 מפיו ועליו- איינשטיין
 מכון ויצמן למדע, המחלקה לפיסיקה של חלקיקים,ליקטה רחל צ‘צ‘יק
, כל המדע שלנו:”דבר אחד למדתי בשנות חיי הארוכות
 הינו דבר פרימיטיבי וילדותי – אך זהו,בהשוואה למציאות
."הדבר היקר ביותר שיש לנו
¨ÔÓÙÂ‰ ˘· ˙‡Ó ¢ÔÎÙ‰ÓÂ ¯ˆÂÈ ∫ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ë¯·Ï‡¢Ï ‰Ó„˜‰‰ ÍÂ˙Ó

ÂÈ˙Â¯Ó‡Ó ˙Á‡ È‰ÂÊ ""אלוהים מתחכם אך אינו מרושע
¯È·Ò‰Ï Â· Â˜Á„˘ ¯Á‡Ï ÆÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰
¯∫ "הטבע מצניע את המסתורין שלו באמצעותÈ‰·‰ ¨Â˙ÂÂÎ ˙‡
."גדלותו ולא דווקא באמצעות ערמתו

Æ±π∑≤

Æ±π≥∞ ÆÔÂËÒÈ¯Ù· ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ÔÂÈÎ¯‡

¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ‡È˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰Úˆ‰Ï ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ·¯ÈÒ ¯˘‡Î
." וכמעט לא כלום על אנשים,¯∫ "אני יודע מעט על הטבעÓ‡

 המתמטיקה."הפיסיקה היא בעיקרה מדע אינטואיטיבי ומדויק
."היא רק כלי לבטוי החוקים השולטים בתופעות

È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙È· ¢‰ÎÂ¯Ú˙ ≠ ÔÈÈË˘ÈÈ‡¢ ÍÂ˙Ó

Æ±πµ∂ ÆÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˙‡Ó ¢ÔÈ·ÂÏÂÒ ÒÈ¯ÂÓÏ ÌÈ·˙ÎÓ¢ ÍÂ˙Ó

Æ±π∑π ÆÌÈÏ˘Â¯È
‰Ï‡˘ ±π≥±–Ó ·˙ÎÓ· ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˙‡ Ï‡˘ È·È·‡≠Ï˙ „ÏÈ
∫¢‰ÈÏÚ ˙ÂÚÏ ÂÚ„È ‡Ï ¨‰¯ÂÓ‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ¨¯·Á Û‡¢˘
‰Î ÌÈ·ÎÂÎ ÌÈÏÂÎÈ Ì‡‰ ¨ı¯‡‰ ÂÓÎ ÏÂ„‚ ·ÎÂÎ ÏÎ˘ ¯Á‡Ó¢ Æ±
øÌÈÓ˘· ÌÂ˜Ó ‡ÂˆÓÏ ÌÈ·¯
ÌÈ·Â¯˜ ‰Î ÂÈ‰È˘ ¨ÌÈ·ÎÂÎ‰ Ï˘ ÌÏ„Â‚ ÏÏ‚· ¨È¯˘Ù‡ ‰Ê ÍÈ‡ Æ≤
¢øı¯‡Ï
∫‰Ú ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Æ≥
 ובכל, שהתפוזים בארץ ישראל גדולים מאוד,”אתה יודע
.זאת אפשר לייצא אותם אם נמצאות תיבות מספיק רחבות
 שתיבתו של של אלוהים היא באמת:התשובה לשאלתך היא
."רחבה מאוד
È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙È· ¢‰ÎÂ¯Ú˙ ≠ ÔÈÈË˘ÈÈ‡¢ ÍÂ˙Ó
Æ±π∑π ÌÈÏ˘Â¯È

˙¯ÊÚ· ¯·„ ÏÎ ‡Ë·Ï Ô˙È Â˙Ú„Ï Ì‡‰ ÌÚÙ Ï‡˘ ÔÈÈË˘ÈÈ‡
 אולם יהיה זה, זה אפשרי,∫ "כן‰Ú ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ¨ÌÈÈÚ„Ó ÌÈÁÂÒÈ
 זה יהיה כמו לבטא את הסימפוניה התשיעית של.חסר טעם
."בטהובן בצורת עקומה של לחץ אויר
˙ÎÈ¯Ú· ¢‰‡ÂÙ¯·Â Ú„Ó· ‰¯ÈˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙¢ ÍÂ˙Ó Ô¯Â· Æ‚ ÈÙÓ
Æ±π∑µ ¨Ò·¯˜ Æ‡Æ‰
(G. Born in "The Creative Process in Science and Medicine")

("Lettres a Maurice Solovin")

”הדרך ההגיונית היחידה לחנך היא על ידי דוגמה אישית ובלית
"ברירה תהא זו דוגמה מרתעת
"כדי להענישני על שבזתי לסמכויות הפך הגורל אותי עצמי
."לסמכות
Æ±π∑≤ ¨ÔÓÙÂ‰ ˘· ˙‡Ó ¢ÔÎÙ‰ÓÂ ¯ˆÂÈ ∫ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ë¯·Ï‡¢ ÍÂ˙Ó
("Albert Einstein: Creator & Rebel" by Benesh Hoffman)

≠ È¯ÏÂÂ ‡Â‰ Â˘‚ÙÂ‰ ÊÈ¯Ù· ‰Â˘‡¯Ï ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ¯˜È· ¯˘‡Î
¨‰¯·Á‰ ˙Â˘Ó ˙Á‡ Ï˘ ÔÂÏÒ· ≠ ÚÂ„È‰ È˙Ù¯ˆ‰ ¯¯Â˘Ó‰
‰¯ÈˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰‡‚˙‰˘ ¨È¯ÏÂÂ ÆÏ‰˜‰ ˙ÂÁÎÂ· ÂÁÁÂ˘Â
ÏÚ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˙‡ ¯˜ÂÁ ÏÁ‰ ¨ÈÙÂÒ‰ ¯ˆÂÓ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ Â˙Â‡ ÔÈÚÓ
∫Â˙„Â·Ú ÈÎ¯„
? וכיצד אתה עובד? האם תוכל לספר לנו דבר מה על כך∫‰ÚÓ˜ ˙ÏÙ¯ÂÚÓ ‰˙È‰ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ï˘ Â˙·Â˘˙ ≠
... אני קם בבוקר ויוצא לטייל... אינני יודע, ובכן, ואתה בוודאי לוקח אתך את הפנקס,È¯ÏÂÂ ‰Ú , מענין, הו.ובכל פעם שעולה במוחך רעיון נאה אתה רושם אותו
.ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ·È˘‰ , אינני עושה זאת, לא? האומנם. רעיון נאה הינו דבר כה נדיר, אתה יודע, ובכן˙ÎÈ¯Ú· ¢‰‡ÂÙ¯·Â Ú„Ó· ‰¯ÈˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙¢ ÍÂ˙Ó ¨„ÂÂÓ Æß‚ ÈÙÓ

¨˙Ï·Â˜Ó ‡Ï „Â‡Ó ‰˙È‰ ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ï˘ Ú„Ó‰ ˙ÈÈÙÂÒÂÏÈÙ
È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ‰·È˘Á‰ Ì‰· ÌÈÓÊ· ÆÌ¯ÊÏ ˙„‚ÂÓÂ
ÌÊÈÏËÓÂ¯ËÒÈ‡ ¨¯·Â‚ ÌÊÈÈÓ¯Ë„È‡ ¯·ÚÏ ‰Ú Ú„Ó·Â
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Æ±π∑µ ¨ÈÏ˘ Æ‰Æß‚ÆÂ Ò·¯˜ Æ‡Æ‰
(J. Monod in "The Creative Process in Science and Medicine"
Edited by H.A. Krebs and J.H. Shelly.)

 אך קול פנימי אומר לי."מכניקת הקוונטים ללא ספק מרשימה
 אך, התיאוריה אומרת הרבה.שאין היא עדיין הדבר האמיתי
, על כל פנים, אני.אינה מקרבת אותנו אל סודו של אלוהים
."משוכנע שאלוהים אינו מטיל קוביה במשחק מזל
Æ¢ÌÈ·˙ÎÓ ¨ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ≠ Ô¯Â·¢ ÍÂ˙Ó Æ±π≤∂ ˙˘· Ô¯Â· Ò˜ÓÏ ·˙ÎÓ
("Einstein – Born Letters”)

Æ±π∑± ¨Ô¯Â· ÆÓ ˙‡Ó

 השיעור הראשון חייב לכלול רק ניסויים,”באשר לפיסיקה
 ניסוי יפה כשלעצמו שווה יותר מעשרים.מעניינים ומושכי עין
 אשר עדיין, במיוחד חשוב הדבר שמוחות צעירים.נוסחאות
 לא יוטרדו על ידי,צריכים למצוא את דרכם בעולם התופעות
 הנוסחאות בפיסיקה ממלאות את התפקיד המשעמם.נוסחאות
."והמפחיד של התאריכים והשנים בלימוד ההיסטוריה
Æ±π∑∞ ¨È˜Ò·Â˜˘ÂÓ ˙‡Ó ¢ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘¢ ÍÂ˙Ó
("Conversations with Einstein" by A. Moszkowski)

”אין זה אלא נס שדרכי ההוראה המודרניות לא חנקו עדיין לגמרי
, לבד מתמריצים,את יצר החקרנות; שכן צמח עדין זה זקוק
." ללא ספק,בעיקר לחופש; ללא החופש הוא ייהרס
¢ÔÚ„Ó ÛÂÒÂÏÈÙ ∫ÔÈÈË˘ÈÈ‡ Ë¯·Ï‡¢≠· ¢˙ÂÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ ˙Â¯Ú‰¢ ÍÂ˙Ó
Æ±πµπ ¨ÙÈÏ˘ Æ‡Æ‡ ˙ÎÈ¯Ú·
("Autobiograqhical Notes" in "Albert Einstein: Philosopher-Scientist".
edited by E.A.Schlipp).

±π∑π ¨≤¥ ‘ÓÚ ¨∏®±© “‰„Â‰˙“Ó ÁÂ˜Ï

Ï˘ Â˙Ù˜˘‰ ‰˙È‰ ¨˙È·ÈË˜ÏÂ˜ ˙ÈÚ„Ó ‰È˘ÚÂ ÈËÓÈ˙Ó
˙ÈËÒÈÏ‡È¯ ¨˙ÈËÒÈÈÓ¯Ë„ ¨ÒÂÒÈ‰ ‡ÏÏ ˙ÈÒÈÙ‡ËÓ ÔÈÈË˘ÈÈ‡
‡Â‰ ÂÓˆÚ Ú„Ó‰˘ ¯Ó‡Ï ‚‰ ‡Â‰ Æ˙ÈËÒÈÏ‡Â„ÈÂÂÈ„È‡Â
‰ÈÂÙˆ È˙Ï· ˙Â‚‰˙‰ ÏÎ Ï·˜Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Â‰ Æ‰˜ÈÒÈÙ‡ËÓ
Ì‰˘ ÏÎ ÌÈÈ˘˜ Â‡ ÚÂ·˜ ÈË¯Â‡È˙ ÔÈÚ ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÆÚ·Ë·
ÏÎ·Â ÆÚ·Ë‰ ˙Â‚‰˙‰ ˙Â„Â‡ ÌÈ˘„Á ÌÈÈÎÙ‰Ó ˙ÂÂÈÚ¯ ÌÚ
‰¯Î‰‰ ∫‰˙ÂÁÈ˘˜· ˙ÈÒÏ˜ ‰˙È‰ ÂÏ˘ ‰¯Î‰‰ ˙¯Â˙ ¨˙‡Ê
ÂÏÈÙ‡ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó‰ Æ˙ÈËÒÈÈÓ¯Ë„ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙È˘Â‡‰
ÂÈÈÚ ˙‡ ‰¯ÂÂÈÒ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ¨‰Ï˘ ¯˙ÂÈ· ˙ÂÎ·ÂÒÓ‰ ˙Â˜ÈÎË‰
˙‚˘‰Ï ¯È˘ÎÓ Ï˘ ‰ÊÓ „·Ï ¯Á‡ „È˜Ù˙ ‰Ï ÒÁÈÈ˘ ÍÎ È„Î „Ú
È„Î ÌÈÈËÓ˙Ó ˙ÂÂ¯˙Ù· ¢˜ÁÈ˘¢ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÆÚ·Ë‰ Ï˘ ‰¯‡‰
·ˆÈ˘ ‰Ó ‰Ê ÆÌÈ‡˙ÓÎ ‡ˆÓ˘ ÔÂ¯˙Ù Â˙Â‡ È˙ÈÓ‡Î Ï·˜Ï
ÂÈ‡ ÌÈ‰ÂÏ‡˘ ¨ÌÈ˘Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰ ÂÈÁÂÒÈ È¯ÂÁ‡Ó
˙ÂÂÈÏÚ ˙‡ Ï·È˜ ‡Ï Ì‚ ÌÏÂÚÓ ÆÏÊÓ ˜Á˘Ó· ˙ÂÈ·Â˜ ÏÈËÓ
Æ‰È¯Â‡È˙‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂÈÒÈ‰
È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙È· ¢‰ÎÂ¯Ú˙ ≠ ÔÈÈË˘ÈÈ‡¢ ÍÂ˙Ó
Æ±π∑π ¨ÌÈÏ˘Â¯È

 הוא עושה.”אלוהים אינו מוטרד מן הקשיים המתמטיים שלנו
."אינטגראציה באופן ניסיוני
Æ±π¥≤ ¨(L. Infeld) „ÏÙÈ‡ ÆÏ ˙‡Ó Quest ÍÂ˙Ó

”אתה מאמין באלוהים המטיל קוביות ואני בחוק וסדר שלמים
 ואשר אני מנסה לתפוס בדרך,בעולם הקיים באופן אובייקטיבי
."ספקולטיבית פראית
¢ÌÈ·˙ÎÓ ¨ÔÈÈË˘ÈÈ‡≠Ô¯Â·¢ ÍÂ˙Ó Æ±ππ¥ ˙˘· Ô¯Â· Ò˜ÓÏ ·˙ÎÓ
("Einstein – Born Letters”) Æ±π∑± Ô¯Â· ÆÓ ˙‡Ó

תהודה

°ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ
˙¯·ÂÁ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÂÓ‚· ¢‰„Â‰˙¢· ÂÓÒ¯ÂÙÈ˘ ÌÎÏ˘ ÌÈ¯Ó‡Ó ÂÎÊÈ ‰¢˘˙ ß‰ „ÁÂÈÓ ¯ÊÂÁ· ·Â˙ÎÏ Ì‡˙‰·
∫ÈË·Ï¯‰ ÚË˜‰ ÔÏ‰Ï Æß‚∂ ÛÈÚÒ ®±ππ¥ ¯·ÂË˜Â‡ ¨¥∑ ßÓÚ ¨π¥ ¯·Ó·Â≠¯·ÂË˜Â‡© ¨¢ÍÈ˙ÂÈÂÎÊ”
ÈÚ„Ó ÌÂÒ¯Ù Â‡ ¯˜ÁÓ ˙„Â·Ú
‰„ÚÂ È¢Ú ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÂÓ‚Ï Â˙ÂÎÊ ˜„·È˙ ¨˙ËÏ˜· Â‡ ˙Ú≠·˙Î· ÌÒ¯ÂÙ˘ ¨ÈÚ„Ó ¯Â·ÈÁ Â‡ ¯˜ÁÓ ˙„Â·Ú ·˙Î˘ ¨‰‡¯Â‰ „·ÂÚ
‰‡¯Â‰‰ „·ÂÚ ˙‡ ‰˙ÎÈÊ ‡Ï ‰Â„‰ ‰„Â·Ú‰˘ È‡˙· ˙‡Ê Æ‰‡¯Â‰· Ì„‡≠ÁÂÎ Û‚‡· ‰ÎÓÒ‰Â ‚Â¯È„ Û‚ „ÈÏ ˙ÏÚÂÙ‰ ˙„ÁÂÈÓ
∫ÔÏ‰ÏÎ ÌÈÏÏÎ‰ È¢ÙÚÂ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ËÈÏÁ˙ ‰„ÚÂÂ‰ Æ¯‡Â˙· Â‡ ¯Î˘ ˙‚¯„·
Æ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÂÓ‚· ÌÈÎÊÓ ÌÈ‡ ÌÂ‚¯˙ Â‡ ËÂ˜ÈÏ ¨‰ÎÈ¯Ú
¨·¢ÂÈÎÂ ®Á¢ËÓ© ˙ÈÎÂÈÁ ‰È‚ÂÏÂÎËÏ ÊÎ¯Ó· ¨®Ó¢ÏÓ© ÌÈÚ„Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ÊÎ¯Ó· ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎÂ˙ Û‚‡· ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰ „·ÂÚ
ÆÂ„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ‰·È˙Î „Ú· ÏÂÓ‚· ‰ÎÂÊÈ ‡Ï
Û˜È‰· Ï¢‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙Á‡· ‰·È˙Î· Ì‚ ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰Â ¨˙ÂÁÙÏ ‰‡ÏÓ ‰¯˘ÓÓ ≤Ø≥ Ï˘ Û˜È‰· ‰‡¯Â‰· ˜ÒÚÂÓ‰ „·ÂÚ
¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï ÆÈ„ÂÓÈÏ ¯ÓÂÁ ˙·È˙Î ¯Â·Ú· ÏÂÓ‚Ï ‰˘˜· ˘È‚‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ¨‰¯˘Ó ±Ø≥ „Ú Ï˘
Æ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó È˘Ó Â˙¯˘Ó
ÌÈ¯ÊÁÂÓ Ì·Â¯ Í‡ ¨„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ¯ÙÒ· ÌÈ¯‡˘ Ì˜ÏÁ ÆÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÈÁ˙È ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
ÆÌ‰ÈÏÚ·Ï
ÆÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÂÏ·˜Ï Ô˙È˘ ¨∞µ∞Æ≤∞≤ ˙¢Á ßÒÓ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË ‚¢Ú Â˘‚ÂÈ ‰Ê ÛÈÚÒ È¢ÙÚ ˙Â˘˜·
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