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דבר המערכת
דבר המערכת
מורים יקרים,
נוהג שגור הוא שדבר מערכת העיתון "תהודה" מציג דרך עניין כללי כלשהו את חוט השני העובר בין המאמרים המופיעים
בכל גיליון .ואולם ,גיליון מיוחד זה שלפניכם ,המוקדש לציון חמישים שנים למותו של פרופ' עמוס דה-שליט ,אינו זקוק
לכך .תעתיק ההרצאה "על הוראת השיטה המדעית" שתכנן לשאת עמוס דה-שליט בוועידת רחובות למדע וחינוך בארצות
מתפתחות שנערכה בחודש אוגוסט  1969המופיע בפתח הגליון יכול לספר מכוח עצמו את סיפורו של הגיליון המיוחד
שלפניכם .הקורא את הדברים שתכנן דה-שליט לומר לומד מהם כיצד מתמזגות זוויות הראיה המדעיות ,ההומניסטיות,
החינוכיות והתרבותיות לכדי מבטו המעמיק והרואה-למרחוק של אדם אחד  -מדען ,הומניסט איש חינוך ותרבות .כל
תכולתו של גיליון זה משתקפת בדברי ההרצאה :התיאור של טבע התפתחותו של המדע כתהליך המבוסס על הנכונות
לטעות ,התיאור של המתמטיקה כשפת-תרבות של בני אנוש שאפשר לתרגם אליה בעיות מתחומים שונים ,ומתחום
תופעות הטבע בפרט ,חשיבותו של החינוך המדעי בחברה המודרנית ,מקומם של המורים בחינוך המדעי וחשיבותו של
מחקר על הוראת המדע המבוסס על עקרונות השיטה המדעית.
סיפור ההרצאה המתוכננת חופן בחובו גם את הסיבה לעיתוי הוצאתו לאור של גליון מיוחד זה ,חמישים שנה לאחר מועד
פתיחתה של וועידת רחובות .פרופ' עמוס דה-שליט ,שזכרו מצוין בגיליון לא הספיק לשאת את ההרצאה .הוא הובהל
לבית החולים זמן קצר לפני הוועידה אותה היה אמור לפתוח ומאוחר יותר נפטר .ההרצאה הוקראה בשמו.
מכאן ידום עט העריכה אל מול כוח דבריו של עמוס דה-שליט.
מערכת תהודה,
תמוז ,תשע”ט
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מסמך :העתק ההרצאה שתכנן עמוס דה-שליט לשאת בוועידת

רחובות באוגוסט 1969

מסמך :העתק ההרצאה שתכנן עמוס דה-שליט לשאת בוועידת רחובות באוגוסט 1969
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חבר ,מדען מבריק ומנהיג מדעי
יגאל תלמי ,המחלקה לפיסיקה גרעינית ,מכון ויצמן למדע
עמוס דה-שליט -

הומניסט ,מדען ואיש חזון

בקרוב תמלאנה  50שנה למותו של עמוס דה-שליט .אלה מאתנו שזכו להכירו עדיין נושאים
בבהירות רבה את דמותו ,את הישגיו בתחום הפיסיקה ואת מנהיגותו מעוררת ההשראה
כאשר היה יועץ ,חבר בהנהלת מוסדות העוסקים בענייני מדע וגם כאשר עמד בראשם .בכל
תחום שבו עסק ,הטביע עמוס את חותמו ומן הפירות אנו נהנים עד עכשיו .היה לעמוס
קסם אישי שהרעיף אותו על ראשי ממשלות ועל פועלי ניקיון .קשה לתאר במלים את
דמותו המיוחדת של עמוס .אפשר להתפעל מהישגיו הרבים ,להצטער על לכתו מאתנו בגיל
צעיר יחסית ולשער מה הרבה היה יכול עוד להשיג .להלן אנסה לספר על שנותיו הראשונות
של עמוס כתלמיד וחוקר צעיר .על ההמשך יסופר במאמר אחר בחוברת זו.
את עמוס פגשתי באוניברסיטה העברית
בירושלים בראשית שנת הלימודים .1944-1945
הוא היה גבוה ותמיר והיה לבוש מדי נוטר של
משטרת היישובים העבריים ,כולל כובע
“אוסטרלי” רחב שוליים .את שמו ראיתי בעלון
מתמטיקה לנוער ושמחתי לפגוש אותו .באותה
תקופה נקראו בוגרי תיכון להקדיש שנה לשרות
לאומי והוא התגייס לנוטרות .הוא הוצב ,בוודאי
לפי בקשתו ,בסביבת ירושלים והדבר איפשר לו
להירשם ללימודים באוניברסיטה העברית.
בזמנו החפשי הוא השתתף בהרצאות ובתרגילים
והצליח לסיים שנה ראשונה בחוגים פיסיקה/
מתמטיקה .כבר אז נתקל עמוס בגילוי של
ביורוקרטיה שנגדה נלחם כל חייו .פקידי
האוניברסיטה לא רצו להכיר בשנה שלמד כשנת
לימודים .עמוס לא ויתר ובהתערבות המרצים
הענין סודר .מספר התלמידים היה קטן והרצאות
מסוימות היו מיועדות לתלמידים מתחילים
ומתקדמים כאחת .אני זוכר הרצאה אחת ,נדמה
לי בגיאומטריה דיפרנציאלית ,שהשומעים
הקבועים בה היו עמוס ואני .לפעמים הצטרף
אלינו שומע נוסף.
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כט' בנובמבר  1947התקבלה במליאת האו”מ החלטה על חלוקת ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית .למרות
הפגמים בהחלטה ,היא התקבלה ביישוב היהודי בהתלהבות רבה .הערבים ,לעומת זאת ,פתחו בפעולות איבה וברצח של
יהודים .מדינות ערב הודיעו שכאשר הבריטים יעזבו ,הן תפלושנה לארץ ישראל כדי לסכל את תוכנית החלוקה .ביישוב
העברי הוכרז על גיוס כללי .באותו הזמן הוקם חיל-מדע (חמ”ד) שאליו הופנו הסטודנטים של הטכניון והסטודנטים
במדעי הטבע של האוניברסיטה העברית .בחמ”ד ניסו לפתח מערכות נשק והבסיס העיקרי של החיל היה בשטחי מכון
זיו שממנו צמח אחר כך מכון ויצמן .אני נשארתי בירושלים ובסביבתה במסגרת חי”ש (חיל שדה) וכך השתתפתי בקרבות
נגד ערבים מקומיים ונגד הלגיון הערבי שפלש מירדן .אני חשבתי שהמלחמה תהיה קשה מאוד ולא הייתי בטוח שהחמ”ד
יוכל לתרום לה הרבה .לאורך כל זמן ההתארגנות יכולתי להמשיך בלחימה כרצוני למרות הפניות אלי לעבור לחמ”ד .אך
כעבור מספר חדשים הגיעה פקודה רשמית להעביר אותי .הועברתי לירושלים וכאשר נפתחה “דרך בורמה” ,נסעתי (בג’יפ)
לרחובות לבסיס חמ”ד שהיה כאמור בשטח של מכון זיו .שם פגשתי את עמוס ואת שאר הסטודנטים ושמעתי על
הישגיהם .הקבוצה שבה היה עמוס פיתחה תול”ר – תותח ללא רתיעה שנקרא בפיהם “לא-רתע” (שם שהמציא עמוס
על משקל לורטה שהייתה שחקנית קולנוע ידועה) .היה זה הישג מרשים אך ,מה שלא ידענו אז ,פיתוח מערכת נשק הוא
תהליך ארוך ומסובך .להערכתי ,ההישג העיקרי של חמ”ד היה שממנו ,ומתלמידי הטכניון שהיו בו ,צמחה רפאל – רשות
פיתוח אמצעי לחימה – עטורת ההישגים וההצלחות.
בהיותנו בחמ”ד היינו ,כמה מתלמידי האוניברסיטה העברית ,קבוצה מלוכדת .שוחחנו רבות על מצב הפיסיקה בארץ שלא
כללה אז מחקר ב”פיסיקה מודרנית” – פיסיקה גרעינית ופיסיקה של חלקיקים .המקור היחיד של אלה הייתה הקרינה
הקוסמית .לוחות צילום הועלו על ידי בלונים לגובה רב והוחזרו ,ולאחר שפותחו נסרקו על ידי טכנאיות (“נערות-סרק” בפי
גדעון יקותיאלי) שחיפשו בעזרת מיקרוסקופים עקבות של התנגשויות בין חלקיקים שבהן נוצרו חלקיקים חדשים .חשבנו
שכדאי שניסע לחו”ל ,נלמד נושאים אלה ונייבא אותם ארצה .בינתיים הסתיימו הקרבות ורצינו להתחיל לפעול .דיברנו על
הרעיון עם הממונים עלינו ,פרופסור אהרון קציר ופרופסור ארנסט דוד ברגמן שעמד בראש מכון זיו ברחובות .להפתעתנו,
הדבר נראה להם והם אמרו שאולי המדינה תשלח אותנו .ישבנו וחיברנו תזכיר ,על גבי עמוד אחד שהודפס במכונת כתיבה
רעועה בבית ההורים של עמוס בת”א .את היעדים לנסיעותינו בחרנו לפי מחקריהם והישגיהם של הפיסיקאים .ביקשנו
ממורנו ,פרופסור יואל רקח ,לפנות אליהם בבקשה לקבלנו והפיסיקאים הדגולים נענו ברצון .הכל היה מוכן וחכינו להחלטת
המדינה ,לא בלי חוסר סבלנות .באמת ,הייתה זו החלטה לא קלה .למדינה החדשה היו קשיים רבים ובמיוחד במטבע זר
כי נזרקנו מגוש הסטרלינג .כאשר יו”ר בנק לאומי חתם על שטרות הכסף ,הוא הניח כיפה על ראשו ואמר “זה הכיסוי
היחיד שיש לנו .”...אין ספק שרק בן-גוריון יכול היה לקבל החלטה כזאת לאור ההמלצות של קציר וברגמן .אחרי חדשים
אחדים קיבלנו אור ירוק לנסיעותינו וכל הסידורים נעשו על ידי משרד הביטחון.
אורי הבר-שיים יצא ראשון אל אנריקו פרמי באוניברסיטה של שיקגו .אחריו יצאתי אני אל וולפגאנג פאולי במכון
הטכנולוגי הפדרלי בציריך שבשווייץ (הייתי אמור לנסוע לשם עוד בסתיו  1947אבל בגלל המלחמה החלטתי להשאר
בארץ) .ישראל פלח יצא אל הנדריק קזימיר במעבדות המחקר של חברת פיליפס באיינדהובן שבהולנד .הוא אמנם לא היה
חתום על התזכיר ששלחנו אבל הזכרנו אותו כמי שראוי להישלח לחו”ל .השאר ,שהיו בשנות לימודים אחרינו ,יצאו כעבור
חדשים אחדים .גדעון יקותיאלי יצא אל ססיל פרנק פאוול באוניברסיטת בריסטול ,מגלה ההתפרקות של המזון פיי למזון
מיו ולנייטרינו .בגלל שגיאה של מפקד חמ”ד ,לא נשלח גבי גולדרינג ע”י המדינה אבל הוא יצא עם מילגה של האוניברסיטה
העברית אל סמואל דבונס באימפריאל קולג' של אוניברסיטת לונדון .עמוס יצא להשתלמות בפיסיקה גרעינית ניסויית
במעבדה של פאול שרר במכון הטכנולוגי הפדרלי בציריך .עמוס היה מעוניין בפיסיקה עיונית ועבודת הגמר שלו הייתה
בהנחיית רקח בנושא עיוני .כאשר חילקנו בינינו את תחומי ההשתלמות בחו”ל ,התנדב עמוס ללכת לכיוון הניסוי מתוך
הבנה לחשיבות תחום זה .גם במחקר הניסויי הוכיח עמוס כשרון רב והבנה מעמיקה ובשנתיים בהן עבד במעבדה נעשה
החוקר המרכזי בה .העבודות בהן השתתף היו בסיס לא רק לעבודת הדוקטור שלו אלא גם לאלו של חוקרים אחרים.
הנסיון שעמוס רכש במחקר ניסויי היה לו לעזר רב בתפקידים שמילא לאחר מכן.
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עוד בשווייץ הבין עמוס (וגם אני) שהפיסיקה בארצות הברית יותר מפותחת מאשר באירופה .הוא פנה למעבדה לפיסיקה
גרעינית באוניברסיטת פרינסטון והתקבל למשרת פוסט-דוק .עמוס חזר ארצה וכעבור זמן קצר יצא לפרינסטון .הוא עבד
במעבדה שנה בערך ורק אז יכול היה לקבל את הזמנתו של ויקטור וייסקופף ,שהוקסם מעמוס עוד בפגישתנו בציריך,
להצטרף לקבוצה העיונית של  .MITסוף סוף יכול היה עמוס לעסוק במה שעניין אותו והוא פרסם כמה עבודות מעניינות.
בינתיים חלו שינויים חשובים שהייתה להם השפעה מכרעת על התפתחות העניינים .ברגמן עזב את מכון ויצמן ,או ביתר
דיוק ,הועזב .הוא העביר את נאמנותו לחיים ויצמן לנאמנות לדוד בן-גוריון .בהתאם לכך ,הוא הועמד בראש “אגף מחקר
ותּכון” במשרד הביטחון .אין זו טעות דפוס ,במקום תכנון ,האות כף דגושה .לימים ,התפתח אגף זה לרפאל שהוזכרה
לשבח קודם לכן .אני יצאתי אל יוג’ין ויגנר באוניברסיטת פרינסטון בסתיו ( 1952כפיסיקאי גרעין יליד אוקראינה חיכיתי
חדשים ארוכים בארץ לויזה לארה”ב) .לפני כן שמעתי מברגמן על תכניותיו להקים במסגרת משרד הביטחון מכון למחקר
במדעי הטבע ולעמוד בראשו .הוא הסביר לי שלא הפיסיקאים יקבעו את נושאי המחקר אלא הוא .בינתיים הוא נתן
דוגמה לאיכות ניהולו .גדעון יקותיאלי שחזר מאנגליה ואורי הבר-שיים שחזר מארה”ב עבדו על נושאים בפיסיקה של
חלקיקים .אליהם הצטרף צבי ליפקין שעלה ארצה מארה”ב כאשר סיים את לימודי הדוקטורט בפיסיקה באוניברסיטת
פרינסטון .הם היו שייכים לאגף של ברגמן אך עבדו בחדר שמכון ויצמן העמיד לרשותם .באותו זמן ( )1953-1952התקיים
בספרד כנס בנושא מחקריהם .אורי רצה להשתתף בכנס ,ולמרות שביקש רשות ואפילו היה מוכן לשלם את כל ההוצאות
מכיסו ,ברגמן לא הסכים לאשר את נסיעתו .אינני יודע אם הוא נתן לכך איזה שהוא הסבר אך ברור שלא הייתה להחלטה
שרירותית זו שום הסבר הגיוני .אורי החליט בכל זאת לנסוע לכנס וגדעון שליווה אותו לנמל חיפה (לא היו אז קווי טיסה
רבים) סיפר שאורי הסתכל כל הזמן לראות אם אין משטרה בעקבותיו .משטרה אמנם לא הייתה ,אך כשאורי חזר ברגמן
פיטר אותו מיד .בנוסף ,כתב ברגמן למוסדות המדע בארץ ותבע מהם לא לקבל את אורי לעבודה .אורי נאלץ לצאת לחו”ל
ובהתחלה יצא לברן שבשוייץ ולאחר מכן בילה שנים רבות בארה”ב לפני שובו ארצה .כאשר התחילה פרשה זו ,כבר
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התבלט עמוס כמנהיג הטבעי של הקבוצה .הוא כתב לברגמן מכתב חריף בעניין אורי אך מאורעות חיצוניים שינו את כיוון
ההתפתחות.
בשנת  1953פרש דוד בן-גוריון מראשות הממשלה והתיישב בשדה בוקר .במקומו התמנה פנחס לבון כשר הביטחון .לבון
לא היה מעוניין להקים מוסד מחקר מדעי והוא כנראה גם לא העריך את ברגמן כמו קודמו .לפרופסור ישראל דוסטרובסקי,
איש מכון ויצמן ,היה תפקיד מרכזי בחמ”ד ובתוקף כך היה מודע לכל הנעשה .המכון היה מעוניין לקלוט את הקבוצה
שלנו .כאשר עמוס עוד היה ב ,MIT-הזמין אותו לפגישה בנו-יורק מאיר וייסגל ,שהיה יד ימינו של חיים ויצמן ומי
שבפועל הקים את מכון ויצמן למדע .כאשר עמוס פנה אליו בתואר דוקטור ענה לו וייסגל בדרכו הישירה"shut up, I am :
"! .not a doctorבעוד עמוס תוהה אם לא היה צריך לקרוא לו פרופסור וייסגל ,הוא הציע לו להקים מחלקה לפיסיקה
גרעינית במכון ויצמן ,לעמוד בראשה ולקלוט את חברי הקבוצה שלנו יחד עם הציוד שנקנה (מיקרוסקופים) .ככל הנראה,
החזיר המכון למשרד הביטחון את כל ההוצאות שהוצאו על נסיעותינו להשתלמות בחו”ל (כולנו השתמשנו בהזדמנות
זאת לקבלת תואר דוקטור) .עמוס כתב לכולנו והזמין אותנו להצטרף למחלקה ובאחד לחודש מאי  1954הוקמה המחלקה
לפיסיקה גרעינית במכון ויצמן למדע.
פרט חשוב נוסף ,שקדם להקמת המחלקה לפיסיקה גרעינית במכון ,היה הקשר שנוצר עם צרפת בנוגע לאספקת כור
גרעיני לישראל .עמוס ,שהיה חבר בוועדה לאנרגיה אטומית ,השתתף בדיונים בנושא .במסגרת קשר זה ביקרו בצרפת
עמוס ,צבי ליפקין וישראל פלח ויצרו קשרים חשובים עם מדעני גרעין שם .גם אחרי המעבר שלנו למכון ויצמן ,פעלו
חברי הקבוצה כיועצים והרבה מתלמידינו שרתו במוסדות המחקר והפיתוח של ממשלות ישראל.
מחקריו של עמוס ,ושל אחרים במחלקה ,עסקו במבנה של גרעיני האטומים .עוד בשנת  ,1932עם גילוי הנייטרון ,פרסם
הייזנברג מאמר משכנע שבו טען שהגרעינים בנויים מפרוטונים ונייטרונים .לתמונה הקודמת ,לפיה הגרעינים בנויים
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מפרוטונים ואלקטרונים ,היו אי התאמות בולטות עם הניסיון .עוד באותה שנה גילה ואלטר אלזסר "מספרי קסם" :גרעינים
עם מספרים מסוימים של פרוטונים או נייטרונים יותר יציבים מאחרים .הם יחסו תופעה זו ,באנלוגיה למבנה האטומים,
לתנועה של רכיבי הגרעין במסילות הנקבעות על ידי שדה כח מרכזי .לא היה זה עניין פשוט משום ההבדל הגדול בין שתי
המערכות .האלקטרונים נעים בשדה האלקטרוסטטי של הגרעין שממדיו קטנים מאוד ,כמעט נקודתיים ,בהשוואה לממדי
האטום ואילו הפרוטונים והנייטרונים נעים בגרעין בצפיפות גדולה בהרבה .שדה כח מרכזי בגרעין יכול להיווצר רק
כממוצע של הכוחות הגרעיניים ,קצרי הטווח והחזקים ,הפועלים בין חלקיקי הגרעין .למרות זאת ,היו למודל הקליפות או
המודל הקווזי-אטומי כפי שהוא נקרא אז ,הצלחות והוא היה מקובל בקרב הפיסיקאים .מכה קשה קיבל המודל הזה
מנילס בוהר .בשנת  1936פרסם בוהר מאמר ב NATURE-ובו הסתמך על ניסויים חדשים שבהם נראה שכאשר מוסיפים
לגרעין אנרגיה ,היא מתחלקת בין כל רכיביו .עובדה זו עמדה לדעתו בסתירה למודל שבו החלקיקים נעים באופן בלתי-
תלוי .דעתו של בוהר השפיעה על פיסיקאים רבים ,בעיקר על צעירים .נחזור מעט לאחור ,לתקופה בה למדנו ,עמוס
ואנוכי ,אצל יואל (ג’וליו) רקח שהיה המורה שלנו לפיסיקה עיונית באוניברסיטה בירושלים .רקח התחיל לפתח שיטות
חדשות ויעילות למודל הקליפות בגרעין אך עבר ליישם אותן בספקטרוסקופיה אטומית .במבטאו הפלורנטיני המובהק
ובעברית המיוחדת שלו ,הוא הסביר“ :אז אמרתי ,אם השיטות שפיתחתי זה לא מתאים לגרעינים אולי זה יתאים
לאטומים” .הוא השתמש בשיטות שפיתח לניתוח ספקטרום של אטומים שונים מתוך מטרה לעשות זאת עם תלמידיו
לכל האטומים הידועים .הוא הציע לי ולעמוס לעשות דוקטורטים בספקטרוסקופיה אטומית אך אותנו לא משך העיסוק
במערכות שנשלטות על ידי האינטראקציה האלקטרוסטטית ,שמכילות חלקיקים רבים והאתגר הוא רק לשפר את שיטות
החישוב.
בסוף שנות הארבעים הייתה למודל הקליפות בגרעין עדנה 1.בשנת  1948פרסמה מריה מאייר מאמר שבו הראתה
שמספרי הפרוטונים או הנייטרונים שהעידו לפי אלזסר על קליפות סגורות ,מתאימים היטב לנסיון שהצטבר משנות
השלושים .בנוסף ל”מספרי הקסם”  8,2 -ו 20 -שהתאימו לקליפות  1d2s,1p,1s.היו גם “מספרי קסם” נוספים126 ,82 ,50 :
שלא נמצא להם הסבר סביר .בשנת  1949פרסמה מריה מאייר הסבר כזה ובאופן בלתי תלוי ,אם כי ביתר קיצור ,פורסם
הסבר זה גם ע”י ינסן ,הקסל וזיס .הם הראו שאם לשדה המרכזי בגרעין נוספת אינטראקציה חזקה בין הספינים של רכיבי
הגרעין ,פרוטונים ונייטרונים ,והתנעים הסיבוביים של מסילותיהם (אינטראקציה המכונה “אינטראקציית ספין מסילה”),
מתפצלת הקליפה לשתי קליפות ,לפי הכלל הבא עבור התנע הזוויתי הכולל  -jעצמי ומסילתי של חלקיק יחיד j=l+1/2 :
ו .j=l-1/2 -אינטראקציה זו מגדילה את אנרגית הקשר במידה רבה והיא חזקה יותר במסילות בעלות lגבוה ,יורדת האנרגיה
של המסילה בעלת ה l -המירבי אל תחום האנרגיות של הקליפות הנמוכות יותר .כך למשל ,מצטרפת המסילה:
 g9/2 (g(l=4), j=9/2אל הקליפות הנמוכות יותר ומתקבלת קליפה של  (2+6+12+20)+10=50פרוטונים או נייטרונים .מודל
הקליפות התקבל בהתלהבות ועדיין הוא בשימוש נרחב בפיסיקה הגרעינית .על תגליותיהם קיבלו מריה מאייר והנס ינסן
את פרס נובל.
היה זה זמן מוצלח למחקר בפיסיקה גרעינית .התחום היה חדש יחסית והייתה לו חשיבות מעשית רבה .הייתה בו פעילות
נרחבת ,בתחום הניסויי ובתחום העיוני .לבוגרי האוניברסיטה העברית היה יתרון מסוים .רקח היה המורה שלנו ואם כי לא
למדנו את השיטות שהוא פיתח ,היה לנו קל יחסית להשתלט עליהן ולהשתמש בהן לפתרון בעיות בפיסיקה גרעינית.
באותה תקופה היה מתקיים כנס שנתי גדול בפיסיקה גרעינית שמיקומו בכל שנה נקבע על ידי ועדה בין-לאומית .עמוס
השתתף בכנס שהתקיים באמסטרדם בשנת  1956והוא הציע לוועדה לקיים את הכנס הבא בשנת  1957במכון ויצמן
ברחובות .הסכמת הוועדה הייתה הכרה בין-לאומית במעמדה של הפיסיקה בישראל ובמיוחד של המחלקה לפיסיקה
גרעינית במכון ויצמן .הכנס היה מוצלח וכלל השתתפות ניכרת של ישראלים ,גם כמרצים .הכנס שם אותנו “על המפה”.
אי אפשר לתאר כאן את מחקריו המדעיים של עמוס .הוא חקר בעיות חשובות ולכמה מהן מצא פתרונות .הוא היה לעזר
 1תיאור מפורט יותר תוכלו למצוא במאמר של פרופ’ יגאל תלמי“ :על עבודתו המדעית של פרופ’ עמוס דה-שליט” ,תהודה ,כרך  28חוברות מס’ 1-2
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רב לחוקרים שביקר אצלם .הוא הראה לרבים מהם דרכים היכולות לקדם את מחקריהם .הוא היה מרצה מעולה והיה
מוזמן להרצות בכנסים חשובים בפיסיקה גרעינית .בכנס בין-לאומי לפיסיקה עיונית שנערך בטריאסטה בשנת 1968
הירצה עמוס את ההרצאה המרכזית בפיסיקה גרעינית .פיסיקאים נכבדים פנו אל עמוס ואלי והציעו שנכתוב ספר על
מודל הקליפות .קיבלנו את ההצעה ובשנת  1963פרסמנו את הספר  .Nuclear shell theoryבספר זה יש הרבה תוצאות
שפורסמו במאמרים שלנו וגם תוצאות חישובים שהשלמנו לכבוד הספר .קשה לראות זאת מהקריאה בספר מכיוון
שטרחנו להסביר כל דבר ולא נתנו מראי מקום למאמרים (גם לא שלנו) .עמוס גם כתב ,יחד עם פשבך ספר לימוד
בפיסיקה גרעינית ) (Theoretical Nuclear Physics – Nuclear Structureשגם ממנו ניתן לראות את ההבנה העמוקה ואת
כושר ההסברה של עמוס.
היו במכון ויצמן מחלקות שעסקו בתחומים השונים של מדעי הטבע והמתמטיקה והיו גם קבוצות מחקר קטנות .בראש
כל מחלקה עמד מדען ששלט בכל וכמעט כל שאר העובדים נחשבו לאסיסטנטים .היה זה העתק של המבנה של
המחלקות באוניברסיטאות בגרמניה ,של “הר פרופסור” ,ובמדינות אחרות באירופה .אלה מאתנו ששהו בארה”ב נחשפו
למבנה אחר של מחלקות ,בהן יש פרופסורים אחדים שאחד מהם עומד בראש המחלקה וההחלטות מתקבלות
בהשתתפות הסגל .אחרי שברגמן עזב ,המכון נוהל על ידי ועדה שבה היו חברים ראשי המחלקות ועמוס היה חבר בוועדה
זו וייצג אותנו בה .כאשר הוא נעדר לשנה ,לא היה ייצוג לפיסיקאים ואנו פנינו בעניין זה להנהלת המכון ,למאיר וייסגל.
הוחלט להתאים את הדירוג במכון לדירוג האוניברסיטאי ולהקים “מועצה מדעית” המקבילה לסנט באוניברסיטה ,שבה
ישתתפו כל הפרופסורים.
באותם הימים מבנה הלימודים האקדמיים היה לקוח ממבנה הלימודים באירופה והתבסס על הרצאות ולימודים במשך 4
שנים ,כאשר לקבלת התואר היה צריך להגיש עבודת גמר .לא היו לימודים נוספים גם למי שהמשיך לקבלת תואר דוקטור.
לפי התקנות ,היה על הסטודנט להפגש עם המנחה  4פעמים ב...שנה .התואר היה המקביל של ה”דיפלום” בגרמניה ועוד
כמה מדינות ושל ה”דוטורה” באיטליה .בירושלים הוא נקרא  M.Sc.ובמדעי הרוח  M.A.היה אז נוהג שהסטודנטים
מירושלים יכלו לעשות את עבודות הגמר בהנחיית מדענים ממכון ויצמן .כמה מאלה הגיעו אלינו וכדי להנחות אותם היה
עלינו ללמד אותם נושאים חשובים .לצורך כך פתחנו סדרת הרצאות בדומה ל graduate studies -באוניברסיטאות בארה”ב,
שהיו מיועדות בעיקר לדוקטורנטים .דבר דומה קרה גם במחלקות אחרות .תהליך זה הוביל באופן טבעי להקמת מדרשת
פיינברג שבה סטודנטים המתקבלים למכון לומדים לתואר שני ושלישי .מאז עברו האוניברסיטאות בישראל למבנה
הדומה לזה הנהוג בארה”ב.
מנהיגותו המדעית של עמוס קסמה למנהלי מכון ויצמן .הוא התמנה למנהל המדעי של המכון ולאחר מכן למנהלו הכללי.
הוא פעל רבות בתפקידים אלה והצלחתו של מכון ויצמן הייתה במידה רבה בזכותו .גישתו הישירה והעניינית של עמוס
לא התאימה לכמה חברים במועצת המנהלים של המכון ולאחר שנים אחדות עמוס עזב את הנהלת מכון ויצמן.
במשך שנות עבודתו עשה עמוס מאמצים רבים לקרב את הנוער למדע .כאשר התפנה מעיסוקיו הרבים ,הקדיש את כל
זמנו לפעילות שהתחילה במכון ,בשיפור הוראת המדעים בבתי הספר .הוא הקים את המחלקה להוראת המדעים ועמד
בראשה עד מותו .הוא העלה נושא זה לעניין בעל חשיבות לאומית .מאז פטירתו ,הפעילות של כל מוסדות המדע בתחום
זה נעשית במסגרת המרכז להוראת המדעים על שם עמוס דה-שליט .במכון ויצמן הוקם מרכז הנוער ע”ש עמוס דה-
שליט המשמש אכסניה לפעילויות נוער שוחר מדע .פעולות אלה כוללות ,בין היתר ,מחנה קיץ בין לאומי לצעירים
ואולפנות קיץ לסטודנטים מישראל .פעולות אלה התחילו עוד כאשר עמוס עמד בראש המכון וזכו לתמיכתו הנלהבת.
אם זכרוני אינו מטעני ,תאר אבא אבן ,נשיא מכון ויצמן אז ,בדברי ההספד את עמוס כמטאור שהאיר את השמים לזמן
קצר .לי נראה ,שאם רוצים דוגמה בשמים ,אפשר להשוות את עמוס לסופר-נובה .כוכב שזורח באור עצום ,כמו של
גלקסיה שלמה ודועך כעבור זמן קצר .להשפעתו של אירוע זה על סביבתו יש חשיבות רבה והיא נשארת זמן רב.
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מדען ,מנהיג ,מורה ,יזם ,חונך וחבר
חיים הררי ,מכון דווידסון לחינוך מדעי ,מכון ויצמן למדע
עמוס דה-שליט -

הומניסט ,מדען ואיש חזון

חמישים שנים ארוכות חלפו כהרף עין מאז הלכה מאתנו דמות יחידה במינה  -מדען מצטיין,
מנהיג טבעי ,איש שהחדשנות היא חלק מאופיו ,מנהל מוכשר המבחין בין עיקר וטפל ,ואיש
ביצוע מעולה ,שהוא גם איש רוח אמיתי  -וכל אלה מחוברים ומשולבים באדם צעיר שסיים
את חייו ,בטרם עת ,בגיל  .43אלה מאתנו שהכירו היטב את עמוס דה-שליט כבר אינם צעירים.
אינך יכול להיות אדם צעיר ולזכור היכרות של שנים עם מי שנפטר לפני יובל .אבל פה ושם,
ביודעין או שלא ביודעין ,כולנו עדיין נפגשים לעתים קרובות בפעילויות ,מסורות ,וכללים
שמקורם בחמש עשרה השנים שחלפו מאז הצעיר בן ה 28-הקים את המחלקה לפיסיקה
גרעינית ועד שה”קשיש” בן ה 43-ביסס ומיסד את הפעילות הענפה של מכון ויצמן לקידום החינוך המדעי .ובשני
הנושאים גם יחד ,איך לא ,היה מכון ויצמן החלוץ ומורה הדרך למערכת האוניברסיטאית ,האקדמית והמחקרית בישראל.
הפיסיקה הבסיסית ביותר מדלגת מזה דורות רבים משלב לשלב בסוגיה של המבנה היסודי של החומר .מהגדול יותר אל
הקטן ומשם אל הזעיר ,בחיפוש תמידי אחר אבני הבנין היסודיות ביותר של כל מה שמסביבנו .מגוש חומר לגרגיר ואחר
כך למולקולה ,משם לאטום ואחריו לגרעין ,והלאה לפרוטון ואחר כך לקוארק ומי יודע לאן עוד .בכל דור ,תופס “השלב
הנוכחי” ,שהוא שיא הקידמה ומרכז ההתלהבות ,את קידמת הבמה .עמוס דה-שליט וקבוצת חבריו ועמיתיו הקימו ,בשנות
החמישים של המאה העשרים ,את המחלקה הראשונה לפיסיקה גרעינית בישראל והגיעו תוך שנים בודדות לצמרת
העולמית בתחום ,שהיה אז גולת
הכותרת של המחקר הבסיסי
בפיסיקה .נזכיר ביניהם את יגאל
הפיסיקאים
מגדולי
תלמי,
הגרעיניים העיוניים; את צבי
ליפקין ז”ל ,שעבר מתחום אחד
בפיסיקה למישנהו ,והפליא
לעשות בכולם; ואת גבירול
גולדרינג ,מנהיג הפעילות
הנסיונית ומקים שלושה דורות
של מאיצי חלקיקים במכון.
לא פחות משמעותית היתה
העובדה שאותה חבורה של
פיסיקאים ,בראשותו של דה-
שליט ,היתה בין סוללי הדרך
הקשה שבה האקדמיה בישראל
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עברה מהמשטר האוטוקרטי המקובל באוניברסיטאות מרכז אירופיות לגישה האמריקאית שבה ראש המחלקה המדעית
הוא ראשון בין שווים ,כהונתו קצובה ,ובמקום לחלק פקודות לעמיתיו הוא בעיקר משרת אותם בטפלו בנושאים מנהליים
המאפשרים להם להתקדם במחקרם .למדענים הצעירים שצומחים היום באוירה כזאת ,קשה להבין את חשיבות המהלך
ההיסטורי הזה ,ועמוס דה-שליט היה בין מנהיגי הדור הצעיר במדע הישראלי ,שהובילו את המהפך .אילו היה מדובר כאן
בנושא פוליטי ,היו מופיעות אז סיסמאות כגון “כוח לצעירים”“ ,הזדמנות שווה”“ ,הקץ לשלטון היחיד במחלקה” .אבל אין
מדובר כאן בפוליטיקה ,אלא במבנה של צוות מחקר שבו חייבת להינתן הזדמנות לצעיר המבריק שאולי עלה כבר בהישגיו
על המדען הותיק רב המעללים .במדע ,במו באמנות ובספורט ,ההישגים קובעים ולא הצבעת הרוב הדמוקרטית ,כביכול,
או דיקטטורת היחיד .מדינות רבות באירופה לא עברו ,עד היום ,את השינוי המבני והערכי הזה ,והן ממשיכות להפסיד
בשל כך רבים ממדעניהם הצעירים.
עמוס דה-שליט גם היה ,במובן מסוים ,מעין מטיף בשער לדואליות שביסודו של המחקר המדעי הבסיסי .מצד אחד ,כולו
טהור ,בינלאומי ,אין לו גבולות ואין לו דגל ,הוא פועל למען האנושות כולה ,ללא מטרה חומרית ברורה ,מונחה על ידי
סקרנות טבעית ומוביל לעתים קרובות להישגים מעשיים מפתיעים בכיוונים שאיש לא חשב עליהם .מצד שני ,מכון
מוביל ומצטיין בתחום המחקר הבסיסי הוא נכס אדיר לסביבתו ,ולמדינתו ,בהכשרת כוח אדם מדעי מעולה ,בהקמת
תעשייה מדעית-טכנולוגית חדשנית ובתרומה ייחודית לחינוך המדעי של הדורות הבאים .המרכיבים האלה עלולים
לכאורה לסתור זה את זה וכמעט לחטוא בדו-פרצופיות ,אולם לאמיתו של דבר הם משלימים אלה את אלה ,ובכל אחד
מהם בלטה תרומתו של המדען הצעיר שידו בכל.
בהיותו המנהל הכללי של מכון ויצמן בשנות הששים ,יזם והוביל עמוס דה-שליט את הקמת קרית ויצמן ,פארק תעשיות
המדע והטכנולוגיה בגבולו הצפוני של קמפוס מכון ויצמן .היתה זו אחת מקריות התעשיה המדעית הראשונות בעולם,
שנוסדו בצילו ובחסותו של מוסד מחקר מוביל.
באותן שנים ,הוא גם הניח את היסודות לכניסת מכון ויצמן ומדעניו ,בתנופה רבה ,לתחום הכמעט אינסופי של חיזוק
והגברת החינוך המדעי .כיום ,מכון ויצמן הוא אחד מגופי המחקר הבסיסי שתרומתו לחינוך המדעי ,היא מהמובילות
ומהמגוונות בעולם  -באיכות ,בכמות ובמקוריות .בתחילת הדרך ,מדענים לא מעטים ונציגי גופים ממשלתיים שונים תהו
אם החינוך המדעי הוא נושא שראוי למוסד למחקר בסיסי לעסוק בו .עמוס הטיף לכך שעיסוק זה ,על אף היותו משני,
לכאורה ,למחקר המדעי עצמו ,הוא גם זכות גדולה וגם חובה מוסרית לציבור המדענים ולמוסד שהם מובילים.
אלה מאתנו שהתנסו בניהול של מוסד מדעי גדול ומגוון ,יודעים גם שעמוס דה-שליט היה אחד מהמנהלים המדעיים
הראשונים שהבינו את ההבדלים הקריטיים בין ניהול מדעי וניהול ארגוני אחר  -בין אם מדובר בתעשיה ,בממשלה או בכל
מערכת ציבורת או כלכלית .רק ניהול של בית חולים או של בית אופרה דומים במידת מה ,וגם הם לא בכל פרט ,לניהול
מוסד מדעי .במוסד מדעי ,לכל החלטה מנהלית ,ארגונית או תקציבית יש השלכות על המחקר המדעי ,ומי שאינו מצוי
בדרכי המחקר הבסיסי אינו יכול לחוש בהשפעה שעשויה להיות לפרט מנהלי ,שולי לכאורה ,על התפתחות מדעית שאין
לה שיעור .הפרדת הניהול המדעי והניהול האדמיניסטרטיבי או הכספי ,במכון למחקר בסיסי ,היא מרשם מובהק לכשלונות,
וכשם שמדען מזהיר אינו בהכרח מנהל טוב ,ולפעמים אפילו לא בינוני ,כך גם מנהל כספים טוב עלול לפגוע באיכויותיו
של מוסד מדעי .לשמוע את האמיתות האלה ,מפי עמוס דה-שליט ,בשנות הששים של המאה העשרים ,היה שיעור של
פעם בחיים ,שיעור שאני לא שכחתי בכל תפקידי הרבים והמגוונים מאז.
כך ,למשל ,נשיא מכון ויצמן ,שהוא מדען ,מוביל את קבוצת המחקר שלו שהיא חלק ממחלקה מדעית .בתור מדען מן
השורה ,הוא כפוף לראש המחלקה המדעית ,וזה כפוף לנשיא .וכך הנשיא הופך להיות ממונה על מי שממונה עליו ,מצב
בלתי נתפס בארגון נורמלי .היתכן שאדם יהיה הבוס של הבוס שלו? כן ,בהחלט ,במכון מדעי .הנשיא הכל יכול ,בחבשו את
הכובע של המדען מן השורה ,צריך לבקש מראש המחלקה שימוש בחצי חדר נוסף או בציוד מחלקתי ,והוא תלוי בראש
המחלקה בקידומו של טכנאי זה או אחר .ואם סטודנט לתואר מוסמך מתקוטט עם עובד נקיון המנקה את המעבדה
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ושובר דבר מה ,הסמכות הנמוכה ביותר במוסד
המדעי ,ששני אלה כפופים אליה ,היא הנשיא ,כי
עובד הנקיון הוא הדרג הנמוך ביותר של
ההירארכיה המנהלית ,בעוד הסטודנט הוא הדרג
הנמוך היותר של הסולם המדעי ושתי
ההירארכיות הללו נפגשות רק בכפיפותם לנשיא.
אלו דוגמאות פשטניות במעט של הבעייתיות
והשונות במבנה המנהלי של מערך מדעי ,אבל
רבים המנהלים המדעיים בעולם שאינם מבינים
זאת ,ועמוס היה המורה והחונך של רבים וטובים
בהבנת דקויות אלה ודרכי פתרונן היומיומיות.
לא בכל הצליח עמוס .אחרי הישגו בהקמתה של
“קבוצת רחובות” שהובילה את כניסת מכון
ויצמן לתחום החינוך המדעי ,סיפור הצלחה
מרשים לכל הדעות ,הוא ניסה את ידיו בתחום
אחר .לאחר מלחמת ששת הימים ,הוא היה בין
מקימיה ומוביליה של “קבוצת רחובות” אחרת,
ששמה לה למטרה לפעול אחת ולתמיד לפתרון
יעיל ,הולם והוגן של הבעיה האמיתית והבעיה
הלא אמיתית ,שחברו גם יחד תחת הכותרת
“בעית הפליטים של  .”1948למותר לציין
שהאתגר הזה ,גם אם הוא היום כבר הרבה פחות
אמיתי משהיה אז ,עדיין אתנו .עמוס גם ניסה
לפעול בכמה נושאים פוליטיים כגון שינוי שיטת
הבחירות בישראל ,ונוכח לדעת שהמדען ,המנהל,
המחנך והמחדש ,אינו בהכרח גם פוליטיקאי מצליח .זכורות גם שיחות בין דוד בן גוריון ובין עמוס דה-שליט ,על פלאיה
של תורת הקוונטים ,על אי הוודאות שבה ועל פנים שונות במדע .קצת קשה לדמיין ראש ממשלה ישראלי אחר שעוסק
בסוגיות כאלה ,אבל בן גוריון ידע שכשרון הפופולריזציה של סוגיה מדעית מסובכת ,הוא אחד מהכשרונות בהן התברך
המדען המבריק והצעיר ,ולכן ניסה ללמוד ממנו פרק בפיסיקה העכשווית של אז.
במישור האישי ,זכיתי ללמוד רבות מעמוס ,שהיה מורי ורבי הן בתחומי הניהול המדעי והן בעשייה רבת האתגרים בתחום
החינוך המדעי .בתחום הפיסיקה ,דור הולך ודור בא ,והגרעין ,תחום מחקרו של דה-שליט ,פינה את מקומו לחלקיקים
הקטנים יותר ,שבני דורי ועמיתי התרכזו בהם .אבל גדולתו של עמוס היתה שבכל רגע של שיחה אתו ,למדת משהו
ששרת אותך לשנים רבות ובכך הוא נשאר תמיד החונך של רבים מבני דורי ,אם לא המורה הישיר שלנו.
בראשית הסתיו הקרוב ( )2019ימלאו  50שנה לפטירתו הפתאומית ,ללא עת ,של האיש רב הכשרונות ועתיר ההישגים.
הרבה פינות במכון ויצמן ,בסביבתו האינטלקטואלית ,בעולם המדעי ובפעילות לשיפור החינוך ולפיתוח התעשיה,
ממשיכות לחוש בחותם פועלו.

"תהודה" ,כרך  ,37חוברת מס' 1

19

 50שנה לפטירתו
אורי גניאל ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע
עמוס דה-שליט -

הומניסט ,מדען ואיש חזון

בחודש ספטמבר הקרוב ( )2019ימלאו  50שנה לפטירתו של פרופסור עמוס דה-שליט.
קרוב לוודאי שרבים מקוראי גיליון זה אינם יודעים דבר על האיש ועל פועלו.
עמוס דה-שליט למד פיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים .אחרי מלחמת השחרור הוא
נסע ,יחד עם מדענים נוספים ,ללימודי דוקטורט בחו”ל .את התואר ( Ph.Dדוקטור למדעים)
קיבל בשוויץ בשנת .1951
בשנת  1954נוסדה במכון ויצמן המחלקה לפיזיקה גרעינית .עמוס דה-שליט – והוא אז בן 28
בלבד – הועמד בראשה .הוא הנהיג את צוותי התכנון ,הקמת הבניין ,רכישת הציוד ,גיוס האנשים ,ותוך מספר שנים נודעה
המחלקה בעולם כולו כמרכז מחקר מוביל בפיזיקה גרעינית.
רבים המדענים המרוצים מהישגיהם המדעיים ,ומסתפקים בכך שהם זוכים למעמד של מומחים בתחומם .עבור עמוס
דה-שליט ,זו הייתה רק עמדת זינוק .הוא היה מנהיג טבעי ,בעל תחושת מחויבות עמוקה כלפי הקהילה הסובבת אותו .כך
קרה שבשנת  1961הוא נבחר לאייש את המשרה של המנהל המדעי של מכון ויצמן למדע ,והוא רק בן  ,35הצעיר בין
ראשי המחלקות במכון.
עמוס נכנס לתפקידו במרץ רב ,כשהוא מכוון את הדברים מתוך ראיה רחבה וארוכת טווח .הוא פיתח השקפת עולם
מרחיקת ראות בדבר תפקידו של מכון ויצמן בתוך המדינה ובתוך כך ניסח בבהירות את השקפותיו בנושאי חינוך מדעי.
כשהחלה לפעול מדרשת פיינברג במכון ,הדגיש עמוס שפרסומים הם אמנם דרך נאותה של תקשורת מדעית ,אך לא
הדרך היחידה .לשיטתו ,אותם מדענים המסוגלים ללמד ,מן הדין שיעשו כן .המבוגרים והבכירים ביניהם ילמדו קורסים
בסיסיים ,והצעירים ילמדו קורסים בתחומי התמחותם .נדרשו העזה ושכנוע עמוק כדי לבטא עמדות אלו ,למול אוכלוסיית
מדענים שהתגאו בכך שהם עסוקים במחקר בלבד.
מן העיסוק בחינוך אוניברסיטאי ,היה זה רק צעד נוסף (צעד לא קטן כלל וכלל) לקראת מעורבות בחינוך מדעי בבתי
הספר .עמוס היה משוכנע כי מכון ויצמן יוכל ,ואף חייב יהיה לתרום לכך .לא הייתה זו תפיסה מובנת מאליה באותם ימים,
כאשר יעודו המוצהר של המכון היה להתרכז במחקר בסיסי טהור בחזית המדע.
מעניין להתבונן בהתפתחויות שהתחוללו בישראל על רקע של מה שנעשה בעולם כולו באותם הימים.
ב 4-באוקטובר  1957שילחה ברית המועצות לחלל לוין ראשון שנכנס למסלול שהקיף את כדור הארץ (ספוטניק).
היה זה הישג טכנולוגי מרשים ,אשר העמיד את רוסיה בראש המרוץ לחלל .מעבר למשמעויות הצבאיות ,כשהתברר
שברית המועצות מקדימה את ארצות הברית בפיתוח של טילים ארוכי טווח ומדויקים ,היה כאן הישג מדעי חשוב .ברית
המועצות הוכיחה כי היא מקדימה את כל ארצות המערב בטכנולוגיה ובמדע.
בארה”ב התעוררה דאגה רבה ,והיא מיהרה להגיב .הקונגרס העביר חוק שנועד לחזק את מערך ההגנה האמריקאי דרך
עידוד וסיוע לתכניות של חינוך מדעי ).(National Defense Education Act
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כבר בסוף  1956החל בארה”ב פיתוח של תכנית לימודים חדשה במדעים הפיזיקליים בהנהגת ועדה שרוכזה בMIT-

(המכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס)  -תכנית ) .PSSC (Physical Science Study Committeeבמאמץ זה השתתפו מספר
ניכר של מדענים ומורים בכמה מרכזים אקדמיים .יזמות דומות התפתחו במהלך השנים במקומות נוספים (אנגליה ,גרמניה
וצרפת).
אחד המאפיינים של מיזמים אלה היה דרך הפעולה .בתקופות שקדמו לשנות החמישים ,הדרך הרגילה של פיתוח ספרי
לימוד הייתה חיבורם על ידי מחבר בודד (או שניים לכל היותר) .בעת מלחמת העולם השנייה התפתחה דרך של פעילות
מדעית בצוותים גדולים תוך שיתוף פעולה של מומחים מתחומים שונים .גישה זו אומצה גם על ידי צוותי הפיתוח של
חומרי למידה ,ונוצרו צוותים שעבדו במשותף ,תוך ניצול המומחיות של כל אחד מחברי הצוות.
כאשר החליט עמוס דה-שליט לפעול בתחום החינוך המדעי בבתי הספר ,הוא היה ער למתרחש בתחום זה בעולם
המערבי .תכנית ה PSSC-תורגמה לעברית בשנת  1962ואפילו נוסתה במספר בתי ספר בארץ .התברר מהר מאוד כי
התכנית הזאת ,אשר הצטיינה בגישות חדשניות ותפיסות פדגוגיות מקוריות ,בנויה עבור מערכת החינוך בארה”ב ,בה
נלמדה הפיזיקה במשך שנה אחת (בדרך כלל בכיתה י”ב) ,והיא איננה מתאימה למבנה מערכת החינוך בישראל.
עמוס בחר איפוא ,ליזום ולהפעיל מערך פיתוח שיכוון אל תלמידי בית הספר העל יסודי בישראל .הוא אסף סביבו כמה
דוקטורנטים ,איתר מספר מורים מצטיינים וכמה מדענים ,וכך החלה לפעול בשנת “ 1964קבוצת רחובות” .עמוס הוביל
את הקבוצה שעסקה בפיזיקה ,ובמקביל שיכנע כמה מעמיתיו לטפל גם במתמטיקה ובכימיה .הוא שיכנע את בכירי
משרד החינוך בחשיבותו של העניין ,השיג תקציבים לכך ,והקבוצה החלה בתהליך נמרץ של פיתוח חומרי למידה ,ספרי
לימוד וניסויי מעבדה.
הייתה לי הזכות להיות אחד מאותם דוקטורנטים שהשתתפו בעבודתה של קבוצת רחובות .היו אתנו מורים נפלאים
ועתירי ניסיון ,ביניהם צבי גלר ,רפי כהן וחיים קורתי ז”ל .עמוס ,ובעקבותיו כולנו ,לא סבל מסינדרום
ה .NIH (Not Invented Here) -הפיזיקאים למדו והכירו היטב את תכנית ה PSSC-מארה”ב ,ולאחר מכן את תכנית
 Nuffieldהבריטית ,והכימאים למדו את ה.Chem Study-
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למדנו רבות מחומרי הלמידה הללו ,אך ברור היה שאין טעם
לתרגם את הדברים לעברית כפי שהם :כאמור ,המבנה של
מערכת החינוך שלנו שונה מזו האמריקאית ,וגם הסביבה
הפיזית והתרבותית ,שונה .שאלות על “מחליק על גבי הקרח
באגם קפוא” לא ידברו אל ליבו של תלמיד ישראלי ,ושאלות
על “מכרה פחם שבקרבת ביתך” תיראנה לו מוזרות .על כן
אימצנו את רוח הדברים ,למדנו מן השיטות ,אך פיתחנו את
שלנו.
בפעילות הקבוצה חברו יחד ידע מדעי ,ניסיונם של מורים
מצטיינים ,והרבה אינטואיציה .הפעילות לוותה בוויכוחים
סוערים ,מה לכלול ועל מה לוותר ,באיזה סדר עדיפות ,מהן
דרכי הצגת הדברים היעילות ביותר ,ועוד .עמוס ,בלי הכשרה
פורמלית בתחם החינוך ,ובלי תיאוריות חינוכיות ,הוליך את
הקבוצה ביעילות רבה ,והתלהבות של יצירה וחידוש שררה
בכל מעשינו.
מאמצים דומים החלו גם באוניברסיטה העברית בירושלים
בתחומי המתמטיקה לחטיבה העליונה (בהובלת פרופסור
שמשון עמיצור) ,והביולוגיה (בהובלת פרופסור אלכס
פוליאקוב) .הפעולות התרחבו ,נתקבל מענק מאונסקו
( )UNESCOובעקבותיו נוסד בשנת  1967המרכז הישראלי
להוראת המדעים (מל”מ) ,שבבסיסו עמד שיתוף פעולה ותאום בין מכון ויצמן ,האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך.
המרכז השפיע רבות על הוראת המדעים בארץ .תכניות לימודים חדשות פותחו ,ובחינות הבגרות שונו על מנת להתאימן
לרוח הדברים החדשה שבאה לידי ביטוי בתכנית “רחובות” בפיזיקה ובכימיה ,ובתכניות החדשות בביולוגיה ובמתמטיקה.
משהתרחבה עבודת הפיתוח ,וחומרי למידה חדשים נוצרו ,התברר עד מהרה כי אין די באלה :הכרחי לשלב בעבודה מרכיב
מרכזי – הכשרת המורים להפעלת חומרי הלמידה החדשים .ענין זה קיבל יתר משמעות כשערכנו בדיקה של מצב הידע
של תלמידי כתות ח’ .לכאורה ,היו אלה אמורים ללמוד מדעים על פי תכנית מוגדרת .התברר לנו כי רוב התלמידים אינם
לומדים את מה שהתכנית מחייבת ,והם כמעט אינם יודעים מאומה .כך היו פני הדברים אז ,בשנת  .1965מיד יזם עמוס
קורס למודי טבע בבתי ספר יסודיים (כתות ז’-ח’) ובו השתתפו המורים הטובים ביותר.
עמוס גייס דוקטורנט (חיים הררי ,אז צעיר בן  )24וזה החל ללמד את המורים נושאים בפיזיקה בסיסית .במהרה נתקל
חיים בקושי – המורים הללו לא שלטו במתמטיקה בסיסית ,ולכן קשה היה להתקדם בהוראת פיזיקה .על כן הורחב
הקורס ,וגויס עוד דוקטורנט (הח״מ) ללמד את המורים מתמטיקה בסיסית ,ויחד לימדנו את המורים.
כך ניהל עמוס את הדברים ,במרץ ובהחלטיות ,וללא ביורוקרטיה מסובכת.
באותן שנים ראשונות (מ 1962-ואילך) הורכבה קבוצת רחובות ממורים שגויסו על ידי עמוס במשרות חלקיות ,תוך שהם
ממשיכים בתפקידי הוראה בבתי הספר מהם באו .לידם פעלו מדענים מתוך מכון ויצמן שהקדישו לפעילויות חלק מזמנם.
מערך ארגוני זה התאים לפעילויות בקנה מידה מצומצם .כשהתרחב היקף הפעילות התעורר הצורך למסד את ההיערכות
כך שתתאים למבנה מחלקתי כמקובל במכון ויצמן.
בסוף  1968הגיש עמוס למועצת המנהלים של המכון מסמך מפורט ,ובו הצעה להקים במכון מחלקה להוראת מדעים
שתהווה מחלקה מדעית כשאר המחלקות –  ,Full-fledged Departmentעם תקנים למדענים שיקדישו לעבודה במחלקה
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זו את כל זמנם ,תלמידי מחקר ,סגל טכני מסייע ,ותקציבים מוגדרים .במקום כמו מכון ויצמן למדע ,אשר כאמור מתמקד
במחקר מדעי ,הייתה זו הצעה מהפכנית :מחלקה במכון שתעסוק בחינוך?
ההצעה הזאת אושרה ,ובאחד בינואר  1969קמה במכון ויצמן המחלקה להוראת המדעים ,כאשר בראשה עמד פרופ’
עמוס דה-שליט .לא מכבר חגגנו  50שנה להיווסדה.
עמוס הדגיש תמיד את הצורך לקיים דיאלוג פורה בין מדענים לאוחזים בהגה השלטון .ב 1969-הוא ארגן את ועידת
רחובות (“מדע וחינוך בארצות מתפתחות”) ,וההרצאה שתכנן לשאת שם היא חומר קריאה מרתק ומעורר מחשבה גם
היום .החזון שהודגש בה הוא הצורך באזרחים נאורים בעולם הנשען על מדע בכל עת וענין .למרבה הצער הוא לא זכה
לשאת את הרצאתו זו ,כי כשנפתחה הועידה הוא היה מאושפז ,ובשניים לספטמבר הוא הלך לעולמו.
עמוס הותיר אחריו חלל שקשה היה למלאו .המחלקה הצעירה להוראת המדעים איבדה את מנהיגה בטרם הספיקה
להתבסס ,וקיומה הועמד בספק .למרבה המזל התגייסו כמה מדענים מובילים לפעולה שנועדה לתחזק את הקיים ,וליצור
מערכת מבוססת שתתקיים במכון ויצמן .בראש המחלקה הועמד אז פרופסור חיים הררי ,ולאחריו בא פרופ’ יוסף גיליס
ז״ל ,אך שניהם עסקו בכך רק בחלק קטן מזמנם.
מן ההתחלה אורגנו במחלקה שלוש קבוצות שאורגנו על פי התוכן בו עסקו :מתמטיקה ,פיזיקה וכימיה ,כשכל אחת
מובלת על ידי מדען בכיר מן המכון ,שעסק בכך רק בחלק קטן מזמנו .העבודה היומיומית נעשתה עדיין על ידי מורים
שנשכרו במשרות חלקיות ,אך המשיכו ללמד בבתי הספר שלהם בחלק המשרה הנותר .בכך הובטח שהקשר בין המפתחים
לבין בתי הספר יהיה הדוק ורצוף .במקביל לפיתוח חומרי הלמידה נבנה מערך של השתלמויות מורים ,שנועד להכשיר את
המורים לשימוש בחומרי הלמידה החדשים – ספרי הלימוד ,ניסויי המעבדה ואמצעי העזר הנוספים שפותחו.
במשך שנים רבות נתמכה פעילות המחלקה על ידי משרד החינוך ,שהקצה אמצעים רבים במסגרת מל”מ (המרכז
הישראלי להוראת המדעים) ובכך התאפשרה פעילות רחבת היקף ורבת השפעה על החינוך המדעי בישראל.
עם זאת יש להכיר בכך ,כי חזונו של עמוס בדבר “מחלקה ככל המחלקות” לא התממש במשך שנים רבות .הועדות
הקובעות במכון כמעט שלא אפשרו מינויים אקדמיים כמקובל בשאר המחלקות ,וכך נותר בעינו המבנה שנוצר בטרם
הוקמה המחלקה .על אף הפעילות המבורכת והענפה לא זכתה המחלקה למעמד שווה לשאר מחלקות המכון במשך זמן
רב .רק ב 1976-נתמנה לעמוד בראש המחלקה מדען אשר זה היה עיסוקו היחיד (פרופ’ מקסים ברוקהיימר) ואושר מינוי
מדעי נוסף במחלקה .מצב זה נמשך קרוב ל 20-שנה.
בהדרגה חדרה ההכרה אל הגורמים הקובעים כי המחלקה מבצעת פעילות ראויה ,כולל מחקר חינוכי שהלך והתפתח
וששימש גורם מכוון לעבודת הפיתוח ולהנחיית המורים.
תחומי התוכן של הפעילות במחלקה הלכו והתרחבו :במהלך השנים התחלנו לעסוק בהוראת מדעי כדור הארץ והסביבה,
מדעי המחשב ומדעי החיים.
הדגשים של הפעילות השתנו אף הם במהלך השנים .בעשורים הראשונים התרכזה הפעילות בפיתוח חומרי למידה
חדשים – ספרי לימוד ,ניסויי מעבדה וחומרי הדרכה למורים .בהדרגה גדל המרכיב המחקרי ,כך שהפיתוח נעשה יותר ויותר
מבוסס מחקר .עם השנים התגבר מאוד המאמץ של הכשרת מורים ,משום שהתברר שנחוצה עבודה מתמשכת ורציפה
על מנת לשנות הרגלי עבודה ומבנים פדגוגיים ,ולא די בהשתלמויות קצרות על מנת להשיג שינויים כאלה .כמו כן חשוב
להחדיר את הטכנולוגיות המודרניות (תקשוב  ,וידאו ,וכו’) לתוך מערכי ההוראה .פעילויות אלו מתבצעות כיום באמצעות
מרכזי מורים שהמחלקה מקיימת ,וכן בתוך קהילות מורים המאורגנות על ידה.
כיום משמשת המחלקה כמרכז מחקר ,פיתוח חומרי למידה והכשרת מורים ,בכל תחומי המדעים .יש במחלקה סגל מדעי
פעיל ,וקיים מערך מלא של הכשרת סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני ודוקטורט) ,כמקובל בשאר המחלקות
במכון ויצמן.
נראה ,איפוא ,שהדברים מתקיימים כיום כפי שראה עמוס דה-שליט בחזונו ,לפני יותר מחמישים שנה.
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מדען בשרות החברה
עוזי סמילנסקי ,המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות ,מכון ויצמן למדע
עמוס דה-שליט -

הומניסט ,מדען ואיש חזון

הכרתי את עמוס בשנות חייו האחרונות .עמוס היה כבר במלוא פריחתו כאיש מדע ,כמורה,
כמנהיג וכמנהל .לעומתו הייתי אני בתחילת הדרך במכון ויצמן  -תלמיד לתוארי מוסמך
ודוקטור ,וזיכרונותי מעמוס באים מנוקדת השקפה מאד לא סימטרית זו .הפעם הראשונה בה
ראיתי את עמוס חקוקה היטב בזיכרוני – היה זה בהיותי תלמיד תיכון ושמעתי אותו מרצה על
הפיסיקה הגרעינית לקהל הרחב .זה היה באמצע שנות החמישים כשהמחלקה לפיסיקה
הייתה בראשית דרכה ,כמו גם עמוס שעמד בראשה .אני זוכר את הופעתו ,את הקסם ששידר,
ובמיוחד את שגרם לנו לרצות לשמוע עוד ועוד .אחרי שהתקבלתי כתלמיד במכון ויצמן ,זכיתי
להכיר את עמוס טוב יותר ,אבל על פועלו למדתי מהתבוננות בתוצאות יוזמותיו ומשיחות עם חברי מחלקה בכירים ממני.
לכמה מהיוזמות של עמוס הייתי קרוב יותר – לא כשותף במהלך התכנון והפיתוח ,אלא כפוסע בדרך שהתווה ,ועליהן
אספר בקצרה.
אקדים בתיאור קצר של הרקע לפעילותו של עמוס .הוא היה שייך לדור שהבשיל והתבגר בעשור שאחרי מלחמת העולם
השנייה .בעשור זה ההתייחסות הממשלתית והציבורית למדעים ,ובמיוחד לפיסיקה גרעינית ,נעה באופן קיצוני בין שני
קטבים :הערכה רבה לפוטנציאל הטמון בפיתוח מקורות אנרגיה ,המחשוב והתקשורת הנלווים לכך ,וחשש מההרס שעשוי
להיגרם מכלי הנשק ,שעוצמתם עלתה מעל ומעבר לכל מה שנודע בעבר .הקהילה המדעית גם היא השתנתה ,הן במספר
חבריה ובמשאבי המחקר שלרשותה ,והן בחוזק קשריה וביכולת השפעתה על גורמי השלטון .במקביל ,הכירה הקהילה
בצורך בשיתופי פעולה בין-לאומיים כדי להתמודד עם בעיות מסדר גודל שדרש ריכוז כישרונות ואמצעים שהם מעבר
לכוחה של מדינה בודדת .עמוס ובני דורו שהקימו את מערכות המחקר בישראל הצעירה ,הכירו בשינויים שחלו בעולם,
והביאו לפתוח יוזמות ושיתופי פעולה שתמכו בתהליכים חברתיים וכלכלים במדינה .לפני שאתאר כמה דוגמאות שאליהן
עמוס היה קשור ,עלי להדגיש כי עמוס לא פעל לבדו .הוא היה אחד מדור המייסדים של המדע הישראלי הצעיר בכלל,
ומכון ויצמן בפרט ,ובלי תמיכתם הפעילה של רבים מעמיתיו ,אי אפשר היה להביא לתוצאות שמהם אנו נהנים עד עכשיו.
לעמוס היה מקום נכבד בדורו ,אך הקרדיט צריך להינתן גם לכל אלה שתרמו מכישרונם ומכוחם למשימות השונות.
תרומתו החשובה ביותר של עמוס לחברה הייתה ללא ספק בהוראת המדעים לנוער והנגשת המדע לציבור הרחב .פעילות
זו הגיעה לשיאה בהנחת היסודות למחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ,שמאז תרמה רבות לשיפור אמצעי ושיטות
הלימוד .מאחר שבנושא חשוב זה לא הייתי מעורב ,לא ארחיב עליו את הדיבור ואותיר זאת למאמרים אחרים בגיליון זה
המוקדש לזכרו של עמוס .להלן אסקור בקצרה את תרומותיו של עמוס לפיתוח התעשייה עתירת המדע ,להקמת “קבוצת
רחובות” והנהגתה ולקשירת קשרי מדע עם גרמניה.
התעשייה עתירת המדע :הפיתוח המהיר והאינטנסיבי של אמצעי לחימה עתירי טכנולוגיות מתקדמות צמח בזמן
מלחמת העולם השנייה בסביבות של קמפוסים אוניברסיטאיים ,כדוגמת מעבדות המכון הטכנולוגי של מסצ׳וסטס ()MIT
בבוסטון בהן פותחו טכנולוגיות הרדאר .מאגרי הכישרונות והידע שהתקיימו בסביבות אלה ,היוו את הגרעין ממנו
התפתחה אחרי המלחמה התעשייה עתירת הידע שצמחה בתאוצה רבה סביב “דרך  ”128המפורסמת שסובבה את
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בוסטון ,ובעמק הסיליקון השכן לאוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה .שני המרכזים היו מודלים לחיקוי של פיתוח
פארקים של תעשיות עתירות ידע עבור העולם המפותח כולו .עמוס ועמיתיו הבינו את החשיבות העצומה של תעשיה
כזו לישראל ,וראו במכון ויצמן את הגרעין שסביבו היא תגדל .הרעיון היה מהפכני ,במיוחד אם נזכור כי קברניטי הכלכלה
דאז השליכו את יהבם על הקמת תעשיות מסורתיות כגון טקסטיל או מכוניות ועל החקלאות .על יחסה של הממשלה
דאז לתעשייה עתירת המדע אפשר ללמוד מהאנקדוטה שסופרה בזמנו במכון :מיד אחרי מלחמת ששת הימים כינס
ראש הממשלה לוי אשכול בעלי הון ותעשיינים יהודים במטרה לרתום אותם לחיזוק הכלכלה .כששאל אותם היכן הם
רוצים לבקר בארץ ענו רבים שברצונם לבקר ברחובות .אשכול ,שידע שרחובות היא מרכז לגידול פרי הדר ,היה בטוח שזוהי
עילת העניין שלהם בעיר ,ורק אחרי שהסבירו לו את ההקשר שינה את יחסו למדע.
הקהילה המדעית והטכנולוגית בארץ הייתה גם היא קטנה ולא הגיעה למסה הקריטית הנחוצה לקיום וגידול מתמשך.
עמוס הציע ליזמים פוטנציאלים – מדענים במכון ומחוצה לו שניסו ליישם את הרעיונות המדעיים שלהם – מודל עבודה
של “חממה” :המכון יקצה ליזם מעבדה ויעמיד לרשותו למשך שנה את שרותי המכון הנחוצים לפיתוח הרעיון שלו .לאחר
מכן תוכלנה יוזמות מוצלחות להתפתח מחוץ למכון .הראשונים שניצלו את האפשרות היו פרופסור ג’ו יפה (“מכשירי
רחובות”) ואפי ארזי (סאיטקס) .במקביל התחילו עמוס ושלהבת פריאר ,שהיה ידידו ועוזרו הקרוב (ועמד בראשית שנות
השבעים בראש הוועדה לאנרגיה אטומית) ,במגעים עם עירית רחובות על תכנון והתאמת השטח שמעבר לפסי הרכבת
שצמח מאז לפארק המדע .לימים ,משהתמניתי לעמוד בראשות המחלקה לפיסיקה גרעינית ,פנו אלי שתי קבוצות של
עוזרי מחקר צעירים בבקשה להקצות להם שטחי מעבדה על מנת לבדוק רעיונות בעלי פוטנציאל תעשייתי .בעקבות
פנייתם עברתי על החומר הארכיוני הקשור לנושא והשתכנעתי שהבקשות שלפני עולות בקנה אחד עם התכנית שעמוס
הגה .המחלקה אירחה את היוזמות למשך שנה ,ואחרי שיצאו מהמכון ,לפחות אחת (מצדה) הגיעה למצוי תעשייתי
בפארק המדע והיא מצליחה שם עד עכשיו.
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קבוצת רחובות :כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה במלחמת ששת-הימים העמיד את ממשלת ישראל בפני מציאות
אליה היא לא הייתה מוכנה :לא היו “תכניות מגרה” שאותן היה ניתן להפעיל כדי לנהל ולכלכל אוכלוסייה של למעלה
ממיליון נפש שהייתה כעת תחת שליטת ישראל .הצורך בחשיבה מסודרת ובניתוח לטווח ארוך ,הביאו לכך שסביב עמוס
דה-שליט התכנסה קבוצה שמטרתה הייתה לזהות בעיות קריטיות שעלו בגלל השנוי הבלתי צפוי במצבה של המדינה
ולגבש הצעות פעולה לפתרונן .הקבוצה שנקראה לימים “קבוצת רחובות” כללה כמה בכירים ממשרדי ממשלה שונים,
מצמרת המשפט ,הכלכלה והפקוד הגבוה בצה”ל וכן כמה מבכירי הסגל המדעי של מכון ויצמן ואוניברסיטאות אחרות.
הדיונים היו חסויים ,וחברי הוועדה שנטלו בהם חלק יכלו להתבטא בחופשיות ,כשהם מחויבים רק לפן המקצועי (כלכלי,
משפטי או חברתי) של הסוגיות שנידונו .בדיוניה על הניהול הנכון של השטחים הכבושים ,הקבוצה לא חתרה לפתרון
הבעיות הפוליטיות שהתעוררו עקב הכיבוש ,אלא לגיבוש הצעה למתווה לניהול הכלכלה ולהבטחת רמת חיים נאותה
לתושבים“ ,כדי לגרום ליצירת תכני שלום שיביאו בעקבותיהם גם למסגרות נאותות של יחסים תקינים בין ישראל
לשכנותיה” .הדף הראשון מהדו”ח פורש את הרקע והמטרות:
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בהמשך המסמך נדונות ההמלצות בפירוט .הדו”ח הוגש ע”י עמוס ועמיתיו בפגישת הקבוצה עם ראשת הממשלה דאז
גולדה מאיר .נושא אחר שנדון בקבוצה היה תעלת הימים שהייתה אמורה להזרים מים מהים התיכון (או ים סוף) לים
המלח ובכך להעלות בו את מפלס המים תוך ניצול הפרש הגבהים לייצור אנרגיה חשמלית .העבודה על הדו”ח נקטעה
באיבה בגלל פטירתו הפתאומית של עמוס .כל חברי הקבוצה איתם שוחחתי שנים אחרי פיזורה ,הדגישו את התפקיד
המיוחד שמילא עמוס בהנהגתה ,במיצוי דיוניה ובהעברת מסריה למדינאים בצורה נכונה.
קשרי מדע עם גרמניה  :בעשור הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה היה נתק מוחלט בין האוכלוסייה הישראלית
והגרמנית .הדיונים והחתימה על הסכם השילומים אמנם התקיימו (על אף ההתנגדות של חלק ניכר מהעם) ,אבל קשרים
של תיירות או תרבות לא עלו אפילו בדמיון .באמצע שנות החמישים ביקר עמוס במכון האירופאי לפיסיקה גרעינית
( )CERNופגש שם את פיסיקאי הגרעין פרופסור וולפגנג גנטנר שהיה הנציג הגרמני הראשון בהנהלת  .CERNגנטנר
שזכה באמון הקהילה האירופאית בגלל התנגדותו הפעילה למשטר הנאצי (ועל כך הוענק לו אות כבוד צרפתי מיד אחרי
כניעת גרמניה) היה בן שיח מתאים לעמוס ,וביחד הם קידמו תכנית ליצירת קשרי מדע בין מכון ויצמן ומכון מקס פלנק,
כצעד ראשון לגישור על התהום הפעורה בין העמים .מרכיב מרכזי בתכניתם היה תמיכה ועידוד של חילופי מדענים
צעירים בין שני המכונים .בהמשך המגעים ,הגיעה לביקור במכון ויצמן בסוף שנת  1959משלחת גרמנית שבראשה עמדו
אוטו האן (בעל פרס נובל בפיסיקה) ווולפגנג גנטנר .היה זה הביקור הראשון של מדענים גרמנים בישראל ,והוא נערך
בסודיות גמורה .בעקבות הדיונים במכון ,האן וגנטנר חיברו תזכיר לממשלת גרמניה הממליץ על תמיכה בקשרי מכון ויצמן
ומכון מקס פלנק .עמוס קיבל על עצמו לארח שני תלמידים מקבוצתו של גנטנר במחלקה לפיסיקה ,וכשהביא את תכניתו
לדיון במחלקה הוא נתקל בהתנגדות עליה הוא התגבר בזכות הכבוד שרכשו לו עמיתיו ,עצמת אישיותו וכושר השכנוע
שלו .הסטודנטים הראשונים מהיידלברג הגיעו בתחילת שנות הששים .באותה תקופה אף אחת מהאוניברסיטאות בארץ
ואף אחת ממחלקות המכון לא הייתה מוכנה להיפתח לתכנית .קבלתם של שני המדענים הצעירים במחלקה לא הייתה
קלה לאורחים ולמארחים כאחד .אבל לכשנירקמו קשרי העבודה וההיכרות האישית התפתחה ,השהות במכון הוכיחה את
נכונותם של הרעיונות שעמדו בבסיס התכנית אותה הגו עמוס וגנטנר .פרופסור גרהרד שמידט מהמחלקה לכימיה במכון
ויצמן צורף לתכנית חילופי המדענים ,והוא שלח את עמיתו לסלי ליזרוביץ’ להקים מעבדה לקריסטלוגרפיה בקרני X
במחלקה לכימיה באוניברסיטת היידלברג .המשימה הבאה של עמוס הייתה לזהות מועמד ישראלי מתאים לשהות גומלין
במעבדתו של גנטנר במכון מקס פלנק בהיידלברג .עמוס בחר בי ,ואחרי שפרש בפני את השקפתו המפוכחת על מרכזיותה
של גרמניה בשיקום המדע באירופה המערבית ,והחשיבות של השתלבות המדע הישראלי בתהליך ,השתכנעתי והסכמתי
לשהות של שנה (שהתארכה) בהיידלברג .בשיחות אלה למדתי להכיר את אישיותו המיוחדת של עמוס יותר מקרוב,
והתרשמתי מרגישותו ומראיית הנולד בה ניחן .היו אלה הצעדים הראשונים בתכנית שיתוף הפעולה המדעי בין גרמניה
וישראל ,שהתפתחה במהירות רבה ומהווה כעת נדבך חשוב בבניין המדע בשתי הארצות .זה המקום לציין שנשיא מכון
ויצמן הנוכחי דניאל זייפמן ,ומחליפו בשנה הבאה אלון חן ,הם מדענים ישראלים ששימשו בתפקידם הקודם כמנהלי
מכוני מקס פלנק בגרמניה .האם עמוס וגנטנר העלו בחלומותיהם הנועזים ביותר את האפשרות שכך יקרה תוך כדי חצי
מאה שנים?
אסיים סקירה קצרה זו ,בהבאת מכתב אחד מההתכתבות שנמשכה כמה שנים בין מי שהיה ראש הממשלה דוד בן-גוריון,
לבין עמוס דה-שליט שאליו הוא פונה כ”עמוס היקר” .ראש הממשלה ,שהתפנה אז מטרדות המשרה ,החל להתכתב עם
מדען צעיר (בן  )31בעקבות דיון בעניין כבד משקל“ :ארגון העבודה במחקר האטומי” ולאחר שמצא כי השיחה ביניהם על
תרומתה של הפיסיקה המודרנית לחקר “שאלת ההכרה והשכל של בן-האדם” לא יוצאת מזיכרונו .לאותה מידה של
קירבה אינטלקטואלית ואישית הגיע עמוס עם שורה ארוכה של אנשי רוח ,מדענים ומדינאים מהעולם ומהארץ .כזה היה
עמוס – חכם ,מעניין ,איש שיחה מלבב ,מלא ידע ורעיונות ושופע חן וקסם .בזכות תכונות אלה הצליח בכל אשר פנה,
ופירות מחשבתו ויוזמותיו מביאים ברכה עד עצם היום הזה .הייתה זו זכות מבורכת לגדול בצלו.
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תודותי נתונות למורי יגאל תלמי ,חברו ועמיתו של עמוס מאז היותם סטודנטים ,על ששיתף אותי בזיכרונותיו והעיר
הערות חשובות לטיוטות המאמר .אני אסיר תודה לאילנה אייזן שעבדה במחיצתו של עמוס במשך התקופה עליה
סיפרתי ,ושעזרה לי הן באיסוף החומר והן בביקורת ובתיקוני שגיאות .צילומי המסמכים צורפו באדיבותו של ארכיון מכון
ויצמן ,ועל כך תודה.

28

"תהודה" ,כרך  ,37חוברת מס' 1

פרסים

דברי תודה – טקס הענקת פרס דה-שליט
למורה מצטיין לפיזיקה תשע”ט
קובי שוורצבורד

משפחת דה-שליט ,פרופ’ עידית ירושלמי – ראש קבוצת הפיזיקה ויו”ר ועדת הפרס ,חברי
ועדת הפרס .פרופ’ ירון להבי – ראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן למדע .ד”ר צביקה אריכא – מפמ”ר הפיזיקה וד”ר אורנה בלומברגר –
במעמד מפמ”ר פיזיקה.
למשפחתי היקרה והאהובה,
לכל המכובדים והמורים היושבים באולם.
תודה רבה לוועדת הפרס ע”ש עמוס דה-שליט ז”ל על הבחירה בי כמורה מצטיין לפיזיקה .אני נרגש מהמעמד ,מההוקרה,
מכל היושבים באולם ומרגיש בר-מזל להיות חלק מרשימה מכובדת של זוכים ,אשר מהווים עבורי מקור השראה ולמידה
בהוראה בכלל ובהוראת הפיזיקה בפרט.
“יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות”
כתב יגאל בשן שהלך לעולמו אתמול.
אחת הציפורים שבליבי היא הוראת הפיזיקה .אני אוהב מאוד את מקצוע ההוראה ובחרתי בו משום שאני אוהב את
האתגר שבהובלת תלמידים ,תוך התייחסות לכל תלמיד ותלמידה באופן אישי.
כשאני נכנס לכיתה וסוגר את הדלת ,אני מרגיש שאני במקומי הטבעי ,במקום בו אני והתלמידים – יחד – מתחילים את
הקסם .את הרגעים הקסומים שיצרבו להם ולי בזיכרון ויהוו את ההזדמנות להפוך את הפיזיקה למשהו שהוא לא רק
תרגילים ,משוואות ותרשימים ,אלא התנסות חווייתית,
מסקרנת ומלהיבה.
אני מורה .מורה לפיזיקה .ואני גאה בכך .מורה הוא מקצוען.
הוא מומחה .הוא יודע לתכנן את מהלכי ההוראה שלו,
להתאימם לכיתה ולתלמידים שמולו באותו רגע (שהרי כל
כיתה שונה מהאחרת) ,לקבל החלטות מהירות בזמן אמת
במהלך כל שיעור ,להיות גמיש לאפשרות לערוך שינויים
במהלך השיעור ואת כל אלה לבצע באווירה נעימה,
מכבדת ולא שיפוטית .מורים עושים עבודה קשה וחשובה,
במסירות רבה ובאהבה גדולה גם אם לא תמיד אנחנו
מקבלים את ההערכה הראויה לכך.
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אנחנו המורים מחזיקים בידינו את העתיד .אנחנו מצויים במגע יומיומי עם התלמידים ויכולים להשפיע עליהם ולהיות
להם לדמות משמעותית .כאשר שואלים אותי מה תפקידי ,אני משיב כי תפקידי לתת ארגז כלים .בתחילת הלימודים הוא
ריק ועם הזמן ממלאים אותו בכלים ובמיומנויות .איני רואה את תפקידי כמעביר ידע ואין לי כמוסה או כפית גדושה של
אבקת ידע שמכניסים לפה של התלמידים בתחילת השיעור ובכך גורמים להם להבין את הקשר בין מתקף ותנע .אני
מקנה להם את המיומנויות להתמודד עם האתגרים שיתקלו בהם בעתיד ,יהיו אשר יהיו.
כששואלים אותי ,ביום חשיפה למגמה“ ,האם המגמה קשה?” אני עונה בכל פעם את אותה תשובה :המונח קשה לא
מדויק פה .מאתגר? כן .אבל האם יש לפחד מהאתגר? לדעתי לא.
אולי השאלה לא צריכה להיות אם את או אתה מתאימים לפיזיקה או אם זה קשה ,אלא מה אתם מוכנים לעשות כדי
ללמוד פיזיקה? כמה תהיו מוכנים להשקיע כדי להצליח? אם התשובה היא שתהיו מוכנים להשקיע ולהתמודד עם האתגר,
שתדחפו קדימה ותעשו מאמצים להצליח – אתם מתאימים.
וגם אם יהיה לעיתים לא פשוט ומתסכל ,עדיין אני מבטיח הנאה ,חוויה ורגעים מצחיקים ומלהיבים.
כי מבחינתי הפיזיקה היא פארק שעשועים ענק .בכיתה התלמידים ישגרו כדורים דרך טבעות המסודרות בתבנית של
פרבולה ,ינדנדו דובוני ג’לי בלימוד על גלים ,ישפכו עדשי שוקולד בלימוד על רדיואקטיביות ,ישחקו עם צעצועים ,יראו
סרטונים ותופעות פיזיקליות המצויות סביבם .הם יבינו שהפיזיקה נמצאת בכל מקום ובכל רגע סביבם ויגלו כמה כיף היא
יכולה לספק.
כי מעבר לתוכן שאנחנו רוצים ללמד ולהספיק עוד תרגיל ,אנו צריכים להצית את הניצוץ בעיני התלמידים ,לסקרן ולעניין,
להראות את הרלוונטיות ואת החשיבות של לימוד הפיזיקה.
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ולא פחות חשוב ,בל נשכח שמולנו ניצבים התלמיד והתלמידה
שזקוקים לתמיכה ,לטפיחה על השכם או לניעור ולדחיפה
קדימה .אם אנחנו רוצים להיות משמעותיים עבורם ,אנחנו
צריכים להיות שם עבורם ,להיות האוזן הקשובה לקשיים
שלהם ולשמוע איך היה משחק הכדורסל שלהם אתמול,
הפעולה בצופים ,האימון שלהם בקרטה או ההופעה
באקרובטיקה ,בריקודים סלוניים ,נגינה על פסנתר או שירה.
להיות מורה אין הוא תפקידי היחידי וכל מה שתיארתי לא
קרה ביום ,לא ביומיים ובטח לא קרה מעצמו .האהבה שלי
לפיזיקה החלה במרכז ללימודים קדם אקדמיים בטכניון ושם
גם התחלתי את השנים הראשונות שלי בהוראה .לאחר זמן
התחלתי ללמד בבית הספר ליאו באק וזו הייתה אהבה ממבט
ראשון .במקביל התחלתי ללמוד במחזור א’ של תכנית רוטשילד-ויצמן .פרופ’ שמעון לויט חידד וליטש את הפיזיקה שלי
יחד עם עמיתיו מהפקולטה לפיזיקה ,אבל אם חשבתי שאני בא “רק” לחזק את הפיזיקה שלי אז פרופ’ בת-שבע אלון,
ד”ר אסתר בגנו ,ד”ר חנה ברגר ופרופ’ עידית ירושלמי לימדו אותי מהי הוראה איכותית .למדתי מה זו שאלה מאבחנת ,מה
זה  POEואיך מארגנים את הידע של התלמידים .הבנתי מדוע פעילויות מסוימות מצליחות יותר מאחרות ויצאתי עם
כלים ומיומנויות שהגדירו את ההוראה שלי מחדש.
סביבי נמצאים מורים נוספים מדהימים שמהווים לי מקור השראה ,מוטיבציה ואתגר ומספקם לי אוזן קשבת וכתף
תומכת .למדתי מהסובבים אותי הרבה .הרבה מאוד.
יש לי הזכות לעבוד בצוות בבית הספר עם אינה ,שרון ואדם ויחד אנחנו מהווים את הלב הפועם של מגמת הפיזיקה.
העצות ,הרעיונות ,היוזמות ,השאלות ,הקשיים שאנו חולקים הם חלק מהעשייה הקבועה שלנו בבית הספר ,מהעבודה
היומיומית ,השוחקת והלא פשוטה לעתים ,אבל שנעשית עם חיוך ,הנאה ,הבנה אחד של השני והרבה תשוקה למקצוע.
הדברים הנעשים בבית הספר לא היו יכולים להתרחש ללא תמיכה ועבודה משותפת עם הנהלת בית הספר – הגב’ דפנה
יעקובוביץ מנהלת חט”ע ,מנכ”ל ליאו באק הרב אופק מאיר והמנכ”ל הקודם מר דני פסלר .הם נתנו לי לחלום ולפרוש
כנפיים ואני אסיר תודה להם על כך.
אני זוכה ללמוד ולהתפתח בחברת המורים המובילים של קהילות מורי הפיזיקה – אחד מהמהלכים המדהימים שזכיתי
להיות לו שותף מראשיתו .השנה זו השנה השמינית בה פועלות קהילות מורי פיזיקה ברחבי הארץ .כל מפגש עם המורים
המובילים ועם מובילי התכנית – פרופ’ בת-שבע אלון ,ד”ר אסתר בגנו ,ד”ר חנה ברגר ,ד”ר סמדר לוי ואסתי מגן שתמיד
זמינות לשאלות ,התייעצות והתלבטות – הוא מפגש של למידה ,העשרה והשראה.
לעמיתותי בהובלת קהילת חיפה – אורית ניטצקי בהווה ומיכל ולטר בעבר – תודה על החשיבה המשותפת ,ההתלבטויות,
האתגרים והרעיונות שפיתחנו ושאנו מפתחים בהובלת הקהילה.
להיפגש אם המורים בקהילת חיפה והסביבה – המפגש אתכם הוא מרגש כל פעם מחדש .לא מובן שמורים מגיעים
למפגשים אלו אחרי יום עבודה ארוך ,משתפים ,תורמים מהידע  ,לומדים יחד ומתפתחים כמורים יחד.
והשנה אני זוכה לראשונה לעבוד עם המדריכים לפיזיקה בארץ כמדריך מחוזי בחיפה .אני מקווה שזו תחילתה של עבודה
ולמידה משותפת ומודה לצביקה ואורנה על ההזדמנות שנתנו לי.
ולא אוכל בלי לומר מילות תודה חשובות לתלמידים ולתלמידות היקרים שלי ,שאותם אני כל כך אוהב ,ושנותנים לי כל יום
מחדש סיבה לקום עם חיוך ולהגיע לכיתה ולאהוב כל כך את מקצוע ההוראה ואת הפיזיקה .יחד אנחנו צועדים לעבר
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מטרה משותפת; יחד אנחנו לומדים
מעמיקים ,משקיעים ,יוצרים ,מתעצבנים
וצוחקים .אני לומד מכם בכל שיעור ושיעור.
ואחרונה ,והראשונה בחשיבותה ,משפחתי.
הוריי ואחותי הגדולה יושבים באולם .אמי
חגגה לפני שבועיים  80שנה ואבי חגג 83
שנים .לידם יושבים הורי אשתי ,שהם
מבחינתי הורים לכל דבר .שני זוגות ההורים
מהווים עבורי מקור השראה לעבודה קשה,
להתמדה ,להתמודדות עם קשיים .הלוואי
ואוכל לתת לילדי קמצוץ מהתמיכה שהם
מעניקים .אני מקווה שאני מצליח להעניק להם את רגעי האושר ,הגאווה והנחת המגיעים להם.
לילדי ,מאור ונועם ,שבעזרתם אני מצליח להיות אדם טוב יותר ,אבא טוב יותר ומורה טוב יותר .אני מבין בעזרתם את עולם
התלמידים שלי ,את נקודות העניין שלהם וגם את סדר העדיפויות שלהם ,שלא תמיד עולה בקנה אחד עם זה שלי כמורה.
הם יודעים להוריד אותי לקרקע שצריך ,לשקף לי את המציאות (גם אם זה לא תמיד נעים לשמוע ,)...לעודד ולתמוך.
כשנכנסים לחנות צעצועים ,הם ישאלו “אבא מה תקנה לכיתה?” ,וכשאנחנו נמצאים בפארק שעשועים ,הם ישאלו אותי
אם צילמתי ושלחתי לתלמידים בקבוצה.
את התודה האחרונה אני שומר לאשתי שרון .החברה הכי טובה שלי שבכל רגע מהווה עבורי אוזן קשבת ,כתף תומכת
ושתמיד יודעת לייעץ ולעזור .היא זו שלימדה אותי לכוון גבוה ולחלום ,חלומות שאפילו לא ידעתי כי הם קיימים ולסמן
מטרות שלא ידעתי שאוכל אשיג .אוהב אותך מאוד ומרגיש מבורך על כך שאנחנו יחד.
אסיים בציטוט של ברק בן אליעזר ,מפקד תלפיות לשעבר ,שלדעתי מאפיין את העשייה שלנו מורי הפיזיקה:

“השאיפה למצוינות היא מידת הרצון ,הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה ,השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ”
אנו שואפים להפוך את המצוינות לדרך חיים של תלמידנו ,שלנו ושל הסובבים אותנו.
מצוינות מבחינתי היא מצוינות אישית – לעשות את הטוב ביותר שאני יכול.
זאת בעזרת מידת הרצון – המוטיבציה ,הסקרנות ,האהבה למקצוע והדוגמא האישית.
מידת ההשקעה – המחויבות שלנו ,ההשקעה וההתמדה.
ובמקביל לכך להיות אנשים טובים ,בעלי אחריות חברתית ,סובלנות ,קבלת השונה ועזרה לזולת.
היום במשך הכנס אחגוג את הזכייה ביחד אתכם .נשב במושבים השונים ונלמד ונעשיר את הידע שלנו .אבל כבר בערב
נחזור הביתה למשימות שלנו –לסיים את הכנת המצגת לקראת מפגש קהילה ,לחשוב איך להתמודד עם אורן ,תלמיד י”ב
שלא הספיק לתרגל כי עבד עד מאוחר אתמול בערב ועם שרית שתאחר לשיעור בפעם המי יודע כמה ,איך לתמוך
ולעודד את מיטל תלמידת י”א שנמצאת במצב אישי לא פשוט ,איך לדחוף קדימה את נועה – תלמידה מצטיינת – עם
תכני העשרה והעמקה ,לעזור למורה החדש בצוות ובהוראה – כמה טיפים על התנהלות בכיתה ואיזו הדגמה כדאי להראות
היום בשיעור הפתיחה בנושא כוחות ,לחשוב יחד עם צוות המורים על המבחן הבא לכיתות י’ ומתי לשלוח את קובץ
תרגילי החזרה שהכנו להם .ובסוף היום נכין את הדו”וחות והציוד למעבדה ביום חמישי כי הלבורנט שבר את הרגל בסקי.
נעשה את כל אלה כי זה התפקיד שלנו .כי אנחנו המורים ,האנשים בשטח העושים את המלאכה .שחקני הנשמה.
חג שמח ותודה רבה
קובי
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ראיון עם בת שבע אלון,

המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע
בין מחקר לעשייה

ראיינו :חנה ברגר וירון להבי

פרופסור בת שבע אלון מלווה את הוראת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן
לאורך שנים רבות ושמשה גם כראש המחלקה .בת שבע ,שאת התואר השלישי שלה עשתה
בהוראת המדעים באוניברסיטת ברקלי והייתה בין החלוצים בארץ בתחום זה ,מלווה את
הוראת הפיזיקה לא כחוקרת הצופה מהצד אלא כמובילה של יוזמות רבות .נגיעותיה הרבות
בהוראת המדעים בכלל ,ובהוראת הפיזיקה בפרט ,תרמו ,ועדיין תורמות ,תרומה רבה
להתפתחותם של תחומים אלו בארץ .על אלה זכתה ב 2015-בפרס א.מ.ת .פנינו אל בת שבע
כדי לשמוע ממנה ,דרך סיפור חייה המקצועיים ומהפרספקטיבה האישית והמיוחדת שלה,
על הוראת הפיזיקה כתחום דינמי ותוסס המהווה גם שדה מחקר חשוב.
בצומת חשוב בחייה פגשה בת שבע את פרופ' עמוס דה-שליט שהלך לעולמו זמן קצר לאחר פגישה זו ,אך השאיר חותם
חשוב על המשך דרכה המקצועית.
פגשנו את בת שבע בחדרה העמוס בספרי פיזיקה ,ספרים ומאמרים העוסקים במחקר בהוראת הפיזיקה ותיקיות של
פרויקטים הקשורים בהוראה ,חדשים וגם ישנים.
שאלה :כיצד התחילה ההתעניינות שלך בפיזיקה? כיצד נחשפת לנושא?
בת שבע :למדתי בתיכון הדתי "בר אילן" בנתניה במגמה של  5יחידות פיזיקה .תמיד התעניינתי בלמידת מדעים ואהבתי
פיזיקה משום שהיא נראתה לי אלגנטית ומעניינת .למדנו לפי תכנית  PSSCהבנויה על חשיבה פיזיקאלית ועל הכרת
תופעות פיזיקאליות ובילינו הרבה במעבדה .אני זוכרת עד היום את השעורים ,הרבה שנים אחורה ,זה היה פשוט מלהיב.
היה לנו מורה נפלא לפיזיקה – דוד שמיר ,שהיה קשור לפעילות שנעשתה במכון ויצמן על תכנית  PSSCבהובלה של פרופ'
דה-שליט.
חוויה מאד מעניינת שזכורה לי הייתה בחינת הבגרות במעבדה .הבוחן שלי היה רפי כהן ז"ל ואני זוכרת את בחינת הבגרות
הזאת כמו היום .הוא שאל אותי על מערכת הנעה בים ומשדרת .אני כבר לא כל כך זוכרת את הבעיה ,אבל התפתח אתו
דו שיח מרתק במסגרת הבחינה .זה מאד חיזק את היחס החיובי שלי למקצוע .הבחינה הייתה מבחינתי אירוע חיובי מכונן.
שנים אחרי זה למדתי אצלו ועבדנו יחד במכון ויצמן.
שאלה :כיצד הגעת לעסוק בהוראת הפיזיקה?
בת שבע :לקראת לימודי באוניברסיטה העברית היה ברור לי שאלמד מתמטיקה ,אך התלבטתי אם בנוסף לקחת
פילוסופיה או פיזיקה ,כי יש לי גם עניין במקצועות הומאניים וחברתיים .באשר להוראה ,תמיד ,כבר מילדות ,ידעתי שאני
רוצה לעסוק בחינוך .נושא המחקר בהוראת הפיזיקה עלה על הפרק מאוחר יותר.
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בשנה השניה באוניברסיטה התחלתי ללמוד לתעודת הוראה .המנחה שלי לתעודת הוראה היה פרופ' דוד גורדון ז"ל,
שעודד אותי לעסוק בחינוך והגביר את אהבתי לתחום של הוראת מדע .הוא עודד אותי לעסוק בכך באופן מקצועי .ואכן,
כשסיימתי את לימודי התואר הראשון ,החלטתי לנסות לעסוק במחקר בהוראת המדעים בלימודי לקראת תארים גבוהים.
אבל באותה תקופה ( )1969לא היתה עדיין אפשרות כזו .פרופ' אלכס פוליאקוב מהאוניברסיטה העברית הפנתה אותי
למכון ויצמן ,שם החלו השלבים הראשונים של הקמת מרכז להוראת המדעים ביוזמת פרופ' עמוס דה-שליט .הייתה
פעילות בהוראת המדעים אך לא הייתה תכנית לתואר שני.
פרופ' דה-שליט ,לאחר ראיון של חצי שעה ,אמר "אין כזה דבר (תואר שני בהוראת המדעים) אבל אנחנו נעשה" .הוא גרס
שצריך ללמד נושאים המצויים בחזית תחום הפיזיקה (כמו תורת הקוונטים) כבר בתיכון ,ואף היו לו רעיונות וחומרי למידה
רלבנטיים .הוא הציע שעבודת המחקר שלי תהיה סביב נושא זה ,ושנבנה יחד קורס בתורת הקוונטים לתיכון ונבצע מחקר
סביבו .הוא עצמו לימד שיעורים בנושא זה במכון ויצמן.
באותו הזמן לא היה לי ניסיון פורמלי בהוראה ופרופ' דה-שליט אמר" :מי שרוצה לעסוק בחינוך ולחקור את הוראת
התחום הזה ,צריך שיהיה לו ניסיון בהוראה ".הוא הרים טלפון מיד ,וכבר בסוף אותו היום מוניתי למורה בתיכון ברחובות
(היום תיכון "דה-שליט") .ואז התרחש האסון ופרופ' דה-שליט נפטר בסוף אותו הקיץ .אך החזון שלו מוביל את עשיית
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן עד היום.1
מאז הקמת המחלקה לפני חמישים שנה ,הרבה מעבודות המחקר לתארים גבוהים במחלקה נערכו בגישה המשלבת
מחקר ופיתוח אותה התווה עמוס .עבודות רבות עסקו ועוסקות בהנגשת נושאים מחזית הידע והמחקר בתחומי הדעת
השונים למורים ולתלמידים .הנושא הספציפי שעמוס הציע לי מאופיין על ידי מהפכה מחשבתית שחלה במאה ה,20-
והוא דבר על כך שחשוב שהרעיונות יכללו בתכנים שנלמדים על ידי תלמידי תיכון הבוחרים להתמחות בפיזיקה כחלק
מהשכלתם הבסיסית .הוא גם ציין שלדעתו זה נושא מלהיב שיכול לפתח את החשיבה ולמשוך תלמידים לבחור בהמשך
לימודים במדע והנדסה .החומר הכתוב ,שנתן לי על הרצאותיו ,שילב פרספקטיבה היסטורית ואף פילוסופית על הנושא
ושימוש רב בייצוגים חזותיים .הנושא של תורת הקוונטים הלהיב אותי ,הרבה בזכות החוויה החיובית שהיתה לי בלמידת
הנושא באוניברסיטה .לאחר מותו של פרופ' עמוס דה-שליט בהצעתו של פרופ' חיים הררי ,שהיה דיקאן מדרשת פיינברג,
עשיתי תואר שני בפיזיקה ,ולאחריו התחלתי לימודי תואר שלישי בהוראת המדעים.
שאלה :היכן לימדת? מהי חוויית ההוראה עבורך? מה ההכשרה שעברת?
בת שבע :התחלתי ללמד בכיתות י'-יב' במקביל ללימודי התואר השני .הגשתי לבגרות ,כולל לבחינת המעבדה ,ובניתי
ושיפצתי את מעבדות ביה"ס .כבר אז חשבתי שצריך לשלב את הלמידה במעבדה בהוראה ,לכלול אותה כמרכיב פורמלי
בדרישות למידת המקצוע ,ולבחון לעומק כיצד תתבצע ההערכה .בין השאר ,בניתי בחינת מעבדה לכיתות י' בפורמט
המשלב עבודה קבוצתית ובודק גם הבנה מושגית.
אהבתי את הכיתה התוססת .כשהתחלתי ללמד הייתי קרובה מאד בגיל לתלמידים שלי ,ובהתחלה לא הבנתי שצריך גם
ליצור דיסטנס והיה לי קשה מאד מבחינת השמירה על המשמעת .אני זוכרת שבשנה הראשונה הייתי חוזרת הביתה
עייפה פיזית מהמאמץ .אבל כל זה עבר מהר למדי ,כי ברגע שהתלמידים הבינו שיש ערך להוראה שלי הם התחילו
להקפיד בעצמם על המשמעת שלהם ושל חבריהם .אחרי שנה-שנתיים הדברים הללו הסתדרו .למדתי אז להעריך עד
כמה חשובה התמיכה במורים בראשית דרכם ,ובמיוחד ממורים עמיתים בבית הספר ,למניעת נשירה בשנים הראשונות
להוראה ,בעיה איתה אנו מתמודדים גם היום .אני זכיתי לתמיכה כזו מד"ר חנה גולדרינג ומאנשי הוראת הפיזיקה שפעלו
אז במכון ולמדתי להעריך את החשיבות של תמיכה זו .אני מסתכלת בהערצה על מורים שמלמדים בהתלהבות כל-כך
הרבה שנים ולא נשחקים ,גם כאשר התלמידים לא תמיד מתלהבים .בשנתי האחרונה בהוראה בתיכון דה-שליט נפתחו
 1ראו בהקשר זה את נוסח ההצעה ששלח עמוס דה-שליט להנהלת מכון ויצמן ובה היתווה את דרכה של המחלקה להוראת המדעים.
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חטיבות הביניים .הייתי מורה נסיינית של תכנית אנרגיה בכיתה ט' .זו הייתה שנה מאד קשה .אז למדתי על בשרי מה זה
לעבוד עם ילדים שאינם מתעניינים.
אהבתי מאד את ההוראה ,במיוחד את הגישה של "תכנית רחובות" שבצד הוראה פרונטאלית כללה הרבה עבודת מעבדה
שתרמה להתפתחות הרעיונות .היה לי קשר מאד טוב עם התלמידים ,אהבתי את הדיונים ואת החלפת הדעות שהתרחשה
בכיתה .בהמשך ,בעת לימודי הדוקטורט בברקלי ,לימדתי סטודנטים באוניברסיטה בברקלי ותלמידים בבתי ספר על-
יסודיים מקומיים כחלק מעבודת הדוקטורט .לאחר מכן כשחזרתי לארץ ,היו לי הרבה הזדמנויות לעבוד עם תלמידים
בעיקר במסגרות שונות במכון ויצמן ,כמו בתכנית "פיזיקה ותעשיה"  -תכנית לתלמידים מתעניינים ,בה הם פיתחו במהלך
שנתיים ,בהדרכה משולבת של מומחים בתחום המדע והטכנולוגיה ובהוראת מדע ,דגמים יצירתיים לפתרון בעיות
מורכבות .אני ממשיכה ליהנות מההוראה במכון ויצמן בקורסים האקדמיים ובקורסים למורים.
באשר להכשרה להוראה ,הנושא של הכשרת המורים במרכז להוראת המדעים במכון ויצמן פותח על ידי "האבות
המייסדים" :צבי גלר ,רפי כהן וחיים קורטי .השלישייה הזו ערכה השתלמויות על "תכנית רחובות" .הם העבירו לנו
השתלמויות .כאן למדתי הרבה על פיזיקה בסיסית ,למרות שכביכול למדתי הכול כבר בלימודי התואר הראשון.
שאלה :מתי החלטת שאת רוצה לעסוק במחקר בפיזיקה? באיזה תחום מחקר עסקת?
בת שבע :כאמור ,לאחר מותו של פרופ' עמוס דה-שליט הציע לי פרופ' חיים הררי לעשות תואר שני בפיזיקה ,ואולי אח"כ
להמשיך לדוקטורט בהוראת המדעים .כך הגעתי למחקר בפיזיקה .התחלתי לעשות תואר שני בפיזיקה במכון ויצמן.
הייתי פיזיקאית ניסיונית וחקרתי את ההתפלגות של תוצרי הביקוע של איזוטופ של היסוד קליפורניום ( )Cf 252בהדרכתם
של פרופ' זאב פרנקל ז"ל וד"ר אלי חפץ .תוך כדי העבודה הניסיונית התמחיתי בחישובי מונטה-קרלו על ביקוע .אז עוד
השתמשו בכרטיסיות ובלילות היינו באים להריץ את התכניות על המחשב .לפעמים התערבבו הכרטיסיות ,וזה היה מאד
מתסכל ....זו היתה תקופה מרגשת .עבדתי עם אנשים נהדרים וגילינו דברים חדשים וחשובים בפיזיקה.

שיטת מונטה קרלו
שיטת מונטה-קרלו היא שיטה לפתרון בעיות חישוביות באופן נומרי לא באמצעות אלגוריתם דטרמיניסטי ,המבצע
עבור קלט מסוים תמיד את אותם צעדים ומפיק את אותו הפלט ,אלא באמצעות מספרים אקראיים .השם שיטת
מונטה-קרלו ,המתייחס לאופייה האקראי ,ניתן לה על ידי ממציאיה :הפיזיקאי אנריקו פרמי והמתמטיקאים סטניסלב
אולם ,ג'ון פון נוימן וניק מטרופוליס.
כך למשל ,אפשר לחשב בשיטה זו את ערכו של  :πחוסמים מעגל על ידי ריבוע שצלעו 2
יחידות אורך ומטילים לעבר המרובע חיצים (עושים זאת כמובן באמצעות תוכנת מחשב
הבוחרת קואורדינטות אקראיות בתוך הריבוע) .עבור מספר גדול של חיצים ,היחס בין מספר
החיצים שפגעו בתוך המעגל לבין מספר החיצים שפגעו בריבוע כולו יהיה שווה בקירוב ליחס
בין שטחיהם .מתוך כך אפשר בדרך לקבל את ערכו של .π
שיטת מונטה-קרלו מאפשרת לבצע אינטגרציה נומרית של פונקציות הפועלות על ווקטורים
בעלי ממדים רבים (דרגות חופש רבות) על ידי בחירה אקראית של נקודות במרחב רב ממדי.
לכן היא שימושית בתחומים רבים :פיזיקה ,כימיה ,כלכלה ואפילו ביצירה של משחקי מחשב
תלת ממדיים.

�=S

 2יחידות

השיטה מאפשרת למשל לחקור את התכונות הפיסיקליות השונות של מערכת נוזלית :הלחץ ,קיבול -החום ,וכדומה.
פרמי השתמש בשיטה זו בשנות ה–  ,30עוד בטרם הומצא המחשב ,כדי לחשב תכונות של נויטרון.
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שאלה :באיזה תחום עשית את עבודת הדוקטורט?
בת שבע :עבודת הדוקטורט עסקה בהוראת הפיזיקה .אך הדרך לא היתה פשוטה:
הבעיה הייתה שלא היו אנשים כאן (במכון ויצמן) שידריכו אותי .החלטתי לקחת את הנושא של פיתוח הקורס בתורת
הקוונטים שאותו ,כפי שהזכרתי קודם ,הציע לי לפתח פרופ' עמוס דה-שליט .פרופ' זאב פרנקל ,שהיה לו ענין רב בחינוך,
היה מוכן לתת לי את הגיבוי המדעי ,ופרופ' יונגוירט מהאוניברסיטה העברית הדריך אותי בתחום החינוכי .הקורס שפיתחתי
עשה שימוש באנלוגיות ושילב היבטים היסטוריים לתלמידים .הילדים אהבו את הקורס ,ואף הצליחו במשימות השונות
שניתנו .גם מדעני המכון "חגגו" על הפרויקט .כאשר הייתי כבר באמצע הדרך החלטתי לעשות ראיונות עומק לילדים ואז
"חטפתי שוק" .גיליתי לאכזבתי שיש להם קושי עצום בהבנה הקונספטואלית של תורת הקוונטים .לא תיארתי לעצמי
שכך הם פני הדברים! בהסתכלות לאחור ,זה כמובן לא מפתיע ,מדובר בשינוי תפיסתי מאד משמעותי....
באותו זמן ,בשנת  ,1975בעלי סיים דוקטורט בפיזיקה ,והתקבל לבתר דוקטורט באוניברסיטת "ברקלי" שבקליפורניה.
למזלי ,היה זה המקום היחיד בו היה אפשר להמשיך לדוקטורט בהוראת הפיזיקה .באותה תקופה לא היו הרבה
אוניברסיטאות שהיה בהן מסלול כזה .הגעתי למקום הנכון בזמן הנכון .לאור ממצאי המחקר שתיארתי קודם ,החלטתי
שבברקלי אעסוק בנושא אחר כדי להיפתח לאפשרויות חדשות .הנושא בו בחרתי עסק בארגון ידע בלימודי פיזיקה אשר
המשיך להעסיק אותי גם בהמשך דרכי.
בדיעבד ,הייתה זו החלטה נכונה עבורי .עם זאת ,נושאים הקשורים בשילוב של היבטים מתורת הקוונטים בהוראה ,וכיצד
להנגיש נושאים מחזית המחקר בפיזיקה למורים ותלמידים ,ממשיכים לעניין אותי.
אחד הדברים המשמעותיים ביותר מבחינתי בתקופת הדוקטורט היה האינטראקציה עם המנחים שלי ,שהיו אנשים
משכמם ומעלה הן במחקר בפיזיקה והן בעבודתם בהוראת פיזיקה .לאחד מהם ,פרופ' רייף ,שעל דבר מותו נודע לי בעת
כתיבת שורות אלה ,אני חבה חוב גדול מאוד על תרומתו להוראת הפיזיקה במחלקה ולי באופן אישי .כמו כן הנחו אותי
פרופ' קרפלוס ,שעסק גם בהשלכות של עבודתו של פיאז'ה להוראת מדעים ,ופרופ' לרקין מי שבהמשך היתה מהמקימים
והמובילים של תחום מדעי הלמידה .מאפייני ההנחיה שלהם היו מאד מיוחדים :מעורבות והשקעה בעבודה על כל פרטיה,
פתיחות שנותנת לסטודנט מקום להביא לידי ביטוי את הרעיונות והיצירתיות שלו ,הערכה רבה לידע הפרקטי של סטודנט
בעל ניסיון בהוראה ,דרישה להמשגת הידע ואף פיתוח וקישור למסגרות תאורטיות .כל אלה התבססו על תובנות
מהמחקר תוך כדי ביצועו .היה להם חשוב מאד לתת לסטודנט הכשרה רחבה שתאפשר לו להשפיע ולקשר בין מחקר
אקדמי לבין המעשה .מנחים אלה שימשו לי כמודלים לחיקוי .במהלך השנים ,לאחר חזרתי למכון ,הדרכתי יחד עם אנשי
סגל במחלקה סטודנטים רבים ,כמה מהם מוכרים מאד במנהיגות המובילה של הוראת הפיזיקה בארץ .מרכיבים של
מחקר ,פיתוח ,הפעלה והערכה היו מרכזיים בעבודות של אותם סטודנטים ואפשרו לבוגרים להתמחות במגוון של כיוונים
שהלהיבו אותם וגם אפשרו להם להשפיע על מה שקורה בשטח.
שאלה :כיצד את רואה את סוגיית הובלת פרויקטים חינוכיים על ידי גוף מחקרי-אקדמי בשיתוף מדענים ומורים
לאחר פטירתו של עמוס ,החזון שהוא התווה המשיך להשפיע על דרכה של המחלקה להוראת המדעים .המחלקה שמה
לה כמטרה קידום של חינוך במתמטיקה ובמדעים כדיסציפלינה אקדמית ,והשפעה על השטח לקידום האיכות
והאפקטיביות של תחומים אלה .שני היבטים אלה הם באינטראקציה מתמדת ומזינים זה את זה .בתי הספר ,הכיתות,
והמסגרות השונות לפיתוח מקצועי של מורים (כגון המרכזים הארציים במתמטיקה ומדעים) משמשות כעין "מעבדות"
למחקר ופיתוח בדרך להפעלה רחבת היקף .בהתאם ,חלק נכבד מחברי המחלקה הם מורים מנוסים ,המשולבים בפרויקטים
השונים ומעורבים באופן מתמיד בבחינה חוזרת ונשנית את תוצרי הפעילות.
תפיסתו של עמוס על החשיבות של הובלת פרויקטים חינוכיים על ידי גוף מחקרי-אקדמי בשיתוף מדענים ומורים באה
לידי ביטוי בפעילויות השונות שהתבצעו במחלקה כגון פיתוח חומרי למידה ,פיתוח מסגרות ומודלים לפיתוח מקצועי של
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מורים והכשרת מנהיגות מורים .כך לדוגמא ,ד"ר אסתר בגנו הובילה ביד אמונה את המרכז הארצי למורי הפיסיקה ואת
הפעילות של קהילת המורים המובילים ,להם היתה השפעה רבה על הנעשה בשטח .בפעולות השונות באו לידי ביטוי
ידע עכשווי במדע והוראת מדע והידע הייחודי של מורים מנוסים .כל הפעולות האקדמיות האלה התבצעו על ידי
המחלקה כפעילויות מתמשכות ארוכות טווח אשר הופעלו ונבחנו בסטנדרטים אקדמיים גבוהים ובמתודולוגיות מתאימות,
תוך שימוש ועידון מסגרות תאורטיות קיימות .הקישור בין מחקר לפרקטיקה הוא אתגר מרכזי בפעילויות אלה.
התמזל מזלי ,והתפיסה והחזון של המנחים שלי בלימודי התואר השלישי בברקלי השתלבו היטב בגישה זו והעמיקו את
ההשפעה של עמוס על דרכי המקצועית .כך ,כשחזרתי לארץ מצאתי את עצמי בסביבה מאד ייחודית שאפשרה להמשיך
ולפתח את התפיסה שהתווה עמוס יחד עם הצוות אתו פעל .בקבוצת הפיזיקה התבצעו ומתבצעות ברוח זו פעילויות
מבורכות רבות שותפים 2.בפרט יש תרומה רבה של תלמידי המחקר ,של מורים מובילים ושל הפיקוח על הוראת הפיזיקה
תוך שותפות נאמנה בהתוויית דרך העבודה ומימושה.
אני חבה תודה לכולם כפי שנאמר במקורות" :דאמר ר' חנינא :הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי יותר
מכולן" (מסכת תענית ,דף ז' ,עמוד א').
בקריאה חוזרת ונשנית של דברים שכתב עמוס ,ממש מרגש לראות עד כמה הדברים עליהם דיבר ,ואותם חזה ,חדשניים
וכל כך רלבנטיים לזמננו .הייתי בת מזל לפגוש דמות כזו בתחילת דרכי המקצועית.
 2ראו גם את דבריהם של אורי גניאל ועידית ירושלמי בגיליון זה.

הוצאתו לאור של גיליו זה היתה שונה מאוד מההוצאה לאור של רבי מהגיליונות הקודמי של עיתו ”תהודה“.
חנה ברגר ,שהיתה בי עורכי ראיו זה ,פרשה לגימלאות .במש עשור ערכנו יחדיו את עיתו ”תהודה“,
וחותמה של חנה היה ניכר בכל אחד מגליונות העיתו .אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות לחנה על כל השני בה
ערכנו יחדיו את העיתו ,על שיתו הפעולה הפורה ,על הנכונות לסייע לכותבי השוני בעריכת מאמריה
ועל ההקפדה על כל פרט ופרט בכל הכרו בהוצאה לאור של כל אחד מהגיליונות.
נראה לי שכולנו ,כל קהילת מורי הפיזיקה ,חבי לחנה חוב גדול.

תודה רבה!
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הולכים בדרכו :הוראת פיזיקה בראי השנים
שחלפו מאז ייסודה בידי עמוס דה-שליט
בין מחקר לעשייה

עידית ירושלמי ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע

בארכיוני הטלוויזיה הלימודית חבויה פנינה נדירה .1שלושה נערים ונערות שלימים יעשו חיל,
אבשלום קור ,מיכל גוברין ,ויצחק וולקן הצעירים ,מראיינים את פרופ' עמוס דה-שליט ,מחשובי
הפיזיקאים בישראל של שנות השישים.
מהראיון ניכר מיד עמוס דה-שליט כהומניסט רחב אפקים ,הצופה למרחוק:
כהומניסט הוא עומד על החשיבות בהוראת המדע לקהלים רחבים ,כך שכל אדם יפתח
במידת האפשר הבנה בנוגע לאפשרויות והמגבלות שמעמיד המדע בפני האדם ,שהרי ,כדבריו
"בתקופה בה אנו חיים ,כמעט כל דבר שאדם נוגע בו מעורב בהישגים חדישים ביותר בתחום
מדעי הטבע".
כמדען רחב אופקים הוא אורג את תחומי המדע השונים ליריעה אחת ,כאשר נושאים מורכבים ,כמו תהליכים כימיים,
מושתתים על הבנה מוקדמת של תהליכים פיסיקליים ,כמו מבנה האטום.
כצופה למרחוק הוא מביא דוגמא מפתיעה לבעיה שנדמית זרה למדע ,אך למתמטיקה תפקיד מרכזי בפתרונה :אתגר
התרגום האוטומטי משפה לשפה 50 .שנה לאחר מכן ,במחלקה לפיזיקה בראשה עמד ,מועסקת בלשנית במשרה מלאה.
עמוס מבטא בראיון תפישה מורכבת :מחד ,בהנתן שמטרת הלימוד היא חינוכית – להתחנך כבן בית בחברה מדעית,
ובהנתן הקצב המהיר שבו המדע מתפתח ,הוא אינו רואה חשיבות מיוחדת בידע ספציפי כזה או אחר .מאידך ,חשובה
ביותר בעיניו ההתעדכנות של המורה בנעשה בקהילה המדעית  -דרך מפגש עם מדענים המצויים בחזית המדע ,מבינים
דברים על בוריים ומסוגלים להסביר דברים הנראים כקשים.
בשנת  1964הקים עמוס את קבוצת רחובות שעסקה בהוראת הפיסיקה והוביל אותה .חברי הקבוצה היו נטועים בהוראת
הפיזיקה בישראל ,ומעורים בנעשה בהוראת המדעים בעולם .מתוך הכרה בחשיבות של שילוב מחקר בפיתוח ,הקים
עמוס בשנת  1968את המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ועמד בראשה .ברוח חזונו הקבוצה שילבה את
המורים המובילים עם מדענים וחוקרים בהוראת המדעים  ,ששקדו יחדיו על שינוי בשיטות ההוראה ובתוכניות הלימודים
באמצעות פיתוח חומרי למידה והשתלמויות למורים .עמוס נפטר בגיל צעיר ,ועל הקבוצה שהקים הוטל משא המלאכה
שהחל בה .היום ,חמישים שנה למותו של פרופ' דה-שליט ,יש מקום לברר :כיצד הוציאה הקבוצה אל הפועל את מורשתו
של עמוס? מה נותר עומד על הפרק?
אענה על הדברים מנקודת מבטי ,כמי שהצטרפה לקבוצה לאחר כמחצית יובל מיום היווסדה ,בעודי מורה צעירה,
כמפתחת חומרים ניסיוניים ומנחת השתלמויות ,והמשיכה בה כתלמידת מחקר וכמדענית .בתחילת הדרך תהיתי לא אחת
מה לטירונית כמוני בין אריות ותיקים כמו רפי כהן ,חברי לחדר ,צבי גלר ואסתר בגנו ,עדי רוזן וזאב קרקובר .למדתי שלראש
הקבוצה דאז ,פרופ' אורי גניאל ,ולמי שתהיה ראשת הקבוצה לאחריו ,פרופ' בת שבע אלון ,כוונת מכוון בדבר .שני אלו,
שזכו לעבוד עם עמוס ,הוציאו אל הפועל את הגישה שהתווה ,המשלבת חדש וישן ,נכונות ותעוזה לסלול נתיבים חדשים,
הנטועה בניסיון שהתגבש בשנים של צעידה בדרכים כבושות .הקבוצה פיתחה עשרות רבות של תכניות לימודים וספרים
מבוססי מחקר במגוון נושאי תכנית הלימודים בחטה"ע ובחטה"ב ,בעברית ובערבית ,ובמקביל בנושאים עדכניים לזמנם
 1פנים אל פנים – פרופ' עמוס דה-שליט ,כאן אוצרות החינוכית ,ארכיון השידור הציבורי
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החורגים מהתכנית ,כמו יחידות הבחירה שפותחו במכשור רפואי ,כאוס ולייזרים ,או תכניות ייחודיות כמו פיזיקה ותעשיה.
ניתן למצוא רבים מהחומרים באתר הקבוצה .עבודה זו נמשכת וצריכה להמשך שכן כפי שהדגיש עמוס ,המדע אינו
שוקט על שמריו .ברוח זו פותחה בעשור האחרון תכנית הלימודים במדע חישובי :פיזיקה כימית וביולוגית ,המביאות
לתלמיד התיכון את המגמה הבינתחומית והחישובית של מדע מודרני .במקביל לקחה הקבוצה על עצמה בחטה"ע את
תכנית ההכשרה בפיזיקה מחקרית וחוקרת המעודדת ותומכת במורים ותלמידים בביצוע פעילויות חקר בהיקפים שונים,
ממעבדה מעודדת חשיבה ועד פרויקטים שנתיים .כפי שקיווה עמוס ,מדענים מובילים התגייסו לסייע בפיתוח הקוריקולרי
והמקצועי ,בהשתלמויות למורים ובתכנית הדגל לתואר שני  -תכנית רוטשילד ויצמן למורים מצטיינים.
במחצית שנות התשעים ,בעקבות רפורמת "מחר  "98בלימודי מדע וטכנולוגיה ,התרחבו המחלקה והקבוצה והמיקוד
השתנה :לא עוד מורה המגיע אך ורק להשתלמויות קיץ קצרות ,מעתה אמור “ – ”LLL – Life Long Learningהמורה
לומד לאורך חייו המקצועיים ,במסגרות שנתיות ורב שנתיות ,בהן מורים משתפים ,חולקים ודנים בפרקטיקה היומיומית
בכיתה – ממש כפי שקיוה עמוס .יחד עם הפיקוח על הוראת הפיזיקה במשרד החינוך ,הוקם המרכז הארצי למורי
הפיזיקה ,על ידי אסתר בגנו כראש המרכז ובת שבע אלון כמדען אחראי ,ולאחריהן החרו החזיקו ירון להבי ואנכי .במסגרת
זו התבצעו פרויקטים רבים ,על ידי אנשי המחלקה ואנשים ממוסדות אקדמיים נוספים .חלק מאותם פרויקטים הנו קבוע,
דוגמת אתר וכנס מורי הפיזיקה ,שזוכים לתהודה רחבה ,וחלקם מתחלפים  -הן אוגדנים העוסקים הן בטיוב ההוראה
השוטפת ,דוגמת אוגדני שאלות דיאגנוסטיות ,או הערכה שיתופית במעבדה ,והן כאלו שעניינים נושאים חדשניים כמו
פעילויות חקר חישוביות ,או שימוש יצירתי בטקסטים מההיסטוריה של המדע בהוראה .העבודה עם מורים הלכה
והתרחבה באמצעות מנוף שמוטת זרועו רחבה ומגיעה למורים רבים :קהילות מורי הפיזיקה קרוב לבית.
שנים ספורות לאחר הצטרפותי למחלקה כמורה ומפתחת הפכתי לתלמידת מחקר .בתוך כך התמקדתי בתהליך בו
התגבשו המסגרות של התפתחות מקצועית בקהילת מורים הבוחנים במשותף את הנעשה אצל תלמידיהם ,מתאימים
לכיתותיהם דרכי הוראה חדשניות ,ממוקדות לומד ,מנתחים את התנסותם בכיתות ,ומפיקים לקחים .תהליך התרחבות
הקהילות לווה בסדרה של עבודות של תלמידי המחקר בקבוצה ,שחידדו אלו דרכי עבודה נדרשות בכדי לקיים תהליכי
למידה נמשכים ,ולאיזו התפתחות מקצועית ניתן לצפות במסגרתן ,והבטיחו בניה ,עקב בצד אגודל ,של מסגרת יציבה
המהווה בית חם לרבים ממורי הפיזיקה בישראל.
במקביל ,עסקו מורים מובילים ,יד ביד עם תלמידי מחקר ,בפיתוח גישות הוראה ,סביבות למידה ומשאבים חדשניים
להוראה ולמידה מותאמת אישית ,הוראת חקר ועוד .ניתן למצוא באתרי המרכז הארצי למורי הפיזיקה ולמורי מו"ט
בחט"ב הפועלים במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ,בעיתון המורים תהודה .תקצירי המחקרים מצויים באתר
המחלקה להוראת המדעים .גם בתחום זה העבודה כלל לא הסתיימה .כלים טכנולוגיים דוגמת אתר מיזם פט"ל להוראה
ולמידה מותאמת אישית מאפשרים להתאים את ההוראה ללומדים שונים ,להביא מידע ממוקד ונגיש למורים ,ולא פחות
חשוב מכך ,לחלוק רצפי הוראה בין מורים שונים.
ההווה מעמיד בפני הקבוצה אתגרים שונים מאלו שעמדו לפני קבוצת הוראת הפיזיקה לפני מספר עשורים .עמוס ביקש
להביא את לימודי המדע לקהלים רחבים ,ואכן ,בשנים שחלפו חלה דמוקרטיזציה של החינוך בישראל ככלל ,והחינוך
המדעי בפרט .הגידול בקהלי היעד ,כתקוותו של עמוס ,מציב אתגרים בגיוס מורים ,בזמן בו ענף ההייטק שואב אליו את
בוגרי האוניברסיטאות .עמוס עמד על אופיו הבינתחומי של המדע ,ואכן ,פיזיקאים ממלאים את השורות במחלקות
לכימיה ,ביולוגיה והנדסת חומרים ,ואלו כמו אלו העושים שימוש בתוצרי עבודתם נדרשים לא רק לידע ייעודי אלא גם
לפרקטיקות עבודה שבהוראה התיכונית כמעט ואינן נוכחות ,דוגמת פישוט מערכות מורכבות .האתגרים רבים ,כדי שנוכל
לתת מענה ,ולו לחלקם ,עלינו לשמר את הגישה שהתווה עמוס :שילוב של המעשה המגובש והחדשני ,של המחקר
והפיתוח ,של עשיה הנטועה בקהילת התלמידים והמורים בישראל ,ובמקביל היא סקרנית ופתוחה לנעשה בעולם ,ובעיקר,
עבודת צוות של מורים מובילים ,חוקרים ומדענים ,לקידום החינוך המדעי בעולם ובישראל.
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התכונות המפתיעות של הברכיסטוכרון הבדיד
העשרה

דוד אגמון ,המחלקה לפיזיקה ,הטכניון
חזי יצחק ,המחלקה לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית ,המכונים לחקר המדבר,
אוניברסיטת בן גוריון

"גם למראה נושן יש רגע של הולדת "...נתן אלתרמן ,ירח
תקציר
בעיית הברכיסטוכרון ) (Nahin, 2007היא בעיה היסטורית שדנה בשאלה איך יש לעצב תיל חלק המחבר שתי נקודות
נתונות הממוקמות במישור אנכי כך שזמן הגלישה של חרוז המושחל עליו יהיה מינימלי.
בעוד שבעיית הברכיסטוכרון הרציף נפתרה כבר לפני יותר מ 320 -שנה ע"י גדולי המתמטיקאים של המאה ה 17-וביניהם
האחים ברנולי ,לייבניץ ,ניוטון ולופיטל ,לבעיית הברכיסטוכרון הבדיד הבנוי מ N -מקטעים ישרים וחלקים טרם נמצא
פתרון מתמטי סגור .במאמר זה אנו מציגים פתרון לבעיה זו המסתמך בדרך פשוטה ואלגנטית על העקרונות של חשבון
הווריאציות ומתקבלות בו שתי תוצאות מפתיעות:
 .אזמני הגלישה בכל המקטעים שווים זה לזה.
 .באפשר לנסח קשרים אלגבריים פשוטים בין כל הזוויות ובין כל אורכי המקטעים.
ותוצאה נוספת ומוכרת:
 .גחוק סנל מתקיים בכל נקודת הקישור שבין שני מקטעים סמוכים.
לאור זאת במקום לפתור בעיית מינימום רבת נעלמים ( )N-1אורכים ומספר זהה של זוויות שיפוע ניתן להסתפק בחישוב
של נעלם אחד בלבד :זווית השיפוע של המקטע הראשון .שאר האורכים והשיפועים ייגזרו מגודל זה באמצעות הקשרים
ביניהם .הידע המתמטי הנדרש מהקורא הוא ברמה של אלגברה וגיאומטריה בסיסיים ולכן הוא נגיש גם לתלמידי תיכון
ברמה של  5יח"ל.
לצורך מאמר זה פותח קוד נומרי המבוסס על תוכנת ה MATLAB-שמחשב ביעילות ,במהירות ובדיוק רב את שאר
הפרמטרים עבור מספר שרירותי של מקטעים ( 100ויותר) ומציג גרפים של התוצאות.
במאמר המשך נראה שהברכיסטוכרון הבדיד הוא בקירוב טוב גם טאוטוכרון (או איזוכרון) ואיך בדרך פשוטה יחסית ניתן
לעבור מהפתרון הבדיד לרציף שהוא ,כידוע ,הציקלואידה.
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 .1מבוא
בעיית הברכיסטוכרון ) (Courant & Robbins, 1996היא בעיה היסטורית מכוננת שהוצגה לראשונה לפני כ 320-שנה ע"י
יוהאן ברנולי ( ,)1748-1667אחד מבני משפחת ברנולי שהתברכה במתמטיקאים ואנשי מדע רבים .הבעיה דנה בשאלה
הבאה :איך יש לעצב תיל חלק המחבר שתי נקודות נתונות הממוקמות במישור אנכי כך שזמן הגלישה של חרוז המושחל
עליו יהיה מינימלי (תרשים ?)1
בעיה זו נמצאת בקו התפר שבין הפיזיקה והמתמטיקה.
בעית הברכיסטוכרון ) (brachistochroneהפכה לאחת הבעיות המפורסמות
g
ביותר בפיזיקה של סוף המאה ה .17-הבעיה פורסמה לראשונה על ידי יוהאן
ברנולי ביוני  1696והופיעה בעיתון המדעי החשוב של אותם ימים Acta
 Eruditorumשלייבניץ היה עורכו .משפחת ברנולי כללה מספר דורות של
B
מתמטיקאים ומדענים מפורסמים .יוהאן ברנולי ( )1705-1645פרסם את
הבעיה בעיקר כדי להתגרות באחיו ג’יקוב ברנולי ()1705-1654
) .(Courant & Robbins, 1996; Nahin, 2007למעשה הראשון שניסח את
הבעיה היה גלילאו שהציע לה פתרון שגוי (קשת של מעגל) .להבדיל מבעיות
תרשים  :1הברכיסטוכרון הרציף
מינימום-מקסימום רגילות בהן יש למצוא את הערך של המשתנה שעבורו
ערך הפונקציה מינימלי או מקסימלי ,בבעיה זו צריך למצוא את הפונקציה שזמן התנועה לאורך הגרף המייצג אותה הוא
מינימלי .במילים אחרות ,המשתנה כאן הוא פונקציה מתוך משפחה אינסופית של פונקציות שהגרפים שלהן הם למעשה
מסלולים אפשריים המחברים את שתי הנקודות (ראה נספח  .)2וכך כתב יוהאן ברנולי:
A

y

“…although the straight line AB is indeed the shortest between the points A and B, it nevertheless is not the
path traversed in the shortest time. However, the curve, whose name I shall give if no one else has discovered it
)before the end of this year, is one well known to geometers" (Ben Abu et. al, 2018

בסוף השנה הגיע לידיו רק הפתרון של לייבניץ שביקש ממנו ארכה נוספת לפתרון הבעיה .ברנולי נעתר לבקשתו של
לייבניץ ודחה את מועד הגשת הפתרון עד לחג הפסחא .ברנולי התכוון לעקום שנקרא ציקלואידה .ציקלואידה היא
המסלול שמתווה נקודה על חישוק המתגלגל ללא החלקה כמוראה בתרשים  .11הצילואידה נחקרה על ידי מתמטיקאים
והשטח שמתחת לעקום חושב על ידי פרמה ,דקרט ,וטוריצ’לי .בשנת  1673גילה הויגנס תכונה מענינת של הציקולאידה.
זמן ההחלקה של כדורים על גבי ציקלואידה לא היה תלוי בנקודת ההתחלה! הוא ניצל תכונה זו כדי לבנות מטוטלת שזמן
המחזור שלה לא יהיה תלוי באמפליטודה.(Ben Abu et. al, 2018) 1
גדולי המתמטיקאים של אותה תקופה וביניהם ג'יקוב ברנולי ,לייבניץ ,ולופיטל פתרו את בעית הבריסטוכרון ושלחו את
פתרונם ליוהאן ברנולי .ומי לא שלח פתרון? הגדול מכולם באותם שנים – סר אייזיק ניוטון .הדבר הפליא את יוהאן ברנולי
והוא שלח עותק של הבעיה במיוחד לביתו של ניוטון .האגדה מספרת שניוטון הגיע לביתו עם ערב ,קרא את הבעיה ומיד
התיישב לפתור אותה .לאחר שהצליח להגיע לפתרון בשעה ארבע לפנות בוקר ,הוא שלח אותו לברנולי בעילום שם.
ברנולי קיבל את הפתרון של ניוטון ומיד זיהה את הפותר ואמר“ :האריה ניכר על פי עקבותיו" .ניוטון צוטט לאחר מכן
כאומר שהוא לא אוהב להיות נושא לצחוק על ידי זרים וביחוד בעניינים הקשורים למתמטיקה...

 1למעשה ,גם את הטענה שהמסלול הקצר ביותר בין שתי נקודות במישור הוא הקו הישר אפשר להוכיח אם בונים משפחה של פונקציות שהגרפים
שלהן מחברים בין שתי הנקודות ומחפשים מתוכן את הפונקציה שהמסלול שלה הוא מינימלי .שיטה זו טובה גם עבור מישורים עקומים כמו פני
גליל או פני כדור.
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מכל הפתרונות המיוחד ובעל המשמעות העמוקה ביותר היה הפתרון של יוהאן ברנולי עצמו
).2 (Courant & Robbins, 1996
הפתרון של ברנולי (להלן נתעלם משאר בני משפחתו ונתייחס ליוהאן ברנולי כאל ברנולי) מתקשר לעבודה של פרמה לגבי
המסלול של קרני אור .מניסויים שנערכו ידוע היה שקרן אור בעוברה בין שני תווכים הומוגניים שקופים בעלי מקדמי
שבירה שונים נשברת על פי חוק סנל:
sin θ1 v2
sin θ2 = v1

()1

פרמה הראה שאפשר לקבל את חוק סנל מהדרישה שהמסלול בו תנוע קרן האור בין שתי נקודות יהיה זה שעבורו זמן
התנועה של האור יהיה מינימלי (ראו נספח .)1
אחר כך הוא הכליל עקרון זה גם למשטחים עקומים ,ולבסוף גם למעבר אור דרך תווכים לא הומוגניים כמו האטמוספירה.
הרעיון של ברנולי היה לחלק את התווך לפרוסות דקות ,להניח שמהירות האור בכל פרוסה כזו היא קבועה (אבל שונה בין
הפרוסות) ולהפעיל את חוק סנל לגבי מעבר האור בין כל שתי פרוסות כאלה .עתה ניתן לעובי הפרוסה לשאוף לאפס
ונקבל את עקרון פרמה הכללי :בתווך שקוף שאינו הומוגני מסלול קרן האור המחבר בין שתי נקודות יהיה כזה שזמן
התנועה שלה יהיה מינימלי (אקסטרמלי) .ברנולי הצליח להראות שאפשר להפעיל תהליך דומה גם על תנועת החרוז על
התיל :חלוקת התנועה לקטעים כאשר בכל קטע משתמשים בחוק סנל ,תגדיר תנאי שממנו ניתן למצוא את המסלול
המבוקש ,בניגוד למה שנהוג היה לחשוב ,עקום זה איננו קו ישר ואף לא קשת מעגלית (כפי שהוצע ע"י גלילאו) ,אלא
עקום הנקרא ציקלואידה ).(Hilderbrandt & Tromba, 1996
הרעיונות של פרמה וברנולי התאימו להשקפה כללית על הטבע שהיתה מקובלת באותה תקופה (Courant & Robbins,
 )1996כפי שניסח מאוחר יותר :(Erlichson, 1999) )1759-1698( Maupertuis
"“God’s intention to regulate physical phenomena by a general principle of highest perception

 Huntleyשכתב ספר על יחס הזהב ועל יופי במתמטיקה התרשם עמוקות מהפתרון של ברנולי לבעיית הברכיסטוכרון
וכתב ):(Huntley, 1970
“The linking together of problem in mechanics with a phenomenon in optics and relating the identical solution of
both to a lovely curve-the cycloid, derived from pure geometry – has an artistic appeal that can scarcely be
"missed.

פתרון זה של ברנולי ,כמו גם פתרונן של בעיות נוספות דוגמת בעיית השרשרת ,הביא להתפתחותו של ענף מתמטי חדש
שנגזר מהחשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי שנקרא חשבון וריאציות )( (calculus of variationראו נספח  .)2השימוש
בחשבון הואריציות אפשר ניסוח חדש של המכניקה הקלאסית על ידי אוילר ,לגראנז’ והמילטון.

בעיית הברכיסטוכרון הדיסקרטי
בהמשך לבעית הברכיסטוכרון הקלסית שעסקה בפונקציות חלקות ,העלו חוקרים גרסה דיסקרטית של הבעיה :כיצד אפשר
לבנות מסלול המורכב מ N -מקטעים בדידים ,ישרים וחלקים (תרשים  ,)2כך שזמן הגלישה עליו יהיה מינימלי. tAB = min . :
לכאורה זו בעיה פשוטה יותר ,אך במהרה התברר שאינה פשוטה כלל ועיקר N .המקטעים מחוברים ביניהם ע"י )(N – 1
 2אם חושבים על האור כעל גל ,ולוקחים בחשבון את עקרון הויגנס ,הרי שקיימים מספר מסלולים בהם האור היוצא מנקודה אחת מגיע לנקודה אחרת.
הדבר בולט במיוחד בניתוח של עקיפה דרך סדק יחיד.
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נקודות קישור ששיעוריהן {( x1 , y1 ), ( x2 , y2 ) ( xN −1 , yN −1 )} :ועל כן יש
להתמודד עם בעית מינימיזציה של פונקציה של ) 2(N-1משתנים ,שהיא
אינה טריוויאלית אפילו כשמדובר בשני מקטעים בלבד .עד כה לא הוצע לה
פתרון אנליטי סגור והדרך בה התמודדו איתה חוקרים אחרים הייתה על ידי
פתרון נומרי המבוסס על אופטימיזציה “וטחינת מספרים" .נעיר שבמקום
θN
לחשב את מיקומן של ) (N-1נקודות הקישור ,ניתן לחשב ,באופן שקול ,את
B
אורכם ושיפועם של ( )N-1קטעי הקישור.
במאמר זה נציג פתרון המתבסס על העקרון הווריאציוני (Agmon & Yizhaq,

1

A

θ1

2

θ2

N

θ2

a

k
b

תרשים  .2הברכיסטוכרון הבדיד

) 2019הקובע ש:
בהנחה שהמסלול הוא אכן המסלול המינימלי המבוקש ,אזי כל שינוי זעיר (אינפיטסימלי) במיקום של כל אחת מנקודות
הקישור ,יגרור שינוי זעיר יותר (מסדר שני ומעלה) בזמן הגלישה הכולל של החרוז .ובשפה מתמטית :אם זמן הגלישה
הכולל מ Aל Bהוא  tABכאשר:
N

tAB = ∑ tk
(כאשר  t kהוא זמן הגלישה על המקטע ה)k-

()2

k =1

תרשים  .3שינוי זעיר ,בכיוון שרירותי במיקום של נקודת חיבור כלשהי אינו משנה את זמן הגלישה הכולל

אזי ,אם נסיט את הנקודה ה k -בכיוון כלשהו בשיעור זעיר (תרשים  , ∆ ,)3זמן הגלישה הכולל ישתנה רק בשיעור היחסי
לסדר השני ,קרי :ל  ∆ 2כלומר השינוי מסדר ראשון (הווריאציה) יהיה זניח .נסמן זאת כך:

δ tAB ∝ ∆ 2 → 0

()3

נעיר שהרציונל לדרישה הזו דומה למה שאנחנו כבר מכירים כשמדובר בנגזרת רגילה של פונקציה סביב נקודת קיצון
(מינימום או מקסימום) ,גם שם שינוי זעיר סביב הנקודה גורר שינוי מסדר שני ומעלה בגודל הפונקציה ולכן הנגזרת
הראשונה מתאפסת סביב נקודות קיצון.
אנו מניחים ,אפוא ,שכבר מצאנו את המסלול המינימלי וע"י הפעלה מושכלת של עקרון הווריאציה נמצא מהן התכונות
המאפיינות אותו.
מתקבלות שלוש מסקנות ששתיים מהן מפתיעות ולא טריוויאליות ושאותן נוכיח בהמשך:
 .אבמסלול המינימלי זמני הגלישה על כל המקטעים שווים זה לזה:
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t1= t2=  t N ≡ t0
 .בחוק סנל מתקיים בכל נקודת חיבור:

()4

vN
v1
v2
=
=

sin θ1 sin θ 2
sin θ N

()5

כאשר  vkהיא המהירות הממוצעת על המקטע ה k -שאורכו  rkו  θ kהיא זווית השיפוע שלו הנמדדת ביחס לאנך (כמו
זוויות הפגיעה והשבירה באופטיקה גיאומטרית).
 .גיש הפרש זוויתי קבוע בין כל שתי זוויות שיפוע עוקבות:

=θ k +
θ k + 2θ1
1
=
θ k (2k − 1)θ1

ולכן

()6
()7

נכפול את ( )5ב  t0ונזהה ש  rk = vk t0כאשר  rkהוא ,כאמור ,האורך של המקטע ה k -ונקבל:
rN
sin θ k
r1
r2
) sin((2k − 1)θ1
=

=
= →
= r1
rk r1
sin θ1 sin θ 2
sin θ N
sin θ1
sin θ1

()8

לכל ( k = 1,2,…Nוזהו מעין חוק סנל לאורכים ולא למהירויות)
ממשוואות ( )6ו ( )7נסיק שהבעיה הצטמצמה מ ) 2(N-1נעלמים לנעלם אחד בלבד θ1 :קרי :השיפוע של המקטע
הראשון .וכל שאר השיפועים והאורכים ייגזרו ממנו ויחושבו בעזרת משוואות אלו.

 .2הוכחה
לאורך כל מקטע נע החרוז בתאוצה קבועה שגודלה  ak = g cos θ kולכן מהירותו הממוצעת  , vkלאורך מקטע זה ,שווה
למחצית הסכום של המהירויות הרגעיות בקצות אותו מקטע כמתואר בתרשים 4

) (uk −1 + uk

1
2

=
vk

()9

כמו כן ,משיקולי שימור אנרגיה נובע שגודל המהירויות הרגעיות תלוי רק בציר האנכי (ציר  )yומכאן נובעות  3מסקנות:
 .אהזזה זעירה כלשהי של הנקודה  kתשנה רק את המהירויות הממוצעות  vkו  , vk +1 -וכל יתר המהירויות יישארו ללא
שינוי.
 .באם הנקודה ה k-תוסט אופקית (לאורך ציר ה )x-גודל כל המהירויות לא ישתנה כלל.
 .גגודל המהירות הרגעית בסוף המקטע ה k-הוא גם גודל המהירות ההתחלתית של המקטע הבא ,ה k+1-ולכן תמיד גודל
שינוי המהירות הממוצעת שבמקטע ה  kשווה לגודל שינוי המהירות במקטע השכן ה( k + 1 -כי המהירות  uk +1אינה
משתנה) כלומר:

δ vk = δ vk +1
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ak = g cos θ k

uk −1

k-1

vk
uk

θk

rk

k

תרשים  .4שהמהירות הממוצעת בקטע ה k -שווה למחצית הסכום של המהירויות

מהאמור לעיל נסיק שכל הזזה של הנקודה ה k -תשפיע רק על זמני הגלישה שלאורך שני המקטעים המחוברים אליה
כלומר רק על  δ tkו  . δ tk +1ולאור הדרישה הוואריציונית ש δ tAB =δ tk + δ tk +1 =0 :נסיק שייתכנו שני תת-מקרים:
=
=δ tk δ
tk +1 0 .I

= δ tk
−δ tk +1 ≠ 0 	.II

המקרה הראשון מתאר מצב בו ,עקב ההזזה ,זמן הגלישה באחד המקטעים גדל ,ומאידך זמן הגלישה של שכנו קטן
ובאותו שיעור .המקרה השני מתאר מצב בו נבחרה הזזה בכיוון מאוד מסוים כך שזמן הגלישה בשני המקטעים נותר ללא
שינוי .מצב כזה מתאפשר אם אורך המקטע והמהירות הממוצעת בו גדלים בדיוק באותו היחס .למשל ,אם גם האורך וגם
המהירות משתנים ב  ±5%היחס ביניהם ,השווה לזמן הגלישה ,לא ישתנה .בשפה מתמטית תנאי  IIמתקיים כאשר:
δ rk δ vk
δ rk rk
→ =
==
t
()11
rk
vk
δ vk vk k
אם קשר זה יכול להתקיים במקטע ה k -הוא בהכרח גם יכול להתקיים במקטע העוקב ,המקטע ה:k+1-

δ rk +1 rk +1
= = t
δ vk +1 vk +1 k +1
δ rk δ rk +1
=
ולכן אם נוכל להוכיח שתמיד תימצא וריאציה שמקיימת:
δ vk δ vk +1

()12

 ,אזי בהכרח גם יתקיים:

tk = tk +1

()13

וקביעה זו ,כמובן ,תהיה תקפה לכל  k = 1,2,…N.ומכאן נסיק בהכרח שכל זמני הגלישה חייבים להיות שווים זה לזה.
ממשוואה ( )8קיבלנו שעבור כל וריאציה מתקיים  δ vk = δ vk +1וע"כ נותר לנו רק להוכיח שקיים כיוון מסויים במישור
שאם נסיט אליו את הנקודה ה k -בשיעור זעיר ∆  ,אזי שני המקטעים הקשורים אליה יתארכו או יתקצרו בדיוק באותו
השיעור .קרי . δ rk = δ rk +1 :ההוכחה לכך מסתמכת על תרשים  5שממנו ניתן ללמוד שקיימים כיוונים שעבורם מקטע
אחד מתארך בעוד ששכנו מתקצר ואף קיים המצב ההפוך שבו דווקא הראשון מתקצר ושכנו מתארך ולכן ,מעיקרון
הרצף ,חייב בהכרח להיות מצב בו שני המקטעים מתארכים או מתקצרים בדיוק באותו השיעור .וזה ,כאמור ,יאשש את
מסקנה (א) לעיל הקובעת שבמסלול המינימלי כל זמני הגלישה חייבים להיות שווים זה לזה:

t1= t2=  t N ≡ t0
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k-1

rk
k

rk+1
k+1k

r

k

תרשים  .5תמיד נוכל למצוא כיוון הסטה של הנקודה ה k-כך ששני המקטעים יתארכו בדיוק באותו השיעור

על מנת להוכיח שחוק סנל מתקיים בכל נקודת חיבור (תת מקרה  1ומסקנה ג’ לעיל) ,נבחר הפעם הסטה אופקית
המתאפיינת בכך שגובה הנקודה המוסטת אינו משתנה ולכן גודל כל המהירויות שבשני המקטעים הקשורים אליה נותר
ללא שינוי.
rk

rk+1

'k

δ rk

rk+1

θk
∆

δ rk +1

θ k +1

rk

k

תרשים  .6הסטה אופקית מ  kל ל  ’kבשיעור זעיר ∆ מאריכה את המקטע האחד ב  δ rk = ∆ sin θ kומקצרת את שכנו ב . δ rk +1 = ∆ sin θ k +1
המקטעים החדשים ,המקווקווים ,כמעט מקבילים מקטעים המקוריים.

הסטה כזו תאריך בהכרח מקטע אחד (למשל את המקטע ה k -בשיעור  ) δ rkותקצר את שכנו בשיעור  δ rk +1ולכן אם
משך הגלישה של המקטע הראשון יתארך בשיעור  δ tk = δ rk / vkמשך הגלישה על המקטע השני חייב לכן להתקצר
בדיוק באותו השיעור (בשל התנאי −δ tk +1 ≠ 0
= : ) δ tk
δ rk δ rk +1
()15
=
→ δ tk = δ tk +1
vk
vk +1
מתרשים  6ניתן להתרשם שכאשר מסיטים אופקית של הנקודה  kימינה לנקודה החדשה ’ kבשיעור זעיר ∆ אזי
המקטעים החדשים שמתקבלים (המקווקווים) כמעט מקבילים למקטעים המקוריים ולכן:

= δ rk
= ∆ sin θ k , δ rk +1
∆ sin θ k +1 .14
נציב זאת ב ( )13נסדר ,נצמצם ואחרי מעט אלגברה נקבל את חוק סנל:
vk
v
v
v1
v
= k +1
→
= 2  = N ≡ V0
sin θ k sin θ k +1
sin θ1 sin θ 2
sin θ N
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כאשר  V0הוא גודל קבוע .נעיר שאם המקטע האחרון הוא אופקי (כלומר  ) θ N = 900אזי מ ( )16ניתן להסיק ש vN = V0
וזוהי המהירות שרוכש חרוז בנפילה חופשית מגובה  aולכן . V0 = 2 ga
על מנת להוכיח את מסקנה ב’ נחשב תחילה את  , θ1זווית השיפוע של המקטע הראשון .בהנחה שהחרוז מתחיל את
גלישתו ממצב מנוחה ומחליק בתאוצה קבועה  a1 = g cos θ1בפרק זמן  t1 = t0אזי מהירותו הממוצעת במקטע הראשון
היא:
 gt0 
1
()17
v1 = 2 t0 g cos θ1 = V0 sin θ1 → tan θ1 = 

 2V0 
באופן דומה ,אם כי סבוך יותר מבחינה אלגברית ,ניתן להראות שבין כל שתי זוויות עוקבות מתקיים הקשר הפשוט הבא
):(Agmon & Yizhaq, 2019

θ k +1 =θ k + 2θ1 → θ k =(2k − 1)θ1

()18

 2.1הערות
א .על מנת למזער את זמן הגלישה ,על החרוז להתחיל לגלוש בתאוצה המרבית האפשרית כלומר בתאוצה השואפת ל.g-
מהביטוי שנתקבל ב )17(-רואים שהשיפוע ביחס לאנך יחסי ל  t0וזמן זה הולך ומתקצר ככל שמספר המקטעים גדל ולכן
עבור  N >> 1זווית זו תשאף לאפס ,כלומר החרוז אכן יתחיל את גלישתו בתנועה כמעט אנכית מטה ,כנדרש.
ב .במקרה המיוחד בו  N >> 1והמקטע הN -הוא אמנם אופקי (כלומר  ,) θ N = π / 2נקבל את הקירוב הבא:
sin θ N= sin 12 π= sin ( (2N − 1)θ1 ) → θ1 ≈ π / 4N

=  tan θ1 ≈ θ1ומהעובדה שזמן הגלישה הכולל מ Aל  Bהוא tAB = Nt0
וכעת ,בעזרת הקשרים V0 = 2 ga :ו π / 4N
נציב כל זאת ב ( )17ונקבל:
2a
g

)g (tAB / N
π
= → tAB
2
2 2 ga

=

π
4N

= θ1

()19

יש לשים לב שזמן זה מהווה רק רבע זמן מחזור של התנועה המחזורית המלאה בה בה חרוז יורד-עולה-יורד-עולה
כמומחש בתרשים  .7ולכן הזמן של מחזור שלם יהיה:
2a
= ()20
=T 4
tAB 2π = Tcyc
g
A

A

’B
1

1
2

2

a

a
k

k
N
b

N
B

b

תרשים  .7הברכיסטוכרון הבדיד כאשר הוא משוקף דרך הישר ’BB
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זהו גם זמן המחזור המדויק , Tcyc ,של חרוז הגולש על ציקלואידה רציפה העוברת דרך אותן נקודות קצה  .3בכך בעצם
איששנו את הקביעה שכאשר מספר המקטעים מספיק גדול הברכיסטוכרון הבדיד מתכנס לציקלואידה שהיא הפתרון
המדויק לברכיסטוכרון הרציף .איור  8ממחיש זאת יפה כאן רואים בעליל שכאשר  N= 50כל נקודות הקישור ממוקמות
במדויק על הציקלואידה .החישובים מלמדים שזמן הגלישה על הברכיסטוכרון הבדיד קרוב מאוד לזמן הגלישה על
הציקלואידה .למשל ,עבור  N = 5זמן זה ארוך רק ב  0.7%ועבור  N = 80זמן הגלישה גדול רק ב  .0.3%ומכאן גם נסיק
שזמן הגלישה רגיש אך במעט למספר המקטעים.

The Cycloid and the Calculated points
1

The Cycloid path
The Sections solution

0.8

N-50 a-1 b -1.587

0.6
0.4
0.2
0

1

1.5

0

0.5

גרף  .8ברכיסטוכרון בדיד בן  50מקטעים .נקודות הקישור ממוקמות במדויק על הציקלואידה

איור  9מראה את היחס  Td / Tcבין זמן המחזור על הפתרון הדיסקרטי  Tdלבין זמן המחזור על הציקלואידה הרציפה Tc

Td
כפונקציה של מספר הקטעים .יחס זה עבור  N = 80הוא = 1.0029
Tc

והוא שואף ל 1-כאשר מספר הקטעים ∞ → . N
1.035
1.03
1.025
1.02
1.015
1.01
1.005

80

60

40

20

1
0

Number of segments

איור  .9היחס  Td/Tcבין זמן המחזור על הפתרון הדיסקרטי  Tdלבין זמן המחזור על הציקלואידה הרציפה  Tcכפונקציה של מספר הקטעים
של הפיתרון הדיסקרטי.

48

"תהודה" ,כרך  ,37חוברת מס' 1

 .3סיכום ודיון
מקובל לחשוב שפתרון בעיות בעזרת חשבון וריאציות הוא פתרון סבוך הנשען על משוואות דיפרנציאליות תוך שימוש
אינטנסיבי בכלי החדו"א ואכן הפתרון המקובל של בעיית הבריסטוכרון הוא באמצעות משוואות אוילר–לגראנז
) .(Desaix et. al, 2005אך כאן בטיפול בבעית הברכיסטוכרון הבדיד עקפנו קושי זה והצגנו דרך פתרון פשוטה יחסית
הנשענת על כלים אלגבריים וגיאומטריים בלבד ובכך הנגשנו את הנושא לרמה התיכונית -אם כי הוא דורש הבנה לעומק
של עקרון הוואריציה שאינו נכלל בתוכנית הלימודים בפיזיקה.
בהסתמך על כלים אלו נתקבלו תוצאות מפתיעות ואלגנטיות הקובעות שעל מנת שהמסלול הבדיד יהיה אכן מסלול
מינימלי ,הדרישות הבאות חייבות להתקיים:
 .אזמני הגלישה בכל המקטעים יהיו שווים זה לזה.
 .ביתקיימו קשרים פשוטים בין כל הזוויות ובין כל אורכי המקטעים.
 .גחוק סנל יתקיים בכל נקודות הקישור בין הקטעים (זה למעשה הוכח כבר ע"י יוהן ברנולי).
בדרך זו צומצם מספר הנעלמים מ ) 2(N-1לאחד בלבד .כי בעיקרון יש למצוא את אורכם של ) (N-1מקטעים ומספר זהה
של זוויות השיפוע ואילו בפתרון המוצע די למצוא את השיפוע של המקטע הראשון וכל שאר המשתנים ייגזרו בדרך
אלגברית פשוטה מגודל זה.
תוכנית מחשב ייעודית המבוססת על תוכנת ה MATLAB-מחשבת ביעילות ,במהירות ובדיוק רב פרמטרים אלו בעבור
מספר שרירותי של מקטעים ( 100ואף יותר) ומציגה גרפים של התוצאות.
1.1לאור זאת אנו ממליצים למורי הפיזיקה המלמדים כיתות מתקדמות של  5יח"ל להציג את הבעיה הדיסקרטית והפתרון
בפני תלמידיהם ואף לאתגר אותם בבנייה ממשית של ברכיסטוכרון בדיד וברכיסטוכרון רציף ולהשוות בין הביצועים של
השניים וכן לבדוק את שיוויון זמני הגלישה בכל אחד מהמקטעים .מקרה פשוט יהיה עבור  N=2כלומר ברכיסטוכרון
דיסקרטי המורכב משני מקטעים בלבד ויחסית קל לבנותו (ראה תרשים  .)10כאשר מבצעים את הניסוי עם כדור
המתגלגל על מסילה יש להתחשב גם בגלגול הכדור שלא אמור לשנות את התוצאות ,אלא להכפיל את הזמן בקבוע
(עבור גלגול ללא החלקה) .בעיית הברכיסטוכרון נפתרה גם עבור מקרים מסובכים יותר כגון השפעה של חיכוך קינטי
) (Haws & Kiser, 1995וכן את המסלול המהיר ביותר בתוך כדור הארץ כלומר בהשפעה של כח כבידה לא קבוע
המשתנה ליניארית עם העומק ) .(Cooper, 1996במקרה זה הפיתרון הוא עקום שנקרא היפר-ציקלואידה שנוצרת
ממעקב אחר נקודה על גלגל שרדיוס ו  aהמתגלגל בתוך מעגל גדול יותר שרדיוסו .(Weisstein, 2019) b
0.0
-0.2
-0.4

y

-0.6
-0.8
-1.0
1.0

0.8

0.6

x

0.4

0.2

0.0

איור  .10ברכיסטוכרון דיסקרטי המורכב משני קטעים.
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באמצעות תוכנה כמו ( Mathematicaשימוש בפונקציה  )FindMinimumניתן למצוא באופן נומרי את המינימום של
הפונקציה:





 x2 + y 2
( x − 1) 2 + (1 − y ) 2
=
+
t ( x, y ) 2 

2 gy
2 gy + 2 g ⋅1


שמבטאת את זמן ההחלקה ביו הנקודות ( )0,0ל .)1,1( -זמני ההחלקה המתקבלים בכל קטע הם:
כלומר השגיאה היא בספרה החמישית לאחר הנקודה העשרונית.
v = ωR

R

=
t1 0.296409,
=
t2 0.296452

ω

תרשים  .11נקודה הנמצאת על היקפו של גלגל המתגלגל ללא החלקה (כאן הוא מתגלגל על התקרה!) הוא מתווה את עקום הציקלואידה.

נספח 1
מעקרון פרמה לחוק

סנל1

הגרף שמשמאל מציג מספר מסלולים אפשריים שלאורכם יכול האור לנוע בין שתי נקודות  Aו C -המצויות בתווכים
שונים .הגרף שמימין מציג את הזמן שנדרש לאור להגיע מ A -ל C -כפונקציה של מיקום הנקודה  .Xהנקודה B
מתאימה לזמן הקצר ביותר של כל הזמנים האפשריים למעבר האור .מהגרף הימני אפשר לראות כי עבור נקודות
הסמוכות ל ,B-אין למעשה שינוי בזמן בקרוב ראשון (אבל יש שינוי זעיר מסדר שני  .הדבר מאפיין נקודות מינימום).
t

A
x

F B
X
E

X B

C

השיטה למצוא את נקודת המינימום תהיה להזיז את המקום  Xבאופן מזערי ביחס ל ,B-ולדרוש כי השינוי בזמן יהיה
אפסי .כלומר ,שהאור עובר באותו הזמן את הקטע  FBואת הקטע  .XEנניח שמהירות האור בתווך העליון היא v1
ובתווך התחתון היא  v2אזי:
v
FB = v1 XE
2

מכאן בעזרת קצת טריגונומטריה נקבל את חוק סנל .כדאי לשים לב לכך שאם מתייחסים לאור כאל גל ,הרי שלפי
עקרון הויגנס האור אכן יכול להגיע במסלולים שונים מ A -ל.C -
 1בעקבות פיינמן 26-3
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2 נספח
חשבון וריאציות
A

חשבון הוריאציות עוסק במציאת ערכי הקיצון של פונקציות שהמשתנה
 פונקציה כזו (פונקציה של פונקציות) נקראת.שלהן הוא פונקציות
 חשבון הוריאציות מאפשר למצוא עבור איזו, במלים אחרות.”“פונקציונל
.פונקציה יקבל הפונקציונל את ערך הקיצון שלו

בבעיה בה עסק פרמה השאלה היא מבין כל הפונקציות שהגרף המתאר
 מהי הפונקציה שאם האור ינוע,אותן מחבר בין שתי נקודות שונות
B
לאורך הגרף שלה זמן התנועה שלו בין אותן שתי נקודות יהיה הקצר
 זמן התנועה של האור הוא לפיכך פונקציה של המסלולים השונים.ביותר
 שיטה זו דומה.)המחברים בין שתי הנקודות (פונקציה של פונקציות
בעיקרון לשיטה למציאת נקודות קיצון של פונקציה רק שבמקום לחפש את הערך של המשתנה שעבורו הפונקציה
: המשתנה כאן הוא פונקציה שהגרף שלה מחבר בין שתי נקודות,מקבלת ערך קיצון
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"קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי"ת
מובילה שינוי בתרבות הלמידה"
מן הנעשה בכיתה

ד”ר רחלה תורג’מן ,ראש תחום לימודי הפיזיקה ומובילה של קהילת מורי הפיזיקה ,רשת אמי”ת

תקציר
קהילות מורי פיזיקה (קהילות קרובות לבית) הוקמו לפני כ 8-שנים על מנת לקדם את הוראת
הפיזיקה המתבטאת בקידום הישגי התלמידים ובהרחבת מעגל זכאי פיזיקה  5י”ל .בניגוד
לתחומי דעת אחרים ,המאפשרים היתכנות של צוותי מורים (לפחות  ,)3מורי הפיזיקה
מוצאים עצמם במקרים רבים בודדים מבחינה מקצועית.
רשת אמי”ת (ארגון מתנדבות למען ישראל ותורה) בארה”ב וישראל הינה רשת חינוכית
המנהלת מגוון של מוסדות חינוך אשר בבסיס המצפן הערכי שלהם מונחים הערכים של
תורת חיים ,כלל ישראל ,מצוינות וקהילות חינוכיות לומדות .הצורך לתת מענה לערך המצוינות אשר אחת ממטרותיו הוא
בוגרים בעלי תעודת בגרות איכותית לצד שינויים ארגוניים של הרשת ומעבר מבתי ספר לבתי חינוך ומהם לקהילות
חינוכיות לומדות הביא את הצורך של הקמת קהילה מקצועית לומדת גם ברשת אמי”ת בארץ.
המרחק הגיאוגרפי הרב בין מורי הפיזיקה המלמדים ברשת ,החל מירוחם בדרום ועד לחצור בצפון ,לצד הצורך הממשי
שלהם בקהילה מקצועית לומדת ,השפיע באופן משמעותי על עיצוב דמותה של הקהילה כפי שיתואר במאמר זה.
התוצאה ,בסופו של דבר ,ממחישה כיצד החסרון (הריחוק הגיאוגרפי) הפך ליתרון מקצועי משמעותי.

קהילת מורי הפיזיקה ברשת אמי”ת
בחמש שנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית במספר לומדי הפיזיקה ברשת אמי”ת .מציאות זו העמידה אתגרים
מקצועיים משמעותיים ביותר בפני המורים לפיזיקה כיצד לקיים הוראה פיזיקלית איכותית בכיתה הטרוגנית בכלל ובתוך
כך גם לעמוד ביעד החשוב של קידום בנות בלמידת פיזיקה .כמו כן ,השינויים הארגוניים שחלו ברשת ושהתבטאו במעבר
מבתי ספר לקהילות חינוכיות לומדות חוללו שינוי חינוכי-תרבותי מרחיק לכת .מתוך כך עלה הצורך להקים קהילה
מקצועית לומדת של מורים לפיזיקה של רשת חינוך המונה למעלה מ 100-מוסדות חינוך מירוחם בדרום ועד חצור בצפון.
קהילות מורים לפיזיקה (קהילות קרובות לבית) הוקמו בעשור האחרון על מנת לתת מענה מקצועי להעלאת איכות
ההוראה למורים לפיזיקה המוצאים עצמם פועלים בבדידות מקצועית .במפגשי הקהילות חולקים המורים חוויות,
הצלחות ואתגרים ומתייעצים אלה עם אלה בנוגע לאסטרטגיות הוראה מוצלחות כגון הוראה מבוססת לומד ,פיתוח
פריטי הערכה בהלימה לדרישות בחינות הבגרות ,למידה מבוססת חקר ,פיתוח מגוון הדגמות ופעילויות להוראה רלבנטית,
מעניינת ומסקרנת .במקרה של קהילת רשת אמי”ת ,המורים בקהילה נפגשים הן באופן בלתי אמצעי והן באופן מקוון.
המורים החברים בקהילת מורי הפיזיקה ברשת אמי"ת ,המונה כ 25-מורים ,נפגשים אחת לחודש במפגש פנים אל פנים
במתחם הגוגיה לקהילות הלומדות או באופן מקוון דרך אתר למידה או באופן סנכרוני בהיקף של  60שעות בשנה .חלק
מהלימוד נעשה באוריינטציה של פדגוגיה מכוונת בגרות על מנת לעמוד באתגרים שמביאה עימה העלייה המשמעותית
במספר הלומדים וחלקן מתמקד בפעילויות ייחודיות ברוח מצפן אמי"ת הכולל  4ערכים מרכזיים :תורת חיים ,כלל ישראל,
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מיצוי ומצוינות המעוגנים בתפיסת הגוגיה.
מתחם הגוגיה לפיתוח צוותי חינוך הוקם בשנת תשע"ה בשטח אמי”ת כפר בתיה .המתחם ,שהוא חדשני ויחיד מסוגו
בארץ ,מדמה את ביה"ס העתידי ומשמש מקום מפגש לפיתוח ,להשראה ,לשיתוף וללמידה של צוותי חינוך .מרחב
הלמידה החדשני משפיע על התהליכים שהוא מזמן ,על התפיסות הפדגוגיות ,על דרכי הלימוד ,וכפועל יוצא ,גם על תכני
הלימוד ודרכי ההערכה.
תפיסת העבודה במתחם משקפת את עקרונות שפת הגוגיה; שינוי תרבותי כולל ,עבודה בקהילות חינוכיות לומדות ,שינוי
תפיסת לומדים ומלמדים ,שינוי הצומח מהשטח לצד מפגש עם חזית הידע העולמי.
המתחם מציע:
●

●מרחבי למידה המזמנים פדגוגיה מתחדשת

●

●חוויית למידה אחרת בהרכבים משתנים ובחללים מגוונים

●

●שקיפות המזמנת פתיחות ושיח משותף

●

●למידה המותאמת לאינטליגנציות השונות

המתחם כולל :מרחבי למידה מאובזרים ,טכנולוגיות עשירות (מדפסת תלת מימד ,סורק תלת מימד ,מעבדת רובוטיקה,
מחשבים ,מצלמות ,חדר יצירה מאובזר ,ריהוט מודולרי ומגוון המאפשר  28צורות ישיבה שונות ,חצר מרווחת המותאמת
לצרכי למידה ועוד).
לכל צוות חינוכי שמגיע ללמוד במתחם נבנית ,יחד עם הגורמים הרלוונטיים ,תכנית המותאמת לצרכיו.
המתחם פתוח לקבוצות המגיעות לסדרת מפגשים במהלך השנה או למפגש בודד.
המורים השותפים בקהילה נפגשים באופן עקבי כדי לפתח אסטרטגיות הוראה מותאמות לכיתה הטרוגנית וחומרי למידה
לצורך קיומה של הוראת פיזיקה איכותית .חומרי הלמידה שמפתחים המורים כוללים:
●

●מערכי שעור מותאמים להוראה בכיתות הטרוגניות

●

●למידה בדרך החקר

●

●תדריכים פדגוגיים למשימות מעבדה

●

●חיבור מבחנים מבוססי דרישות בחינות בגרות

●

●חיבור מחוונים לשאלות מבחן

●

●חיבור תרגילים מבוססי סרטון או הדגמה מעניינים

●

●משימות אוריינות מדעית

פיתוח זה מתבסס על סמך עדויות מהכיתה וניתוח הממצאים על מנת לזהות באופן מקצועי מהם קשיי התלמידים וכיצד
ניתן להתגבר עליהם תוך מתן מענה טיפולי-פרקטי .העדויות מהכיתה כוללות ניתוח תפיסות שגויות של תלמידים מתוך
תשובות אותנטיות של תלמידים מבחינות ,שאלונים מאבחנים וצילומי וידיאו של שיעורים (וידיאו-דידקטיקה) .המורים
מונחים להערכת הממצאים בכיתה בהתאם למחוון מקצועי שפותח בקהילה.
אלמנט מקצועי ייחודי המופעל בהובלת הקהילה הוא שמוביל/ת הקהילה מבקר/ת בכיתות של חברי הקהילה ומקיימת
שם דיאלוג המוביל לבחינת הפרקטיקות לאור העדויות מהכיתה .מוביל הקהילה צריך להיות בעל יכולת להתבונן לעומק
עולמו המקצועי של המורה ולהבין היטב את צרכיו המקצועיים ומשם ללמוד את הדרך המיטבית והתואמת את סגנון
הוראתו ואת אוכלוסיית הלומדים אותה הוא מלמד .בתוך כך על המוביל גם להתבונן במבט-על על מעגלי ההשפעה הבית
ספריים והחזון הבית ספרי.
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המורים השותפים בקהילה שונים זה מזה בוותק שלהם בהוראה ובאופי המוסד בו הם מלמדים .מכאן חשיבותם של
תהליכי השקיפות ושיתוף הידע המאפשרים התמחות בפרקטיקה המקצועית עבור מגוון זה של המורים.
כפי שתואר ,נעשית בקהילה גם למידה הממוקדת במאפייניה הייחודיים של רשת אמי"ת .תוצריה של למידה זו כוללים:
1.1פיתוח פעילויות ייחודיות בהוראת פיזיקה באספקטים תורניים כדוגמת “לומדים תורה – מצלמים פיזיקה”  ,ניתוח
תמונות בעלות תוכן פיזיקלי באוריינטציה תורנית לדוגמא:
ּומּתֹוכָ ּה כְ ֵּעין ַה ַח ְש ַׁמל ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש".
קחת וְ נֹגַ ּה לֹו ָס ִביב ִ
רּוח ְס ָע ָרה ָב ָּאה ִמן ַה ָצּפֹון ָענָ ן גָ ּדֹול וְ ֵאׁש ִמ ְתלַ ַ
"וָ ֵא ֶרא וְ ִהנֵ ּה ַ
יחזקאל א ,ד.

תלמידות צילמו את התמונות המוצגות מעלה והציעו הסבר פיזיקלי ברוח הפסוק מהתנ"ך.
להלן לשון ההנחיה למשימה:
עליכם לצלם תופעה פיסיקלית בצורה מעניינת ואסתטית ,לסכם ולכתוב לה הסבר תוך שימוש במושגים ורעיונות
פיסיקליים .יש למצוא בתנ"ך את הפתגם המתאים לתמונה ולצרף אותו לעבודה.
היקף עבודה :כעמוד .יש לבצע את המשימה בזוגות ולהגיש כמצגת
תהליך הבדיקה :אחרי ההגשה הראשונית תיבדק העבודה ע"י המורה ותינתן אפשרות לתיקונים .אחרי התיקונים תוצג
העבודה בצורה של מצגת בת  3שקופיות :תמונה ,הסבר ,פתגם.
ציון 10% :מציון סמסטר ב'.
ראוי לציין כי המשימה של צילום תמונות ומתן הסבר פיזיקלי אינה מהווה חידוש ,אך החידוש כאן הוא בשיוך אחד
מערכי מצפן אמי"ת  -תורת ישראל בהקשר של המשימה.
2.2תדריכים לעבודת חקר ולתחרות יצירה מדעית רשתית .מידי שנה מציעים תלמידים עבודת חקר מדעיות לתחרות
הרשתית .הייחודיות בפעילות זו היא שהעבודה הנחקרת מתקשרת לערכי מצפן אמי”ת .לדוגמא ,הקשר פיתוח מוצר
טכנולוגי המתבסס על ידע מדעי פיזיקלי האמור לתת מענה לבעיה הלכתית ו/או ערכית.
 3.3מאגר שאלות הכנה וחומרים לאולימפיאדה לפיזיקה רשתית .השנה הוכנס מיזם חדשני והוא ביצוע אולימפיאדה
לפיזיקה רשתית טרם התחרות הארצית .עם רישום והצטרפות התלמידים לתחרות הרשתית ,הם מקבלים מידי שבוע
משימות לדוא”ל ,ושבוע לאחר מכן פתרונות .לאחר כ 10-שבועות התלמידים מגיעים למתחם הגוגיה בו מתקיימת
התחרות הרשתית .הזוכים מאותרים ומהווים את הנבחרת הרשתית העוברת אימונים לקראת התחרות הארצית .אחד
הגורמים המקדמים את ההצלחה הוא מעורבות מורית .על כן ,במפגשי הקהילה המורים נחשפים לתרגילי אולימפיאדות
וזאת על מנת לתת מענה לתלמידים וכך להשפיע ולסייע.
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4.4השנה הוכנסה תוכנית למידה ייחודית לעידוד בחירה במגמה – “פיזיקה וקרקס” – תוכנית ללמידה פיזיקלית חוויתית
לפיתוח דיאלוג פיזיקלי שיתופי המבוסס על פעילויות קרקס .לדוגמא ,תלמידים לומדים לימוד פיזיקלי מעמיק על
תנועה מעגלית תוך כדי הדגמת תרגילי אקרובטיקה רלבנטיים .הם מקיימים דיאלוג שיתופי עם אמן הקרקס על מנת
להבין את התופעות הפיזיקליות העומדות מאחורי פעולותיו .הלימוד החוויתי מסייע ליצור חיבור משמעותי של
התלמידים למקצוע הפיזיקה ותופעותיו וכן מגביר את המוטיבציה ללימוד הנושא .טרם ביצוע הפעילות בכיתה ,מורי
הקהילה מתנסים בפעילות בעצמם בכובע של לומדים על מנת למטב את היעילות המקצועית מהפעילות בכיתה,
מעלים הצעות לגבי אופן ועיתוי השילוב ברצף ההוראה.
פיתוח מנהיגות מורית קהילתית והצמחת מורים מובילים הינו אבן יסוד ונר לרגלי חזון הקהילה .עקרון זה בא לידי ביטוי
בהפעלת פעילויות יזומות אותן נדרשים חברי הקהילה להוביל .ניתנת “במה” לחברי הקהילה לפרקי זמן משמעותיים של
מפגשי הקהילה ליישום ולפיתוח של מנהיגות מקצועית.
הצלחתה של קהילת הפיזיקה של רשת אמי”ת מתבטאת כאמור בממדים הבאים:
1.1יציבות הרכב קהל המשתתפים על כל גווניו לאורך ה 5-שנים האחרונות.
2.2תפקיד המוביל גם כמדריך המבקר בשיעוריו של המורה.
3.3גודל הקהילה והרכבה משתתפים מורים וותיקים ועליהם מתווספים חדשים.
4.4ספקטרום רחב של מורים וותיקים ,חדשים ,מורים המלמדים במוסדות עם מאפיינים שונים
5.5עליה עקבית במספר התלמידים הניגשים ל 5-י”ל פיזיקה בחמש שנים האחרונות החל מיום הווסדה של הקהילה ,עליה
משמעותית באחוזים ברשת ביחס לאחוז הארצי ,עליה במספר הניגשים בפריפריה ובמספר הבנות.

סיכום
קהילה מקצועית של רשת חינוכית הינה בעלת מאפיינים ייחודיים הנגזרים מעצם האתגר בחיבור מורים לפיזיקה רבים
העובדים בבדידות מקצועית ופזורים בכל הארץ .מודל הקהילה ההברידית הכולל מפגשים מקוונים ומפגשים פא”פ מהווה
שילוב מיטבי המייצר הן אינטראקציות אישיות ישירות במרווח זמן ראוי (מפגשי פא”פ) והן פעילות מקצועית עקבית
לאורך זמן המתרחשת במפגשים המקוונים .מודל היברידי זה הוכיח עצמו ב 5-שנים האחרונות בבניית הקהילה ובשימורה.
כמו כן ,תפקידו הייחודי של המוביל הפוגש את המורים וסביבתו בביה”ס מהווה גורם ממנף ומשמעותי המאפשר ללמוד
את הצורך הייחודי של כל מורה וכך להתאים את “החליפה” המתאימה.
ערכי מצפן רשת אמי”ת התוו ביצוע פעילויות ייחודיות כמו“ :מצלמים פיזיקה -לומדים תורה” ,תחרות יצירה מדעית ,
אולימפיאדות לפיזיקה רשתיות ,פעילויות חוויתיות ייחודיות כגון :שילוב קרקס ופיזיקה.
זאת לצד ,פעולות מקצועיות הנדרשות מקהילה מקצועית לומדת לטיוב ההוראה ,הרחבה של אחוז הזכאים ושימורם.
ניתן להתרשם מפעילותה הענפה של הקהילה באתר מורי הפיזיקה של רשת אמי”ת.
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על פתרון בעיות ועל הבנה בפיזיקה
מן הנעשה בכיתה

תובנות של מורים בתכנית רוטשילד-ויצמן במהלך ההיכרות עם הפעילות
"על מה מספרת הבעיה?"
חנה ברגר ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן

תקציר
המאמר מתאר כיצד מורים לפיזיקה בתכנית רוטשילד-ויצמן ,תכנית לתואר שני למורים
מצטיינים למתמטיקה ומדעים ,הגיעו לתובנה שהצלחה בפתרון בעיות אינה מהווה בהכרח
מדד להבנה בפיזיקה ,ושניתן לקדם הבנה זו כאשר במהלך פתרון הבעיות מסיטים את המיקוד
מעיסוק בנוסחאות לעיסוק במושגים וחוקים ,ייצוגים מרובים וניסוחים מילוליים כולל
הסברים.

הקדמה
לאחרונה סיימו את לימודיהם בני המחזור העשירי של תכנית רוטשילד–ויצמן למורים מצטיינים בהוראת מתמטיקה
ומדעים .כמי שהנחתה יחד עם דר' אסתר בגנו ובליווי האקדמי של פרופ' בת-שבע אלון ,את המורים לפיזיקה בקורס
"סוגיות בהוראת הפיזיקה" ,ברצוני לספר על תהליך ההיכרות של המורים עם פעילות ההוראה "על מה מספרת הבעיה?"
בשנת הלימודים תשע"ג .בחרתי לספר על פעילות זו כיוון שבתהליך ההיכרות של המורים עם הפעילות בתשע"ג הם
הגיעו לתובנות מעניינות אודות פתרון בעיות ואודות הבנה בפיזיקה.
במאמר אתאר את הפעילות ,אפרט את דרכי ההיכרות איתה ,ואציג את התובנות של המורים במהלך השלבים השונים
של ההיכרות איתה כפי שעלו מתוך המשובים שכתבו.

תיאור הפעילות "על מה מספרת הבעיה?"
הפעילות "על מה מספרת הבעיה?" פותחה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן על בסיס מחקרים העוסקים בפתרון
בעיות בפיזיקה על-ידי תלמידים ,מתןך כוונה להסיט את המיקוד של התלמידים מעיסוק בנוסחאות אל עבר חשיבה
פיזיקאלית עמוקה יותר הממוקדת בעקרונות הפיזיקליים המצויים בליבה של הבעיה .לתלמידים מוצגת בעיה( 1ראו
תרשים  (1והם מתבקשים ,מבלי לפתור אותה ,לענות על שאלות שמתמקדות בזיהוי המושגים המופיעים בבעיה (סעיף
 ,)1בהגדרה או בתאור המושגים (סעיף  )2בקשר בין המושגים (סעיף  ,)3בייצוגים שונים של הנתונים המתוארים בבעיה
(סעיף  ,)4בניתוח ובהסבר של גרף המתואר בבעיה (סעיף  )5ובהערכה של פתרון אפשרי של הבעיה (סעיף .)6

 1את הבעיה הלקוחה מבחינת הבגרות במכניקה ,קיץ תשע"ב ,ניתן להחליף בכל בעיה אחרת ובכל נושא
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דרכי ההיכרות של המורים עם הפעילות "על מה מספרת הבעיה?"
בהתאם לגישה לפיה למידה משמעותית מחייבת לומד פעיל ,המורים הכירו את הפעילות על-ידי התנסות בשלושה
שלבים:
●

●שלב א' -התנסות כלומדים .בשלב זה ,בפגישת פנים-אל-פנים בקורס ,המורים התנסו בפעילות כתלמידים ולאחר
מכן סיכמו את התנסותם מנקודת המבט של התלמיד ומנקודת המבט של המורה.

●

●שלב ב' -התנסות כמורים חוקרים בכיתותיהם .בשלב זה ,המורים ביצעו את הפעילות בכיתותיהם בדיוק כפי שהתנסו
בה כלומדים בקורס ,אספו את העבודות של תלמידיהם ("עדויות" מהכיתה) וערכו ניתוח שלהן בעזרת טופסי ניתוח
שסיפקנו להם (ראו למטה) .את טופסי הניתוח הממולאים שלהם (להלן ,דוחו"ת ניתוח) העלו המורים לפורום ייעודי
באתר המלווה את הקורס.

●

●שלב ג' – התנסות בחקירה שיתופית .שתי מורות –נקרא להן "תורניות" במאמר זה -ביצעו "ניתוח-על" של דיווחי
המורים וסיכמו אותו במצגת .התורניות הציגו את מצגת הסיכום שלהן בפגישת פנים-אל-פנים והנחו דיון על
ממצאיהן בהשתתפות כל המורים.

שלב א' – התנסות המורים כלומדים
נתונה הבעיה הבאה:

שני גופים 1 ,ו ,2 -קשורים זה לזה באמצעות חוט  bהכרוך סביב גלגלת ,הקשורה אל התקרה באמצעות חוט  .cמסת הגוף  1היא
( m1 = 0.5 kgראה תרשים א) .מסות החוטים ,מסת הגלגלת וכן כוחות חיכוך כלשהם ניתנים להזנחה .במשך  6שניות מפעילים על
גוף  1כוח קבוע שגודלו  ,F1וכיוונו כלפי מטה.
בתרשים ב מוצג גרף המתאר את מהירות גוף ( 1ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי כלפי מטה) החל מרגע  ,t = 0הרגע שבו הכוח F1
החל לפעול ,עד הרגע .t = 12 s

c
)v(m/s
30

b

)12 t(s

6

0

m2

גוף 2

m1 = 0.5 kg

גוף 1
F1
תרשים א

תרשים ב

א .מצא את מסת גוף  .m2 ,2הסבר את תשובתך.
ב .חשב את גודל הכוח .F1

איור  :1הבעיה המוצגת לתלמידים
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מבלי לפתור את הבעיה ענו על השאלות הבאות
1.1רשמו ארבעה מושגים מרכזיים בפיזיקה המופיעים בבעיה.
2.2כתבו במילים מה מתאר כל מושג מן הרשימה שבסעיף  .1העזרו בטבלה הבאה:
שם המושג

מה מתאר המושג? (הגדירו או תארו את המושג במילים שלכם)

מושג א’
מושג ב’
מושג ג’
מושג ד’
3.3כתבו משפטים (רבים ככל שתוכלו) המתארים קשרים בין המושגים שרשמתם בסעיף  ,1למשל ,המשפט :כאשר גוף נע
במהירות קבועה ,האנרגיה הקינטית שלו לא משתנה מתאר קשר בין המושגים מהירות ואנרגיה קינטית.
4.4בבעיה זו ,מוצגים הנתונים בפתיח של הבעיה בעזרת גרף ,הציגו את הנתונים האלה בדרך שונה מזו המתוארת בבעיה
(למשל בעזרת תאור מילולי או טבלה)
5.5תלמיד (נקרא לו יוסי) טוען שניתן לחשב את גודל ההעתק שעבר גוף  2במשך  12השניות הראשונות על ידי חישוב
שטח הטרפז שבגרף .האם טענתו של יוסי נכונה? הסבירו את תשובתכם.
6.6תלמידה (נקרא לה תמר) פותרת את שני סעיפי הבעיה .המשימה שלכם היא :בלי לפתור את הבעיה ,להעריך אם
הפתרונות של תמר יכולים להיות נכונים .הציעו רעיונות כיצד תוכלו להעריך את נכונות הפתרונות של תמר.

שלב ב' – התנסות כמורים וכחוקרים בכיתות – ממצאים מהכיתות
א .כיצד "להסתכל" על עבודות התלמידים – טופס לניתוח עבודות התלמידים
1.1נתונים כלליים
הכיתה שבה הועבר השאלון:
האם זו השנה הראשונה ,השנה השניה של לימודי המכניקה או שהתלמידים נבחנו כבר בבחינת הבגרות במכניקה?
מספר התלמידים בכיתה:
מספר התלמידים שביצעו את המשימה:
המקום ברצף ההוראה שבו בוצעה המשימה (למשל ,בסיום הוראת תנועה מעגלית):
2 .2מושגים שאני כתבתי ושכיחות הופעתם הממוצעת בעבודות התלמידים
מושג א

מושג ב

מושג ג

מושג ד

מושגים שכתבתי
שכיחות הופעה
בעבודות התלמידים

3 .3משפטים המתארים קשרים בין המושגים – מלאו את הטבלה הבאה בדוגמאות מעבודות התלמידים
משפטים שאני כתבתי
והמופיעים בשכיחות
גבוהה בעבודות
התלמידים

משפטים שאני כתבתי
והמופיעים בשכיחות
נמוכה בעבודות
התלמידים

משפטים נכונים שאני לא
כתבתי

דוגמאות למשפטים לא
נכונים

מה אני לומד מן ההשוואה בין הטורים?
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4 .4הצגת הנתונים בדרך שונה מזו המתוארת בבעיה
באיזו דרך העדיפו מרבית התלמידים לתאר את נתוני הבעיה? תנו דוגמה לתאור נכון של נתוני הבעיה .תנו דוגמה
לתאור שגוי של נתוני הבעיה וציינו את סוג השגיאה.
5 .5הסבר
כמה תלמידים כתבו שיוסי צודק? (הציגו תוצאה גם באחוזים)
תנו דוגמא להסבר נכון לטענתו של יוסי .תנו דוגמא להסבר שגוי לטענה שניתן לחשב את גודל ההעתק שעבר גוף 2
במשך  12השניות הראשונות על-ידי חישוב שטח הטרפז שבגרף.
6 .6הערכת נכונות פתרונות
תנו דוגמאות לרעיונות שהציעו תלמידים להערכת הנכונות של הפתרונות
רפלקציה:
מהו הדבר החשוב ביותר שאני לומד/ת מן הממצאים?
האם הממצאים שקיבלתי ישפיעו על ההוראה שלי?
אם כן ,פעולה אחת שאחדש בהוראה שלי בעקבות ה"הסתכלות" על הממצאים תהיה:
ב .דוחו"ת ניתוח של המורים
חמישה מורים ומורות צירפו דוחו"ת ניתוח .דוחו"ת ניתוח אלה התייחסו לעבודות של  70תלמידים סך הכל 60 ,מהם
נבחנו בבחינת הבגרות במכניקה בשנה הקודמת .מסקירה של הדוחו"ת מצאנו שהמורים פעלו בהתאם להנחיות בטופס
הניתוח :הם כתבו תחילה את התשובות שלהם לשאלות שבמשימה ואחר כך השוו את התשובות של התלמידים
לתשובותיהם .השוואה זו יצרה את מרכיב ההפתעה בפעילות כאשר המורים זיהו את הפער בין תשובותיהם לבין תשובות
התלמידים.
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בטבלה הבאה מובאות דוגמאות לממצאים של המורים ולמסקנות שהם הסיקו מתוכם.
דוגמאות לממצאים של המורים ולמסקנות שהסיקו מממצאים אלה

הסעיף בשאלה ותוכנו המורים מצאו ש

והסיקו ש

 .1זיהוי מושגים
שמופיעים בבעיה

"הרגשתי שהמושגים שנשארו עם התלמידים היו "תלמידים נזכרים בחומר רק לקראת מבחן"
פחות ממה שלמדו"

 .2הגדרה או תיאור
מילולי של המושג

" מה שהפתיע אותי יותר מכל זה העובדה “ מאד קשה לתלמידים להגדיר נכונה מושגים
שתלמידים התבלבלו בין המושגים או שלא דייקו די פיזיקאליים”
הצורך לפחות בחוקי ניוטון בהם הם משתמשים
בפתרון בעיות"
“רוב התלמידים עדיין מתקשים בהבנת
המושגים הבסיסיים :זמן ,מסה ,כוח”.
"תלמיד כתב כי מסה היא משקל הגוף בתנאי שלא
פועלים עליו כוחות”
“הרגשתי המון חוסר בטחון בגישה למשימה
והיו המון תשובות לא ראויות”

 .3כתיבת משפטים
המתארים קשרים בין
המושגים

"היו גם משפטים שהפתיעו אותי למשל תלמיד
כתב כאשר מערכת נעה בתאוצה ,החוק הראשון
של ניוטון לא מתקיים .תלמיד אחר כתב ,כוחות
גורמים לתנועת הגופים במהירות מסוימת (!) ,בתנאי
שאחד הכוחות גדול יותר (!) ,מה שקובע גם את
כיוון התנועה (!) .במשפט זה התלמיד חוזר לדעה
הנאיבית שהכוח גורם לגוף לנוע במהירות זו או
אחרת......איך ניתן עם השקפות כאלה לקבל ציון 82
בבגרות?”

 .4ייצוג נתוני הבעיה
בדרך השונה מהדרך בה
הם מיוצגים בבעיה

" היו הרבה דוגמאות של תיאורים מילוליים שגויים “ רוב התלמידים מעדיפים תיאור מילולי על כל
למשל ,כוח עובד על גוף  2בכיוון למטה למשך  6צורה אחרת של תיאור ,אבל אפשר לראות כי
שניות ואחר כך המערכת חוזרת למצב ההתחלתי בכל אחד מהתיאורים המילוליים יש פגם
של שיווי משקל”
מסוים :חסר חלק מהנתונים ,התיאור לא מדויק
ולפעמים גם לא נכון .דווקא תיאורים בצורות
אחרות הם יותר מדויקים”

 .5הסבר טענה

"התלמידים שקיבלו  100ו  82בבחינת הבגרות ניסו “לתלמידים מאד קשה להתנסח מילולית”
להסביר מדוע שטח הטרפז בגרף הנתון שווה בגודלו
להעתק ,אבל נתנו הסבר מבולבל ובעצם לא הצליחו
“התלמידים ניגשים לבעיות רק כמספרים ולא
להסביר את העובדה הזו"
כדרך חשיבה”

“ מהסעיפים הראשונים של הפעילות מצטיירת
תמונה של ידע מקוטע אצל חלק גדול
מהתלמידים ,כאשר פיסות ידע קטנות
מתחברות ביניהן בצורה כמעט מקרית”

"למרות שהם פתרו מאד יפה את הבעיה ,מבחינת
סימון הכוחות והמשוואות ,ברגע שהם הגיעו לניסוח
מילולי ,נעתקו המילים מפיהם"
 .6הערכת נכונות של
פתרונות נתונים
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“כמעט כולם ציינו שניתן לוודא אם הפתרון נכון על “אף תלמיד לא הצליח להבין ,בעקבות הפעילות,
ידי ניסוי בפועל....
את הרעיון המרכזי של הבעיה ולא כתב שום
דבר משמעותי בתשובה לשאלה :כיצד ניתן
להעריך פתרון של התלמידה?”
“יש שאמרו שניתן לדעת אם התשובה נכונה פשוט
על ידי הסתכלות בתשובות הסופיות שבסוף ספר
הלימוד”
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שלב ג' – התנסות בחקירה שיתופית –הצגת ממצאי ניתוח העל
כפי שתואר לעיל ,שתי מורות –"התורניות" -ביצעו "ניתוח-על" של דיווחי המורים והציגו את ממצאיהן בפגישת פנים-
אל-פנים שנערכה כשבוע מאוחר יותר .התורניות ביצעו ניתוח-על של שלושה מבין חמשת הדיווחים (שני מורים הגישו
את דיווחיהם באיחור) .בדברי הפתיחה שלהן אמרו התורניות שסקירה של דיווחי המורים הביאה אותן לבנות את ההצגה
שלהן כ"מחקרון" הסובב סביב השאלה" :כאשר תלמידים פותרים בעיה בפיזיקה ,עד כמה הם באמת מבינים מה הם
עושים?" .בפתיחה זו עשו התורניות הכללה :אם הדיווח של כל אחד מהמורים התייחס למשימה הספציפית ,הבעיה
הספציפית ותלמידים ספציפיים  -הרי שהתורניות ,לאחר התעמקות בדיווחים של המורים הציגו שאלה שאיננה עוסקת
לא בכיתה מסויימת ,לא בבעיה קונקרטית ולא במשימה מסויימת ,אלא נוגעת בכלל התלמידים שפותרים בעיות בפיזיקה.
להלן עיקרי הדברים שהציגו התורניות:
א .המשימה "על מה מספרת הבעיה?" מורכבת משני חלקים
לדברי התורניות" ,תוך כדי חקירת הממצאים" הן הגיעו לתובנה שהמשימה "על מה מספרת הבעיה?" מורכבת משני
חלקים:
"חלק א' -הבנת המושגים" " -קודם לזהות את המושגים ...אחר כך לתאר אותם באופן מילולי ...ואחר כך לנסח משפטים
שקושרים בין המושגים ודרך הניסוח הזה אפשר היה לבדוק אם התלמיד מבין או לא מבין את המושג".
"חלק ב' -הבנת הבעיה" " -אחרי שאנחנו יודעים על איזה מושגים מדברים בהנחה שהצלחנו להבין את המושגים מהירות,
תאוצה ,כוח ,שקול כוחות וכו' ,עכשיו אנחנו רוצים לבדוק הבנת עומק של הבעיה .והיו  3שאלות שדיברו על ניתוח עומק:
הצגת הנתונים בדרך שונה ,הסבר האם טענתו של יוסי נכונה...והערכת נכונות פתרונות".
ב .קיים פער בין המורים לבין התלמידים בבניית משפטים המקשרים בין מושגים
כדי לבדוק את ההבנה של המושגים שהופיעו בבעיה ,התורניות ניתחו את הדיווחים של המורים בהתייחס למשפטים
המקשרים בין המושגים (שאלה  3במשימה) .הן ריכזו את ההשוואות שהמורים עשו לכדי טבלה אחת המשווה בין
המשפטים שנכתבו על ידי המורים לבין המשפטים שנכתבו על ידי התלמידים .את הטבלה הבאה הן הציגו על הלוח,
הסבירו את הממצאים ולבסוף סיכמו ב" :מצאנו פער בין המורים לתלמידים בבניית המשפטים המקשרים בין המושגים".
השוואה מסכמת בין המשפטים שנכתבו על-ידי המורים לבין המשפטים שנכתבו על-ידי התלמידים

מורים

תלמידים

מבט על/מושגים "גבוהים"
למשל" ,מערכת בשיווי משקל היא מערכת ששקול הכוחות
הפועלים עליה שווה לאפס"
"לפי החוק הראשון של ניוטון כאשר הכוח פוסק המסות
נעות במהירות קבועה”

מבט על הפרטים
למשל" ,כשיש שני גופים הקשורים לשני קצוות החבל דרך גלגלת
וכוח הכובד הפועל על המסות שווה ,מצב זה נקרא מצב שיווי
משקל"
“מהירויות הגופים שוות אבל כיוונם הפוך”
קשרים הגיוניים (מחיי יום-יום)
למשל“ ,אם הכוח יופסק הגופים יאטו לעצירה”

הגדרות מדוייקות
למשל“ ,תאוצה היא שינוי המהירות ביחידת זמן”
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אין זהירות בשימוש במושגים נכונים
למשל" ,מהירות היא השינוי בתנועה ליחידת זמן"“ ,כוח הוא
השפעה על גופים”

61

ג .ייצוגי הידע וההסברים של התלמידים
ניתוח הדיווחים של המורים בהתייחס לשאלות הרביעית והחמישית של הפעילות סוכם על-ידי התורניות כלהלן:
ייצוג הידע במגוון ייצוגים " -ביקשו להציג את הנתונים של הבעיה בדרך שונה מזו המוצגת בבעיה ,אז רוב התלמידים
תרגמו את הגרף למילים ,מעט הציגו טבלה ורק שני תלמידים מתוך  54ייצגו את הנתונים בעזרת גרף אחר זאת אומרת
יצרו משהו חדש שמעיד ,לדעתנו ,על הבנה יותר עמוקה".
הסבר – "שאלה חמישית היתה האם טענתו של יוסי נכונה .יוסי טען שניתן לחשב את גודל ההעתק בעזרת השטח
שמתחת לגרף .אז  86%מהתלמידים טענו שהוא צודק .....אף אחד לא יודע להסביר למה .הם יודעים לחשב את זה ,הם
מגיעים לחישוב נכון ,לתשובה הנכונה אבל הם לא יודעים להסביר ,הם לא יודעים ,הם לא מבינים את זה לעומק ,הם
יודעים לחשב ,הם יודעים לדקלם אבל הם לא יודעים להסביר למה זה נכון".
התורניות סיימו את הצגת ניתוח-העל במשפט" :שאלת המחקר שלנו היתה האם תלמידים מבינים את הבעיה למרות
שפתרו בעיות דומות והתשובה היא :הם לא מבינים" .המורות ביטאו מסקנה נחרצת שאינה תואמת להנחה הרווחת בקרב
מורים לפיזיקה ולפיה הצלחה בפתרון בעיות בפיזיקה הינה מדד להבנה פיזיקאלית של התלמיד.
ד .דיון על ממצאי ניתוח העל
לאחר הצגת ניתוח-העל הציגו התורניות לדיון בפני שאר המורים את השאלה הבאה:
"איך אתם מסבירים את השיכחה ואת חוסר ההבנה של החומר אצל תלמידים שאך לפני שנה נבחנו בבחינת הבגרות
במכניקה? למה זה קורה?"
הדיון התאפיין בהשתתפות ערה של  11המורים שהיו נוכחים במפגש ובמעברים תכופים בין הממצאים והדוגמאות
שהוצגו על-ידי התורניות לבין ההכללות שעשו המורים .בטבלה הבאה מוצגות ההכללות העיקריות מלוות בדוגמאות
מדברי המורים:
ההכללות העיקריות שעלו בדיון מלוות בדוגמאות מדברי המורים
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הכללה

דוגמאות מדברי המורים

פתרון בעיות בדרך
שאנחנו מלמדים אינו
מקדם הבנה

“תלמידים אינם מורגלים בשאלות כאלה .גם בזמן הלימודים לא שואלים אותם כאלה שאלות .הם
נשאלים “חשב ,חשב ,חשב” ,הם אף פעם לא התבקשו לרשום מושגים ולכתוב משפטים שמקשרים בין
מושגים“ ;”.שוב נוכחתי לדעת ,לפי תשובות תלמידים ,שגם אם אנחנו חושבים שלימדנו משהו ,לא
בהכרח התלמידים הבינו”; “כדאי להעביר שאלון ,שונה מהרגיל ,ואז יותר ברור מה התלמידים לא הבינו”.

את מה שלא מבינים
שוכחים במהירות

"זה שאתה לימדת ,התלמיד למד ,והתלמיד ידע בשנה שעברה ,זה לא אומר שהוא יודע היום"" ,שיכחה
זה לדברים שלא מבינים אותם .כי דבר שמבינים זוכרים אותו .אתה שוכח דבר שאתה לא מבין ,אתה
זוכר אותו בתור איזשהו בלוק ,בתור איזשהו כלל אצבע ,בתור סדרה של דברים לעשות ככה וככה ואחר
כך אתה שוכח אותו .אתה לא כל כך הבנת ,אתה לא יודע באמת מאיפה זה מגיע”.

פתרון נכון של בעיה
אינו מעיד בהכרח על
הבנה

“אתה מבחין בין לדעת לפתור בעיה לבין להבין .התלמידים לא עושים את ההבחנה הזאת .מבחינתם הם
פתרו אז זהו ,אין להם יותר מה לעשות עם החומר הזה הם לא מחפשים להבין ,אין להם מה להבין .הם
לא יודעים מה יש להבין”“ ,תלמיד תיכון שפותר בעיה נמצא בתוך המושגים של הבעיה ,הוא עדיין לא
למד מושגים נוספים ולכן אינו יכול עדיין ‘להשקיף מבחוץ’ על הבעיה ולקבל תמונת-על”.

אפשר בעזרת פתרון
בעיות לקדם את
ההבנה של התלמידים

“כשאנחנו נותנים שאלה לתלמידים אנחנו תמיד צריכים לשאול את התלמידים מדוע נתתי לכם את
השאלה ,מה רציתי ללמד .וזה לא חייב להיות הרבה דברים ,משהו אחד או שניים שהכי קרובים לתלמיד...
(למשל) לשאלה הזו יש דבר בסיסי שבשאלה הזו להשתמש בחוק הראשון של ניוטון ודווקא שם לפי
הגרף ובעזרת החוק לחשב את המסה של הגוף השני ,זה הדבר החשוב ,לכן נתתי את השאלה הזאת.
יכול להיות שבשאלה אחרת אני רוצה את הגרף .לא צריך לתת הרבה שאלות ,לכל שאלה שנותנים,
צריכה להיות מטרה ,מה רוצים ללמד ולשאול את השאלה הזאת את התלמידים .לא תמיד אני זוכר
לעשות את זה ואת זה אני לוקח מהשעור”.
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"זה נורא מתסכל ,חוזרים חזרה ,כאילו לפני שהתחילו ללמוד פיזיקה ,לא למדו חוקי שימור ,לא למדו תנע ,הגוף נעצר כי
לא פעל עליו שום כוח .הייתי בשוק מזה ,אלה תלמידים שלי ,הגשתי אותם לחמש יחידות ,חלקם אפילו קיבלו ציונים
יפים" תאר בתיסכול אחד המורים את הרגשתו בזמן הדיון.

התובנות של המורים במהלך ההיכרות עם הפעילות
כפי שתואר לעיל ,בתום כל מפגש פנים אל פנים ענו המורים על שלוש שאלות משוב:
●

●מהם הדברים החשובים ביותר שלמדתי היום במפגש?

●

●מה עדיין לא ברור לי בהקשר לנושאים שעלו במפגש?

●

●מה אני לוקח מן המפגש ,אם בכלל ,לשעור הפיזיקה הקרוב?

המשובים שכתבו המורים במהלך ההיכרות עם הפעילות ,כולל את אלה שכתבו בדוחות הניתוח שלהם ,הניבו  84משפטי
משוב המתייחסים לפעילות "על מה מספרת הבעיה?" ובהם ניתן לזהות שלוש קטגוריות עיקריות( :האחוזים המצוינים
בסוגריים הם מתוך  84משפטי המשוב).
א .כדאי לשלב את הפעילות "על מה מספרת הבעיה?" או חלקים ממנה בפרקטיקת ההוראה ( .)42%לדוגמה" :אתן
לתלמידי בכיתה יב לבצע את המשימה"; "לפני שפותרים בעיה ,כדאי לכתוב בפינה של הלוח את כל המושגים שמופיעים
בבעיה ולברר אם התלמידים מודעים למשמעות המושגים"; "אשתמש באנלוגיה כלשהי שמראה את החשיבות של
ההתמקדות בנקודות החשובות בבעיה ואשתמש בזה כדי להנחות את התלמידים בדרכים לגשת אל בעיות בפיזיקה"; "אני
ממליצה לחשוב על אילו מבין השאלות שהוצגו לתלמידים במשימה חשוב לנו כמורים שיענו נכון ,בזמן הלימוד ,שנה
אחרי וגם בגיל  .30רק לגבי שאלות אלו שנבחרו ,להכניסן לתוכנית הלימודים לא כדף עבודה מסכם אלא כחלק מעבודת
הכיתה ,שיעורי בית ,שאלה במבחן רגיל וכו'".
ב .פתרון בעיות שמסיט את המיקוד של התלמיד מהנוסחאות מקדם את ההבנה הפיזיקלית של התלמיד (.)31%
לדוגמה" :ניתוח הבעיה יותר חשוב מפתרון הבעיה"; "אני בטוחה שניתן ל'הרגיל' את התלמידים למושגים ועקרונות  ...אז
ללא שימוש בנוסחאות התלמידים יתחברו לצד המעניין של הפיזיקה ולא לצד 'הקשה' של המקצוע"; "דרך טובה
להתמודד עם אי הבנות נפוצות של תלמידים היא לתת כמה שיותר אפשרויות תוך כדי לימוד לתלמידים להתבטא בעצמם
ולנסח הגדרות ומושגים בעצמם"; "צריך להרגיל לחשוב על הבעיה באופן מקרוסקופי ללמד לפתור בצורה כללית יותר ולא
לפנות לנוסחאות מיד ...עם תרגול והקנייה של צורת פעילות זו לדעתי זה יחייב את התלמידים לחשוב פיזיקאלית".
ג .הצלחה בפתרון בעיות אינה בהכרח מדד של הבנה בפיזיקה ( .)27%לדוגמה" :תלמידים פותרים אבל לא יודעים את
ההגדרה המדוייקת של מושג או את המשמעות של חוק ,ואומרים שכאשר מופעל כוח על גוף אז התאוצה גדלה באופן
הדרגתי"; "מסקרן אותי האם קיים קשר בין מספר הפעמים שהתלמיד פתר בעיות לבין הבנת הפיזיקה שבבעיות .נראה
לי שהתשובה ברורה והסקרנות היא לגבי איך פותרים את זה"; "אחרי שהתלמידים סיימו מכניקה ונגשו לבגרות זה לא
אומר שהם השתלטו באופן הרמטי על הנושא"; "תוצאות "המחקרון" שנעשה על ידי התורניות לא הפתיעו אותי .אני
מכירה אותן גם מעצמי (לא כמורה אלא כתלמידה) .הרבה פעמים בלימודי התואר הראשון הרגשתי שאני לא מבינה את
מה שבאמת צריך להבין ואז הגיעו הבחינות וקיבלתי ציונים טובים שכאילו השכיחו את הפער בהבנה האמיתית (למרות
שלא ממש שכחתי ".)...
התרשים הבא מציג את ההתפלגות של משפטי המשוב המתייחסים לפתרון בעיות לפי הקטגוריות שהוזכרו לעיל:
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התפלגות משפטי המשוב של המורים במהלך ההיכרות עם הפעילות
”על מה מספרת הבעיה?“ )(=84N

כדאי לשלב את
”על מה מספרת
הבעיה?“
בפרקטיקת ההוראה

פתרון בעיות
שמסיט את המיקוד
מהנוסחאות ,מקדם
את ההבנה

31%

42%

הצלחה בפתרון
בעיות ,אינה בהכרח
מדד של הבנה

27%
איור :2

כדי לבדוק אם היה קשר כלשהו בין המשובים של המורים לבין שלבי ההיכרות של המורים עם הפעילות ,נבדקה ההתפלגות
של משפטי המשוב בכל אחת משלוש הקטגוריות בשלוש נקודות זמן :בתום שלב א' ,לאחר ההתנסות כלומדים במשימה
( 29משפטי משוב); בתום שלב ב' ,לאחר התנסות כמורים-חוקרים ,בדיווח המתוקשב על הניתוח של הממצאים (28
משפטי משוב); בתום שלב ג' ,לאחר החקירה השיתופית ( 27משפטי משוב) .הממצאים מוצגים בתרשים הבא:
התפלגות הקריטריונים לאחר כל שלב באחוזים )=(84N
40
35

פתרון בעיות שמסיט את המיקוד
מהנוסחאות מקדם הבנה

30
25

הצלחה בפתרון בעיות
אינה בהכרח מדד להבנה

20
15

כדאי לשלב את ”על מה מספרת הבעיה?“
בפרקטיקת ההוראה

10
5
שלב ג‘

שלב ב‘

שלב א‘

0

תרשים 3

מתוך התרשים אפשר ללמוד שאופיין של התובנות של המורים השתנה במעבר משלב לשלב כמפורט להלן:
שלב א' – לאחר ההתנסות כלומדים – כ 85% -ממשפטי המשוב בתום שלב א' היו מהקטגוריה האומרת שכדאי לשלב
את הפעילות "על מה מספרת הבעיה?" או חלקים ממנה בפרקטיקת ההוראה ("אחשוב איך אפעיל את דף העבודה גם
בנושאים אחרים"" ,את גישת דף העבודה איישם לאורך לימודי הפיזיקה").
שלב ב' – לאחר ההתנסות כמורים וכחוקרים בכיתה – יותר ממחצית ממשפטי המשוב בתום שלב ב' ביטאו תובנה
שהצלחה בפתרון בעיות אינה מהווה בהכרח מדד להבנה ( "הייתי בשוק ,אף על פי שהצליחו כל כך יפה בבחינות הבגרות,
הם בעצם לא מבינים"" ,הממצאים גירו אותי לחשוב איך אפשר ללמד בצורה אחרת ,להשפיע ולחולל שינוי").
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שלב ג' – לאחר ההתנסות בחקירה שיתופית –יותר מ  60%ממשפטי המשוב בתום שלב זה טענו שפתרון בעיות שמסיט
את המיקוד של התלמיד מהנוסחאות מקדם את ההבנה ("תלמיד מתקשה להציג בעיה בייצוגים שונים – תאור מילולי,
טבלה או גרף – מאד חשוב שהמורה ינסה להציג בפני תלמידיו שיטות פתרון שונות של אותה בעיה ובמהלך הלמידה
התלמיד ירכוש מהמורה גם את היכולת להסביר את מהלך הפתרון וגם לקבוע את הנכונות של הפתרונות").
מן הממצאים שתוארו לעיל עולה שלכל קטגוריה היה רוב בשלב אחר :המודעות לעוד כלי הוראה שיכול לקדם את
יכולתם של תלמידים לפתור בעיות ומחשבה להפעילו בכיתה בוטאה בעיקר בתום שלב א' (התנסות כלומדים) .לעומת
זאת ,בתום שלב ב' (התנסות כמורים וחוקרים בכיתה) עלה בעיקר פקפוק בתפיסה שאומרת שפתרון בעיות מקדם הבנה
ובתום שלב ג' (התנסות בחקירה שיתופית) מרבית המשובים בעצם אמרו – שאמנם ניתן לקדם הבנה באמצעות פתרון
בעיות ובלבד שפתרון הבעיות יתמקד לא רק בנוסחאות.

ראיונות עם מורים שנתיים לאחר סיום הקורס
ראיונות עם מורים ,שנתיים לאחר סיום לימודיהם בקורס ,מרמזים על שינוי שהתרחש בתפיסה ובפרקטיקה שלהם בנוגע
לפתרון בעיות" :היום אני מבין שהעיקר איננו ההספק הכמותי .עדיף לפתור שלוש בעיות ולהבטיח הבנה של התלמידים
מאשר להראות פתרון של  10בעיות .אם התלמיד יבין את שלוש הבעיות ,הוא יוכל לפתור הרבה בעיות נוספות"; "היום,
שנתיים אחרי הלימודים ,הדגש הוא לא על הספק תרגילים אלא מאמץ לבחור תרגילים איכותיים להרחיבם לשאול מה
לומדים מהתרגיל ,ללמד אסטרטגיות פתרון ,לראות מהו הידע הנדרש או מהו הרקע התיאורטי הנדרש לבסס פתרון על
חוקים ורק אחר כך לפתור תוך שימוש בנוסחה"; "היום אני מאמין בהקניית אסטרטגיות פתרון בעיות ,בהקניית ידע איך
ללמוד נושא ולא בפתרון בעיות לכשעצמן".....

סיכום
מאמר זה הציג פעילות הוראה "על מה מספרת הבעיה?" ודרכי ההיכרות איתה על-ידי מורים לפיזיקה שלמדו בתכנית
רוטשילד-ויצמן למורים מצטיינים במתמטיקה ומדעים .הפעילות פותחה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן במטרה
להדגיש היבטים של הבנת פיזיקה ולא של מניפולציות מתמטיות בעת פתרון בעיות .המורים הכירו את הפעילות על-ידי
התנסות בה בשלושה שלבים :כתלמידים ,כמורים חוקרים בכיתותיהם ,ובחקירה שיתופית.
הממצאים שהוצגו במאמר מראים שלוש תובנות מרכזיות שאליהן הגיעו המורים במהלך ההיכרות עם הפעילות:
 .אכדאי לשלב את הפעילות "על מה מספרת הבעיה?" או חלקים ממנה בפרקטיקת ההוראה
 .בפתרון בעיות שמסיט את המיקוד של התלמיד מהנוסחאות מקדם את ההבנה הפיזיקלית של התלמיד
 .גהצלחה בפתרון בעיות אינה בהכרח מדד של הבנה בפיזיקה
יתירה מזאת ,הממצאים הראו גם שכל תובנה "זכתה" לרוב בשלב אחר של ההיכרות עם הפעילות .השלב הראשון עורר
את מודעותם של המורים לקיומו של כלי הוראה שיכול לעזור לתלמידים לפתור בעיות ,הציע להם מודל כיצד להפעילו
בכיתה ועורר את המוטיבציה לעשות זאת .המשובים שהמורים כתבו בתום שלב זה הציפו את המודעות שלהם לכך
שניתן לגשת לפתרון בעיות באופן שונה מפנייה לנוסחאות ולמניפולציות מתמטיות ושגישה כזאת יכולה לעזור לתלמידים
לפתור בעיות .מספר מורים אף ביטאו רצון לבצע את הפעילות בכיתה.
במהלך השלב השני ,בשעה שניתחו העבודות של התלמידים שלהם ,באה לביטוי האכזבה של המורים מחוסר הבנה של
פיזיקה שהפגינו תלמידיהם .שלב זה עורר אצל המורים קונפליקט בדבר הפער בין ציפיותיהם לבין המציאות בדבר ההבנה
הפיזיקאלית של תלמידים שמצליחים לפתור בעיות והוביל למסקנה שפתרון נכון של בעיות אינו מהווה בהכרח מדד
להבנה פיזיקאלית.
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יחד עם זאת ,רק בשלב השלישי שבו הוצג ניתוח העל שסיכם דיווחים על תלמידיהם של מורים שונים ,נוכח כל מורה
לדעת שהאכזבה היתה מנת חלקם של מורים נוספים ולא רק שלו .יתכן שתחושת התסכול המשותפת היא זו שהניעה
שיח רפלקטיבי על פתרון בעיות ועל הבנה וביסס את מודעותם של המורים לחשיבות של הפעילות "על מה מספרת
הבעיה?" שאיננה רק עוד כלי לגיוון הוראת פתרון בעיות אלא שזהו כלי הוראה שממנף את פתרון בעיות לטובת ההבנה
הפיזיקאלית.
ממצאים אלה מחזקים את התפיסה שלנו (מובילות הקורס) בדבר החשיבות של כל אחד מהשלבים בתהליך ההיכרות של
מורים עם פעילות הוראה חדשה.
כאן המקום לציין שכאשר בהקניית פעילות הוראה אחרת ויתרנו על ביצוע מלא של שלב א' ,בגלל מצוקת זמן ,מצאנו
בתום שלב זה משובים שמשדרים אי בהירות בדבר הדרך להפעיל את הפעילות בכיתה או אפילו תוהים אם כדאי בכלל
להפעילה בקרב תלמידים .ואכן ,רק מורה אחד מ  14המורים בקורס ניסה להפעילה בכיתה וגם זאת ללא הצלחה יתירה.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל המורים לפיזיקה ,בוגרי תכנית רוטשילד-ויצמן ,על שיתוף הפעולה ,ההתלהבות והעבודה
הקשה שלהם ,לדר' אסתר בגנו ולפרופ' בת שבע אלון על האמון ,התמיכה והחשיבה המשותפת .ללא כל אלה ,לא ניתן
היה לעבור את מסע הלמידה המופלא שחוויתי במהלך שנות השתתפותי בתכנית.
תודה רבה.
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אל תזדעזעו מטעויות*
תרגום של המאמר Don’t bristle at blunders :מאת מריו ליביו שפורסם בכתב העת Nature

העשרה

במאמר שפורסם בגיליון מיולי  1991של  ,Natureפרסמו האסטרונומים אנדרו לין (,)Lyne
מתיו ביילס ( )Bailesוסטנאם שמאר ( )Shemarהודעה מחשמלת :גילויו של כוכב לכת
ראשון מחוץ למערכת השמש שלנו .להפתעת כולם ,מסלולו של כוכב זה לא הקיף כוכב דמוי
שמש ,אלא פולסר  -הצאצא הנויטרוני הצפוף של פיצוץ סופרנובה .שינוי המחזור של הבזקי
קרינה א”מ בתדרי רדיו שנפלטו מהפולסר הסגיר את דבר קיומו של כוכב הלכת המדובר.
לרוע המזל ,לין וביילס נאלצו לחזור בהם כמה חודשים מאוחר יותר מהודעתם בחושפם
שגיאה עליה דיווחו ב Nature-בינואר  .]2[1992האסטרונומים הודיעו באומץ כי הם לא תיקנו
את חישוביהם כראוי עבור תנועתו של כדור הארץ סביב השמש .חשיפת הטעות על-ידי לין בפגישה של האגודה
האסטרונומית האמריקנית באותו חודש זכתה אותו בתשואות .אבל לסיפור היה סוף טוב יותר.
מיד לאחר ההצגה של לין ,הודיע האסטרונום אלכסנדר וולשצ’אן ) (Wolszczanשהוא ועמיתו דייל פרייל ) (Frailגילו
באותה טכניקה שני כוכבי לכת המקיפים פולסר אחר .אלה ,כך התברר ,היו אכן הגילויים הראשונים של כוכבי לכת מחוץ
למערכת השמש .וולשצ’אן אמר לי שהמאמר המקורי של לין היה עבורם כ”מגבר אמון” ,ששכנע אותו שהאותות שנמצאו
בנתונים שלו היו אמיתיים .עד שלין חזר בו מהתוצאה שלו ,וולשצ’אן ביצע מספיק בדיקות כדי להיות בטוח בגילויו.
טעויות ( ,)Blundersמהוות חלק חיוני של התהליך המדעי .מחקר אף פעם אינו מהלך ליניארי אל עבר האמת ,אלא נתיב
עקלקל ,שמעורבים בו בניסוי וטעייה .טעויות אינן נחלתם הבלעדית של מדענים מרושלים או חסרי ניסיון .אפילו המדענים
המזהירים ביותר — כולל צ’ארלס דרווין ואלברט אינשטיין — עשו טעויות חמורות.
רעיונות חדשניים באמת דורשים נכונות לאמץ סיכונים ,וקבלת העובדה כי טעויות יכולות לפתוח שער להתקדמות .דבר
זה אמנם ידוע בכמה חברות פרטיות העוסקות במחקר ופיתוח ,אך האקדמאים כיום איטיים בהכרה בנחיצותן של טעויות.
הכימאי לינוס פאולינג ידע זאת .פוסט-דוקטורנט לשעבר שלו ,ג’ק דוניץ ,נזכר כי פעם הוא אמר לו“ :טעויות לא מזיקות במדע
כי יש הרבה אנשים חכמים שם בחוץ ,שיכולים מיד לזהות טעות ולתקנה .לכל היותר תעשה מעצמך טיפש אך אין בכך שום
נזק למעט לגאווה שלך .אם ,לעומת זאת ,מדובר ברעיון טוב ,ואתה לא מפרסם אותו ,המדע עלול לסבול מכך הפסד”.

בעיית קשירות ()KNOTTY PROBLEM
רעיונות מופרכים יכולים להוביל לתובנות חשובות .בשנת  1867הציע הפיזיקאי הנודע וויליאם תומסון (לורד קלווין) את
הרעיון כי אטומים אינם נקודתיים אלא “מערבולות קשורות של צינורות של האתר”[ .]3אתר זה היה החומר המשוער
שמילא את החלל וסיפק תווך לחשמל ולמגנטיות.
בהשראת עבודה על מערבולות בזורמים (נוזלים או גזים) שנעשתה על-ידי הפיסיקאי הגרמני בן המאה התשע-עשרה
הרמן פון הלמהולץ ,זיהה קלווין שלושה מאפיינים של מערבולות קשורות של צינורות שהפכו אותן למודלים אטרקטיביים
עבור אטומים.
* בכנס מורי הפיזיקה תשע"ז נשא הכותב הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט ברוח המאמר תחת הכותרת" :שגיאות גאוניות"
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ראשית ,מערבולות בגז או בנוזל הן יציבות באופן מדהים ,וכל קשר יכול להיות מסווג על פי התכונות הגיאומטריות שלו
דבר ששיקף עבור קלווין את “התכונות הייחודיות הבלתי ניתנות לשינוי” של האטומים .שנית ,המגוון של היסודות
הכימיים יכול לשקף את “המגוון האינסופי” של הקשרים האפשריים .לבסוף ,בדיוק כמו הרטט של טבעות עשן ,התנודות
של מערבולות הצינורות של האתר יכולות לייצר קווים ספקטרליים אטומיים.
כדי להסביר את הטבלה המחזורית ,היה על קלווין לסווג קשרים לפי צורתם ולהיפטר מכל אלה שיכולים לעבור מאחד
לשני על ידי מניפולציה .בתיאוריה של קלווין ,ה ’unknot’-המעגלי ייצג את אטום המימן; משולש ה ’looped trefoil’-ייצג
את אטום הפחמן.
התיאוריה של קלווין על אטומי המערבולת מוטעית בעליל .האתר אינו קיים כלל .אבל כשלים אלה לא הרתיעו את כולם.
בעוד שהפיזיקאים איבדו בכך עניין לזמן מה ,קשרים החלו להעסיק מתמטיקאים והפכו לתחום מחקר פעיל במשך
עשרות שנים.
בשנות השמונים ,תורת הקשרים התחברה מחדש לפיזיקה .המתמטיקאי ווהן ג’ונס ) (Jonesגילה ביטוי אלגברי ייחודי
עבור כל קשר .הפיזיקאי אדוארד ויטן ( )Wittenקישר זאת לתורת השדות הקוונטית ,הענף של הפיזיקה המתאר שדות
ואת העולם התת-אטומי .בפיזיקה הקלאסית ,הנתיב של חלקיק הנע מנקודה א’ לנקודה ב’ נקבע על ידי חוקי התנועה של
ניוטון .בתחום הקוונטי ,יש להתחשב בכל את הדרכים האפשריות המחברות בין Aל ,B -כולל דרכים מפותלות וקשורות.
עבודה מאוחרת יותר שבה אל הרעיון של קלווין כשחיברה בין קשרים ,תורת השדות הקוונטית ותיאוריית המיתרים,
ותיארה חלקיקים כתנודות של מיתרים .היום ,קשרים נמצאים בשימוש בכימיה ובביולוגיה בניתוח של פעולות אנזימים
על מולקולות דנ”א .בתהליך המכונה רקומבינציה ספציפית לאתר ,אנזימים אחראים ליישור של קטעי הרצף הגנטי,
לחיתוך של שני גדילי הדנ”א ולשחבור של ארבעת הקצוות הפתוחים בדרכים שונות ,אשר ניתן לתארן באמצעות תורת
הקשרים.

טענות יוצאות דופן
לפעמים קשה לתקן שגיאות חריגות .ניסויים מודרניים יכולים להיות מורכבים כל כך ,ולדרוש השקעות עצומות כל כך
במשאבי זמן וכסף ,ששכפולם הופך לבלתי אפשרי .כאשר קיימת הסכמה רחבה לכך שתוצאה משוערת תהיה מוטעית,
רק למספר זעום של מדענים יש מוטיבציה לחזור על הניסוי.
אבל ,מצד שני ,יכול להיות גמול למי שכן עושה זאת .התובנה הסנסציונית של הגיאו-מיקרוביולוגים פליסה וולף-סימון
) (Wolfe-Simonועמיתיה ,לפיה גילו חיידק המחליף זרחן בארסן לצורך הגדילה שלו ,הביאה לגל של ביקורות.
כמה מבקרים בדקו את הניסוי ,לרבות המיקרוביולוגית רוזמרי רדפילד ( )Redfieldבאוניברסיטת קולומביה הבריטית
בונקובר ,קנדה ,והעלו לבלוג את התהליך (ראה  .)go.nature.com/bmb62dהמאמץ הוכיח עצמו כפורה ,בהראותו כי החיידק
עושה מאמצים גדולים כדי להתחמק מארסן .רדפילד ועמיתיה לא זיהו שום ארסן בדנ”א של החיידק עד לערכים הרבה
יותר נמוכים מאלו שצוינו במאמר המקורי .הביולוג המולקולרי דן תאופיק ( )Tawfikוצוותו במכון ויצמן למדע ברחובות,
ישראל ,זיהה את המנגנון שבאמצעותו חלק מן החלבונים של חיידק זה ,ושל חיידקים הקרובים אליו ,מתקשרים לזרחן
ולא לארסן.
למרות לקח אחד ברור  -טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן  -למאמר המקורי עדיין היה ערך מדעי מסוים
– הוא עורר דיון ויצר סקרנות לגבי אפשרויות שונות של חיים.
במאה התשע עשרה כתב הסופר הסקוטי סמואל סמיילס“ :לעתים קרובות אנו מגלים מה יפעל ,על ידי מציאת מה לא
יפעל; וכנראה שמי שלעולם לא עשה טעות גם מעולם לא גילה שום תגלית ”.אין להתייחס לדבריו כאל סנגוריה על
המדע ,אלא כאל עידוד לחשיבה מקורית וללקיחת סיכונים מחושבים.
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האם איינשטיין אמר אי פעם “השגיאה הגדולה ביותר שלי”?
כמעט כל תיאור היסטורי של ‘הקבוע הקוסמולוגי’ של אלברט איינשטיין מזכיר את “השגיאה הגדולה ביותר” שלו -
ההוספה של קבוע זה למשוואות המאפיינות את היקום כנגד השפעתה של הכבידה.
האם איינשטיין באמת אמר זאת? לאחר שבדקתי עשרות מסמכים בזמן שערכתי את המחקר לכתיבת ספרי לא
מצאתי לכך שום הוכחה.
נראה שהביטוי “השגיאה הגדולה ביותר” הגיע מהפיזיקאי הצבעוני ג’ורג גאמוב במאמר שפורסם בגיליון ספטמבר
 1956של סיינטיפיק אמריקן .גאמוב חזר על הסיפור באוטוביוגרפיה שלו משנת “ ,1970קו העולם שלי”.
איינשטיין אכן לא היה מרוצה מכך שהציג את הקבוע הקוסמולוגי ,ואמר במכתב לקוסמולוג ז’ורז’ למטר כי הוא “אינו
מסוגל להאמין שדבר מכוער כזה צריך להתממש בטבע” .הכינוי “השגיאה הגדולה ביותר” היה ,לדעתי ,ביטוי לזעזוע
של גאמוב.

האם מתן פתח לטעויות מחקר יכול להתאים לאווירה של ימינו המונעת על ידי הרצון להשפיע והמאופיינת בקצב מהיר
וברעב למימון? אני מאמין שזה מחויב המציאות .אנחנו חייבים לפנות מקום ולאפשר העלאה של הצעות מדעיות בעלות
סיכוי הפרכה גבוה בתהליכי הערכה וקבלה של הצעות מחקר.
עד לפני עשר שנים ,עודדו הוועדות שהקצו זמן צפייה בטלסקופ החלל האבל לתת עד  10%מזמן התצפית להצעות עם
הסתברות נמוכה להצלחה ,אבל פוטנציאל חזרה גבוה .אפשר להרחיב פילוסופיה זו.
בעיה אחת היא שוועדות נוטות לא לאשר תכניות עם סיכון גבוה לכישלון .המאמצים להגיע לקונצנזוס מתכנסים לממוצע.
ניתן להתגבר על מכשולים כאלה אם משאירים את ההחלטות בידיו של אדם אחד .במקרה של האבל ,מאגר זמין של זמן
“לשיקול דעתו של מנהל המכון” לשימוש בטלסקופ ,מאפשר לכל אחד להגיש בקשה .משם צמח שדה האבל העמוק
) ,(The Hubble Deep Field - HDFאחת התמונות המפורטות ביותר של היקום שנעשו אי פעם.
כיום ,הטלסקופים ,כולל טלסקופ האבל ,מופנים למציאת ההשלכות העמוקות של “טעות” נוספת .איינשטיין הצטער על
ניסיונו ליצור דגם של יקום סטטי באמצעות כוח כבידה דוחה (ראו בתיבה.)‘Did Einstein ever say “biggest blunder?”’ :
אבל מאז שהתגלה על ידי תצפיות בסופרנובות ב  -1998שהיקום שלנו מאיץ ,ההבנה של טיבו של הכוח הדוחה היא אחד
האתגרים הגדולים ביותר שבפניהם עומדת הפיזיקה היום.
החוקרים חייבים להכיל טעויות הנובעות מחשיבה מחוץ לקופסה .תהליכי הערכה צריכים לאפשר מקוריות ,גם עם
הסיכון להתחלות שווא ולסמטאות ללא מוצא.
Mario Livio is an astrophysicist who worked with the Hubble Space Telescope till 2015. He is now a Visiting
Scientist at the Weizmann Institute.
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