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בשנת.הלימודים.תשס"ו.זכיתי.בפרס.על.שם.יוסף.דוד,.מפמ"ר.

קרן. משפחתו. ייסדה. מותו. אחרי. הפיסיקה.. להוראת. לשעבר.

מלגת. בזכות. זכרו.. להנצחת. בישראל. פיסיקה. למורי. מלגות.

הפרס.השתתפתי.ביוני.2006.בבית.ספר.קיץ.למורי.פיסיקה.

של. לפיסיקה. המכון. בחסות. סקוטלנד,. בגלזגו,. התקיים. אשר.

דוד. יוסף. של. מודה.למשפחתו. אני. כך. על. גלזגו.. אוניברסיטת.

.30 .- .26 ימים,. חמישה. נמשך. הספר. בית. הפרס.. ולועדת.

מסקוטלנד,. פיסיקה. מורי. ושמונה. עשרים. בו. והשתתפו. ביוני,.

ואני.מישראל..באחד.מימי.הכינוס.ערכנו.ביקור. אנגליה,.שוויץ.

באוניברסיטת.אדינבורו.ובמצפה.הכוכבים.המלכותי.שלידה;.על.

ביקור.זה.ארחיב.בהמשך.

.)1907 .- .1824( תומסון. וויליאם. פעל. גלזגו. באוניברסיטת.

פעל. אדינבורו. ובאוניברסיטת. קלווין,. לורד. בשם. יותר. הידוע.

ג'ימס.קלארק.מקסוול.)1831.-.1879(..כידוע.פעלו.באנגליה.

ארנסט. ניוטון,. אייזק. הפיסיקאים:. מגדולי. כמה. ובסקוטלנד.

בחדרים. לעבור. מאוד. והתרגשתי. פארדיי,. ומייקל. רתרפורד.

ובפרוזדורים.בהם.דרכו.רגליהם.של.גדולי.הפיסיקה,.שהניחו.את.

אבני.היסוד.לפיסיקה.של.ימינו.

כגון. מגוונים,. בנושאים. העשרה. בהרצאת. התחיל. יום. כל.

ועוד.. המוסיקה,. של. הפיסיקה. אסטרופיסיקה,. ננוטכנולוגיה,.

המשתתפים. חולקו. בהן. לסדנאות. הוקדש. מהזמן. ניכר. חלק.

לארבע.קבוצות.שעסקו.בנושאים.הבאים:.מתקף,.זרם.חשמלי.

ישר,.קיטוב.האור.ורדיואקטיביות..כל.קבוצה.עבדה.בסגנון.שונה,.

אך.המשותף.היה.שיטת.ההוראה.המוצעת.של.הנושא:.תיאוריה.

מינימאלית.והרבה.הדגמות.

כל.הנושאים.פתחו.בשאלה.לשם.מה.לומדים.את.הנושא,.וכיצד.

אפשר.ליישם.אותו.ואילו.הגישה.שלנו.בארץ.היא.אחרת..אנחנו.

ידי.חוקים.פיסיקליים,. מנסים.להסביר.את.תופעות.הטבע.על.

לצרכים. בהם. להשתמש. אפשר. כיצד. מראים. כך. אחר. ורק.

ואוניברסאלית.. מדעית. בסיסית,. יותר. שלנו. הגישה. מעשיים..

בעולם.המערבי,.לצערי,.לא.מאמינים.בסקרנות.הטבעית.של.

הילדים.המעודדת.אותם.לשאול.שאלות.כגון.מדוע.הטבע.מתנהג.

כפי.שאנו.רואים,.אלא.הולכים.ישר.לכיוון:.מה.אני.יכול."להרוויח.

מידע.זה?"

הקבוצות.הכינו.מצגות.עם.הפניות.לאתרי.אינטרנט.רלבנטיים,.

סרטוני.וידיאו,.הדגמות.וציורים.מצוינים.

אני.השתתפתי.בקבוצה.של.מתקף.ותנע.והראינו.שבהתנגשויות.

מגיבים.חומרים.שונים.בזמני.אינטראקציה.שונים..הכוח.הממוצע.

האינטראקציה. זמן. כאשר. קֵטן. המתנגשים. הגופים. על. הפועל.

גדֵל..התיאוריה.הקצרה.המלווה.את.הניסוי.מאוד.שימושית.

ברשותי.דוגמה.של.חלק.ממצגת.העוסקת.בהסבר.דידקטי.של.

וחוש. קולי. ליווי. עם. מאוד. יפה. הייתה. המצגת. במקביל.. חיבור.

הומור.

באוניברסיטת. לביקור. אחד. יום. הוקדש. כבר,. שאמרתי. כפי.

אדינבורו.ובמצפה.הכוכבים.שלה.

מקוריים. ספרים. המכילה. ספריה. נמצאת. הכוכבים. במצפה.

נדירים,.ביניהם.ה-Principia.של.ניוטון.

באוניברסיטת.אדינבורו.עוסקים.במחקרים.תיאורטיים.בתקווה.

היווצרות. העולם,. בריאת. כגון. יסוד. לבעיות. מענה. שיתנו.

גלקסיות,.כוכבי.לכת.וגרמים.שמימיים.שונים..ביקרנו.גם.במרכז.

המבקרים.המשמש.אשנב.לפיסיקה.בת.ימינו,.לאסטרופיסיקה.

ולטכנולוגיה..באוניברסיטה.שמענו.הרצאה.על.מקסוול,.הישגיו.

ולתיאוריה. האלקטרומגנטיות. לפיתוח. ותרומתו. המדעיים.

הקינטית.של.הגזים..אוניברסיטת.אדינבורו.גאה.בכך.שגאון.כמו.

מקסוול.פעל.בין.כתליה.

קיבל בוב. של. חדשה. לשיטה. התוודענו. יום. .באותו.

."A Curriculum for Excellence"..בשם.(Bob Kibble)

דיון. ידי. על. ללימודי.מדעים. השיטה.ממליצה.למשוך.תלמידים.

חוויותי בבית ספר קיץ למורי פיסיקה בגלזגו
יבגניה גבאי, בית הספר התיכון שבח-מופת, תל-אביב

מצפה הכוכבים המלכותי באדינבורו
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לדוגמה,. כמו. מסוימים,. נושאים. של. וניתוח.

סיפורים.על.גליליאו.וג'ורדנו.ברונו..בוב.קיבל.

בנושאים. לדיון. התלמידים. שהזמנת. סבור.

עניין. לגילוי. לקרבם. עשויה. שונים. מדעיים.

יכול. הדבר. לדעתי. אך. המדעים.. בלימודי.

להיות.רק.בנוסף.ללימודים.בדרך.המקובלת.

ולא.במקומם.

חוץ.מהרצאות,.סדנאות.בקבוצות.והביקור.

ביקור. גם. היה. אדינבורו. באוניברסיטת.

האופטיקה. נושא. כל. בו. מדע,. במוזיאון.

הגיאומטרית.היה.מפותח.סביב.הסיפור.של.

לואיס.קרול."אליסה.בארץ.הפלאות".

בשיחות.עם.המורים.התברר.שיש.לנו.בעיה.

גדול. מספר. למשוך. להם. קשה. משותפת:.

של.תלמידים.ללימודי.פיסיקה,.כי.מקצוע.זה.

אותם. לשכנע. מנסים. הם. מדי.. נחשב.קשה.

בעזרת.הבטחה.שבעתיד.הם.יוכלו.להצליח.

דוגמה. כסף.. הרבה. להרוויח. וכמובן. בחיים.

תלמידים. למשיכת. "הפרסומות". לאחת.

לפיסיקה.מופיעה.כאן.

נסעתי. בגלזגו. להשתלמות. בהמשך.

לגרנובל.)צרפת(.לבקר.חבר.משנות.לימודי.

דמיטרייב,. ולדימיר. פרופ'. באוניברסיטה,.

אשר.מנהל.פרויקט.אירופי.)עם.תקציב.של.

1.5.מיליון.יורו.לשנה(.במאיץ.חלקיקים..הוא.

כמו:. היום. "הכי.חמים". בנושאים. עוסק.שם.

ננוטכנולוגיה.וייצור.חומרים.חלופיים.לנפט.

דוד. יוסף. למשפחת. להודות. ארצה. בסיום.

ולמשרד.החינוך.שבזכותם.נחשפתי.לשיטות.

במחקרים. המשולבות. שונות,. הוראה.

נשמו. אותו. האוויר. את. לנשום. ואף. עדכניים.

גם.קלווין.ומקסוול.בזמנם.
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