
 מהזדמנות חשיבה לאירוע חשיבה, סיפור אישי

  דורותי לנגלי בשיתוף עם שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים

  מכון ויצמן למדע, רחובות

   

בסיפור אישי זה מתוארת חווית למידה של מורה לפיזיקה בעקבות שאלה באלקטרוסטטיקה שהטילה על  תקציר:
תלמידיה. הסיפור עוקב אחרי המצבים החשיבתיים והרגשיים של המורה בתהליך הפתרון ומדגים את התרומות של 

הקונקרטית עוסק המאמר שימוש בהדמיית מחשב ושל שיח עמיתים להצלחה בפתרון הבעיה. בעקבות פתרון השאלה 
בעיון מעמיק יותר בערך הלימודי הנוסף של השאלה ומצביע על התרומה של ייצוג ויזואלי של מפת קווי השדה ועקומים 

  שווי פוטנציאל להבנת הבטים אחדים של שדה חשמלי ופוטנציאל חשמלי. 

   

מיית מחשב, מקום גיאומטרי, מטעני אלקטרוסטטיקה, משטחים שווי פוטנציאל, קוו' שדה חשמלי, הד מילות מפתח:
  דמות (בבואה).

  "ככה ייעשה למורה ששולף שאלות!" -א 

  באופן עקרוני זה פתיר -ב 

  ההדמיה מצמצמת את מרחב החיפוש -ג 

  יעם מעט עזרה מידיד -ד 

  ערך מוסף -ה 

  אז מה למדנו?-ו 

   

  חזרה לתחילת המאמר"ככה ייעשה למורה ששולף שאלות!"  -א 

  :1בכיתה יב בה לימדתי את הנושא "פוטנציאל אלקטרוסטטי", נתתי כשיעורי בית את השאלה הבאה

   

  זה מזה. dנמצאים במרחק  q2ו q1ים שני מטענ

  את מיקום הנקודות על הקוו המחבר את המטענים, בהן הפוטנציאל הוא אפס. dו  q1 q2בטא באמצעות   א.

  , חשב עבור   

  d = 14cm.  

  ב. האם יש במישור נקודות נוספות בהן הפוטנציאל הוא אפס? מה המקום הגיאומטרי שלהן?

  מהו מקום גיאומטרי זה במרחב?  ג.



   

לה. ההתחלה נראתה לי מוכרת למען האמת, נתתי את השאלה בסוף השיעור ללא שפתרתי אותה תחי
ולא בעייתית. כאשר פגשתי את הכיתה בפעם הבאה הצביעה אחת התלמידות (אולי היחידה שטרחה 

ג. עכשיו קראתי גם אני את השאלה -לעשות שיעורים) ואמרה שהיא לא יודעת לפתור את הסעיפים ב ו
  והתחלתי לפתור את הסעיפים האלה בזמן אמיתי. 

החצין את דרך החשיבה שלי סרטטתי על הלוח את שני המטענים ונקודה שאינה כדי לעזור לעצמי ול
  ). 1על הקו המחבר אותן (תרשים 

  

   

"  q2 -ו q1אמרתי: "נניח שבנקודה זאת הפוטנציאל הוא אפס, מה זה אומר על המרחקים בינה לבין
  תלמידים שונים מלמלו השערות ואני רשמתי על הלוח באופן פורמלי:

  

   

  שלילי וזה היה ברור לתלמידים. q2ציינתי שאין לנו בעיה עם המינוס כי 

  ים ענו שזה יקרה אם כדי שהפוטנציאל יתאפס?" והתלמידr1ו  r2שאלתי: "מה צריך להיות הקשר בין 

2.5 r2=r1  

כנראה  -מכיוון שלא נראה שיש מניעה למצוא לפחות נקודה אחת כזאת ברור שיש נקודות נוספות 
  אינסוף.

לא נתקלתי עדיין בגבולות חוסר הידע שלי! אבל כאשר נדרשתי להתייחס  -עד כאן הכל זרם חלק 
לי אלגוריתם זמין לחפש אותו. מצב מביך! לעניין המקום הגיאומטרי לא ידעתי את התשובה ולא היה 

אמרתי לתלמידים שזה לא חשוב מאד שנפתור את זה במקום, שבאופן עקרוני אנחנו רואים איך 
לגשת לזה ושיש להם (ולי!) הזדמנות לחשוב על זה עוד. גם ציינתי שברור שיש סימטריה סביב הקו 

ת מעליו. פה ושם נשמעו קולות של "אולי המחבר ולכן כנגד כל נקודה שנמצא מתחת לקו יש אחת כזא
  זה קו ישר?" אמרתי שצריך עוד לחשוב על זה והמשכתי לשאלות אחרות.

   

  חזרה לתחילת המאמרבאופן עקרוני זה פתיר  -ב 

כשאמרתי לתלמידים ש"באופן עקרוני אנחנו רואים איך לגשת לזה" חשבתי שיש כאן משולש ומידע 
על צלעות ושאם אכתוב את משפט הקוסינוסים ואת הדרישה ליחס בין הצלעות אוכל איכשהו להגיע 



 sלביטוי שאזהה אותו כמקום גיאומטרי במישור. רשמתי לפני את הקשרים בצורה פרמטרית כש 
  ):2היחס בין המטענים (תרשים  מבטא את

r1  =sr2   

  

  

   

ולאחר שהצבתי את הקשר הראשון לתוך השני קבלתי תבנית שלא "דיברה" אלי במונחים של מקום 
ויות טריגונומטריות שבאמצעותן שקעתי לתוך ביטויים עוד פחות גיאומטרי. ניסיתי עוד כמה התחכמ

אבל זה לא היה מועיל  -מועילים. הייתי די מיואשת! אילו יכולתי הייתי מציצה בפתרון בסוף הספר 
  כי התשובה לעניין זה לא מופיעה.

   

  רחזרה לתחילת המאמההדמיה מצמצמת את מרחב החיפוש  -ג 

ימים אחדים קודם לארוע זה קבלתי מעמיתי שלמה רוזנפלד גירסה ראשונית של הדמיית 
. ההדמיה מאפשרת להציב מטענים ולהציג את וקטור השדה, קווי השדה 2אלקטרוסטטיקה שתיכנת

ועקומים שווי פוטנציאל על צג המחשב. מכיוון שנחסמתי על ידי המיומנות המוגבלת שלי 
נכנעתי והחלטתי לבנות מערך מטענים דומה ולראות איך יראה המשטח בגיאומטריה אנליטית, 

  המבוקש בתקווה שכאשר אראה את הפתרון אתפוס את הקשר החסר.

  

   

). האם זה 3לי (תרשים העקום המבוקש (פוטנציאל אפס) נראה כמעגל שמרכזו שמאלה למטען השלי
באמת מעגל או אולי צורה סגורה שדומה למעגל? אולי זאת אליפסה עם אקסצנטריות נמוכה? נטיתי 
לחשוב שזה אכן מעגל ולו גם מהטעם החינוכי שתלמידים לא היו נדרשים לזהות עקומים מסובכים 



ה בכל זאת שינוי במצבי אך הי -יותר. זאת לא היתה חווית "אהה!" כי לא הבנתי מדוע דווקא מעגל 
במקום לחפש בין כל העקומים  -הקוגניטיבי. עכשיו היה לי מוקד ברור יותר לחיפוש הדדוקטיבי 

האפשריים אני מחפשת כנראה מעגל. אם כן, היכן מרכזו? ניחשתי שזה כנראה באמצע הקטע המחבר 
  בין שתי הנקודות הפותרות את סעיף א, של השאלה.

   

מראה  4ן והתחלתי לבנות מקרים ספציפיים המקיימים את היחס הנדרש. תרשים חזרתי לנייר ולעפרו
שני מקרים כאלה על גבי עקום הפתרון. בפועל אני פשוט סרטטתי באופן סכמטי כמה מקרים 

וקיוויתי שהתהליך הזה יוביל אותי לתובנה שזה מעגל. שרבטתי חישובים קטנים למציאת מרכז 
  שהייתי במבוי סתום! המעגל לפי השערתי. האמת היא 

   

  

  מאמרחזרה לתחילת העם מעט עזרה מידידי  -ד 

המקובל עלי כבעל חשיבה  -בעודי "מתבשלת" עם התרגיל הזה, הגיע שותפי למשרד שלמה רוזנפלד 
אנליטית מהירה. סיפרתי לו על השאלה שנתתי לתלמידי והודיתי לו על ההדמיה שיצר שאפשרה לי 

ת למה לפחות לקבל רעיונות לגבי פתרון אפשרי. אמרתי לו: "אני חושבת שזה מעגל, אבל אני לא יודע
  זה חייב להיות מעגל." והראיתי לו את האלגברה שפיתחתי ואשר לא קידמה אותי כלל. 

שלמה אמר: "זה מעגל! מנצלים את הפתרון של הבעיה הזאת כדי למצוא את השדה של מוליך טעון 
  ליתר בטחון, גם הוא הריץ את ההדמייה. 3בשיטה של מטעני דמות

  זה לא בתחום הידע שלי." מטעני דמותעניתי לו : "

שלמה אמר .  ו  rאם כי אצלי היו y -ו xשלמה אמר:" תראי לי את הציור שלך......" והתחיל לדבר על 
הכוונה איננה ". y -ו x"כששואלים אותי על מקום גיאומטרי, מה בעצם מבקשים בדרך כלל? קשר בין 

שזאת ההצגה היחידה של מקום גיאומטרי, אלא שאנחנו יותר רגילים להצגה הקרטזית מאשר להצגה 
הפולרית. למעשה, אחת הסיבות שהיקשו עלי לפתור את השאלה היתה שלא ששאלתי את עצמי כבר 

מקדנו בהתחלה "מה פירוש הדבר מקום גיאומטרי בייצוג אלגברי?". תוך דקה או שתיים מרגע שהת
ברעיון הזה והוספנו את הדרישה ליחס המסוים בין המרחקים, שלמה כבר ראה את כל האלגברה 

בעיני מוחו ואני ראיתי להיכן עלי להמשיך. בערב בבית אכן השלמתי את האלגברה ומי שמעונין יכול 
ואת ראשית הצירים במיקום של אחד ,  xלחזור על הפתרון. נוח לקחת את קו המטענים כציר 

המטענים. מבטאים באופן קרטזי את הקשר בין המרחקים ומשווים את הביטוי להצגה הפרמטרית 
  .)x0 ,y0(של מעגל שמרכזו בנקודה 



   

  חזרה לתחילת המאמרערך מוסף  -ה 

לאחר השקעת הזמן המרובה בבעיה הזאת נשאלת שאלה לא פחות חשובה: מה יכולות להיות 
הלימודיות של בעיה כזאת ובפרט מה התרומה הלימודית של שאלה זאת בתחום התוכן  המטרות

  הספציפי של אלקטרוסטטיקה?

הסעיף הראשון דורש מהפותר לדעת ברמה הצהרתית ותפעולית את הנוסחה לחישוב פוטנציאל של 
ת מטען נקודתי ואת עקרון הסופרפוזיציה לגבי פוטנציאלים בשדה המכיל מספר מקורות. רמ

  האינטגרציה של ידע הנדרשת כאן היא נמוכה. 

הפתרונות על הקו המחבר  שניבתחום מיומנויות פתרון בעיות, סעיף א מכוון את הפותר לחפש את 
 במישורולא להסתפק בפתרון אחד. מיומנות זאת מחוזקת עוד יותר בסעיף ב המחפש קיום פתרונות 

רחבי מושג על ידי זיהוי קו המטענים כציר . הפתרון המבמרחבוסעיף ג המחפש קיום פתרונות 
  סימטריה אשר אם נסובב סביבו את המערכת נקבל את הפתרון המרחבי שהוא פני כדור.

מיומנות ברמה גבוהה לה נדרש הפותר היא יכולת ההכללה. כלומר, השאלה מיועדת להעביר מסר של 
ת את התכונה המאפיינת את "שאף תמיד לבטא בצורה כללית ואסתטי -תחום הדעת הקרוי פיזיקה 

  המערכת".

  מה התועלת האפשרית מפתרון שאלה כזאת מבחינת העמקת הידע התוכני? 

ראשית, זאת הזדמנות להתייחס שוב למשמעות של מושג הפוטנציאל במונחי עבודה. אם הפוטנציאל 
מטען בנקודה מסוימת הוא אפס, פירוש הדבר שלא מתבצעת עבודה של השדה החשמלי כאשר מועבר 

מנקודה זאת לאינסוף. האם הדבר נובע מכך שעצמת השדה היא אפס לאורך כל המסלול? ההדמייה 
  ).5מציגה את מפת קווי השדה (בעלת צורת הלב) ומראה שלא מדובר בהתאפסות השדה (תרשים 

אפשרות אחרת היא שיש מסלול מאינסוף לנקודות המשטח שהשדה החשמלי ניצב לו לכל אורכו. 
היה מסלול זה לאורך האנך האמצעי. האם יש מסלול פשוט גם  -נים היו שווים בגודלם אילו המטע

במקרה שהמטענים שונים בגודלם? השאלה הזאת עלתה במוחי רק במהלך כתיבת הסיפור. אולי 
עבודה שלילית, כך  -אפשר להראות מסלול שבחלקו השדה החשמלי מבצע עבודה חיובית ובחלקו 

  ת? אם עוד לא חשבת על זה אז לא אגזול ממך, הקורא, הזדמנות חשיבה.שהעבודה הכוללת מתאפס

שנית, משטחים שווי פוטנציאל עשויים לשקף באופן מעשי את פניהם של גופים מוליכים, ולכך התכוון 
היינו מניחים כדור  q2(ראה נספח). אילו במקום המטען הנקודתי מטעני דמותשלמה כשדיבר על 

נמצא במקומו), היה  q1לכד עם המשטח שווה הפוטנציאל (בעוד המטען מוליך מוארק באופן שית
השדה החשמלי מחוץ לכדור נראה כמו זה הקיים בבעיה הנתונה ואפשר היה לחשב את כל התכונות 

במילים אחרות, אם יש לנו . q2החשמליות מחוץ לכדור הזה כאילו היה מדובר במטען הנקודתי 
אלקטרודה אנחנו יכולים לתכנן את צורת האלקטרודה על פי דרישות לגבי צורת שדה חשמלי של 

  צורה של משטח שווה פוטנציאל המוצג בהדמייה. 

שלישית, העיסוק בשאלה הזאת מוביל אותנו לנסיון הכללה ברמה גבוהה יותר: אילו היה מדובר 
 מה היתה אז צורת המשטח? ההדמייה מראה -בנקודות בהן הפוטנציאל הוא קבוע אך לא אפס 

) שחלק מהמשטחים נראים עגולים אבל יש גם משטחים שאינם כאלה. האם יש צורה 5(תרשים 
גיאומטרית יותר כללית שהמעגל הוא מקרה פרטי שלה? שוב אנחנו רואים איך ההדמיה יכולה להציף 

  את שאלת המחקר ולהוביל את הרחבת הידע בתהליך דדוקטיבי.

   



  

   

תוך כדי העיסוק בהדמיה נעשיתי מודעת לאיזו שהיא דעה ששכנה "רדומה" במוחי בקשר למשטחים 
רוזנפלד עלתה השאלה האם משטח שווה פוטנציאל  שווי פוטנציאל. באחת השיחות ביני לשלמה

מסוים הוא סגור או פתוח? זה היה משטח שהפוטנציאל עליו היה אפס. אני עניתי, בלי הרבה מחשבה, 
כי הוא צריך להגיע לאינסוף (שם הפוטנציאל מוגדר כאפס)". לא המשכנו לדון בזה באותו  -"פתוח 

מה ימים בהם המשכתי לשחק בהדמיה ובפרט שמתי לב זמן ונדמה לי ששלמה אפילו הסכים. עברו כ
שכאשר יש שני מטענים זהים חלק מהמשטחים שווי הפוטנציאל הם נפרדים וחלקם עוברים סביב שני 

  המטענים.

 6מכאן התעוררה השאלה: האם לכל פוטנציאל יש רק משטח רציף יחיד? מפת הפוטנציאל בתרשים 
יה ברור שיש משטחים נפרדים שהם בעלי אותו פוטנציאל. מראה שהדבר אינו כך. מסיבות של סימטר

לכן לא כל משטח שווה פוטנציאל שהפוטנציאל עליו הוא אפס מגיע בהכרח לאינסוף. למשל בבעיה 
  הנדונה ראינו משטח שווה פוטנציאל אפס שהוא כדור סגור !

   

  חזרה לתחילת המאמראז מה למדנו? -ו 

מורה מקצוען חייב להשקיע זמן ומחשבה בבחירת משימות עבודת בית ולא להסתמך על יכולת . 1
  אילתור.

  



   

בעיה של "סוף פרק" יכולה להפוך לאירוע למידה גםלמורה וגם לתלמידים, אם ברור מה המסר של . 2
  תרבות תחום הדעת המתבטא בבעיה. אירוע כזה בהכרח מחייב הקצאת זמן!

הדמייה יכולה להוות כלי רב עצמה לעזרה בפתרון בעיות, ליצירת שאלות מענינות, להובלת . 3
פיתוח ידע פורמלי נוסף. בנושאים מופשטים כמו שדה חשמלי ומשטחים שווי הפיתוח הדדוקטיבי ול

פוטנציאל ההדמייה היא בעלת תרומה יחודית וחשובה להמחשת קווי השדה והמשטחים שווי 
הפוטנציאל ולהצגת הקשר בין מושגים אלה באופן גיאומטרי. ההדמיה מציעה אתר התנסות לבדיקת 

ומיקומם על "המפה החשמלית" ומאפשרת לתלמיד להגיע לתובנות ההשפעה של שינוי גודל המטענים 
  מסוימות מבלי להחסם על ידי קשיים חישוביים. 

כדאי למצוא עמית או מדריך ידען שאיתו אפשר לשוחח ולפתח רעיונות. אם הוא קצת יותר חכם . 4
יש לתנאים ממך אתה פשוט יכול לחוש איך מרגישים התלמידים שלך כשאתה "מאשף" תהיה יותר רג

בהם חוסר הבטחון העצמי מונע מהלומד (בכל גיל) את היכולת להשתמש אפילו בידע ובמיומנות 
  שכבר יש לו.

אם קורה לך משהו מעניין כדאי לחלוק את זה עם הקולגות אפילו אם מתברר  -רוץ ספר לחבר'ה" . "5
  שאתה לא גאון!

לכותבי ספר לימוד המלווה תכנית לימודים יש חוזה לא כתוב עם משתמשי הספר. חזקה על כותבי . 6
השאלות שידעו אילו סעיפים מכילים "מוקשים" מבחינת הלומדים ויציינו זאת בעזרת רמז גרפי או 
הדרכה מילולית. בשאלה כזאת אולי אפשר היה לשנות את הניסוח בסעיף ב ל"הראה שהעקום הוא 

" או לתת את התשובה בסוף הספר. כפי שהראיתי, אין אינפורמציה זאת חוסכת לפותר את מעגל
  תהליך ההוכחה.

האם המשפט הבא יכול להוות הגדרה אלטרנטיבית למעגל: "מעגל הוא המקום הגיאומטרי של כל . 7
  קבוע" תחשבו על זה! -הנקודות במישור אשר היחס בין מרחקיהן משתי נקודות קבועות 
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  )image charges(נספח: מטעני דמות 

 -נניח שאנו מעונינים לגלות את השדה האלקטרוסטטי הנוצר מחוץ למוליך טעון בעל צורה כלשהי 
ית לחשב את השדה האלקטרוסטטי ברור כי חישוב כזה קשה מאד לביצוע. לעומת זאת, קל יחס

  השקול שנוצר על ידי קבוצת מטענים נקודתיים שמיקומם ידוע תוך שימוש בעיקרון הסופרפוזיציה. 

ידוע כי פניו של מוליך טעון שמטעניו במנוחה מהווים משטח שווה פוטנציאל. אם נמצא מערך 
י המוליך הנתון ושהפוטנציאל מטענים נקודתיים שיש לו משטח שווה פוטנציאל שצורתו מתאימה לפנ

על פני משטח זה שווה לפוטנציאל המוליך, אזי השדה החשמלי של מערך מטענים זה יהיה זהה (בכל 
מקום מחוץ למוליך) לשדה הנוצר שם בפועל על ידי המוליך הטעון. הסיבה לכך נעוצה בזהות של תנאי 

  בשני המצבים.Laplaceהשפה של משוואת 

הדוגמא הבאה מצביעה על מקור השם "מטעני דמות". נניח שנתונה מערכת הכוללת מטען נקודתי 
הנמצא בקרבת לוח מתכתי מוארק. במקרה זה, פני הלוח הם בפוטנציאל אפס. אותו מצב בדיוק היה 

נוצר במרחב אילו במקום הלוח המוארק היינו מציבים בנקודה המהווה שיקוף מראה של המטען 
  מישור הלוח, מטען השווה לו בגודלו ומנוגד בסימנו.הראשון ב

   

   20.12.96 - 9.11.34אסטרונום מחנך וסופר  )Carl Sagan( -קרל סאגאן 

   

הלך לעולמו האסטרונום הנודע והסופר קרל סאגאן. סאגאן עשה את לימודיו האוניברסיטאיים  1996בדצמבר  -20ב
היה פרופסור לאסטרונומיה ולמדעי החלל ומנהל  1971. מאז -1960ב .Ph.Dבאוניברסיטת שיקגו בה קיבל את התואר 

המעבדה ללימודים פלנטריים באוניברסיטת קורנל. סאגאן העמיד תלמידים רבים והיה פעיל בתחומי מחקר כוכבי הלכת, 
ם והסבר חיים ביקום וחינוך מדעי. מחקרו התמקד בין היתר בנושאים כגון: אפקט החממה על נוגה, סופות אבק במאדי

השינויים העונתיים שם, ההשפעות הסביבתיות ארוכות הטווח של מלחמה גרעינית, ומקור החיים על פני כדור הארץ. הוא 
סאגאן זכה לפרסום בינלאומי בזכות מאמרים וספרים במדע פופולרי . NASAמילא תפקיד מוביל במחקר החלל באמצעות 

ס. הוא הלהיב את דמיונם של אלפי תלמידים ופתח להם אשנב לפלאי ותוכניות טלויזיה, המפורסמת בהן הסדרה קוסמו
המוסרט ואמור  )Contact(והספר "מגע"  )The Dragons of Eden(המדע והיקום. מספריו שתורגמו לעברית: "דרקוני גן עדן" 

  לצאת לאקרנים השנה.

   


