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המאה ה-21 מריצה אותנו ואת התלמידים שלנו כך שאין כמעט רגע אחד לנשום לרווחה, כולנו נמצאים במרתון מתמשך, כולנו 

ריקודים,  שירה,  בהופעות  ספורט,  בתחרויות  משתתפים  הם  בשבוע,  שעות   55 לומדים  שלנו  התלמידים  נגמרת.  בלתי  בתחרות 

אולימפיאדות בכל המקצועות: מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, מחשבים ... עומס שאין לו סוף.

אני אישית בעד אולימפיאדות בכלל ואולימפיאדות בפיזיקה בפרט. 

בין לאומית.  לייצג אותנו ברמה  והראויים ביותר  אולימפיאדה מאפשרת לגדל דור תחרותי, למצוא את התלמידים החזקים ביותר 

התעשייה שלנו והחברה שלנו בכלל זקוקות לכוחות חדשים, צעירים, הצמאים להישגים ומסוגלים לתרום לציבור, למדינה, לעתיד.

אבל לכל מקל יש שני קצוות: בדרך כלל הרבה תלמידים מתחילים בתחרות, אבל רק מעטים זוכים. התלמידים שלא זכו נשארים עם 

תחושת תסכול, והרבה פעמים התחושה הזאת מביאה אותם להחלטה לעזוב את לימודי הפיזיקה.

המחשבות על תחושות התסכול האלה הביאו אותי להחלטה שצריך לארגן בבית הספר תהליך לימודי חווייתי אשר יאפשר לתלמידים 

גם ללמוד וגם להשתתף במגוון פעילויות שמוסיפות "צבע" למקצוע. כך נולד פרויקט הנקרא "חונכות", המתקיים זו השנה השלישית 

באורט "נעמי שמר" שבגן יבנה. 

פרויקט החונכות מתקיים במסגרת של עזרה הדדית בלימודים ויש לו כמה מטרות. המטרה הראשונה היא לגוון את התהליך הלימודי 

ו/או  לעזור לתלמידים שמתקשים במתמטיקה   - באמצעות פעילויות שונות בכל אחת מהשכבות בבית הספר. המטרה השנייה 

בפיזיקה ולהקטין באופן משמעותי את הנשירה מלימודי הפיזיקה. המטרה השלישית להגדיל את מספר לומדי הפיזיקה בבית הספר. 

בראש הפרויקט עומד מורה לפיזיקה. הוא בונה תכנית שנתית, מחלק משימות, מקיים מעקב, מקבל דוחות ביצוע מתלמידים, מנתח 

את התוצאות ומדווח להנהלת בית הספר.

אחד הדברים שהפרויקט מאפשר הוא עזרה הדדית בין התלמידים. כל אחד יודע שאם הוא מתקשה בפיזיקה או במתמטיקה - 

מספיק שיפנה לרכז הפרויקט ויבקש עזרה. הטלפון והמייל של המבקש מופצים מיד ברשת בית ספרית, ובתוך זמן קצר מאוד אחד 

התלמידים מהשכבות העליונות מגיב, קובע פגישה ונותן שעת עזר. דו"ח על הפגישה מגיע לרכז הפרויקט. הרבה תלמידים במסגרת 

הפרויקט עוזרים למורים במתן השיעורים הפרטניים: התלמידים מגיעים למפגשים האלה )מתמטיקה ופיזיקה( ועוזרים למורה - 

עוברים בין התלמידים המתקשים, מתיישבים לידם ומסבירים באופן אינדיווידואלי את החומר הלא מובן.

ניסויים הקשורים לאור,  לילדים  ומראים  יסודיים  בכל שנה לפני חג חנוכה התלמידים שלנו מארגנים הופעות מדעיות בבתי ספר 

מספרים להם על תופעות הקשורות באור, בטבע ועוד. מעבר לכך, מדי שנה מתקיימת תחרות זו או אחרת בכל שכבה של חטיבת 

הביניים. למשל, תחרות עיתון מדעי, פלקטים בנושא "זמן", פלקטים בנושא "שיעור פיזיקה בעוד 100 שנה" )בשכבה ז'(; תחרויות 

של כלי שיט של מודלים של מכוניות פשוטות )בשכבה ח'(, של בניית תשבצי פיזיקה1 ושל שיעורים במתחם מדע בית ספרי )בשכבה 

1  דוגמה לכך תוכלו למצוא בתשבץ המופיע בסוף המאמר.

מן הנעשה 
בבית הספר

להתחרות או לא להתחרות?
זאת השאלה!
אלכס ויינברג אורט "נעמי שמר" גן יבנה
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ט'(. זאת בנוסף להרצאות של המרצים הצעירים ועזרה למורים בפעילויות פיזיקה )בכיתות של החטיבה העליונה(. תלמידי התיכון 

יוזמים את התחרויות, קובעים את הכללים, שופטים בהן בעצמם ומסכמים את התוצאות. 

אחת הדרישות שאנו מציבים היא כי בתחרויות אין זוכים ואין מפסידים. הפרס שניתן לכולם הוא חוויה ושמחה על השעות שבילינו 

25 שעות לעזרה לחברים, לאירוע מדעי בית ספרי, לתחרויות, להרצאות וכו',  יחד. כל תלמיד בתיכון שנתן במהלך מחצית השנה 

מקבל תוספת לציון במחצית - 10% מהציון.

ברצוני לתאר את אחת הדוגמאות שעשינו לפני כשלוש שנים: "עיתון מדעי" בכיתות ז'. הפעילות התנהלה בשלבים הבאים:

שלב I: מורה לפיזיקה פנה לתלמידי כיתות י"ב והכריז על התחלת ההכנות לפעילות.

בשלב זה דנו תלמידי הכיתה במפגש מיוחד בנושאים הקשורים להתארגנות: מה העיתון המדעי צריך לכלול? מכמה חלקים הוא צריך 

להיות מורכב? כמה תלמידים יכולים להשתתף בהכנת עיתון אחד, איך העיתון יוערך וכדומה.

במקרה שלנו החליטו תלמידי כיתה י"ב שבעיתון צריכים להיות 3 החלקים האלה: 

מאמר מדעי בפיזיקה שהתלמידים יכולים למצוא באינטרנט או בעיתונים אחרים. התלמידים צריכים להעתיק אותו )להדפיס את   .1

המאמר, להוסיף תמונות( ולמקם אותו בעיתון.

מאמר של התלמידים עצמם בנושא מתחום הפיזיקה שאותו הם כבר למדו.  .2

הומור - כאן הילדים אמורים למצוא תמונות, בדיחות וכדומה הקשורות לפיזיקה.  .3

בפגישה הוחלט שבהערכת העיתונים הם )תלמידי י"ב( ישימו לב להשקעה, לתוכן וליצירתיות.

II שלב

תלמידי כיתות ז' קיבלו את המשימה ולאחר שבוע ימים של עבודה בבית הם הגישו את העיתונים למורה לפיזיקה.

III שלב

תלמידי כיתה י"ב קראו את העיתונים ומילאו טופס הערכה על כל אחד מהם. 
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שלב IV )והחשוב ביותר( - מפגש בין תלמידי כיתה י"ב לבין כותבי העיתונים.

במהלך המפגש ישבו התלמידים מכיתה י"ב יחד עם הכותבים מכיתה ז' ושאלו אותם שאלות לגבי המאמר המדעי שכתוב בעיתון. 

הם העריכו אם ועד כמה התלמידים של כיתה ז' מבינים את התוכן של המאמר. תלמידי י"ב הביעו את חוות דעתם על העבודות ועל 

הפרקים השונים שהופיעו בעיתונים.

השלב הזה הוא בעיניי החשוב ביותר מכיוון שהוא יוצר קשר בין התלמידים המתחילים ללמוד פיזיקה לבין התלמידים שמסיימים 

ללמוד פיזיקה. לפי הניסיון ניתן לומר שאחרי 3 שנים רוב התלמידים שהשתתפו בעבר במפגש עם תלמידי כיתה י"ב בחרו ללמוד 

פיזיקה. אם לפני שנה בחרו בפיזיקה 25 תלמידים הרי שבתחילת השנה הנוכחית בחרו בפיזיקה 65 תלמידים.

באינטרנט העליתי סרטון על הפעילות הזאת. להלן הקישור.2 בסרטון תוכלו להיווכח כיצד מסתכל תלמיד של כיתה ז' על התלמיד 

מכיתה יב )דקה 1:51(. 

לפי דעתי רגעים כאלה מקרבים את הנער הצעיר למחשבה שהפיזיקה היא גם בשבילו, כאשר לפניו נמצאת דוגמת התלמיד של בית 

הספר שלו, ואולי זוהי דוגמה לחיקוי. 

חשוב לשים לב לכך שלמרות שקראנו לפעילות "תחרות", לא קבענו את המקומות הראשון, השני וכו'. שיא הפעילות היה מפגש בין 

"הדורות". כאשר המתנה לכולם הייתה סיפוק והבנה שעשינו דבר חשוב.

https://www.youtube.com/watch?v=27gughn4pGk  2

https://www.youtube.com/watch?v=27gughn4pGk
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שלב אחרון - דווח 

כל תלמיד מכיתה י"ב )לא כולם השתתפו - הדבר היה נתון לרצונם בהתאם לזמנם הפנוי( מילא את הדוח על הפעילות שעוסק 

 IV שעתיים וחצי, שלב III דרש שעה אחת, שלב I במשך הזמן שנדרש מהתלמיד כדי להשתתף בפרויקט. במקרה שלנו : שלב

שעה וחצי. לכן בסה"כ דיווח כל תלמיד י"ב על 5 שעות עבודה.

כל שנה אנחנו משתתפים באולימפיאדות שונות: אולימפיאדת "מופת" והאולימפיאדה הארצית בפיזיקה. תחרויות מסוג זה חשובות 

לכולם. ואולם, בנוסף לכך זה שלוש שנים אנחנו מפעילים את פרויקט החונכות. השילוב בין הפעילויות האלו הופך לדעתי את חיי 

הפיזיקה בבית ספרנו למגוונים, אטרקטיביים וגורם לילדים להבין שפיזיקה היא קודם כול יופי של מקצוע, וכל רגע שאתה במעבדת 

פיזיקה הוא בלתי נשכח. בשאלוני רפלקציה התלמידים כתבו:

"הילדים שבאים לעזור לנו הם בגילנו, ואני מסתכל בצורה אחרת על הטעויות שהם מצאו במחברת שלי. אני מרגיש משוחרר כאשר 

אני לומד אתם" )תלמיד מכיתה ט'(

תלמידה אחרת מכיתה ט' כותבת: "תלמיד מכיתה י' עוזר לי במתמטיקה, והמפגשים שלנו כמו שיעור פרטני. אני מבינה טוב יותר"

תלמיד מכיתה י"א כותב: " קיבלנו עזרה של איתי - הוא תלמיד מכיתה י"ב. לפני המבחן בפיזיקה הוא פתר אתנו שאלות עם הרבה 

סעיפים כך שהצליח לכסות את כל החומר למבחן. בזכותו הצלחתי במבחן."

רחל מקדש, מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים, מציינת : "הרגע שבו ניתן לראות את ההשפעה הגדולה על התלמידים היה בעיקר 

ניגשים לחונכים גם לאחר שעות הלימודים". רחל מדגישה שנוצרים קשרים חברתיים בין החונכים והחניכים  כאשר החניכים היו 

שמאפשרים התקדמות איכותית בלמידה.

ניתן לראות דוגמה לתשבץ הפיזיקה שהכין התלמיד איתי פרדר והמורה המלמדת בכיתה היא ריטה שטיפלמן.
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איתי פרדר
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ולסיכום

XXI אין מקום להוראה סטנדרטית, אין מקום להסבר יבש, אין מקום לתרגול אינסופי ללא הבחנה ביופי של  אני בטוח שבמאה 

מקצוע )אני למעשה מתייחס לכל המקצועות(. בעידן של המחשבים ושל האינטרנט צריך לגוון את ההוראה, המורים צריכים להיות 

יותר ויותר יצירתיים ואחרי "הרבה עצים חייבים לראות את היער", חייבים להפנים ולקיים את החלק החינוכי החברתי שכל מקצוע 

נותן לנו , ו"כן" צריכים להתחרות, כי החיים הם תחרותיים ו-" לא " - לא לשכוח את הילד הקטן שאינו בגובה של תחרות אך הוא 

חלק מאיתנו. 
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פתרון

לאלכס וינברג,

 ברכות על זכייתך בפרס טראמפ להוראה איכותית 
לשנת 2017
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