שאלה קצת אחרת
ירון להבי ,מכללת דוד ילין ,ירושלים ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
להוראת הפיזיקה מטרות רבות הקשורות בהבנת מושגים ועקרונות פיזיקאליים ,היבטים איכותיים של פתרון בעיות,
מיומנויות חקר ,עיבוד מידע ופענוחו ,טיעון והסבר או פיתוח של תפיסה כוללת ומכלילה .לעתים נדירות אנו בודקים האם
המיומנות שרכשו התלמידים מצביעות על השגת החלק הארי מתוך מטרות אלו“ .שאלות קצת אחרת” חוברו כדי לספק
בידי המורים כלי (לא יחיד) שיאפשר בדיקה של מיומנויות אותן רכשו התלמידים ושאינן מתמקדות רק בפתרון בעיות או
בשליטה בכלים פורמליים .מטרתה של השאלה שלפניכם למשל ,לבדוק את יכולת התלמידים להתבונן בתופעת טבע
ולנתח אותה באמצעות מושגים אותם למדו במהלך לימודיהם .אין כאן אפשרות להשתמש במתכון מוכן מראש אלא
בהבנה של המושגים וביישום של אותה הבנה במתן הסבר לתופעה.
השאלה מבוססת על התבוננות בצילום ,נסיון לפענח את התופעה הנראית בו ולהסבירה באמצעות מושגים פיזיקליים.
הצילומים של התלמידים בתחרויות הצילום ,כמו בדוגמה  bהמופיעה כאן ,1יכולים לספק מקור לחיבור שאלות מסוג זה.
א .התבוננו בשני הצילומים שלפניכם והסבירו מה רואים בכל אחד מהם.

b

a

ב .נהוג לומר כי מראה מישורית הופכת את הדמות הנוצרת בה .נתונה מראה המוחזקת במצב אנכי .באיזה כיוון (למעלה-
למטה ,ימין-שמאל ,קדימה-אחורה) הופכת המראה את הדמות של אדם הניצב מולה? הסבירו את תשובתכם בעזרת
שרטוט.
ג .מדוע הדמות המופיעה בצילום  aהפוכה? מהו כיוון ההיפוך של הדמות? כיצד מתקשרת תשובתכם לתשובה לסעיף
הקודם? תארו בעזרת שרטוט מתאים את האופן שבו נוצרת הדמות.
ד .ידוע כי המרחק בין הצלם לבין החוף שמנגד בצילום  aהוא  300מטרים וכי המרחק מחוף זה ועד לרגלי ההר הוא
 20ק”מ .הצלם ,שגובהו  1.80מטר ,מעריך כי המקום בו משתקפת פסגת ההר על פני האגם נמצא במרחק אופקי של
 25מטרים ממנו .העריכו את גובהו של ההר.

1

צילום “ - bאדם בצל הטיפה”  -צולם על-ידי תומר פרידמן מתיכון “הדרים” בהוד השרון וזכה בתחרות הצילום תשס”ח ( .)2008ראו ב
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ה .הסבירו ,בעזרת שרטוט ,כיצד נוצרת אחת הדמויות של התינוק בצילום  .bמהן ה”עדשות” היוצרות את הדמויות? מהו
אופיין (מרכזות ,מפזרות)? מהו אופי הדמות?
ו .להיכן יש למקד את המצלמה בצילום  ?bמה משמעות הדבר מבחינה אופטית (המקום בו נוצרת אחת הדמויות)?
ז .היכן ,מבחינה אופטית ,נמצא התינוק שדמויותיו מתקבלות בצילום? הסבירו את תשובתכם באמצעות מושגים כגון
מוקד ומיקום העצם והדמות ביחס למוקד.
ח .סכמו בקצרה את ההבדלים העקרוניים בין צילום  aלבין צילום .b

קרןקיסריה

תכנית קיסריה במחלקה
להוראת המדעים במכון ויצמן

המחלקה להוראת המדעים

אדמונדבנימיןדהרוטשילד

תכנית קיסריה היא תכנית אקדמית במכון ויצמן למדע שבה משתתפים מורים מצטיינים למדעים
ולמתמטיקה בבתי -הספר התיכוניים .התכנית ממומנת מתרומת קרן קיסריה אדמונד בנימין דה
רוטשילד ומנוהלת על ידי המחלקה להוראת המדעים.
בתכנית שני מסלולים :מסלול תלת-שנתי לתואר שני במדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע
ומסלול חד שנתי להתמחות בקידום יוזמות ייחודיות במערכת החינוך המיועד למורים בעלי תאר
שני או שלישי במדע ,או בהוראת מדעים .בכל אחד מן המסלולים מתקיימים בשנה זו לימודים
בתחומים הבאים :כימיה ,ביולוגיה ,פיזיקה ומתימטיקה .במסלול לתואר שני בפיזיקה משתתפים
שמונה מורים ובמסלול לקידום יוזמות משתתפים שבעה מורים.
התכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי התחומי והבינתחומי ,מפגשים בלתי-
אמצעיים עם חידושי המדע ,רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות ,השתתפות בפרויקטים ובמחקר
בהוראת מדעים ,היכרות עם מעבדות מחקר במכון ויצמן ,והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות.
בוגרי שני המסלולים יוכלו ליהנות במשך שנים משיתוף פעולה עם מדעני מכון ויצמן ,המחלקה
להוראת המדעים ומכון דוידסון לחינוך מדעי הפועל גם הוא במכון ויצמן למדע .לבוגרים יוצעו
תוכניות המשך ,במסגרתן ייקחו חלק בבנייה ובהובלה של יוזמות חינוכיות חדשניות לקדום הוראת
המדעים והמתמטיקה בבית הספר ומחוצה לו .היוזמות ימומנו על-ידי התוכנית ,ויופעלו בשיתוף
המחלקה להוראת המדעים ,מחלקות מדעיות אחרות במכון ויצמן למדע ,ומכון דוידסון לחינוך מדעי.
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