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הקדמה

מאמר זה כולל את שני החלקים האלה: 

החלק הראשון הוא פעילות המיועדת לתלמידים. מומלץ שהפעילות תבוצע במסגרת כיתתית, מיד לפני לימוד הנושא "התמדה 

בציר מסוים"1.

המורים מוזמנים לשכפל את החלק הראשון של המאמר ולהעביר אותו לכל אחד מתלמידיהם. 

החלק השני של המאמר המיועד למורים.

חלק ראשון: הפעלת תלמידים במסגרת כיתתית

א. קראו את הקטע שבמסגרת.

רעיונות חדשים בדבר מבנה היקום

כי  האומרת  היקום,  מבנה  עבור  הגאוצנטרית  התפיסה  שלטה  העתיקה  יוון  בתקופת 

הגאוצנטרי".  "המודל  מכונה  זה  מודל  הארץ.  סביב  נעים  הלכת  כוכבי  ושאר  השמש 

בעזרת המודל הגאוצנטרי הצליחו להסביר תופעות שונות כגון תופעת היום והלילה. 

האסטרונום היווני ַאִריְסָטְרכּוס טען במאה השלישית לפני הספירה, כי את התופעות האלה 

אפשר להסביר גם אם מניחים שהארץ )ושאר כוכבי-הלכת( נעים סביב השמש. מודל זה 

מכונה "המודל ההליוצנטרי".

בני תקופתו דחו בלעג את הרעיון שהארץ היא זו שנעה.

פסלו של אריסטרכוס המוצב 
באוניברסיטת אריסטו שבסלוניקי

לצאת
מהשיגרה

ואף על פי כן – נוע תנוע
עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות; חמד"ע, מרכז לחינוך מדעי, ת"א; 

מכללת בית-ברל כפר-סבא
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בחלק ב שלהלן מוצגים טיעוניהם של שלושה יוונים דמיוניים, בני תקופתו של אריסטרכוס, שיצאו נגד רעיונותיו בדבר תנועת הארץ 

)הדמויות הן פרי דמיונו של מחבר המאמר, אך הטיעונים שלהם נסמכים על טיעונים שהושמעו(.

ב. כל אחד משלושה תלמידים מתנדבים יקרא בפני הכיתה את טיעוניו של אחד משלושת היוונים הדמיוניים.

טיעוני שלושה יוונים בדבר אי יכולתה של הארץ לנוע

יודע בכל רגע ורגע אם  סופוקליס: הרעיון שהארץ נעה מנוגד למה שאנו חשים; כאשר אני נוסע בכרכרה מביתי לשוק, אני   .1

הסוסים מושכים את הכרכרה והיא נעה, או אם הסוסים עצרו, והכרכרה נייחת. אני מזהה זאת בקלות אף כאשר וילונות הכרכרה 

נרדם בכרכרה לפני שהמשרת שלי מאיץ  אני  ומסתירים את הנוף. לפעמים  הכחולים, אלה שקניתי לאחרונה, מוגפים היטב 

בסוסים, ואני מתעורר כעבור שעה קלה. ברגע שאני מתעורר, אני מרגיש מיד אם הכרכרה נעה או הסוסים עצרו. מעולם לא 

טעיתי.

איור 2: סוסים מושכים כרכרה

אילו הייתה הארץ נעה, האם לא היינו כולנו מרגישים בתנועתה? האם לא היינו מרגישים שהקרקע רועדת תחת רגלינו? את רעיונותיו 

המגוחכים של אריסטרכוס מן הראוי להשליך לפח הזבל.

ניקוס: רעיונותיו של אריסטרכוס הם כפירה באל. האל הטוב ברא את העולם למען האדם. האדם הוא נזר הבריאה; הכול נוצר   .2

עבורו - הצמחים, הדגים, העופות והחיות. האם יעלה על הדעת שהאל שברא את העולם למען האדם, היה מציב את האדם על 

גרם שמים שולי, ולא במרכז הנייח של העולם? איך מעז האיש הזה, ששמו כמדומני אריסטרכוס, להעלות על דעתו מחשבה 

מוזרה שהארץ אינה מרכז העולם אלא גרם שמים משני שנע סביב השמש?

ספאנוליס: הרעיון שהארץ נעה מנוגד לחוקי הטבע. כאשר מלח מטפס על התורן של ספינה שטה ומשמיט כדור מראש התורן,   .3

נפילת הכדור, הסירה  בזמן  ברורה:  לכך  בסיפון הספינה במרחק כמה אמות מאחורי התורן. הסיבה  יפגע  לכול שהכדור  ידוע 

מתקדמת כמה אמות. 

איור 3: מלח משמיט כדור מראש תורן של סירה נעה
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אילו נעה הארץ, ולו הייתי משמיט כדור מראש צוק, לא היה הכדור פוגע לרגלי הצוק אלא במרחק של כמה אמות מרגלי הצוק, בדומה 

לספינה. זאת כיוון שבמהלך נפילת הכדור, הארץ נעה, לפי רעיונו הטיפשי של אריסטרכוס, אבל כל ילד יודע שכדור הנעזב מראש 

צוק פוגע ממש לרגלי הצוק.

אני יכול להוסיף עוד ראיות כהנה וכהנה לאי תנועתה של הארץ:

אילו הייתה הארץ נעה - האם לא היינו רואים את העננים נעים לכיוּון הנגדי?

ואני, כדי לבקר את חברתי הגרה בקצה האי, הייתי קופץ כמה קפיצות באוויר, ובכל קפיצה הייתה הארץ נעה כברת דרך, ולאחר 

כחמש קפיצות הייתי מגיע לקצה האי. 

לדעתי, הארץ מסתובבת רק בראשו המסובב של אריסטרכוס.

ג. ניסוי ותוצאותיו: התמודדות עם טיעוני היווני השלישי - ספאנוליס

במסגרת פעילות זו נתמקד רק בטענתו של היווני השלישי, ספאנוליס, וננסה לאושש או לשלול אותה.

יפגע  ידוע לכול שהכדור  ומשמיט כדור מראש התורן,  "כאשר מלח מטפס על התורן של ספינה שטה  נצטט את ספאנוליס: 

בירכתי הספינה, במרחק כמה אמות מאחורי התורן. הסיבה לכך ברורה: בזמן נפילת הכדור, הסירה מתקדמת כמה אמות".

נבחן טענה זו באמצעות ניסוי, שמיד תופנו לצפות בסרטון וידאו שלו. אך תחילה קראו את תיאור הניסוי.

בסרטון תוצג קרונית המכונה "קרונית התמדה" והנעה על מסילה. לקרונית מחובר מוט אנכי )"תורן"( שלקצהו העליון המכופף כלפי 

מטה מוצמד כדור )איור 4( בעזרת כוח מגנטי שמפעיל עליו אלקטרומגנט שעובר בו זרם חשמלי )האלקטרומגנט נמצא בתוך המוט(.

איור 4: תנועת הקרונית הבליסטית לפני הגעתה לדגל

יישמט הכדור מראש  4( - הזרם החשמלי בקרונית ייפסק רגעית, וכתוצאה מכך  כאשר הקרונית תגיע לאזור ה"דגל" )ראו איור 

העמוד וייפול במהלך תנועת הקרונית ימינה.

ניבוי: נבאו את תוצאת הניסוי: היכן יפגע הכדור – לפני העמוד )מימינו(, מאחוריו )משמאלו( או בדיוק מתחתיו, כלומר, בנקודת ההיטל 

של קצה העמוד על הקרונית? 

נמקו את קביעתכם.

https://www.youtube.com/watch?v=8tSjp5N3-dM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8tSjp5N3-dM&feature=youtu.be


37"תהודה", כרך 35, חוברת מס' 1

צפייה: לחצו על סרטון וידאו וצפו בסרטון. 

האם תוצאות הניבוי תואמות את הניבוי שלכם?

הסבר: נסו להסביר את תוצאות הניסוי, בין שהניבוי שלכם תואם את תוצאות הניסוי, ובין שלאו.

ד. מסקנות מהניסוי

הניסוי מראה כי למרות שהקרונית נעה מרחק מסוים במהלך נפילת הכדור, הכדור נופל לתוך הקרונית ופוגע בנקודת ההיטל של 

הנקודה שממנה שוחרר הכדור על סיפון הקרונית.

אחת הטענות של האדם השלישי, ספאנוליס, הייתה: . 1

"אילו הייתה הארץ נעה בדומה לספינה, והייתי משמיט כדור מראש צוק, לא היה הכדור פוגע לרגלי הצוק אלא במרחק של 

מספר אמות מרגלי הצוק. זאת כיוון שבמהלך נפילת הכדור הארץ נעה, לפי רעיונו הטיפשי של אריסטרכוס. אבל כל ילד יודע 

שכדור הנעזב מראש צוק פוגע ממש לרגלי הצוק."

הסתמכו על הניסוי עם קרונית ההתמדה וענו על השאלות שלפניכם:

האם תוצאות הניסוי שוללות את אפשרות תנועת הארץ? לשון אחרת, האם ספאנוליס )היווני השלישי( צדק בטענתו שחוקי א. 

הטבע שוללים את אפשרות תנועת הארץ? נמקו.

האם תוצאות הניסוי מעידות שהארץ נעה? נמקו.ב. 

כי . 2 יותר "התמדה בציר מסוים",  לידי ביטוי בניסוי קרונית ההתמדה מכונה "התמדה בציר אופקי" )או במובן כללי  הכלל שבא 

ההתמדה אינה חייבת להיות דווקא בכיוון האופקי(.

הסבירו מהי "התמדה בציר אופקי" ובאילו תנאים היא מתרחשת.

במה שונה המצב "התמדה בציר מסוים" מהמצב הכללי של "התמדה"?

באילו תנאים מתרחשת "התמדה", ובאילו תנאים מתרחשת "התמדה בציר אופקי"?

ה. שאלות

5ב מוצגת הסירה במקום . 1 5א מוצגת סירה הנעה ׂשמאלה במהירות קבועה, ומראש התורן שלה משוחרר כדור. באיור  באיור 

שאליו היא הגיעה ברגע שהכדור פגע בסיפון הסירה.

ב. הסירה ברגע שהכדור פוגע בסיפון הסירה א. כדור נשמט מראש תורן של סירה השטה שמאלה 

איור 5: היכן פגע הכדור בסיפון הסירה?

הסתמכו על הניסוי עם קרונית ההתמדה וסמנו על סיפון הסירה שבאיור 5ב נקודה שבה הכדור פוגע.

אתם עומדים בקרון רכבת הנוסעת במהירות קבועה ומשמיטים חפץ מידכם. היכן יפגע החפץ ברצפת הקרון? נמקו.. 2

file:///Users/avi/Desktop/Tehuda%2035(7:17)/ 
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הסבירו על-פי כיוּון כוח הכבידה הפועל על הכדור, מדוע בניסוי הקרונית יש התמדה בציר האופקי.. 3

מטוס טס בכיוּון אופקי בקו ישר במהירות קבועה שגודלה מסדר גודל של 200 מ’\ש’. אדם במטוס מוזג קפה לספל שמונח על . 4

שולחנו מקנקן הנמצא בגובה של כ-10 ס"מ מעל הספל. חישוב פשוט מראה כי משך נפילת הקפה מהקנקן לספל הוא כ-0.14 

שנייה. מדוע הקפה נכנס לספל, למרות שבמהלך נפילתו עברו המטוס והספל מרחק של כ-28 מטר?

כיצד מכונה המודל שעל-פיו הארץ נמצאת במרכז והשמש וכוכבי הלכת נעים סביבה? היכן יש עדות בתנ"ך לתפיסה זו?. 5 א. 

כיצד מכונה המודל שעל-פיו השמש נמצאת במרכז, והארץ וכוכבי הלכת נעים סביבה? ב. 

חלק שני: למורים

מטרות הפעילות.. 1

הקניית מודעות לקשיים שחוו דורות רבים כשקיבלו את האפשרות שהארץ נמצאת בתנועה וכשקיבלו את הטיעונים שהועלו א. 

במהלך ההיסטוריה נגד האפשרות שהארץ נעה. קשיים אלה הם לא רק חלק מההיסטוריה האנושית הרחוקה, אלא גם 

נחלתם של תלמידים כיום.

התוודעות למושג "התמדה בציר מסוים" והבנתו.ב. 

הבנת הקשר בין מודעות ל"התמדה בציר אופקי" לבין קבלת האפשרות שהארץ נעה, וכן בין מודעות ל"התמדה בציר אופקי" ג. 

לבין תופעות יום-יומיות, כגון מזיגת קפה לספל במטוס נע.

הצעה לדרך הפעלת הפעילות בכיתה. . 2

הדפיסו את חלק הפעילות המיועד לתלמידים ותנו לכל תלמיד עותק שלו. א. 

הקריאו בפני הכיתה את הפסקה הכתובה במסגרת שבעמוד הראשון.ב. 

בחרו שלושה תלמידים מתנדבים ובקשו שכל אחד מהם יקרא בפני הכיתה בתורו את טיעוניו של אחד משלושת היוונים ג. 

שטיעוניהם מוצגים בתחילת הפעילות.

הקרינו בפני התלמידים את הסרטון שבו רואים כדור נשמט מראש "תורן" של קרונית נעה. ד. 

זו רק הצעה לאפשרות אחת )שאותה ביצעתי בכיתות שלימדתי עשרות פעמים(. מובן שכל מורה יכול לבצע את הפעילות 

עם תלמידיו בדרך הנראית לו.

התייחסות לטיעון של היווני השני )ניקוס(.. 3

פעמים רבות תלמידים שואלים אותי בסוף הפעילות: "מה היית אתה עונה ליווני השני, ניקוס?". הם רוצים ככל הנראה לשאול 

אותי בעקיפין מהי עמדתי בנוגע לשאלת קיומו של אלוהים. אני נוהג להתחמק בצורה אלגנטית על ידי תשובה מעולם הפיזיקה: 

"בהרצאה שאיינשטיין נשא על תורת הקוונטים - תורה שהוא התקשה לקבל - הוא אמר: "אני לא מאמין שאלוהים משחק 

בקוביות". כלומר, אני לא מאמין שחוקי הפיזיקה הם הסתברותיים. הפיזיקאי נילס בוהר שהיה נוכח באולם ההרצאה, ענה לו כך 

)בתרגום חופשי(: "אתה לא תאמר לאלוהים עם מה לשחק".

על משקל תשובה זו אפשר היה לענות לניקוס )היווני השני(: "אתה לא תגיד לאלוהים על איזה גרם שמיים הוא צריך היה להציב 

את האדם".

תשובה זו ניתנת לתלמידים, כמובן, עם קורטוב של חיוך.
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מסקנות מביצוע הפעילות עם תלמידי תיכון ועם סטודנטים.. 4

תגובות לאחר ביצוע הפעילותא. 

את הפעילות ביצעתי פעמים רבות עם תלמידי בית ספר תיכון. לא תיעדתי את התייחסויותיהם לפעילות, אולם חלקם הביעו 

את דעתם למרות שלא ביקשתי. רוב רובן של ההתייחסויות היו כאלה:

)1( "כדאי שנלמד ככה כל הזמן".

)2( "טיעוני שלושת היוונים כתובים בשפה יפה".

את הפעילות ביצעתי גם בכיתה של אקדמאים )במקצועות ההנדסה( בקורס הסבה להוראה שהתקיים בבית-ברל, ממש 

בחודש שבו נשלח המאמר לעיתון. הפעם ביקשתי מהסטודנטים לכתוב את דעתם על הפעילות. התגובות היו דמות זו לזו. 

אציג כלשונן שלוש מהן:

)1( "הפעילות המוצעת חיברה אותי לעולם ולמחשבות של לפני יותר מ- 2000 שנה. ההפלגה בדמיון יצרה המחשה טובה 

של התחושות, המחשבות והניתוח של האנשים שהביעו את דעתם על טענת סיבוב כדור הארץ. פרק השאלות מעודד 

חשיבה, ולא מתן תשובה אוטומטית/אינטואיטיבית."

)2( "פעילות מעניינת שממחישה תוך שיתוף התלמידים את הטעיות במחשבה הסובייקטיבית שלנו. הפעילות מועילה, 

מהנה ומגרה את המחשבה."

)3( "הניסוי מעניין ומבהיר בצורה יפה את המשמעות של התמדה בכלל ושל התמדה בציר מסוים באופן פרטי. מעבר לכך 

הוא מאפשר לעקור תפיסות מוטעות אצל תלמידים באשר לתחושותיו לגבי תופעות פיזיקליות ובאשר לתוצאות ניסויים 

בלי לבצעם".

שאלות שהתגלו בפעילות כבעלות רמת קושי גבוההב. 

בעקבות ביצועי הפעילות עם תלמידי תיכון במהלך שנים רבות מצאתי כי בחלק ד של הפעילות לתלמידים )מסקנות מהניסוי(, 

תלמידי תיכון רבים טועים בתשובתם לסעיף 1ב. רובם טוענים שתוצאות הניסוי עם הקרונית אכן מוכיחות שהארץ נעה.

התשובה הנכונה היא שתוצאות הניסוי אינן שוללות את האפשרות שהארץ נעה, אבל הן אינן מוכיחות זאת.

עם זאת איש מקרב הסטודנטים בקורס הסבת אקדמאים להוראה לא התקשה לענות על שאלה זו.

נעיר כי ההוכחה הניסויית הראשונה לסיבוב הארץ סביב צירה הייתה מטוטלת פוקו )ראו מראה מקום )1(, עמוד 258(.

הגישה הדידקטית בהצגת הניסוי עם קרונית ההתמדה. 5

התייחסנו לניסוי "עגלת ההתמדה" בגישה "נבא, צפה והסבר"; זו גישה ידועה כיום, שבה התלמידים מתבקשים לנבא תוצאות 

 "Predict, Observe של אירוע )למשל של ניסוי(, לאחר מכן לצפות בו ולבסוף להסביר את התוצאות. באנגלית גישה זו מכונה

.P.O.E ובקיצור ,and Explain"
אפשר לקרוא בספרות על יתרונות שיטה זו, אבל כיוון שהשתמשתי בה לפני שהיא הפכה נחלת הכלל, אציין מה היו היתרונות 

שלה על פני ההתנהלות של צפייה פסיבית בניסוי, שראיתי בעת שהשתמשתי בה לראשונה.

בגישת ה-P.O.E התלמידים מעורבים רגשית ואינטלקטואלית בניסוי.א. 

בגישת ה-P.O.E התלמידים נוקטים עמדה, וזה עשוי לחייב אותם לנסות להפעיל שיקול דעת כדי לנבא את התוצאה. בצפייה ב. 

פסיבית הם אינם מחויבים לנקוט עמדה )לעיתים הם אומרים לעצמם "נראה תחילה מה יקרה"(.

אם תוצאת הניסוי נמצאת בסתירה למה שהם חשבו – הם כבר אינם יכולים להתעלם מהשוני בין תוצאת החשיבה שלהם ג. 

לבין המציאות.
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המלצה לצפייה בסרט "חוק ההתמדה". 6

 (Inertia - The "בתום הפעילות מומלץ להקרין בפני התלמידים את הסרט "חוק ההתמדה" מסדרת הסרטים "היקום המכני

Mechanical Universe... And Beyond)(2). הקריינות בסרטון המופיע בקישור זה היא באנגלית. קיימת גם גרסה של הסרט 

שבה הקריינות היא בעברית )מפיו של הקריין דן כנר(. 

מטרות נוספות מעבר לאלו שהוצגו כבר. 7

נוספים ברצף  - אפשר להשתמש במקומות  לימוד הנושא "התמדה בציר מסוים"  - שמומלץ כאמור לבצעה לפני  בפעילות 

ההוראה.

לדוגמה: כדי להבין מהי תנועה ואם אנו באמת חשים בתנועה, אפשר לחזור ולקרוא את טיעוניו של היווני הראשון )סופוקליס(. 

אם הסוסים מושכים את הכרכרה והיא נעה, או שהסוסים עצרו והכרכרה נייחת. אני מזהה זאת בקלות, אף כאשר וילונות 

הכרכרה הכחולים, אלה שקניתי לאחרונה, מוגפים היטב, ומסתירים את הנוף.

וכאן עולה השאלה האם אנו מרגישים תנועה? זה המקום להציג שאלה כדוגמת זו:

מדוע סופוקליס אומר "אף כאשר וילונות הכרכרה מוגפים ..."? זו יכולה להיות נקודת מוצא לכך שכל תנועה היא יחסית, ואין 

משמעות לתנועה מוחלטת ולא למנוחה מוחלטת.

שאלה שאפשר להציג לתלמידים: על פני הירח יורים אדם כלפי מעלה מתותח שמשמש לעיתים בקרקסים, כך שעיניו מכוסות. 

האם האדם יזהה באיזה רגע הוא הגיע לשיא הגובה? אם כן – כיצד הוא יזהה זאת? אם לא – מדוע?

התשובה היא:.... לא!... .

נספח: הנחיות לעריכת הניסוי המתואר בסרטון הווידאו
רשימת הציוד

קרונית התמדה (Ballistic Cart של חברת Pasco, מספר קטלוגי ME-9486; מלבד הקרונית, המערכת כוללת כדורים ו”דגל”   )1(

.)triger-
מוט לשחרור כדורים (Drop Rod של חברת Pasco, מספר קטלוגי ME-9487; מלבד המוט, המערכת כוללת מְחַבר לחיבור    )2(

המוט לקרונית ההתמדה(.

.)ME-9454 מספר קטלוגי ,Pasco קרונית דינמיקה )של חברת  )3(

.)ME-9435A מספר קטלוגי ,Pasco מסילת הרצה )של חברת  )4(

הרכבת מערכת הניסוי

הניחו את המסילה על שולחן אופקי ואזנו אותה.א. 

חברו את קרונית ההתמדה לקרונית הדינמיקה )באמצעות שני הברגים ב. 

הקצרים המיועדים לכך(.

המְחַבר ג.  באמצעות  אותו  )הדקו  ההתמדה  לקרונית  המוט  את  חברו 

המיועד לכך והכניסו את מצבט הבננה שבקצה התחתון של המוט לשקע 

המתאים בקרונית ההתמדה(.

סובבו במידת הצורך את המוט כך שהקצה העליון שלו יהיה בדיוק מעל ד. 

מרכז המשטח העליון של קרונית ההתמדה.

הניחו את מערכת הקרוניות על המסילה )איור 5(.ה. 

איור 5: תצלום מערכת הניסויהדקו את התושבת של ה"דגל" למסילה, בצד המסילה הפונה אל שתי ו. 
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הלוחיות שבצד קרונית ההתמדה, המשמשות שער-אור. מרחק התושבת מקצה המסילה הקרוב אליה יהיה בערך רבע מאורך 

המסילה )ראו איור 5(.

הרימו את מתג ההפעלה של קרונית ההתמדה. הבהוב הנורית שליד מתג ההפעלה יעיד שעובר זרם חשמלי באלקטרו-מגנט ז. 

הממוקם בראש המוט, וכי בשער-האור עוברת אלומת אור.

הצמידו כדור לקצה העליון של המוט. ח. 

הביאו את מערכת הקרוניות אל קרבת ה"דגל", הסיעו אותה באיטיות. ברגע שה"דגל" יחצה את שער-האור - הזרם החשמלי ט. 

בקרונית ייפסק, והכדור יישמט מראש המוט. הקפידו על כך שבמצב מנוחה של הקרונית הכדור ייפול למרכז קרונית ההתמדה 

קרונית  של  העליון  המשטח  מרכז  מעל  בדיוק  יהיה  שלו  העליון  שהקצה  כך  המוט,  את  מעט  לסובב  תוכלו  הצורך,  )במקרה 

ההתמדה(.

ביצוע הניסוי

הביאו את מערכת הקרוניות לקצה המסילה הקרוב ל”דגל”. הדפו את הקרונית כך שזו תנוע, וברגע שה”דגל” יחצה את שער-האור, 

יישמט הכדור מראש המוט.

מראי מקום

רוזן ע., מכניקה ניוטונית – כרך א )עמוד 165 סעיף 6.2(, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות )כל המהדורות . 1

של הספר, החל ממהדורת 2006(.

2 .https://www.youtube.com/watch?v=l2NtOYrLeFo

ברכות לאבי מרזל על זכייתך
בפרס רוטשילד לחינוך לזכר מקס רואו – תשע"ו

https://www.youtube.com/watch?v=l2NtOYrLeFo
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