הערכת הסטודנטים והלמידה

סיפור הברומטרי
)והשתמעויות

להוראה (...

 exander Callandra 2ןA
תרגם :מ' זילברשטיין

ל פני זמן מה קיבלתי פנייה של חב,ר ובה ביקשני להיות

הנלמד ,ודאי לא בנושא לחצים אטמוספריים והשימוש

בורר ופוסק בקשר לציון שניתן לשאלה במבחן.

בברומטר.

המורה היה סבור שעליו לתת ציון אפס לתשובה

לכן הצעתי לחברי שנתיר לתלמיד לענות שנית על השאלה .
חברי

שניתנה על ידי התלמיר במבחן
בפיזיקה ,ואילו התלמיד טען

מוצגת כאן אנקדוטה ישנה ומעוררת

התלמיד הסכים להצעה .

כי מגיע לו מלוא הציון שנקבע

חיוך שעוסקת בנושא מתחום הוראת

הוסכם כי התלמיד יקבל שש דקות

לשאלה  .יתר על כן ,התלמיד טען

המדעים ,אבל יש לה השתמעויות

שלבטח היה מקבל את הציון

לתת

שתגלה

תשובה

בקיאות

המלא ,לו מערכת המבחנים לא

מעניינות באשר לניסוח שאלות

הייתה מכוונת רק נגד התלמיד,

מבחן בכל התחומים .ל"סיפור"

עדיין לא רשם שום תשובה או רישום

והתלמיד הסכימו להגיש את

המקרה

להכרעתו

של

המקורי מצורפות תגובות של שלושה

בורר

נכנסתי

אפוא

הוא מוכן לוותר ,כי עלי ללכת ללמד

פיזיקאים ,אנשי סגל באוניברסיטה,
וגם מעקב "היסטורי" קצר אחר

שאין הוא מוותר כלל  .למעשה ,אמר,

להיות הבורר .
למשרדו

כלשהו על הדף .שאלתי אותו האם

בכיתה אחרת  .על כך ענה לי התלמיד

ניטרלי ,ואני נבחרתי בהסכמה

גלגוליו השונים של סיפור זה.

של

הוא

מתלבט

בין

מספר

אפשריות ,וכרגע הוא

תשובות

חוכך בדעתו

חברי ,וקראתי את השאלה שעליה נסבה המחלוקת  .השאלה

איזו היא התשובה הטובה ביותר  .התנצלתי וביקשתי ממנו

הייתה :ניצד אפשר לקבוע את גובהו של בניין גבוה מאוד בעזרת

להמשיך .התלמיד לקח את העט בידו ורשם את התשובה

ברוממר? תשובתו של התלמיד הייתה:

הבאה :

קח את הברומטר ,עלה על גג הבנ"! ,קשור את הברומטר

קח את הברומטר אל גג הבנ"! ,התכופף מעבר למעקה והפל

אל קצה חבל ארוך ,והורד אותו עד גובה פנ' הרחוב .אחר כך

את הברומטר למטה בנפילה חופשית .ברגע ששמטת את

-

הברומטר הפעל שעו! עצר ,ועצור אותו ברגע שהברומטר

משוך את החבל חזרה לגג הבנ"! ,מדוד את אורך החבל
ותוצאת המדידה ת'ת! לך את גובה הבנ"! .

'תנפץ

זו ודאי תשובה מעניינת ,אך האם באמת יש לזכות עליה את

על

המדרכה .

אחר-כך ,תוך

ש'מוש

בנומחה

 ,5= 7/2afחשב את גובה הבנ"!.

התלמיד בציון חיובי כלשהו? יתר על כן ,אם אמנם מגיע לו

בנקודה זו שאלתי את חברי האם הוא מוכן לוות,ר שכן לדעתי

בכלל ציון ,אזי רק הציון המלא בא בחשבון ,ואז יושפע מכך

עמד התלמיד בתנאי ועליו לקבל את מלוא הציון .חברי הסכים,

ציונו הסופי בפיזיקה ,מבלי שציון זה יעיד על בקיאותו בחומר

וציון המבחן תוקן בהתאם לכך  .עמדתי לעזוב את המשר,ד ואז

-

ברומטר הוא מכש'ר המודד

 lJל 'ד' ס'מוו שנתות  lJל גב' הגל'ל ,נ'תו למדוד את הלחץ האטמוספר'

לחץ( כספ'ת

סטנדרט' מורכב מגל'ל זכוכ'ת באורך של כ  76-ס"מ ,שבצ'וד האחד

ב'ח'דות של מ'ל'מטר כספ'ת )או א'נץ' כספ'ת בארצות הבר'ת(1 .
אטמוספרה שווה ב  lJרך ל  760-מ"מ כספ'ת .מרב'ת הברומטר'ם

הוא סגור ובס'סו מוב'ל למ'כל כספ'ת פתוח  .כשהלחץ האטמוספר'

מודד'ם בטווח שב'ו  710לב'ו  790מ"מ כספ'ת )  31-28א'נץ'

מהו הברומטר? )לקוח מו'ק'פד'ה(
את

הלחץ

האטמוספר '.ברומטר )ב  lJבר'ת:

מד

גבוה הוא מפ ' lJל כוח כלפ' מטה  lJל הכספ'ת במ'כל הפתוח וגורם

כספ'ת(.

לכספ'ת בגל'ל להג'  lJלנקודה גבוהה 'ותר .בצורה ודמה ,כשהלחץ

ק"מ'ם גם סוג'ם אחר'ם של ברומטר ,למשל ברומטר אנרוא'ד'

האטמוספר' נמו,ך  lJולה מפלס הכספ'ת במ'כל ומפלס הכספ'ת

)לפ'רוט נוסף ק'ראו ב  lJרך האנצ'קלופד'(.

בגל'ל 'ורד.
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למחשבה ,ואחר כך הוא יהיה חייב

בפיזיקה! בתום חמש דקות התלמיד

כפי שהיא כיום .המורה לפיזיקה

.1

הסכים,

אך

להפתעתי

גם

) U Iהנ  Jiה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

Science and Math W eekl y, 1964 .2

נזכרתי שהתלמיד אמר כי למעשה יש לו כמה תשובות ,ושאלתי
את התלמיד מה היו שאר התשובות ששקל לתת אותן .אה ,כן,

אמר התלמיד.

מקורות קריאה נוספים למעוניינים

)כולל שמות נוספים לסיפור(:

אתה יכול למשל לצאת עם הברומטר החוצה ביום שמש ,להציב

אותו על הקרקע ולמדוד את אורו הצל שהוא מטיל ,ואחר כו
למדוד את אורו הצל שמטיל הבנ"! ,ועל ידי תרגיל השוואת

(

. 1996). Barometer Teslנ Bellina ,
https://carnot.physics.buffalo.edu/archives / 1996 /

יחסים למצוא את גובה הבנ"!.

09 1996/msg003 16.html

מצוין ,אמרתי ,ומה היו שאר התשובות? שאלתי מטוקדן.

!,כ אמר התלמיד .אפשר להשתמש בברומטר בשיטת המדידה

Tower height joke. Was:
Achromatic pairs - Lenses.

הברומטר בכל מדרגה ,ואז תקבל את גובה הבנ"! ביחידות מידה

https: //carnot.physi c s.buffalo.edu / arc hiv es/

הבסיסית ,כאשר תעלה במדרגות ותצ"! על הקיר את גובה

(2007).

2007/9_2007/msg00022.html

של הברומטר  .שיטה ישירה לכל הדעות .
אפשר כמוב! ,הוסיף התלמיד ,להשתמש בשיטה מורכבת יותר:
קושרים את הברומטר לקצה חוט ומשתמשים בו כמטוטלת הנעה

B.

Cleyet,

Hake, R. R. (2000). The O/d Barometer 5tory.
https://carnot.physi cs.buffalo.edu/archives/2000/
07 _2000/msg00433.html
Hake, R. R. (2007). The O/d Barometer 5tory(was

Tower height joke) .
=http://listserv.nd.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0709&L
pod&O=D&P=9859
?Strickert, R. (2000a). Re: True Bohr story
https://carnot.physics.buffalo.edu/archives/2000/
01 _2 000/msg00080. htm 1
Strickert, R. (2000b). Re: Origin ofthe o/d barometer

story.
https://carnot.physics.buffalo.edu/archives/2000/
05 _2 000/msg003 93. htm 1

בגובה הרחוב ,ומחשבים את ערו g

בגובה פני הרחוב ,ואחר כו את

גובה  gבגובה גג הבנ"! ,ומחשבים את גובה הבנ"! על פי ההפרש
שבי! שני הערכים.

לבטוף ,אמר :

אם אינו מגביל אותי לפתרו! פיזיקאלי ,אפשר לקחת את
הברומטר ,לדפוק באמצעותו על דלת שוער הבנ"! ,וכאשר יפתח
את הדלת לומר לו כו :אדוני השוער ,יש לי ברומטר מצוי!  .אם
תואיל ותאמר לי מה גובה הבנ"! שאתה השוער שלו ,את! לו

את הברומטר .
בנקודה זו הפטקתי את התלמיד ושאלתי אותו האם ידע איזו
תשובה רצה המרצה לקבל ממנו.

ודאי שידעתי ,השיב התלמיד ,אך נמאסה עלי הציפ"ה של המוריס
שנקיא את מה שלימדו אותנו .לכ! ,כל עוד נוסח השאלה מאפשר

זאת ,אני מרשה לעצמי להשתעשע ולהעמיד פניס .

איחרתי מעט לשיעור שלי  ,אך מה שלמדתי באותו בוקר הצדיק זאת .

גיל'  Iו  7ו מרץ

2008

I
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העורכת פנתה לשלושה פיזיקאים באוניברסיטת תל אביב
לקבלת תנובה לסיפור זה ,ולהלן התנובות:
פרופ' דוד ברגמן

הערת העורכת:

למעשה ,סיפור דה הוא בבירור בדוי ואנקדוטי ומבוסס על

קצת היסטוריה של הסיפור

בדיחה עתיקה מאוד .כל מורה ששואל שאלה כדו צריך להבהיר

הסיפור הגיע אלי בעברית בהפצה נרחבת ברשת האינטרנט.

שהוא מתכוון שהברומטר ישמש בתפקיד שנועד למלא ,כלומר

ניסיתי

מקורותיו באנגלית .בחיפוש

לשמש כמד לח'( ולא כסרגל ,כמשקולת או כמטוטלת .יתר על

באינטרנט הסתבר לי ,שמדי שנים אחדות הוא קם לתחייה

כן ,לא כל ברומטר יכול לשמש כסרגל ,כמשקולת או כמטוטלת.

בדיון ברשת דו או אחרת של אנשי סגל אקדמי בפידיקה,

יש גם ברומטרים אלקטרוניים וכימיים .למעשה ,הסטודנט

במתמטיקה ,בהוראת המדעים או בהוראה באופן כללי ,ודוכה

לא הראה כאן יצירתיות ומקוריות ,אלא רק הציג את עצמו

לוויכוחים ולפרשנויות נרחבות.

כ"חכמולוג" ) (wise guyבמשמעות השלילית של מונח דה.

המקורות שדיהיתי אכן מייחסים את הסיפור לאותו מחב,ר

להתחקות

מעט

על

אולם בכתב עת אחר ,בתאריך אחר ובשם אחר:

פרופ' דוד אנדלמן

" "Angels on the Head of a Pin: A Modern Parable

דהו סיפור מוכר היטב לפידיקאים והוא מופיע בגרסאות רבות
ושונות .הסיפור הוא אחד מאותם סיפורים שמסתובבים במשך

by Alexander Callandra, appeared in the "Saturday
 968ו 2/ו  Iו Review" of 2

שנים רבות ,שכולם מכירים ושאף אחד לא יודע בעצם מהו
מקורם .אני שמעתי אותו מפרופ' דוד ברגמן לפני שנים
יש הטוענים שדהו אפילו סיפור

רבות ...

אמיתי...

גם לפסקת המח'( הסופית נמצאו גרסאות אחדות .להלן שתיים
מהן .הגרסה השנייה נועדה לנגח את אנשי החינוך המתמטי

יש גם אנקדוטה הרלוונטית לסיפור דה ,וגם היא סיפור חכם על
מדידת גובה ומקוריות ,אבל מדווית שונה :
במעבדה לפידיקה בטכניון נהגו להשתמש בשיטה מסוימת
)טריאנגולציה( למדידת גובה של אנטנה בראש בניין מסוים.
דורות של סטודנטים )ומדריכי המעבדה שלהם( נהגו להעתיק

את חישוב הגובה משנה אחת לבאה אחריה ,עד שבשנה
מסוימת סטודנט מקורי אכן ביצע את ניסוי המעבדה כהלכה
וקיבל ערך אחר לגובה האנטנה  .מדריך המעבדה ,אשר ידע
את התוצאה )גובה האנטנה( מהתקופה שבה הוא עצמו היה

סטודנט בטכניון והעתיק את התשובה כמו כולם ,נתן לסטודנט
דה ציון נכשל .הסטודנט ערער על הציון ,טען שתשובתו

והמדעי על תכניות הלימודים החדשות שיישמו בארצות
הברית לאור משלוח הספוטניק הרוסי:

At this point, I asked the student if he really didn't
know the answer to the problem. He admitted that he
did, but that he was so fed up with college instructors
trying to teach him how to think and to use critical
thinking, instead of showing him the structure of the
subject matter, that he decided to take off on what he
regarded mostly as a sham.

היא הנכונה ודרש שהמדריך יבדוק את התשובה ביחד איתו.

כאשר הם בדקו את החישובים ביחד ,הם אכן נוכחו לדעת

Or:

שתשובת הסטודנט הייתה נכונה )וכל האחרים שהעתיקו את
התשובה משנים קודמות הציגו תשובה שגויה(  .המדריך חקר

At this point, I asked the student if he really did not

את העניין וגילה שלפני חמש שנים האנטנה הישנה הוסרה

know the conventional answer to this question. He

היות

admitted that he did, but said that he was fed up with

שהסטודנטים המשיכו להעתיק שנה אחר שנה את אותו

high school and college instructors trying to teach him

פתרון ,אף אחד לא הבחין בהחלפת האנטנות ,עד שבא אותו

how to think, to use the "scientific method," and to

סטודנט עקשן ומקורי.

explore the deep inner logic of the subject in a pedantic

ממקומה והוחלפה באנטנה חדשה שגובהה היה

שונה ...

way, as is often done in the new mathematics, rather
פרופ' צבי מזאה

than teaching him the structure of the subject. With

אני חושב שדהו סיפור מצוין ודהו תלמיד מצוין .מגיע לו . 100

this in mind, he decided to revive scholasticism as

נכון שהוא מנסה להרגיד ולהתחכם ,אבל מורה טוב צריך

an academic lark to challenge the Sputnik-panicked

להתעלות מעל לכל דה ולטפח תלמידים כאלה.
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) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למיכהל

classrooms of America.

