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מנה 3 שיטות לגילוי פלנטות.   .2
באיזו מהשיטות (אם בכלל) ניתן לגלות פלנטה כמו כדור   .3

הארץ?

ידי כוח הכובד העצמי  כוכב הינו כדור גז הקשור על   .1
שלו ופולט אנרגיה שהוא מפיק בעצמו בתהליכי מיזוג 

תרמו-גרעיניים. פלנטה לא עוברת תהליכים כאלה 

סיכוי מסוים שבמהלך הקפה הפלנטה מסתירה  קיים  2. א. 
הכוכב  של  "ליקוי"  יש  מכך  כתוצאה  מהכוכב.  חלק 
מה  לזמן  יורדת  הנצפית  האור  עוצמת  ובמהלכו 

המאפשר אפילו למדוד את רדיוס הפלנטה.
הפלנטה  הדדית.  לכוכב  הפלנטה  בין  המשיכה  ב. 
היא  אבל  אליפטי,  במסלול  הכוכב  סביב  מסתובבת 
אליפטי,  במסלול  ינוע  הוא  שגם  הכוכב  את  מושכת 
הרבה יותר קטן. לכן, כאשר הפלנטה מתקרבת הכוכב 
לאדום,  מוסט  שלו  האור  דופלר  אפקט  ולפי  מתרחק, 

ולהיפך, כאשר הוא מתקרב האור שלו מוסט לכחול.
האור  מסלול  מתעקם  הכללית  היחסות  תורת  לפי  ג. 

העובר ליד גוף שמימי מסיבי. תופעה זאת נקראת עידוש 
כבידתי. לעיתים העידוש חזק וניתן להבחין בו בעזרת 
טלסקופים. מיקרו-עידוש הוא עידוש חלש מאוד, שניתן 
לעיתים לחוש בהשפעתו על עקומת האור של כוכב. 
אור בעוצמה חלשה מאוד מכוכב רחוק עובר תהליכי 
עידוש (ריכוז) אם בדרכו נמצא כוכב אחר. אם עוצמת 
יכולה  התופעה  זמני  באופן  משתנה  הנצפית  האור 

להעיד על מעבר פלנטה בין הכוכב לבינינו הצופים.

הגדלת  את  לאפשר  עשוי  חלל  בטלסקופ  שימוש   .3
רגישות השיטה המתוארת ב–2א' עד כדי יכולת זיהוי 
של פלנטה דמוית כדור הארץ. כמו כן אפשר, בעזרת 
הכוכב  במיקום  מזעריים  שינויים  לגלות  חלל,  טלסקופ 

תודות למסלול ההקפה של הפלנטה.

האור  את  לחסום  אפשר  אינטרפרומטרים  בעזרת   
החזק של הכוכב ולראות את האור החלש המוחזר מן 

הפלנטה.

הישגי�ישראל�באולימפיאדה�הבינלאומית�
בפיסיקה�בשנת�תשס“ו

אלי�רז,�המכללה�האקדמית�להנדסה�אורט�בראודה,�כרמיאל�והטכניון�העברי,�חיפה.

הנבחרת הישראלית שבה ארצה מהאולימפיאדה הבינלאומית לפיסיקה שהתקיימה בין התאריכים 17-8 ביולי 2006 בסינגפור 
ובאמתחתה שתי מדליות כסף, שתי מדליות ארד וציון לשבח.

בתחרות השתתפו 85 מדינות כשכל מדינה מיוצגת על ידי חמישה תלמידים. ישראל ממוקמת במקום ה–23 מבין 85 המדינות 
המשתתפות.

יושב ראש הוועדה המארגנת של האולימפיאדה בסינגפור הביע את הערכתו לישראל, למידת היצירתיות של מדעניה והחמיא 
למשלחת הישראלית על ההישגים בתחרות. לתחרות הוזמנו ארבעה חתני פרס נובל כאורחי כבוד, ביניהם פרופ' אהרון צ'חנובר 

אשר שוחח עם תלמידי הנבחרת הישראלית והעלה על נס את התרומה הישראלית בפריצות דרך בתחומי המדע והטכנולוגיה.

התלמידים באולימפיאדה הבינלאומית בפיסיקה מתמודדים בשני מבחנים, מבחן בתיאוריה ומבחן במעבדה, כשכל מבחן נמשך 
5 שעות. המבחן בתיאוריה עוסק בתופעות טבע ופיתוח מודל לבעיה פיסיקלית. במבחן במעבדה התמודדו התלמידים עם ניסוי 
בגלי מיקרו. להשתתפות ישראל באולימפיאדה הבינלאומית היבט חשוב ביצירת איזון מול תקשורת לא אוהדת. הקשרים הנוצרים 

על בסיס אישי חזקים יותר מכל מאמר ביקורת בעיתונות.

התלמידים שהשתתפו בתחרות עברו בארץ חמישה שלבי מיון והכנה; בשלב הראשון השתתפו מעל 2000 תלמידים. מדריכי 
האולימפיאדה בפיסיקה בארץ הנם בוגרי התהליך, אשר השתתפו בעבר בתחרויות ארציות ובינלאומיות ותורמים מניסיונם לדור 

הצעיר מהם בשנים ספורות.
באולימפיאדה הארצית בפיסיקה מושם דגש על חינוך לחשיבה פיסיקלית ומקורית. מפעל האולימפיאדה בפיסיקה הוא מן המפעלים 
החשובים לקידום החינוך למצוינות של הנוער הישראלי במקצועות הטכנולוגיים והמדעיים ומשמש כאמצעי עידוד לחשיבה מדעית. 
תוצרי האולימפיאדה (שאלות חשיבה מקוריות וניסויים מרתקים) משמשים את מורי הפיסיקה בארץ ומגיעים באמצעותם לכלל 

התלמידים אשר בחרו בפיסיקה כמקצוע מוגבר.

‰„Â‰˙
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רמת השאלות באולימפיאדה הבינלאומית אינה כלל וכלל ברת השוואה לשאלות איתם מתמודד תלמיד תיכון ממוצע בארץ.לימודי 
הפיסיקה ברמה מוגברת בבית הספר התיכון מהווים בסיס רחב של פירמידת ההשגים הטכנולוגיים. ככל שבסיס הפירמידה רחב 
יותר, ראש הפירמידה גבוה יותר. חלוצי הרעיונות, הניצבים בראש הפירמידה מאפשרים את פריצות הדרך המדעיות אשר מציבות 

את ישראל במקום גבוה בין המדינות עתירות הטכנולוגיה.
מערכת החינוך בארץ השכילה להבין עם השנים כי במקביל לתמיכה בתלמיד החלש ובתלמיד טעון הטיפוח, יש לטפח גם את 

אותם התלמידים בעלי כישורים גבוהים, לעורר את סקרנותם ולהעמיד בפניהם אתגרים התואמים את כישוריהם.
להלן רשימת תלמידי הנבחרת הישראלית והשגיהם:

זכייהבית-ספרשם פרטישם משפחה
מדלית כסףהתיכון למדעים ולתרבות שבח מופת, תל אביבלאונידפוגורליוק
מדלית כסףהתיכון המקיף נשר, נשרצחיבתקילין

ציון לשבחמרכז חינוך ליאו בק, חיפהארזתמנת
מדלית ארדכפר הנוער ויצו נהלל, נהללאמירשיירי

מדלית ארדמרכז חינוך ליאו בק, חיפהגלהוכברג

האולימפיאדה  ידי הטכניון.  על  וכן  ולטכנולוגיה  החינוך, המינהל למדע  ידי משרד  על  נתמכת  האולימפיאדה הארצית בפיסיקה 
מתקיימת בשיתוף הפיקוח על הוראת הפיסיקה.

מעלות  קטן  חלק  מהווה  זה  תשלום  הבינלאומית.  האולימפיאדה  את  המארחת  למדינה  השתתפות  דמי  משלמת  משלחת  כל 
התחרות. המדינה המארחת נושאת בעיקר העלות באמצעות מימון של תקציב ממשלתי ושל חברות פרטיות.

 
תצלום א': המשלחת הישראלית בחברת פרופ' צ'חנובר.

שיירי,  אמיר  המשלחת,  ראש  רז,  אלי  דר'  לימין:  משמאל 
בכימיה,  נובל  פרס  חתן  צ'חנובר,  אהרון  פרופ'  תמנת,  ארז 
מדע  שוחר  לנוער  המחלקה  ראש  לקריץ,  רבקה  גב' 
במשרד החינוך, גל הוכברג, ליאוניד פוגורליוק, יצחק בתקילין, 

ואיגור ליסינקר(מדריך).

תצלום ב': הנבחרת הישראלית לאולימפיאדה הבינלאומית בפיסיקה, 
סינגפור 2006.

משמאל לימין: גל הוכברג, ליאוניד פוגרוליוק, יצחק בתקיליו, 
ארז תמנת ואמיר שיירי.

דר'‘ אלי רז העומד בראש פרויקט האולימפיאדה בפיסיקה, מרצה לפיסיקה בטכניון, וראש היחידה לפיסיקה במכללה האקדמית 
להנדסה אורט בראודה בכרמיאל.
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