחצי. כאשר בעשרים הדקות האחרונות אני מעבירה מצגת על 

למה כדאי לבחור בפיזיקה.

מניסיון של הרצאות מדע שהעברתי בשנה שעברה- נאמר לי מבתי הספר 
יומיים  פיניתי  השנה  פלאים.  עלתה  י  בכיתה  הפיזיקה  בוחרי  שכמות 

חופשיים חמישי ושישי במיוחד עבור הרצאות המדע האלו.
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מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות - סבב שני

בחינות בפיזיקה – סדנה לכתיבת שאלות 'שוות'
אלי שלו, מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, רחובות

eli.shalev@weizmann.ac.il

“מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות” )או בקיצור מש/ר( הוא מרכז 
להוראת פיזיקה שבו צוות רחב של מורים מלמד כיתות רבות מבתי ספר 
של  משותפת  עבודה  על  דגש  מושם  במרכז  ונס-ציונה.  ברחובות  שונים 
צוות המורים. אחד הנושאים החשובים בהם בא עקרון זה לידי ביטוי הוא 

בכתיבת המבחנים.

אנו מעוניינים לשתף את קהילת מורי הפיזיקה בתהליך ובגישה שפיתחנו 
במרכז לכתיבתן של שאלות בחינה.

במהלך המפגש נציג עקרונות מובילים לכתיבת שאלות ולעריכת מבחנים, 
ננתח שאלות לדוגמה ונקיים סדנא קצרה לכתיבת שאלות.

בנוסף, כל משתתף יקבל קובץ שאלות נבחרות שנכתבו במש/ר לשימושו.

הוראת פיזיקה בכיתה הטרוגנית
ד"ר אורנה בלומברגר, תיכון בליך/הפיקוח על הוראת הפיזיקה

orna.blumberger@gmail.com

עבודה  הטרוגנית.  בכיתה  הוראה  באסטרטגיות  תעסוק  הקצרה  ההרצאה 
תוך שיתוף פעולה פורה ומעצים של התלמידים ברמות השונות.

חיזוק התלמידים החלשים תוך העצמת התלמידים החזקים.

בכיתה  הפיזיקה  להוראת  מעשיות  אפשרויות  ייסקרו  ההרצאה  במהלך 
הטרוגנית מאוד הלומדת פיזיקה ל- 5 יח”ל.
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גיוון פעילויות: "החצר כמרכז למידה"
יואב ברבי, “אורט אלון”- עפולה

yoavb200@gmail.com

הנושא הנלמד; קינמטיקה - גרפים מיקום, מהירות, תאוצה ביחס לזמן.

מחוץ  ספורט  בפעילות  התלמידים,  כלל  את  לשלב  הפעילות-  מטרת 
לכיתה )מגרש ספורט( תוך שימוש במכשירים סלולאריים כמכשירי מדידה 

)הזדמנות לבעלי כישורים שונים מחוץ לכיתה, עניין ואתגר(.

ארוכה  בשורה  עומדים  התלמידים  הפעילות-  מהלך  של  קצר  תיאור 
במרחקים שווים זה מזה. כולם מאפסים את שעון העצר במכשיר. תלמיד 
אחד מתנדב להיות “אצן-תורן”. ותלמיד שני מתנדב להיות “צלם-אירועים” 
)מצלם בוידאו באמצעות המכשיר(. תלמיד שלישי “רשם-זמן” האצן מקבל 
הניצבים-  התלמידים  בזמן  בו  התלמידים.  לשורת  במקביל  לרוץ  סימן 
מפעילים את שעון העצר. בכל פעם שהאצן מגיע בסמוך לתלמיד מסוים. 

התלמיד עוצר את השעון. בתום הריצה הרשם אוסף את הנתונים.

המהירות  את  לגלות  כדי  אצנים  להיות  רוצים  רבים  תלמידים  תובנות- 
הגבוהה  גם את התאוצה  ופתאום מעוניינים לדעת  המקסימאלית שלהם 
האישית )מלכתחילה אין הוראות לסגנון הריצה, אבל משהו קורה בתחרות 

האישית(.

החזקה וטיפוח של תלמידים מרקעים מגוונים 
בלמידה מרחוק

ד”ר דן שטייניץ, התיכון הווירטואלי של משרד החינוך
dans@cet.ac.il

לקחים ותובנות מחמש שנות הפעלה והוראת פיזיקה בתיכון הווירטואלי.

ההצגה יחד עם ד"ר דפנה רביב.
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ניתוח תנועת מטוטלת פיזיקלית ע"י שימוש 
בחיישני הטלפון החכם

רמי אברהים, טכניון
Shraka01@gmail.com

תחום הפעילות: מכניקה, תנועה הרמונית.

שכבת גיל: כיתות י”א – י”ב במגמת פיזיקה

פיזיקלית.  מטוטלת  תנועת  של  נומרי  וניתוח  חקר  הפעילות:  מטרת 
בשטח  ליישום  הניתנת  קטנות  בקבוצות  מאתגרת  סדנה  הינה  הפעילות 
“בגן שעשועים לדוגמא” או במעבדה, במסגרתה יתנסו התלמידים בחקר 
בחיישני  שימוש  ע”י  פיזיקלית  מטוטלת  של  הרמונית  תנועה  וניתוח 
הטלפון החכם לרבות עיבוד נומרי של הנתונים, הפקת גרפים. הפעילות 
פרק  של  אופקים  ומרחיבת  מסכמת  מעבדתית  פעילות  להיות  מתאימה 
התנועה ההרמונית של מטוטלת פשוטה. במסגרת הכנס נערך עם דגמים 

מוקטנים של המטוטלת כך שיתאפשר יישומה בכיתה.

ידע קודם נדרש: ידע בחוקי התנועה בדגש על תנועה הרמונית פשוטה 
של מטוטלת מתמטית.
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 גילוי של מורה חוקר –
הזוויות הקסומות של הטבע

ד”ר עמוס כהן, מנהל בית המדרש ‘נקודת ארכימדס' להכשרת מורים חוקרים בפיזיקה 
ומרצה באורנים – המכללה האקדמית לחינוך

amos_c@oranim.ac.il

חלק א' - גילוי בתחום הוראת פיזיקה מחקרית

אנו, אנשי הפיזיקה המחקרית, עוסקים יחד עם תלמידינו במחקר בשדה 
הפיזיקה המחקרית הרלוונטית ללומדים ולמנחים בתיכון. בשדה הזה אנו 

מגדירים מהו גילוי בפיזיקה מחקרית תיכונית.

גילוי בפיזיקה מחקרית הנו חידוש, מתן הסבר ופשר, בניית מודל מסביר 
ופתרון תעלומה בפיזיקה תיכונית, כפי שנחקר על ידי תלמיד תיכון ומנחה 
לתיאור  מלא  הסבר  בידינו  אין  בו  בתחום  להתרחש  עשוי  הגילוי  חקר. 

תופעת הטבע הנחקרת. 

אנו נאמר שישנו גילוי במחקר, אם נתקיימו הדברים הבאים:

בסדנת  נדונו  והמנחה  הלומד  ידי  על  שנבחרו  המחקר  שאלות  כאשר 
מאליה,  ברורה  טריוויאלית,  תשובה  לנו  שאין  ונמצא  האזורית  המנחים 

לשאלות אלו.

בתום תקופת המחקר, לאחר כשנה או שנתיים של עבודת הלומד והמנחה, 
בנו החוקרים הללו מערכת ניסיונית בה מדדו את ההיבטים השונים של 
וקיימו  הפיזיקלית  להתרחשות  סביר  תאורטי  הסבר  הציעו  וכן  התופעה, 

דיון בפער שבין תוצאות המדידה לבין התחזית התיאורטית.

באם נתקיימו כל אלו נוכל לומר בלב שלם כי יש במחקר הזה גילוי בתחום 
במדע  חדש  משהו  לגלות  כוונה  כל  כאן  אין  המחקרית.  הפיזיקה  הוראת 

ברמה של מחקר אקדמי אוניברסיטאי.

חלון הזדמנויות היסטורי למחקרים מרתקים

בימים אלה, בראשית המאה ה- 21, נפתח בפנינו חלון הזדמנויות היסטורי 
למחקרים של מנחים ותלמידים בפיזיקה מחקרית.

בפיזיקה מחקרית תיכונית, אנו מבקשים לדון בבעיות הקשורות לתופעות 
טבע המתגלות בחיי היומיום וקרובות לעולם המושגים של תלמידי התיכון. 
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תופעות אלו נחקרו על ידי הפיזיקאים במאות הקודמות, לפני כ- 150 – 400 
שנה.

הפיזיקאים בחזית המחקר של ימינו אינם עוסקים עוד, בדרך כלל, בשאלות 
אלו. הם עובדים בכלים כבדים מתחומי המתמטיקה המתקדמת, הפיזיקה 

המתקדמת והטכנולוגיה החדשנית ביותר בעולם.

אנו, בפיזיקה מחקרית תיכונית, יכולים לאפשר לעצמנו ולתלמידינו לחקור 
בכלים שלא עמדו אף פעם בידיהם של הפיזיקאים במאות הקודמות. אנו 
במצלמות  ביותר,  ומדויקות  יעילות  במעבדות ממוחשבות  היום  מצוידים 
וידיאו  סרט  תמונה,  לחקר  מתקדמים  ניתוח  ובכלי  במחשבים  מהירות, 
והקלטות קול. אנו בהחלט יכולים לגלות תופעות ולהציע הסברים לעניינים 

שטובי החוקרים בעבר לא יכלו כלל למדוד ולגלות.

הנה כי כן, נפתח בפנינו חלון הזדמנויות היסטורי לחקר בשדה הפיזיקה 
המחקרית התיכונית!

חלק ב' - הדגמה והרצאה קצרה על הזוויות הקסומות של הטבע

זה למעלה מ- 35 שנה שאני עורך דיון ודיאלוג עם לומדים סביב הנושא: 
קרומי סבון ופתרון בעיות מתמטיות מהחיים. אני דן בכך עם מורים לפיזיקה 
ולמתמטיקה, עם סטודנטים במקצועות אלו לתואר ראשון ולתואר שני, עם 

תלמידי תיכון, חט”ב ואף עם תלמידי בית הספר היסודי.

אנו מפתחים תוך כדי דיון כמה תובנות מרתקות:

הניסויים בקרומי הסבון יכולים להוות מנוע לפיתוח המוטיבציה לחקר  ●
מדעי ולהוכחה מתמטית.

בשל  ● ממנו.  להתכווץ  שאין  למצב  עד  ומתכווץ  מתכווץ  הסבון  קרום 
זה  אדיר  בכלי  להשתמש  ניתן  הסבון,  קרות  אלסטיות  של  זו  תכונה 

לפתרון שורה של בעיות אופטימיזציה.

במישור הדו ממדי מתקבל המסלול הקצר ביותר והיציב ביותר המחבר  ●
בזוויות  אחת  בנקודה  הנפגשות  קרניים  ידי שלוש  על  נקודות  שלוש 

 120º שוות בנות

ביותר  ● והיציב  ביותר  הקצר  המסלול  מתקבל  ממדי  התלת  במרחב 
המחבר 4 קדקודים על ידי ארבעה קווים הנפגשים בנקודה אחת בזוויות 

.109º 28' שוות בנות
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כלשהו  באופן  כאן משהו מרתק אשר קשור  יש  כי  ואני,  חשנו, תלמידיי 
לממד של המרחב.

מכם  מישהו  אחד  יום  “אולי  בעצמם:  בדבר  להתעמק  לתלמידיי  הצעתי 
יחקור עניין זה ויפענח לכולנו את המסתורין שמאחורי התופעה!” 

וכך נותרו הדברים כ- 35 שנה ... 

שאלה פתוחה, בלתי פתורה, מרתקת וקסומה; שאלה שידענו כי יום אחד 
נידרש לה וניתן עליה את הדעת. אך כידוע, תמיד אנו בחוסר זמן, ותמיד 

הדברים הדחופים יותר – דוחפים הצידה את השאלות החשובות באמת.

והנה, יום אחד ... היה זה מאוחר בלילה... התכוננתי להרצאה-סדנה בפני 
המורים החוקרים בבית המדרש ‘נקודת ארכימדס'. ההרצאה תדון בקרומי 
יכול  אינך  בעיות מתמטיות מהחיים. אמרתי לעצמי, עמוס,  ופתרון  סבון 
בדיון  האוויר... מחר  בחלל  ועומדת  תלויה  הזו  עוד להשאיר את השאלה 
משהו  לומר  מסוגל  להיות  עליך  המדרש  בבית  הלומדים  עם  ובדיאלוג 

משמעותי וברור בסוגיה זו.

מצד שני, אמרתי לעצמי, כבר הרבה אחרי חצות, ואם לא אלך לישון כעת 
והלכתי  הארץ;  בכבישי  לנהוג  יהיה  ומסוכן  שלמחרת  היום  כל  ישתבש 

לישון.

בעודי מנסה להירדם, מתבשלות המחשבות במוחי ואני אומר להן – הרף! 

“כבר מאוחר, צריך לקום מחר ...”

וכך אני מוצא עצמי נלחם במחשבות, מנסה להירדם ואיני יכול.

לבסוף, בצעד של חוסר ברירה ממש, קמתי, רשמתי שתיים שלוש שורות 
על הדף, והלכתי לי לישון שמח וטוב לב.

וכל השאר, כל השאר הלא יסופר בתולדות ישראל )בגיליון ‘תהודה' עיתון 
מורי הפיזיקה(! 

התברר כי חישוב הזווית המיוחדת של '109º 28 בכלים של הנדסת המרחב, 
מביא לתשובה ברורה אך אינו מאפשר לנו הכללה לממדים נוספים.

ההכללה התקבלה בניסוח פשוט מתחומי האלגברה.

והנה התקבלה נוסחה המתאימה בדיוק למרחב הדו-ממדי ולמרחב התלת 
ממדי. 
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תוצאות החישוב בנוסחה זו מתאימות בדיוק למה שהכרנו מקרומי הסבון.

ואז התפנינו לשאול את עצמנו: ומה יקרה בממדים אחרים??? 

המרחב שאנו חיים בו הוא תלת ממדי, ואינו מאפשר הרבה ממדים לבחינת 
הנוסחה. 

בכל זאת ניתן היה לבחון ולברר מה יקרה בבעיות דומות בממד 1? 

נקודה זו לא עלתה מעולם במחקרינו עם קרומי הסבון.

בדקנו, וראו זה פלא – הנוסחה החדשה עובדת גם בממד אחד!

מכאן עלו שאלות מרכזיות למחקרי המשך:

האם ישנו ייצוג בטבע הפיזיקלי לבעיות בעלות גיאומטריה שמעל לשלושה 
ממדים?

האם בבעיות של מרחב בעל ממד שבור, פרקטלים, ישנו ייצוג גיאומטרי 
שיתאים לנוסחה שמצאנו?

לכם  בפיזיקה,  החוקרים  המורים  חברינו  לכם,  נשאיר  אלו  כל  את 
ולתלמידיכם.

בהצלחה בפיזיקה מחקרית!
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שילוב אסטרונומיה בהוראת הפיזיקה
ד"ר דוד פונדק, המכללה האקדמית כנרת

dpundak@gmail.com

הפיזיקה.  חוקי  של  יישומם  להרחבת  הזדמנות  מציעה  האסטרונומיה 
התבוננות בשמים מעלה שאלות רבות לגבי הירח השמש והכוכבים. כיצד 
הירח?  פני  על  המכתשים  נוצרו  כיצד  תנועת השמש?  את  להסביר  ניתן 
האם קיים קשר בין מופעי הירח למופעי הנוגה? מה מקור האנרגיה של 

השמש? מהו מרחקם של הכוכבים מכדור הארץ?

עד כמה האדמה שאנו עומדים עליה יציבה? הסדנא נועדה להציג בפני מורי 
הפיזיקה אפשרויות להרחיב את חוקי הפיזיקה לעבר החלל וגרמי השמים. 
בקלות  אותם  ליישם  שניתן  ברשת  הנמצאים  חומרים  תתבסס  הסדנה 
לווינים,  תנועות  בפיזיקה:  השונים  הלימוד  בנושאי  הפיזיקה  בשיעורי 
חקירת מערכת GPS, פיזיקה גרעינית, חוקי הכבידה, תנועה סיבובית, חוקי 

קרינה, חוקי הגזים, מהירות מילוט ועוד.

פעמים רבות אנו פוגשים טענות לגבי מחסור בחומרי לימוד זמינים וחומרי 
רקע למורים באסטרונומיה. בסדנה נערוך הכרות עם האתר “אסטרונומיה 
יסודות  את  המציגים  עדכניים  לימוד  חומרים  - aastro.netובו  בפעולה” 
האסטרונומיה בדרך דיגיטלית. באתר ספר לימוד עדכני הכולל 19 פרקים 
220 תתי פרקים, עשרות הדמיות ודוגמאות לעבדות חקר. האתר זמין  ו- 
בכל המכשירים הניידים ומאפשר שליפה של עובדות ונתונים לגבי מכלול 
עבור  הארץ,  בכדור  החיים  בהתפתחות  החל  באסטרונומיה:  הנושאים 

ליצירת פולסרים ועד להיווצרות היסודות במהלך המפץ הגדול.

בהוראת  באסטרונומיה  נושאים  לשילוב  דרכים  על  דיון  נקיים  בסדנא 
הפיזיקה.
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חדרי בריחה
קהילת מורי ירושלים

חדר בריחה 3 - אלקטרומגנטיות

מיכאל שקולניק, שפרה בריגה, ישראל יעקבוביץ, ויקטור חביב

חדר בריחה 4 - כבידה

איתי יחזקאלי, צבי ינאי, אסתי אנסבכר

"עיפרון מנגן" – סדנה לבנייה של אביזר לימודי, 
הממחיש חיבור של מעגל חשמלי, חקר מוליכות, 

בדיקה של התנגדות חומרים והפקת צלילים
ד”ר אמיר בן-שלום, מוזיאון המדע ע”ש בלומפילד ירושלים

amirb@mada.org.il
 

עיפרון מנגן:

צלילים.  והפקת  חומרים  התנגדות  מוליכות,  חקר  חשמלי,  מעגל  בניית 
השמעת צלילים בהתאם להתנגדות תוך כדי ביצוע חקר )כמו תלמידים(, 

ודיון על התאמת הפעילות לעבודה כיתתית.

קהל יעד: ט'-י'

מטרות: התנסות ראשונית בחקר, לעורר סקרנות ועניין.

מיועד להפעלה במהלך שיעור .

חומרים  תכונות  חשמל,  לנושאים  והטרמה  חשיפה  הוראה:  ברצף  מקום 
והבניית מוטיבציה לחקר.
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 כאשר חתן פרס נובל בפיזיקה
טועה בשאלה של כיתה ח'
חיים וינשטיין, תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים

haim.weinstein53@gmail.com

במלחמת  אטום  פצצת  לפתח  במאמץ  הגרמנים  נכשלו  מדוע  השאלה 
ולא מפוענח. בתום המלחמה  נושא מרתק  היום  עד  היא  העולם השנייה 
הייזנברג ותשעת חבריו מדעני הגרעין של היטלר, נאסרו בחווה מואזנת 
בחשאי בפארם-הול, אנגליה. בערבו של ה- 6 באוגוסט 1945, לאחר הודעת 
‘מועדון האורניום' להבין כיצד  ניסו חברי  BBC על הפצצת הירושימה,  ה 

פועלת “פצצת האורניום”.

אולי  יכולה  “קריטית”  המסה  בחישוב  הייזנברג  שעושה  חישוב  טעות 
להבהיר מה ידעו ומה לא הייזנברג ועמיתיו.

בכיתה ח' - בתום לימוד נושא הצפיפות - אני נוהג להציג את שאלת המסה 
הזו. כך עולה הנושא סדרי גודל )פה - של מסה “קריטית”( תוך כדי חשיפת 

פן מרתק בהיסטוריה של המרדף הגרעיני הנאצי.

כבונוס אני מראה צילומים שניתן לבקר בהם באירופה מאתרים רלבנטים.

הצפיפות  נושא  בסיכום  מעשיר  לדיון  )מעיק(  תרגיל  הופך  כזה  שיעור 
בכיתה ח' מחוננים. 
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