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דבר המערכת
דבר המערכת
מורים יקרים,
בספר מלכים (מלכים א’ ז’ )23 ,מופיע תיאור ממנו אפשר ללמוד כיצד נבנה מתקן לאגירת מים (“ים”) שניצב בחצר בית
המקדש הראשון:
ֹׁלשׁים ָּב ַא ָּמה יָ סֹב אֹתֹו
קֹומתֹו; וקוה [קו] ְש ִ
וְח ֵמׁש ָּב ַא ָּמה ָ
מּוצק; ֶע ֶש ׂר ָּב ַא ָּמה ִמ ְּש ָׂפתֹו ַעד ְש ָׂפתֹוָ ,עגֹל ָס ִביבָ ,
וַ ַּי ַעׂש ֶאת ַה ָיּם ָ
ָס ִביב.
עדות עתיקה זו מרמזת על חוכמת המעשה של האומן הקדום ִח ָירם ִמ ּצֹר שידע שעליו לוודא שהיקף הכלי העגול יהיה
גדול פי שלושה מהקוטר שלו .ואולם ,היה זה ארכימדס שהוכיח כי בכל מעגל ,יהא גודלו אשר יהא ,היחס בין היקפו לבין
קוטרו הוא גודל קבוע .π
במאמרו "על הקשר המסתורי שבין חוקי שימור והמספר  "πמראה דוד אגמון כי אפשר לקבל את הערך של  πבכל דיוק
רצוי גם משיקולים של שימור תנע ואנרגיה בסדרת התנגשויות אלסטיות.
מה בין אופטיקה גיאומטרית וחוק סנל לבין שטח הפנים של בועות סבון? תשובה לכך תוכלו למצוא במאמרו של יפתח
נבות “עלייתו ונפילתו של קרום הסבון הנמתח בין שתי טבעות“.
התפתחות המדע והתפתחות הטכנולוגיה כרוכות זו בזו כאשר פעם הראשונה מובילה את השניה ופעם להפך .קשה
לדמיין היכן היה המדע עומד היום לולא עמדה לרשות המדענים הטכנולוגיה של יצירת הזכוכית .מרק גלר ואלכסנדר
רובשטיין מציגים לנו המורים לפיזיקה את המוצק האמורפי (“חומר זכוכיתי“) – סוג חומר חדש יחסית ושימושי ומדגימים
כיצד אפשר לחקור את תכונותיו.
משה רשפון מאיר מזווית אישית  -זו של החינוך הבלתי פורמלי  -את דמותו של פרופ’ עמוס דה-שליט ,לו הוקדש הגיליון
הקודם של “תהודה” .בספרו על גן המדע על שם קלור במכון ויצמן הוא כורך מלכים ,יוצרים ,מדענים ,אנשי מלאכה ואנשי
חזון.
קהילות המורים לפיזיקה ,הפועלות במספר מודלים מגוונים ,מהוות דגם לחיקוי עבור קהילות מורים מקצועיות באשר הן.
אבי מרזל וצביקה אריכא מציעים במאמרם מודל רב ממדי של עמיתיות כבסיס לתיאור קהילות מורי הפיזיקה בישראל.
מה בין ליאונרדו דה-וינצ’י לניסוי מיליקן? תום ישראלי מראה במאמרו את הדמיון הרב בין חוקי הפיזיקה המשמשים
לניתוח צניחה לבין אלו ששימשו את מיליקן בניסוי המפורסם אותו ערך למציאת מטענו החשמלי של האלקטרון.
השנה ציינו בכנס המורים חמישים שנה למותו של פרופ’ עמוס דה-שליט ופרס פרס המורה המצטיין על שמו הוענק
לשני מורים :לריסה שוכמן ואורי ליבנה .דבריהם בטקס הענקת הפרס חותמים גיליון זה.
אני מקווה שתמצאו הנאה ועניין בקריאת העיתון.
ירון
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על הקשר המסתורי שבין חוקי השימור והמספר π
דוד אגמון ,המחלקה לפיסיקה ,הטכניון

מבוא:
העובדה המפתיעה והכמעט בלתי נתפסת שניתן לחשב את המספר טרנסצנדנטי  rבדיוק
רצוני בהתבסס על שיקולים פיזיקליים דטרמיניסטים ידועה ומוכרת כבר כמה עשרות שנים
[.]G. Galperin 2003
ההוכחות לכך הן אמנם אלגנטיות ,מקוריות ופורצות דרך ,אך מאידך די מורכבות וארוכות.
במאמר קצר זה נביא דרך חדשה ,פשוטה וברורה יותר להוכיח זאת בהתבסס בעיקר על
שיקולים פיזיקליים של חוקי שימור וסימטריה .נדון תחילה בגישה מקורבת ובהמשך נביא הסבר מדויק יותר.
המלצה :התחברו תחילה לקישור :קישור ל YouTube

הצגת הבעיה:
על משטח אופקי וחלק החסום בקיר אלסטי מוצבים שני
בולים שמסותיהם  m1, m2ונתון ש  m1 >> m2כמוראה
בתרשים  .1מעניקים לבול הכבד ,m1 ,מהירות התחלתית
 v0ביחס למשטח והוא נהדף לעבר הבול הקל ,מתנגש בו
באופן אלסטי לחלוטין ,ומאט מעט את תנועתו .הבול
הקל נהדף אל הקיר האלסטי ומוחזר ממנו באותה
המהירות (מבחינת הגודל) ושב ומתנגש בבול הכבד הנע
לעברו וחוזר חלילה .אחרי סדרה של  nהתנגשויות נהדף
הכדור הכבד לאחור כשהוא “בורח” מהבול הקל.

v0
m2

m1

תרשים 1

טענה :מספר ההתנגשויות n, ,בנוי מהספרות של המספר  .πקרי n = 314159..... :וככל שיגדל היחס בין מסות הבולים:
 , N ≡ m1 / m2כך גם יתרבו ההתנגשויות ואיתן הספרות הבונות את .π

דיון איכותי
על מנת לפשט את החישובים נעבור למערכת שקולה הבנויה מצמד כדורים נקודתיים המתגלגלים ללא חיכוך בתוך צינור
טבעתי המרותק לרצפה אופקית .מחיצה דקה המהווה קיר חוסם אלסטי מוצבת בתוך הצינור (כמוראה בתרשים  .)2נזכיר
שבהתנגשות אלסטית גודל המהירות היחסית שבין צמד הכדורים נשמר .היות שמסת הכדור הכבד גדולה פי  Nממסת
הכדור הקל (כאשר  N ≈ 1012ואף הרבה יותר) הרי שמהירותו בכל התנגשות כמעט שאינה משתנה ונותרת בקירוב מצוין
 v0גם לאחר מספר רב של התנגשויות .ולכן הכדור הקל נהדף במהירות  2v0כשבשלב הראשון (שלב  )Iובכל התנגשות
נוספת מהירותו של הכדור הקל גדלה ב 2v0-כך שאחרי כמה מאות אלפי התנגשויות התנע שלו ישתווה בגודלו לתנע של
הכדור הכבד .במצב זה בו לשני הכדורים תנע שווה בגודלו והפוך בכיוונו ,התנע הכולל ביחס לרצפה הוא אפס כלומר זוהי
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מערכת מרכז המסה .מכאן יתחיל שלב  IIבו הכדור הכבד
יתחיל לחזור לכיוון נקודת המוצא כשהכדור הקל שב
וחובט בו ומחזיר לו את האנרגיה אותה הוא רכש בשלב
 .Iמהעובדה שהאנרגיה הקינטית של המערכת נשמרת
נסיק שהמערכת אינווריאנטית תחת היפוך זמן 1ולכן
מספר ההתנגשוית בשלב  Iישתווה למספרן בשלב .II
הדרך שיעשה הכדור הכבד בשלב  IIתשווה להיקף
הצינור פחות המרחק הקטן ביותר מהקיר שאליו הוא
יגיע בשלב ( Iמסומן ב d -בשרטוט) .ככל שמסת הכדור
הכבד גדולה יותר ,כך הוא יגיע קרוב יותר לקיר בשלב I
והדרך שהוא יעבור בשלב  IIתשאף להיקף הטבעת:
קיר
R0
 . S → 2π R0בגבול בו ∞ →  Nהדרך שיעבור הכדור
V0
הכבד תתלכד עם מרחק זה (הכדור הכבד יגיע למרחק
זעיר מהקיר לפני שהוא יתחיל לנוע לכיוון השני) .דרך זו
d
m2
בנויה ממאות אלפי מקטעים שבהם מתקדם הכדור
m1
הכבד בין התנגשות להתנגשות .והיות שמחד המרחק
תרשים  :2הכדור הכבד  ,m1מתנגש אלסטית במהירות  v0בכדור הקל
לקיר הולך וקטן ומאידך המהירות היחסית בין הכדורים
 m2שנמצא במנוחה .הכדור הקל נהדף ומתנגש אלסטית בקיר החוסם
גדלה בטור חשבוני הרי שגודל המקטעים הולך וקטן
ושב ומתנגד ב  m1וחוזר חלילה .הצינור מחובר לרצפה ומהווה את
ושואף במהירות לאפס .וכאמור מתקיים אחרי  nמערכת הייחוס d .הוא המרחק המינימלי שיווצר בין  m1והקיר החוסם
התנגשויות:

→ 2π R0

n

k

∑ ∆S
k =1

= )S (n

1.

כאשר  ∆S kהוא שיעור ההתקדמות של הכדור הכבד בפרק הזמן שבין ההתנגשות ה k -וה k+1-ו  nהוא מספר המקטעים
השווה גם למספר ההתנגשויות .במאמר זה נוכיח שהמספר  nבנוי מהספרות מובילות של המספר הטרנסנדנטי ,π
וכשמגדילים הדרגתית את מסת הכדור הכבד ,מתקבלות יותר ויותר התנגשויות ובמקביל מתווספות עוד ועוד ספרות ל n
על פי סדר הספרות של .π

דיון כמותי מקורב
נבחר צינור טבעתי שרדיוסו  R0ונעניק לכדור הכבד מהירות התחלתית  v0ביחס לרצפה .בהנחה שמדובר בכדורים
נקודתיים ושמתקיים m1 = Nm2 :כאשר  , N >> 1אזי מהירות הכדור הקל בעקבות ההתנגשות הראשונה תהיה  2v0הוא
ייהדף לאורך מסלול טבעתי שאורכו  , S0 = 2π R0יתנגש בקיר האלסטי וייהדף בחזרה באותה המהירות וישוב ויתנגש
בכדור הכבד שהמשיך בינתיים לנוע במהירות קרובה מאוד למהירותו המקורית .הדרך הכוללת שעברו שני הכדורים עד
להתנגשות השנייה היא  2S0כשהמהירות היחסית ביניהם היא  3v0ולכן הזמן שיחלוף עד להתנגשות השנייה יהיה:
2 S0 2
=(כאשר  T0 = S0 / v0הוא הזמן שנדרש לכדור הכבד להשלים הקפה מלאה אחת) במשך זמן זה התקדם
t1
≡ T0
3v0 3
הכדור כבד בשיעור של  ∆S1 = v0t1 = 23 S0וצמצם את מרחקו לקיר לכדי  . 13 S0כתוצאה מההתנגשות השנייה מהירות
 1נזכיר שבמערכת מכנית שבה לא נוצר חום בגין חיכוך משוואות התנועה הן אינוואריאנטיות תחת היפוך זמן ולכן אם "נסריט" לאחור את תהליך ההתנגשויות לא נוכל להבחין
איזה תהליך התרחש קודם.
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הקל תגדל בעוד  2v0ותגיע ל  v2 = 4v0כך שהמהירות היחסית כעת תעמוד כעת על  5v0ולכן הזמן שיעבור עד

2 ( 13 S0 ) 2
להתנגשות השלישית הוא= 15 T0 :
5v0
וכו’ .אם ממשיכים בדרך זו מתקבלת בקלות נוסחת טור לצעד ה.k-
2 S0
2 2 2 2 
=
∆S k
=
S0  , , , ....
2
)2k ) − 1
 3 15 35 63 

ובזמן זה התקדם הכדור הכבד בשיעורS0 :
=
t2

2
15

= ∆S 2 = v0t2 = v0 152 T0

2.

והמרחק הכולל שעובר הכדור הכבד עד לתחילת נסיגתו בשל  nהתנגשויות יהיה שווה לסכום כל המקטעים:

2
2 2 2 2

= 2π R0  + + + + ....
2
 3 15 35 63

=
=k 1
k 1 )2k ) − 1
n

n

∑ S )n) = ∑ ∆S k = S0

3.

הזמן הכולל עד לרגע הנסיגה:
 2π R0   2 2 2
2
2

=
  + + + + ....
2

=
=k 1
k 1 )2k ) − 1
 v0   3 15 35 63
n

n

∑ T )n) = ∑ ∆tk = T0

4.

קל להראות ,בעזרת אינדוקציה למשל ,שסכום אברי הטור שבסוגריים מתכנס לביטוי הפשוט הבא:

2n
2 2 2 2

= =  + + + + ....
→1
− 1  3 15 35 63
 2n + 1

2
2

n

) ∑ )2k
k =1

= Bn

5.

ולכן הדרך הכוללת שעובר הכדור הכבד אחרי  nהתנגשויות היא:

 2n 
= 6.
S )n) 2π R0 
 < 2π R0
 2n + 1 
נסמן את ההפרש שבין אורך של הקפה מלאה ואורך הדרך שב ( )6ב ∆ -ונקבל עבור : n >> 1

π R0
 2n 
 1 
=
= ∆ 2π R0 − 2π R0 
 2π R0 
→
n
 2n + 1 
 2n + 1 

7.

ומכאן מתקבל ביטוי מפורש למספר ההתנגשויות בגבול בו : n >> 1

R 
n →π  0 
∆
ומכיוון ש  nהוא ,על פי הגדרתו ,מספר שלם ,אזי רק חלק מהספרות של  πיכלל במספר ההתנגשויות .אם למשל היחס:
= ) ∆  ( R0 /אזי בהתאמה יתקבלו ל  nהערכים הבאים:
102 , 103 , 104 , 105
	8.

n = 314, 3141, 31415, 314159

	9.

הערות:
א .ממשוואה ( )4ניתן להסיק שהזמן שלקח לכדור הכבד להגיע לקיר שואף ל  T0שהוא גם הזמן המדויק הנדרש לו
להגיע לקיר בתנועה רציפה ללא התנגשויות וזה נראה על פניו מוזר ולא הגיוני ,כי מאות אלפי ההתנגשויות עם הכדור
N
הקל היו אמורות לכאורה לעכב אותו .ההסבר לכך נעוץ בעובדה שכאשר מסת הכדור גבוהה מאד (למשל = 1.6 ⋅1011
) אזי גם אחרי  1000התנגשויות מהירותו משתנה אך במעט – בכאלפית האחוז בעוד הדרך שהוא הספיק כבר לעבור
מהווה  99.95%מהדרך הכוללת .כך שכל מאות אלפי ההתנגשויות הבאות מתרחשות לאורך מקטע זעיר ובפרק זמן קצר
השואף לאפס כש  Nשואף לאינסוף.
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ב .תוכנית מחשב קצרה (שהליבה שלה מכילה רק  12שורות!) שנכתבה ב  MATLABמאששת את הקביעות לעיל.
בתוכנית החישוב הוא מדויק ולוקח בחשבון את פחיתת המהירות של הכדור הכבד ואין מניחים שהיא נותרת קבועה בכל
ההתנגשויות.
חישוב מדויק ע”פ ]GALPERIN [1
החישוב הקודם התייחס למקרים בהם היחס ∞ →  N ≡ m1 / m2כך שמהירות הכדור הכבד כמעט ואינה משתנה ולכן
הוא עובר כמעט את כל הדרך במהירותו המקורית  . v0ובסעיף זה נדון במקרה הכללי ונחשב את מספר ההתנגשויותn ,
בתלות ביחס המסות  .Nלשם כך נעבור מהמישור הרגיל ,מישור )  , ) x, yלמישור )  ) w, zהמוגדר באופן הבא:
z ≡ m2 v2

w ≡ m1 v1

1.

שני חוקי השימור של התנע והאנרגיה הקינטית במישור זה יירשמו כך:
w2 + z 2 = 2 E0 ≡ R 2 = Nm2 v02

m1 w + m2 z = P0 = Nm2 v0

=
2 E0
קיבלנו ,איפא ,משוואת ישר ומשוואת מעגל שרדיוסו Nm2 v0
מייצגות את מהירויות צמד הכדורים בכל התנגשות וזאת בהסתמך על (.)1

2.

נקודות החיתוך של הישר והמעגל
.R
=

z = m2 v2
))w2,z2
∆
))w1,z1
w = m1 v1

R2

R1
R = 2E0

θ

תרשים  :3מישור ) )w, zבו חוק שימור התנע מיוצג ע”י קו ישר וחוק שימור האנרגיה ע”י מעגל שרדיוסו שווה ל  . 2E0במישור זה
ה”מרחק” , ∆ ,בין שתי התנגשויות עוקבות הוא גודל קבוע וכך גם המרווח הזוויתי  . θבגבול בו  N >> 1מתקבל θ = 2 / N

במישור זה הכדור הכבד יוצא מהנקודה ההתחלתית  iששיעוריה ) ) R, 0במהירות  v0ונע נגד מגמת השעון לנקודה
הסופית )  f )0, Rשבה הוא נעצר רגעית כמתואר בתרשים  .3נספור כמה התנגשויות התרחשו במהלך תנועתו מ  iל .f
לשם כך נבחר שתי התנגשויות עוקבות כלשהן שמתקיימות בנקודות )  ) w1 , z1ו )  ) w2 , z2ונוכיח שה”מרחק” ביניהן ,קרי
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אורך המיתר ∆  ,הוא גודל קבוע ולכן גם מרווח הזוויתי  θשבתרשים  3הוא גודל קבוע .נעיר שבמישור )  ) x, yהמרחק
והזווית שבין שתי התנגשויות עוקבות אינם גדלים קבועים!
טענה :ריבוע ה”מרחק” שבין שתי התנגשויות עוקבות במישור )  ) w, zהוא קבוע:

∆ 2= ) w2 − w1 ) 2 + ) z2 − z1 ) 2= const.

3.

הוכחה:
ניעזר בקשרים הנובעים מחוקי השימור המקשרים בין שתי התנגשויות אלו:
4. v1 )2) = 2Vc − v1 )1) → w2 = 2 m1Vc − w1 v2 )2) = 2Vc + v2 )1) → z2 = 2 m2 Vc + z1
כאשר ) v1 )1), v1 )2המהירויות של הכדור הכבד (מספר  )1בנקודות  2ו  1בהתאמה וסימון דומה יהיה גם למהירויות של
הגוף הקל Vc .היא מהירות מרכז המסה של הצמד המוגדרת באופן הבא:
m1 w1 − m2 z1
m1 + m2

)m1v1 )1) − m2 v2 )1
=
m1 + m2

	5.
=
Vc

נציב את ערכי  w2, z2מ ( )4ב ( ,)3ניעזר ב ( )5ואחרי מעט אלגברה נקבל:
N
m2 v0 const.
= 2 m2 v0 → 2
N +1

8m2 E0
4Nm2 v02
4Nm2 v02
		6.
=
∆2
=
=
=
∆ →
m1 + m2 Nm2 + m2
N +1

ומכיוון שאורך המיתר , ∆ ,קטן בהרבה מרדיוס המעגל ,אורכו שואף לאורך הקשת המעגלית המחברת את צמד הנקודות
שבתרשים  3ומכאן נקבל שהמרווח הזוויתי בין כל שתי התנגשויות עוקבות:
∆ 2 m2 v0
2
	7.
=
=
→θ
R
Nm2 v0
N
הכדור הכבד ייעצר רגעית בנקודה  fששיעוריה ) ) w, z ) = )0, Rהיוצרת זווית של  14 πעם נקודת ההתחלה ולכן מספר
ההתנגשוות שיתרחשו בין נקודת ההתחלה והסיום של שלב  Iהוא:

π  N
= 
π
θ  8 

1
4

nI
=

	8.

בשל הסימטריה תחת היפוך זמן ,מספר ההתנגשויות הכולל גם את שלב ( IIבו הכדור הכבד נסוג לאחור לנקודת המוצא
 iבעוד שהכדור הקל ממשיך לחבוט בו) הוא כפול כלומר n II = n I :ולכן המספר הכולל:

 N
 N
=n 2
nI 
π 
=
=
 π
4
16




ומכאן אם נדרוש ש  N= 16 ⋅102kכאשר  kהוא מספר שלם נקבל:

) n = π (10k

	9.

	10.

והיות ו  nהוא על פי הגדרתו מספר שלם ,נקבל שיופיעו בו רק  kהספרות הראשונות שאחרי הנקודה העשרונית של
המספר  . πאם למשל  k = 5אזי נקבל ש n = 314159
הערה :אם רוצים למשל לקבל את  10הספרות שאחרי הנקודה העשרונית אזי נדרוש ש N= 16 ⋅1020 :ואם נדרוש
=m
=Nm
שהכדור הקל ישקול רק  1grהכדור הכבד ישקול 16 ⋅1017 kg =1.61015 ton
1
2
ואם נניח שפרק הזמן הממוצע בין התנגשויות עוקבות הוא  ∆t =0.1sאזי הזמן הכולל יהיה:
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. T = n∆t ≈ 3.1 ⋅1010 0.1 = 3.1 ⋅109 s ≈ 35days
מסקנה :גם במקרה האידיאלי של התנגשויות אלסטיות ללא חיכוך התהליך הזה לחישוב  πהוא לחלוטין אינו מעשי! אם
נניח שהמהירות ההתחלתית של הגוף הכבד היא רק  , v0 = 1m/sאזי האנרגיה הקינטית שלו תהיה כ  200,000 KTONשל
 TNTפי כ 15,000 -מהפצצה האטומית שהוטלה על הירושימה...

סיכום
במאמר זה הראינו בשתי דרכים איך ניתן בעזרת מערכת פיזיקלית להפיק באופן איטרטיבי עוד ועוד ספרות של המספר
הטרנסדנטי  . πהמסתורין של הקשר ,הלכאורה תמוה ,שבין מספר הההתנגשויות ובין  πמוסר ברגע בו הראינו שמספרן
יחסי ל  πכלומר n = rπ :כשקבוע היחס  rהוא מספר התלוי ביחס המסות  .Nלכן ,אם נבחר את  Nכך שהקבוע  rיהיה
מהצורה r = 10k :הרי שבהכרח יובטח שמספר ההתנגשויות יהיה בנוי מהספרות העשרוניות של . π
נעיר שבדיעבד הבעיה נראית די טריוויאלית ,אבל על הדרך ,כערך מוסף ,התמודדנו בבעיה מעניינת הקשורה בחוקי
השימור של תנע ,אנרגיה ובהיפוך זמן.
E1&E2 VS. No. Of Collisions

8

E1
E2

7

E1

6
5

N=m1/m2=1.6e+09

4

Number Of Collisions=31416

3
2

E2

1

7

6

5

4

3

2

1

0

0

תרשים  :4האנרגיה הקינטית של צמד הכדורים בתלות במספר ההתנגשויות .בשלב  Iבו הכדור הכבד נע נגד מגמת השעון הוא מוסר אנרגיה
לכדור הקל ובשלב  IIמתהפכת המגמה והכדור הקל מחזיר את האנרגיה שצבר לכדור הכבד .מספר שווה של ההתנגשיות בכל שלב.

מקורות
“)[1] G. GALPERIN “PLAYING POOL WITH π (THE NUMBER π FROM A BILLIARD POINT OF VIEW
REGULAR AND CHAOTIC DYNAMICS, V. 8, No. 4, 2003 [2] M. Z. Rafat and D. Dobie “Throwing π at a
wall” arXive:1901.06260v1 [physics.class-ph] 17 jan 2019
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עלייתו ונפילתו של קרום הסבון הנמתח בין שתי טבעות
יפתח נבות

מבוא
נסתכל על קרום סבון מתוח בין שתי טבעות עגולות בעלות רדיוס  rהנצבות במרחק  2aזו מזו.
בגלל מתח הפנים ,קרום הסבון מסתדר על המשטח המינימלי ,באילוץ של האחיזה בטבעות.
לכן עולה השאלה הבאה:
שאלה :באיזה מהציורים הבאים שטח הפנים של גוף הסיבוב הנוצר על ידי הקו הכחול הוא
הקטן ביותר?

x

r
a

0

-a

r

x

a

א

0

x

-a

r
a

ב

0

-a

ג

בפרק א’ נציג את החישוב של המשטח המינימלי בשתי דרכים :על ידי עקרון ווריאציה ועל ידי פתרון שאלה אנלוגית
באופטיקה גיאומטרית ושימוש בחוק סנל .בפרקים ב’ עד ד’ נבדוק באילו תנאים מתקיים המשטח המינימלי ומתי הוא
קורס.
בפרק ה’ נבדוק מה המשמעות של כל זה כאשר מסתכלים על הבעיה האנלוגית באופטיקה גיאומטרית.

פרק א :משוואת המשטח המינימלי
נניח שציר  xהוא ציר הסימטריה (סימטריה גלילית) ,ונסמן ב f ( x ) -את הפונקציה המתארת את המרחק של קרום
הסבון מהציר לכל ] . x ∈ [ −a, a
= ) . f ( ±a
מכיוון שהסבון תפוס על הטבעות ,בקצוות מתקייםr :

השטח של קרום הסבון נתון על ידי האינטגרל הבא (ראו נספח :)1
1 + f ′ ( x ) dx
2

a

)1
) S ∫ 2π f ( x
=(
−a

נציע שתי דרכים למציאת הפונקציה המתארת את המשטח המינימלי:
שיטה  :1על ידי עקרון ווריאציה מתקבלת משוואה עבור צורת המשטח בעל השטח המינימלי (ראו נספח  ,2וכן ,על
חשבון ווריאציה באופן כללי ראו מקורות  1,2ברשימת המקורות):
ff ′′ = 1 + f ′2

)( 2

כפי שאפשר לנחש ולבדוק על ידי גזירה והצבה ,הפתרון הוא (ראו נספח :)5
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כאשר הגודל  bנקבע לפי תנאי השפה:

x
f ( x ) = b cosh  
b

)( 3

a
r = b cosh  
b

)( 4

הערה :מבחינה גיאומטרית b ,הוא הרדיוס בנקודה הצרה ביותר ,כאשר ( x = 0כי  x = 0היא נקודת המינימום של הקוסינוס
ההיפרבולי ו). cosh ( 0 ) = 1 -
שיטה  :2על ידי אנלוגיה לשאלה הבאה באופטיקה גיאומטרית :מהו המסלול של קרן אור בתווך בעל מקדם שבירה
משתנה ,כאשר מקדם השבירה נמצא ביחס ישר לגובה מעל הקרקע (כאשר הקרקע מישורית)?
מתברר שהשאלה הזאת היא אנלוגית לשאלת המשטח המינימלי (ראו נספח  .)3על ידי שימוש בחוק סנל מתקבלת
המשוואה הבאה (ראו שוב נספח  :)3קיים קבוע  csכך ש:
2
2
=
f
cs 1 + f ′
)( 5

(

)

גם כאן קל למדי לבדוק שהפתרון נתון על ידי משוואה ( ,)3כאשר ( .cs = b2ראו נספח  5על הפונקציות ההיפרבוליות)
הערה :במאמר של חזי יצחק ודוד אגמון (מקור  )2מופיעה אנלוגיה דומה :גם בעיית הברכיסטוכרון אנלוגית לחישוב
המסלול של קרן בתווך בעל מקדם שבירה משתנה .אולם במקרה זה מקדם השבירה נמצא ביחס ישר לאחד חלקי
השורש של גובה הנפילה ,במקום היחס הישר לגובה מעל הקרקע בשאלה האנלוגית לשאלת קרום הסבון.
איך נראה הפתרון :כדי לצייר את הגרף של פונקציית הפתרון ) ( f ( xמשוואה ( ))3נסתכל למשל על טבעות ברדיוס
 r = 1cmובמרחק  .(a = 0.6cm) 1.2cmאפשר למצוא את הערך המתאים של  bעל ידי פתרון נומרי של משוואה (.)4
מקבלים ש b = 0.74507cm -ומתקבל הגרף הבא:

)f)x
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

x
0.6

0.8

0.4

0.2

0

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

תרשים  :1צורת המשטח כאשר r=1, a=0.6, b=0.74507
ונזכיר שהמשטח הוא גוף הסיבוב הנוצר על ידי סיבוב הגרף של ) f(xסביב ציר .x

לכן ,מתרשים  1מתקבלת התשובה לשאלה שמוצגת בפתיחת המאמר :ציור א’ הוא זה שמתאר את המשטח המינימלי.
הערה :המשטח המינימלי המתואר בנוסחה ( )3נקרא “קטנואיד” ולפי וויקיפדיה (בערך ‘ )’Catenoidהוא תואר על ידי
המתמטיקאי לאונרד אוילר ב.1744 -
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פרק ב :ניסוי מחשבתי
ניקח שתי טבעות עגולות בעלות רדיוס קבוע  .r = 1cmנטבול את הטבעות בסבון ונוציא אותן צמודות זו לזו .כעת נתחיל
להרחיק את הטבעות זו מזו .נרצה לחשב את צורת המשטח ,ואת הרדיוס המינימלי  bלכל ערך של המרחק בין הטבעות.
למעשה ,קל יותר לחשב את הכיוון ההפוך .לכל ערך של  bנחשב את חצי המרחק בין הטבעות על ידי היפוך נוסחה (:)4
r
a = b cosh −1  
b

תחום ההגדרה. 0 < b ≤ r :
r
r


הסבר cosh ( x ) ≥ 1 :ולכן הפונקציה ההפוכה , cosh −1   ,מוגדרת רק כאשר . ≥ 1
b
b
מתקבל הגרף הבא:

a as function of b

a
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

b

1.2
תרשים

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

 :2חצי המרחק בין הטבעות ,a ,כפונקציה של הרדיוס המינימלי  bכאשר r=1

=  a > amאין משטח מינימלי .בניסוי נראה שבמקרה כזה משטח הסבון
מסקנה  :1הגודל  aחסום .עבור 0.662743r
יקרוס לכיוון הציר ,וייווצרו שני משטחים על פני שתי הטבעות .עבור  a = amמתקבל  . bm = 0.5525rכלומר ,כאשר
מגדילים את המרחק בין הטבעות ,הרדיוס המינימלי  bלא קטן עד לערך קרוב לאפס לפני הקריסה .הקריסה מתרחשת
הרבה לפני כן.
מסקנה  :2עבור  , a < amלכל ערך של  aיש שני ערכים אפשריים ל .b -כל אחד מהפתרונות הוא משטח מינימלי מקומי.
=
הגרף הבא מציג את שני הפתרונות המתקבלים עבור a 0.6
=: r 1,
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1.2
1
0.8

)f1)x

0.6

)f2)x
0.4
0.2

x

0.8

0.6

0.4

0

0.2

0

-0.2

-0.6

-0.4

-0.8

תרשים  :3שתי הצורות של המשטח כאשרr = 1 , a = 0.6, b1 = 0.74507, b2 = 0.35189 ,

שאלה :האם ניתן לראות בניסוי את שני המצבים ,או שמא רק אחד מהם יציב באמת? כדי לענות על שאלה זו נחשב את
שני השטחים המתקבלים עבור r = 1, a = 0.6

פרק ג :חישובי שטחים
הצבת הפונקציה של המשטח המינימלי (נוסחה ( ))3בנוסחה לשטח (נוסחה ( ))1נותנת:
a

1 + f ′ ( x ) dx

) ∫ 2π f ( x

x

a

2

=
S

−a

x
1 + sinh 2   dx
b

∫ 2π b cosh  b 

x
  dx
b

=

−a

2

a

∫ 2π b cosh

=

−a

a
a
= 2π ba + 2π b 2 cosh   sinh  
b
b
=
2π ba + 2π r r 2 − b 2
במקרה של הגרף בתרשים  3למעלה:r = 1, a = 0.6 ,
עבור  b1 = 0.74507מתקבל שטח .s1 = 6.9996
עבור  b2 = 0.35189מתקבל שטח .s2 = 7.2079
כלומר ,s2 > s1 ,ולכן נצפה שהצורה הצרה יותר (בעלת רדיוס  b2במרכז) תהייה יציבה פחות.
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זה נכון לכל ערך של  ,aכפי שרואים בגרף הבא המציג את שני הענפים של השטח:

s as function of a

s

8
7
6
5
4

סבון S
גליל S

3
2
1

a

0.7

תרשים

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

 :4שני הענפים של השטח כפונקציה של חצי המרחק בין הטבעות  ,aכאשר r = 1
הקו האדום הדק מתאר את שטח הפנים של גליל ברדיוס  1ובגובה 2a

כפי שרואים בתרשים  ,4כאשר ( a → 0כלומר ,המרחק בין הטבעות שואף לאפס) השטח של הענף התחתון שואף לאפס
(אכן ,הצורה של המשטח נעשית דומה לגליל בגובה השואף לאפס) ,והשטח של הענף העליון שואף ל( 2π -ואכן ,הצורה
של המשטח מתקרבת לשני עיגולים).
מצד שני ,כאשר  a → am = 0.662743rשתי האפשרויות הולכות ומתקרבות זו לזו.

פרק ד :אינטרפולציה
כדי לבדוק את שתי נקודות המינימום שמצאנו אפשר להגדיר פונקציה תלויה בפרמטר:
= ) ft ( x
) (1 − t ) f1 ( x ) + tf 2 ( x
כאשר ) f1(xו f2(x) -הן הפונקציות המתאימות ל b1 -ול b2 -לפי נוסחה ( )3עבור  aו r -נתונים .עבור  t = 0מתקבלת
הפונקציה ) f1(xועבור  t = 1מתקבלת הפונקציה ).f2(x
הגרף בתרשים  ,5של השטח כפונקציה של  ,tמראה ש f2(x) -אינה נקודת מינימום ,אלא נקודת אוכף.
הערה :נקודת אוכף ולא נקודת מקסימום ,כי אין אפשרות של מקסימום מקומי בשאלה הזאת .תמיד אפשר להוסיף
פיתול קטן שיגדיל את השטח.
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s as function of t

s

7.25
7.2
7.15
7.1
7.05
7

t

1

1.2

0.6

0.8

0.4

0

0.2

תרשים  :5השטח של משטח האינטרפולציה כפונקציה של הפרמטר  tעבור

6.95

r=1, a=0.6

פרק ה’ :מה המשמעות של כל זה בשאלה האנלוגית באופטיקה?
הגרף הבא מציג את המסלולים של קרני האור היוצאות ממקור אור נקודתי ,במישור שבו מקדם השבירה נמצא ביחס ישר
למרחק מציר ה( x -ראו נספח :)3

1
0.8
0.6
0.4
0.2

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

תרשים  :6המסלול של  21קרני אור היוצאות מהנקודה ( )0,1במישור עם מקדם שבירה משתנה.
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כפי שרואים בתרשים  ,6ישנם אזורים שלא מגיע אליהם אור בכלל ,בהתאם לקריסתו של קרום הסבון כאשר המרחק בין
הטבעות גדול מהמרחק הקריטי.
נסתכל למשל על הנקודה ( )1.5, 1במישור המתואר בתרשים  .6כפי שרואים בתרשים ,נקודה זאת נמצאת באזור לבן.
כלומר ,אף קרן אור היוצאת מהנקודה ( )0, 1לא מגיעה אליה .למעשה ,אם נלך מהנקודה ( )0,1לאורך קו מקביל לציר ,x
נגיע לאזור חשוך כאשר נעבור את הנקודה ( .)1, 1.325486באנלוגיה לקרום הסבון ,נסתכל על טבעות בעלות רדיוס .r = 1
ההליכה על הקו המקביל בתרשים  6אנלוגית להרחקת הטבעות זו מזו .קרום הסבון יקרוס כאשר נרחיק את הטבעות
למרחק גדול מ ,dist = 2∙am -כאשר  am = 0.662743הוא הערך של נקודת המקסימום בתרשים  .2אם נרחיב את המבט
על תרשים  6מעבר לציר האופקי בגובה  ,1נראה שנוצר במישור מעין קו מעטפת ,כאשר כל הנקודות שמתחת לקו
המעטפת הן חשוכות.
מצד שני ,רואים בתרשים  6שבכל נקודה שנמצאת מעל קו המעטפת מצטלבות שתי קרניים .כלומר ,צופה הנמצא בנקודה
בתוך המעטפת יראה את מקור האור פעמיים ,בשני כיוונים שונים .הכפילות הזאת אנלוגית לשני הפתרונות שמצאנו
למשטח המינימלי (ראו תרשים  .)3נזכיר שאחת מהנקודות באמת מתאימה למינימום מקומי והשנייה התגלתה לבסוף
כנקודת אוכף של פונקציית השטח .אבל קרני האור שונות מקרום הסבון .קרום הסבון לא יכול להתייצב בצורה של נקודת
האוכף ,אבל קרן האור כן תנוע במסלול המתאים ,שאומנם אינו מינימלי אבל הוא כן מקיים את תנאי הפאזה הסטציונרית
(ראו הסבר בפרק ב’ במאמר “גלי קול באוויר ואופטיקה גיאומטרית” ,מקור  3ברשימת המקורות).
על קו המעטפת עצמו תיווצר הצטברות של קרני אור רבות ,ועולה השאלה :מהי צורת קו המעטפת?

סיכום
קרום הסבון יוצר משטח מינימלי .עבור משטח עם סימטריה גלילית ,קיבלנו משוואות לפונקציה היוצרת של גוף הסיבוב
בשתי שיטות שונות :על ידי עקרון ווריאציה ועל ידי אנלוגיה לשאלה באופטיקה גיאומטרית ושימוש בחוק סנל.
מפתרון המשוואות קיבלנו שהמשטח המינימלי המחבר שתי טבעות עגולות מתואר על ידי גוף סיבוב שנוצר על ידי
קוסינוס היפרבולי .אך לא בכל תנאי .כאשר מרחיקים את הטבעות זו מזו הרדיוס של המשטח בנקודת האמצע הולך
וקטן ,אבל נשאר גדול מחצי (ליתר דיוק ,מ  )0.5525מהרדיוס של הטבעות .ולפתע ,כאשר המרחק בין הטבעות מתקרב
לערך קריטי של קצת פחות משני שלישים (ליתר דיוק )0.662743 ,מהקוטר של הטבעות ,המשטח קורס למרכז.

מקורות
Herbert Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley, Chapter 21.

2.דוד אגמון וחזי יצחק ,התכונות המפתיעות של הברכיסטוכרון הבדיד ,תהודה ,כרך .37
3.יפתח נבות ,גלי קול באוויר ואופטיקה גיאומטרית ,תהודה ,כרך . 33
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נספח  :1חישוב השטח של גוף סיבוב
נסתכל על גוף הנוצר על ידי סיבוב של גרף הפונקציה ) f(xסביב ציר  ,xבתחום . −a ≤ x ≤ a
9f

9l

9x

איור : a1פרוסה דקה של גוף סיבוב

כדי לחשב את שטח הפנים של גוף הסיבוב נחלק את הקטע ]  [ −a, aלקטעים באורך  .∆xהחלוקה הזאת יוצרת חלוקה
של גוף הסיבוב לפרוסות דקות .שטח הפנים של קרום הפרוסה הדקה שנשענת על הקטע שבין  xל  , x +∆xבסדר ראשון
ברוחב  ,∆xנתון על ידי היקף הטבעת הממוצע (2rf(x+Dx/2) :כפול הרוחב (האלכסוני) שלה (:)∆l
=
∆S 2π f ( x + ∆x / 2 ) ∆l
לפי משפט פיתגורס (ראו איור :)a1

  ∆f 2  2
2
2
2
∆l = ∆x + ∆f = 1 + 
∆x
  ∆x  



השטח הכולל מתקבל מסכום השטחים של הטבעות בגבול . ∆x → 0
∆f
והסכום הופך לאינטגרל:
בגבול זה→ f ′ ( x ) ,
∆x
a
2
=
S ∫ 2π f ( x ) 1 + f ′ ( x ) dx
−a

נספח  :2עקרון ווריאציה על השטח
נחשב את השינוי בשטח כאשר משנים מעט את המשטח f → f + δ f :נותן:


ff ′
2
′
′

 dx
f
f
f
2
π
1
+
δ
+
δ
∫ 
2

′
f
1
+
−a


a

= δS

על ידי אינטגרציה בחלקים ,וכאשר שומרים על הקצוות ,מקבלים:

 δ f dx
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d  ff ′

dx  1 + f ′2




a




−a

S 2π ∫  1 + f ′2 −
=δ
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תנאי המינימום dS = 0 :נותן:


=
0


=
0

ולאחר צמצום מתקבלת משוואה (:)2

d  ff ′
1 + f ′2 − 
dx  1 + f ′2


ff ′2 f ′′
3
2 2

) (1 + f ′

+

f ′2 + ff ′′
1 + f ′2

1 + f ′2 −

1 + f ′2 − ff ′′ = 0

נספח  :3ניסוח שאלה באופטיקה גאומטרית שהיא אנלוגית לבעיית השטח המינימלי
שאלה :מהו המסלול של קרן אור במישור שבו מקדם השבירה נמצא ביחס ישר למרחק מישר כלשהו במישור?
הערה :כפי שמתואר במאמר של חזי יצחק ודוד אגמון (מקור  ,)1גם בבעיית הברכיסטוכרון מופיעה האנלוגיה לחישוב
המסלול של קרן בתווך בעל מקדם שבירה משתנה .אולם ,בשונה משאלת קרום הסבון ,בבעיית הברכיסטוכרון מקדם
השבירה נמצא ביחס ישר לאחד חלקי השורש של גובה הנפילה (זאת מכיוון שהמהירות של גוף נופל פרופורציונית
לשורש גובה הנפילה).
תשובה לשאלה :ראשית נבחר מערכת צירים ניצבים ) (x, yכך שציר ה x -הוא הישר מהשאלה .אנו מניחים שמקדם
השבירה בנקודה ) (x, yבמישור נתון על ידי:
n ( x, y ) = µ y
עבור מקדם חיובי כלשהו .µ

נשים לב שבמודל הזה ,קרן שמגיעה לציר ה (y = 0) x -נעה במהירות אינסופית (כי  .)n = 0מבחינת האנלוגיה לקרום
הסבון ,זה שקול לקריעת החיבור בין הטבעות .לכן נתייחס רק לקרניים שיוצאות מנקודה שמעל לציר ה x -ונשארות בחצי
המישור העליון.
נסתכל על קרן אור שיוצאת ממקור אור בנקודה ) (-a, rומגיעה לצופה בנקודה ) .(a, rנניח שהמסלול של קרן האור מתואר
על ידי הגרף של הפונקציה ).f(x
מצד אחד ,לפי עקרון פרמה:
המסלול של קרן האור יהיה המסלול המהיר ביותר ,כאשר המהירות בכל נקודה שווה למהירות האור בריק חלקי מקדם
השבירה בנקודה:
c
c
=v
= ) ( x, y
n ( x, y ) µ y
הזמן שלוקח לקרן האור להגיע מהמקור לצופה נתון על ידי אינטגרל לאורך המסלול של אלמנט האורך חלקי המהירות:
dl
∫= T
γ v
ואינטגרציה לפי הפרמטר  ,xכאשר:
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) ) v ( x, f ( x ) ) = c / ( µ f ( x
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1 + f ′ ( x ) dx
2

dl
=

נותנת:
f ( x ) 1 + f ′ ( x ) dx
2

µ
c

a

∫

=
T

−a

אך הנוסחה הזאת ,עד כדי מקדם קבוע ,זהה לנוסחה ( )1עבור השטח של קרום הסבון.
לכן ,לפי עקרון פרמה ,מסלול קרן האור וצורת משטח הסבון מתוארים שניהם על ידי הגרף של אותה הפונקציה )f(x

שעבורה האינטגרל הזה מינימלי (בתנאי השפה).
מצד שני ,לפי חוק סנל:
לאורך המסלול של קרן האור מתקיים:

)( c1

= n ⋅ sin α
k

כאשר  kקבוע וכאשר  aהיא הזווית בין הכיוון של קרן האור לכיוון הגרדיאנט של
מקדם השבירה  .nאם נסתכל על קטע קרן באורך  ,∆lשמתחיל בנקודה ))(x, f(x
ומסתיים בנקודה )) (x + ∆ x, f(x + ∆ xומכיוון שכיוון הגרדיאנט של מקדם השבירה
הוא בכיוון ציר  ,yנקבל (ראו איור :)c1
∆x
1
=sin
α
≅
∆l
1 + f '2
ההצבה של  sin αושל  nבמשוואה ) (c1נותנת את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה
עבור המסלול של קרן האור:
1
⋅ µf
=
k
1 + f '2
ומכאן מתקבלת משוואה (:)5

)

2

(

9l

9x
איור  :c1קרן אור בזווית ביחס לאנך

=
f
cs 1 + f ′

כאשר . cs = k 2 / µ 2

נספח  :4חוק סנל ועקרון פרמה
נסתכל על השאלה הבאה :הנקודה  Aנמצאת בשדה חרוש במרחק h1

מקצה השדה ,והנקודה  Bנמצאת מחוץ לשדה ,במרחק  h2מקצה השדה.
מהו המסלול המהיר ביותר מהנקודה  Aלנקודה  Bהמתוארות בציור
הבא ,כאשר נתון שמהירות ההתקדמות בשדה החרוש היא  v1ומהירות
ההתקדמות מחוץ לשדה החרוש היא ?v2

2

B

l2

h2

v1

ß
L

O

x
v2

l1

h1
A

איור  :d1קרן אור מנקודה  Aלנקודה .B
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כדי לפתור את השאלה נסמן ב x -את נקודת היציאה מהשדה החרוש ,ונחשב את זמן הריצה מ  Aל  Bכפונקציה של :x

+ h22

2

)( L − x
v2

x 2 + h12
l l
= = 1+ 2
+
v1 v2
v1

t AB

נחפש מינימום על ידי גזירה:
dt AB 1 x 1 L − x sin α sin β
⋅ = ⋅ −
=
−
dx
v1 l1 v2 l2
v1
v2
והשוואת הנגזרת לאפס נותנת:

sin α sin β
=
v1
v2

כעת ,אם נחליף את הריצה בשדות לקרן אור ,הנעה מנקודה  Aהנמצאת בתווך בעל מקדם שבירה  n1 = c/v1לנקודה B

הנמצאת בתווך בעל מקדם שבירה  ,n2 = c/v2נקבל שתנאי הזמן המינימלי הוא למעשה חוק סנל:
n1 sin α = n2 sin β
מסקנה :המסלול המקיים את חוק סנל הוא המסלול המהיר ביותר.

הערה :הסיבה הפיזיקאלית לכך שקרן האור בוחרת את המסלול המינימלי (או ,ליתר דיוק ,המסלול האקסטרמלי) היא
עקרון הפאזה הסטציונרית (ראו מקור .)3

נספח  :5הפונקציות ההיפרבוליות.
מגדירים:

1 u −u
=cosh
e +e
) (u
2
1 u −u
=sinh
e −e
) (u
2

)

(

)

(

תכונות:
לפי ההגדרה קל לראות ש  coshפונקציה סימטרית ו  sinhפונקציה אנטי סימטרית ,ומתקיים:
= ) cosh 2 ( u ) − sinh 2 ( u
1
= )  , cos 2 ( u ) + sin 2 ( uאבל בהיפוך סימן).
(זה דומה למשפט פיתגורס1 ,
וגם:

d
) )cosh) ( u ) = sinh ( u
du
d
) )sinh) ( u ) = cosh ( u
du

(זה דומה לפונקציות הטריגונומטריות  cosו  sinרק בלי שינוי הסימן).
מקור השם:
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נסתכל על מסילה במישור ) (x, yהמוגדרת בצורה פרמטרית על ידי:
) x ( t ) = cosh (ωt
) y ( t ) = sinh (ωt
לפי הזהות למעלה מתקיים:
= x2 − y 2
1
וזו משוואת היפרבולה.
הקשר לפונקציות הטריגונומטריות:

=
e
הקשר עובר במספרים המרוכבים .את הזהות ) cos ( u ) + i sin ( u
iu

אפשר להציג גם כך:

)

1 iu − iu
=cos
e +e
) (u
2

)

1 iu − iu
e −e
2i

(

ולכן,

(

sin
=
) (u

) cosh ( u ) = cos ( iu
) sinh ( u ) = −i sin ( iu

גרפים:
5
4
3
2

ch

1
3

2

1

0

0
-1

-1

-2

-3

sh

-2
-3
-4
גרף  :e1סינוס היפרבולי (באדום) וקוסינוס היפרבולי (בכחול).

"תהודה" ,כרך  ,38חוברות מס' 1-2

21

חומר זכוכיתי
מרק גלר ,בית חינוך אזורי ע"ש עמי אסף ,בית ברל
אלכסנדר רובשטיין ,מכון דוידסון ,רחובות

מבוא
המטרה שלנו כמורים לפיזיקה אינה רק ללמד את החומר של תוכנית
הלימודים ,אלא גם ללמד את התלמידים להכיר בהישגים של הפיזיקה
המודרנית .בהיסטוריה של המדע ייצור של חומרים חדשים הביא
לפריצת הדרך לטכנולוגיות חדשות ולתחומים חדשים בפיזיקה .כדוגמה
מספיק להזכיר את הפלדה ,המוליכים למחצה ,הגרפן (חומר רב שימושי
בטכנולוגיות עתידיות) ועוד.
במאמר הנוכחי אנחנו רוצים להכיר למורים לפיזיקה את המוצק האמורפי ("חומר זכוכיתי”) – סוג חומר חדש יחסית.
במשך שנים רבות ביצענו עם תלמידינו הרבה פרויקטים בחקר התכונות הפיזיקאליות של מוצק אמורפי ובמאמר זה
נתאר איך מייצרים אותו ,את תכונותיו ואת שימושיו .אנחנו מקווים שהמורים ימצאו הרבה מידע לגבי חומר מיוחד זה
ושאלו המלמדים פיזיקה מחקרית יקבלו רעיונות חדשים לפרויקטים.

מוצק אמורפי – ייצור ומבנה חלקיקי
ידועים היטב שני המצבים של חומרים שאינם גז :נוזלי וגבישי .השוני החיצוני ביניהם תואם להבדלים משמעותיים במבנה
החלקיקי שלהם .בעוד שבנוזל החלקיקים מתפלגים בצורה אקראית האחד ביחס לשני הרי שבגביש מקומם של היחסי
של החלקיקים קבוע (איור  .)1בפיזיקה של מצב מוצק אומרים שהחלקיקים בגביש מייצרים סריג שבכל צומת שלו נמצא
חלקיק.

איור  : 1מבנה נוזלי (מימין) ומבנה גבישי (משמאל)

אם נחמם גביש לטמפרטורה גבוהה יותר מטמפרטורת ההתכה הוא יהפוך לנוזל ולהפך ,אם נקרר את הנוזל לטמפרטורה
הנמוכה מטמפרטורת ההתכה החלקיקים יתפסו את מקומם בסריג וייווצר גביש .תהליך ההתגבשות דורש זמן מסוים עד
שהחלקיקים הלא מסודרים בנוזל יגיעו למצב הגביבי המסודר .הדוגמה המוכרת ביותר להתגבשות הינה היווצרות של קרח
ממים בטמפרטורה של אפס מעלות צלסיוס .בדיוק אותו הדבר קורה בהתגבשות של כל המוצקים.

22

"תהודה" ,כרך  ,38חוברות מס' 1-2

כידוע החלקיקים בנוזל נמצאים בתנועה תמידית אבל הניידות שלהם יורדת עם ירידת הטמפרטורה .במילים אחרות
הצמיגות של הנוזל עולה עם ירידת הטמפרטורה .ניתן להשתמש במנגנון זה ליצירת המוצק האמורפי .אם נקרר נוזל מהר
מאוד ,אזי לחלקיקים של הנוזל לא יהיה מספיק זמן להסתדר למבנה גבישי אבל הצמיגות שלו תגדל מאוד .במקרה הזה
צמיגות הנוזל תהיה כמעט כמו של מוצק אבל התפלגות החלקיקים שלו תשאר אקראית כמו בנוזל .החומר הזה קיבל את
הכינוי “חומר זכוכיתי” משום שזכוכית היא המוצק האמורפי מעשה ידי אדם העתיק ביותר (בני אדם החלו לייצר זכוכית
לפני כ 5,000-6,000 -שנים).
מה זאת אומרת לקרר מהר מאוד? לכל חומר במצב נוזלי יש טמפרטורה אופיינית למעבר למצב זכוכיתי .לתערובת של
סודה וחול ,ממנה מיוצרת הזכוכית ,קצב הקירור הינו פחות ממעלה בשניה .לעומת זאת ,עבור סגסוגת מתכתית “מהר”
זה בהחלט “מהר מאוד” .החישובים מראים שבמקרה הזה קצב הקירור חייב להיות מיליון מעלות בשניה! כלומר ,זמן
הקירור של הסגסוגת מ 1000-מעלות ל 0-מעלות צריך להיות  0.001שניה .זה “המחיר” שצריך לשלם כדי “לעצור את
החלקיקים” במצב הלא מסודר.
איך אפשר להגיע לקצב קירור כל כך גדול? הניסויים הראשונים בקירור על של מתכת נוזלית בוצעו ב .1960-נטף של
מתכת זהב נוזלית נורה על גבי מצע מנחושת ,וכתוצאה מכך התקבלה פיסה קטנה של מתכת אמורפית בעובי של
כ 0.0001-מילימטר .קצב הקירור במקרים האלה נע בין  108לבין  1010מעלות בשניה .היום מייצרים סרט מתכת אמורפית
בכמויות גדולות בשיטת הגלגול :סגסוגת נוזלית נופלת על גלגל העשוי מחומר שהוא מוליך חום טוב .היקף הגלגל נע
במהירות גבוהה (בערך  30מטר לשנייה) וכך נוצר סרט של מתכת אמורפית .שיטת ייצור זו מוצגת באיור .2
Melt

Gas pressure

Induction
heating coil
Ribbon

Chill wheel

איור  :2שיטת ייצור של סרט מתכת אמורפית העובי של הסרט נע בין  15לבין  25מיקרון

אנחנו רוצים לחזור ולהדגיש את ההבדל בין המבנה הגבישי והמבנה האמורפי של חומר :ברוב המתכות והסגסוגות
החלקיקים הבודדים “ארוזים” במערכים גבישיים (המושג המתאר זאת הוא סדר ארוך טווח בפילוג החלקיקים) .לעומת-
זאת ,בחומר אמורפי החלקיקים מסודרים בערבוביה (כלומר קיים סדר קצר טווח בפילוג החלקיקים) .באיור  3ניתן לראות
הבדל במבנה המתכת הגבישית והאמורפית:

"תהודה" ,כרך  ,38חוברות מס' 1-2

23

ב

א
איור  :3מבנה החומר א) במצב גבישי וב) במצב אמורפי

תכונות פיזיקאליות של סרט המתכת האמורפית
למבנה האטומי של מתכת אמורפית השפעה גדולה על התכונות הפיזיקאליות שלה .המתכת האמורפית בהשוואה
למתכת גבישית של אותה תרכובת הינה בעלת חוזק גבוה ,קשיחות מצוינת ,עמידות גבוהה לקורוזיה ותכונות חשמליות
ומגנטיות שונות (התנגדות חשמלית סגולית וחדירות מגנטית גבוהות) .היום משתמשים במתכת אמורפית באלקטרוניקה
ובהנדסת חשמל בתור הליבה של השנאי .שימוש רחב במתכת אמורפית קיים גם בחיישנים למדידת שדה מגנטי ,בתגים
במערכות הגנה של מוצרים ,כגוף חימום .שימושים אלה מסתמכים על הכרת התכונות הפיזיקאליות של החומר האמורפי.
בסעיף הבא נציג כדוגמה תוצאות מדידה של תכונות חשמליות של מתכת אמורפית.

מדידת התנגדות חשמלית סגולית של סרט המתכת האמורפית
מדידת ההתנגדות החשמלית של סרט מתכת אמורפית
השיטה הנפוצה ביותר כיום למדידה בעלת דיוק גבוה של התנגדות חשמלית היא “שיטת ארבע הנקודות” המתוארת
באופן סכמתי באיור :4
V

b

d

c

a

A

איור  :4שיטת ארבע הנקודות למדידת התנגדות חשמלית
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נקודות  aו b -הן נקודות החיבור למקור זרם המספק זרם קבוע ,ללא תלות (כמעט) בהתנגדות הצרכן המחובר
הוולטמטר מודד את המתח בין הנקודות  cו d -כל גבי הסרט .היתרון של השיטה הוא בכך שתוצאות המדידות לא תלויות
בהתנגדות המגע של החוטים ( .)a,b,c,dמכיוון שהתנגדות הפנימית של הוולטמטר גדולה מאוד ביחס להתנגדות החשמלית
של הדגם ,ההשפעה של ההתנגדויות המגעים והחוטים זניחה.
אליו1.

בעבודה זו השתמשנו בשיטת ארבע הנקודות כדי למדוד את ההתנגדויות החשמליות של הדגמים השונים.

תוצאות מדידת ההתנגדות החשמלית הסגולית של סרט מתכת אמורפית בטמפרטורת החדר
בניסוים מדדנו התנגדות חשמלית של שני סרטים אמורפיים:
 .1סרט על בסיס ברזל Fe78B13Si9 -
 .2סרט על בסיס קובלט Co70Fe6B11Si13 -

המספרים מיצגים את האחוז האטומי של כל אחד מהיסודות המרכיבים את הסגסוגת (מספר האטומים של אותו יסוד
מתוך  100מולקולות של הסגסוגת) כאשר  -Feברזל -B ,בור-Si ,צורן-Co ,קובלט.
תוצאות המדידה נמצאות בטבלה .1
טבלה  :1תוצאות המדידה

סגסוגת

)R(Ω

)L(m

)δ(mm

)b(mm

)ρ(Ω*m

FeBSi

14.45

0.3

19

1.50

1.37E-06

CoFeBSi

13.07

0.3

24

1.50

1.57E-06

 - Rהתנגדות חשמלית ביחידות של אום,
 - Lאורך הסרט במטרים
 - δעובי הסרט במיקרומטר
 - bרוחב במילימטר
 - ρהתנגדות חשמלית סגולית ביחידות של אום*מטר
את ההתנגדות החשמלית הסגולית של הסרט חישבנו בנוסחה:

R ⋅ b ⋅δ
L

=ρ

ניתן לראות שערכי ההתנגדויות החשמליות הסגוליות של הסרטים על בסיס ברזל וקובלט קרובים זה לזה.
דבר זה נובע מהמבנה אמורפי של כל אחד מהסגסוגת .לשם השוואה ,ערכי ההתנגדות החשמלית הסגולית של ברזל ושל
קובלט הם [ .6 · 10-8Ωm ,9.8 · 10-8Ωm :]1מכאן אפשר לראות שההתנגדות סגולית של הסרט האמורפי הרבה יותר
גדולה מההתנגדות הסגולית של מתכת גבישית .עובדה זו נובעת מהמבנה הלא מסודר של החומר האמורפי מאחר
שבמבנה זה ההסתברות לכך שאלקטרון יתנגש בחלקיק של המתכת האמורפית ויאבד חלק מהאנרגיה הקינטית שלו
גדולה בהרבה מאשר במתכת גבישית .אפשר להסיק מכך שבאופן כללי ההתנגדות החשמלית הסגולית של מתכת
אמורפית גדולה יותר מזו של מתכת גבישית.
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התנגדות חשמלית סגולית של הסרטים האמורפיים כתלות בטמפרטורה
מדדנו גם את תלות ההתנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת האמורפית .מתכת אמורפית של חומר מטאסטבילי עשויה
להגיע למצב גבישי (יציב) בטמפרטורה מסוימת .לטמפרטורה הזאת קוראים טמפרטורת ההתגבשות .סכמה של מערכת
המדידה מוצגת באיור :5
תנור לחימום הדגם
מד חום
מד התנגדות
315
50

הדגם  -צינור מקרמיקה
עם הסרט האמורפי סביבו

Thermocontroller
315c

בקר טמפרטורה של התנור
)לקביעת קצב החימום(

איור  :5סכמה של מערכת למדידת התנגדות של הסרט אמורפי בתלות בטמפרטורה

המתקן מורכב מתנור חימום שמגיע עד טמפרטורה של  800מעלות צלסיוס ומכשירים למדידת טמפרטורה והתנגדות
חשמלית .קצב החימום והקירור נקבע בעזרת בקר טמפרטורה .הסרט האמורפי ,המלופף על מוט העשוי קורץ ,נמצא
בתוך התנור (באיור המוט נימצא בחוץ התנור כדי להראות את הסרט המלופף).
ניתן לראות את תוצאות מדידת ההתנגדות החשמלית הסגולית של הסרטים האמורפיים בתלות של הטמפרטורה באיורים
 ,6ו.7-
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Heating
Cooling

)ρ(Ω*m
1,65E-06

Co-based

1,60E-06
1,55E-06
1,50E-06
1,45E-06
Tcr

1,40E-06

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Temperature 0C

0

1,35E-06

איור  :6תלות התנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת על בסיס קובלט
Heating
Cooling

)ρ(Ω*m
1,60E-06

Fe-based

1,50E-06
1,40E-06
1,30E-06
1,20E-06
1,10E-06

Tcr
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Temperature C

0

1,00E-06

איור  :7תלות התנגדות בטמפרטורה של סרט המתכת על בסיס ברזל

ניתן לראות שההתנגדות החשמלית של הסרטים על בסיס קובלט וברזל אינה משתנה כמעט עם עליית הטמפרטורה .זה
קורה עד לטמפרטורה של  530מעלות צלזיוס .בטמפרטורה זו ,הנקראת טמפרטורת הגבישיות ( ,)Tcrמתחיל תהליך
המעבר של החומר ממצב צבירה אמורפי למצב צבירה גבישי .זה מעבר צבירה מיוחד מוצק  -מוצק .בזמן שחומר עובר
למצב גבישי רואים שההתנגדות החשמלית הסגולית יורדת בצורה לינארית.
הסרט על בסיס קובלט לא משנה את התנגדותו כלל עד לטמפרטורה של  200מעלות צלזיוס .בטווח שבין  200מעלות
צלזיוס עד ל 500 -מעלות צלזיוס תלות ההתנגדות שלו בטמפרטורה קטנה מאוד .סרט על בסיס ברזל בעל תלות ההתנגדות
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בטמפרטורה יותר משמעותית אבל השינויים הם קטנים יחסית .מאיור  6ניתן גם לראות ש α, -מקדם ההתנגדות כתלות
בטמפרטורה ,יותר גדול במתכת גבישית בהשוואה למתכת אמורפית .דבר זה מסביר שינויים קטנים בטמפרטורה של
ההתנגדות הסגולית של מתכת אמורפית.

סיכום
תיאנו כאן את תהליך היצירה של סרט מתכת אמורפי ואת ההבדל בין המתכת הגבישית והאמורפית .למבנה החלקיקי
של המתכת האמורפית השפעה חזקה על התכונות הפיזיקליות שלו .בנינו מערכת למדידת התנגדות חשמלית סגולית
של סרט מתכת אמורפי כתלות בטמפרטורה .תוצאות הניסוי מראות שהתנגדות חשמלית של מתכת אמורפית יותר
גדולה מההתנגדות חשמלית של מתכת גבישית .כמו כן ,ראינו שחומר מתכת אמורפי אינו יציב ובטמפרטורה מסוימת
(טמפרטורה גבישיות) הופך לחומר גבישי .בניסוי מצאנו את טמפרטורת הגבישיות של שתי מתכות אמורפיות .צריך
להדגיש שזה מעבר צבירה מיוחד :מצב מוצק אמורפי – מצב מוצק גבישי.

ביבליוגרפיה
 .1ד”ר רפי יהל“ ,תורת החשמל-כרך א’” ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה-ת”א ,שנת הוצאה1992 -
Luborsky, “Amorphous Metallic Alloys”, publisher- Butterworths – Heinemann,1983 	.2
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גן המדע ,מזווית אישית
משה רשפון
בין מחקר לעשייה

הקדמה
בחוברת תהודה האחרונה שיצאה בשנת תשע”ט ,ושהוקדשה לזכרו של פרופ’ עמוס דה-
שליט ,התייחסו הכותבים השונים לאישיותו ,למנהיגותו המדעית והחינוכית ולתרומתו
העצומה לחינוך המדעי הפורמלי בארץ בכלל .המאמר הנוכחי ,המספר את סיפורו של גן
המדע במכון ויצמן ,בא כדי להאיר היבט נוסף – תרומתו של עמוס לחינוך המדעי הבלתי
פורמלי .בשני ההיבטים הללו – תרומתו של עמוס לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי – עוברת
כחוט השני תפיסתו לפיה יש חשיבות רבה למעורבותם של מדענים פעילים בחינוך מדעי
לקהל הרחב .במאמר שלפניכם בחרתי להאיר את האופן בו באה לידי ביטוי גישתו החינוכית
של עמוס באמצעות הסיפור האישי שלי כמי שעסק בהקמתו ובהצמחתו של גן המדע.

בראשית
“גן המדע על שם קלור” נפתח באופן רשמי במכון ויצמן בנובמבר  1998אבל למעשה הוא נולד שנים רבות לפני כן בשני
מועדים ובשני מקומות שונים .אמנם הרעיון להקים את גן המדע עלה בסוף שנות ה 70-בעת ביקור ב”אקספלורטוריום”,
מוזיאון המדע של סן פרנסיסקו ,אבל הוא גם היה התפתחות טבעית של פעילויות אחרות שהתקיימו במכון ויצמן עוד
משנת  1964ושנועדו לקרב את העשייה המדעית לבני נער.
כשהגעתי בשנת  1961למחלקה לפיסיקה גרעינית במכון ויצמן כדי לעשות את עבודת המאסטר ,המאור הגדול היה פרופ’
עמוס דה-שליט .התחלתי את עבודת המאסטר שלי בהכנות לניסוי על רעיון של עמוס שעד מהרה הוברר שיקשה לבדוק
אותו באופן נסיוני .הפגישות עם עמוס החלו בבבירור ענייני הניסוי הפיסיקלי והתפתחו לענייני חינוך למדע .נסחפתי -
כמו כל מכון ויצמן וחלק מהקהילה המדעית העולמית  -אחרי המנהיג הנחשון עמוס ,שהארץ נתברכה בפועלו .פעולות
הנוער וגן המדע היו פועל יוצא מכך .בשנת  1964הוקמו במכון ביזמתו של עמוס “מחנות נוער שוחר מדע” ואחרי כן גם
חוגי מדע ,בתי ספר שדה למדע ,מחנות בין לאומיים ,אולימפיאדות למתמטיקה ,תחרויות דגמים ,ולמעשה כמעט כל דבר
שמדענים יכולים לעשות ישירות עם בני נוער .כל זאת ,ביחידה לפעולות נוער של מכון ויצמן למדע.
פעילויות היחידה היו מאוד אינטנסיביות ,ולקראת סוף שנות ה 70-הן כללו כבר כ 20,000-בני נוער שוחרי מדע ,וכ200-
מדענים “שוחרי נוער” ,שהפעילו את בני הנוער והדריכו אותם .אבל חיפשנו דרך להתפתח ולמשוך לתחום עוד ילדים ובני
נוער ,מבלי להוריד את הרמה מצד אחד ומבלי לגרום ללחץ גדול מדי על מדעני המכון המדריכים מצד שני.
בשנת  1978יצאתי לשנת שבתון בברקלי ,וביקרתי במוזיאון המדע של ( Lawrence Hall of Scienceשהוא הזרוע החינוכית
של אוניברסיטת ברקלי ,בדומה למכון דוידסון במכון ויצמן) .שם הסבירו לי ,בין השאר ,איך הארכיטקטורה של המבנה
תומכת בתוכן ,והבנתי שכך צריך להיראות מוזיאון מדע .למזלי מישהו לחש לי שבסן פרנסיסקו יש מוזיאון מדע חדש
בסגנון אחר לגמרי ,ושאולי כדאי שאראה גם אותו .היה זה ה”אקספלורטוריום”.
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נסעתי לסן פרנסיסקו ,סקרן .באתי (לאקספלורטוריום) ,ראיתי
ונוצחתי .המוזיאון היה מבנה ענק דמוי האנגר ללא שום
ארכיטקטורה מיוחדת ,גדוש במוצגים שלא ראיתי כמותם
מעולם (כאלה היו אז אך ורק באקספלורטוריום) .מספר
המבקרים בתוך המוזיאון היה עצום .הסתובבו שם אנשים
מכל הגילים ,ליד המוצגים או עליהם ,פועלים ,מפעילים
ומתפעלים .לא היה שם שום עיצוב מיותר .אין שום קיטש.
היופי נבע אך ורק מהמוצגים הפונקציונליים שהיו בנויים כך
שכל אחד יוכל ללמוד משהו .נקלעתי לחוויה אינטלקטואלית
וחושית נפלאה והבנתי מיד שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים
לעשות אצלנו.
פגשתי שם את מייסד ה”אקספלורטוריום” פרופסור פרנק
אופנהיימר ,שהיה פרופסור לפיסיקה .הוא היה אחיו של
רוברט אופנהיימר ,שעמד בראש פרוייקט “מנהטן” ועבד אף
הוא בפרויקט .המוזיאון האינטראקטיבי היה החידוש הגדול
של אופנהיימר ,שלאחר מכן אומץ על ידי כל עולם מוזיאוני
המדע .עד אז כל מוזיאוני המדע נהגו להציג את ההתפתחות
ההיסטורית של המדע ,אבל לא היתה בהם שום אפשרות
לחוות אותו באופן בלתי אמצעי .ה”אקספלורטוריום” הרשים
אותי מאוד ,ומייד חשבתי איך ניתן ליישם את הרעיונות
האלה אצלנו במכון ויצמן .לרשותנו עמד בלב המכון שטח
פתוח בו אפשר היה להמחיש תופעות טבע באופן הטבעי
ביותר .והיה לנו גם יתרון נוסף  -לבו של מכון ויצמן למדע היה
איתנו בכל הנוגע תרמתו לחינוך המדעי .שאלתי את פרנק
האם אפשר לדעתו להקים מוזיאון מדע כזה בחוץ“ .אצלנו
בסן פרנסיסקו לא ”,הוא השיב“ ,אבל אצלכם בישראל מזג
האוויר הרבה יותר מתאים ,כך שחלק גדול מהפעילויות אפשר
בהחלט לעשות בחוץ” .וכך התיישבנו ,יחד עם עוד כמה
מאנשי הצוות שלו והתחלנו לתכנן .כאשר חזרתי לארץ הייתי
מלא ברעיונות ובתוכניות מעשיות להקמת חלק מהמוצגים.

איור  :1המסך ואחת משתי הנדנדות המצומדות

באותה תקופה החלו להתפתח בארץ שני מוזיאוני מדע
נוספים  -ה”טכנודע” בחיפה (לימים “מדעטק”) שהוקם על
ידי הטכניון ,ו”בית למדע פשוט” (לימים “עין רואה  -סדנה
למדע” ,שהפך מאוחר יותר ל”מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד
ירושלים") ,שהוקם על ידי האוניברסיטה העברית.
עם חזרתי התחלנו לעבוד ביחידה לפעולות נוער על הקמת
מתקנים בפרדס הסמוך .המוצג הראשון היה סבסבת ,שנבנתה
על ידי בית המלאכה המרכזי של מכון ויצמן ,כמתנה ליחידה
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איור  :2הסבסבת ואני ברקע ניתן לראות את שעון השמש שהיה
על קיר בניין המעבדות של היחידה לפעולות נוער
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לפעולות נוער .מוצג נוסף שתוכנן עוד בתחילת התכנון של הגן ,הנדנדות המצומדות (ניתן לראותן בתמונת המסבך ,כאן
בעמוד זה) קיים עד היום.
התפתחות משמעותית להצבה של מוצגים בפרדס המוזנח מזה שנים הייתה בניית מסבך גדול מצינורות וממחברי ,MERO
והקמת בית מלאכה קטן במרתף אותו חפרנו מתחת לאחת המעבדות .כל הפעולות הללו נעשו בעזרת תרומתה של
משפחת אברט מניו יורק (שעוד ידובר בה).
כאשר חלק מהמוצגים כבר ניצבו בפרדס ,הבחנתי שהם מהווים אטרקציה ,ואנשים רבים נהנים להשתמש ולהשתעשע
בהם .בשבתות ראיתי לא פעם גם אברכים מישיבת הדרום משתעשעים שם .החלטתי שזה הזמן לפנות להנהלת המכון
ולבקש שיאשרו לנו להקים גן מדע ,שהוא מוזיאון במלוא מובן המלה .ועדת הנשיא (נשיא מכון ויצמן דאז היה פרופסור
מיכאל סלע) בחרה ועדה מצומצמת והטילה עליה לבחון את הנושא ולהגיש את המלצתה .הוועדה החליטה לאפשר
לפתח עד  30מוצגים.

לקט של “סיפורי מוצגים” מהגן הראשוני
לכל אחד מהמוצגים שהקמנו בגן בראשיתו נלווה סיפור מיוחד.
דשא חם :דוד מים ,שכוסה ונעטף בדשא .הדשא תוסס ומחמם את המים שבדוד.
המתקן הזה היה ה”בייבי” של ד”ר שרמן רוזנפלד .פגשתי את שרמן בשנת
השבתון שלי בברקלי .הוא היה אז דוקטורנט ,ואחר כך ניהל מוזיאון מדע
בקליפורניה .הצעתי לו לבוא לארץ לעבוד ביחידה לפעולות נוער ,והוא אהב את
הרעיון ואכן עלה לארץ.
מוצג אחר שנבנה בתחילה הוא חליל פאן .הוא נבנה לזכרו של חבר ,יצחק פלסר,
שהיה פרופסור לפיסיקה .פרופסור פלסר היה מעורה מאוד במוסיקה ובהקמת
הקאמרטה רחובות ,שהתחילה במכון ויצמן (היום היא נקראת “הקאמרטה
הישראלית ירושלים”).
שמוליק הראל ,שהיה המעצב של הגן הראשוני וגם טייס ,רצה שהחליל יהיה

איור  :4חליל הפאן בתצורת מטוס
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איור  :3דשא חם דוד מים ,שכוסה ונעטף
בדשא ,הדשא תוסס ומחמם את המים שבדוד

איור  :5הגרביטרם
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בצורה שתזכיר מטוס ממריא .נסענו לירושלים להתייעץ עם איזיקה גאון ,שהיה ראש מחלקת העיצוב של מוזיאון ישראל.
ישבנו כמה שעות בבית קפה בירושלים ,והתוצאה היא חליל הפאן ,שנמצא עד עצם היום הזה בגן המדע.
מוצג בולט נוסף היה הגרביטרם  -מתקן גדול בו מועלים כדורים לחלקו העליון בעזרת בורג ארכימדס .הכדורים מידרדרים
במסלולים שונים ומתחלפים בדרכים מעניינות .הגרביטרם נוצר עוד לפני גן המדע הראשוני על ידי שבתאי לוי שהיה
המעצב של מוזיאון המדע הראשון בארץ ששכן בתוך מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב .המוזיאון הזה נסגר בשנות ה60-
ושבתאי עבר לפורטלנד ,אורגון ,והפך להיות המעצב ובונה המוצגים הידוע ביותר בעולם באותה תקופה .הוא בנה הרבה
מתקני גרביטרם למקומות שונים ,אבל חלם לבנות גם גרביטרם שיוצב בחוץ .וכשביקשתי ממנו לעשות את זה בשבילנו
הוא שמח מאוד.
הגרביטרם נבנה בתרומה לזכרו של ידיד גדול של היחידה לפעולות נוער ( Isidore C. Pollack -זיק פולק) .גרביטרם נוסף,
הדומה מאוד לשלנו ,נמצא במוזיאון המדע בריאד בערב הסעודית.
ה”מוצג” המיוחד ביותר שהיה בגן היה הקופה מלי .אפרים בנהר ,שהיה מנהל בית גידול החיות הראשון במכון ,עבר לעבוד
ביחידה לפעולות נוער (ואחר כך בגן המדע) ,יחד עם מלי  -הקופה שלו ,שהוא אימץ וגם אימן .בנינו למלי בונגלו ,עם חלון,
ובו מחשב ושני מקשים (“נכון” ו”לא נכון”) .הקופה התאמנה במשך זמן די ארוך ולמדה להבחין בצירופים שונים של
מילים ומספרים .כל צירוף נכון זיכה אותה בבוטן ,כך שהיא למדה די מהר מה “נכון” ומה “לא נכון” .היא הייתה יושבת
בבונגלו שלה ,ומהצד השני של החלון ישב המבקר ,וביניהם המחשב .על כל שאלה שנשאלה ,שני ה”מתמודדים” היו
צריכים לענות ,בהקשה על כפתור .המנצח היה זה שעונה מהר יותר .התחרות לא היתה הוגנת ,כי אי אפשר היה לנצח את
מלי .כאשר אפרים פרש לגימלאות ,מלי עברה (יחד עם
המחשב שלה ,כמובן) ,לקיבוץ צובה ,שם היה אדם שידע
לטפל בה כראוי .ועד היום מספרים בצובה שבמכון ויצמן
אפילו לקופים יש מחשבים.

ביקור המלכה
בשנת  1995קיבלתי הודעה שמלכת הולנד עומדת להגיע
לארץ ,ובמסגרת הביקור היא מתכננת לבקר ביד ויצמן .כאשר
הגיעה אלי משלחת מהולנד ,שכללה אנשים מצוות בית
המלוכה וגם מהטלוויזיה ההולנדית ,לתכנן את הביקור,
סיפרתי להם על גן המדע הראשוני ,והצעתי להם לגשת
לראות אותו .כשחזרו מהביקור הם הודיעו בנחרצות“ :אנחנו
עושים שינוי בתוכנית ,המלכה כמובן תבקר ביד ויצמן אבל
החלק העיקרי של הביקור יהיה בגן המדע ,והטלוויזיה
ההולנדית תצלם סרט של חצי שעה על ביקור המלכה בגן
המדע”.
ואכן ,כך היה .המלכה הגיעה לגן ,והשתעשעה שם במשך
שעה ארוכה .היה נפלא לראות אשה מבוגרת ומכובדת
שמשחקת כמו ילדה ונהנית באופן עמוק כל כך .לימים,
במסיבת הפרישה שלי ,פרופסור חיים הררי ,נשיא המכון,
סיפר כמה אנקדוטות .אחת מהן הייתה על הביקור של
המלכה ,ועל השיחות שהיא ניהלה איתי ב”מראות הקול”
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(המראות הפרבוליות) .אני עמדתי ליד מראה אחת היא ליד המראה הנגדית ,שניצבה במרחק  30מטר ממנה .חיים עמד
לא רחוק ממנה .ואנחנו התלחשנו די הרבה .חיים סיפר באותו אירוע שהוא אמר למלכה“ :אני רואה שדיברת די הרבה עם
משה ,ואני  -אף על פי שעמדתי קרוב מאוד מהצד  -לא שמעתי” .והמלכה אמרה“ :הו ,חבל שלא ידעתי שלא שומעים,
הייתי אומרת למשה עוד כמה דברים”.

מחזון למציאות – היציאה מהפרדס
גן המדע הראשוני היה די פרימיטיבי – המוצגים היו פזורים
בשטח בתוך פרדס נטוש – ועם זאת ,הוא הצליח מאוד,
ובמכון השתכנעו שאפשר לשכללו ולתכנן אותו מחדש
למוזיאון מלא מתחת לכיפת השמים.
כאן המקום לציין את פרופ’ חיים הררי שאלמלא הוא ,הכל
יכול היה להיות רק בתיאוריה .הוא היה מעורב לכל אורך
הדרך  -מאז היותנו סטודנטים עד תקופת היותו נשיא המכון
ועד בכלל .ההתפתחות הגדולה ביותר ,יותר מאשר בכל
השנים הקודמות יחד ,אשר אפשרה את הקמת הגן ,היתה
בשנות ה 90-בתמיכתו ,בעידודו ובמעורבותו הרצופה של
חיים.
בשנת  1995הוקמו שני צוותים לתכנון הגן :הצוות לתוכנית
אב כלל את ד"ר רונן מיר ,שהיה המנהל המדעי של גן המדע
בשלבי פיתוחו אשר הטביע את חותמו על רמתו המדעית,
את ראובן ענתי ,מנהל בית המלאכה ,את בתיה לוי ,את ג’ודי
מלקוש ,את ד”ר נטע מעוז ,ואותי .הצוות לתכנון פיזי כלל את
ראובן ענתי ,את אדריכל הגנים דן צור (שהיה גם אדריכל
הגנים של מכון ויצמן ,וקיבל מאוחר יותר את פרס ישראל
לאדריכלות) ,ואת המעצב חנן דה-לנגה .במקביל הקמנו את
הסדנה הטכנולוגית על שם אברט .בעבודה מאומצת של
כשנתיים נבנו בה  45מוצגים .חמישה מוצגים נוספים נקנו
בהודו ,כך שהגן יכול היה להיפתח עם  50מוצגים .השם
שנבחר היה “גן המדע” – גן בו אפשר לשוטט בין תופעות
טבע.

איור  :7דיים ויויאן קלור דאפילד ,בטקס פתיחת גן המדע

לאחר הקמת הגן הוזמנתי לייעץ בהקמת גני מדע ומגרשי משחקים מדעיים ברחבי העולם .ההזמנה המרגשת ביותר באה
ממנהל האקספלורטוריום גירי דלאקוט ,שהתרשם מאד מגן המדע ,ולעומת פרנק אופנהיימר ,חשב שאפשר להקים גן
מדע פתוח גם בסן פרנסיסקו.
הגן נפתח רשמית ב 11-בנובמבר  ,1998בטקס בינלאומי שנערך ביום גשום בתוך אוהל ענק .עם תום הטקס פסק הגשם,
והמשתתפים נכנסו אל הגן .דיים ויויאן קלור דאפילד Dame Vivien Clore Duffield ,שבתרומתה הנדיבה הוקם גן המדע,
שחררה מקלע (רוגטקה) ענק שהוכן במיוחד לכבוד האירוע ,דלי ובו בלון מלא במים .הבלון המלא טס ופגע בטורבינת
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איור  : 8חן צימבליסטה והקסלע-פון

איור  : 9אחת ממכונת העץ של פייר אנדרס

המים שממול הכניסה לגן ,שהתחילה לפעול .הקהל הריע בהתלהבות ,וגן המדע יצא לדרך.
חודש לאחר מכן ,ב 14-בדצמבר ,הגן נפתח לביקורים ,בטקס במעמד שר המדע ,סילבן שלום .בטקס השתמשנו במוצגי
הגן ,ואמן כלי ההקשה חן צימבליסטה ניגן על קסילופון האבן שקראנו לו “קסלע-פון”) .החלק האמנותי נקרא
“צימבליסטיקה” (צימבליסטה  +בליסטיקה) .מיד לאחר הפתיחה הצגנו ברחבי הגן ,תערוכה נפלאה של מכונות עץ ,שנבנו
על ידי האמן הצרפתי פייר אנדרס.

הקמת הגן הנוכחי
מיד לאחר שהתקבלה ההחלטה על ידי נשיא המכון ,פרופ’
חיים הררי ,להקים את גן המדע הנוכחי ,בקשתי אישור
להקים בית מלאכה גדול יותר.
בית המלאכה הראשוני ,וגם זה הנוכחי ,בתקופה בה עוצב
הגן ,נוהלו על ידי ראובן ענתי ,איש שופע רעיונות .לאחר
פרישתו של ראובן ענתי לגימלאות ,החל איציק אמיתי לנהל
את בית המלאכה .רמתו של הגן היא כרמת בית היוצר שלו.
מבנה הגן ומוצגים מיוחדים
הקמת גן המדע דרשה לערוך כמה בחירות .ראשית ,הבחירה
להקים מוזיאון חוץ אכן הציבה בפנינו אתגר גדול מאוד ,אבל
היתרונות היו גדולים לא פחות .מוצגי חוץ מתאימים הרבה
יותר להמחשה של תופעות הקשורות ברוח ,גשם ,שמש
וכדומה .אישור לכך שהבחירה שלנו הייתה נכונה ,קיבלנו
כאשר זכינו בפרס החדשנות מטעם ASTC (Association of
) ,Science Technology Centersוכאשר גן המדע נבחר
כ Governing member-של  ,ASTCכאחד הבודדים אז
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באירופה והראשון בארץ.
בחירה נוספת הייתה להתרכז בתופעות יסודיות ,שלא יתיישנו אף פעם ,ולשלב דוגמאות מחזית המדע .כשהייתי
ב”אקספלורטוריום” הבחנתי עד כמה כרוכים בו האמנות והמדע זו בזה ומתחילת דרכו של גן המדע אימצנו גישה זו .בגן
שהו ועבדו אמנים שבנו חלק נכבד מהמוצגים המדעיים ,ויש בו אף תפקיד מיוחד של “אמן הבית” )".("Artist in residence
המרכיב האמנותי נכח בגן כבר מראשיתו בדוגמאות כמו משולש הקוביות של הפסל מתיו המקרס ,דיאגרמות פיינברג של
 Marcia Raffופסל החוטים של סטפני וולק .היו גם תוכניות בשם “התזמורת מארחת מדענים” ,יחד עם תזמורת הקאמרטה
הישראלית רחובות (אחר כך ירושלים) וכן פעילות משותפת עם להקת המחול בת שבע.
בנינו בגן את ה”סיפון”  -שעובר על פני כל הגן – גם כדי יצור מקום ממנו אפשר יהיה לראות את כל המתחמים המרכיבים
את הגן וגם כמרחב המתאים למוצגים מיוחדים .המוצג העיקרי על הסיפון היה דגם של מערכת השמש ,לפי אותו קנה
מידה של המרחקים ושל הגדלים של השמש והפלנטות .קנה המידה בדגם זה ,הן של המרחקים והן של הגדלים של
השמש והפלנטות ,הוא  .1:3x10-10לפי קנה מידה זה כמעט כל המערכת נמצאת בגן ,ופלוטו ,שבינתיים נפלט רשמית
מהמערכת ,נמצא מחוץ לגן וצפו בו בטלסקופ קטן שהיה ממוקם בקצה השני של הסיפון.
בקנה מידה זה מהירות האור היא  1סנטימטר בשניה .התחלנו בתכנון של פס מנורות לד ,בו האור יתקדם מדגם השמש
לדגם כדור הארץ במהירות האמורה ,ויגיע לדגם כדור הארץ כעבור  500שניות (מרחק כדור הארץ מהשמש בדגם זה הוא
 5מטר) .תכננו גם לבנות טלסקופ קטן שיוצב ליד דגם כדור הארץ ושיהיה מכוון לדגם של צדק .בלילה אפשר יהיה לכוון
את הטלסקופ לצדק עצמו ולראות את הדגם ואת צדק באותו גודל .בינתיים אור השמש פגע בצבע השלטים של הדגם,
והדגם הוסר זמנית.
האקו-ספירה
המשכנו לחשוב על קידום הגן ולהוסיף לו גם היבטים שאינם
פיסיקליים .פרופסור ישראל בר יוסף ,סגן נשיא מכון ויצמן
למדע ,הציע להקים “בועה אקולוגית” .נדלקנו על הרעיון
וחשבנו מיד על שדרוגו – אקו-ספירה :כיפה גאודזית ,שבה
יוכלו הילדים לערוך פעילויות הקשורות לאקולוגיה ולסביבה.
הרעיון היה שבתוך האקו-ספירה אפשר יהיה לערוך ניסויים
ופעילויות אשר אינם מתאימים לפעילויות חוץ.
פרופ’ דן יקיר ,שהיה אז ראש המחלקה לסביבה וחקר
האנרגיה ,עמד בראש ועדת ההיגוי של פיתוח האקו-ספירה.
אליו הצטרפו גם פרופ’ רוברט פלור ,ראש המחלקה לחקר
איור  : 11האקו-ספירה
הצמח וחוקרים נוספים ממכון ויצמן ,ממכון דוידסון
ומהפקולטה לחקלאות ועוד רבים וטובים .האקו-ספירה אמנם
הייתה חלק מהגן ,אך המדריכים בתקופה הראשונה היו מדריכי היחידה לפעולות נוער ,שהיו ברובם תלמידי מחקר של
מכון ויצמן .בנוסף למרכיב החינוכי ,האקו-ספירה נועדה להיות גם חלון הראווה של מכון ויצמן כולו בנושא האקולוגיה
והסביבה .נושאים אלה הם חיוניים וקריטיים .הציבור אינו חשוף מספיק למידע פופולרי מהימן הבא ממדענים העוסקים
בנושא ,ויש בלבול בין מדע בסיסי בתחום לבין פעילות ארגונים ירוקים ,אשר יכול להביא לחוסר הבנה ,ובסופו של דבר אף
לפגוע בתחום.
קיווינו איפוא כי האקו-ספירה תשמש כבסיס להנחלת ידע ,וממנה תצא הבשורה המדעית ,בשונה מפעילות ארגונים
ירוקים ,לקהל הרחב .סמוך להקמתה של האקו-ספירה קיבל גן המדע בזכותה את פרס Roy L. Shafe r Leading Edge
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 Award.החזון ביסוד הקמת האקו-ספירה היה שאפתני ומורכב ,וההשקעה באמצעים ובמחשבה בהקמתה היו בקנה
מידה גדול מאוד .אולם ,די מוקדם הסתבר כי מעבר להצלחות הראשוניות ,החזון היה מעט גדול על הגן ,ומורכב מדי.
האקוספירה נבנתה מהטפחות אל המסד! בסרטון הקמת האקו-ספירה ניתן לראות את תהליך הבנייה:
https://www.youtube.com/watch?v=tdYz54I0UcI&t=2s

דגם כדור הארץ
בנינו דגם של כדור הארץ בקנה מידה של ( 1:12,750,000כדור בקוטר מטר אחד).
הדגם מחובר באופן קבוע לכדור הארץ כשהציר שלו מקביל לציר של כדור
הארץ כך ששניהם נעים יחד .בשעת סיבובו של הכדור הגדול (הארץ) ,מסתובב
הכדור הקטן יחד עמו באותה זווית ואפשר לראות עליו היכן באותו רגע שורר
יום או לילה על כדור הארץ ,את קווי הזריחה והשקיעה ואת עונות השנה באופן
דומה לזה שבו רואים את כדור הארץ מהחלל.
ראשיתו של מוצג בצורך שנולד על גבעות ג’יניפה ,במלחמת יום כיפור .בלילות
השמירה הרבים והארוכים הספקתי לשוחח עם אנשים רבים ולהיווכח כי רק
מעטים מבינים את הסיבות לעונות השנה.
מאוחר יותר ,בתחילת  ,1990פגשתי בקלקוטה את פיליפ ופיליס מוריסון.
פרופסור פיליפ מוריסון היה ידידו של פרנק אופנהיימר מימי פרוייקט מנהטן,
ופיליס ,אשתו ,הייתה מחנכת מפורסמת .פיליס הראתה לי כדור שאחזה בידיה,
עליו היא סימנה את הקוטב הצפוני ואת הקוטב הדרומי ,וכיוונה את הציר כך
שיהיה מקביל לציר כדור הארץ .כאשר השמש האירה על הכדור במצב זה,
אפשר היה לראות עליו את עונת השנה .הדחיפה האחרונה לבניית המוצג
הייתה תכנית רדיו בה ראיינו את אחד ממגישי תכניות מזג האוויר בטלוויזיה.
ביקשו ממנו להסביר באופן פשוט ביותר מדוע חם בקיץ וקר בחורף .הוא אמר
שזה פשוט מאוד .בקיץ אנחנו קרובים יותר לשמש ...מיהרנו אז לבנות את
המוצג ,שהוא אחד המוצגים המתאימים ביותר למוזיאון חוץ (ורק למוזיאון
חוץ).
ללמד בני יהודה קשת

איור  : 11בתמונה העליונה :יום ההיפוך
הקיצי  21ביוני ,בתמונה האמצעית ימי
השיוון האביבי והסתווי.

נתמזל מזלנו ומצאנו רעיון למוצג שהוא סמל לאופטימיות .בחוברת “מדע”
(כרך ל”א מספר  )2מצאנו מאמר של ד”ר עמוס כהן על קשת בענן .נסענו אליו למכללת אורנים וראינו הדגמה נפלאה,
וברשותו העתקנ אותה .מאז הקשת (מעגל שלם) מככבת בין מוצגי הגן .היא פופולרית בייחוד בקיץ ,כאשר לא רואים
קשת בארץ וכאשר מבקרים נהנים להירטב מטיפות המים בהן נוצרת הקשת.
וכמובן במסגרת השיטה של “כזה ראה וחדש” ,החלטנו לנסות גם ליצור קשת בלילה ,היות שמקור האור לא חייב להיות
דווקא השמש .אולג ויורי (עובדי בית המלאכה) ואני הצבנו זרקור השולח קרני אור לבן די מקבילות ,הפעלנו את מזלפי
המים ,וכאשר ראינו לראשונה את הקשת פרצנו בריקוד סוער .בלילה ,כאשר הרקע שחור ,הקשת נראית זוהרת יותר
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איור  : 12סלפי של הצד האפל שלי והקשת המלאה .מצולם
בעדשת עין הדג ()eye-fish

איור  :13צילום של קטע מהקשת בעדשה רגילה .ניתן לראות
בו את הקשת המשנית ,שהצבעים בה בסדר הפוך

מאשר ביום ומעוררת פליאה.
המראות הפרבוליות
המוצג הותיק ביותר בגן הוא צמד המראות הפרבוליות .הן נבנו ב 1942-על ידי חברת  General Electricושימשו במלחמת
העולם השניה את הצבא האמריקאי כזרקורים נגד מטוסים .כשהתחילו בצבא ארה”ב להשתמש במכ”ם ,הועם זהרם של
הזרקורים .היתה להם לאחר מכן הסטוריה מעניינת בארץ .הם שימשו את צה”ל במלחמת השחרור והיתה להם עדנה בגן
המדע הראשוני והנוכחי .תולדות המראות הפרבוליות קשורות מאד לאחד האנשים המיוחדים שהופיע אצלנו Uwe -
 ,Langmesserאובה לנגמסר.
כאשר חזרתי מהשבתון בשנת  ,1979מצאתי ביחידה לפעולות נוער מדריך נפלא בחוג לאסטרונומיה ,ענק בגובה  2.05מטר,
אשר בזכותו הפך החוג למועדון אסטרונומיה מצויין .אובה הגיע לארץ בעקבות שחקנית נבחרת ישראל בכדור יד,
שהתחרתה בגרמניה .הוא אומץ על ידי משפחתה ,שעסקה בבניית מצבות .תפקידו של אובה בעסק המשפחתי היה
לחרוט אותיות על מצבות השיש .וזאת גם היתה דרכו המיוחדת ללמוד עברית .הוא החל ללמד גם בבית הספר הפתוח
ברחובות ,ומנהלת בית הספר הביאה אותו ליחידה לפעולות נוער ,שם הפכה אותו נטע למדריך לאסטרונומיה.
כאמור ,כשחזרתי מהשבתון עם כוונה להקים גן מדע מצאתי את האדם המתאים ביותר לעשות זאת .אובה בנה את
המוצגים הראשונים וביניהם זוג מראות פרבוליות מפיברגלס .אינני יכול להתאפק מלהזכיר את שליטתו המופלאה בעברית
וכן את הפיכתו ל”מומחה בינלאומי לשעטנז” אבל זה כבר מעבר לסיפור על גן המדע .בעת כתיבת דברים אלה ,כשהייתי
בסן פרנסיסקו בהזמנת האקספלורטוריום ,אובה נפטר לפתע ממחלה נדירה מאד והשתתפתי בארוע מרגש לזכרו .בטקס
נאמר כי אובה היה התרומה הגדולה של גן המדע לאקספלורטוריום ,כתמורה לתרומה של האקספלורטוריום להקמת הגן.
לאחר עזיבתו של אובה מצאתי במגרש גרוטאות ברמלה את המראות הנוכחיות .כשרציתי לקנות אותן וסיפרתי על יעודן
במכון ויצמן ,היה המחיר אסטרונומי .ניתקתי מגע ולאחר כחודש ביקשתי משמוליק הראל ז”ל ,המעצב של הגן הראשוני,
לרכוש אותן בעבורנו ,בעילום שם .המחיר היה לפי משקל המתכת .מראות הפיברגלס הושאלו לחווידע של ארגון פר”ח
בבאר שבע.
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המראות זכו כאן להצלחה גדולה ,ששיאה בסיפור ביקורה בגן של מלכת הולנד וההתלחשויות שניהלנו .אגב ,הסיבה
ליעילות המראות דווקא בלחישה היא פיסיקלית :כאשר מדברים בקול רגיל די בשקט ,היעילות נמוכה :תדירות הקול
נמוכה בסביבות  300תנודות לשנייה ואורך הגל כ 100-ס”מ ,גדול מעט מגודל המראות .אולם כאשר לוחשים התדירות היא
בערך  1000תנודות לשנייה ,ואורך הגל הוא  30ס”מ ,כלומר קטן מגודל המראות ,ואז החזרת הקול מהמראות יעילה מאוד.
אפקט דופלר
כדי להמחיש מהו אפקט דופלר ,רצינו להתקין מוט באורך של  3-4מטר שיסתובב במקביל לקרקע ,ובקצה המוט לחבר
משרוקית (כמו פייה של חליל) ,שכאשר היא נעה במהירות ,היא תשרוק כאשר האוויר יעבור דרכה .לגבי הצופה (השומע)
שעומד במרחק מה מהמתקן ,בחלק מהסיבוב המשרוקית נעה לקראתו ובחלק אחר מתרחקת ממנו .אם משך הסיבוב
גדול מספיק והמהירות גדולה שומעים בבירור את השינוי בגובה הצליל  -גבוה יותר כאשר המשרוקית מתקרבת ונמוך
יותר כאשר היא מתרחקת ,כתוצאה מאפקט דופלר.
בניתי את המתקן עצמו באקספלורטוריום ,אחרי שסיפרתי על הרעיון שלי לפרנק אופנהיימר ,שהתלהב מאוד ועבד עמי
כמה שעות בבית המלאכה .הוא הצליח לבנות משרוקית לא רעה כלל .כדי לשפר את המוט ביקשתי מתת אלוף אלון
דומניס ,ראש להק ציוד של חיל האוויר ,שהיה לפני כן חניך באחד מהמחנות שלנו ,לתת לנו להב ארוך של הליקופטר .הוא
התעקש לתת לנו רק מטוס שלם אבל לא לקחנו כי זה היה מעל לפרופורציות של הגן .כתחליף בנינו מתקן ניצב לקרקע,
אך נאלצנו לפרקו כי השריקה הפריעה לבעלי החיים בבית גידול החיות הסמוך.
בגן הנוכחי בנינו מתקן ראשוני אחר ,את בריכת הגלים .בה אפשר להמחיש מספר תופעות גליות ,כאשר הדבר המעניין
ביותר בה הוא הדגמת אפקט דופלר בצורה הפשוטה והטובה ביותר שאני מכיר .נראה לי כי כמוצג בודד זו התרומה
המקורית הבולטת ביותר של גן המדע לעולם המוזיאונים .וכאן ניתן לראות את בריכת הגליםhttps://youtu.be/ :
 aHORPCHdCkYבלחיצה על העכבר ומקש ()ctrl

החינוך בגן
הגן הוא “מוסד חינוכי” .הכל מחנכים ומתחנכים .המדריכים ,המבקרים המבוגרים את הצעירים ,הצעירים זה את זה
והצעירים את ההורים .גם מורי בית הספר מתחנכים ,כאשר הם מביאים את תלמידיהם .לעיתים ,אנשים זרים מדריכים
זה את זה ,כאשר הם נפגשים ליד מוצג .משפחות באות יחד  -מישהו שואל ואחר מסביר .לעיתים המדריכים לומדים
מהמבקרים.
כל המתואר כאן אינו אופייני כלל וכלל לחינוך פורמלי .כאן המבקר (חניך) מחליט מה הוא לומד ,איך הוא לומד ,מתי הוא
משחק ,מתי הוא הולך ,ולך דע מה לומדים תוך כדי משחק .אגב משחק ,ילדים לומדים מה זה מהר ,חזק ,גבוה ,חם ,קר,
לפני שלמדו מה זה מטר ,תרמומטר משקל או מאזניים .החינוך הלא פורמלי (בעיקר במוזיאונים) משול יותר למצב של
השתתפות באירועי ספורט או מוסיקה מאשר במדע .בספורט ובמוסיקה יש מקצוענים ,חובבים וקהל .ואילו במדע יש
בדרך כלל מקצוענים – המדענים ( -אולי פרט לאסטרונומיה ,בה ישנה תרומה רצינית גם של חובבנים).
כאשר נערכים בגן המדע ביקורים של כיתות בית ספר ,נראה כי תלמידים רבים מרגישים משוחררים ממסגרת בית הספר
ויש סיכוי שאחדים גם יתרשמו ויתלהבו ממוצג מסוים ,או מכמה מוצגים ,והדבר יגרום להם להתעניין בנושא ולהעמיק בו
בהמשך .חלק מהם גם ישובו לגן ויביאו עמם את משפחותיהם או חבריהם.
כפי שכבר סיפרתי ,גן המדע התפתח באופן שונה משאר מוזיאוני המדע בעולם .כל האחרים התחילו בהצגת מוצגים.
הטובים שבהם הקימו בהמשך גם מחלקות חינוך .ואילו אצלנו  -המוצג הראשון הופיע ביחידה לפעולות נוער  16שנים
לאחר תחילת הפעילויות החינוכיות.
המוצגים שנוספו היו בתחילה חלק אינטגרלי של היחידה ופעולותיה ,ושימשו את החוגים ,את המחנות ,את בית ספר
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השדה למדע ואת שאר התכניות .כך למשל ,בנינו עבור החוג לפיסיקה גרעינית שני מוצגים שהדגימו את פיזור רתרפורד
וחלמנו גם על הקמת מגרש מיני גולף ,שיסייע אף הוא להמחשת תופעות פיזור.
היחידה לפעולות נוער נועדה בראש ובראשונה לאפשר לפוטנציאל החינוכי הגלום במדעני המכון להגיע לידי ביטוי .הצוות
הקטן מאד של היחידה הקדיש את מאמציו למשימה זאת .באומרי “צוות קטן” הכוונה לצוות המשרד .כמעט כל מרכזי
התכניות כמו המחנות הישראליים והבינלאומיים ,מחנות החוץ ,החוגים (לקראת פרישתי מהיחידה נערכו כ 80-חוגים
בשבוע) ,תחרויות הדגמים וההמצאות ותכניות אחרות ,היו סטודנטים או אנשי סגל של מכון ויצמן ,שרכשו ניסיון כשהיו
מדריכים .מספרם של המדענים והסטודנטים היה כ.200-
אפשרות להרחבת הפעילות ולהגעה לקהלים רחוקים או הבאתם למכון ויצמן התממשה בהקמת הגן .בשהותי
באקספלורטוריום בסן פרנציסקו ,נוכחתי לדעת כי מדריכים ברמה גבוהה מאוד לא חייבים להיות תלמידי מחקר במדע.
הם יכולים להיות תלמידי תיכון נלהבים ,העוברים הכשרה מוקדמת ומתמשכת כל תקופת הדרכתם .באקספלורטוריום
המדריכים הצעירים האלה הודרכו כל שבוע על ידי פרופ’ פרנק אופנהיימר .אצלנו ,כאמור ,הוקמה תכנית המדריכים על ידי
ד”ר צבי פלטיאל ,שהיה אחראי להכשרתם.
באופן זה נמשכה המעורבות האמיצה של מדעני מכון ויצמן בהיבטים אחרים אשר קבעו את רמתו הגבוהה של הגן ,בלי
להעמיס יותר מדי על מדעני המכון.
מסגרת זאת של סיפור הגן אינה מאפשרת דיון ממצה על נושא כה חשוב כחינוך לא פורמלי בגן ,אולם אנסה לסקור
בקצרה עוד כמה נקודות חיוניות .אין כל כוונה להציע שחינוך לא פורמלי יחליף את החינוך הפורמלי המסודר ,אלא
שישלים היבטים שהחינוך הפורמלי אינו יכול להציע .בבית הספר לומדים באופן דידקטי ,מסודר ומעמיק .אבל בדרך כלל
קשה לבית הספר לגרום לחוויה ולהתרגשות .לכן על תלמידים רבים בית הספר לא ישאיר את הרושם המספיק ,והם
עלולים לשכוח עד מהרה (לאחר הבחינות) את מה שלמדו .בחינוך הלא פורמלי אין מספיק לימוד שיטתי ,אולם הוא יכול
ליצור חוויות עזות ,שייזכרו למשך זמן רב .יתרה מזאת ,חינוך לא פורמלי טוב עשוי ליצור סקרנות ומוטיבציה ,כך שהילד
יהיה גם תלמיד טוב יותר בבית הספר וגם יחפש חומר וללמוד באופן עצמאי .אפשר  -ורצוי – ללמוד לא רק בכיתה ,אלא
גם בין העצים הירקרקים (והמוצגים) ,גם בשובבות ובאופן משובב נפש ,ותוך שימוש בכל החושים  -ראיה ,שמיעה,
מישוש והרחה ,ואפילו חוש ההומור.
במצב אידיאלי ,התלמיד עוסק באותו נושא הן באופן פורמלי והן באופן לא פורמלי .למרבה הצער ,זה קורה מעט מדי .כך
לדוגמא ,דין קיימן ,ממציא ומפתח הסגוויי עתיר הג’יירוסקופים ,סיפר לי בביקורו בגן ,שבילדותו קיבל מאביו ג’יירוסקופ
לשחק בו .הוא הוקסם וציפה לרגע שיגדל ויוכל ללכת לאוניברסיטה וללמוד כל מה שאפשר על ג’יירוסקופים.
בשיחותי עם פרופסור עמוס דה-שליט ,בייחוד בזמן ההכנות למחנה הבינלאומי הראשון ( ,)1969עמוס עודד אותי וטען
שבדרך בה בחרתי אוכל לשנות ולהשפיע רבות .בעקבות כך נעשיתי ער יותר לאחריות שלי ושל האנשים העוסקים
בחינוך הלא פורמלי ,וגם למגרעות שיש באופן זה של חינוך .אנשים העוסקים בחינוך לא פורמלי צריכים להיות ערים לכך
שהחינוך הזה הוא לעיתים שטחי מכיוון שהכל צריך להיות תמיד מעניין ומושך כי אנשים “מצביעים ברגליים” .במקומות
שאינם קשורים היטב למוסד מדעי יש נטייה “לעגל פינות” ואפילו להסביר באופן לא נכון .שמעתי מספר גדול מדי של
פעמים את המושגים “קוריוליס” ו”ברנולי” במקומות לא מתאימים ,ונדרש מאמץ רב כדי לתקן את הנזק.
ועוד משהו :אנשים ,בעיקר צעירים ,עלולים לקבל את הרושם שהעיסוק במדע מלהיב בכל רגע .משול לחיים עם שימוש
יומיומי בכדורי מרץ .חשוב להראות שכדי להגיע לרגעים המלהיבים ,יש הכרח בעבודה קשה ובמאמץ גדול .כפי שסיכם
אחד החניכים במחנה הבינלאומי על שם בסי לורנס.“Science is fun. A hard fun” :
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ובנימה אישית
לפני הגיעי למכון ויצמן הייתי מעורה מאוד בחיי המושבה הצעירה אבן יהודה .בזמן לימודי בבית הספר התיכון הקמתי
יחד עם חבר (ישקה קליין) ,סניף של תנעת הנוער מכבי צעיר וסניף של מכבי ובו קבוצת כדורגל ,כדורסל ,אתלטיקה וטניס
שולחן .כשהגעתי למכון החלטתי היתה נחושה להתנתק מכל פעילות ,פרט לעיסוק בפיסיקה .זה היה ,כמובן ,בלתי
אפשרי .כעבור כשנתיים היה כבר בפינת המעבדה בראשותו של פרופסור פיטר הילמן ובהשתתפות שלהבת פריאר ,חנן
שכטר ,פנחס גלעד (פיצ’י) ואני ,שולחן ששימש משרד להכנת מחנה הנוער הראשון.
אינני מתכוון לפרוט את האינוונטר של מה שאליו “הגיע” שולחן זה .עד פרישתי ממכון ויצמן לפני כ 10-שנים (הגן היה
אז בן עשר שנים) .זאת הייתה תקופה שהרגשתי בה עד כמה אני מגשים את ככל מאוויי ועוד למעלה מזה .בהכירי את
מה שנעשה ברחבי העולם בשטח החינוך המדעי הלא פורמלי ,אינני יכול לחשוב על שום מקום פרט למכון ויצמן למדע,
שהיה מאפשר לי לעשות את כל מה שחלמתי ואפילו את מה שלא העזתי לחלום .המושג “מאפשר” הוא בלשון המעטה.
בכל רמה ובכל פינה זכיתי לעידוד ולסיוע ,של נשיאים (כולם) ואנשי המכון (חלקם היו מדריכים ,ומאוחר יותר הצטרפו
לסגל גם רבים שהיו חניכים בפעולות הנוער).
למרות שנקראתי “מנהל” ,מעולם לא הרגשתי כך .אינני זוכר את עצמי נותן “הוראות” .אילו נתתי הן היו מגבילות את
התוצאות .אנשי צוות המשרד וכן הצוות הגדול של המרכזים (שעבדו במעבדות שלהם) עשו מיוזמתם הרבה יותר ממה
שהיו עושים אילו קיבלו הנחיות והוראות .היתה לי תחושה חזקה שהצלחתי לאסוף על ידי קבוצת אנשים מתאימה
להנהיג את מה שיצרנו .האנשים עצמם התחלפו כל כמה שנים ,בדרך כלל כאשר סיימו את הדוקטורט ,אבל רוח הקבוצה
ואופיה נשמרו.
שכרי הוא הנחת שאני רווה מבוגרי הפעולות שלנו ,המובילים במדע ובחברה בארץ ,והתחושה שמכון ויצמן התברך גם
הוא בפעולות ובתוצאותיהן .אבל עיקר שכרי בקשר הרצוף במשך שנים רבות עם אנשים צעירים מבטיחים (ומקיימים)
מחזק ,מרענן ומהווה גם סגולה להישאר צעיר .בהקשר זה אני יכול גם לומר שלא התחשבתי בזמן ואילו הזמן התחשב בי
מאוד.
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עמיתיות כבסיס לקהילות מורי הפיזיקה בישראל
אבי מרזל ,צבי אריכא

מבוא
קהילות מורים לומדות (קמ"ל) הפכו לדרך רווחת בהתפתחות מקצועית
של מורים בכל העולם .המונח עד כדי כך רווח ,שגם קבוצות בתוך בתי
הספר הכוללות מספר קטן (חד-ספרתי) של מורים וגם פורומים של
מאות מורים מכנים את עצמם לעיתים "קהילה" (.)Dufour, 2004
במסמך זה נדון בקמ"ל העוסקות בפיזיקה ובהוראתה ,כפי שהן מוגדרות
במודל א' של משרד החינוך (משרד החינוך ,מאפייני קהילות מורים
מקצועיות לומדות בחינוך .)2020 ,בפרט ,במונח "קמ"ל" ,אנו מתכוונים לקבוצה מגוונת של מורים הכוללת מורים מבתי
ספר שונים ובעלי רקע שונה בהכשרתם הפורמאלית והתפתחותם המקצועית ( .)Levy et al., 2019, 2020בדרך כלל,
הקהילה כוללת  15-30מורים ,כך שההיכרות הלא-שטחית בין המורים מאפשרת אינטימיות ונכונות לחשיפה אישית
ומאידך ,מגוון המורים יוצר הפריה הדדית ומאפשר היחשפות לגישות שונות בהוראת הפיזיקה (.)Levy et al., 2019, 2020
קהילות מורי הפיזיקה בישראל מורכבות בעיקר ממורים המלמדים פיזיקה לבגרות הישראלית .כל מורה מלמד בממוצע
משרה מלאה ( 40ש"ש) בכיתות י' ,י"א ו-י"ב .קהילות המורים לפיזיקה פועלות במספר דגמים מגוונים ,כדי לענות לצרכים
שונים של המורים .דגמים אלו שונים באופני ההפעלה שלהם ,במטרות שלהם ובאוכלוסיות היעד שלהם והם עונים
לצרכים שונים של הפיתוח המקצועי של מורי הפיזיקה ( .)Hord, 2009; Levy et al., 2019, 2020יחד עם זאת ,מתוך
היכרות מעמיקה עם דגמי הקהילות וכן מהיכרות עם הספרות הרלוונטית אנו יודעים שיש לכל הדגמים מאפיינים
משותפים.
מטרת עבודה זו היא לבנות מודל של מאפייני קהילות ולבחון עדויות לקיומו בשדה .בסעיפים הבאים נתאר כיצד בנינו,
מתוך סקירת ספרות בנושא ,את "מודל העמיתיות בקהילה" ,שהוא מודל של מאפייני קהילות וכיצד בחנו את העדויות
לקיומו .לאחר תיאור המודל ובחינתו בשדה נצביע על המשמעויות וההשלכות שלו למורים ,למורים מובילים ולקובעי
מדיניות .הכרת המודל ומאפייניו יכולה לסייע למורים לבחור את הקהילה המתאימה לצרכים שלהם .המורים המובילים
את הקהילות יכולים להסתייע באפיון זה כדי להחליט כיצד להוביל את קהילתם ומה לצפות מהמורים החברים בה .עבור
מקימי קהילות וקובעי מדיניות ,מודל של מאפייני הקהילה יכול להיות מסגרת מושגית מארגנת המהווה בסיס לניטור
הקהילות השונות ועקרונות התמיכה בהן.

מתודולוגיה
ניתוח מאפייני קהילות המופיעים בספרות המחקרית
על מנת לבדוק מהם מאפייני הקהילות הבולטים סקרנו  15מאמרים בהם צוינה במפורש הכוונה לאפיין קהילות מורים
וחילצנו מהם את המאפיינים .חלק מהמאפיינים חזר על עצמו אצל מספר רב של חוקרים (למשל :רפלקציה על
הפרקטיקה) ואילו מאפיינים אחרים הופיעו רק אצל חוקרים מעטים (למשל :תדירות המפגשים).
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את המאפיינים קיבצנו לקטגוריות בשישה שלבים .בשלב הראשון ,מיינו כשליש מהמאפיינים והגדרנו קטגוריות (ר' להלן
בפרק "ממצאים") .בשלב השני ,כל אחד מהכותבים מיין מחדש את המאפיינים המופיעים בכל המאמרים שנסקרו על פי
הקטגוריות שנקבעו .בשלב השלישי השווינו את תוצאות המיון של כחמישית מהמאפיינים (בחפיפה חלקית לשליש
המופיע בשלב הראשון) .בשלב הרביעי קיימנו בינינו דיון על המאפיינים עליהם לא הסכמנו וכך חידדנו את ההגדרות של
הקטגוריות ,עד להסכמה מלאה .בשלב החמישי מיינו מחדש את כל המאפיינים והשווינו בין תוצאות המיון שביצע כל
אחד .מידת ההתאמה בין שנינו הייתה  .89.9%בשלב השישי קיימנו דיון על מאפיינים שלגביהם לא הייתה הסכמה עד
להתאמה של  .99%בכל המקרים בהם לא הייתה הסכמה ,היה זה בגלל פרשנות שונה של כוונת החוקרים במאמרים.
הקטגוריות עליהן הסכמנו הן הממדים של מודל העמיתיות בקהילה.

תצפית משתתפת
כדי לבחון עדויות לקיומו של מודל העמיתיות הסתמכנו על החוויות שצברנו במהלך כ 8-השנים האחרונות כחברי קהילה,
מובילי קהילות וכמשתתפים מן הצד 1.גישת המחקר שלנו קרובה במידה רבה לגישת ה"תצפית המשתתפת" (Jorgensen,
 )1989לפיה החוקר מתנסה בחוויותיה של הקבוצה אותה הוא חוקר.

 1הדוגמאות המובאות במאמר תוצגנה באופן אנונימי ללא פרטים מזהים של חברי קהילה או של הקהילות עצמן.
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ממצאים
הממצאים להלן מתוארים בשני חלקים :החלק הראשון ,מתאר את "מודל העמיתיות בקהילה" שמאפיין את היחסים בין
חברי הקהילה .המודל נבנה כאמור על סמך מיון המאפיינים המופיעים במאמרי סקירת הספרות .החלק השני מתאר
עדויות לקיום המודל על בסיס המידע שצברנו כמשתתפים בקהילות המורים.

מודל העמיתיות בקהילה
ניתוח המאמרים העלה שהמעורבות המתמדת ,המעשית והרגשית ,של הפרט בקהילה ,במפגשיה ובפעולותיה מאפיינת
את כל הקהילות .למעורבות זו ,לאחריות ולשותפות המקצועית של המורה כלפי עמיתיו אנו קוראים "עמיתיות בקהילה"
( .)Community collegialityהעמיתיות בקהילה (מכאן ואילך :עמיתיות) הינה מאפיין של היחסים בין העמיתים לבין
עצמם ובין העמיתים לבין הקהילה .ניתן למצוא יחסים אלו בכל הקהילות ,אם כי במידה שונה בכל קהילה ,והם מושפעים
מדגם הקהילה כמו גם מהשלב ההתפתחותי של הקהילה .מצאנו שניתן למיין את מאפייני הקהילה לחמישה ממדים
המתארים יחסים אלו :המבני ,התוכני ,הייצור ,הרגשי-חברתי והממד המטא-קהילתי .ארבעת הממדים הראשונים באים
לידי ביטוי באופני התנהגות מסוימים :השתתפות ,שיתוף ,שיתוף פעולה ותחושת שותפות ואילו הממד החמישי ,המטא-
קהילתי ,מתאר את היחסים בין הקהילה והסביבה בה היא מתקיימת (ר' להלן).
בטבלה  1מוצג סיכום של הממדים שהופיעו במאמרים השונים שנסקרו .בטבלה רואים שכל המאמרים מתייחסים לממד
התוכן ,וכמעט כולם גם מתייחסים לממד הייצור והממד הרגשי-חברתי .להלן נגדיר את הממדים האלו ונפרט את
מאפייניהם.
  
מס”ד

המאמרים שנסקרו

1

Newmann, 1996

הממד
המבני

הממדים של העמיתיות בקהילה
הממד המטא-
הממד
ממד התוכן ממד הייצור
קהילתי
הרגשי-חברתי
•
•
•

2

Shulman, 1997

•

•

•

3

Grossman et al., 2001

•

•

•

4

DuFour, 2004

•

•

•

5

Bolam et al., 2005

•

•

•

•
•

6

DuFour, 2007

•

•

7

Vescio et al., 2008

•

•

•

8

Hord, 2009

•

•

•

9

Little, 2012

•

•

•

10

Jäppinen, 2012

•

•

•

11

Adams & Vescio, 2015

•

•

•

12

Jäppinen et al., 2016

•

•

•

•

•

13

Woodland, 2016

•

•

•

•

•

14

Levy et al., 2019, 2020

•

•

•

•

15

Eylon et al., 2020

•

•

•

•
•

•

•
•

טבלה  : 1הממדים של העמיתיות בקהילה כפי שנמצאו במאמרים שנסקרו
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בניתוח הממדים בספרות המחקרית גילינו כי ניתן לנתח כל אחד מחמישה ממדים אלו בשני כיוונים ,מנקודת מבטו של
הפרט בקהילה .כיוון אחד ,אותו נכנה "פנימה" ,מתרחש כאשר ההשפעה היא של הקהילה (או פרטים בה) על המורה
החבר בה ,ובממד המטא-קהילתי ,את השפעת הסביבה על הקהילה .את הכיוון השני נכנה "החוצה" והוא מציין את
ההשפעה של המורה היחיד על האחרים ,ובממד המטא-קהילתי את השפעת הקהילה על סביבתה .בפסקאות להלן
נסביר ממדים אלו .בהמשך ,נבחן עדויות למרכיבי המודל תוך הבאת דוגמאות מתוך חיי קהילות מורי הפיזיקה בארץ ,כפי
שנאספו על ידי הכותבים.
הממד המבני
הממד המבני מתייחס לפרמטרים של האוכלוסייה ,הזמן והמקום (בקהילה מקוונת ,ה"מקום" הוא הפלטפורמה בה
נמצאים כל המשתתפים באותו המפגש) .מופיעים בו מאפיינים של תנאים מבניים תומכים ,כמו הקצאת זמן ,מקום
ומשאבים ללמידה בקהילה ,תדירות פגישות והיקף הקהילה .אחד הביטויים שיש לממד זה הוא ההשתתפות
( .(participationהשתתפות היא המידה בה המורה נוכח בקהילה באופן פיזי ומקדיש את זמנו לפעילויות הקהילה
ולצרכיה .למשל ,עד כמה המורה משתתף באופן פעיל במהלך המפגש בדיונים ,במשימות ,בהצגת פעילויות בפני
המשתתפים האחרים וגם בהשקעת זמן ובאינטראקציה עם החומרים ואנשים נוספים מהקהילה מחוץ למפגש  -כחלק
מפעילות הקהילה .היבטים אחרים של ממד זה הם ייחוד מקום למפגשים והתייחסות לתדירות הפגישות .ייתכן שאצל
חוקרים רבים ממד זה נתפס כמובן מאליו ולכן אינו נפוץ באפיונים של קמ"ל.
בכיוון "החוצה" ההשתתפות באה לידי ביטוי בנוכחות ,בהקדשת זמן להשתתפות משמעותית במפגשי הקהילה ,לתגובות
בפורומים של הקהילה ולהצגת פעילויות בפני חברי הקהילה .בכיוון "פנימה" ההשתתפות תבטא את מידת הזמינות של
המורה לחברי הקהילה .למשל ,אם חבר קהילה ביקש ממני חומרים שאינם זמינים בקלות (לאו דווקא חומרים שלי) ,אזי
השפעתו עלי תתבטא בהשקעת זמן ומאמץ לאתר אותם עבורו .יש להבחין בין "שיתוף" (השייך לממד התוכן ,ר' להלן)
ובין היבט זה של ההשתתפות .בממד זה אנו מתכוונים לעצם השקעת הזמן של המורה בקהילה בלי קשר לתוכן ואופן
פעולותיו ,הקשורים בממדים אחרים.

ממד התוכן
ממד התוכן מתייחס לפעילות הקהילה הקשורה בגוף הידע ובהוראתו .לממד זה של עיסוק בתוכן מאפיינים כגון:
התמקדות בלמידה של תלמידים ובתוצאותיה ,ניצול יעיל של נקודות מבט שונות וקידום הבנה קולקטיבית ,רפלקציה
והתבססות על עדויות ונתונים (עצם ההתבססות .כאשר המורים אוספים נתונים לכדי מאגר משותף ואז מנתחים אותם
לכדי תוצר חדש ,זהו מאפיין הנכנס תחת ממד הייצור ,ר' להלן) והפיכה של הפרקטיקה של המורים לפומבית על מנת
לאפשר למורים לחקור את עצמם .ממד התוכן כולל גם התייחסות למורים כמקצוענים ,ובפרט התייחסות למקצוענותם
בתחום התוכן ,וכן מיקוד בתוכן כאשר מפתחים חומרי הוראה ,כולל אינטראקציה עם מומחים (פיזיקאים) .בקהילות לא-
דיסציפלינריות ,בהן כל המורים עוסקים בכל התכנים (בי"ס יסודי) ,ממד התוכן במאמרים שנסקרו עוסק גם בתוכן וגם
בפדגוגיה.
דרך עיקרית בה מתרחש העיסוק בתוכן היא שיתוף (של התוכן או הפדגוגיה) .שיתוף ) (sharingהוא חשיפת חומרי תוכן
ודרכי הוראה ,העמדתם כזמינים לחוות דעת ,לשינוי ולשימוש ,כולל מתן אישור שימוש בקניין הרוחני .משמעות השיתוף
היא גם לחלוק עם האחר את התובנות שלי כחלק מבחינת הפרקטיקות של ההוראה וכן שיתוף בדילמות ,באתגרים
ובקשיים ,אך גם בהצלחות .אין הכוונה לשיתוף הרגשות באופן כולל (השייך לממד הרגשי-חברתי ,ר' להלן) ,אלא התייחסות
להיבטים הדיסציפלינאריים של האתגרים ,ולאופני ההתגברות המקצועיים עליהם .גם אין הכוונה לעיסוק או פעולות של
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יצירת תוכן חדש מעבר לפעולת השיתוף (כמו שקיים להלן בממד הייצור) ,אלא לשיתוף גרידא ותו לא .השיתוף מבוסס
על הממד המבני כיוון שהוא דורש זמן ,ומכוון לאוכלוסיית חברי הקהילה הגם שאינו מתרחש דווקא במהלך המפגש
הרשמי של הקהילה.
בכיוון "החוצה" ,יהיה זה שיתוף במערכי שיעור ,פעילויות ,דפי עבודה ,מאגר תמונות ,סרטונים ועוד .כמו כן ,השיתוף
יתבטא בדיווח על התנסות בפעילות של אחרים כחלק מתהליך הלמידה של הקהילה ובמתן משובים מפורטים לפעילות
של אחרים או לתכנים שהוצגו בקהילה על מנת שהעמיתים יוכלו להפיק מהם תועלת .בכיוון "פנימה" ,ממד זה יתבטא
בבקשת חומרים מהקהילה ,בבקשת משוב וגם בהתנסות בפעולות של אחרים.
ממד הייצור
ממד הייצור ( )common productivityמתאר את שילוב הכוחות של המורים בקהילה על מנת לייצר משהו חדש ,בין אם
פעילות לתלמידים ובין אם תובנה משותפת חדשה .ממד זה מתבטא בעיקר בשיתוף פעולה .לשיתוף פעולה שתי דרכים:
פעולה משותפת ) (cooperationועבודה שיתופית ):(collaboration
ישנם מילונים (למשל )Merriam-Webster dictionary, Cambridge dictionary ,המגדירים שתי מילים אלו באופן דומה,
ואף מציעים את האחת כמילה נרדפת עבור השנייה .אולם ,הם מציעים הבדל דק בין שני אופני שיתוף פעולה אלו:
פעולה משותפת ) (cooperationהיא שיתוף פעולה על מנת להשיג מטרות נפרדות שהן חלק ממטרה גדולה משותפת
ותרומת היחידים ניכרת בחלקים השונים של התוצר המתקבל .עבודה שיתופית ) (collaborationהיא עבודה למען מטרה
משותפת ,ובתוצר המתקבל לא ניתן להבחין בין התרומות של היחידים באופן מובהק .בעברית ,שני אופנים אלו נכללים
תחת אותו המונח " -שיתוף פעולה" אך במידת הצורך ,נבחין בין "פעולה משותפת" ל"עבודה שיתופית" .בפעילות מסוימת
של הקהילה יכולים להתבטא שתי הדרכים.
דוגמה בולטת לפעולה משותפת ) (cooperationבקמ"ל היא מתן משוב עמיתים בקהילות החקר כאשר אחד מחברי
הקהילה מציג את המחקר ולאחר מכן נבחרים שני חברים אחרים המשיבים לו באופן בלתי תלוי זה בזה .המטרה היא
שיפור המחקר .הפעילות לצורך זה מתבצעת "בתורנות" ,אך אין עבודה שיתופית .דוגמה אחרת היא איסוף תשובות
תלמידים לצורך בניית מאגר גדול של תשובות (למשל ,לקראת בניית מחוון המתייחס לתשובות התלמידים).
עבודה שיתופית ) (collaborationבקמ"ל מתרחשת כאשר חברי הקהילה בונים תוצר שהוא פרי עמלם המשותף של חברי
הקהילה .בעבודה שיתופית ,רכיבי התוצר אינם מובחנים זה מזה ולא ניתן לומר מי המורה שתרם רכיב זה או אחר .דוגמה
לכך מקהילת החקר היא מסמך הכולל קריטריונים להערכת בחינות ,הנוצר כאשר אחד החברים בוחן בעל-פה פרויקט
מחקר וחברי הקהילה צופים בבחינה ,מנתחים אותה ומייצרים דו"ח משותף ממנו צומחים קריטריונים אלה .דוגמה נוספת
לעבודה שיתופית בדגמים רבים של קמ"ל היא ניתוח תשובות התלמידים ובניית מחוון על סמך מאגר תשובות גדול
שנבנה בפעילות משותפת.
יש להבחין בין ממד הייצור ובין ממד התוכן (הדומה להבדל בין "שיתוף" ל"-שיתוף פעולה") .כאשר בקהילה מתנהלת
פעילות שאינה מכוונת לתוצר משותף גם אם המורים משתפים ,זוהי פעילות השייכת לממד התוכן ,כמו למשל ,שיח
רפלקטיבי של מורים ,בו המורים משתפים זה את זה בחוויות מהכיתות שלהם ,אך ללא כוונה ליצור משהו קולקטיבי
חדש .כאשר הפעילות בקהילה מוכוונת תוצר (גם אם תוצר זה אינו מוחשי) ,זוהי פעילות השייכת לממד הייצור.
תחת ממד הייצור ,במאמרים שנסקרו ,מופיעים מאפיינים כמו שיתוף פעולה בין המורים ,פיתוח הערכה מעצבת משותפת,
איגום נתונים מהכיתות לניתוח ,למידה קולקטיבית ,מנהיגות מבוזרת כך שכוח וסמכות מחולקים בקהילה ,פעולות
סינרגטיות ופיתוח רעיונות חדשים ,אם כי במקרים רבים אין אבחנה בין אופני שיתוף הפעולה השונים וניתן לפרש את
כוונת המחברים בשני האופנים.
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שני אופני עבודה אלו מתבססים על כך שהשותפים משתתפים ומשתפים .בשני האופנים המורים צריכים להשתתף ,קרי,
להשקיע זמן ומאמץ (הממד המבני) בעבודה בצוותא ולשתף את ידיעותיהם וניסיונם בתחום הדעת ובהוראתו (ממד
התוכן).
בכיוון "החוצה" ,שיתוף הפעולה יתבטא בכך שהמשתתפים בקהילה ייקחו חלק פעיל בתכנון ופיתוח מהלכי ההוראה
וחומרי ההערכה של העמית .או למשל ,אם הקהילה שמה לה כמטרה בניית פעילות מעבדה להצגה בכנס הקהילות,
שיתוף הפעולה יתבטא במעורבות החברים בבניית התוצר ובביצוע החלק שלהם בתוך השלם.
בכיוון "פנימה" ,שיתוף הפעולה יתבטא בצמצום העצמי כאשר עובדים על מטלה משותפת על מנת לאפשר מקום
לחברים לבטא את פעילותם ומקצועיותם ,מתוך אמונה ביכולת הביצוע של חברי הקהילה .כמו כן ,הוא יתבטא בהתנהגות
המביעה נכונות (ואף דרישה) לחלוקת עבודה בה כל אחד נושא בנטל .שיתוף פעולה "פנימה" יתבטא גם בנכונות לקבלת
תמיכה ,הן בפרקטיקה והן תמיכה רגשית ,כדי להצליח לבצע או לחקות פעילות של עמית.
היבט שיתוף הפעולה בין האקדמיה לשדה אינו רלוונטי לקשר בין חברי הקהילה ונתייחס אליו כאשר נפרט את הממד
המטא -קהילתי.
הממד הרגשי -חברתי
הממד הרגשי-חברתי מתייחס להיבטים הרגשיים והחברתיים של הפרט בקהילה ,ל"אטמוספירה" הקהילתית .הוא
מתבטא בעיקר בתחושת השותפות ) .(partnershipתחושה זו ,היא הרגש כלפי הקהילה ,העמיתים והמקצוע וכלפי
המטרות המשותפות .זוהי תחושה פנימית של זהות ושייכות ,היות העמית חלק מתוך שלם גדול ושהסכום גדול מחלקיו.
תחושה זו יוצרת את טשטוש הגבולות בין היחיד והקבוצה בתוצר ,בחוויה ,בהוויה ,כמו גם תחושת שותפות גורל .היא
יוצרת מחויבות הדדית ואחריות משותפת על פעולות הקהילה ותוצריה ,הן באופן מחשבתי והן באופן מעשי ,ומחויבות
ל"-נשיאה משותפת בעול" .היבט אחר של תחושה זו ,הוא קיום פתיחות ,כבוד ואמון מלא בין המשתתפים כיוון שהקהילה
היא סביבה מוגנת מספיק כדי שהמשתתפים יוכלו לתאר קשיים ולחשוף גם צדדים פחות נעימים של עצמם כמורים
ולקבל תמיכה .החשיפה מתאפשרת כאשר אין תחושה של תחרותיות (או שיש תחרותיות ,אך אין קנאה).
תחושת השותפות חשובה לשם יצירת "ישות הקהילה" שבה לכל המשתתפים יש "זכות קיום" ,גם אם הם חדשים או
בלתי מנוסים וכולם יחד רואים את עצמם מזוהים עם הקהילה .זהות קבוצתית זו נובעת מהמשמעות המשותפת (shared
) meaningהניתנת לנושאים שהקהילה בוחרת לעסוק בהם ובמטרות שהיא מציבה לעצמה .בקהילה הדיסציפלינרית,
התשוקה למקצוע הפיזיקה ולהוראתה היא גורם המעצים את הזהות הקבוצתית ואת תחושת השותפות.
בכיוון "החוצה" ,הממד הרגשי-חברתי ובפרט ,תחושת השותפות תתבטא בתחושת אחריות כלפי ההצלחה של העמית
(כולל השגה של המטרות שלו) וכלפי ההצלחה של תלמידיו .תחושת המחויבות תניע את המשתתפים לנסות פעילויות
של אחרים (התחושה כלפי האחר היא שתניע את השיתוף "פנימה" בממד התוכן) ולדווח על העשייה והתובנות (שיתוף
"החוצה" בממד התוכן) ,על מנת לחולל תהליך למידה של הקהילה ,גם אם נראה שזה "גוזל זמן הוראה" ו"מעכב" את
הכיתה שלי ("הקרבה") .תחושה זו נשענת על ההבנה שיש לפרט חלק ואחריות על תהליך ההתפתחות המקצועית של
עמיתיו ושל הקהילה .כמו כן ,היא תתבטא בניסיון לתת לעמיתים תחושה שהם שותפים לתהליך קבלת ההחלטות של
הפרט (הדגש הוא על מתן התחושה לאחרים).
בכיוון "פנימה" ,תחושה זו תתבטא בתחושת ביטחון בעמיתים שיסייעו ולא יפגעו בפרט ,אמון באחרים ובקבוצה ,הזדהות
עם המאפיינים של הקבוצה ואימוץ דפוסי התנהגות השייכים למסגרת .כמו כן ,ההבנה של הפרט שהאחר יכול לתרום לו
הן בחומרים ופעילויות (התחדשות ,וטיוב) והן בבקרת איכות ,הבנה שתוביל לפתיחות לקבל ביקורת .ביטוי נוסף בכיוון
"פנימה" הוא קיום כללי הקהילה והחלטותיה ,גם אם בחירתו האישית של המורה שונה ממה שהתקבל בקהילה ,כמו
לדוגמה ,קבלת דין הקהילה כאשר מחליטים על נושא לפרויקט משותף.
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ממד המטא-קהילה
ממד נוסף שמצאנו כולל התבוננות על הקהילה מבחוץ ,על הקהילה כשלם ולא כאוסף פרטים המקיימים ביניהם
אינטראקציה .ממד זה מאופיין על ידי בחינה של הקהילה כמהות וכישות כוללת – חלק ממערך של קהילות ,התבוננות
על מסלול התפתחות הקהילה ו"התבגרותה" ועל האופן בו ניהולה מקדם את מטרות חברי הקהילה ואת מוביליה .המרכיב
האחרון כולל היבטים של הובלה ,ניהול וקיימות ,מנהיגות ואופן קבלת ההחלטות בקהילה (מנעד בין שליטת המובילים
לפתיחות כלפי העמיתים) ,כיצד נקבעות המטרות ,מקומה ותפקידה של השותפות האקדמית וההערכה והמדידה של
הישגי הקהילה .מצד מובילי הקהילה ,כולל ממד המטא-קהילה היבטים של פיתוח ממדי העמיתיות שהוזכרו לעיל ,הן
"פנימה" והן "החוצה" ועידוד המורים החברים בקהילה ללמידה והתפתחות ,מתוך התבוננות על תהליכי הלמידה של
המורים והתלמידים כשזורים זה בזה .עמידה באתגרי ממד זה תביא לפיתוח מובילי קהילת המורים המודעים לממדי
העמיתיות ולמאפיינים המטא-קהילתיים שיקדמו את תפקודם.
בכיוון "פנימה" ,ממד המטא-קהילה מתבטא בהשפעת הסביבה והמערכת על הקהילה כמו ,למשל ,בהשפעת התמיכה
האקדמית על הקהילה.
בכיוון "החוצה" ,ממד זה יתבטא בהשפעת הקהילה על הסביבה והמערכת .למשל ,כאשר הקהילה מוציאה לפועל כנס
תלמידים ,לא רק מורי הקהילה ותלמידיהם נהנים אלא גם מורים שאינם חברים בקהילה ותלמידיהם .הקהילה גם מהווה
כר פורה למחקר בהוראה ,בין היתר ,בגלל הנגישות הגבוהה לחומרים ולנתונים.

היחס בין ממדי העמיתיות וייצוגם החזותי
חמשת הממדים של "מודל העמיתיות בקהילה" ,הממד המבני ,ממד התוכן ,ממד הייצור ,הממד הרגשי-חברתי והממד
המטא-קהילתי ,שתוארו לעיל מקיפים את כל ההיבטים של פעילות בקהילה.
ממדים אלו בנויים אחד על גב השני .הממד המבני הוא הבסיס לכל פעולות הקהילה .הגם שהשתתפות היא נורמה,
המשתנה בהתאם להגדרות חברתיות ,כדי להיחשב חלק מקהילה מקצועית לומדת אנו מחשיבים רק מי שנמצא בזמן
ובמקום ההתרחשות יחד עם שאר חברי הקהילה (כולל באתר מקוון) .ממד התוכן וממד הייצור בנויים על אדניו של הממד
המבני והתוצאה של כל הפעילות כמו גם הלב הפועם ,המניע הכל  -זו תחושת השותפות .אמנם ,המורה יכול להימצא
בממד המבני בלבד  -השתתפות  -להיות נוכח-נפקד; בלי לשתף ,בלי לשתף פעולה ,וללא הרגשת ההזדהות .יחד עם זאת,
קשה להיות בכל אחד מהממדים האחרים ולהוציא לפועל שיתוף או שיתוף פעולה ,ללא ההשתתפות .מקרה בו מורה
שאינו משתתף במפגשי הקהילה אך משתף חומרים ונותן לאחרים אפשרות (ורשות) להשתמש בהם או לחלופין ,לבקש
חומרים בלי להיות בקשר עמוק עם מי ששולח את החומרים ,הוא אפשרי .מורה יכול לעשות זאת כמעט בלי לתקשר עם
עמיתיו .יחד עם זאת ,מקרה כזה אינו נחשב בעינינו כחלק מהוויית הקהילה ,גם אם השיתוף הנ"ל מתרחש במרחב
החברתי (או הקיברנטי) של הקהילה .כך ,מורים הנמצאים בקשר עם הקהילה רק משיקולים של סנטימנטים  -למשל,
מורים שבעבר היו חברים בקהילה  -אך לא משתתפים (זמן ומקום) ולא משתפים פעולה (גם אם הם משתפים בחומרים),
יחשבו בעינינו כשייכים ל"שולי הקהילה".
מטבלה  1עולה כי ממד התוכן מופיע בכל המאמרים המאפיינים קהילות מורים שנסקרו .יתרה מזאת ,אנו סבורים כי כל
ממדי העמיתיות בקהילה חייבים להיות שזורים בתחום התוכן .למשל ,בקהילות מורי הפיזיקה ,חשיבותו הגדולה מתבטאת
גם בממד המבני  -קיום המפגשים במעבדת הפיזיקה במקום בו קיים ציוד מתאים להתנסות ,גם בשיתוף תוכן רלוונטי,
גם בשיתוף פעולה בייצור ופיתוח פעילויות לשיעורי הפיזיקה וגם בתחושת הזהות הקבוצתית הייחודית למורי הפיזיקה.
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ייצוג ויזואלי של ממדי העמיתיות
ניתן לייצג את מרכיבי העמיתיות באופן ויזואלי,
"דמוי מאסלו" ,כפי שמתואר באיור  .1הממד המבני
הוא המסד שעליו נשענת הקהילה .ממד הייצור בנוי
על התשתית המבנית ,מאפיין את פעילות הקהילה
ואת הדרך בה הקהילה מוציאה לפועל את מטרותיה.
הממד הרגשי-חברתי הוא גם מניע וגם תוצר של
הממדים האחרים ,על כן הוא נעוץ במסד המבני
ומצוי בליבו של ממד הייצור ועוטף את ממד התוכן.
ממד התוכן מהווה ציר מרכזי המכוון את הקהילה
ושזור בכל הממדים האחרים .כל אלו מתקיימים
במסגרת הממד המטא-קהילתי בו מנטרים את
הקהילה ,מציבים מטרות ובוחנים את השגתן.

הממד המטא-קהילתי
ממד התוכן
)שיתוף(

הממד הרגשי

)תחושת שותפות(

ממד הייצור

)שיתוף פעולה :עבודה שיתופית ופעולה משותפת(

הממד המבני
)השתתפות(

איור  :1ייצוג ויזואלי של ממדי העמיתיות

בחינה של עדויות לקיומו של המודל וביטויו בדגמים שונים של קהילות מורי הפיזיקה
עד כה תיארנו מודל כללי של קהילות מורים מקצועיות שהתבסס על סקירת הדגמים השונים המתוארים בספרות .בחלק זה
של המאמר נבחן את מופעיו של המודל בקהילות מורי הפיזיקה בישראל .כיום פועלים בישראל מספר דגמים של קהילות
מורים לפיזיקה .אנו נתייחס לדגם המניפה ודגם-הבת שלו ,הקהילה הסינרגטית ,לדגם קהילת "חברותא" ולדגם קהילות החקר.
במהלך  8השנים האחרונות המחברים ביצעו תצפית משתתפת בקהילות השונות של המודלים השונים ,הן כמובילים ,הן
כמשתתפים פעילים והן כמשתתפים המעורבים בתהליכים המתרחשים "מאחורי הקלעים" של הקהילות השונות .לאורך
ביצוע תצפית משתתפת זו נאספו העדויות הבאות לקיומם של הממדים השונים של מודל העמיתיות בקהילה.

עדויות לקיומו של הממד המבני
אפשר לראות את המחויבות במספר שעות נוכחות לצורך קבלת גמול ההשתלמות כ"השקעת זמן בקהילה" .רוב המורים
אכן משקיעים זמן זה בקהילה ,וכאשר הם נוכחים ,הם גם משתתפים באופן פעיל.
להשתתפות הפיזית משמעות חשובה כבסיס לפעילות הקהילה .למשל ,בשנת תש"ף ,באחד המפגשים של קהילה בדגם
המניפה הופיעו  16משתתפים והמובילים התניעו תהליך למידה מסוים .במפגש שלאחר מכן ,הופיעו  15משתתפים ,אך
כשליש מהמשתתפים במפגש הראשון לא הופיעו למפגש השני ( 5משתתפים) .כרבע מהמשתתפים ( )4במפגש השני
לא השתתפו במפגש הקודם .למפגש השלישי הופיעו  14משתתפים ,אך כשליש מתוכם ( 5משתתפים) לא הופיעו
למפגש השני .למעשה ,רק  6מתוך  19השתתפו ברצף בכל שלושת המפגשים ,כך שלא ניתן היה לחולל המשכיות בתהליך
הלמידה .כיוון שחולפים שבועיים בין מפגש למפגש ,הרי שעבר חודש וחצי עד שהותנע תהליך למידה.
כל מפגשי הקהילות מתרחשים במעבדות הפיזיקה שבבתי הספר ובמקרה של קהילות החקר ,באתרים בהם מתבצע
החקר .למיקום המפגש במעבדה יש חשיבות עליונה ,שכן רק זמינות של ציוד מעבדה יכול לבסס את הפעילות העוסקת
בתוכן הדיסציפלינרי .כמו למשל ,כאשר מורה מעונין להדגים תופעה או פעילות ונדרש לציוד מתאים.
הביטוי הפשוט ביותר לממד המבני בכיוון "החוצה" הוא ההשתתפות ,הנוכחות של המורים במפגש ולכן אין צורך להכביר
מילים על הכיוון "החוצה" .בכיוון "פנימה" ,ממד זה בא לידי ביטוי כאשר מורה מתחייב להקדיש מזמנו וממרצו להעביר
פעילות במפגש ,כתוצאה מהשפעת הקהילה עליו ,כמו גם הקדשת פרקי זמן ייעודיים לדיווחי המורים ,למשכי זמן העולים
לעיתים אף מעבר למחצית המפגש.
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עדויות לקיומו של ממד התוכן
ממד התוכן בא לידי ביטוי פעמים רבות בהתנהגות של שיתוף .דוגמאות לכך בכיוון "החוצה" יש למכביר .בכל מפגש קהילה
של קהילות ממודל המניפה מוקצה זמן ,לפעמים עד כדי מחצית מהמפגש ,לשיתוף בחומרים .מורים בקהילה מציגים
פעילויות שהעבירו בכיתה ואובייקטי למידה (סרטון ,תמונה ,צעצוע ,אתר וכדומה) .גם לשיתוף בתובנות מהתנסות בפעילות
מוקצה זמן ייעודי במפגשי הקהילה.
דוגמה קלאסית שנצפו כמותה לא אחת היא התגובה לשאלה בקבוצת הווטצאפ "יש למישהו סרטון נחמד בנושא התמדה?"
(עצם הבקשה היא שיתוף "פנימה") .באחת הפעמים ,המורה ששלח את השאלה נענה בשיתוף של מעל חמישה סרטונים
שנשלחו ע"י שני מורים חברי קהילה (המורים משתפים בתוכן "החוצה") .נראה שהשיתוף "החוצה" כמו גם הבקשות
לשיתוף נפוצות יותר לקראת סוף השנה ,בתקופה בה העומס על המורים גדול יותר ולכן הם מעדיפים לקבל חומרים שכבר
עברו סינון ע"י חברי קהילה אחרים.
למרות שבינתיים אין לנו מדדים כמותיים ,התרשמותנו היא שמשתתפים בקהילה התופסים את עצמם כשולטים היטב
בתחום התוכן ובהוראתו משתפים יותר ,בין אם בהצעת חומרים ופעילויות ומתן משוב על התנסויות בפעילויות של אחרים
("החוצה") ובין אם התנסות בפעילויות של אחרים ("פנימה") .משתתפים בקהילה התופסים את עצמם כחלשים בתחומים
אלה מפגינים פחות שיתוף .גם  Bolamושותפיו ( )Bolam et al., 2005מציינים דברים דומים אך מתייחסים לקהילות "בוגרות"
לעומת קהילות "מתחילות" .בקהילות בוגרות יש נטייה גדולה יותר להתנסות בפעילויות של אחרים (שם ,עמ' .)137

עדויות לקיומו של ממד הייצור
בבואנו למיין את הדוגמאות מתוך הקהילות עלה כי כל קהילה דורשת מחבריה ייצור ושיתוף פעולה שונים.
למשל ,כאשר צפינו בארגון כנס עבור תלמידי הפיזיקה במודל הסינרגטי ,חלק מהמורים עבדו יחד על חיבור משותף של
מסלול "חפש את המטמון" (עבודה שיתופית) .חלק מהמורים לקח אחריות על מרכיבים שונים של הכנס  -ארגון הכיבוד,
ארגון רשימת המשתתפים וכדומה (פעולה משותפת).
דוגמה להיבט "פנימה" של ממד הייצור היא ,למשל ,כאשר בשיתוף פעולה בו הכינו חברי אחת הקהילות חדרי בריחה
אחד המורים לקח על עצמו את כל הכנת חדר הבריחה .רק לאחר התערבות המובילים הוא אפשר למורים אחרים לבוא
לידי ביטוי וצמצם את השפעתו תוך שהוא נותן מקום לחברי צוות נוספים ליטול חלק בעבודה.
דוגמה נוספת לעבודה שיתופית היא מפגשי דגם "חברותא" בהם מוקדש פרק זמן ניכר לשיתוף פעולה בו המורים
הטירונים והוותיקים מפתחים יחד פעילות כדי להתאים אותה לתלמידים שלהם (.)Kapon & Colton, 2020
בקהילות החקר ,הדרישה המרכזית מחברי הקהילה היא להיות שותפים למחקרים של עמיתיהם .הם עובדים בשיתוף
פעולה בה מנחה נדרש להציג את השלב בו הצוות שלו נמצא במחקר וחברי קהילה מסוימים מחווים את דעתם הן לגבי
תוכן המחקר ואיכותו והן לגבי אופן העבודה עם התלמידים .בעקבות חוות דעת זו ,המנחה מדווח במפגשים הבאים על
ההתקדמות במחקר .זוהי פעילות משותפת ,שכן חוות הדעת מתבססת על עיון מקדים של חברי הקהילה בחומרי המחקר,
שלרוב אמורים להישלח אליהם מבעוד מועד .שיתוף הפעולה "החוצה" הוא עיון בחומרי המחקר והצעת רעיונות ,ואילו
שיתוף פעולה "פנימה" יהיה אימוץ הרעיונות על ידי המנחה לטובת קידום המחקר.

עדויות לקיומו של הממד הרגשי-חברתי
דוגמה לשייכות וזהות קבוצתית היא כמות התגובות המתקבלות כאשר מתחולל אירוע אישי ,בו התגובות הן כשל "משפחה
מורחבת" .למשל ,כאשר אחד המורים חיתן את בנו ,כל חבר בקהילה איחל בקבוצת הווטצאפ גרסה אחרת של "מזל טוב".
פעמיים נצפה שמורים מהקהילה זכו בפרס "המורה המצטיין" והקהילה כולה התגייסה כדי לקנות להם מתנה מטעמה.
דוגמה נוספת ,היא יצירה של סמליל (לוגו) לקהילה ,והדפסת חולצות (ובתקופת הקורונה  -מסכות) עם סמליל זה.
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דוגמה לאחריות כלפי הקהילה ,בכיוון "החוצה" ,נצפתה כשמורים ויתרו על ימי חופשה בחנוכה כדי לעבוד על "חדרי
בריחה" אותם הכינו לכנס המורים ,כדי שיוכלו להציגם ברמה גבוהה .כפי שהתבטא אחד המורים" :שלא לבייש את
הפירמה" ,כשהוא מתכוון לכך שהוא מוכן להשקיע בהכנות כי הוא לא רוצה שקהילת מורי הפיזיקה בה הוא חבר "תתבייש"
בהצגה לא מקצועית של חדרי הבריחה.
דוגמה לתחושת אמון בין המשתתפים ,בכיוון "פנימה" ,נצפתה כאשר אחד המורים המובילים היה מוכן להודות בבורות
ביחס לתחום התוכן  -הפסקת חשמל שהתרחשה אצלו בבית ,אך רק בשתיים מתוך שלוש הפאזות של המתח .פנייתו
לקהילה ,על מנת שהקהילה תוכל לסייע לו בידע התוכן ,התבססה על תחושת האמון.
תחושת השותפות "מרוממת את הנפש" של המורים .לא פעם ,בסיום מפגש הקהילה ,המורים מדווחים שהם הגיעו
עייפים ויצאו עירניים .היא גם באה לידי ביטוי בנכונות של המורים לשפר את תנאי המפגש והם מתנדבים בשמחה להביא
את הכיבוד בעצמם בתורנות או באמצעות תרומה כספית.

עדויות לקיומו של ממד המטא-קהילה
לקראת כל שנת לימודים מתקיימת סדרת פגישות ודיונים של הצוות המוביל והמנהל את הקהילות העוסקת בסוגיות
המתבוננות בקהילה "מלמעלה" .הקהילות נבחנות בכל שנה ע"י הפיקוח והצוות האקדמי ,כחלק ממערך הקהילות לסוגיהן,
בשאלות האם הן עומדות ביעדים שלהן והאם הן עונות על הצרכים שסוג הקהילה נועד למלא .הפגישות עוסקות גם
בשיבוץ והתאמה של מובילי הקהילה לקהילות השונות .בפגישות אלו ,האקדמיה המלווה והפיקוח ערים למסלולי
ההתפתחות של קהילה ,מתוך ראיה הבוחנת מה ניתן לעשות כדי לקדם את ההתפתחות של כל קהילה והתבגרותה.
למשל ,לפני כשנתיים ,נצפה מקרה בו נדרש להחליף מוביל בקהילת המניפה (עקב סיבות אישיות) והדיון סביב החלפתו
התרחב למבט כולל על תפקוד הקהילה (בהיבטים של העמיתיות שהוזכרו לעיל) ומקומה של השותפות האקדמית
בהישגי הקהילה.
בקהילות החקר המובילים נדרשים לקדם את התפתחותם של המורים כמומחי חקר .לפני  3שנים ,התברר שהמורים
המובילים באחת מקהילות החקר ,לא הצליחו לעודד את המורים המשתתפים להצטרף לתהליכי התפתחות מקצועית
(השתלמויות) וכתוצאה מכך הפיקוח והצוות האקדמי המוביל החליט על סגירת הקהילה.

דיון
בעבודה זו ,הסתמכנו על מספר מאמרים העוסקים במאפיינים של קהילות מורים ומתוכם בנינו את "מודל העמיתיות
בקהילה" .המודל מורכב מחמישה ממדים :המבני ,התוכן ,ממד הייצור ,הרגשי-חברתי והממד המטא-קהילתי .הממד המבני
מתבטא בעצם ההשתתפות בקהילה ובמאפיינים של זמן ,מקום ,ואוכלוסיית המשתתפים .ממד התוכן מדבר על מוקד
העיסוק של הקהילה .ממד זה מתבטא בעצם השיתוף ,בין בחומרים ובין בחוויות מהכיתה .העבודה הרפלקטיבית שעושים
המורים בקהילה ,ביחד ,שייכת לממד זה ,שכן הם מתבוננים על התוכן של ההוראה שלהם .קהילות מורים רבות בספרות
אינן דיסציפלינריות ולכן התוכן שעל הפרק הוא דווקא הפדגוגיה ולאו דווקא תחום דעת מסוים .ממד הייצור מתאר את
המרכיב של הקהילה המכוון לתוצר משותף של העמיתים .תוצר זה הוא תוצאה של שיתוף פעולה  -עבודה שיתופית או
פעולה משותפת .הוא יכול להיות אוסף הנתונים מהכיתה כדי לנתחם יחד ולהפיק תובנה כוללת והוא יכול להיות פעילות
שנבנית על ידי מספר מורים .ממד זה חשוב להבחנה בין הדגמים השונים של הקהילות ,שכן בסוגי קהילות שונים החברים
נדרשים לאופן עבודה שונה Jäppinen .ועמיתיה ( )Jäppinen et al., 2016אף מגדירים את הציר המרכזי לאפיון המרכיבים
של קמ"ל בתור שיתוף פעולה הן בתור פרקטיקות של עבודה והן במאפיינים פרטניים של קהילה .הממד הרגשי-חברתי
מתאר את תחושת השותפות שיש לחברי הקהילה ,את היותם חלק ממשהו גדול יותר מפרט יחידי .ממד זה חשוב במיוחד
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עבור מורים לפיזיקה ,שפעמים רבות הם יחידים מסוגם בבית הספר בו הם מלמדים .ממד זה הוא התוצר של שלושת
הממדים הקודמים ועם התפתחותו הוא גם אחד המניעים שלהם .סביר להניח שעוצמת תחושת השותפות שונה אצל
חברי קהילה שונים וזאת בגלל הסיבות השונות להיותם חברים בקהילה ,שכן ההשתתפות ,השיתוף ושיתוף הפעולה
יכולים לנבוע ממגוון סיבות .סיבות אלו מורכבות ממניעים חיצוניים ,כמו למשל ,במקרים בהם הקהילה היא חלק מסדנת
הסטאז' ,או השתתפות רק כדי לקבל גמול השתלמות וכן ממניעים פנימיים בגלל רווח אישי משמעותי ,כמו למשל ,מורים
המזהים שהקהילה היא מקור מצוין לקבלת חומרים ופעילויות לכיתה "למחר בבוקר" (.)Levy et al., 2019, 2020
הממד המטא-קהילתי לא עוסק ביחסים שבין חברי הקהילה כמו הממדים האחרים ,אלא ביחסים שבין הקהילה והסביבה
שלה .הוא מתאר ,למשל ,את הקשר לתמיכה האקדמית הכל-כך חיונית לקהילה ,את נקודת המבט של מובילי הקהילה ואת
היותה של הקהילה חלק ממערך של קהילות.
מחד גיסא ,ממדי העמיתיות יכולים להתבטא בעוצמה גבוהה יותר או בעוצמה נמוכה יותר ,אך ביטוי זה הוא פר מורה ולאו
דווקא פר קהילה .מאידך ,ככל שהקהילה מתפתחת ומתבגרת השיתוף ,שיתוף הפעולה ותחושת השותפות מעמיקים
(.)Grossman et al., 2011
מודל העמיתיות בקהילה הוא חלק מהדיסציפלינה של הנחיית מורים עמיתים לפיזיקה ,דיסציפלינה שגבולותיה דורשים
בירור ( .)Lehavi et al., 2019תהליך ההתפתחות של המורים המובילים הוא תחום בהתהוות (,)Levy et al., 2019, 2020
ופיתוח המודעות שלהם למודל העמיתיות יכול להיות חלק מהידע שיש למובילים בדיסציפלינה זו.
לאחר שבנינו את מודל העמיתיות ,הבאנו עדויות תומכות למרכיבי המודל מתוך השתתפות אינטנסיבית בקהילות השונות.
להמשגה של מודל העמיתיות יש חשיבות בכמה רמות :למורים המשתתפים בקהילות ,למובילי הקהילות ,למפתחי קהילות
מהאקדמיה ,למקבלי החלטות וקובעי מדיניות במשרד החינוך ואף למחקר בנושא .תרומות אלו נפרט להלן.

תרומתו של מודל העמיתיות למורים
הפיקוח על הפיזיקה מצפה מהמורים להתפתח מקצועית מתוך התפיסה ש"הוראה אינה חלטורה ,אלא פרופסיה" .תפיסה
זו ,מובילה לתמיכה במגוון מסגרות של פיתוח מקצועי העונות על צרכים שונים ומסייעות למורים להתמודד עם אתגרי
מקצוע ההוראה ,לפתח זהות מקצועית וגאוות יחידה .חלק ממסגרות אלו הן הדגמים השונים של קהילות מורי הפיזיקה.
מודל העמיתיות חושף בפני המורים את הציפיות מהם וכך מאפשר לכל מורה לבחור קהילה מתאימה לצרכיו ולתפקד בה
באופן מיטבי .בממד המבני מצופה כי המורים ישתתפו במפגשים וישקיעו לפחות זמן מסוים גם מחוץ להם .בממד התוכן
הם נדרשים לקדם את עצמם ואת עמיתיהם במקצוענות בתחום הדעת והוראתו בין אם הם בחרו לעסוק באתגרים
שבהוראת הפיזיקה בקהילות מדגם המניפה או חברותא ,ובין אם הם בחרו בקהילה מדגם קהילות החקר בהן עוסקים
בהנחיית תלמידים החוקרים תופעות בפיזיקה .בממד הייצור ,המורים נדרשים למעורבות המותאמת לאופן שיתוף הפעולה
הרווח בקהילה .הממד הרגשי-חברתי מצפה מהמורים לצאת מתוך הבדידות המקצועית אותה הם חווים פעמים רבות
בבית הספר ולהוות שותפים פעילים לתהליך הפיתוח המקצועי של עמיתיהם.
כמו כן ,מודל העמיתיות בקהילה מציג בפני המורים את המורכבות הגדולה של חברות בקהילת מורים .ככל שהמורים יבינו
את המורכבות הזו הם יתפקדו טוב יותר בקהילה ,תתפתח אצלם תחושת שותפות משמעותית יותר ,הם יהיו גאים יותר
במקצוע בו בחרו ואנו סבורים שהם ישקיעו יותר בהוראה.

תרומתו של מודל העמיתיות למובילים
המודעות לעמיתיות ולממדיה היא חלק מהמקצוענות של מובילי הקהילה כ"משקפיים מקצועיים" המסייעים לפתח את
הקהילה ולהתמחותם בדיסציפלינה של הנחיית-מורים-מכהנים .בנוסף להובלת הקהילה על פי קריטריונים היושבים על
אדנים קוגניטיביים של תחום הדעת והוראתו ,כמו גם על שיקולים אפקטיביים ,מובילי קהילה נדרשים לבחון את הקהילה
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במבט מטא-קהילתי ,שהוא מטא-קוגניטיבי במהותו .הם נדרשים לאפיין חוזקות וחולשות ולגזור מתוך ממדים אלו מדדים
שיעידו על תפקוד הקהילה ולפעול לאורם לפיתוח הקהילה ,כפי שנדגים להלן.
למשל ,בממד המבני ,המורים המובילים צריכים לעקוב אחרי ההשתתפות .בהיותה הבסיס לפעילות הקהילה ,על המורים
המובילים להיות ערים לכך שללא השתתפות רציפה בקהילה לא ניתן לפתח שיתוף פעולה יעיל .כאשר המורים שבוחנים
את הפעילות בכיתה הם לא אותם המורים המגיעים למפגש העוקב שעוסק בדיון בממצאים שעולים מתוך הכיתות ,הדיון
לעיתים ריק מתוכן .מובילים המזהים חוסר השתתפות רציף צריכים לפעול באופן אקטיבי כדי לחזק את הנוכחות של
החברים אם הם רוצים לפתח את ממדי התוכן ואופן העבודה מכוון התוצר.
בחינת ממד התוכן תיעשה למשל ,ע"י מעקב אחרי בקשות השיתוף :שהן מקבלות מענה ,שהמענה בתחום הדעת הוא
איכותי ומגיע ממגוון חברי צוות .על המובילים להקצות פרקי זמן לשיתוף ,לעודד תהליכים של שיתוף בחומרים ושיח מוקיר.
למשל ,כאשר מורה פונה למוביל הקהילה ,המוביל יפנה אותו אל הקהילה בחזרה (ויוודא שבקשתו לא נותרת ללא מענה).
כלומר על מובילי הקהילה "להתאפק" מלהוכיח שיש להם הרבה ידע וחומרים ,ולאפשר למורי הקהילה לשתף זה את זה,
ואף לעודד מורים שאינם משתפים באופן ספונטני לעשות כן .יתר על כן ,על מנת לפתח את הפרטים בקהילה ,על המובילים
לוודא שהשיתוף לא נעשה רק "החוצה" ,קרי ,עמיתים כנותני עצות החולקים בפעילויות אלא מתרחש גם שיתוף "פנימה",
בכך שכל מורה מאמץ לעצמו משהו מתוך השיח שמתעורר בעקבות השיתוף (.)Adams and Vescio, 2015
בממד הייצור ,כדי לקדם את שיתוף הפעולה ,על המובילים להציב את המטרות ,ליצור מסגרות מגוונות ולעקוב מקרוב אחרי
המתרחש בתת הקבוצות בקהילה .כמי שאמון על פיתוח התהליכים ודרכי העבודה ,עליהם לבחון מי המורים המניעים
בצוות ולוודא שכל חברי הקהילה מקבלים מקום להביע את עצמם בתוך המסגרות ( ,)Adams and Vescio, 2015לראות
שמתבצעת חלוקת המשימות ,לראות שהמשימה לא מתמסמסת ולראות שהפעילות מתרחשת לאור המטרות שהוצבו.
כמובילים ,בעלי ידע דיסציפלינארי רחב וניסיון רב בתחום הדעת ובהוראתו ,עליהם גם לבחון את איכות התוצרים ולהציע
דרכים לשיפורם.
ההשתתפות כבסיס לפעולה ,טיפוח נורמות שיתוף תוכן באופן מודע והצבת מטרות ומסגרות לשיתוף פעולה הם הממדים
שיעמיקו בממד הרגשי-חברתי את תחושת השותפות שבתורה תשמש כדינמו להנעת חברי הקהילה .בבואם לטפח את
תחושת השותפות ,המובילים צריכים לנטר ולהפעיל את מרכיבי העמיתיות באופן מודע .לעיתים ,עליהם לוותר על מקומם
המוחלט בראש הפירמידה כדי לאפשר למשתתפים לקחת חלק בקבלת ההחלטות על מנת שתגדל תחושת ההזדהות
והאחריות של העמיתים (.)Grossman et al., 2001
למרכיבי העמיתיות ,ובפרט ,לממד המטא-קהילתי ,יש תפקיד גם ביחסים בין מובילי הקהילה לבין עצמם .המטרות והאופק
אליו המובילים מקדמים את הקהילה נקבעים מתוך שיח עמיתים על בסיס המודעות לאבחון של הקהילה באופן מטא-
קוגניטיבי .אך לא רק המטרות המטא-קהילתיות נקבעות יחד .מרכיבי העמיתיות מופיעים גם ביחסים הנוצרים בין המובילים
של הקהילה .נדיר מאוד לראות מוביל שפוגע בממד המבני ונעדר ממפגש תוך שהוא משאיר את המוביל העמית שלו
להוביל מפגש לבדו .צמד המובילים עסוק מאוד בממד התוכן בשיתוף "פנימה" ו"-החוצה" של פעילויות וחומרים חדשים
בשלב בו הם מתנסים בחומרים לראשונה בכיתותיהם (כמורים) כמו שקורה למשל ,במודל המניפה .להכנת כל מפגש וכן
העברת המפגש עצמו נדרש שיתוף פעולה אינטנסיבי (הן  collaborationוהן  .)cooperationכתוצאה מהשקעה אינטנסיבית
זו ,מפגשי הקהילה ,ובמובן מסוים הקהילה עצמה ,הם תוצר משותף של המורים המובילים .לפיכך ,נוצרת תחושת "בעלות
משותפת" על הקהילה המתבטאת בשיח ("הקהילה שלנו") ,באחריות ובמסירות שהמובילים מגלים כלפי הקהילה .תחושה
זו מניעה את המובילים להמשיך במאמציהם בהובלת הקהילה .הראיה היא שהם ממשיכים בתפקידם לפחות שנים אחדות.
במודל המניפה ובמודל החקר רוב מובילי הקהילות מילאו את תפקידם במשך  4שנים ויותר.
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הגדרות ברורות למדידה
בנוסף להיותם של ממדי העמיתיות בקהילה המשגה שימושית עבור חברי הקהילה ומוביליה ,ניתן לפתח מתוכם
פרמטרים הניתנים למדידה .למשל ,ההשתתפות יכולה להימדד על פי הנוכחות (כמות ורצף) והזמן שעל המורה להשקיע
כדי להשתתף בקהילה ,וכן ניתן למדוד את תדירות הפגישות ואת כמות המשאבים הפיזיים המושקעים בקהילה .הפרמטר
המודד את ממד התוכן ,ובפרט ,את השיתוף ,יכול להיות כמות ואיכות החומרים שהמורה מעמיד לרשות אחרים בקהילה
או מבקש מחבריה ,מעשיר את ידיעותיהם במתן משוב ובקבלת משוב .שיתוף הפעולה ניתן לבחינה בעזרת פרמטרים
דוגמת משך הזמן המושקע בעבודה משותפת ותחושת הבעלות שיש לכל אחד מחברי הקהילה על התוצר המשותף.
הממד הרגשי-חברתי ותחושת השותפות אמנם קשים למדידה ,אך ניתן לבחון אותם באמצעות דיווח עצמי של המורים
ובמידה מסוימת על פי מידת ההקרבה שמורים מפגינים כפי שזה יכול לעלות מתוך סיפורי המורים עצמם .מדדים אלו,
בסיוע מחקר אקדמי נוסף יכולים להפוך למחוון שיסייע להבין את המצב ההתפתחותי של הקהילה ולבחינה של
התהליכים המתרחשים בתוכה .המדדים יאפשרו למובילים לבחון את התפקוד של המשתתפים ומה ההיבטים שצריך
להתערב בהם ,תוך קביעת סדרי עדיפות  -למשל ,באילו מקרים ניתן להסתפק בשיתוף תוכן רפלקטיבי בלבד ובאילו
מקרים חשוב להתעקש ליצור תוצר בשיתוף פעולה .כמו כן ,מחקר המשווה בין סוגי הקהילות בממדים אלו יכול לשפוך
אור על תרומתם של דגמי ההפעלה השונים של הקהילות למורים ולמובילים.
אמנם נעשו נסיונות לפתח מחוונים כאלו (למשל ,)Woodland, 2016, Jäppinen et al., 2016 ,ו Jäppinen -ושותפיה
( )Jäppinen et al., 2012, 2016אף הגדירו מודל של שיתופיות ( )collaborativnessהמחולק ל 10 -ממדים כשכל אחד מהם
מורכב מכמה תת-קטגוריות ,אך הממדים שהם מציעים חופפים במידה רבה ואינם הירארכיים ,והמודלים מורכבים ולא
נוחים ככלי אבחון בשדה .לעומת זאת ,הממדים המוצעים כאן מאפשרים הערכה טובה יותר של תהליכים ופעולות
המתרחשות במסגרת הקהילה ,שכן הם אורתוגונליים ,הירארכיים ומקיפים ,שכן לא מצאנו תהליך שלא נכלל תחת אחד
הממדים של העמיתיות בקהילה.

היחס של קובעי המדיניות למודל העמיתיות בקהילה
פיתוח המדדים לממדי העמיתיות בקהילה הוא צורך של קובעי המדיניות על מנת לקבוע את איכות הקהילות ולוודא
שהקהילות מגשימות את ייעודן ומצדיקות את ההשקעה הכלכלית בהן .לכן ,ראוי בעינינו כי קובעי המדיניות יפנו אל
המוסדות האקדמיים על מנת שיפתחו מדדים אלו ויחקרו את השפעתם.
מורים מובילים רבים מובילים את הקהילה שלהם מתוך אינטואיציה ולא מתוך הסתמכות על דיסציפלינה של הנחיית
מורים .יש צורך לפתח אצלם את הדיסצפלינה הזו ,קרי ,את ההמשגה ואת כלי המדידה .במסגרות הקיימות לפיתוח מורים
מובילי-קהילות נקודת המבט המקנה למובילים הסתכלות דיסציפלינרית-מקצועית כזו ,נשארת ללא מענה .מודל
העמיתיות יכול להיות נדבך משמעותי בדיסציפלינה זו ולהקנות את ההמשגה ואת הכלים עבור המורים המובילים ,הן כדי
שיוכלו לבחון את קהילותיהם ,אך עוד קודם לכן ,כדי שידעו מהם הקריטריונים אליהם הם שואפים .לכן ,אנו מציעים
להתייחס למודל העמיתיות בקהילה כחלק מההכשרה וההתפתחות המקצועית של המורים המובילים.
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צנחנות – מתקופתו של ליאונרדו דה-וינצ'י,
ועד לניסוי מיליקן
בין מחקר לעשייה

ומה הקשר בין צניחה לבין וירוס הקורונה?
תום ישראלי ,1מרכז חינוך ליאו-באק ,חיפה

 .1מבוא
במהלך לימודי הפיזיקה,
התלמידים עסוקים לא אחת
בשאלה עד כמה התוכן הנלמד
"מציאותי" .דהיינו ,עד כמה
החומר הנלמד בכיתה מתאים
לתיאור בעיות אמיתיות מחיי
היום-יום ,ועד כמה הוא מאפשר ניבוי מדויק תוך
התחשבות בתנאים הפיזיקליים המלאים .החיכוך עם
האוויר הוא דוגמא למכשול תפישתי כזה .אמנם לעיתים
מוצדק להתעלם ממנו ,אך פעמים רבות לא – דבר העלול
להוביל למחשבה כי
המכניקה הניוטונית טובה
על הנייר ,אך איננה
שימושית בפועל .כמו כן,
להתפתחות
בדומה
ההיסטוריה המדעית (עד
להופעתם של גליליי
וניוטון) ,גם בהוראת
התעלמות
הפיזיקה,
מהחיכוך כאלמנט מרכזי
המשפיע על תנועתם
של גופים עלולה להוביל
לתפישות שגויות בקרב תלמידים.
בעבודה זו יוצגו מספר מאפיינים של תנועת גופים בתווך
צמיג או צפוף ,המרחיבים את הידע הנלמד במכניקה
במסגרת בתוכנית הלימודים .תחילה תוצג "בעיית הצנחן",
אשר במסגרתה נשאלת השאלה מהי מהירותו של צנחן
כפונקציה של הזמן כאשר מתחשבים בחיכוך עם האוויר.
הבעיה נפתרת תוך הנחת מודל בסיסי (לינארי במהירות)

לחיכוך עם האוויר ,ובסיומה מתקבלת פונקציה שמתארת
את מהירות התנועה בהשפעת החיכוך עם התווך.
לאחר מכן ,הדיון מורחב לטובת הבנה מעמיקה יותר של
סוגי תנועת חלקיקים בזורמים ,תוך שימת הדגש על
מספר מושגים ועקרונות חשובים מעולם מכניקת הרצף.
במסגרת הדיון משובצות מספר דוגמאות מחיי היום-יום
ומההיסטוריה המדעית ,הקשורות לתנועה בתווך צמיג או
צפוף .בתוך כך ,מודגמת התרומה של מודל ה"צניחה" של
סטוקס לחישוב מטען האלקטרון ע"י מיליקן בתחילת
המאה הקודמת .כמו כן מוצג מודל נוסף (ריבועי במהירות)
לחיכוך של גוף עם תווך ,שעבורו מוגדר במסגרת עבודה זו
קבוע דעיכה אפקטיבי,
באנלוגיה לקבוע הדעיכה
האקספוננציאלי .תוך שימוש
בקבוע זה ,מוארים מספר
היבטים של דמיון ושוני בין
שני המודלים .בנוסף ,מוצעת
הצעה לפתרון מפושט
מתמטית למודל הריבועי,
אשר קל להציגו ולנתחו.
החלק האחרון בעבודה זו
מוקדש להצגת ממצאים
מניסוי פשוט שניתן לערוך
בכיתה ,בו משוחרר ממנוחה גוף כאשר ההתנגדות האוויר
איננה זניחה .ניתוח הממצאים מאפשר להציג את
האלמנטים העיקריים שהוצגו בחלקים הקודמים ,תוך
הרחבת הניתוח גם לפונקציית מקום-זמן של תנועת הגוף,
ובחינת ההתאמה של המודלים השונים שהוצגו לממצאים
הניסיוניים.

tom.is0501@gmail.com 1
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מאמר זה מיועד בראש ובראשונה למורים לפיזיקה
החפצים להרחיב את הידע בנושאים הנ"ל .עם זאת ,תוך
יצירת ההתאמות הנדרשות ,התכנים המובאים להלן
ניתנים ללימוד בכיתה באופן מעשיר וחווייתי .מרבית
התכנים המובאים בעבודה זו נלמדו בהדרכת הכותב באחת
מכיתות י"א בשנה"ל תש"פ בתיכון מרכז חינוך ליאו-באק
בחיפה ,כחלק מתכני ההערכה החלופית .בנספח המופיע
בסוף המאמר מצורפת דוגמא לדף עבודה בנושא ,בו ניתן
לעשות שימוש במסגרת הוראת הנושא בכיתה.

 .1מודל בסיסי לחיכוך עם האוויר – צניחה
חופשית
בחלק זה יוצג מודל בסיסי לתיאור תנועה המושפעת
מחיכוך עם תווך ,על שלל היבטיו .במסגרת המהלך
המתואר להלן ,חשוב להכיר שני נושאים מרכזיים :קשרים
דיפרנציאליים ואינטגרליים בין גדלים קינמטיים (מקום,
מהירות ותאוצה) ופונקציית האקספוננט (ונגזרותיה).

 .1.1מבוא ואינטואיציה פיזיקלית
כאשר גופים נעים בתוך תווך שצפיפותו או צמיגותו אינה
ניתנת להזנחה (כמו למשל באוויר ,במים וכו') ,ישנה
התנגדות לתנועתם אשר ניתנת לתיאור ע"י כוח חיכוך.
בתור דוגמא ,ניתן לחשוב על צנחן שקופץ ממטוס כאשר
גופו אופקי (מקביל לקרקע) .בשלב הראשון של הצניחה,
הצנחן נע כאשר המצנח סגור .מיד ברגע הקפיצה ,מהירותו

אפס ,ואט אט מהירותו של הצנחן גדלה (בגודלה) .אולם,
המהירות איננה גדלה עד לאינסוף ,אלא מגיעה לערך
"רוויה" כלשהו ,זוהי המהירות הסופית של הצנחן
(באנגלית .)terminal velocity :כלומר ,לאחר זמן-מה,
הצנחן מתמיד בתנועתו ,ונע במהירות קבועה ובקו ישר.
לרוב ,בשלב מאוחר יותר של הצניחה ,הצנחן פותח את
המצנח .במקרה זה ההתנגדות של הגוף (צנחן+מצנח) עם
האוויר גדלה עוד יותר ,כך שמהירותו הולכת וקטנה ,עד
שמגיעה לערך רוויה אחר ,שמתאים למהירות הסופית של
הצנחן עם המצנח2.
הנקודה החשובה היא שבניגוד לכוח החיכוך שהכרנו בין
גופים קשיחים שנמצאים במגע זה עם זה ,החיכוך עם
האוויר איננו קבוע ,ותלוי למעשה במהירות של הצנחן.
ככל שהמהירות גדולה יותר ,כך החיכוך גדול יותר.
אינטואיציה לכך ניתן לקבל מחיי היום-יום ,כאשר מוציאים
(בזהירות) יד מתוך מכונית נוסעת .ככל שמהירות המכונית
גדולה יותר ,המהירות היחסית של פגיעת האוויר ביד
גדולה יותר ,ואנו מרגישים כוח גדול יותר המופעל על היד
שלנו מצד האוויר.

 1.2ניתוח דינמי  -מציאת מהירות סופית ומשוואת
התנועה
בתור מודל ראשוני ,נניח כי גודל כוח החיכוך  fעם התווך
(במקרה זה – האוויר) נמצא ביחס ישר למהירות הגוף:
f =γv

()1

t
בזמנים מאוחרים
מהירות מקסימלית )סופית(
כוח הכובד שווה לכוח החיכוך

f air

f air

f air
mg
mg
mg

המשך התנועה
מהירות גדולה יותר
כוח הכובד גדול מכוח החיכוך

תחילת התנועה
מהירות קטנה
כוח הכובד גדול מאוד מכוח החיכוך

 2להלן קישור לסרטון המדגים את מהירותו של צנחן במהלך צניחתו ,בשני השלבים הנ"ל. https://www.youtube.com/watch?v=ur40O6nQHsw :
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כאשר  γמקדם חיכוך שתלוי בצורת הגוף (צנחן בהשוואה
לשילוב צנחן+מצנח) ובצמיגות התווך (מים ,למשל,
צמיגיים מאוויר) ,ו v -מהירות הגוף .לעיתים כוח זה מכונה
כוח גרר (באנגלית  .)drag forceלמעשה ,מבחינה מתמטית,
זהו המודל הפשוט ביותר שניתן להניח עבור כוח שגדל
עם המהירות – גידול לינארי.
בהמשך (חלק  )2נראה כי במקרים רבים יש למודל פשוט
זה הצדקה פיזיקלית ממש .בינתיים ,נרצה לראות האם
מודל פשוט זה יכול במידת-מה לתאר את תנועת הצנחן,
ובאופן ספציפי את מהירותו כפונקציה של הזמן .שקול
הכוחות הפועלים על הגוף הינו  , ΣF = mg − γνכאשר
בחרנו את הכיוון החיובי של ציר המקום להיות כלפי מטה.
את המהירות הסופית (הטרמינלית) של הצנחן נקבל
מתנאי ההתמדה0 :
=  , mg − γ vולאחר העברת אגפים
נקבל:
mg

γ

= Vt

Vt

t

כעת ,ניזכר כי התאוצה היא הנגזרת של המהירות לפי
הזמן , a = v ,ולכן מתוקף החוק השני של ניוטון נקבל:
v

()2

זוהי ,כאמור ,המהירות הגדולה ביותר שיכולה להיות לצנחן.
נזכור כי מדובר במהירות קבועה המתקבלת בתום שלב
ההאצה.
למהירות הסופית משמעות חשובה גם בתכנון המצנח
עצמו :בעת הנחיתה על הקרקע פועל על הצנחן מתקף
מצד הקרקע; לפי משפט מתקף-תנע אנו יודעים כי ככל
שמהירות הצנחן בעת הפגיעה בקרקע גדולה יותר ,כך
המתקף הפועל עליו מצד הקרקע גדול יותר .נרצה לכן
שצורת המצנח תהיה כזו שמקדם החיכוך  γבינו לבין
האוויר יגרום למהירות סופית קטנה מספיק ,כך שבעת
הנחיתה המתקף שיפעל על הצנחן יהיה קטן .במילים
אחרות ,מקדם חיכוך גדול יותר יביא לנחיתה "רכה" יותר,
כפי שאנו מצפים אינטואיטיבית3.
בשלב זה נוכל להציג סקיצת גרף מקורב של מהירות
הצנחן כפונקציה של הזמן .תחילה מהירותו אפס ותאוצתו
הגדולה ביותר (ושווה לתאוצת הכובד) .ככל שעובר הזמן,
התאוצה קטנה ,עד ההגעה למצב שיווי משקל בין
הכוחות ,שבו הצנחן מתמיד עם מהירותו הסופית . Vt

0

γ
m

v= g −

()3

כאשר  g , γ , mקבועים .משוואה זו נקראת לעיתים
משוואת התנועה של הגוף ,שכן היא קושרת בין הגדלים
הקינמטיים המאפיינים את תנועת הגוף.
f = γʋ

ɡ
Vt

Vt

ɡ

γ
=
m

slope:

ʋ

0

ניתן גם להציג גרפית את התלות של נגזרת המהירות
(התאוצה) במהירות .כפי שניתן להבין ממשוואה (,)3
בהצגה זו – נקודת החיתוך עם הציר האנכי היא תאוצת
הכובד  ,gנקודת החיתוך עם הציר האופקי היא המהירות

 3למעשה ,מצנח טוב יהיה כזה שיביא למהירות סופית קטנה ,אך גם יאריך את משך זמן האינטראקציה בעת הנחיתה .באופן זה הכוח הממוצע הפועל על הצנחן יהיה הקטן
ביותר:
J mVt
=
= F
∆t
∆t
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הסופית  , Vtושיפוע הגרף קבוע ושווה ליחס  −γ / mוגם
ליחס  . − g / Vtבפיתוחים המובאים בנספחים לעבודה זו,
ניתן לקבל הבנה נוספת למשמעותם של יחסים אלו ,ולדרך
הצגה גרפית זו.

 1.3פתרון משוואת התנועה
כעת ,על מנת לפתור את המשוואה ( ,)3עלינו "לנחש"
פתרון .אולם ,על מנת לדעת מהו "ניחוש טוב" ,עלינו להבין
טוב יותר את המשוואה .אנו מחפשים פונקציה ) v ( t
שכאשר נגזור אותה לפי הזמן ,נקבל פונקציה אחרת (אם
γ
כי דומה לה במידת-מה) . g − v ( t ) :כפי שניתן לראות,
m
הפונקציה )  , v ( tשהיא למעשה תאוצת הצנחן ) , a ( t
שווה לפונקציה ) ( v ( tמהירות הצנחן) כאשר כופלים
אותה במספר קבוע (ושלילי) , )−γ / m) :ולאחר מכן
מוסיפים מספר קבוע (חיובי)  .gמדובר בקשר פשוט בין
שתי פונקציות של הזמן –מתיחה (או כיווץ) והזזה אנכיים.
בנוסף ,ע"י חלוקה והעברת אגפים נוכל לבודד את
הפונקציה ) : v ( t

m
mg
= ) v (t
− v +

γ

γ

()4

בתצורה זו של המשוואה ניתן לזהות בבירור באגף ימין את
איבר המהירות הסופית שאינו תלוי בזמן. Vt = mg / γ :
דבר זה מרמז לנו כבר כי האיבר  )−m / γ )vצריך לשאוף
לאפס לאחר זמן ארוך.
כעת ,ידוע לנו שבעת בגזירה של פונקציה מעריכית מהסוג
f x
של ) (  eיש לכפול בנגזרת הפנימית .נזהה כי זה המקרה
באגף ימין של משוואה ( :)3האיבר הוא למעשה הפונקציה
שאנו מחפשים מוכפלת בנגזרתּה הפנימית ,כאשר הזמן
הוא המשתנה הבלתי תלוי .לכן ,נחפש פתרון אקספוננציאלי
עבור פונקציית מהירות-זמן של הצנחן מהצורה:
γ
− t
 , v ( t )= A + Be mכאשר  Aו B -קבועים מספריים (עם
יחידות מתאימות).
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γ
− t 
mg 
m
=
) v (t
1 − e 
γ 


()5

נשים לב כי הגורם המשותף הינו מהירות הצנחן הסופית
 ,Vtלפי משוואה ( .)2תוך שימוש בקשר זה ,נוכל לרשום
את המשוואה המתארת את מהירות הצנחן כפונקציה של
הזמן בצורה הקומפקטית הבאה:
g
− t 

Vt
=v
( t ) Vt 1 − e 



אופן רישום זה מדגיש כי ידיעת המהירות הסופית של
הצנחן  , Vtעבור תנועתו בתווך מסוים ,מספיקה על מנת
לדעת מה מהירותו בכל רגע.
לסיכום – תחת הנחת המודל ,לפיה כוח החיכוך עם האוויר
לינארי במהירות של הצנחן ,מצאנו את מהירותו של
הצנחן בכל זמן .ניתן להציב את הפתרון ( )5למשוואה (,)3
ולהיווכח כי הוא אכן מקיים אותה .בתור “בדיקת שפיות”
ניתן לזהות כי אכן בגבולות  t → 0ו t → ∞ -מתקבלות
המהירויות  0ו Vt -בהתאמה.
ניתן בקלות לקבל ביטוי המתאר את
בנוסף ,ממשוואה ()5
γ
− t
תאוצת הגוף בכל רגע  . a ( t ) = ge mניתן לראות כי בזמן
אפס התאוצה היא תאוצת הכובד  ,gמשמע :בהתחלת
התנועה כוח החיכוך עם האוויר זניח ביחס לכוח הכובד.
בזמנים מאוחרים ,התאוצה מתאפסת ,בהתאמה להגעה
למצב שיווי המשקל שתואר לעיל .נשרטט את הגרף
תאוצה-זמן המתאים לתנועת הצנחן:
ɡ

а

למעשה ,במשוואה ( )4ראינו כבר כי  , A = mg / γאולם
נניח לפי שעה שאיננו יודעים את ערכו של קבוע זה .על
מנת למצוא את הקבועים המספריים הללו ,ניעזר בידע
שסיגלנו על הבעיה מבחינת תנאי הקצה – התחלה וסיום.
כפי שראינו ,ברגע  t = 0מהירות הצנחן אפס ,ומכך נקבל
 . B = − Aבנוסף ,כאשר הזמן ארוך מאוד ∞ →  , tמהירות

הצנחן הינה המהירות הסופית שחישבנו לעיל ,משוואה
( ,)2שכן מתקבל  . A = mg / γנציב את הקבועים ונקבל
משוואה המתארת את תלות המהירות של הצנחן בזמן:

t

τ

0
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 1.4קבוע הזמן האופייני x
גודל המקדם שכופל את הזמן באקספוננט (הדועך)
בפונקציה ( )5שקיבלנו הינו  , γ / mוהוא שווה להופכי
לקבוע הזמן האופייני המתאר את דעיכת האקספוננט . τ
תחת סימון זה ,נקבל את הצורה  . e − t /τכלומר ,לאחר פרק
זמן  τפונקציית האקספוננט דועכת ל( 1/ e -כ)37%-
מערכה ההתחלתי .תחת סימון זה ניתן לרשום את
הפונקציה המתארת את מהירות הצנחן כתלות בזמן כך:
t
− 

=v
( t ) Vt 1 − e τ 



()6

כאשר ,כזכור , Vt = mg / γ ,ולכן קבוע הזמן האופייני
בבעיה מתואר ע”י היחסים הבאים:

m Vt
=
γ
g

=τ

()7

כפי שניתן לראות ,במקרה של פונקציה מהצורה (,)6
לאחר פרק זמן  τהמהירות מגיעה ל , (1 − 1/ e ) -שהם
כ 63%-מערכה הסופי.

 1.5עבודת כוח החיכוך
בנספח  6.1מופיע חישוב עבור עבודת כוח החיכוך במודל
המופיע בחלק זה .החישוב כולל הוכחה לשימור האנרגיה
במערכת הצנחן-אוויר .נציין כאן כי בזמנים קצרים t  τ
עבודת כוח החיכוך אפס ,שכן מהירות הגוף נמוכה ,ולכן
מוצדק להניח שימור אנרגיה מכנית והמרה ישירה בין אנרגיה
פוטנציאלית כובדית לאנרגיה קינטית .בזמנים ארוכים
 t  τלעומת זאת ,מהירות הגוף קבועה ,וכך גם כוח
החיכוך הפועל על הגוף .במצב זה ,בעוד שאין שינוי באנרגיה
הקינטית ,קיים שינוי באנרגיה הפוטנציאלית הכובדית ,שכן
הגוף נע מטה .מאחר שהמהירות קבועה ,שינוי זה לינארי
עם הזמן ,ומומר לעבודת כוח החיכוך ,שאף היא לינארית
בזמן ,בהתאם לשימור האנרגיה במערכת כולה.

בזורמים .בנספחים לעבודה זו מובאת גם השוואה איכותית
וכמותית בין המודלים השונים.

 2.1צמיגות של תווך ומספר ריינולדס
כפי שראינו ,כאשר גוף או חלקיק נע בתווך זורם כלשהו
(נוזל או גז) ,מופעל עליו כוח המנוגד לכיוון תנועתו ,אשר
ניתן לתארו ככוח חיכוך .כוח חיכוך זה תלוי הן בתכונות
התווך הזורם והן בתכונות החלקיק הנע בו .אחד
הפרמטרים הנחוצים לצורך תיאור התנועה כנ"ל בתווך
הינו צמיגות התווך (באנגלית .)Viscosity :באופן פורמלי,
הצמיגות מבטאת את התנגדות הזורם לעיוות (שינוי צורה)
בתגובה להפעלת מאמץ גזירה עליו ,אך באופן אינטואיטיבי
ניתן לחשוב על הצמיגות כעל סמיכות .כך למשל –
בטמפרטורת החדר ,הצמיגות של שמן גבוהה פי  50לערך
מזו של מים ,ואילו הצמיגות של דבש גבוהה פי  100לערך
מזו של שמן.
גם לגזים ישנו פרמטר צמיגות ,אולם הוא קטן פי מספר
סדרי גודל מזה של נוזלים – הצמיגות של האוויר בלחץ
אטמוספרי ובטמפרטורת החדר ,למשל ,קטנה פי כ50-
מהצמיגות של מים באותם תנאים .בספרות הפיזיקלית
נהוג לסמן את הצמיגות באות ( nאו לעיתים  )hוהיא
מכונה גם צמיגות דינמית .במערכת היחידות  SIיחידות
הצמיגות הן:
N
kg
=[ µ ]= Pa ⋅ s= 2 ⋅ s
m
m⋅s
בטבלה הבאה ניתן לראות מספר חומרים עם ערכי
הצפיפות והצמיגות שלהם ,בטמפרטורת החדר ובלחץ
אטמוספרי.
צפיפות התווך
סוג התווך

 kg 
3 
m 

ρ

צמיגות התווך

 kg 

 m⋅s 

µ

אוויר

1.2

1.8 · 10-5

מים

1,000

0.001

 .2מודלים פיזיקליים לתנועה בזורמים

שמן זית

992

0.056

בחלק זה מובא הסבר מעמיק יותר על תנועת גופים בתווך.
במסגרת ההסבר מובאות מספר דוגמאות שימושיות,
וכמו כן מוצג מודל נוסף לתיאור תנועתם של גופים

גליצרין

1,250

1.5

דבש

1,400

~5
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בתמונה הבאה ניתן לראות דבש נשפך ,לצורך המחשה של
זרימת תווך בעל צמיגות גבוהה במיוחד4.

ρ vD
µ

= Re

()8

כאשר  ρצפיפות התווך (ב v ,) kg / m3 -מהירות אופיינית
של תנועת החלקיק בתווך (ב D ,) m / s -גודל אופייני של
החלקיק (קוטר ממוצע ,ב ) m -ו µ -צמיגות התווך (ב-
)  .) kg / )m ⋅ sבשלב זה ניתן לבדוק כי אכן מספר ריינולדס
חסר מימדים .כאשר מדובר בתנועת חלקיק בתווך ,על
מנת לקבוע את ערך המהירות האופיינית המתאים
לנוסחא לעיל ,ניתן לקחת את המהירות הסופית של
החלקיק  , Vtאו כמחצית ממנה.

בדינמיקה של זורמים נעזרים לעיתים קרובות בגודל חסר
מימדים שנקרא מספר ריינולדס .את מספר ריינולדס
מסמנים  Reוהוא מבטא את היחס בין כוחות האינרציה
(התמד) של הזורם לבין כוחות החיכוך הפועלים בתוך
הזורם .ככל שמספר ריינולדס קטן יותר ,כך השפעתה של
הצמיגות גדולה יותר ,ולהיפך.
מספר ריינולדס שימושי למשל לקביעת אופי ("משטר")
הזרימה של זורם מסוים בתחום מוגבל (כמו צינור למשל)
– תנועה של שכבות הזורם במקביל למשטח (זרימה
למינרית) או תנועה מערבולתית (זרימה טורבולנטית).
בהתאמה ,סוג הזרימה של התווך משפיע גם על סוג הכוח
הפועל על חלקיק הנע בתווך .נרשום את הנוסחא לחישוב
מספר ריינולדס באופן כללי ,ולאחר מכן נבין מהי
המשמעות כלפי הבעיה שלנו:

Re >~105

Re~104-~105

בתרשים הבא ניתן לראות מספר שרטוטים סכמטיים
המציגים את סוג זרימת התווך ואת תנועת החלקיק בו
עבור מספרי ריינולדס שונים .הקווים הרציפים מתארים
את שכבות הזרימה של הזורם.

 2.2מודלים לתנועת חלקיק בתווך זורם – סוג כוח
החיכוך
ניתן להראות כי כאשר  Re < 1זרימת הזורם למינרית,
כלומר בעלת כיוון וללא מערבולות ,ותנועת החלקיק בו
מושפעת מכוח חיכוך (או :כוח גרר) הנמצא ביחס ישר
למהירות החלקיק  5. f ∝ vזהו כלל סטוקס:
=
f Re<1 6πµ R ⋅ v

()9

בהתאמה למודל הלינארי המתואר בחלק  ,1עם
 γ = 6πµ Rממשוואה ( ,)1ופרמטרים פנימיים התלויים
בזורם ובחלקיק :הצמיגות  µורדיוס החלקיק  . Rבהתאם

Re >~90

Re~10

Re<<1

 4ראו בקישור https://youtu.be/9uyyOHIidMA :בסרטון ניתן להתרשם מצילום וידאו של זרימת דבש באיכות גבוהה.
 5קיימת גם הגדרה מחמירה פחות ,לפיה הזרימה למינרית עבור  Re < 10כך שכלל סטוקס מתקיים עבור תחום רחב יותר של מספרי ריינולדס.
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לכך ,נוכל לקבל את המהירות הסופית של החלקיק עבור
מקרה זה תוך הצבת המקדם  γלמשוואה (6:)2

mg
6πµ R

= Vt

()10

לעומת זאת ,כאשר  Re > 1000הזרימה מערבולתית
(טורבולנטית) ותנועת החלקיק מושפעת מכוח חיכוך
(גרר) הנמצא ביחס ישר לריבוע מהירות החלקיק f ∝ v 2
לפי מה שמכונה משוואת הגרר:

1
ACd ρ ⋅ v 2
2

=
f Re >1000

()11

כלומר ,במקרים אלו כוח החיכוך מתאים למשוואה
1
2
מהצורה  f = β vעם  . β = ACd ρגם כאן הפרמטרים
2
תלויים הן בזורם והן בחלקיק :שטח הפנים של החלקיק
בעיית התנועה

סוג
התווך

צפיפות
התווך

צמיגות
התווך

 , Aמקדם הגרר של החלקיק ( Cdגודל חסר יחידות התלוי
בצורת החלקיק) וצפיפות התווך  . ρכפי שניתן לראות,
אין ביטוי לצמיגות התווך במודל משוואת הגרר.
כאשר  1 < Re < 1000מדובר בתחום ביניים בין זרימה
למינרית לזרימה מערבולתית ,ובהתאמה עבור חלקיק הנע
בתווך מדובר בתחום ביניים בין שני המודלים שהוצגו לסוג
כוח החיכוך.
לסיכום ,מהגדרת מספר ריינולדס ( )8אנו מבינים כי שימוש
במשוואת סטוקס ( )9מתאים במיוחד לתיאור תנועת
חלקיקים קטנים בזורמים ,או לתיאור של תנועת חלקיקים
גדולים יותר במהירויות נמוכות .לתנועת חלקיקים גדולים
בתווך בעל צמיגות נמוכה ,לרוב תתאים יותר משוואת
הגרר ( .)11דוגמאות למספר תנועות כאלו ,עם חישוב
מקורב של מספר ריינולדס ,ניתן למצוא בטבלה הבאה:

קוטר
החלקיק

מהירות
סופית

מהירות
אופיינית

מספר
ריינולדס

סוג החיכוך
(ריבועי או
לינארי במהירות)

m
Vt  
 s 

m
vtyp  
 s 

Re

נפילת צנחן ללא
מצנח7

אוויר8

1.2

1.8 ⋅10−5

0.8

50

25

1.3 ⋅106

f ∝ v2

נפילת צנחן עם
מצנח

אוויר

1.2

1.8 ⋅10−5

10

5

2.5

1.7 ⋅106

f ∝ v2

נפילת מנג’ט

אוויר

1.2

1.8 ⋅10−5

0.08

1

0.5

2700

f ∝ v2

ירידת טיפות גשם
מהעננים

אוויר

1.2

1.8 ⋅10−5

0.006

10

5

2000

f ∝ v2

עליית בועות CO2
במשקה סודה

מים

1000

0.01

0.006

0.3

0.15

900

תחום ביניים

1250

1.5

0.004

0.07

0.035

0.12

f ∝v

1000

0.01

2 ⋅10−6

−

2.5 ⋅10−5

5 ⋅10−5

f ∝v

 kg 
 kg 
 ρ 3 
 m⋅s 
m 

µ

f ∝v

נפילת כדורון
בגליצריןפלדה גליצרין
תנועת חיידק
 E.coliבנוזל ֵמימי

מים

) D( m

 6בחישוב כוח הכובד לצורך מציאת המהירות הסופית ,עבור אובייקט שצפיפותו אחידה ניתן לחשב את המסה ע"י מכפלת צפיפות החומר בנפח הגוף ,כך ש . mg = ρ gV :אך

למעשה ,יש לחשב את ההפרש שבין צפיפות החומר ממנו עשוי הגוף לבין צפיפות התווך ,כלומר− ρfluid ) gV :

object

(ρ

=
mg
במקרים רבים ניתן להזניח צפיפות אחת ביחס

לשנייה ולקבל את הביטוי הפשוט המופיע לעיל.
 7כאן ,וביתר האזכורים של המונח "נפילה" בטבלה ,אין הכוונה לנפילה חופשית בהשפעת כוח הכובד בלבד ,אלא לתנועה מטה במשמעותה היום-יומית.
 8כאן וביתר האזכורים הכוונה לאוויר בלחץ אטמוספרי בטמפרטורת החדר.
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בשני החלקים הבאים יוצגו דוגמאות שימושיות לחוק
סטוקס.

 2.3דוגמא – תנועת אירוסולים (חלקיקים קטנים)
באוויר
אירוסולים ( )Aerosolsהם חלקיקים קטנים העשויים לרוב
מנוזל או מוצק המרחפים באוויר .דוגמאות נפוצות
לאירוסולים הן חלקיקי ענן וערפל (טיפונות מים) ,חלקיקי
אבק ,מלח ,חלקיקי זיהום אוויר ועשן .ישנן גם מחלות
הנישאות באוויר ע"י אירוסולים ,ובאחרונה פורסם במספר
מאמרים ,וכן בסקירה של ארגון הבריאות העולמי ,כי ישנן
עדויות לכך שנגיף קורונה ,COVID-19 ,מופץ בדרך זו9.
ננסה בעזרת חישוב קצר להבין מה המקור ל"ריחוף" זה
של האירוסולים.
לפי סקירה שפרסם ארגון הבריאות העולמי ,המבוססת
על מספר מחקרים שבוצעו בעת האחרונה ,אדם משתעל
או מתעטש מייצר טיפונות במגוון גדלים ,ובהם טיפונות
בקוטר של כ 1-מיקרון ( .) 1µ m = 10−6 m
אם נציב גודל זה יחד עם הערכים של צפיפות וצמיגות
האוויר למספר ריינולדס נקבל:

ρ Dv
10−6
== Re
⋅ 1.2
v ≈ 0.07v
µ
1.8 ⋅10−5
כלומר ,ניתן לראות כי עלינו לערוך את חישוב המהירות
הסופית  Vtלפי המודל הלינארי ,בעזרת משוואה ( )10שכן
המהירות קטנה מ 10 m / s -ומספר ריינולדס לפיכך קטן
מ 10.1-נחשב מהירות זו ,תוך הנחה שהרסיסים כדוריים
ועשויים מים ( 11:) ρ ≈ 1000 kg / m3

4
ρ ⋅ π R3 g
2
3 = 2 ρ gR ≈ 0.12 mm
6πµ R
9 µ
s

mg
=
= Vt
6πµ R

כלומר הטיפונות נעות מטה ("נופלות") במהירות של 0.12
מילימטר לשנייה .המשמעות היא שלרסיסים בגודל כזה
ייקח כ 2.3-שעות לעבור  1מטר .כעת אנו מבינים את

משמעות ה"ריחוף" – אם לרסיסים לוקח למעלה משעה
לעבור מטר ,מבחינה מעשית הם נשארים מעל הקרקע
למשך זמן רב ,ומספיק כוח קטן הנובע מרוח או ערבול של
האוויר בחלל על מנת להשאיר אותם זמן רב אף יותר.
חישוב דומה עבור טיפונות בגודל  10מיקרון ייתן מהירות
סופית של  . 1.2 mm / sכלומר – לחלקיקים כאלו ייקח
כ 14-דקות לעבור  1מטר ,מה שהופך אותם לנישאים מעט
פחות באוויר ,ומועברים בין בני אדם באופן ישיר יותר.
מעניין לציין בהקשר זה ,כי עננים מורכבים מטיפונות מים
מסדר גודל של כ 10-מיקרון .כפי שראינו ,טיפונות כאלו
עשויות לנוע במהירות איטית מטה ,אולם עלינו לקחת
בחשבון גם את תנועת האוויר עצמה ,הן אופקית והן
אנכית – זו לרוב מהירה יותר ומייצרת כוח נוסף שמאפשר
לעננים לעבור מרחקים ארוכים כך שהם נישאים באוויר
ואינם "נופלים”.
טיפת זרזיף ))drizzle
D ~ 0.1mm
טיפת גשם
D ~ 1mm
טיפת ענן
D ~ 10µm

 2.4דוגמא – ניסוי מיליקן
בניסוי טיפות השמן של מיליקן שבוצע בשנת  1909חושב
מטען האלקטרון בדיוק רב 12.בניסוי המפורסם ,הראה
מיליקן כי המטען החשמלי הינו מכפלת מספר שלם
במטען האלקטרון  , q= N ⋅ eמה שאפשר גם קבלת גודל
המטען האלמנטרי  . eהניסוי היה בעל השפעה מכרעת
על התפתחויות הפיזיקה הקוונטית ופיזיקת החלקיקים
במאה ה ,20-ומן הראוי במסגרת הדיון על חוק סטוקס
להציג את השימוש בחוק זה ותרומתו להצלחה זו.

 9ראו מקור [ ]9ברשימת המקורות בסוף מאמר זה.
 10אמנם ,מיד לאחר ההתעטשות מהירות הטיפות עשויה להיות גדולה ,אך תוך זמן קצר המהירות מתכנסת למהירות קטנה ,המתאימה לכלל סטוקס.
 11למעשה יש לקחת בחשבון את ההפרש שבין צפיפות הגוף לבין צפיפות התווך ,כלומר במקרה זה  . ρ water − ρairאולם היות שצפיפות המים גדולה בהרבה מצפיפות האוויר,
נזניח את צפיפות האוויר ביחס לצפיפות הטיפה העשויה מים .הנ"ל רלוונטי גם לתנועת מרבית המוצקים בגז ,ובמקרים רבים גם בנוזל.
 12ממצאיו של מיליקן פורסמו במספר מאמרים בין השנים  ,1913-1910והוא זכה בפרס נובל על תגלית זו בשנת  .1923חישובים מודרניים של מטען האלקטרון מראים כי המטען
שחושב בניסוי שערך תואם עד לכדי סטייה של .1%
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בניסוי רוססו טיפונות שמן ,הטעונות במטען שלילי,
בגדלים שונים למיכל שממנו הן עברו דרך חריר לאזור
שבין שני לוחות מתכתיים אופקיים .בשלב הראשון של
הניסוי ,לפני הפעלת שדה חשמלי  Eבין הלוחות ,הטיפות
נעו מטה והגיעו למהירותן הסופית .מיליקן התמקד בכל
חזרה של הניסוי בטיפת שמן אחת ומדד ניסיונית את
מהירותה הסופית  . Vtבמצב זה הטיפה מתמידה בתנועתה
ומתקיים שוויון מכני לפי משוואה (. mg = 6πµ RVt :)9
שוויון פשוט זה מאפשר לגלות את רדיוס הטיפה בדיוק
גבוה ,שכן כוח הכבידה על הטיפה מקיים (תוך התחשבות
4 3
=
בחוק ארכימדס)π R ( ρoil − ρair ) g :
 , mgוכך
3
מהשוויון המכני מתקבל הרדיוס:

µVt
9
⋅
2 ( ρoil − ρair ) g

=
R

בשלב השני של הניסוי הופעל שדה חשמלי נגד כיוון כוח
הכבידה ,כזה שגרם לתנועת הטיפה מעלה במהירות
קבועה שנמדדה ניסיונית . Vup :במצב זה מתקיים השווין
המכני= mg + 6πµ RVup :
 , qEומהצבת הרדיוס ומעט
אלגברה מתקבל מטען הטיפה בכל חזרה של הניסוי:
1

1

בכל חזרה על הניסוי מטען הטיפה שהתקבל היה כפולה
שלמה של קבוע – זהו מטען האלקטרון .לסיכום ,ניתן
לומר כי טיפות השמן הטעונות התנהגו כצנחנים בשדה
כבידה (לפחות בשלב הראשון של הניסוי) ,והניסוי מהווה
דוגמא יפה ושימושית לשימוש בחוק סטוקס .להלן יובא
תרשים סכמטי של ניסוי מיליקן ,ואחריו תמונת חלק
ממאמר המשך שפרסם בשנת  1913בנושא ,בו הוא רשם
את הנוסחא לחישוב מטען האלקטרון במערכת
הניסיונית13.
 2.5פיתוח משוואת מהירות-זמן מתוך משוואת הגרר
אם כן ,כפי שראינו לעיל ,מודל התווך הצמיג של סטוקס
מתאים לתנועת חלקיקים קטנים ,אולם מודל מדויק יותר
עבור תנועת הצנחן באוויר יתקבל דווקא תוך שימוש
במשוואת הגרר ( ,)11שכן מספר ריינולדס המתקבל
בבעיה זו גדול בהרבה מ .1000-מאחר שמלבד המהירות
והכוח ,יתר הערכים במשוואה זו קבועים ,ניעזר בקיצור
1
שהצגנו לעיל  β = ACd ρונרשום:
2
()12
f = β v2
במקרה כזה ,משוואת התנועה המתקבלת הינה:

 2 (Vt + Vup )Vt 2
4  9µ  
1
β 2
q
π   
=v= g − v
⋅ 
E
3  2   ( ρoil − ρair ) g 
m
3
2

()13

.Millikan, R. A. (1913). On the elementary electrical charge and the Avogadro constant. Physical Review, 2(2), 109 13
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כך שהמהירות הסופית המתקבלת היא הפעם:
mg

= *Vt

β

כאשר בכל אחת מהן  2קבועים בלבד:
()14





)19( v ( t ) Vt* tanh  g* t  ≈ Vt* tanh  3 t 
=
 4 τ* 
 Vt 

כמו כן ,אם נציב חזרה את הפרמטרים המרכיבים את
המקדם  βנקבל ביטוי מלא למהירות הסופית של הגוף
כתלות במאפייני הגוף והתווך במודל משוואת הגרר:

לצורך השוואה ,נציג את גרפי מהירות-זמן המתקבלים
משני המודלים על אותה מערכת צירים (עם *:) Vt = Vt

()15

Vt

2mg
ACd ρ

= *Vt

הפעם לא נערוך פיתוח מלא ,אך ניתן להראות (ולבדוק) כי
פתרון משוואה ( )13ניתן ע”י:
 βg 
tanh 
t 
β
 m 

mg

= ) v (t

()16

כאשר )  tanh ( xפונקציה המוכרת בשם טנגנס היפרבולי,
ומהווה קיצור של מנת הפרש וחיבור של פונקציות
e x − e− x
אקספוננט . tanh) x) = x − x :מהביטוי לעיל ניתן
e +e
לקבל גם את קבוע זמן הדעיכה האפקטיבי המתאים
למודל – הזמן בו ערך המהירות שווה לכ 63%-מערכה
במצב שיווי

משקל14:

3
4

m
βg

⋅ ≈ *τ

()17

ביטוי זה ניתן להציג גם ע"י שימוש בקבועים * Vtוg -
בלבד – ע"י שימוש במשוואה ( )14נקבל:
*3 V
τ* ≈ ⋅ t
4 g

()18

כלומר ,זמן ההגעה לכ 63%-מהמהירות הסופית במודל זה
קצר יותר מזה שמצאנו עבור המודל הלינארי [משוואה
( ,])7ובהינתן שהמהירות הסופית * Vtידועה ,הוא שווה
בקירוב ל 3/4-ממנו.
בנוסף ,תוך שימוש במשוואות ( )16( ,)14ו )18(-נוכל
לקבל  2צורות שקולות למשוואת מהירות-זמן של הגוף,

f = γʋ
f = ßʋ2

τ* τ

t

0

ניתן לזהות דמיון איכותי בין המודלים – שניהם מתחילים
ממהירות אפס ומגיעים תוך זמן קצר לערך סופי ,עם
שיפוע שהולך וקטן ,בהתאמה לתאוצה שהולכת וקטנה
בגודלה .עם זאת ,ניתן לראות כי העקומה המציגה את
2
המודל לפיו  f = β vמתכנסת מהר יותר לערך הסופי
של המהירות ,בהתאם לכך שהזמן האופייני במודל זה
קצר יותר (ראו ביטוי לכך בגרף).
מעניין לציין ,כי בשאלה מספר  1בבחינת הבגרות במכניקה
בשנת  2014קרוב לוודאי שנעשה שימוש במודל משוואת
הגרר ( )11ובתוצאת פונקציית המהירות הנובעת ממנו
( )16ליצירת הגרף המתאר את מהירות הצנחן כפונקציה
של הזמן.
ולראות כי ההתאמה לנתונים מגרף הבחינה
ניתן לבדוק
2
*Vt
kg
[משוואה ( ])14טובה מאוד.
עם
=
β = 0.32
mg
m

) (

 14כאמור ,כאן מדובר בהגדרה אפקטיבית שנועדה לעזור בהשוואה הכמותית בין שתי הפונקציות .במקרה של הפונקציה ( )16אין סיבה "טבעית" לבחור דווקא את זמן ההגעה שלה
לערך של  1 − 1/ eמערכה הסופי ,ובאותה המידה ניתן היה לבחור למשל את זמן ההגעה למחצית הערך הסופי .אף על פי כן ,כפי שנראה בהמשך בחלק  ,2.7להגדרה אפקטיבית
זו יתרונות בהבנת המשוואה הדיפרנציאלית המקורית וכן בפישוט מתמטי מקורב .על כל פנים ,מפתרון המשוואה

α −1 ≈ 0.745α −1 ≈ 0.75a −1
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ואמנם ,ניתן להראות כי בחירת פרמטרים אופייניים אכן
1
נותנת ערך זה בקירוב טוב .כפי שראינו. β = ACd ρ ,
2
כעת ,אם שטח החתך של הצנחן (כאשר הוא שכוב
2
אופקית) הינו  A ≈ 0.5 mומקדם הגרר המתאים הוא
של גליל  , Cd ≈ 1אזי מהצבת צפיפות האוויר בלחץ
kg
אטמוספרי בטמפרטורת החדר  ρ air ≈ 1.2 3מתקבל
m
kg
 . β ≈ 0.3עם זאת ,גם שימוש במודל הפשוט
הערך
m
*
− t /τ
= , vנותן
יותר [משוואה ( ,])6לפיו ) ( t ) Vt (1 − e
תוצאות התואמות את התיאוריה עד לכדי סטייה

שנבנה על-פי המפרט של דה-וינצ'י ,תוך שימוש בחומרים
שהיו זמינים בתקופת ימי הביניים (כמו בד קנבס ועץ).
ניקולאס נחת ללא פגע ,ובזאת הוכיח פעם נוספת את
גדולתו של דה-וינצ'י כממציא מחונן15.

מקסימלית של כ .10%-ראו הרחבה בנושא זה בנספח .6.2
 2.6דוגמא :המצנח של ליאונרדו דה-וינצ'י
ליאונרדו דה-וינצ'י נחשב בעיני רבים לממציא המצנח
המודרני .אמנם היו מספר אזכורים של רעיון זה לפניו,
בכתבים סיניים וערביים ,אך תכנונו של דה-וינצ'י היה
מפורט ,מדויק ומשכנע ,וכלל הסבר ותרשים לבניית מצנח,
המתועדים במחברת בשנת  .1483דה-וינצ'י כתב כי
באמצעות מצנח שכזה ,אדם יכול לקפוץ מכל גובה שהוא
ולנחות ללא פגע .הקביעה שגובה השחרור איננו משפיע
על המהירות הסופית נשמעת לנו כעת ברורה ומובנת,
אולם כלל לא בטוח שרעיון זה היה ברור בתקופת חייו של
דה-וינצ'י ,וגם על כך מגיע לו קרדיט.
המצנח של ליאונרדו היה מורכב מפירמידה מרובעת,
ששטח בסיסה הריבועי היה כ .50m2-נחשב את המהירות
הסופית של אדם שמסתו  80kgהמשתמש במצנח זה,
לפי המודל הריבועי .ראינו כי המהירות הסופית ניתנת לפי
משוואה ( ,)15וניקח בחשבון מקדם גרר : Cd ≈ 1

2mg
2 ⋅ 80 ⋅10
m
≈
≈ 5.2
ACd ρ
50 ⋅1 ⋅1.2
s

= *Vt

באופן מדהים ,זוהי גם מהירות טיפוסית של צנחן
המשתמש במצנח מודרני כיום .אכן ,אדם הנע במהירות
כזו כלפי מטה נוחת על הקרקע ללא פגע.
בשנת  ,2000אדם בריטי בשם אדריאן ניקולאס שוחרר
מגובה של  3000מטרים מעל פני הקרקע ,מצויד במצנח

 2.7מודל מפושט למקרה f ∝ v 2
כפי שראינו ,המודל הלינארי שהוצג בחלק  1פשוט יותר
מבחינה מתמטית מהמודל הריבועי שהוצג בחלק .2.5
לפשטות מתמטית עשוי להיות לעיתים יתרון (למשל –
פדגוגי) ,גם במחיר של פתרון מקורב .ננסה אפוא להציג
אפשרות למודל מפושט ומקורב למקרה הריבועי f ∝ v 2
 ,השומר על העקרונות הפיזיקליים .בשני המודלים תנאי
הקצה זהים v ( 0 ) = 0 :ו , v ( t → ∞ ) =Vt -וקבועי הזמן
האופייניים זהים עד כדי פקטור מספרי ,כפי שמוצג
במשוואה ( .)18לכן נציע את התיאור הבא למשוואת
מהירות-זמן של הגוף הנע בתווך:
t
 
− 
V
τ
τ= t,
Re < 1
 Vt 1 − e  ,
		()20
g

 
v (t ) = 
t
− 
*3Vt
 *
*τ
1
,
τ
, Re > 1000
V
e
−
=


()21
*
 t 

4
g

 
נזכיר כי במידת הצורך ניתן לחשב את  Vtע"י משוואה
( )10ואת * Vtע"י משוואה ( .)15בקירוב המוצג פה ,בשני
המקרים הצורה הפונקציונלית זהה (ופשוטה) ,אך קבוע
הזמן האופייני לדעיכת האקספוננט נקבע ע"י מספר
ריינולדס המתאים לתנועת הגוף .למעשה ,הפונקציה ()21

 15מומלץ לצפות בסרטון הממחיש את בניית המצנח ואת הצניחה של ניקולאסhttps://www.youtube.com/watch?v=HjvI8jFhQtM :
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מקיימת בנוסף לדרישות הקצה גם דרישה לנקודת ביניים
(חשובה) שבה ערך הפונקציה לאחר פרק הזמן האופייני
שווה לכ 63%-מערכה הסופי ,מה שגורם לה להיות דומה
עוד יותר לפונקציה המקורית (.)19

הצבת הפרמטרים המתאימים לנוסחא המתאימה
למודל ( )10או ()15
4.חישוב קבוע הזמן האופייני  τהמתאים למודל ,לפי
משוואה ( )7או ()18

על מנת להתרשם מהדמיון האיכותי בין הפונקציה
המקורית ( )19והפונקציה המקורבת ( ,)21נציג את

5.הצבת הפרמטרים שנמצאו לנוסחת מהירות-זמן ) v ( t
המתאימה למודל ( )6או ()19

ו-

6.במידת הצורך ,ניתן כאמור להחליף את משוואה ()19
במשוואה ( )21לקבלת מודל מקורב.

הפונקציות:

) v ( t ) = Vt tanh ( t / τ

= vבאותה מערכת צירים:
) ( t ) Vt (1 − e−t /)3/4)τ

Vt

 .3ניתוח ממצאי ניסוי במעבדה
נרצה לבחון את המודלים באמצעות ניסוי פשוט במעבדה.
לצורך כך ,נרצה להפיל גוף שהחיכוך שלו עם התווך שבו
הוא נופל מספיק משמעותי ,כך שנוכל לצלם את הניסוי
באמצעים פשוטים וזמינים ולנתח את תוצאותיו .להלן
מובאת הצעה לביצוע ניסוי ומספר אפשרויות לניתוח
הנתונים הניסיוניים במעבדה עם התלמידים.
בניסוי ,נשחרר מנג'ט ממנוחה ונתעד את תנועתו ע"י
צילום וידאו (מומלץ ע"י מצב צילום  .(high speedלאחר

)Vt )1- e-t/34 τ
)Vt tanh )t/τ
t

0

ניתן אף לכמת את הדמיון בין הפונקציות ,ולהיווכח כי
גודל הסטייה המקסימלית של המודל המקורב הינה כ4%-
(מתקבלת עבור הזמן  .) t ≈ 1.5τכלומר ,הפונקציה
המקורבת ( )21מתארת את תנועת הגוף המתאימה לזו
הנובעת ישירות מהמודל הריבועי ( )19עד כדי שגיאה
מקסימלית של  ,4%כפי שניתן לראות גם בגרף בנספח
.6.3
 2.8סדר פעולות למציאת נוסחת מהירות-זמן
לסיכום חלק זה ,להלן מובאת הצעה לסדר פעולות
למציאת קבוע הזמן ונוסחת מהירות-זמן המתאימים
לתנועת חלקיק בתווך בהשפעת כוח הכובד והחיכוך בלבד:
1.חישוב מספר ריינולדס  Reהמתאים לתנועת החלקיק
בתווך לפי ()8
2.קביעת סוג כוח המודל לכוח הגרר  fהפועל על
החלקיק ( )1או ()12
3.מציאת המהירות הסופית  Vtמנתונים ניסיוניים או ע"י
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מכן ,נשתמש בתוכנת  Trackerלצורך איסוף הנתונים לגבי
מקום הגוף  xבכל רגע  16. tלצורך כך ,מומלץ לכייל את
הנתונים ב Tracker -ע"י הצבת סרגל באורך ידוע ברגע
צילום תנועת המנג'ט.

= .אזי,
=1/ τ γ
( )2ו )7(-כי מתקיים הקשר / m g / Vt
2
כפי שראינו ,מידיעת תאוצת הכובד g ≈ 9.8 m / s
והמהירות הסופית  Vtנוכל לבנות משוואה מלאה עבור
המודל הלינארי ,משוואה (.)6

ישנן מספר דרכים לנתח את הממצאים הניסיוניים .בחלק
זה יוצגו כמה מהן .לצורך ההוראה בתיכון העדיפות היא
להשתמש באקסל ככלי לניתוח הנתונים ,שכן מדובר בכלי
ויזואלי שמרבית התלמידים כבר מכירים .בתמונה לעיל
ניתן לראות שתי תלמידות המבצעות את הניסוי.

במקרה המתואר ,מתקבל  . τ ≈ 0.134sבשלב זה ,ניתן
לייצר עמודת ערכים (וקטור) של זמן בקפיצות קטנות
ולחשב תוך שימוש בנוסחא שמצאנו באקסל את המהירות
המתאימה לכל זמן ,לפי המודל הלינארי .אם רוצים ,ניתן
לחזור על תהליך דומה עבור המודל הריבועי במהירות
[משוואה ( )16או ( ])19ולהציג את שני המודלים יחד עם
התוצאות הניסיוניות על גבי אותה מערכת צירים18:

 3.1ניתוח גרף מהירות-זמן

) x ( t + ∆t ) − x ( t − ∆t
2∆t

= ) v (t

()22

כאשר  ∆tהפרש זמנים קבוע כלשהו – למשל ,הפרש
הזמן בין כל פריימים עוקבים שצולמו בהקלטת הוידאו.
לאחר מכן ,נוכל להציג את הממצאים הניסיוניים בגרף
פיזור ) . v ( t
בשלב זה ,מומלץ לחשב ראשית את המהירות הסופית
של הגוף ,מתוך תוצאות הניסוי .ניתן לעשות זאת ע"י
מיצוע על ערכי המהירות שהתקבלו עבור זמנים מאוחרים,
או (עדיף) ע"י הצגת התוצאות על גבי גרף פיזור של
מקום-זמן והוספת קו מגמה בחלק הלינארי של הגרף –
ראו פירוט בהמשך .במקרה של תוצאות הניסוי המוצג פה,
m
המהירות הסופית הינה  . Vt = 1.31ראינו במשוואות
s
16
17
18
19

1.5
1.2
0.9
0.6

)O v (experiment

f = γv
f = ßv2
1.4

1.2

)v)m/s

נוכל לבדוק את מידת התאמת הממצאים הניסיוניים
לתיאוריה ,בהתאם לנוסחאות שפיתחנו עבור מהירות
הצנחן כפונקציה של הזמן ,משוואות ( )5ו[ )16(-או ()6
ו .])19(-אולם ,מאחר שאספנו נתונים עבור מקום הגוף
בכל זמן ,נצטרך לערוך חישוב עבור המהירות של המנג'ט
בכל זמן .נעשה זאת תוך שימוש בדרך באופרטיבית
הנלמדת בדרך כלל בתחילת לימודי המכניקה בתיכון,
דהיינו לפי חישוב שיפוע המיתר ע"י17:

מהירות הגוף כפונקציה של הזמן

0.3
1.0

0.6

0.8

0.4

0.2

0.0
0.0

)t)s

ניתן לראות "בעין" כי ההתאמה בין המודלים התיאורטיים
לתוצאות הניסיוניות לא רעה כלל ,עד כדי רעשים
שהתקבלו מחישוב המהירות מתוך ערכי המקום בדרך
האופרטיבית שהוסברה לעיל .נוכל לבדוק את טיב
ההתאמה לכל מודל לפי מה שהתרגלנו ,ע"י חישוב של
מדד  . R 2באקסל הדבר פשוט – ניתן להשתמש בפונקציית
 ,RSQשמקבלת שני וקטורים ומחזירה את ערך 19. R 2
במקרה של התוצאות המוצגות לעיל ,התקבלו הערכים
הבאים:
=
;R 2f =γ v 0.937
=
R 2f = β v2 0.866

את התוכנה ניתן להוריד למחשב מהכתובת  .https://physlets.org/trackerניתן באופן שקול להשתמש בחיישן תנועה שיוצב בתחתית המסלול ,אולם יתכנו סטיות אופקיות
במיקום במנג'ט שעלולות לגרום לעיוותים במדידה.
זהו ההליך "נקודה לפני ונקודה אחרי" המתואר בספר מכניקה ניוטונית כרך א' מאת עדי רוזן ,וראו גם מקור [ ]13ברשימת המקורות בסוף מאמר זה.
התוצאות הניסיוניות המוצגות כאן ובהמשך חלק זה נאספו ע"י תלמידי כיתה י"א במרכז חינוך ליאו-באק שבחיפה .חקר הנושא ,ביצוע הניסוי וניתוח תוצאותיו היו בהדרכת
כותב המאמר.
יש לציין כי בשימוש בפונקציה זו בין שני וקטורים ,הוקטורים צריכים להתאים זה לזה באורך ובהתאמת הזמן המתאים לכל ערך של מהירות .לכן ,בחישוב המהירות לפי המודל
התיאורטי ,מומלץ לבחור את עמודת ערכי הזמן להיות עמודת הערכים של הזמן המתאימה לתוצאות הניסיוניות.
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כאשר נזכור כי ההתאמה חד-ערכית כאשר . R 2 = 1
כלומר ,הניתוח שערכנו בסעיף זה מעיד כי עבור הניסוי
שביצענו המודל הלינארי לחיכוך עם האוויר [משוואה (])1
מתאים מעט יותר ,אף על פי שכפי שראינו חישוב מספר
ריינולדס נותן ערך המתאים למודל הריבועי במהירות.

 3.2ניתוח גרף מקום-זמן
מאופן איסוף הנתונים בניסוי קיבלנו באופן ישיר את
מקום הגוף בכל רגע .לכן פשוט עוד יותר להציג את
הנתונים בגרף מקום-זמן ,תוך שאנו זוכרים כי בזמנים
ארוכים המהירות קבועה .בנוסף ,בנספח  6.4מוצג פיתוח
למשוואת מקום-זמן המתארת את תנועת הגוף במקרה
הלינארי.
המנג'ט שוחרר ממנוחה ,ובאמצעות מעקב אחר האובייקט
פריים אחרי פריים נציג גרף פיזור של מקום הגוף
כפונקציה של הזמן .תוצאות מניסוי כזה שבוצע ע"י
תלמידים מוצגות בגרף שלהלן:
מקום הגוף כפונקציה של הזמן

1.6

x = 1.3105t - 0.1435

1.4

R2 = 0.9999

1.2
1.0
)x)m

0.8
0.6
0.4
0.2
1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

)t)s

התוצאות מוצגות על גבי גרף פיזור שיוצר באקסל ,וקו
המגמה הלינארי מתבסס על החלק הרלוונטי בגרף .ניתן
לראות כי הגרף מתאים איכותית לניתוח התיאורטי
שעשינו – התחלה בצורה קעורה כפרבולה ,והמשך לינארי.
כמו כן ,מקו המגמה ניתן לקבל מיידית את המהירות
הסופית של המנג'ט בניסוי. Vt = 1.31 m / s :

בנוסף ,ניתן למדוד את מסת המנג'ט (למשל ע"י שקילת
חבילה של כ 100-מנג'טים) ,ומנתון זה לחשב את מקדם
החיכוך של המנג'ט עם האוויר עפ"י המודל הלינארי.
למשל ,בניסוי שתוצאותיו תוארו פה ,מסת המנג'ט הינה
 , m = 0.35 grולכן תוך שימוש במשוואה ( )2נקבל:
20. γ = 0.0026 kg / s

 3.3הערות על ממצאי הניסוי
הניתוח לעיל נעשה על סמך המודל הלינארי מטעמים של
פשטות מתמטית ,אך זה המקום להזכיר כי המודל
המתאים יותר לניסוי זה הוא דווקא המודל הריבועי
המתואר במשוואה ( ,)12שכן מספר ריינולדס בבעיה זו
גדול מ( 1000-ראו גם הטבלה בחלק  .)2.2למרות זאת ,כפי
שהראינו ,בהינתן שאנו יודעים מהי המהירות הסופית
(שנמצאה במקרה זה באופן ניסיוני) ,המודל הלינארי
[משוואה ( ])1מספק תיאור מקורב עם שגיאה של עד
כ 10%-למהירות הגוף כפונקציה של הזמן .יתרה מזאת,
מדד  R 2בגרף מהירות-זמן של הנתונים מעיד במקרה זה
על התאמה טובה יותר דווקא למודל הלינארי.
חשוב להדגיש כי אם נרצה לנבא מה תהיה המהירות
הסופית של הגוף באופן תיאורטי ,נצטרך לקחת בחשבון
את המודל המתאים לבעיה לפי קריטריון ריינולדס ,והוא
המודל הריבועי .במקרה זה ,נוכל למשל למצוא את
המקדם  βהמתאים למשוואה ( )12ולקבל ממנו את
המהירות הסופית המצופה ממודל זה [משוואה ( )14או
( .])15כפי שראינו ,מקדם הגרר  βמתואר ע"י סט
פרמטרים המתוארים במשוואת הגרר β = ACd ρ / 2
כאשר  Aשטח פני הגוף Cd ,מקדם הגרר ו ρ -צפיפות
התווך .במקרה של נפילת המנג'ט ,נניח כי מקדם הגרר
המתאים לו הינו זה של כדור 21. C ≈ 0.5
d
רדיוס המנג'ט הינו כ 5-ס"מ ,וצפיפות האוויר בתנאים
סטנדרטיים הינה  . ρ ≈ 1.2 / kg / m3הצבת הנתונים
מניבה את המקדם  . β = 2.356 kg / mכעת ,בהינתן כי
מסת המנג'ט m 3.5 ⋅10−4 kg
= נקבל ממשוואת
2

 20ניתן גם לנתח את הנתונים בזמנים קצרים ולמצוא מתוכם את תאוצת הכובד ,באחת משתי דרכים – (א) הוספת קו מגמה ריבועי ,בו המקדם של  tהינו מחצית מתאוצת הכובד,
או (ב) ע"י חישוב המהירות הרגעית בכל זמן בדרך האופרטיבית [כפי שהוצג במשוואה ( ,])22ומציאת התאוצה משיפוע גרף מהירות-זמן בפרק הזמן ההתחלתי של הגרף ,כאשר
.t τ
 21עוד על מקדמי הגרר של גופים שונים ניתן גם לקרוא במאמר בויקיפדיה.https://en.wikipedia.org/wiki/Drag _ coefficient :
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המהירות הסופית ( )14את המהירות Vt = 1.2 m / s
בהתאמה טובה לניסוי שבוצע ,עם סטייה של פחות
מ 10%-מהממצא הניסיוני.

 3.4בדיקת תלות המהירות הסופית במסת הגוף
ניסוי פשוט נוסף שניתן לעשות הוא בדיקת התלות של
המהירות הסופית במסה .במערך תוארו שני מודלים
אפשריים לתיאור תנועת גוף בתווך – מודל של כוח חיכוך
לינארי ,כמתואר במשוואה ( )1ומודל ריבועי ,המתואר ע"י
משוואה (.)12
אחת הדרכים שלנו לחקור איזה מבין המודלים מתאים
טוב יותר לתיאור תנועתו של גוף כלשהו בתווך מסוים
היא לשנות את מסת הגוף (תוך הקפדה לא לשנות את
צורתו) ולמדוד את מהירותו הסופית .לאחר איסוף
הנתונים ,ניתן לבדוק איזו מבין המשוואות המתארות את
המהירות הסופית מתאימה יותר לתיאור התנועה של
הגוף אותו חקרנו – משוואה ( )2הנובעת מהמודל הלינארי,
או משוואה ( )14הנובעת מהמודל הריבועי .בנוסף,
משיפוע הגרף המתאים נוכל גם לקבל את מקדם החיכוך
עם האוויר (  γאו  , βבהתאם למודל המתאים יותר) של
הגוף הנמדד.

תוצאות של ניסוי דוגמת זה המתואר פה ניתן למצוא
ברחבי האינטרנט 22.היתרון בניסוי מסוג זה הוא שהתיאור
המתמטי המורכב יחסית ,של תלות המהירות והמקום
בזמן ,נחסך ,ומספיק להשתמש במשוואות שיווי המשקל
המניבות את המהירות הסופית של הגוף .החיסרון – אין
התייחסות בניסוי לאופן ההגעה למהירות הסופית ,כלומר
בניסוי כזה אנו מתעלמים מהצורה הפונקציונלית של
תלות המהירות (או המקום) בזמן.

 .4סיכום
עבודה זו נועדה להאיר את הנקודות העיקריות הנוגעות
לתנועת גופים בזורמים והמודלים המתארים אותה .בחלק
 1ראינו כיצד שימוש במודל פשוט מאפשר לקבל התנהגות
של פונקציה המתארת בדיוק טוב את מהירותו של גוף
המושפע מכוח הכבידה ומכוח גרר בתווך .לאחר מכן,
בחלק  2הוצג קריטריון ריינולדס ,שבחינתו מאפשרת לנבא
את המהירות הסופית של הגוף ולהבין את סוג המודל
המתאים לתיאור תנועתו.
ראינו כי הדבר המשמעותי ביותר לצורך תיאור התנועה
(עד להגעה למהירות הסופית) הוא קבוע הזמן האופייני,
ולפיכך גם כאשר המודל המתאים לתיאור התנועה הוא
מודל לפיו כוח הגרר ריבועי במהירות ,ידיעת המהירות
הסופית עשויה להספיק לצורך תיאור התנועה בשדה
כבידה קבוע ואחיד .על ידי שימוש במודל הלינארי (או
וריאציה פשוטה שלו) ,מתקבלת פונקציה המתארת את
מהירות הגוף ,לפני הגעתו למהירותו הסופית ,עד לכדי
סטיות של כ( 10%-ואף פחות מ 4%-במודל המפושט).
מעניין לציין כי בעוד שהתיאור שהוצג בעבודה זו מתייחס
לזורמים כאל מדיה רציפה ,כיום אנו יודעים כי כל החומרים
עשויים ממולקולות ואטומים .במאמרו המפורסם משנת
 ,1905איינשטיין הראה כי המקור לתנועות אקראיות של
גופים בזורמים (תנועה בראונית) הוא התנגשויות של
חלקיקים קטנים שמהם מורכב הזורם – אלו הן המולקולות.
במאמר זה ,איינשטיין הראה שקיים למעשה קשר בין
מקדם החיכוך שפועל על חלקיק ( γלפי כלל סטוקס
שהוצג לעיל) לבין התנודות האקראיות שהוא מבצע,
כתוצאה מהאנרגיה הקינטית של המולקולות מהן עשוי
הזורם .ההסבר של איינשטיין לא רק תרם לאישוש
ההשערה של בולצמן ,לפיה החומר עשוי מאטומים
ומולקולות ,אלא אף אפשר בהמשך לכמת את גודלם
ולחשב את מספר אבוגדרו ,כל זאת מתוך מדידת התנועה
האקראית של חלקיקים השקועים בזורם23.
לסיכום ,מרבית הרעיונות שהוצגו בעבודה זו אפשריים
ליישום גם בהוראה בכיתה ,למשל במסגרת ההערכה
החלופית .לאחר הבנייה מדורגת של הכלים המתמטיים

 22למשל ,בכתובת .https://www.slideshare.net/JoshLim2/josh-lim-cupcakes-and-drag
 23עוד בנושא זה מומלץ לקרוא במאמר שהתפרסם בשנת  2007ב"תהודה" ,ראו מקור [ ]14ברשימת המקורות בסוף המאמר.
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 מתוודעים,הקינמטיים המאפיינים תנועה של גופים
לחשיבותה של פונקציית האקספוננט וקבוע הזמן
האופייני ונחשפים לתיאורי תנועה שאינם חלק מתוכנית
.הלימודים הרגילה
 וניסוי, ההיכרות עם הדוגמאות שהוצגו במאמר,בנוסף
 עשויה להוסיף הן לידע והן לסקרנות של,מיליקן בפרט
 שילוב שלהן עם ניסוי פשוט כמו זה שהוצג.התלמידים
 צפוי לחזק את התפישה כי הכלים המתמטיים3 בחלק
והפיזיקליים שאנו עושים בהם שימוש אכן שימושיים
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 .6נספחים

2

 6.1חישוב עבודת כוח החיכוך במודל הלינארי
המופיע בחלק 1
בחלק זה תחושב עבודת כוח החיכוך שמפעיל תווך על
גוף הנע בו .ראשית ,נרצה להראות כי עבודת כוח חיכוך
מהצורה [ f = γ vמשוואה ( ])1הפועל על גוף שווה
בדיוק לשינוי באנרגיה המכנית הכוללת שלו .נעשה זאת
תוך שימוש בהספק ,שהוא כמות האנרגיה המועברת
ביחידת זמן .אנו יודעים כי לגבי כל סוג של כוח ,ההספק
 
מקיים 24. Pf= f ⋅ v :לפיכך ,תוך שימוש במשוואה ()1
נקבל:
= ) Pf ( t
= ) − f (t ) v (t
) −γ v 2 ( t
כעת נרשום את האנרגיה המכנית של הגוף הנע בזורם
=( : v
=t 0
בכל רגע ,כאשר ) 0

1
= ) E (t
= ) E (t
−mgx ( t ) + mv 2 ( t ) + C
2
כאן  Cמהווה ערך קבוע בזמן בהתאם לבחירת מישור
הייחוס .לפיכך ,השינוי באנרגיה המכנית של הגוף ביחידת
זמן הינו:
=
= ) −mgv ( t ) + mv ( t ) v ( t
mv ( t ) v ( t ) − g 

) dE ( t
dt

כעת נראה כי קצב שינוי האנרגיה המכנית של הגוף שווה
להספק של כוח החיכוך ,ובכך נוכיח כי מתקיים שימור
אנרגיה במערכת כולה ובכל זמן .נציב את משוואה ()6
לביטויים שפיתחנו ,ונקבל מצד אחד:
2

t
− 

= ) −γ v ( t
−γ Vt 1 − e τ 
= ) Pf ( t


2

2

ומצד שני [ניתן להיעזר בקשרים ( )2ו:])3(-

t
t
t
− 
−
− 



=
−γ Vt 2 1 − e τ 
= mVt 1 − e τ   ge τ − g 






) dE ( t
dt

אכן קיבלנו מה שרצינו .ניתן לחזור על תהליך דומה גם
עבור המודל הריבועי לפי משוואות ( )14( ,)12ו)16(-
ולראות את שימור האנרגיה גם במודל זה.
לסיכום ,ע"י אינטגרציה על ההספק לפי הזמן נקבל ביטוי
לעבודת כוח החיכוך במודל הלינארי בכל רגע:



 

2t
t
−
−

1 2
τ
τ
= ∫ Pf ( t ) dt
− γ Vt  2t − τ  3 + e − 4e
= ) W f (t
2



כאשר כאן הגדרנו את קבוע האינטגרציה להיות כזה
שייתן שעבודת כוח החיכוך היא אפס בזמן  . t = 0הסיבה
לבחירת קבוע זה היא פיזיקלית – בזמנים קצרים t  τ
המהירות קטנה ,לכן כוח החיכוך ניתן להזנחה והאנרגיה
המכנית של הגוף נשמרת .כמו כן נציין כי פיתוח לטור של
ביטוי זה בזמנים קצרים מראה כי הסדר המוביל בזמנים
3
קצרים פרופורציונלי ל. t -
בזמנים ארוכים  t  τלעומת זאת ,המהירות קבועה,
וערכה  . Vtבמקרה זה ,הכוח קבוע ושווה  −γ Vtואילו
ההעתק לינארי בזמן Vt t
=  . ∆xמכאן ,לפי ההגדרה
המוכרת נקבל:
 
W f ( t  τ ) = f ⋅ ∆x = −γ Vt ⋅ Vt t = −γ Vt 2
ואכן ,כאשר דורשים  t  τבביטוי המלא ,מעריכי
האקספוננטים מתאפסים ומתקבל ישירות (בסדר
המוביל):
1
W f ( t  τ ) → − γ Vt 2  2t − τ ( 3 + 1 − 4 )  = −γ Vt 2
2
כפי שציפינו .להלן גרף המתאר את עבודת כוח החיכוך
כפונקציה של הזמן ,בו ניתן לראות את קיום הגבולות
הנ"ל.



 24העבודה של כוח  Fלאורך מסלול כלשהו מחושבת ע"י אינטרגל מסלולי ,שאותו ניתן לפתח לאינטגרל לפי הזמן ,תוך שימוש בהגדרת המהירות הרגעית:

מכאן שההספק מקיים:

 
 dx
 
= WF
= ∫ F ⋅ dx
= ∫ F ⋅ dt
∫ F ⋅ vdt
dt
 
dWF d  
= PF
= ∫ F ⋅ vdt = F ⋅ v
dt
dt

כאשר במעבר האחרון השתמשנו במשפט היסודי של החדו"א.
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Wf
t

3τ

2τ

3
4

3V
4 g

t
= τ βv ≈ τγ v

τ

2

כלומר ,קבוע הזמן האופייני במקרה של המודל הריבועי
קצר בכ 25%-מזה שבמודל הלינארי ,ושניהם תלויים אך
ורק במהירות הסופית ובתאוצת הכובד .על כל פנים,
בהינתן שהמהירות הסופית  Vtידועה ,ההגעה אליה
נעשית תוך מספר קטן של קבועי זמן.

 6.2השוואה איכותית וכמותית בין המודל הלינארי
והמודל הריבועי
כפי שראינו ,ישנם שני מודלים עיקריים לתיאור תנועת
גופים או חלקיקים בזורמים שונים .ראינו כי ישנו קריטריון
מובחן להחלטה איזה מודל הוא המדויק בין השניים,
בהינתן שאנו יודעים מספר מאפיינים הקשורים בתווך
ובחלקיק שאת תנועתו אנו מעוניינים לתאר – זהו מספר
ריינולדס המופיע במשוואה (.)8
כאשר איננו יודעים מראש מהו גודלה של המהירות
הסופית של החלקיק ,ואנו מעוניינים לשער מה היא,
נחשב את מספר ריינולדס עם הערכה גסה של המהירות,
ובמרבית המקרים נקבל מספר שיאמר לנו באופן מובהק
מהו סוג הזרימה ,המרמז לנו באיזו מבין הנוסחאות
למציאת המהירות הסופית ( )10או ( )15עלינו להשתמש.
לאחר שנמצאה המהירות הסופית (באופן ניסיוני או ע"י
חישוב תיאורטי) ,נוכל לתאר את התפתחות המהירות
בזמן ע"י הנוסחא המתאימה למודל – משוואה ( )6או
( ,)19עם קבוע הזמן ( )7או ( )18בהתאמה.

חשוב לציין כי מבחינה איכותית ,משנמצאה המהירות Vt
כקבוע 25,למרבית הצרכים אין שוני מהותי בין המודלים.
כפי שראינו ,קבועי הזמן האופייניים עבור כל אחד משני
תיאורי התנועה תלויים בשני קבועים בלבד Vt :ו , g -או
באופן שקול [תוך שימוש במשוואות ( )7ו ])18(-בקבועים
 Vtו , τ -עם שוני קל ביניהם ,שהרי כפי שראינו:

כעת ניתן להבין את היתרון שבהצגת גרפית של נגזרת
המהירות  vכפונקציה של המהירות  – vמשוואות
התנועה ( )3ו .)13(-במקרה הלינארי קיבלנו קו ישר ,שגודל
ערך השיפוע שלו מייצג בדיוק את ההופכי לקבוע הזמן
האופייני ,כלומר . 1/ τ = g / Vt :במקרה הריבועי קיבלנו
פרבולה קעורה כלפי מטה ,כאשר גודל שיפוע המיתר
המחבר בין הנקודות פרופורציוני להופכי לקבוע הזמן
האופייני ,כלומר  . 1/ τ * ∝ g / Vtבחישוב שערכנו לעיל,
שבו קיבלנו פקטור מספרי ששווה בקירוב ל . 4 / 3 -על כל
פנים ,אנו רואים כי בשני המקרים אנו יכולים לקבל הערכה
טובה לפרק הזמן להגעת הגוף למהירותו הסופית גם בלי
לפתור את משוואת התנועה כלל26.
ɡ

f = γʋ
f = ßʋ2

Vt

ʋ

0

נוכל לטעון לדמיון נוסף בין המודלים מבחינה מתמטית,
הנובע מפיתוח טיילור של שתי הפונקציות ( )5ו)19(-

 25מכאן והלאה נרשום במרבית האזכורים  Vtולא נקפיד להבדיל בינה לבין *  , Vtשכן מדובר בגודל קבוע שאותו ניתן למצוא ניסיונית או באמצעות הנוסחא המתאימה לסוג התנועה
בתווך – ( )10או (.)15
 26למעשה ניתן לבדוק ולראות כי באופן כללי אם הקו המחבר בין  2הנקודות בגרף הנ"ל ,אשר מתאר את משוואת התנועה הניוטונית ,קעור כלפי מטה ,משך הזמן האופייני קצר
מ , Vt / g -ולהיפך – אם הקו קעור כלפי מעלה ,משך הזמן ארוך מ. Vt / g -
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בזמנים קצרים  . t  τמסביב ל , t = 0 -בסדר המוביל,
שתי הפונקציות גדלות לינארית בזמן עם מקדם השווה
לתאוצת הכובד27:
g
v ( t  τ ) → Vt ⋅ ⋅ t =gt
Vt

הממוצע המצטבר בין המהירויות  , ∆v / Vtבחישוב על פני
טווחי זמנים  0 < t < Tשונים ,קטן מההפרש המקסימלי.
תוצאות לחישוב הפרש ממוצע זה עבור טווחי זמנים
שונים ,בקפיצות של מוצגות בטבלה הבאה28:

6τ

כלומר – בשני התיאורים התנועה מתחילה ממנוחה,
המהירות גדלה לינארית בזמן (עקב כוח הכובד) תחילה,
ובהמשך היא גדלה בקצב הולך וקטן עד להגעה תוך
מספר קבועי זמן למצב שיווי משקל עם מהירות קבועה.

14%

4τ

2τ

∆v / Vt 6.6% 9.5% 8.7% 7.2% 6.0% 5.1%

 6.3מידת הסטייה של המודל המקורב המוצג בחלק
 2.7ביחס למודל המלא

כעת ,נרצה להעריך את מידת אי ההתאמה בין המודלים
באופן כמותי .לצורך כך ,נחשב את ההפרש  , ∆vבין
המהירות המתקבלת במודל הריבועי [משוואה ( ])19לבין
המהירות המתקבל במודל הלינארי [משוואה ( .])6לשם
הכלליות ,נציג הפרש זה על גבי גרף שבו יחידות הזמן
ניתנות ע"י  τממשוואה ( ,)7ויחידות ההפרש ∆v
מנורמלות במהירות הסופית . Vt
∆ʋ/Vt

5τ

3τ

1τ

T

ע"י בחינת ההפרש  ∆vבין המודל המקורב לבין המודל
המלא מתקבל הגרף הבא:
∆ʋ/Vt
8%
2%

t

5τ

4τ

3τ

2τ

τ

12%

-2%

8%

-4%

10%
6%
4%
2%

t

5τ

4τ

3τ

τ

2τ

כפי שניתן לראות ,ההפרש מקסימלי עבור . τ < tmax < 2τ
זמן זה ניתן למצוא ע”י גזירת הפונקציה  ∆v / Vtוהשוואתה
לאפס ,ומתקבל הערך  . tmax ≈ 1.22τבזמן זה ההפרש בין
תיאורי המהירות מקסימלי :כ .13.5%-עם זאת ,ההפרש

 6.4פיתוח משוואת מקום-זמן לנפילה בתווך צמיג
נערוך חישוב קצר על מנת לקבל ביטוי המתאר את מקום
הצנחן (או המנג’ט) כפונקציה של הזמן .לצורך הדוגמא,
נשתמש במודל הבסיסי לפיו החיכוך עם האוויר
פרופורציוני למהירות [משוואה ( .])1במודל זה קיבלנו את
תלות המהירות של הצנחן בזמן [משוואה ( .])5כעת ,על
מנת לקבל את מקום הצנחן כפונקציה של הזמן ,נבצע
אינטגרציה לפי הזמן:

g2 2
 27עם זאת ,ניתן להראות כי הסדר התת-מוביל במודל הלינארי [משוואה ( ])6פרופורציוני לt + O t 3 : t 2 -
2Vt
g3
= ) vβ v2 ( t  τ
בעוד שהסדר התת-מוביל במודל הריבועי [משוואה ( ])19פרופורציוני לgt − 2 t 3 + O t 5 : t 3 -
3Vt

) (

vγ v ( t  τ ) =−
gt

) (

משמעות הדבר היא כי המודל הריבועי ממשיך להציג גידול לינארי במהירות לפרק זמן ארוך יותר מאשר המודל הלינארי ,כפי שאכן ניתן לראות בגרף המופיע בסוף חלק .2.5
 28החישוב לממוצע הנ"ל נעשה ע"י:

) ∆v ( t
dt
V
∆v / Vt = t
T
T
0

∫

כמו כן ,ניתן להראות כי ההפרש הממוצע המצטבר מקבל מקסימום עבור  ) τ = Vt / g ( t ≈ 2.07τומקיים . ∆v / Vt ≈ 9.49%
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mg  m − mγ t 
∫ v ( t ) dt =+
= ) x (t
e +C
t
γ  γ


γ
− t 
mg  m 
m
= ) x (t
t −  1 − e  
γ  γ 
 

()23

קיבלנו את שרצינו – משוואה המתארת את מקום הגוף
בכל זמן .ננסה להבין את משמעות המשוואה לפי גבולות
של הזמן .בזמנים ארוכים ∞ →  tראינו כי מהירות הצנחן
קבועה ,לכן נצפה שהגרף מקום-זמן יהיה לינארי .נשים לב
כי הצבת זמן ארוך מאוד באקספוננט מאפסת אותו ,ולכן:

mg  m 
t−
γ  γ 

mɡ
Vt = γ

X

את הקבוע  Cנמצא מתוך תנאי ההתחלה .אם נגדיר את
נקודת השחרור של הצנחן להיות אפס ,התנאי הוא פשוט
=t 0
=(  . xמכך נקבל C = −m 2 g / γ 2 :ולכן:
) 0

slope:

=∞ → x (t
)

כלומר ,בזמנים ארוכים הגרף אכן לינארי בזמן ,כמצופה,
עם שיפוע ששווה למהירות הסופית [משוואה ( .])2תוך
שימוש בקבוע הזמן האופייני שמצאנו במשוואה ( )7ניתן
גם להציג את המשוואה בזמנים ארוכים כך:

) x ( t → ∞ ) = Vt ( t − τ
כלומר מדובר בקו ישר ששיפועו  Vtונקודת החיתוך שלו
עם ציר המקום שלילית ושווה ל. −Vtτ -
מה בנוגע לזמנים קצרים  ? t → 0נשתמש בידע הפיזיקלי
על המערכת – כפי שראינו ,בזמנים קצרים ,המהירות עדיין
קטנה .במקרה כזה ,כוח הגרר (החיכוך)  fקטן מאוד
בהשוואה לכוח הכובד  , mgולכן נצפה לתוצאה המוכרת
לנו עבור נפילה חופשית ממנוחה29:
1
x ( t → 0 ) =gt 2
2

x = 1 ɡt2
2
t

0

0

הערה :על מנת להבין באופן מדויק יותר מתי המגמה של
)  x ( tריבועית ומתי לינארית ,יש לבדוק את הגבולות של
הזמן ביחס לזמן האופייני ,הנתון במקרה זה ע"י משוואה
( . τ = m / γ :)7מיחס זה ניתן להבין כי ככל שהגוף
מאסיבי יותר ,וכן ככל שמקדם החיכוך קטן יותר (למשל
כאשר שטח הפנים של הגוף קטן או כאשר התווך בעל
צמיגות נמוכה – כמתואר בחלק  ,)2כך פרק הנפילה
החופשית ארוך יותר ,וזאת בהתאם לניסיון שלנו מחיי
היום-יום .בהתאם להבנה זו ,נהוג להשתמש בסימני "גדול
מאוד" או "קטן מאוד" ביחס לקבוע הזמן האופייני ,כך
1
למשל. x ( t  τ ) = gt 2 :
2

 6.5בדיקת התאמת המודל לנתוני שאלת בגרות –
דוגמא לדף עבודה לתלמידים
הערה :לפני פתרון דף עבודה זה ,מומלץ לפתור את
הסעיפים המקוריים של שאלה מס'  1מתוך שאלון
הבגרות במכניקה משנת .2014

אם כן ,אנו מצפים לפונקציה שנראית תחילה כפרבולה
(נפילה חופשית ממנוחה) ,ובהמשך לינארית (תנועה
קצובה לאורך קו ישר) .נשרטט את הפונקציה במלואה:

1 2
 29כמו כן ,ע"י פיתוח טיילור עד לסדר  2של הפונקציה המלאה )  x ( tמסביב לזמן  t = 0מתקבלת הצורה הפרבולית gt
2

= )  x ( tישירות ,בהתאם לאינטואיציה הפיזיקלית

שתוארה.
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נביט בגרף הלקוח מתוך שאלת בגרות ,המתאר את מהירותו של צנחן כפונקציה של הזמן:
v m
s
60
50
40
30
20
10

)t)s

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

עד לרגע  t = 20 sהצנחן צנח כאשר המצנח סגור ,וברגע  t = 20 sהוא פתח את המצנח .נתון כי מסת הצנחן הינה
. m = 80kg
 .אניעזר במודל הבסיסי שפיתחנו ,לפיו גודל החיכוך עם האוויר נתון ע"י  . f = γ vניתן לרשום את היחידות של מקדם
N
= ] . [γ
החיכוך (באופן לא מצומצם) בצורה הבאה:
m/s
הסבירו את משמעות היחידות באופן רישום זה.
 .בכעת ,קבלו את יחידות מקדם החיכוך עם האוויר  γבמערכת היחידות הבינלאומית ( ,SIכלומר  )MKSבאופן המצומצם
ביותר.
 .גמצאו מתוך הגרף את מקדם החיכוך של הצנחן עם האוויר  γלפני שהמצנח נפתח .לצורך כך ,היעזרו בביטוי למהירות
mg
הסופית שמצאנו:
= . Vt
γ
 .דעבור תנועת הצנחן בין הזמנים : 15s ≤ t ≤ 20 s
	. iמה גודלו של כוח החיכוך שפועל על הצנחן? הסבירו מילולית או הראו חישוב מתאים.
. iiחשבו את העבודה שביצע כוח החיכוך על הצנחן עפ"י ההגדרה. W f = f ⋅ ∆x :
 .ההאם ניתן לחשב ,באופן בו חישבתם את העבודה בסעיף ד' ,את העבודה שביצע כוח החיכוך בין הזמנים ? 5s ≤ t ≤ 10 s
אם כן ,חשבו עבודה זו .אם לא ,הסבירו (ללא חישוב) כיצד ניתן להעריך עבודה זו ,ונמקו.
 .ורשמו את משוואת מהירות הצנחן כפונקציה של הזמן בין הזמנים  . 0 < t < 20 sהיעזרו במשוואה שפיתחנו
γ
− t 
mg 
m
=והציבו בה את הערכים המתאימים.
) v (t
1 − e 
γ 

 .זחשבו ,לפי הנוסחא שרשמתם ,את מהירות הצנחן ברגעים הבאים . t = 1, 3, 5, 8,10,12,15 s :העתיקו את הטבלה
הבאה למחברתכם ,וסכמו בה את הממצאים ,כולל רישום ערך מהירות הצנחן אותו הוצאתם מתוך הגרף:
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15

12

10

8

5

3

1

) t( s
m
v theory  
 s 
m
vgraph  
 s 

 .חהוסיפו שורה לטבלה ,ובה רשמו את אחוז השגיאה היחסית בין הערך התיאורטי לבין הערך הנמדד .שימו לב –
במקרה זה ,בו אנו בוחנים את המודל הפיזיקלי ,נעריך את השגיאה היחסית (באחוזים) לפי היחס שבין ההפרש בין
הערכים לבין הערך הנמדד ,כלומר במקרה זה:
| | vgraph − vtheory
⋅100%
vgraph
 .טבאילו זמנים אחוז השגיאה גדול  /קטן במיוחד? חשבו את ממוצע השגיאה של הערכים בטבלה.
 .יחשבו את קבוע הזמן האופייני  τבתנועת הצנחן בין הזמנים ( 0 < t < 20 sלפי המודל המוצג בסעיף א') ,והסבירו
באמצעותו מדוע החל מרגע  t = 15sועד לרגע  t = 20 sלא נראה כל שינוי במהירות הגוף.
	.איהתבוננו בגרף ,ומצאו את מקדם החיכוך של הצנחן+המצנח הפתוח עם האוויר (נסמנו ב .) γ ′ -לצורך כך ,היעזרו שנית
בביטוי למהירות הסופית.
	.ביהאם מקדם החיכוך  γ ′גדול או קטן יותר ממקדם החיכוך  ? γכיצד הדבר בא לידי ביטוי בגרף?
2
	.גימסתבר כי קיים מודל מדויק יותר המתאים לתנועת הצנחן ,לפיו החיכוך מקיים. f = β v :

בנוגע לחלק הראשון של תנועת הצנחן ( :) 0 < t < 20 s
	. iמדוע תנועת הצנחן מתוארת באופן מדויק יותר ע"י המודל הנ"ל? הסבירו.
. iiהיעזרו במהירות הסופית ומצאו את המקדם  βואת יחידותיו.
1
. iiiבמשוואה המוכרת בשם "משוואת הגרר" ,המקדם  βמקיים , β = ACd ρ :כאשר  Aשטח הפנים של הגוף
2
הבא במגע עם התווך ,ו ρ -צפיפות התווך .ידוע כי מקדם הגרר  Cdשל גוף בצורת כדור שווה לערך ל( 0.5-מקדם
הגרר חסר יחידות).
ערכו חישוב מתאים ,תוך שימוש בהנחות סבירות ,והעריכו את ערכו של מקדם הגרר של גוף הצנחן .האם
קיבלתם ערך הגדול ממקדם הגרר של גוף כדורי ,קטן ממנו או שווה לו?

זכויות יוצרים
תרשים ריינולדס (עמ' :)51
תרשים מיליקן (עמ' :)54
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Teapeat, Reynolds behaviors, Horizontal form, CC BY-SA 3.0
Theresa Knott, Simplified scheme of Millikan’s oil-drop experiment, CC BY-SA 3.0
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פרסים

דברי תודה – טקס הענקת פרס דה-שליט
למורה מצטיין לפיסיקה תש”פ
לריסה שכמן ואורי לבנה

לריסה שכמן
משפחת עמוס דה-שליט היקרה ,פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' אהוד דה-שליט ,יו"ר קרן עמוס
דה-שליט פרופ' חיים הררי ,דיקן הפקולטה לפיזיקה ניר דודזון ,ועדת הפרס בראשות פרופ'
עידית ירושלמי ,פרופ' ירון להבי מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה ,משפחתי היקרה ,עמיתיי
המורים ואורחים.
ראשית רציתי להודות לוועדת הפרס על הבחירה בי כמורה מצטיינת לפיזיקה .אני נרגשת מאוד
להיות חלק מהרשימה המכובדת של הזוכים ומקבלת את הפרס באמונה שלמה שהמון מורים
הנמצאים כאן מקדישים את חייהם להוראת הפיזיקה וראויים לפרס זה .בתקופה הלא שגרתית בה אנחנו נמצאים היום
גילינו כמה כוחות יש לקהילת המורים לפיזיקה ,ואני גאה להיות חלק ממנה.
בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את אורי ליבנה על קבלת הפרס יחד איתי ,ולאחל לו שנים רבות של עשיה משמעותית.
אני בקונפליקט קוגניטיבי היום  -מצד אחד המעמד ,שעבורי אין יותר מרגש ממנו בתחום המקצוע ,מצד שני אני בבית,
משפחתי וחבריי לא לידי כרגע והחיבוק שלהם ושל כל עמיתיי מאוד חסר .כל מי שדיבר איתי כנראה זוכר שאמרתי
שהדבר שהכי מרגש אותי זה לראות את הורי יושבים באולם ורואים אותי מקבלת את הפרס במדינה עליה חלמו וכל כך
אוהבים .התרגשתי בשבילם יותר ממה שהתרגשתי בשבילי.
אבא שלי יחגוג  90בעוד שבועיים ואת הפרס אני מקדישה לו .אבא ,זאת המתנה שלי ליום הולדתך.
הוא נולד ב ,1930-האח הגדול במשפחה של שלושה בנים ומגיל  11הוא היה הגבר של המשפחה .המלחמה והתקופה
שאחריה לא ממש אפשרו לו ללמוד .אבל אבא הוא איש סקרן ,כל מכשיר שהיה לנו בבית הוא פתח ובדק איך הוא עובד.
הוא תיקן טלוויזיות ,מכשירי רדיו ,מכונות כביסה ותפירה ,מצלמות ומה לא? הוא המציא פטנטים טכנולוגיים בכל תחום
בחייו .כאשר לחברים שלי עוד לא הייתה טלוויזיה ,אצלנו לטלוויזיה היה שלט! כן כן! אבא הכין שלט "חוטי" והיינו יכולים
להדליק ולכבות את הטלוויזיה מהספה בסלון .פיתוח תמונות בחדר אמבטיה תחת האור האדום היה הקסם של הילדות
שלי ואין ספק שמשם התחילה האהבה שלי לפיזיקה!
כל פעם ששאלתי את אבא "איך זה עובד?" הוא התחיל את ההסבר שלו כך :את יודעת איך האלקטרונים נעים? התעצבנתי
 שוב האלקטרונים ,אני שואלת על משהו אחר .הוא תמיד הסביר לי שצריך להבין את הבסיס על מנת להבין תהליכיםמורכבים .הוא כל כך צדק  -עבורי זה כלל הזהב של ההוראה!
אבא ואימא חינכתם אותי לחיות חיים משמעותיים ,להציב רף גבוה ולא לפחד מאתגרים .אין ספק שבזכותכם אני פה.
אוהבת אתכם ומאחלת לכם הרבה בריאות.
אני פה בזכות ההורים שלי ובזכות עוד כמה אנשים יקרים בחיים שלי.
בעלי היקר ,איגור ,העוגן של חיי ,אהבתך ללא תנאי ,תפישת העולם החיובית שלך ,ההקשבה והתמיכה אפשרו לי להגשים
את עצמי ולאזן בין המשפחה לבין ההוראה.
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ילדיי האהובים ,יורי ,שלי וקטי אני מלאה בהתרגשות לראות אתכם אנשים בוגרים ,חושבים ,ערכיים ,אנשי שיחה שדעתם
כל כך חשובה לי.
יוסי אבן ,המנהל האגדי של אולפנת ערד .יוסי ,השקעת במגמת הפיזיקה והאמנת בחשיבות המקצוע לבנות שנים רבות
לפני שהתחילו לדבר על זה .קיבלת אותי ללמד פיזיקה ,בחורה בת  ,26עם אפס ניסיון ופחות משנתיים בארץ .יוסי תודה
לך שהאמנת בי .ממך למדתי לאהוב ולכבד כל תלמיד כמו שהוא ,למדתי על הוראה ערכית ומשמעותית .שם באולפנה
התאהבתי סופית במקצוע.
תודה לפרופ' משה ברק ,מנחה הדוקטורט שלי שבזכותו חקרתי לעומק את הנושא פיתוח חשיבה בהוראת הפיזיקה ואני
מקווה שאני מצליחה לתרום מהידע שרכשתי בתהליך זה לקהילת המורים.
תודה לכל האנשים שיצא לי לעבוד איתם ,המפמ"רים שלנו צביקה ואורנה ,מדריכי פיזיקה ,מורים מובילים ומובילות
מובילים היקרות אסתי וסמדר ,חברותיי ושותפות לעבודה צילה חורש ,גלינה ,ליהי תלם ,צוות הפיזיקה של עמי אסף
(האימפריה) ( -כרמית ,מארק ,אביעם ויוסי) ,מורי עמי אסף עם מרב פרידלנדר בראשם ,תילי וגנר המובילה את תכנית
ההכשרה להוראת הפיזיקה והמתמטיקה במכללת בית ברל  -כולם אנשים מקצוענים ,בעלי ידע רב ,מעמיקים בכל דבר
שהם עושים ומקדמים הוראה איכותית בארץ .אתם ההשראה שלי ,מודלים להערכה ודלק להתפתחות מקצועית.
תודה לכל המורים שהיו פעם הסטודנטים שלי .אני מלאה בהערכה על בחירתכם להיות מורים לפיזיקה מתוך רצון לממש
שליחות חינוכית ,חברתית ותרבותית .והיום אני רואה אתכם  -מורים מצוינים ,מובילים תהליכים ,מתחדשים ומחדשים.
אני גאה בכם ומתרגשת מהעובדה שהייתה לי ההזדמנות ,אי שם בתחילת דרככם להיות זאת שפתחה לכם את הדלת
לעולם הקסום של הוראה הפיזיקה.
וכמובן תודה לכל תלמידיי ,אשר נותנים לי כל כך הרבה אהבה וממלאים אותי באנרגיה ,מאתגרים ,סומכים עלי ומאפשרים
לי להיות חלק בתהליך ההתבגרות שלכם .מכם למדתי על נפש האדם וגיבשתי את הזהות החינוכית שלי .אתם העתיד
שלנו ,ואתם גורמים לי להיות אופטימית לגביו.
ללמד פיזיקה בשבילי זה לחנך את תלמידיי לעמוד באתגרים ,לחשוב ביקורתית ,לא לפחד לשאול ,לטעות ולהיכשל.
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הוראה היא כמו טיפוס על הר :מציבים יעד ,יוצרים אמונה שזה אפשרי ,מובלים ,דוחפים ,מלמדים לנשום ,נותנים עזרה
ראשונה ,ובהגעה לפסגה גאים בתהליך שעברנו ומכוונים לפסגה הבאה .זאת אחריות גדולה וזכות גדולה להיות במקום
המשפיע על עתידם של אנשים רבים ואני מוכנה להשקיע יום ולילה כדי לעמוד במשימה.
זכיתי ללמד פיזיקה באוכלוסיות שונות ,כיתות עתודה מדעית בחטיבת ביניים ,תלמידי תיכון ,סטודנטים של הכשרת
אקדמאים במכללה האקדמית בית ברל .כל קבוצה מהווה עבורי אתגר אחר ,אבל בגדול מטרת ההוראה היא מטרה
משותפת  -אני רוצה להקנות אהבה למקצוע ולהראות את היופי והעומק שבו.
שואלים אותי איך אני מספיקה לעשות כל כך הרבה דברים? התשובה היא – אהבה .אהבה לתלמידים ,לפיזיקה ,להוראה.
היום כמו בסרט אני רואה את  28שנות ההוראה שלי ,נזכרת בתלמידים ,אנשים איתם עבדתי ,ימי פיזיקה ,ביקורים
ב ,CERN-פרויקטים ,תחרויות ,סיורים והשתלמויות 28 .שנים של סיפוק והתרגשות 28 ,שנים של לקום כל בוקר ולהודות
לאלוהים שזאת העבודה שלי.
לסיום אני רוצה לאחל לנכד המתוק שלי ,נבו ,שיחגוג יום הולדת שנה בעוד שבועיים ,לזכות לגדול בחברה מתוקנת וללמוד
במערכת חינוך איכותית .מקווה שילמד פיזיקה ,כמובן ☺
בריאות לכולם,
לריסה.

אורי ליבנה
משפחתי היקרה ,מורות ומורים ,נציגי הפיקוח ,נציגי מכון ויצמן ,משפחת דה-שליט ,חברי ועדת
הפרס הנכבדים.
מוכרת לכולנו האמירה של ניוטון "אם הרחקתי לראות ,הרי זה משום שעמדתי על כתפיהם של
ענקים ".אני פחות מתחבר לרישא  -לא הרחקתי לראות יותר מאחרים .העובדה שאני עומד פה
לפניכם היא צירוף של הרבה עבודה קשה עם קצת מזל .יש מורים רבים שאני רוצה להיות
ברמתם כשאהיה גדול ואינם עומדים פה עכשיו.
מה שמביא אותי לסיפא ,אותה אני חווה בעוצמה רבה .אני רואה את עצמי כרץ במירוץ שליחים המקבל לפרק זמן קצר
את המקל מקודמו ,אשר קיבל את המקל מקודמו וכך הלאה .עליי לתת את כולי על מנת להעביר אותו לרץ אחריי.
אני מאד מתרגש להיות חלק מרשימה מכובדת של מקבלי פרס דה-שליט אבל מאושר ממש לקבל אותו עם לריסה
שכמן .מצד אחד אני מרגיש דימיון רב בנינו .שנינו פעילים מאד בהוראה ,בהיבטים שונים בפיקוח ובאקדמיה .מצד שני
קטונתי ויש לי דרך ארוכה להגיע לגודל התרומה שלך.
ברוח גיבור החג" :משה קבל תורה מסיני ,ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים מסרוה לאנשי כנסת
הגדולה .הם אמרו שלושה דברים ,הוו מתונים בדין ,והעמידו תלמידים הרבה ,ועשו סייג לתורה".
כך גם המצרים פיתחו את החשיבה המדעית ומסרוה ליוונים ,שמסרו לעולם ,שמסר לניוטון שמסר לאויילר שמסר
לאנשי כנס סולווה ( ).Solvayהם אמרו שלושה דברים ,העמידו תלמידים הרבה ,עשו סייג למדע ו .E=mc2
ברוח המסורת הזאת ניתן לומר שפרופ' עמוס דה-שליט העביר את המקל אליי שכן אני למדתי בבית הספר על שם עמוס
דה שליט ברחובות .בית הספר נקרא על שמו כי הוא פעל רבות למען קידום החינוך המדעי .בין השאר הוא הקים את
"נוער שוחר מדע" ואת המרכז המדעי להוראת המדעים באוניברסיטה העברית .בגלגולו הנוכחי של המרכז הזה אני
משתדל לעשות את הדוקטורט שלי עכשיו.
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בתהליך המסירה זכיתי ופגשתי אנשים נפלאים .חלקם מסרו באופן פעיל ,כמו שותפיי להובלת קהילת מורי הפיזיקה
בירושלים :אבי מרזל ,אפרת בלאו-ברק וכנה אופיר .למרות הדימוי ה"וקטורי" למדתי גם רבות מהתלמידים שלי ועוד
הרשימה ארוכה ,וקצרה היריעה מלהזכיר את כולם.
יחד עם זאת ,אני מבקש לציין שתי דמויות משמעותיות בדרכי:
אירנה ויסמן .אירנה הייתה המורה שלי לפיסיקה בבית ספר התיכון ע"ש דה שליט .היא הבינה בחושים מחודדים שיש לי
את מה שעדיין לא היה מותר שיהיה .כלומר היא זיהתה את הדיסלקציה והדיסקלקוליה .אולם היא לא התרגשה לשנייה
ועזרה לי לצמצם את הפער בין מה שהיה לי בראש למה שיצא במחברת הבחינה .היא עשתה זאת שנים לפני שהיו
אבחונים והתאמות .בזכותה אני זוכר היטב את שיעורי הפיסיקה .שמרתי אפילו את המחברת שלי .אמא שלי פה ויכולה
להעיד שזאת הייתה המחברת היחידה שהייתה לי .השיעור שאני זוכר הכי טוב לא היה קשור לפיסיקה .יצחק רבין נרצח
וכל מורה ניסה לדבר על הנושא .התקיימו שיעורי מחנך וכל המערכת הייתה נסערת .הדברים השקולים ,האישיים ,בגובה
'אּוש ְׁסקּו ,עשו לי סדר ושמורים איתי עד היום .אירנה ,את מחנכת בפיסיקה,
העיניים ,הקשורים לעברה ברומניה של ַצ ֶ
במלוא מובן המילה.
ארנה מילוא ז"ל .לפני פחות משנה הלכה מאיתנו בטרם עת ארנה מילוא .ארנה הייתה סגנית המנהלת ,הרכזת הפדגוגית
ומורה לפיסיקה בבית הספר אליו הגעתי ,תיכון דרכא ע"ש רנה קסין .היא לקחה אותי מיד תחת כנפיה העצומות ולימדה
אותי את משמעות היותי מורה לפיסיקה .היה לה חשוב להפיק את המיטב ,שהאמינה בכל מאודה בקיומו ,בכל אדם ,בכל
תלמיד .בין אם הוא תלמיד בכיתה המקדמת ,בכיתת אומץ או תלמיד מצטיין במגמת הפיסיקה .על כן היא חינכה גם את
הכיתות הקשות ביותר ונלחמה על הצלחתו של כל אחד מתלמידיה .ואכן בית הספר שלנו אינו מסנן בקבלה אליו כולל
בקבלה למגמת הפיסיקה.
ארנה לימדה אותי ליישב את הסתירה לכאורה הנדונה בשיח הציבורי-חינוכי .היא לימדה אותי לגשר בין הכלה ,שילוב,
ה"רדיפה" שלנו בעקבות התלמידים לבין דרישה ,הצבת גבולות ,רמה לימודית גבוהה ותביעה למאמץ עקבי של התלמידים.
לסיום :להבנתי קיים קשר היסטורי חזק בין חברות שמאמצות תרבות מדעית לבין הערכים של אותן חברות .ואף יותר
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מכך ,בתרבות המדעית ישנם ערכים אינהרנטיים כגון :אובייקטיביות ,מאמץ ,יושרה ,הדירות ושוויון .כך למשל אפילו
תלמיד צעיר לפיסיקה יכול לשלול את התאוריה של איינשטיין אם יעשה זאת על פי חוקי המדע .לכאורה בצירוף מקרים,
תרבויות עוברות תהליכים של "תהודה" לפיהם ,ככל שהן מאמצות את תרבות המדע ,הן מאמצות ביתר שאת את ערכי
המדע וחוזר חלילה .ניתן לומר שערכי החברות המערביות כיום הם במידה רבה ערכי המדע (שוויון ,אובייקטיביות וכו').
לצערי אנחנו עדים להיסדקות הערכים המכוננים הללו .מאובייקטיביות עברנו לעובדות אלטרנטיביות לפיהן לגיטימי
לחשוב שכדור הארץ שטוח ,חיסונים מהווים סכנה לבריאות ,נגיף הקורונה נוצר בגלל אנטנות  5Gוכו'.
לא פחות מטרידה היא העובדה שלמרות שידע מדעי ואוריינות מדעית הן מפתח מרכזי בניעות חברתית הן עדיין לא
נחלת הכלל ולחלקים באוכלוסיה הן אינן נגישות כלל .אם לפני מאה שנה ידיעת קרוא וכתוב היתה נחלת האליטות בלבד,
היום זה אפילו לא המינימום .באופן אירוני לתקופת הקורונה הנושא "גידול ודעיכה" ירד במיקוד החומר הלימודי לבחינת
הבגרות השנה ,ובינתיים אנשים אינם יודעים לקחת משכנתא נכונה או לקרוא גרף .במובנים רבים את נפגעים מרמה
אוריינית מדעית נמוכה לא כמדענים אלא כאזרחים.
לימוד מדעים בכלל ופיסיקה בפרט אינו יכול להישאר נחלת התלמידים "החזקים" בלבד .מחובתנו להכניס למעגל לומדי
המדעים תלמידים רבים ככל האפשר ולשמור על רמת לימודים גבוהה.
אנחנו צריכים לעשות את זה ,כי זה מה שמחנכים עושים .הם מקדמים את החברה ומכניסים למעגל הלומדים תלמידים
בעלי ליקויי למידה ,מכיתות מקדמות תוך מאמץ והקפדה על שוויון מגדרי ,מקימים בתי ספר בפזורה הבדואית וכדומה.
כלומר הם נאבקים למען עתידו של כל תלמיד .לא על מנת שיידע פיסיקה ,אלא מתוך הבנה עמוקה שלימודי הפיסיקה
הינם אבן יסוד חיונית בתרבות ובערכים החשובים והראויים בעינינו.
שניה לפני סיום אני רוצה להגיד שמאחורי כל מורה יש משפחה נרתמת .תודה למשפחתי הנהדרת ,לאמי שלמרות
הקירבה הגאוגרפית רחוקה מדי ממני בימי קורונה .תודה לאשתי האהובה שביחד אנחנו מגשימים ערכים ובונים משפחה.
נשיקות לילדי השובבים.
אני מודה לכולכם על כך שאפשרתם לי להיות חוליה בשרשרת המסירה ושהענקתם לי את הכבוד הזה .אעשה ככל
שביכולתי להעביר את מה שלמדתי לקולגות שלי ולתלמידיי היקרים.
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