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  רותמנהלתספל התה של ה

לא היה דבר אהוב . מעשה שהיה כך היה

יותר , מנהלת המחלקה במפעל, על רות

למרות שהייתה . חם" אנגלי" תה ספלמ

היא גילתה , כלל-אדם נוח לבריות בדרך

רוח בלתי הגיוני ככל שהדבר נגע -קוצר

והתעקשה , וקר בב10:00 התה של ספלל

  . בעצמהולהכין אות

 במים 2/3 התה להיות מלא כדי ספלעל 

 ובחוש , חלב קר מן המקרר1/3, רותחים

 ספלהפרטי  היא אף קנתה בכספה .היטב

 בקווים את הנפחים ווחרטה עלי, מיוחד

 של ּהספלאיש מעובדי המחלקה לא העז לגעת ב. המדויקים המסמנים את נפח המים והחלב

על מנהגיה של רות ובתום לב הכינו לעצמם כלל שלא ידעו , החדשיםעובדים  השני. המנהלת

  .טרו מהמחלקה בזעם מיד למחרתּו ּפ– הפרטי ּהספלקפה ב

 –באותו בוקר הרה גורל קרה המקרה ממנו חרדה רות יותר מכל . חר לבואאך האסון לא אֵ 

לפני שהספיקה  אך עוד,  הנפח2/3עד לסימן , ספללאחר שמילאה את המים הרותחים ב

שאלה רות את , "?את שתיית התה למי יש חוצפה לקטוע. "צלצל הטלפון, לשפוך את החלב

 של נהגּה מִ אתכלל  הכירשלא , ונסון מאנגליה'ר ג"והנה נזכרה כי המטלפן הוא ד. עצמה

ונגעה בפטנט אותו הציע המדען הנכבד למחלקתה של , השיחה הייתה חשובה. המנהלת

  . דקות לפחות10ותארך  ,כך ידעה רות, ה להיות ארוכההשיחה עתיד. רות

  : עמדו בפניה שתי אפשרויות.הדילמה הנוראה בפניה עמדה רות הייתה קשה מנשוא

 ולשתות לנהל את השיחה,  להרים את הטלפון,לבחוש היטב, לשפוך את החלב במהירות .1

  .סיומהאת התה לאחר 

לשוחח עם , יר את החלב למקרר להחז, עם המים החמים על השולחןספללהשאיר את ה .2

 ספלל את החלב להוסיף החלב מן המקררהוציא את לרק בסיום השיחה ו, ונסון'ר ג"ד

 .התה ולבחוש היטב
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 המשך

    ספלורק לאחר מכן התחלה מחדש של תהליך ההכנה של , האפשרות של ביצוע השיחה(. 3

  ....) על הפרקכלללא עמדה , התה    

אך רכישת הפטנט , קר יותר מאשר בימים כתיקונםה יהיהתה , כך ידעה המנהלת, בכל מקרה

   !מחייבת גם קרבנות כואבים

 שהתה יהיה חם ך מבין שתי הדרכים עליה לנקוט כובאיז: השאלה ששאלה עצמה רות היא

  ? בסיום השיחהיותר

  הקפידו לשרטט את . בפירוט רב) פרוטוקול(כתבו את מהלך הניסוי , ניסויאת התכננו

 .כולל יחידות המידה, הגרפיםצירי את הטבלאות ו

 ה לביצוע הניסוי/הראו למורה את פרוטוקול הניסוי וקבלו את אישורו. 

 אלא גם ,  הניסוימו שלסיוב וו ִמדדו את הטמפרטורות לא רק בתחילת.הניסוי בצעו את

 ).למשל, כל דקה(כו במהל

 מה היא הדרך בה על רות לנקוט? 

 בגרף, עם זאת.  של שני הספליםופיותהתשובה למנהלת מתייחסת רק לטמפרטורות הס 

תארו את שלבי הקירור בכל .  אותו מדדתם לכל אורכו מתוארים שלבי התהליךששרטטתם

  .ונסחו את מרב המסקנות משלבים אלה, אחד מהספלים

  


