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ספרו של יורם קירש, "היקום על פי הפיסיקה 
לארון  חשובה  תוספת  הוא  המודרנית", 
בו  חסרים  אבל  בעברית,  המדעי  הספרים 
תולדות  את  ההופכים  והסקרנות  הריגוש 

הפיסיקה למסעירים כל כך.
הישראלי  לקורא  מגיש  קירש  יורם  פרופ' 
שנכתבו  הטובים  הלימוד  מספרי  אחד  את 
הפיסיקה.  של  התפתחותה  על  בעברית 
במאה  הניוטונית  המהפכה  דרך  מאריסטו, 
ומכניקת הקוואנטים  ה–17, תורת היחסות 
המיתרים,  בתורת  וכלה  ה–20,  במאה 

של  הנכסף  התואר  את  לעצמה  המבקשת 
השימוש  הפיסיקה.  של  וסופית  אחרונה  תורה 
בנוסחאות  קירש  שעושה  יחסית  המצומצם 
הטיעונים  להוכחת  מתמטיים  ובמשפטים 
של  הקולחת  לקריאה  מפריע  אינו  הפיסיקליים 

מי שאינם בקיאים בשפה המתמטית.
עם זאת, התיאור הדידקטי של הניסויים והתגליות 
מועידים את הספר הזה בעיקר לתלמידי תיכון 
ראשון  לתואר  ולסטודנטים  פיסיקלית  במגמה 
והסקרן,  האינטליגנטי  לקורא  ופחות  בפיסיקה, 
אך ההדיוט. כדי להגיע לקורא הזה, שהוא יעדה 
המרכזי של ספרות מדע פופולרית, צריך לספק 
אינטלקטואלי.  ריגוש  גם  אם  כי  מידע  רק  לא 

רובם  גודשים את תולדות הפיסיקה למכביר.  ריגושים כאלה 
הפיסיקליות  התגליות  של  ובמשמעויות  במסקנות  חבויים 
ובתפיסת המציאות  שינויים דרמטיים בהבנת הטבע  שחוללו 
שלנו, על פי רוב בניגוד לשכל הישר ולאינטואיציות שלנו. הריגוש 
האינטלקטואלי הזה, המלווה את המאמץ המתמשך של המדע 
להבין את הטבע באמצעות השכל והכלים הרציונליים, חסר 

ב"יקום על פי הפיסיקה המודרנית".
חוקי המכניקה של  יחסית את  סוקר בהרחבה  כצפוי, הספר 
ניוטון, שבמידה רבה שמו קץ להשפעתו של אריסטו על החשיבה 

הפיסיקלית של ימי הביניים. גם תרומתו של 
דקארט להדחתם של ההסברים הטלאולוגיים 
ולהחלפתם בהסברים מכניסטיים לא יוצאת 
מקופחת. קירש מתאר את ניצחון תיאוריית 
זו של דקארט, אבל  ניוטון על  הכבידה של 
מתעלם מכך שניוטון לא ידע להסביר איך 
רחוקים  גופים  שני  בין  המשיכה  כוח  פועל 
זה מזה, שלא מתקיים מגע ביניהם (פעולה 
שדקארט התנגד לה). ואמנם ניוטון הודה כי 
יוכל לפעול ממרחק  האפשרות שגוף אחד 
תיווך  ללא  הריק,  החלל  דרך  אחר  גוף  על 

של משהו אחר, היא אבסורד שאין גדול ממנו.
של  תחילתה  את  בצדק  סימנה  ה–17  המאה 
(אף שקופרניקוס הציג את  המהפכה המדעית 
התורה ההליוצנטרית שלו כבר באמצע המאה 
בשריפת  סמלי  באופן  שנפתחה  מאה  ה–16), 
טועה  קירש  דומני,  זה,  בעניין  ברונו.  ג'ורדנו 
במניעיה של הכנסייה. ג'ורדנו ברונו הועלה על 
בתורת  תמיכתו  בגלל  לא  ב–1600  המוקד 
קופרניקטוס, אלא משום שהטיף ליקום מתפשט 
עד אינסוף ולריבוי עולמות מאוישים כמו שלנו. 
קופרניקוס  של  שספרו  לציין  טורחים  מעטים 
וגם  הוחרם לראשונה 73 שנה אחרי שהודפס, 
רבים  גליליאו.  של  לפרובוקציות  בתגובה  אז 
חמת  את  לעורר  בלי  קופרניקוס  של  בתורתו  בגלוי  תמכו 
הכנסייה (קפלר עצמו, שהיה בעל אמונה דתית עמוקה, צידד 
בגלוי בתורתו של קופרניקוס), משום שהציגוה כהשערה ולא 
כעובדה מוכחת. זו היתה טעותו של גליליאו שהתעקש, ללא 
הצדקה, לראות בה תורה מוכחת. ואמנם, משהתבקש על ידי 

הכנסייה להציג את הוכחותיו הוא העלה חרס בידו.
בפיסיקה,  חדשות  מדעיות  תיאוריות  פותחו  ניוטון  בעקבות 
הגישה  את  שאימצו  ובגיאולוגיה,  בביולוגיה  באסטרונומיה, 
מעיר  הנחותיהן.  לאימות  הניסויי  הבסיס  ואת  המכניסטית 
בטבע,  נבון  לצופה  האדם  את  הפכה  "המכניקה  קירש: 

היקום�על–פי�הפיסיקה�המודרנית
מאת�יורם�קירש:
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ספרו של צבי ינאי, "מסע לתודעת הטבע", ראה אור בהוצאת עם עובד  *
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הטבע"  בכוחות  שליטה  לו  העניקה  האלקטרומגנטיות  ואילו 
(עמ' 52). אולם, ככל שהמדע העמיק לחדור לנבכי החומר, 
התשובות החלו להיעשות חמקניות יותר. הסגת יחידות החומר 
הבסיסיות למולקולות ולאטומים החדירה לעולם הפיסיקה את 
בו  שמתרוצצים  במכל  לוודאות.  כקירוב  ההסתברות,  מושג 
בתזזית מאות מיליוני אטומים של גז לא ניתן לעמוד בוודאות 

על מסלולו של כל אטום.

כדי לעמוד על הקשר בין תנועת האטומים הבודדים לתכונות 
להידרש  יש  וטמפרטורה)  (כגון לחץ  הגז  המקרוסקופיות של 
לעקרונות ההסתברותיים של המכניקה הסטטיסטית. עקב כך 
נאלצו החוקרים לוותר על ציפייתם שכל התהליכים הפיסיקליים 
יהיו הפיכים. יתר על כן, חלק מהחוקים הבסיסיים נעשו בלית 
ברירה חוקים מקורבים. אבל מעז יצא מתוק. המעבר מוודאות 
הכשיר  ה–19  המאה  של  הקלאסית  בפיסיקה  להסתברות 
בפיסיקה  המובנית  הוודאות  אי  של  להופעתה  הלבבות  את 

המודרנית ברבע הראשון של המאה ה–20.
כבר ב–1905 הפתיע אלברט אינשטיין את העולם בטענתו, 
ברוח  בדידות),  (מנות  מקוואנטים  בנויה  האנרגיה  רק  שלא 
תגליתו של מקס פלנק חמש שנים קודם לכן, כי אם גם האור 
וכלל הקרינה האלקטרומגנטית. לא פלנק ולא אינשטיין צפו את 
שלנו,  המציאות  תפיסת  על  אלה  קוואנטים  של  השלכותיהם 
אבל אלה לא איחרו לבוא. ב–1912 הציג נילס בוהר מודל של 
אטום שהאלקטרונים שלו מתנהגים באופן מוזר ביותר ושונה 
בדיוק רב את המודל של  קירש מציג  לו.  מהמודלים שקדמו 
נכשלו  שקודמיו  בעיות  פתר  זה  מודל  כיצד  ומסביר  האטום, 

בפתרונן.

אצל בוהר, כאשר אלקטרון בולע פוטון הוא קופץ למסלול חיצוני 
יותר סביב הגרעין. "המעבר בין המסלולים הוא פתאומי", כותב 
קירש, "ואינו מתואר על ידי הפיסיקה הקלאסית" (עמ' 178). 
הזה מסתתרת  והיבשושי  המתומצת  התיאור  אלא שמאחורי 
לא  הנוגדת  הקוואנטים,  מכניקת  של  הגדולות  הזרויות  אחת 
רק את השכל הישר כי אם גם את האינסטינקטים המדעיים 
של פיסיקאים רבים (אינשטיין בכללם). שכן האלקטרון עובר 
תנועתו,  תוואי  על  להצביע  שנוכל  בלי  למשנהו  אחד  מסלול 
לומר  יכולים  ביניהם. כל שאנו  לא לקבוע שהוא עבר  ואפילו 
הוא שברגע מסוים אחד הוא היה במסלול אחד וברגע מסוים 

שני הוא הופיע במסלול שני.

עקרונות  הוליד  שנים  עשר  שכעבור  הזה,  המכונן  לרגע 
יש  הקלאסית,  הפיסיקה  של  עולמה  את  שזיעזעו  חדשים 
לכן  קודם  אמנם  מציין  קירש  בספר.  ביותר  קלוש  ביטוי 
הפיסיקה  התפתחות  את  להציג  שאפשר   ,(147 (עמ' 
"כהתרחקות מתמדת מהאינטואיציה האנושית וממה שמורה 
הוא  כזה  מרעיש  אירוע  לידיו  כשנקלע  אבל  הישר",  השכל 

מסקנותיה  לשמחתנו,  שבשגרה.  עניין  היה  כאלו  לידו  חולף 
המהפכניות של מכניקת הקוואנטים, ובמיוחד פגיעתן האנושה 
ובסיבתיות בפרט,  בכלל  האובייקטיבי של המציאות  בקיומה 

הצליחה להוציא את אינשטיין ואת ארווין שרדינגר מכליהם.
הצגת העולם המיקרוסקופי כעולם שהחוקים בו שונים בתכלית 
עולם  המקרוסקופית,  מהמציאות  השוררים  מאלה  השינוי 
האוסר ידיעה בו-זמנית מדויקת על תנועתו ומקומו של חלקיק 
בהווה - ולפיכך אינה מאפשרת לחזות בוודאות את מסלולו 
ואת עתידו - הולידה בין השאר שני ניסויים מחשבתיים: זה של 

שרדינגר וזה של אפ"ר (אינשטיין, פודולסקי ורוזן).

מספקת  לא  הקוואנטים  שמכניקת  להראות  ביקש  שרדינגר 
תיאור מלא של המציאות; אינשטיין רצה להפריך את טענתו 
של בוהר, שהמציאות בעולם הקוואנטי היא זו המתגלה לעינינו 
לפני שנמדדה.  היתה  לא  או  ולא מה שהיתה  בעת מדידתה, 
ניסה  אחת  ובעונה  בעת  מת-חי  היפותטי  חתול  באמצעות 
שרדינגר להוכיח שהימנעותו של החוקר לצפות בחתול בתום 
הניסוי אינה יכולה להקפיא את חייו של חתול לזמן בלתי מוגבל. 
חילוקי הדעות שעורר ניסוי זה בקהיליית הפיסיקאים לא שככו 
עד היום. מסקנותיו מעוררות גל של תמיהות ומסקנות באשר 
החומרית  המציאות  בעיצוב  האנושית  התודעה  של  לחלקה 
משום  ולו  מדהימות,  אלה  השלכות  בכלל.  וביקום  במעבדה 
ככל  רחוק  העבר,  את  גם  לשנות  ביכולתנו  כי  מהן  שנובע 

שיהיה.
עמוד  להן  ומקדיש  אלה,  מהשלכות  קטן  חלק  מזכיר  קירש 
של  המחשבתי  הניסוי  גם  זוכה  דומה  ליחס  בספרו.  אחד 
החומרית  שבמציאות  להראות,  היתה  זה  ניסוי  מטרת  אפ"ר. 
פיסיקליות  תכונות  לחלקיקים  יש  התת–אטומי  העולם  של 
אובייקטיביות שאינן תלויות במודד ובמדידה. הניסוי המחשבתי 
של  טענתה  נכונה  אם  דילמה:  לפני  הפיסיקאים  את  העמיד 
מזה  זה  המתרחקים  חלקיקים  שני  כי  הקוואנטים,  מכניקת 
ומהירות  ביניהם  המרחק  כי  אף  זה  על  זה  להשפיע  יכולים 
המסקנה  מידע,  להחליף  להם  מאפשרים  אינם  תנועתם 
הבלתי נמנעת היא שפועלים ביניהם כוחות פסיכיים. קהילת 
על  להשיב  ניסה  בוהר  נילס  כמרקחה.  היתה  הפיסיקאים 
הפרדוקס הזה באמצעות עקרון ההשלמה, ואילו המתמטיקאי 
(משפט  מתמטי  משפט  בהציגו  הפרדוקס  את  דחה  בל  ג'ון 
הקוואנטים.  מכניקת  של  הממצאים  את  שאישש  האי–שוויון), 
קירש סוקר בהרחבה יחסית את הניסוי המחשבתי של אפ"ר, 
ובעיקר מתעכב על המשפט של בל, אבל בכל התיאור הזה 
פודולסקי  אינשטיין,  שחוללו  העצומה  מההתרגשות  שמץ  אין 

ורוזן בעולמה של הפיסיקה ב–1935.

לזכותו של קירש ניתן לומר שרשימת הנושאים המסוקרת בספרו 
החלקיקים,  של  עולמם  על  פוסחת  לא  היא  ביותר.  מרשימה 
המפץ  על  שלמה,  כלא  שהתגלתה  הסימטריה  סוגיית  על 
וכן על החומר האפל והאנרגיה  הגדול, על החורים השחורים 
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חסר  להסביר  כדי  נדרש  קיומן  כי  אף  נצפו,  שטרם  האפלה 
של 96% ממסת היקום. הביקורת היא על היעדר לחלוחית. 
של  הפילוסופיות  למשמעויות  קירש  של  הקצרצרות  גיחותיו 
אחדות מהתגליות הפיסיקליות, כמו שאלת הרצון החופשי מול 
מתומצתות  פיסיקליות,  מערכות  של  הדטרמיניסטי  העיקרון 

מדי מכדי לעורר בקורא סקרנות של ממש.

להטעות.  גם  עלול  הקיצור  הגוף-נפש,  בעיית  של  במקרה 
(אף  רבה  בחדות  הציג  שדקארט  לנפש,  גוף  בין  לקשר 
של  ניסיונו  תשובה.  היום  עד  נמצאה  לא  בפתרונה),  ששגה 
היא  במחשב  לחומרה  תוכנה  בין  באנלוגיה  להמחישה  קירש 
זו, בטענה שהתוכנה  שגויה מיסודה. גם ההתנגדות לאנלוגיה 
והכישורים  המנטליות  התופעות  מגוון  את  משקפת  אינה 
עם  זה  קשר  מנה  המנוח  ליבוביץ  ישעיהו  מטעה.  האנושיים, 
כי  סבר  הוא  להבינן.  ניתן  שלא  מבינים  שאנו  קורלציות  אותן 
ולהיפך,  פיסית,  פסיכי מחולל מציאות  הביטוי שתהליך  עצם 
הוא חסר מובן כמו משולש בעל ארבע צלעות. המחשב איננו 
כשלעצמם  הצלילים  שמכלול  "כשם  ליבוביץ,  קבע  חושב", 

מייצגת מחשבה לאדם  איננו מנגינה. הפונקציה של המחשב 
החושב באותו מובן שמכלול הצלילים מציג מנגינה לתודעה 
המוזיקלית". חבל שקירש התעלם מתובנותיו המבריקות של 

ליבוביץ בשאלה הפסיכו–פיסית.

לסיכום, אין בנימות ביקורתיות אלה כדי להפחית מחשיבותו 
לומר  אפשר  בארץ.  המדעי  הספרים  לארון  זה  ספר  של 
למי  מעולה  ספר  הוא  המודרנית"  הפיסיקה  על–פי  ש"היקום 
אם  ספק  בפיסיקה.  ידיעותיו  את  לרענן  או  להרחיב  שמעוניין 

הוא יכול לגרות את סקרנותו.

‰„Â˙ ˙¯Î‰

בעיתון  "ספרים"  במוסף  לראשונה  הופיעה  הכתבה 
Æ5Æ7Æ2006 הארץ" מיום"

אנו מודים למחבר הרשימה, צבי ינאי ולדרור משעני, עורך 
מדור "ספרים" ב"הארץ" על הרשות שנתנו לנו לפרסם 

את הכתבה ב"תהודה".

ו"תנועה קצובה" כמילים נרדפות. אני  ברצוני להעיר הערה דידקטית. רבים משתמשים בשני המושגים "תנועה שוות-מהירות" 
מציע לחדד את האבחנה ביניהם, ולהקפיד להשתמש בכל אחד מהם בהתאם למשמעותו.

 (velocity) וקטור המהירות  גוף עובר העתקים שווים בפרקי זמן שווים. כלומר תנועה שבה  תנועה שוות מהירות היא תנועה שבה 
קבוע.

תנועה קצובה היא תנועה שבה גוף עובר מרחקים שווים בפרקי זמן שווים. כלומר תנועה שבה גודל המהירות (speed) קבוע.
לאורך קו ישר, כל תנועה קצובה היא גם שוות מהירות ולהפך; כל תנועה שוות מהירות היא גם קצובה. לכן, בשלב ההוראה של 
תנועה קצובה לאורך קו ישר לא נדרש לחדד את ההבחנה בין שני המושגים. יתכן שההימנעות מהבחנה בין שני המושגים כאשר 
עוסקים בקינמטיקה לאורך קו ישר — נמשכת גם כאשר מתקדמים לתנועה לאורך מסלול עקום, ושם ההבחנה כבר חשובה. ערפול 
בין מושגים אלה עלול לחזק בלבול בין מושגים פיסיקליים חשובים. לדוגמה: יש המשתמשים במונח (השגוי) "תנועה מעגלית שוות 
מהירות". תלמיד שמפנים שימוש מילולי זה, עלול להתקשות במתן הסבר מדוע יש תאוצה בתנועה מעגלית מהסוג שאליו מכוון 

המונח "תנועה מעגלית שוות מהירות".
לתנועה קצובה לאורך מסלול עקום יש תכונות יחודיות כגון: וקטור התאוצה ניצב בכל נקודה למסלול התנועה.

מתקיים הקשר s=vt כלומר הדרך שווה למכפלת גודל המהירות (speed) בפרק הזמן. תנועה שוות מהירות לעומת זאת, עשויה 
להתקיים, כאמור לעיל, רק לאורך קו ישר. חידוד ההבחנה עשוי להקל על מורים בהוראת המכניקה.

הבחנה�בין�המושגים�”תנועה�שוות�
מהירות“�ו“תנועה�קצובה“

עדי�רוזן,�המחלקה�להוראת�המדעים,�מכון�ויצמן�למדע
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