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נמרוד שגב
חיל האוויר–שנה בצבא קבע 25•

אוניברסיטת בן גוריון, פיזיקה–Iתואר •

אוניברסיטת בר אילן, (STS)תוכנית למדע טכנולוגיה וחברה –IIתואר •

או על הקשר שבין הדגמה פומבית "19-הדגמות מדעיות פומביות במאה ה"תזה בנושא •
...להופעת תיאטרון

הבעלים של חברה שמתמחת בחינוך מדעי והרצאות פיזיקה חווייתיות בליווי  2013משנת •
יונק הדבש–הדגמות 

נהנה לבנות דברים לבד ועם תלמידים, טכנאי אלקטרוניקה ומייקר •

-מי אני 



תודות



מקורות עיקריים לקורס



הרעיונות הגדולים של הפיזיקה הקלסית

מה זה פיזיקה•

מהו רעיון גדול•

מה מבדיל פיזיקה קלסית מלא קלסית•

למה זה מעניין•







-מה עושים בפיזיקה 

מתבוננים על העולם

"חוקי המשחק"מנסים להבין את 

מיהם השחקנים המרכזיים•

איזה אובייקטים אנחנו יכולים לחשוב עליהם•
איזה חוקים עלינו להבין על הדברים שאנו •

רואים ומודדים



-מה עושים בפיזיקה 

חומר
אנרגיה

מרחב

זמן

חלקיקים

גלים

כוחות

תנועה

איך מודדים אותם איך מגדירים אותם



הבנת הרעיונות המרכזיים בפיזיקה קלסית

יש הרבה רעיונות שמרכזיותם משתנת לאורך ההיסטוריה•

רעיון גדול תלוי מאוד בשאלות אותם אנחנו רוצים לשאול•



הפשטה–דרך המחשבה הפיזיקלית 



ניתן להבין את העולם באמצעות ביצוע ניסויים –דוגמה לרעיון גדול 

...לא תמיד עשו ניסויים



לוקרציוס
לפני הספירה70

"על טבע היקום"

פילוסופים של הטבע
Natural philosophers



דוגמה-על טבע היקום , לוקרציוס
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ניסויים-השיטה המדעית של ימינו ובליבה 

בצע תצפית/ שאל שאלה 

פתח תיאוריה

תשתמש בתיאוריה לבצע 

תחזיות

בצע ניסוי



(  1975, פייטון והגביע הקדושמונטי)פייטון מונטילפי , השיטה המדעית

האם –זיהוי שאלת המחקר 

?היא מכשפה

אסוף נתונים על השאלה  

מה  , איך נראות מכשפות)

מאיזה חומר הם , הם עושות

('עשויות וכו

השתמש בנתונים כדי לפתח  

,  "(אז...אם"שאלת )תיאוריה 

פתח תיאוריה

בצע ניסוי ונתח את התוצאות



מספרת סיפורים–מתמטיקה 



?בפיזיקה קלאסית –" קלאסי"מה המשמעות של 

המציאות חיצונית לקיומנו, הנחת יסוד שהעולם אמתי –ריאליזם•

ידע לגבי העתיד והעבר. דבר מוליך דבר–דטרמיניזם•

(הפשטה)רידקציוניזם•

הפיזיקה הקלאסית תחומה ברעיונות פילוסופיים שמגדירים אותה 



בפיזיקה קלסית אפשר  
לחזות את העתיד

צריך רק  , לכאורה, הכול ידוע

לחשב את כל המצבים



?למה בכלל צריך להיות אכפת לכם מפיזיקה 

זה יפה•

זה שימושי•

זה פלאי•



!לדמיין–ארד פיינמן 'ריצ



על מה נלמד בקורס

נחפש את , נלך בדרך ההיגיון•

"  רגעי אהה"אוסף 

להתמודד עם אמונות שגויותוננסה 



מכאניקה-שלב הראשון 
אריסטו

גלילאו

טיכו ברהה

קפלר

תלמי
ניוטון

כוחתנועה

כוח משיכה

יחסיות

אסטרונומיה



חשמל-שלב שני 
?מדוע דברים נוזלים או מוצקים

מגנטיות
חלקיקיםאור

גלים

תרמודינמיקה



תוכנית לארבעת המפגשים הראשונים  
שעת סיום שעת  

התחלה

שם המרצה נושאי הלימוד יום תאריך מספר

מפגש

21:00 20:00 נמרוד שגב מהוא רעיון גדול , נגדיר מהי פיזיקה

ומה הכוונה בפיזיקה קלסית וכיצד היא  

.מופרדת מפיזיקה מודרנית

'ג 16.2.21 1

21:00 20:00 נמרוד שגב נעסוק בדרכים שונות להתבונן על  

נדבר על אריסטו ועל גלילאו  , תנועה

גליליי והדרך השונה בהם הם הגדירו  

.תנועה

'  ג 2.3.21 2

21:00 20:00 נמרוד שגב נפתח את מושג התנועה ומושג  

התאוצה ונגיע לתובנה מהפכנית על  

דרך הסתכלות על תנועה בעולם  

.וביקום

'ג 16.3.21 3

21:00 20:00 נמרוד שגב נעסוק באסטרונומיה כגשר לפיזיקה  

כיצד התפתחו הרעיונות  -מודרנית 

האסטרונומיים ויחד עם התובנות על  

תנועה יצרו מצע פורה לעליתו של 

.אייזק ניוטון ורעיונותיו

'ג 6.4.21 4

21:00 20:00 נמרוד שגב נכיר את אייזק ניוטון וכיצד הוא פרש  

את רעיונות קודמיו לתפיסה קוהרנטית  

.והניח את היסודות לפיזיקה בת זמננו

'ג 20.4.21 5



לסיכום

מחפשים פשטות ויופי•

כלים מארגנים•

לאחד כמה שיותר•

להפעיל את ההיגיון ולהגיע בסוף למצב שמבינים את –האתגר 
העולם

הרעיונות הגדולים של הפיזיקה הקלסית

!רעיונות יישומיים"אהה"רגעי סיפורים


