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סיימתי את לימודי התיכון בעירוני ד' בתל-אביב, כשאני בטוח שמשאת נפשי היא להיות רופא. אך 

לאחר השירות הצבאי התוכניות השתנו, ולאחר התואר השני החלטתי לנסות את כוחי בהוראת 

ביה"ס אורט ע"ש אבין שבו אני עובד למעלה מ-30 שנה היה שונה מאוד  ופיזיקה.  מתמטיקה 

בתחילת דרכי המקצועית. המקצוע המוגבר של רוב התלמידים היה כימיה, והתלמידים סיימו את 

לימודי הפיזיקה בסוף כיתה י'.

ביה"ס פרץ והתפתח, ויחד איתו גם אני. בבית הספר נפתחו מגמות חדשות )מגמת הביוטכנולוגיה 

לשנה  משנה  הפכו  הפיזיקה  לימודי  לפיזיקה,  היחיד  המורה  שהייתי  ולמרות  בארץ...(  הראשונה 

משמעותיים יותר, כאשר תלמידי מגמות שונות בוחרים להיבחן בבגרות בפיזיקה.

תקופה ארוכה עסקתי גם בתפקידי ניהול והייתי המנהל הפדגוגי של בית הספר, אך זה שנים רבות 

שעות  עיקר  היום  הספר.  בבית  ופיזיקה  מתמטיקה  המקצועות  ובריכוז  בהוראה  רק  עוסק  אני 

ההוראה שלי הן מתוך בחירה - בפיזיקה.

למורה הפיזיקה יש יתרון גדול שהתלמידים הבאים אליו מגיעים בדרך כלל מתוך בחירה. קו מנחה בסיסי שלי הוא לאפשר לכל 

התלמידים המבקשים ללמוד פיזיקה להתנסות בכך ללא תנאים מוקדמים. כמעט בכל שנה יש בין תלמידי הפיזיקה שאני מלמד בי"ב 

ולכאורה נראה שסיכויי ההצלחה שלהם בפיזיקה טובים פחות. אולם  יחידות   3 גם תלמידים בודדים הלומדים מתמטיקה ברמת 

ועשו את המאמץ הנדרש, לא רק  וכמה מתלמידים אלו שהתעקשו  'אין דבר העומד בפני הרצון',  הניסיון המצטבר הוכיח שאכן 

שהגיעו לבחינת בגרות בפיזיקה, אלא סיימו אותה עם ציונים נאים ביותר!

זה קשור כנראה גם לכך שבניגוד לזיכרונותיו של רונן, במהלך השנים האמנתי פחות באפקטיביות של מטלות הבית: התרגול והטמעת 

העקרונות נעשה כמעט כולו בכיתה, בצורה פרונטאלית אך גם פרטנית, ודרך זו הוכיחה את עצמה לאורך השנים. בשכבת ט', עוד 

לפני הכניסה הממוסדת של "הלמידה המשמעותית", דאג צוות מורי הפיזיקה שחלק מהלמידה וההערכה תהיה 'אחרת', ובעיקר כזו 

המביאה לידי ביטוי יצירתיות ועבודת צוות.

עקרונות אחרים הם כמובן להשתדל להפוך את הלמידה לחווייתית ככל האפשר, גם באמצעים מתוקשבים )שהשתנו מאוד מאז 

שרונן סיים את בית הספר( וגם באמצעות השימוש המושכל במעבדה )למרות שגם בלימודיי הייתי תמיד יותר בצד התאורטי...(. 

כמורה לפיזיקה אני חש סיפוק גדול כאשר אחד מבוגרי בית הספר מגיע ומספר לי שבחר ללמוד פיזיקה באוניברסיטה, והיו כמה 

וכמה מקרים כאלה לאורך השנים. בדרך כלל נמנעתי מחינוך כיתה בגלל עומס העבודה הכרוך בכך. מבחינתי זו ממש לא קלישאה 

ש'כל מורה הוא מחנך'. אך את הכיתה שבה למד רונן, אני זוכר היטב. זה אחד משני המחזורים היחידים שלימדתי, ושלא ויתרתי על 

הזכות להיות גם המחנך שלהם.

מעבר לזה אהבה גדולה ומיוחדת שמורה אצלי למוזיקה קלאסית ואופרה, עובדה שמורי בית הספר מודעים לה היטב, אחרי כמה 

סדנאות שהעברתי בעניין זה בבית הספר לצוות המורים. אני תמיד חש קצת פספוס שלא היה לי האומץ לחשוף חלק מעולם מופלא 

זה גם בפני תלמידיי.
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