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דבר המערכת

לקוראינו שלום רב,

גיליון (1)26 יוצא עם פתיחת שנת הלימודים תשס"ז, אחרי קיץ קשה שעבר על תושבי מדינת ישראל, בעיקר על תושבי צפון 
הארץ ובתוכם מורי הפיסיקה, שכיום עומדים בפניהם אתגרים מיוחדים גם במסגרת מערכת החינוך. אנו מקווים שהעיתון ישרת 

את אוכלוסיית המורים לפיסיקה בהעשרה ובגיוון ההוראה.

אנו חוזרים ומבקשים מכם המורים את תרומותיכם ותגובותיכם לעיתון, במסגרת כתבות על ספרים חדשים, תיעוד פעילויות, 
תיאור ניסויים, בעיות המחפשות פתרון וכיו"ב.

בגיליון זה של"תהודה" תמצאו דברים לזכרו של פרופ' יובל נאמן שהלך לעולמו באפריל שנה זו, מפרי עטו של פרופ' חיים הררי. 
ננומכניקה, הסוקר את הנושא ה"חם" במחקר הפיסיקלי כיום. במדור  רוני ליפשיץ בנושא  יש מאמר של דר‘  "העשרה"  במדור 
"מתודיקה" מופיע מאמר של דר‘ דוד סלע ויניב חפץ בו הם עורכים ניתוח משווה בין מבחן בפיסיקה מורחבת שנערך בארה"ב 
ופתרון שאלה כמעט זהה לה שהופיעה בבחינת הבגרות במכניקה ב–2005. כמו כן מתואר פרויקט של פעילות בנושא כאוס של 
שתי תלמידות במכללה להכשרת מורים באורנים, בהנחייתו של פרופ' יהודה רוט. במדור "מה חדש במעבדה" מוצגים שני ניסויים 
מן המאגר של דר' פאול גלוק, וכן מרשם לבנייה קלה של ספקטרומטר אופטי ודרך מדידה אוביקטיבית של הספקטרום הנראה, 
פרי עבודתו של מאיר פויכטוונגר, שנפטר לפני למעלה משנה בגיל מאה. במדור "ספרים חדשים" הבאנו סקירה שכתב צבי ינאי , 
שהופיעה לראשונה במוסף "ספרים" של עיתון "הארץ", על ספרו החדש של פרופ' יורם קירש: "היקום על פי הפיסיקה המודרנית". 
במדור "פרסים" הבאנו את החלטת השופטים, מפי פרופ' בת שבע אלון, למתן הפרס ע“ש עמוס דה–שליט ודברי תודה של חתן 
הפרס אלי ַשלו, וכן את דברי דר‘ דוד סלע לזוכת המילגה על שם יוסף דוד ודברי התודה של יבגניה גבאי, כלת הפרס. במדור 

"לצאת מן השגרה" מוסר חזי יצחק תיעוד, במלים נרגשות ובתמונה, של ליקוי החמה המלא ב–2006 בו צפה בקפדוקיה.
במדור "אולימפיאדות ותחרויות" מביא פרופ' מאיר מידב שאלות ותשובות משלב הגמר של האולימפיאדה לאסטרונומיה וחקר 
מפי  ב–2006  בסינגפור  בפיסיקה  הבינלאומית  באולימפיאדה  ישראל  נבחרת  הישגי  על  דיווח  הבאנו  ולאחריו   2006 החלל 

דר‘ אלי רז, העומד בראש פרויקט האולימפיאדה בפיסיקה.

אנו חותמים את העיתון בבחינות הבגרות בפיסיקה עם פתרונות מלאים ומפתח הערכה, ומכתב למערכת של עדי רוזן.
ומושג הרדוקציה", בעמוד 15 של המאמר,  "תיאוריות, תיאוריות–על  ב. סרינג,:  אנו מתנצלים על השיבוש שנפל במאמרו של 

שהופיע בגליון (2) 25 של ”תהודה". הגירסה המתוקנת מופיעה באתר של "תהודה".

אנו מאחלים לכל חברינו המורים שנת לימודים פורייה, שקטה ושנת שלום.

קריאה מהנה,     

המערכת,

חנה גולדרינג 
רחל ברדה
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