
 
 

 

 כלהזכויותשמורות2015©יעקב-/ד"ראוריבן121/04/2015

 ההוליסטילטובתהמחקרפיסיקליםותובנותמושגים

Gיעקב-אוריבן
ביה"סלהנדסהע"שאחירכוב
הירדן-המכללההאקדמיתכנרתבעמק

uriby@kinneret.ac.il



תקציר

רוחניים והיבטים אחד מצד פיסיקליים היבטים יחד ולהביא לגשר אמור הוליסטי -מחקר

 שני. מצד מפנימיים זה במדעימאמר הן המשמשים מושגים בלימודים-ציג והן הטבע

ובעיסוקיםהרוחניים,באופןהיכוללשמשבסיסלגישורביןשניתחומיםכהנפרדיםאלה.



מבוא

ביןמדעיהטבע,המדעיםהפיסיקליים,מצדאחד,לביןמדעהאדםעלהיבטיוהשונים,ובפרטהרוחניים,מצדשני,

שוררת,כךנראההיום,תהום.תחומיםאלהנראיםזריםלחלוטיןזהלזה,ולרביםנראהשלאניתןלגשרביניהם

דווקאהשימ מזו. מדוברבדיסיפלינותמאודשונותורחוקותזו במשמעויותהנראותכי ושבמושגיםדומיםאך

מתחברותגורםלאנטגוניזם.דוגמאבולטתלכךהואכמובןמושגהאנרגיה,מושגמרכזיביותרבשני-שונותובלתי

פיסיקלי,עבוראלההעוסקיםבפנימיותואו-התחומים,אךבעודשבמדעיהטבעזהמושגהמוגדרבאופןמתמטי

ב מדובר האדם של מזו,ברוחניותו זו שונות כה בהיותן האלה, התפישה דרכי חוויתית. בצורה הנתפש מושג

נפשאתהדרךהאחרת.-גורמותלצערנוביותרמדימקריםלמשתמשיםבהןלדחותבשאט

רוחניתמצדשניהםשניהםביטוילרצוןהאנושילהבין-אולם,הןמדעיהטבעמצדאחדוהןההתבוננותהפנימית

נ אנו מצאיםאתהעולםבו ואני לפיכךצריך, בצורההטובהביותר. ולפעולבו להיותחלקממנו , מאמיןכמובן

פיסיקליותהמקובלותבמדעיהטבעלביןהתובנותהקיימותבמדע-לגשרביןהתובנותהמתמטיותשניתןואפשרי,

האדםעלהיבטיוהשונים,וכמובןהרוחניים.

מןהטבעוהןבתחוםהרוחני.-גיםבסיסייםומרכזייםהןבמדעימאמרזהבאלהציעמספרגישוריםכאלה,במוש

מושגים להבהיר לסייע אלא חדשות, תיאוריות או חדשים מושגים להביא כאן המטרה שאין להבהיר הראוי

הנושאיםבהםדןהמאמר:מרכזייםובסיסייםבאופןהנדרשלביצועמחקרהוליסטי.

 כניקה(מ–מושגיםבסיסייםבמדעיהטבע)פיסיקה

 יצירתשינויים

 פעולההדדית

 תהודהתקשורתו



אנרגיהותנע–מושגיםבסיסיים

הוא"אנרגיה". לתחוםהרוחני והן הטבע לתחוםמדעי הן המשותף ביותר, בסיסי מרכזי, שלמושג תהליך כל

 אנרגיה. העברת ביסודו יש הרוחני, בעולם והן הטבע בעולם הן באופןשינוי, המוגדר מושג זה הטבע במדעי

פיסיקלי,עבוראלההעוסקיםבפנימיותואוברוחניותושלהאדםמדוברבמושגהנתפשבצורהחוויתית.-מתמטי
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המתמטיותהמשפטים ההגדרות של המשמעויות את מביאים להעברה-הבאים המתאים בניסוח פיסיקליות

ולהעתקהלעולםהרוחני:

 אנרגיההמוכלתבמערכתכלשהיואשרבאהלידיביטויבתנועהשל–יהשלתנועהאנרג–אנרגיהקינטית

מרכיביהמערכת;מושגהמבטאהןאתגודלהמערכתוהןאתמידתתנועתה)אךלאאתכיווןהתנועה,בניגוד

ל"תנע"בהמשך(.

 טנציאלית,כיאנרגיההמוכלתבמערכתבהתאםלמצבהשלהמערכתבמרחב;היאפו–אנרגיהפוטנציאלית

.היאבאהלידיביטויכאשרהיאהופכתלאנרגיהשלתנועה

 כאשרהכוחגורםלשינוי:סיכוםשלפעולתושלכוחלאורךדרך–עבודה, 

תוצאתהעבודה=תוצאתהפעלתהכוחעלהמערכת=שינויבאנרגיהשלהמערכת)אנרגית

שינויבמצבהמערכתתנועהו/אואנרגיהפוטנציאלית(

יום,קיימיםבפיסיקהמושגיםדומיםנוספים-בעודשמושגהעבודהוהאנרגיהמוכריםומאודשימושייםבחיייום

שהינםפחותמוכריםאךלאפחותשימושיים:

 מושגהמבטאהןאתגודלהמערכת,הןאתמידתתנועתהוהןאתכיווןתנועתה.–תנע

 סיכוםפעולתושלכוחלאורךזמן;לכוחישכיוון,ולכןישבאפשרותולשנותאתכיווןהתנועהשל–מתקף

 המערכתעליההואפועל:

שינויבמצבהמערכתתוצאתהמתקף=תוצאתהפעלתהכוחעלהמערכת=שינויבתנעשלהמערכת

 כיווןתעבורמערכותפיסיקליות(והןב)למשלמהירומידתהתנועהתנועתהשלמערכתבאהלידיביטויהןב

 .התנועה

 שינוי שתוצאתה פעולה המערכת, על כוח של פעולתו את המבטאים הינםמושגים מתקף והן עבודה הן

.במצבהמערכת



יצירתשינויים

כלתהליך,ביןאםמדוברבתהליךחינוכיאותהליךטיפולי,הואביסודותהליךשלשינוי,תהליךהמבקשלחולל

לתרגם שניתן הואכהבסיסי, שלניוטון". העוסקבשינוייםידועכ"החוקהשני הבסיסי החוקהפיסיקלי שינוי.

אותובאופןישירומיידיליישוםלמערכותכלליות.

 קהילות,משפחה,המושג"מערכת"יכוללהתיחס ארגונים, אולקבוצות, כאןהןלמיכלולהאנושישליחיד,

וכיו"ב.

בניסוחמתמטישל"החוקהשני ש-ניוטון"אומר, F-פיסיקלי, ma,ובמילים"הכוח(F הפועלעלגוףשווה(

הגוף מסת למכפלת (a)בתאוצתו(m)בגודלו נכנס כאן הכוח". במושג הבסיסי הפיסיקלי מבחינה.השימוש

מתמטיתניתןלהפוךאתהנוסחאולקבל

F
a

m


שמשמעותו:התאוצהנמצאתביחסישרלכוחהפועלעלהגוףוביחסהפוךלמסהשלו.
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בתרגוםלמערכותכלליותזהאומראתהדברהבא:

 ."תאוצה"הואמדדלשינויבמערכת

 לנט המערכת, גודל לכמות, מדד הוא ולאי"מסה" שהיא כמות להשאר במצבה, להתמיד המערכת של יה

.ם,המסהמבטאתאתהתנגדותהמערכתלשינויים;במובןמסוילהשתנות

 גורםהמבקשלהביאלשינויבמערכת."כוח"הוא

אתהעקרוןהבא:אזהחוקהשנישלניוטוןמבטא

כאשרמבקשיםלחוללשינויבמערכת,מידתהשינויהמתקבל,אוהאפשרי)"תאוצה"="תוצאה"(נמצאתביחס

נטייתהמערכתשלאלהשתנות,להתנגדותהמערכתהשינויוביחסהפוךלישרלעוצמתהכוחהמבקשלחוללאת

.לשינויים

 נקודהמאודחשובהבאשרלשינויים:כדילחוללשינויחייבתלהיותהתנגדות.אםאיןהתנגדותאזהכוח

חסרת קיימת, המערכתאינה זהכאילו התנגדות, אםאין היתהשקופה. רואהאתהמערכתכאילו הפועל

.ההתנגדותמבטאתאתהזהותשלהמערכת,ורקמתוךזהותקיימתניתןלחוללשינויים.זהות

 ה"חוקהשנישלניוטון",בהיותומבטאקשרביןשלושהגורמים,הינוביטוילחוקהמשולשהבסיסי,דהיינו

לחוק

שלילי–נייטראלי–חיובי

?הוקטורהנייטראלי?הוקטורהשלילי?תאוצה",מיהוהוקטורהחיובי–מסה–ש.:במשולששל"כוח

 והמסה החיובי, הוקטור הוא הפועל הכוח –אם לשינויים ההתנגדות ההתמדה, הוקטור–מידת היא

תשובהאפשריתהיאהשלילי,זהאומרשהתוצאההיאהוקטורהנייטראלי.מההמשמעותשלאיפיוןזה?

הלאדם.כעתתפקידושלהאדםהואלבחורבאיזושהתוצאההיאנייטראליתמשוםשהיאמציעהאתעצמ

מידה,באיזהאופן,לפעולעפ"יהתוצאה.



פעולההדדית

 ניוטון" של –בעודשה"חוקהשני עקרוןהפעולהעליעוסקבתוצאת–חוק"הפעולהוהתוצאה" שותבודדת,

של )ה"חוקהשלישי הפעולהוהתגובה" הידועכ"עקרון חשובלאפחות, עוסקבפעולהנוסף, בפיסיקה( ניוטון",

ההדדיתביןגופים)בפיסיקה(,אובאופןכללייותרביןשתיישויות.

עקרוןזהאומרש:

 .פעולההדדיתמתקיימתביןצמדיםשלגופים,אוישויות

 .הפעולהההדדיתביןשתיהישויותתלויהבמצבןההדדיבלבד,ולאבשוםגורםחיצוני

 השווהבעוצמתהוהפוכהבכיוונהלפעולתהישותהשניהעלהשנילהשלישותאחתעלבתוךצמדכזה,הפעו

הראשונה.תכונהזו,שלאיזוןהפעולהוהתגובה,היאהתכונההמוכרתביותרשל"עקרוןהפעולהההדדית",

אךהיאאינהיכולהלהתקייםבהעדרהתכונותהאחרותהמובאותכאן,שבדרךכללאינןמצוינות.

 שותמסוימתנמצאתבמגעעםמספרישויותאחרות,אזהפעולהההדדיתשלהעםכלאחתמהישויותאםי

האחרותאינהתלויהבקיומןשלשארהישויות.הפעולההכוללתעליההיאצירוףשלהפעולותשלכלאחת

תלויותזובזו.-,שכאמור,הןבלתימהישויותהאחרותעליה
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תהודהתקשורתו

?זהמתבצעאיךכלתקשורתהיאתהליךשבומועברתאנרגיה.

ראייה,שמיעה,–החושיםהגופנייםעלידיטבעהתרחשויותבעולםהמ–מנותאנרגיה–קולטרשמיםהאדם

וכ באמצעותד'מגע שלא שלנו הפנימית התודעה אל המגיעים רשמים גם קיימים בתודעתו. אותם ומעבד ,

הגופניים. החושים הזיהוי אופן את להסביר הרשמיםניתן הטכנולוגיהשל מתוך באנאלוגיה הסתייעות תוך

הדהוד.תקשורתובדרךשל,המודרנית

)תהודה –הדהוד מתמטיתresonance–רזונאנס מבחינה היטב מוגדר מושג הוא מרכזיועקרוןפיסיקלית,-(

אלקטרומגנטית.כיווןשגםהמערכותהאנושיותביןמערכותפיסיקליות,בפרטכאשרמדוברבתקשורתבתקשורת

הןביסודןאלקטרומגנטיות,אנימאמיןשניתןלהביןבעזרתעקרוןהתהודהגםתקשורתאנושיתברמותגבוהות

יותרמאשרפיסית,ביןעםאנשיםאחריםוביןעםמרחביהבריאהוהיקום.

ה ובמונחים הפיסיקליות התובנות מתוך התהודה מושג את הדבריםנתאר הצגת של באופן אך מתאימים,

המאפשרתרגוםישירופשוטלמערכותאנושיותוכלליות.

תת מכילים תקשורת המקיימים -מיכלולים של כושר להן שיש תנודהמערכות חליםתנודה. בה תופעה היא

בההראשוני,הואפרקהזמןהבסיסיבוהמערכתחוזרתלמצזמןהמחזור.במערכתשינוייםקליםבצורהמחזורית

הואמספרהפעמיםבומתרחשתהתנודהביחידתזמן)למשלשנייה(.תדר-ו

ניתוחמתמטימראהשכלתנודהניתנתלהצגהכצירוףשלתנודותבסיסיות,שלכלאחתתדרמוגדרמשלה.צירוף

זהניתןלראותוכפרופילהתנודה.

ביניה ליצור המבקשים מיכלולים, או מערכות, שתי כעת בתתנניח היא התקשורת של תחילתה תקשורת. -ם

הנכנסתלמצבשלתנודה)בלילהכנסכאןלשאלהמההביאאותהלכך(,וכתוצאהמכךהיאAמערכתשלמיכלול

,Bפולטתאות)סיגנאל(.האותמאופיןע"יפרופילהתנודהשלהמערכתהפולטת.כדישהאותיקלטבמיכלולאחר

תת זה במיכלול להיות -צריכה להתנדנד היכולה –מערכת תנודה של–לקיים לזה הדומה תנודה בפרופיל

 זהים. התנודה פרופילי שני כאשר במיטבו יעיל הקליטה תהליך הפולטת. שלהמערכת הבסיסי המנגנון זה

האליובצורהחיוביתהואקולטתאתהאותהמגיעאליה,נעניתלוומגיבB-המערכתב-מצבזה,בותתתקשורת.

המגיבהבפרופילתנודההשונהמזהשלהאותלאמערכת-קולטאתהאותבאמצעותתתB.אםתהודההקרוי

לאתהיהתהודהואיןתקשורת.לאתהיההיענותלאות,תוכללהיותתגובהחיובית,

 שלשידורוקליטהבאותוכךהמשפטהעממיהמדברעל"כימיהביןאנשים"מבטאלמעשהתחושהשלהדהוד,

התדראופרופילתנודה.

 שסביבנו –המרחב –האטמוספירה גםבתשדורותאלקטרומגנטיות אלא באויר, רק לא רדיו,–מלא תחנות

תחנותרדיווטלויזיהמשדרותאלהמרחב,לכלמישיכולורוצהטלויזיה,מוניות,משטרה,צבא,סלולריםוכיו"ב.

כלאופניתקשורתלקלוט.תחנותמוניות, וסלולריםמשדריםלנמעןאונמעניםמסוימיםבלבד. צבא,משטרה,

אלהמשתמשיםבעקרוןהתהודה,בהבדליםהנובעיםממאפיניהנמענים.

זמנית.כלתשדורתכזו-:בכלרגע,כמהעשרותתחנותרדיומשדרותבואוטלויזיהרדיותחילהבשידורינתמקד

הנושאשלה,לכלאחתתדראחר.אנומחזיקיםבידנומכשיררדיוהמבקשלקלוטאתמאופינתע"יהתדרשלהגל

של ברמה לפחות כולם, את קולט לכן והוא האלה, השידורים לכל חשוף שהמכשיר לב שימו התחנות. אחת

קליטהראשונית.אךאנומבקשיםשהואישמיעלנורקתחנהאחתמסוימת.לשםכךישבמכשירהרדיומנגנון
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 חיוני )–מאוד תדרים אךtunerבורר דיגיטלי, היוםהוא כפתור, בסיבוב פעל הישניםהוא הרדיו במכשירי .)

לברורמכלהתשדורותהמגיעותאתזושהתדרשלהמתאיםלתדרהתחנהשבחרנולשמוע.–תפקידונשארזהה

עצמי. תדר לו שיש כזו בצורה הבנוי חשמלי, מעגל של סוג הוא התדרים שבוררבורר הוא העקרון למעשה,

לתדר בוררהתדריםמכוון כאשר שונה. עצמי תדר ישלו שבכלמצב כך התדריםיכוללהיותבמצביםשונים,

עצמימסויםהואפועלבצורהכזושהואמגביראתהתשדורתהמגיעהבתדרזההלתדרהעצמישלו,בעודשהוא

שהתד אלה כל )כלומר, התשדורות שאר כל את מנחית זהו שלו(. העצמי מהתדר שונה שלהן ר –ההדהוד

.הרזונאנס

העקרון אותו פועלתעפ"י וכיו"ב, משטרה, יחידותצבאאו מוניות, השידורהואאמנםלכלל–התקשורתבין

שרקמכשיריהקליטהשלהםמסוגליםלהגיבידורמיועדלנמעניםמסוימיםבלבדאלאשבמקריםאלההשהאוויר,

חיוביתלאותהמשודר.גםשידורסלולרימשודרלכללחללהאוויר,אךרקלנמעןמאודמסויםישולענותבצורה

היכולתלזהותאתהתדרשלהאותולענותבצורהחיובית.

,םוכיסל אנושרוייםמלאבתשדורותאלקטרומגנטיותמכלהסוגים. אותבניתהמרחבבו לכלתשדורתהתדר,

 האופיניתשלה. קליטההמכשירהתדרים, מכוון בו האופן עפ"י אךבדרךשלהדהוד, מוגדרקולטאתכולן, או

בוררהתדרים,הואמביאלתודעתנוהחושיתרקתשדורתאחתויחידהמכלאלה.

מזהיםבני בו -אתהאופן : דומה באופן לתאר הרשמיםהנקלטיםניתן בדומהלתשדורתאדםאתמהותםשל

וגםלנוישמעין"בוררתדרים,תבניתאנרגטית–ישמעין"תדראופיני"בלרושםהמתק,גםלכלאלקטרומגנטית

אש"פנימי לכוון לותואםנדע להתחבר המתאיםנוכל רושםזהומהותלתדר קייםבתחום.של זהודאי מצב

שר הנסיון עפ"י היכולת, וישלנו אופיני, ישתדר וכד' אינטונציה, מילה, צליל, לכל : ושמע צליל כשנו,הקול,

מנגנוןמעיןשלנוהואפנימיבוררהתדריםהלזהותאתהמאפיניםואתמשמעויותיהם,לפחותבחלקמהמקרים.

 להכיל, במגע, לבוא לחוות, לפגוש, הפנימית לתודעתנו המאפשר בתוכנו כזהמהותמתאים ובאופן מסוימת,

להתחבראליה,ולאפשרלהלהיותחלקמתודעתנוהפנימית.

ותהשונותהינוחלקממכלולהיכולותהאנושיות,מהויהנאמרלעילהיאשזיהויה"תדרים"שלההמשמעותשל

כךשכלאדםנולדעםהיכולת)הפוטנציאלית,לפחות(הזאת,עםמעין"בוררתדרים"פנימישהינוחלקמהמבנה

אם רדיו-האנושי. מכשירי של הטכנולוגיה סלולרים,כי אלחוט, מכש, טריויאלית, מאודאינה הינם אלה ירים

פשוטיםלהפעלהע"יהמשתמש.ההפעלהשל"מכשירהרדיו"הפנימיוהשימושב"בוררהתדרים"הפנימישלנוהם

,אךכאמור,השימושבהםהינוהרבהיותרמורכבים,ודורשיםלמידהונסיון,כמובןתוךמודעותוהתכווננותלכך

.בהחלטחלקמהפוטנציאלהאנושי

 ממטרות התודעהאחת במרחב המצויים המנגנונים, הכלים, זיהוי של בכיוון להיות צריכה ההוליסטי המחקר

האנושיואשרמשמשיםכ"בורריתדרים"לתשדורותהמגיעותלתועדתנו.



סיכום

להראות בא זה מתמטיותמאמר תובנות בין לגשר תובנות-שניתן לבין הטבע במדעי המקובלות פיסיקליות

 במדע בסיסייםהקיימות במושגים גישורים מספר הצעת תוך הרוחניים, וכמובן השונים, היבטיו על האדם

הטבעוהןבתחוםהרוחני.-ומרכזייםהןבמדעי
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ברורלישהמובאלעילהינורקבגדרשלנגיעהו"טעימה"ראשוניות,וישעודהרבהשניתןוצריךלגשרביןמדעי

ניתקווהשהאמורבויוכללשמשכגרויוכמנוףלהרחבתהגישורביןאהטבעלביןמדעהאדםהיבטיוהרוחניים.

יחדולהשליםזהאתזה.ולהתקייםאנוש,אמוריםלחיות-תחומיםאלה,אשרבתוכנו,כבני

אשמחלקבלתגובותוהתיחסויותלפיתוחוהרחבהשלהנושאיםהמובאיםכאן.
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