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משתתפים: סרי אבו חיה, סטודנט מוסמך להנדסת חשמל בטכניון; קרואן בדארנה, סטודנטית לרפואה שנה ראשונה 

בטכניון; רגדה זידאן, סטודנטית לרפואה שנה רביעית בטכניון; חוסין עותמאן, סטודנט למדעי המחשב בטכניון; אסאלה 

חוסין, סטודנטית לתואר שני בחוג ללקויות למידה שנה שנייה באוניברסיטת חיפה; ראניה אבו ריא, סטודנטית למשפטים-

חשבונאות שנה ראשונה באוניברסיטת תל אביב; סאלח עטילה, סטודנט להנדסת מכונות שנה רביעית, בטכניון; מרוה 

סויד, סטודנטית לפיזיקה, מתמטיקה שנה רביעית במכללת אורנים; נוסייר יאסין שיתחיל בקרוב את לימודיו באוניברסיטת 

הארוורד.

מדוע בחרת להרחיב בתיכון דווקא פיזיקה? האם לוותה הבחירה בקושי כלשהו?

אסאלה: בהיותי תלמידה בכיתה ט' שמעתי מסטודנטים על החשיבות של המקצוע הן מבחינת הידע הנלמד והן מבחינת 

שלי  האחיות  של  המלצה  נוספת,  סיבה  לאוניברסיטאות.  הקבלה  בתהליך  הציונים  בממוצע  הנכלל  הציון  של  הערך 

שלמדו את המקצוע לפניי אצל אותו המורה. עם זאת, כשידעתי שכדי ללמוד מקצוע זה אני חייבת להתמחות במגמה 

של אלקטרוניקה וחשמל, היססתי מאוד אם לבחור במקצוע זה או לא.

קרואן: הבחירה שלי התבססה על כמה גורמים. בכיתות ז' עד ח' השתתפתי בתכנית ”מצוינות" שבה למדנו כל מיני 

מקצועות מדעיים כמו פיזיקה, אסטרונומיה, כימיה, מתמטיקה וכולי... תכנית ”מצוינות" הייתה הראשונה שאפשרה לי 

לראות כמה מאתגרים מקצועות הפיזיקה והאסטרונומיה. מאז שלמדתי פיזיקה בכיתה ט' (שבזמנו היה חובה ללמוד 

פיזיקה) התאהבתי במקצוע וגיליתי שאני שולטת טוב בחומר, וגם זה קירב אותי למקצוע. בנוסף לכך, מאז ותמיד הייתה 

לי השאיפה ללמוד רפואה בארץ, והיה ידוע לי שמגמת הפיזיקה מסייעת לי לקבל ממוצע בגרות גבוה.

יאסין: בחרתי ללמוד פיזיקה כי זהו מקצוע בעל נושאים מגוונים שונים, וזהו חלק מחיי היום יום שלנו. אני גם מאמין 

שלימודי הפיזיקה שלי, הודות למורה שלי ולמקצוע עצמו, עזרו לי בדרך לעתיד מוצלח יותר ובהבנה של ”איך העולם 

באמת בנוי".

מהו הזיכרון המשמעותי ביותר שלך מלימודי הפיזיקה בבית הספר?

זידאן: פיזיקה מקצוע מאוד מעניין, שמצריך חשיבה והיגיון ודורש פחות לשנן דברים.

חוסין וסרי אבו חיה: הכי כיף היה במעבדה, כאשר רואים תופעות ששמענו עליהן רבות מול העיניים. היה יפה להתעסק 

עם פיזיקה באופן מעשי ולא רק בתאוריה.

ראניה: עבורי היה משמעותי לגלות שלכל מאורע יש סיבה, ויש עיקרון לוגי העומד בבסיס הדברים.

יאסין: אני חושב שהזיכרון המשמעותי ביותר היה כשסיפרתי למורה שלי על ה-"Transient Lunar Phenomenon" ואז 

הוא הציג בפניי את עולם האסטרונומיה. בשנה האחרונה השתתפתי באולימפיאדה הלאומית לאסטרונומיה שנערכה על 

ידי אוניברסיטת תל-אביב, והודות לטיפול ולהשקעה של המורה שלי, הגעתי לגמר כאחד מ-6 התלמידים המצטיינים 

באסטרונומיה בישראל.

בוגרים משוחחים עם ריאן פריד 
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אסאלה: אני זוכרת את המורה של המקצוע, שבזכותו התגברתי על הדיכאון ותחושת ”לא יודע" (לפעמים!!), וכך הקושי 

היה הופך לקל.

סויד, סאלח עטילה וקרואן: החומר מאוד מסקרן, והשיעור היה מעניין ומאתגר. השיטה של המורה מאוד מושכת ויוצאת 

דופן. הוא נתן לנו להבין את החומר לעומק, להבין את כל הנוסחאות, את המקור וההוכחה של כל נוסחה וגם את הסיפור 

ההיסטורי של כל נוסחה; לדעת איך לקשר בין נוסחאות. שיעור הפיזיקה לא היה שיעור של נוסחאות והצבה, אלא הוא 

היה חוויה שבה אפשר היה לחיות את עולם הפיזיקה, להיכנס אל ראשי המדענים הגדולים כמו ניוטון ואיינשטיין. משנה 

לשנה התלמיד מעלה את רמת החשיבה שלו כי הלימוד של הפיזיקה מכיתה לכיתה נהיה יותר מהנה. עם הזמן נבנית 

אצלו המיומנות לחשיבה יותר עמוקה.

אנחנו גם זוכרים את השאלות הקשות למדיי שהמורה תמיד שאל אותנו על מנת לבדוק הבנה, וזה היה תמיד מאתגר 

אותנו לחשוב ולתת את התשובה. ובגלל זה לעולם לא נשכח את החומר הזה, את השאלות ששאלנו ואת התשובות של 

המורה.

מה לא אהבת? מה היה הקושי הגדול ביותר שבו נתקלת?

סויד: היו לי קשיים בביצוע הניסויים; בביצוע הניסוי יש כל מיני גורמים שמסייעים לסטייה בתוצאות, ואצלי היו לפעמים 

תוצאות שגויות באחוז גדול, ואז הייתי נאלצת לחזור על הניסוי עוד פעם, וזה היה קצת מעייף.

מחפשת  שהייתי  כך  כדי  עד  הפיזיקה  תחומי  כל  את  מאוד  אהבתי  באמת  אך  מגזימה,  אשמע  קצת  אני  אולי  זידאן: 

שאלות מחוץ למסגרת בית הספר ומזמינה ספרים ומבקשת מהמורה עוד שאלות ותרגילים על מנת להישאר בקשר עם 

הפיזיקה אפילו בחופש.

אסאלה: לא אהבתי כשהרגשתי לפעמים שהכול מובן, אך כשניסיתי לפתור בעיות בעצמי - לא הצלחתי! אני רוצה לומר 

שעשינו  הניסויים  את  אהבתי  לא  אני  גם  המאמצים.  כל  ועם  מוגבר  תרגול  עם  אפילו  להפנמה  קשה  היה  שהחומר 

במעבדה. הקושי הגדול היה בתחילת הלימודים של המקצוע, בתחום המכניקה. אני חושבת שקושי זה נבע מהמעבר 

מרמת הלימוד בחט"ב אל רמת הלימוד בתיכון מבחינת החומר עצמו, סוגו ומורכבותו. כמו כן בהמשך התקשיתי בכל 

העניין של קביעת כיוון ומיקום במרחב.

ראניה: הקושי שלי נבע מהבסיס שהיה לי מקודם, לא הרגשתי שהייתי מוכנה ללמוד דברים כפי שלמדתי.

האם משהו מלימודי הפיזיקה שלך נוכח גם היום בזהות הפרטית או המקצועית שלך?

קרואן: אני לא הייתי מדמיינת את עצמי בלי לימודי הפיזיקה. יש הרבה תופעות בחיים שלנו המוסברות רק במונחים 

פיזיקליים, ולימודי הפיזיקה העניקו לי את היכולת לדון על התופעות האלה עם אנשים אחרים שגם להם יש ידע בפיזיקה. 

כה של מים, אז אני רואה את תופעת גלי המים, ואני  למשל, כשאני יוצאת לפיקניקים עם המשפחה וזורקת אבן בברְֵ

מתחילה לדבר על מה שאני רואה. כלומר, לימודי הפיזיקה העניקו לי יתרון חברתי...

זידאן: הפיזיקה נכנסה לכל תחום. בלימודי הרפואה זה נכנס בהבנת תפקודי התאים, התעלות היוניות בתאים שמהווים 

בסיס החיים, בהבנת זרימת הדם עפ"י כוחות הגרוויטציה (דבר המסביר הרבה תופעות של תת-לחץ דם ואיבוד הכרה), 

הבנת קולות הלב השונים במיוחד כשמדובר על תנועות טורבולנטיות וכו'... כמובן, גם המכשור הרפואי שהרופא נזקק לו 

מתבסס כולו על פיזיקה.

האם היית רוצה שילדיך יתמחו בפיזיקה בתיכון ואולי גם מעבר לכך?

סרי אבו חיה: כן. לא הייתי מסכים שהילד שלי לא ילמד פיזיקה בתיכון. לא ללמוד פיזיקה בתיכון זה כמו ללכת לטפס 

הרים בלי ציוד.
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אסאלה: אני חוויתי חוויה מיוחדת בלימוד הפיזיקה והסקתי שלפעמים ניתן להשיג הצלחה שתמיד האמנו שלא נשיג, 

והגורם המרכזי בהשגת הצלחה זו הוא האדם שמסר לנו בכנות את כל מה שיש לו. דבר שני, הייתי ממליצה לילדים שלי 

ללמוד מקצוע זה כי זה מאוד מאתגר ותורם בהבשלת החשיבה שלהם.

סויד: כן, אני תמיד ממליצה לכל מי ששואל אותי במה להתמחות ללכת לכיוון הפיזיקה כי זה יעזור לו מאוד באוניברסיטאות 

ויקל עליו מאוד.

אם היית המורה לפיזיקה שלך, מה היית משנה בהוראה?

סרי אבו חיה: בהוראה לא הייתי משנה, כי הוא מלמד מכל הלב בשיטה מעולה. לו הייתי במקומו בחיים, הייתי מפסיק 

לעשן...

קרואן: אם הייתי המורה שלי אז אני הייתי משנה רק דבר אחד. אחרי שבאתי לטכניון ראיתי שבבית ספר תיכון היינו יותר 

מדיי מפונקים יחסית למה שנדרש מאתנו בטכניון. המורה לפיזיקה לימד אותנו ונתן לנו חומר מכל הלב. הוא השקיע 

השקעה רבה על מנת שנבין את החומר, ויותר חשוב מזה על מנת שנחיה את החומר. ובטכניון ובשאר האוניברסיטאות 

זה לא כך, ואני הייתי רוצה שהמורה שלי יהיה יותר קשוח ופחות ”מורה טוב", כי לי לקח הרבה זמן לשכוח את גן העדן 

שהייתי בו בתיכון.

חוסין: הייתי עושה פחות תאוריה ויותר מעבדות, כי ראיתי שדרך המעבדות אפשר להבין את החומר באופן טוב ויעיל 

יותר.

סויד: גם אני הייתי מקצה יותר שעות למעבדה, כי זה מאוד מלמד.

יאסין: אני הייתי מכליל תאוריות מודרניות, כדי שתלמידים יזכו להעריך את התקדמות המדע בתחום הפיזיקה.

סאלח עטילה: קודם כול הייתי מקווה להגיע למצבו של המורה שלימד אותי בבית הספר, ופשוט מנסה להוסיף יותר 

שעות לתלמידים מתענינים וללמד חומר רחב יותר ממה שלומדים.

אסאלה וזידאן: בכנות, כלווווום! ההוראה של המורה שלנו היא המודל האידאלי לחיקוי. פשוט לא היינו משנות כלום, כי 

ההוראה שלו הוכיחה עצמה על ידי הישגים גבוהים של תלמידיו, שחלק מהם סטודנטים במגוון תחומי ההנדסה, הרפואה, 

הפיזיקה, המתמטיקה ועוד.

האם לפי דעתך חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה?

לעובדה  שמתנגדים  רבים  יש  בטכניון  אצלנו  בפיזיקה.  מינימלי  ידע  להיות  צריך  אדם  בן  שלכל  חושבת  כן...אני  קרואן: 

שסטודנטים לרפואה לומדים פיזיקה, אבל אני אישית מאוד בעד.

וגם אני חושבת שכפי שכל סטודנט בעולם למד בהיסטוריה על מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כך הוא צריך ללמוד 

על ניוטון ואיינשטיין וכל המדענים הגדולים ותרומתם לפיזיקה ולחיים שלנו.

יאסין: לדעתי, כולם צריכים ללמוד לפחות את יסודות הפיזיקה. זה נכון שלתלמידים מסוימים זה יהיה קשה, אבל אחרי 

הכול החוויה של למידת הפיזיקה משנה את החיים. זה בטוח שינה את החיים שלי! פיזיקה גם עוזרת להבין את עקרונות 

החיים הבסיסיים. אני חושב שזהו החלק הכי חשוב שלה.

סרי אבו חיה: כן. זה אחד האוצרות בחיים שטמונים רק בלמידה. ומי שלא לומד פיזיקה מפסיד המון, כמו את האפשרות 

להתקבל  גם  יתקשה  כזה  תלמיד  התחומים.  ברוב  אלא  בפיזיקה,  רק  לא  שעוזרת  הפיזיקלית  המחשבה  את  לפתח 

לאוניברסטיאות לתארים המתקדמים.


