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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.
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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.
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