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הקדמות לספר

פיזיקה מודרנית
בסדרת "מבינים פיזיקה"
שמחתי להופעתו של הספר מבינים פיזיקה מודרנית ,זהו תרגום ספרו של ג'רל ווקר המתבסס על ספרם של האלידיי ורזניק
] .[Halliday and Resnickספרי הלימוד של מחברים אלו נחשבים לאיכותיים ביותר והם ידועים ומקובלים באקדמיה
ברחבי ארה"ב .הספר נועד לקורסי מבוא בפיזיקה הניתנים לסטודנטים למדעים ולהנדסה בתחילת לימודיהם האקדמיים.
קיימת חשיבות להופעת הספר ,שהרי אין ספרי לימוד בעברית בפיזיקה ברמה אקדמית בהיקף ובאיכות שכזאת .הסיבות
ברורות :אנחנו מדינה קטנה וקהל לומדי הפיזיקה ברמה זו הינו מצומצם .לפיכך ,מוטב להצטרף לצרכנים הרבים של מפעל
רב-שנים שהושקעו בו מאמצים ואמצעים רבים .עד כה סטודנטים לפיזיקה באוניברסיטאות ובמכללות בארץ חייבים היו
ללמוד מספרי לימוד באנגלית ומתקצירי הרצאות שהכינו .מצב זה יוצר מכשול בתחילת דרכו של הלומד הישראלי ,הנדרש
כבר מראשית הלימודים האקדמיים לקרוא באנגלית ,ללא מעבר הדרגתי מקריאה בספרי לימוד בעברית ,שבה הורגל במהלך
לימודיו בבית הספר ,לקריאה במקורות מדעיים בשפות אחרות .הספר מבינים פיזיקה מודרנית המונח לפניכם ישמש למטרת
גישור זו .הלומדים יוכלו להכיר באופן ראשוני את תכניו החשובים :תיאוריות ,עקרונות ,חוקים ,מודלים ,הסברים לתופעות
הטבע ,דרכי פתרון בעיות ,ניסויים ומכשירים וכל אלה באמצעות מושגים ומונחים בשפת אמם.
כאמור ,ספרם של האלידיי ורזניק מפורסם בין קורסי המבוא בפיזיקה .חלק זה של הספר – מבוא לפיזיקה מודרנית – מציג
בעיקר את תורת היחסות הפרטית ואת תורת הקוונטים תוך שילוב עם היישומים הרבים שלהן .הספר מיישם גישה שלפיה
יש להכיר תחילה איך ומה עושים ,ולאחר מכך ניגשים להתעמק במשמעות הדברים להכיר את הדרך שבה פותחה פיזיקה
מודרנית .זוהי גישה מקובלת בקורסי מבוא רבים ,אך אין בה כדי להעניק למורה ידע הכרחי להוראת הפיזיקה )למשל,
אפיסטמולוגיה – הידע על השיטה המדעית בה חל שינוי מהותי לעומת הפיזיקה הקלסית( .לדעתי ,מבין הפרקים השונים של
פיזיקה ,הוראה של הפיזיקה המודרנית )ובמיוחד הפיזיקה הקוונטית( אינה מפותחת דיה .לכן ,החוקרים בהוראת המדעים
ממשיכים להתמודד עם אתגר זה ,ועמם כל מרצה הנדרש ללמד "קוונטים".
מחברי הספר מרבים בהסברים שיכולים להוביל להכרות שיטתית של הפיזיקה המודרנית ,מושגיה ויישומיה הבסיסיים
בטכנולוגיה ובתחומים שונים .אין זה ספר של לימוד עצמי )לא קיים גם ספר כזה בתחום( .על כן ,לומד המעוניין בהבנה
משמעותית של התכנים של הספר צריך ,בנוסף לקריאת הספר להרבות בדיונים עם המורה ועם עמיתיו ללימודים ,לשמוע
הרצאות ,להציג שאלות ,להשתתף בתרגול ,לקרוא במקורות נוספים .אני מאמין שספר זה יתמוך באופן משמעותי במאמצים
של הלומד להבין את המהות של הפיזיקה החדשה.
הספר עשיר במגוון נושאי התוכן ,הדגמות בהירות ,דוגמאות לבעיות מבוא ודרכי פתרונן ,שאלות ,תרגילים ,סיכומים ,הערות
ועוד .איכות הספר ותכניו הם תוצאה של מסורת ופיתוח הנמשך כבר לאורך עשרות שנים.
אינני מכיר ספר לימוד אחר ,הכתוב בשפה העברית ,שיכול להתחרות במימדים אלו עם ספר זה .אני מאחל לימוד מהנה
והצלחה רבה ללומדי פיזיקה מודרנית – החלק היפה והמעניין ביותר של הפיזיקה אשר מבהיר את המשמעות של הפיזיקה
כולה.
פרופ' יגאל גלילי
ראש המחלקה להוראת המדעים
האוניברסיטה העברית בירושלים.
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הקדמת עורך המהדורה בעברית

זיקה מודרנית הנלמדת במרבית המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת קורס פיזיקה  ,3מהווה אתגר מיוחד לסטודנטים .חרף
עובדה שמרבית הנושאים הנדונים בקורס פותחו עוד בתחילת המאה העשרים היבטים רבים בהם עדיין בלתי מובנים.
אידך תורת הקוונטים ,המהווה נושא מרכזי בספר זה ,מצליחה להניב תוצאות מדויקות להפליא בהשוואה לתוצאות שמניבה
פיזיקה הקלאסית" .מבינים פיזיקה" מציע גישה המגשרת בין הקושי במפגש עם תיאוריה מדעית "בלתי מובנת" לבין חשיבות
צלחותיה בהסבר תופעות חיוניות למדע ולחיי היומיום ,כגון :מוליכות חשמלית ,אנרגיה גרעינית ,לייזרים ועל-מוליכות .פרק
סיום בספר מציג ללומד נושאים שעמם התמודדו מדענים במהלך המאה העשרים ומוספים להתמודד עמם גם עתה ,כגון:
לקיקי יסוד ,קווארקים ,ההתפשטות המואצת של היקום וחידת האנרגיה האפלה.

הו הספר השלישי בסדרת הספרים "מבינים פיזיקה" המבוססת על "יסודות הפיזיקה"  -ספרם של הלידיי רזניק ווקר.
ני הספרים הראשונים בסדרה "מכניקה" ו"-חשמל ,מגנטיות ואופטיקה" תורגמו מתוך הספר Understanding Physics
הוצאת  .Wileyבמטרה להשלים את הנושאים הנדונים בקורסי היסוד בפיזיקה הסכימה ההוצאה שנצרף לסדרה שבעה
רקים העוסקים בפיזיקה מודרנית מתוך ספר אחר ,המהדורה השמינית של "יסודות הפיזיקה" .ההחלטה לשלב תרגום פרקים
מקורם בשני ספרים שונים יצר כפילות במספור אחד הפרקים .פרק  ,37האחרון בספר השני ,עוסק בעקיפה ,בעוד שהפרק
ראשון בספר הנוכחי ,אף הוא פרק  ,37עוסק בתורת היחסות הפרטית .חרף חוסר הרציפות במספור הפרקים ,אפשרה
פילות זו לשמור על התאמה בין מספור הפרקים בספר המתורגם לבין מספורם בספר המקור השני.

מניע העיקרי במפעל תרגום זה היה שיפור סביבת הלימוד של סטודנטים למדעים והנדסה ,ומתן אפשרות לסטודנטים לקרוא
פרי קורס הכתובים בשפתם הטבעית .לאור זיהוי צרכיי הסטודנטים ורצון לעדכן את הוראת הפיזיקה החליטה המכללה
אקדמית להנדסה אורט בראודה לפתח סביבת לימוד בהוראת פיזיקה ,שתועמד לרשות כל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
ביבה זו מבוססת על שני מרכיבים עיקריים – הספר "מבינים פיזיקה" ואתר אינטרנטי שיתמוך בלמידה של סטודנטים
הוראה של מרצים בפיזיקה ובו יופיעו :תקצירים מהספר ,שאלות ,הדמיות ,מערכות מושגים ,פתרונות לשאלות ,סרטי ודיאו
הרצאות .כתובת האתר  http://up.braude.ac.ilבדרך זו אנו מקווים לאפשר עדכון מתמיד של נושאים הקשורים בהוראת
פיזיקה והזדמנות לשפר את הספר והאתר התומך בו .מרכיב שלישי המסייע בהוראת הפיזיקה הוא בודק המטלות ברשת
 .WebAssignבמערכת זו ,שפותחה לפני למעלה מעשור בארה"ב ,מופיעות שאלות מהספר )ומעוד כמאה ספרים נוספים
פיזיקה( שניתן להציגם לסטודנטים באמצעות הרשת .המערכת עובדת בהצלחה ,בגרסתה העברית ,מזה עשר שנים במכללתנו
מכללות נוספות ,ומסייעת לסטודנטים ולמרצים .כתובת האתר של בודק המטלות היא . www.wa2u.net

בצע פיתוח סביבת למידה חדשה ותרגום ספר הינו מורכב ודורש שיתוף פעולה נרחב ועזרה של אנשים רבים .זוהי הזדמנות
עימה להודות לחלק מהם .ראשונה חביבה ברצוני להודות למיכל גולן העורכת הגרפית של הספר שעמלה בכישרון ימים ולילות
ל הכנתו תוך התאמתו לכל הדרישות המדעיות והאסטטיות .הספר תורגם על ידי מר שמחה גילעם במיומנות רבה .דוד אגמון
עורך המדעי של הספר ,המפליא בידיעותיו הרחבות ,בנוסף להיותו מורה מוכשר לפיזיקה ,הקפיד על קלה כבחמורה .לפרופ'
בל גרעיני מאוניברסטית בר-אילן ולדר' אהרון גרו מהטכניון ,אשר סייעו בליטוש התרגום והקפדה על הדיוק המדעי .למר
אדי עסאקלה ומר אביחי בלמס – בוני האתר של ספר .שאדי ריכז את התמיכה הטכנית ביחידה לתקשוב בהוראה ,והוחלף
ל ידי אביחי .בעבודתם הפגינו ידע ותושייה רבים בהסבה של רעיונות פיזקאליים לביטים ושורות קוד .תודתנו נתונה להוצאת
 Wileעל שנאותה להעניק לנו את זכויות התרגום ,ולהוצאת מאגנס ומנהלה מר חי צבר שעבדו עמנו בשיתוף פעולה פורה
הפקה ושיווק .לעונג היה לי לבלות עם עמיתי פרופ' אריה מהרשק בדיונים על שיפור ההוראה ופיתוח סביבות למידה ותרומתם
כרת בספר זה .עזרה חיונית הגישו לנו אנשי המנהלה במכללה :שמעון הקר – מנהל הקמפוס ,צביקה קרני – מנהל הכספים,
תן שטיינפלד – החשב שדאגו להיבטים חשובים בלעדיהם הספר לא היה רואה אור .אחרונים יבואו על הברכה מובילי החזון
אמונה בחשיבות פיתוח אמצעי לימוד והוראה הנשיאים הקודמים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה דר' שמריהו
זנר ופרופ' יוחנן ארזי ז"ל .עתה מוסיף להוביל את החזון הנשיא הנוכחי של המכללה פרופ' אריה מהרשק.
דר' דוד פונדק
ראש היחידה לתקשוב בהוראה
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
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