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פגישה

את משה גלבמן פגשתי לראשונה לפני מספר שנים. השתתפתי 

וידידי  עמיתי  שהוביל  מתמשכת  מפגשים  בסדרת  עת  באותה 

בימי  בירושלים,  ככולם  רובם  נערכו  המפגשים  קרקובר.  זאב 

שבע  מבאר  שהגיעו  מורים  קבוצת  בהם  והשתתפה  חופשה, 

שבדרום ועד בית ירח שלחוף הכנרת. המפגשים נערכו בתיכון 

”מצוינות  הכותרת  תחת  התנהלו  ואומניות,  למדעים  הישראלי 

נאות  מענה  מתן  שמטרתו  בפיילוט  ועסקו  לתיכון"   2000

לצורכיהם של הטובים שבתלמידי הפיזיקה.

ניר  תיכון  של  הפיזיקה  רכז  כהן,  משה  הציע  הפעמים  באחת 

העמק מעפולה, שהמפגש הבא יעזוב את קרירותה וקדושתה 

של ירושלים וינדוד למעבדתו שבבירת העמק. כל המשתתפים 

נענו בשמחה, ולעת החופשה הבאה דהרנו על כביש 6, סקרנים 

ומצפים.

לפגוש  רבה  סקרנות  יש  אחרים.  בישובים  אחרים,  ספר  בבתי  הדברים  מתרחשים  כיצד  לראות  רבה  סקרנות  יש  כן, 

עמיתים בסביבתם הטבעית, בממלכתם. כל ביקור במעבדתו של מישהו אחר מלמד. כל מפגש עם קירותיו של בית ספר 

אחר מדגיש את הדומה והשונה.

צפונה  נדד  שהמפגש  העובדה  אחרים.  של  בממלכתם  להתארח  ישיר.  באופן  אותם  לחוות  הדברים,  את  לראות  נסענו 

אפשרה את השתתפותם של מורים נוספים מהצפון. אני זוכר שישבנו סביב שולחן עגול ועסקנו בשאלות הגדולות של 

הוראת הפיזיקה: מקומן של המעבדות, פרויקטים כן או לא, ריגורוזיות מול טיעונים רכים. מולי ישב גבר גדל גוף, כבר לא 

צעיר, עם פנים טובות וקוקו אסוף מאחורי ראשו. אמרתי את שאמרתי, ובזמן ההפסקה הוא ניגש אליי והציג את עצמו: 

נעים מאוד, אני משה גלבמן.

פיזיקה.  הוראת  של  אימפריה  ספרו  בבית  שבנה  מעפולה  המורה  של  שמעו  אליי  הגיע  מסיפורים.  השם  את  הכרתי 

שמעבדתו מצוידת טוב יותר מכל מעבדה אחרת, שתלמידיו מקבלים יותר שעות מכל תלמיד אחר, ושהישגיהם גבוהים 

ומשוחחים.  ביחד  קפה  לוגמים  האיש,  לצד  עמדתי  וכעת  השם,  את  הכרתי  ביותר.  הטובים  הספר  בתי  תלמידי  כהישגי 

התחברנו מיד ונקשרנו זה בזה. בשורות הבאות אבקש לספר מעט על משה ופועלו.

מדוע אני כותב את הדברים האלה?

מורים  של  המקצועיות  התפיסות  מגוון  את  ולהכיר  אחרים  ספר  בבתי  לקורה  להתוודע  רבות  הזדמנויות  לנו  אין  לרוב 

לפיזיקה. המידע עובר בדרך כלל כאפקט לוואי: שיחות בין מורים בהשתלמויות, דברי ההסבר לפרסים המוענקים למורים 

משה גלבמן - זרקור על מפעל חיים
אלי שלו, קידום הוראת הפיסיקה באשדוד והתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים
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מצטיינים במסגרת כנס מורי הפיזיקה, דברי התודה של המקבלים. נעשים דברים בארץ, דברים רבים, ואין מספיק במות 

לפרסמם. סברתי שעיתון מורי הפיזיקה יכול להכיל גם חומרים מעין אלה: מורים המספרים על שראו ושמעו מעמיתיהם, 

שחושפים עוד טפח או שניים מהנעשה בארץ.

זאת ועוד. מורים לפיזיקה הם ראשית לכול אנשים בעלי היסטוריה אישית, המחזיקים בתפיסות עולם כאלו או אחרות, 

העומדים בפני בני נוער ומלמדים מתוך מגע אישי. מאחר שהמגע אישי, קורים בשיעורים דברים שמעבר להעברה של 

תכנים פיזיקליים, דברים המשפיעים באופן עמוק. לכן חשבתי שחשוב לפגוש גם את האדם עצמו, לא רק את התוכן; 

שכדאי שעיתון מורי הפיזיקה ייחד פינה לאנשים העושים את ההוראה למה שהיא בדמיוננו: בעלת כוח השפעה אדיר, 

מזיזה הרים. 

אבל מעבר לכל חשבתי שאני רוצה שכמה שיותר אנשים יכירו את משה גלבמן ואת הייחודיות במה שהאדם הזה עשה 

והשיג. סיפורו של משה משרטט לטעמי מופת בר חיקוי, ואני רוצה לספרו. בכך אני חש שאני תורם סוג של אמירה קטנה 

לקהילה שלנו: אפשר. הנה, ראו מה עשה משה. 

מי אתה משה גלבמן?

משה נולד בשנת 1926 בעיר סנטה שביוגוסלביה. מלחמת העולם השנייה מצאה אותו לומד חרטות בתיכון, ורוחותיה 

הרוסים.  בידי  שחרורה  עד  בעיר  ולהסתתר  מהמחנה  לברוח  הצליח  משה  בבודפשט.  עבודה  למחנה  גרשוהו  הנוראות 

לאחר המלחמה שב ליוגוסלביה, גויס לצבאה ושוחרר כדי להמשיך את לימודי התיכון. נדרשו לו שנתיים להשלים את 

תעודת הבגרות, שנתיים שבהן נשבה בקסמה של הפיזיקה. שאלתיו: מדוע דווקא פיזיקה? והוא השיב לי: משום הרושם 

הכביר שעשתה עליי פצצת האטום. משום שהפיזיקה היא זו שסיימה את המלחמה. 

לאחר סיום הלימודים התיכוניים פנה אפוא משה ללימודי פיזיקה בבלגרד. כסטודנט התגורר במעונות הסטודנטים של 

ארגון הג'וינט, ויום אחד עבר שם רחש - עולים לישראל. כולם נרשמו, וכך גם הוא;

ב-1949, במהלך שנתו השנייה באוניברסיטה, שוב הפסיק את לימודיו, שוב שינה מקום, ושוב גויס ישירות לצבא; הפעם 

היה זה צבא הגנה לישראל. משה הוצב בירושלים, במרכזיה צבאית, וקיבל אישור להמשיך בלימודיו תוך כדי השירות; 

בירושלים סיים ישירות את התואר השני בפיזיקה באוניברסיטה העברית והכיר את אשתו. חבר ללימודים המליץ עליו 

להנהלת בית הספר החקלאי כדורי, מבתי הספר הנחשבים והסלקטיביים ביותר בארץ בתקופה ההיא, ומשלחת מבית 

הספר עלתה לעיר במטרה לשכנעו לבוא וללמד במוסד. זה היה ב-1953, והגלבמנים התרצו ועברו לעמק. 20 שנים לימד 

הספר.  בית  ניהול  את  עליו  קיבל  וב-1980  גוריון,  בן  ע"ש  העפולאי  בתיכון  גם  ללמד  ב-1963  החל  במקביל  בכדורי.  משה 

פרישתו לגמלאות ב-1992 לא ניתקה אותו מהשדה. נהפוך הוא - היא סימנה עידן חדש של פריחה מקצועית. משה היה 

לשימוש  הקשור  בכל  דרך  פורץ  היה   - מכול  והמרשים  ייחודיים,  לימוד  ספרי  כתב  בגליל,   98 מחר  בפרויקט  מעורב 

קריירה  של  שנים   55 - ספרו  בבית  לבגרות  כיתות  ללמד  המשיך  שנת 2008  עד  להוראה.  ביותר  העדכנית  בטכנולוגיה 

תחנות ההיסטוריה  כל  את  בעצם  המייצג  חיים  סיפור  דן  ובצִֶ ומסירות טוטליים,  מחויבות  בלבד,  מוסדות  בשני  עשירה, 

הישראלית.

מה הפיזיקה שלך?

אי אפשר לו, למורה, ללמד מתוך ואקום. הפעולות שהוא נוקט, הבחירות שהוא בוחר, סגנונו ומילותיו - כולם נובעים מתוך 

הנחותיו העמוקות על המעשה החינוכי, על מטרותיו, על תחום הדעת ועל מהות האדם. השאלה ”מהי הפיזיקה שלך?" 

אותה  לעשות  ההוראה,  את  להשביח  כדי  בו  יש   - לפעם  מפעם  בה  עיסוק  הפיזיקה.  בהוראת  העוסק  לכל  רלוונטית 

”נכונה";  תשובה  לה  אין  יותר.  מושכלות  החלטות  לקבל  האדם,  של  המקצועית  התפתחותו  את  לכוון  יותר;  קוהרנטית 
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אנשים שונים רואים בלימוד הפיזיקה מטרות שונות, כולן אפשריות. שאלתי את משה: מהי הפיזיקה שלך?

הוא ענה לי כך: ”הפיזיקה זו השפה שמתארת את הניסוי, ולכן המעבדה היא המקום החשוב ביותר. מה שלא ניתן להראות 

ולהדגים - איננו פיזיקה, משום שאינו קיים. מה שניתן להראות ולהדגים - חובה לעשות זאת. יופיה של הפיזיקה וחשיבותה 

היא ביכולת ההסבר של תופעות נצפות ובכושר החיזוי שלה. זהו שיקול פילוסופי ולא פדגוגי, וחובה על המורה להביא 

לכיתה  הפיזיקה  של  ההיסטוריה  את  גם  להביא  המורה  על  הפדגוגיה.  לפני  הדעת  תחום  של  הפילוסופיה  את  לכיתה 

ולתאר נכון את סדר התפתחותה; אל לו להמציא ”פיזיקה חדשה" או שפה חדשה מטעמים פדגוגיים גרידא, במטרה 

להקל על התלמידים. אוי לו למורה שיתכונן לשיעור מתוך ספרי הלימוד של התלמידים. מקור הידע של המורה חייב 

להיות ספרי הפיזיקה עצמם ולא העיבודים שלהם, הקלים יותר לעיכול."

אני מאמין זה של משה מתבטא היטב בשני מפעליו המרכזיים: המעבדה שהקים בתיכון בן גוריון בעפולה, והספרים 

וחומרי הלימוד שכתב והפיק.

המעבדה

המעבדה של משה היא המרשימה מכל מעבדות בתי הספר שאני מכיר. להגיד שאינה חסרה מאום יהיה בחזקת לשון 

אלה  ואת  הלימודים,  בתכנית  הנלמדים  הנושאים  כלל  את  ולחקור  להדגים  הנדרש  הציוד  בכל  מצוידת  היא  המעטה. 

 PHYWE-ו  PASCO-כ עילית  יצרניות  של  ונוכחותן  שבנמצא,  והמתקדם  המדויק  הוא  במעבדה  הציוד  לה.  שמעבר 

בולטת. תפיסת הפיזיקה של משה משתקפת ברציונל ההצטיידות של המעבדה: הציוד חייב לאפשר מדידות מדויקות, 

מאחר שעליו להדגים את יכולתה של הפיזיקה לחזות ולהסביר; הציוד חייב לאפשר הדגמה ומדידה של כל נושא נלמד, 

מאחר שמה שלא ניתן להראות איננו פיזיקה; הציוד חייב לאפשר להדגים את כל הניסויים המכוננים מההיסטוריה של 

ממוחשבת  שהמעבדה  מאליו  מובן  ביכולותיה.  מדהימה  תיכון  מעבדת  היא  אלו  מנחים  קווים  של  התוצאה  הפיזיקה. 

לעילא ולעילא. מובן מאליו שכלל שיעורי הפיזיקה מתקיימים במעבדה. לא מובן מאליו הוא לפגוש מורה שעבר מזמן 

את גיל הפרישה, הפועל במעבדה המתקדמת ביותר, בסביבות התוכנה החדישות ביותר ומבצע ניסויים שרבים רבים 

מעמיתינו אינם מֵעזים לקרוב אליהם.

לא יכולתי שלא להרים גבה, פעם אחר פעם:

מניין הכסף? ●

מה עם הזמן הרב שעריכת ניסויים והדגמות דורשת? על חשבון מה הוא בא? ●

מה עם החשש מאי הצלחה של ניסוי? מה עם זמנך שלך? ●

מה עם תמיכה טכנית? שעות? ●

תשובותיו של משה משכילות ומאלפות. ”כסף איננו בעיה", הוא אומר, ”וכך גם שעות". ”הלכתי לראש העיר ואמרתי לו: 

’אם אתה רוצה שעפולה תוכל להתחרות בתל אביב וירושלים, זה עולה. תן לי את המשאבים ואעשה את זה. הכסף נמצא 

ברשויות המקומיות, צריך פשוט לעשות קידום רעיונות וקצת פוליטיקה. הצלחתי לגייס כל פרוטה שהייתי צריך".

”ברור", מוסיף משה, ”שיש להקדיש למעבדה את הזמן הראוי לה. אותו היגיון של הצטיידות נכונה חל גם על מספר שעות 

הלימוד המוקדש לפיזיקה. אצלי תמיד הייתה תוספת שעות - זה שוב עניין של סדרי עדיפויות וגיוס משאבים. כך אנו 

ואינם  ממוינים  שאינם  למרות  שלהם,  כמו  בציונים  גומרים  תלמידינו  כך  והסלקטיביים.  הנבחרים  בתיכונים  מתחרים 

בהכרח מאורות הדור. המשאבים נמצאים שם בחוץ, ומקבלי ההחלטות ניתנים לשכנוע. צריך להציג רעיון ברור, אמונה 

ודרך".

”אין דבר כזה שניסוי לא מצליח", אומר משה. ”על המורה לשלוט היטב בציוד ובֵתאוריה, להעמיד את הניסוי יום קודם, 

לבדוק שהכול עובד. חובה לכן להצטייד בציוד הטוב והאמין שבנמצא. אמת, הדבר דורש זמן ועל המורה להקדיש אותו, 
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הם  לכך  המשאבים  שוב,  מוכשר.  לבורנט  לגייס  והכרחי  הכרחי,  עניין  היא  טובה  טכנית  עזרה  מתאים.  תגמול  תמורת 

כמשאבי הציוד ושעות הלימוד - הם מצויים שם בחוץ וניתן להשיגם. הכשרת הלבורנט היא חלק מתפקידו של המורה".

יודע  לא  עצמו  שהמורה  משהו  לבצע  מתלמיד  לבקש  ניתן  לא  לטענתו,  במעבדה.  חקר  בתפיסות  מאמין  אינו  משה 

לעשות, ומי שלא גמר תארים מתקדמים מעולם לא עסק בחקר. לפיכך, התנהלותו במעבדה עומדת על שתי רגליים 

עיקריות: מחד, אינספור הדגמות שמבצע המורה, המדגימות שוב ושוב את הקשר בין התצפית, הניסוי, הֵתאוריה והחיזוי; 

ומנגד - שורה של ניסויי תלמיד כמותיים, הנערכים במיטב הציוד שבאפשר והמלווים בתדריכים מפורטים שאותם הוא 

כותב. התדריכים המובנים הללו הם חלק מהמסע הלימודי; הם חושפים את התלמידים להלך המחשבה של המקצוע 

ומובילים אותם צעד אחר צעד לשימוש מיומן בציוד המתוחכם.

הספרים וחומרי הלימוד

גישתו של משה הביאה אותו, בסופו של דבר, להפקת חומרי לימוד ייחודיים, שאותם ניתן לרכוש כיום אצל ספקי ציוד 

מעבדה ומפיצי ספרים. הסנונית הראשונה הייתה הפצתם של תדריכי מעבדה מפורטים ביותר - 68 ניסויים בכל תחומי 

הפיזיקה הנלמדת. התדריכים כוללים את הֵתאוריה הנדרשת במלואה, היכרות מעמיקה עם המערכות הניסוייות, נתונים 

לדוגמה שנלקחו ממדידות קודמות, הנחיות מפורטות לעיבוד התוצאות. התדריך מוביל את התלמיד במשעולי הלימוד 

העצמי, וניכר שאין הוא מבקש ”לתפוס אותו" בקלקלתו או בחוסר ידיעתו. 

הפרויקט הבא של משה היה כתיבה והוצאה של ספרי לימוד לקרינה וחומר. משה ביקש ממני לעבור על ספרים אלו 

ולהעיר את הערותיי, והסכמתי ברצון. גישתם השונה של הספרים ניכרה מיד. ראשית, הם כללו לא רק את החומר הנדרש 

לבגרות אלא התייחסויות נוספות במטרה לתת תמונה מלאה של התחום. כך, למשל, מופיע טיפול מקיף למדיי בקרינת 

הפרטית.  היחסות  בתורת  פאזורים,  בחשבון  אטומים,  של  ספקטראליים  בטרמים  תרמו-יוניות,  בשפופרות  שחור,  גוף 

מפורשות,  זאת  לומר  בלי  מייצרת,  בספרים  הקריאה  שלישית,  ומדויק;  מלא  מתמטי  מטיפול  רתיעה  בהם  אין  שנית, 

הקשרים חדשים הנובעים מכך שהם נענים לרצף היסטורי (אם כי לא באופן מפורש); רביעית, החומר הֵתאורטי המוצג 

מלווה בהפניות לסימולציות ברשת ובתוצאות ניסוייות רבות מאוד שנרכשו במעבדת בית הספר יחד עם עיבודן המרשים. 

התוצאות הללו נותנות לחומר הֵתאורטי נופך הקשרי שונה, המתאים לפילוסופיה המנחה את הכותב - הפיזיקה כהסבר 

וכחיזוי; חמישית, הספרים כוללים תרגול בסגנון שלא נפוץ כלל במקומותינו: כל השאלות לתלמיד פתורות באופן מלא. 

מדוע כך, שאלתי את משה, והוא השיב: הספר מלווה את הלימוד של התלמיד. מטרת הספר לשחרר את המורה כדי 

ישר  הפתרונות  את  לספק  כשניתן  השיעור,  בזמן  הלוח,  על  לפתור  מדוע  להכיל.  יכול  לא  שהספר  במה  לעסוק  שיוכל 

לתלמיד? יתרה מכך, הוסיף, אינני מאמין שמורה צריך ”לחדש את הפיזיקה". מבנה הספרים והרצף שלהם צריך לעקוב 

אחר הספרות הקנונית ולספק תמונת אמת מלאה של התחום. המקום לחידוש הוא בניצול האמצעים העומדים לרשות 

המורה כיום - המעבדות הממוחשבות, הציוד המתקדם, האינטרנט. את כל זה הכנסתי פנימה.

נוספים,  בתרגילים  בצורך  עסקה  האחת  לבו.  לתשומת  משה  לקח  מהן  שתיים  הערותיי.  את  והערתי  כאמור,  קראתי, 

המתואר,  הציוד  את  מכירים  שאינם  שאנשים  טענתי  בספר.  המוצגים  בניסויים  דנה  השנייה  הלומד.  של  עצמי  לתרגול 

אפשר שיתקשו לעקוב אחר מהלך הדברים. אמרתי שניסויים קונקרטיים - יש לראות או לבצע, ושנחמד יהיה אם את 

הספרים ילוו סרטונים שבהם מצולמות המערכות הניסוייות בפעולה. התוצאות של הערות אלו לא אחרו לבוא: שני כרכי 

תרגילים לתרגול נוסף, פתורים אף הם בדרגות פירוט שונות, וקובץ מרשים של סרטונים שהפיק משה בכוחות עצמו, 

אוריה של  במעבדתו: 61 ניסויים מצולמים באורך של כמה דקות כל אחד, המכילים מבט חודר אל המערכות, את התֵֵ

הניסוי, את התוצאות ואת דרך ניתוחן. הניסויים כוללים הדגמות קלסיות רבות שמרבית בתי הספר יתקשו לבצען; מדידת 

הקרינה של גוף שחור, ניסוי מיליקן, ניסוי פרנק-הרץ והתאבכות במראות פרנל - הם רק דוגמאות ספורות לכך. מפעל 

כביר שעשה מורה מסור בסוף העשור השמיני לחייו!

הספרים של משה מופצים על ידי רכס; תדריכי הניסויים והסרטונים - על ידי שולמן.
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התלמידים

שוחחתי עם משה על תלמידיו, על מאפייניו של תלמיד הפיזיקה הישראלי, על הרצוי והמצוי. התלמידים של היום, אומר 

משה, הם אותם תלמידים של פעם, אין מהפכות גנטיות. אם יש בעיות - אלו בעיות של המסגרת. למשל, ריבוי המקצועות 

הנלמדים בתיכון וחוסר התמקדות. לטעמו, יש להגביל את מספר יחידות הלימוד המקסימלי ל-28 ולצמצם את מבחר 

המקצועות המוצעים לבחירה, כך שניתן יהיה ללמוד ברצינות תחומים נבחרים. במשך שנים עמד מספר בוחרי הפיזיקה 

בתיכון שבו לימד משה על כ-25% מהמחזור. מה שהביא אותם לכיתתו הייתה תחושת הנבחרת, הסיירת. בסיירות אין 

מתבטלים אלא עובדים קשה, ומשה העביד את תלמידיו ללא פשרה. היה עליהם להתכונן לכל שיעור בעזרת החומרים 

הכתובים, והוא הרבה לקרוא אותם ללוח. רק הטובים נקראו ללוח, ובכך הפך העניין לסמל סטטוס ולגורם מדרבן. נשירה, 

אומר משה, כמעט ולא הייתה. התלמידים לא בחרו רק פיזיקה. הם בחרו גם את גלבמן, ודרכו הם בחרו באחריות. משה 

סרב לקיים שיעורי עזר או תגבור בטענה ששיעורים אלו הם עונש לתלמידים. הוא שלח אותם ללמוד בקבוצות תחת 

המסר שהלימוד בקבוצה מאפשר פתרון יעיל יותר של בעיות ומייתר את המורה. אחריותו שלו הייתה, כך אמר, לתת 

ולהנגיש את כל האמצעים הדרושים ללימוד יעיל: מעבדות, שעות, חומרי למידה מקיפים ומפורטים המאפשרים לימוד 

עצמי. עצם הנתינה הזו מאפשרת, בתורה, את הדרישה שבאה בעקבותיה. המאמץ המשותף יוצר את תחושת הִנבחרּות 

והשותפות. קהל היעד של הוראת הפיזיקה, אליבא ד-משה, הם התלמידים שימשיכו את לימודיהם במקצועות המדעיים 

והטכנולוגיים. מטרתה לעשות עבורם את המעבר ללימודים האקדמיים לטבעי וקל, והצלחה בבחינות הבגרות לתלמידים 

אלו היא לא יותר מאשר תוצאת לוואי; גם התלמידים שלא ימשיכו ללמוד פיזיקה ירוויחו מעצם החשיפה לדרך החשיבה 

השונה ומההשתייכות לקבוצה הנבחרת. עמוק בנפשו משה הוא אליטיסט ופרגמטיסט - לטענתו לא כולם נולדו זהים, 

לא כולם יכולים ללמוד פיזיקה, ולא כולם יצליחו.

המורה

”המורה", אומר משה, ”חייב להכשיר ולפתח את עצמו בהתאם לאישיות שלו. לסגל לעצמו דרכי עבודה המתאימות למי 

שהוא, ולא כאלו המוכתבות לפי אופנה כזו או אחרת. השחיקה והשעמום אינם באמת בעיה, מאחר שתמיד יש משהו 

המתאימים  וספרים  חומרים  לכתוב  מחו"ל,  חומרים  לעברת  חדש,  ציוד  לקלוט  נוספים,  לפתח ניסויים  לעשות -  חדש 

לתפיסת ההוראה שלך. הפיתוח המקצועי של המורה חייב להישען על ידיעת תחום הדעת על בוריו, ומקור הידע הפיזיקלי 

אינו ספרי הלימוד לתיכון. גישת ההוראה הנכונה לטעמו של משה, המתאימה לו, היא ההוראה הפרונטלית. רק הוראה 

פרונטלית, הוא אומר, נותנת לך ידיים חופשיות לבחור את שאתה רוצה להביא לכיתה. תפקיד המורה אינו להפעיל את 

החושים של התלמידים, הם פועלים בלאו הכי. תפקידו ללמד לשאול שאלות, לענות תשובות נכונות, ללמד את המתודות 

להפקת תשובות, ללמד שפה שונה. לא ניתן לבקש ברצינות ממורה ללמד את מה שסביר שאינו בקיא בו ולא התנסה 

בו בעצמו לעומק. תפיסה זו ניכרת היטב בכל החומרים שהפיק משה, בספרים ובתדריכי המעבדה: השקעה עצומה של 

מורה המעביר באופן סדור את הידע המקיף שלו לתלמידיו, שלב אחר שלב, באופן מובנה ולינארי. דברו של המומחה 

המוביל את השוליה בצעדיו הראשונים.

בדרך חזרה מעפולה

המפגשים שלי עם משה מתגלגלים תמיד לשיחה על פיזיקה והוראתה. אני מספר לו על המאמץ שאני שותף לו כעת, 

באשדוד, על הניסיון העירוני להביא את שיעור העומדים בבחינת הבגרות בפיזיקה ל- 25% מתלמידי העיר כולה. אנחנו 

מתווכחים על היעדים, על הגישות האפשריות, על סדרי עדיפויות; גולשים מיד לשוחח על בחינות הבגרות, על מנהלים, 

על הפיקוח, על המחלקות להוראת המדעים, על האוניברסיטאות. מה מתוך השקפותיו של משה אני יכול לאמץ? למה 

אני מתנגד? איזה פן מניסיונו אני יכול להביא בפני פרנסי אשדוד? מה אני יכול ללמוד מדרך התנהלותו?
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היו  שלי  ובחירותיי  מסוימים,  בדברים  משה  על  חולק  שאני  לי  ברור  שלנו.  האחרון  במפגש  מהרהר  אני  הביתה  בדרך 

אחרות. אלא שמה בכך? משה הרי טען שכל מורה צריך לסגל את דרכי ההוראה שלו לאישיותו ולאמונותיו. אני מתחיל 

למפות את אזורי ההסכמה והמחלוקת בינינו ואז מסיט את הלך המחשבה הזה הִצדה. הדבר העמוק שסיפר לי משה 

נמצא בכלל במקום אחר. משה הראה, בפועל, שיש להוראת הפיזיקה צד פוליטי חזק, שהפעלתו הנבונה מביאה תוצאות. 

המורה, הדגים לנו משה, לא חייב להיות רק צינור להעברת ידע או מהנדס למידה. הוא יכול להיות גם פונקציה פוליטית 

המשנה סדרים. התודעה לכך, הגדרת יעדים ברורה, הנכונות לפעול במסדרונות הכוח - עובדות. תהא זו העירייה שממנה 

ניתן לגייס כספים, תהא זו הנכונות לקבל ניהול של בית ספר כדי לקדם את היקר לך, או תהא זו הפקה של חומרי לימוד 

הקוראים תגר על הגישות והחומרים הנפוצים - ניתן לראות בכולם מעשה פוליטי המקדם רעיונות שהאדם מאמין בהם. 

אני מאמץ גישה זו בכל לבי. משה גלבמן הוא אחד המופתים לייתכנותה.


