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הקדמה לספר

חשמל ,מגנטיות ואופטיקה
בסדרת "מבינים פיזיקה"

תגובות מעודדות שקבלנו ממרצים ומסטודנטים לפיזיקה עודדו אותנו להמשיך במפעל תרגום ”מבינים פיזיקה" עבור
הקורס השני בלימודי יסוד באקדמיה ,העוסק בחשמל מגנטיות ואופטיקה .סטודנטים רבים חשים שהידע הנלמד בקורסי
אלה אינו זמין לאחר סיום הקורסים .הם סובלים מתופעת ”ידע שביר" ,ידע המסייע להם לעיתים לעבור את הקורס ,אך
נעלם זמן קצר לאחר סיומו וחסר להם בהמשך לימודיהם .אחת הסיבות לכך היא הנטייה של סטודנטים רבים להתמקד
בפתרון תרגילים ,מבלי להעמיק בהבנת הנושאים הנדונים ותוך המנעות מקריאת ספרי לימוד .הסיבות לנטייה זו רבות,
אחת הבולטות שבהן הוא השילוב בין צבר קשיים אותם פוגש הסטודנט בתחילת לימודיו .הקושי בכניסה לעול הלימודים
האקדמיים ,התמודדות עם עומס לימודים גבוה בסביבה לא מוכרת ובנוסף לכך הדרישה לקורא ספרות מקצועית
באנגלית .הסטודנטים טענו כי ”לו היה ספר מתאים בעברית הם הייתי לומד בעזרתו פיזיקה" .לראיה רבים מהם
מעדיפים לקרוא ספרי לימוד ברמה תיכונית בעברית בקורסי היסוד בפיזיקה של האקדמיה .במשך כשלושים שנה מאז
ראה אור בעברית ספר אקדמי במכניקה ,חלו התפתחויות רבות בשיטות ההוראה ,בידע הפיזיקאלי ובשילובו בטכנולוגיה
העוטפת את האדם המודרני .שולבו מעבדות ממוחשבות ,הופיעו אתרי אינטרנט ,נוצרו הדמיות ,הופיעו מצגות ועוד .לכל
אלה אין הד בספרים הקודמים.
לאור צרכי הסטודנטים ורצון לעדכן את הוראת הפיזיקה החליטה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתח
סביבת לימוד בהוראת פיזיקה ,שתועמד לרשות כל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ .סביבה זו מבוססת על שני מרכיבים
עיקריים – הספר מבינים פיזיקה שיופיע בשלושה חלקים – א .מכניקה ,ב .חשמל מגנטיות ואופטיקה ג .פיזיקה מודרנית.
אתר אינטרנטי שיתמוך בלמידה של סטודנטים ובהוראה של מרצים בפיזיקה ובו יופיעו :תקצירים מהספר ,שאלות,
הדמיות ,מערכות מושגים ,פתרונות לשאלות ,סרטי ודיאו והרצאות .כתובת האתר  http://up.braude.ac.ilבדרך זו אנו
מקווים לאפשר עדכון מתמיד של נושאים הקשורים בהוראת הפיזיקה והזדמנות לשפר את הספר והאתר התומך בו.
מרכיב שלישי המסייע בהוראת הפיזיקה הוא בודק המטלות ברשת  .WebAssign -במערכת זו ,שפותחה לפני למעלה
מעשור בארה"ב ,מופיעות שאלות מהספר )ומעוד כמאה ספרים נוספים בפיזיקה( שניתן להציגם לסטודנטים באמצעות
הרשת .המערכת עובדת בהצלחה ,בגרסתה העברית ,מזה עשר שנים במכללתנו ובמכללות נוספות ,ומסייעת לסטודנטים
ולמרצים .כתובת האתר של בודק המטלות היא .www.wa2u.net
מבצע פיתוח סביבת למידה חדשה ותרגום ספר הינו מורכב ודורש שיתוף פעולה נרחב ועזרה של אנשים רבים .זוהי
הזדמנות נעימה להודות לחלק מהם .ראשונה חביבה ברצוני להודות למיכל ברוק העורכת הגרפית של הספר שעמלה
בכישרון ימים ולילות על הכנתו תוך התאמתו לכל הדרישות המדעיות והאסטטיות .דוד אגמון העורך המדעי של הספר,
רחב האופקים ,בנוסף להיותו מורה מוכשר לפיזיקה ,הקפיד על קלה כבחמורה .לפרופ' יובל גרעיני מאוניברסיטת בר-
אילן ולדר' אהרון גרו מהטכניון ,אשר סייעו בליטוש התרגום והקפדה על הדיוק המדעי .למר שאדי עסאקלה ומר אביחי
בלמס – בוני האתר של ספר .שאדי ריכז את התמיכה הטכנית ביחידה לתקשוב בהוראה ,והוחלף על ידי אביחי .בעבודתם
הפגינו ידע ותושייה רבים בהסבה של רעיונות פיזקאליים לביטים ושורות קוד .הספר תורגם על ידי שלושה מתרגמים
אשר יצרו טכסט בהיר ,מדויק ונוח לקריאה .מר אודי וגנר תרגם את פרקים  ,25 – 22מר יעקב גריעני תרגם את פרקים
 ,32 – 26ומר שמחה גילעם שתרגם את פרקים  .37 – 33תודתנו נתונה להוצאת  Wileyעל שנאותה להעניק לנו את זכויות

ז

ח
התרגום ,ולהוצאת מאגנס ומנהלה מר חי צבר שעבדו עמנו בשיתוף פעולה פורה בהפקה ושיווק .לעונג היה לי לבלות עם
עמיתי פרופ' אריה מהרשק בדיונים על שיפור ההוראה ופיתוח סביבות למידה ותרומתם ניכרת בספר זה .עזרה חיונית
הגישו לנו אנשי המנהלה במכללה :שמעון הקר – מנהל הקמפוס ,צביקה קרני – מנהל הכספים ,ונתן שטיינפלד – החשב
שדאגו להיבטים חשובים בלעדיהם הספר לא היה רואה אור .אחרונים יבואו על הברכה מובילי החזון ואמונה בחשיבות
פיתוח אמצעי לימוד והוראה נשיא הקודם של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה דר' שמריהו רוזנר ,והנשיא
הנוכחי פרופ' יוחנן ארזי.

דר' דוד פונדק
ראש היחידה לתקשוב בהוראה
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

