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חנה לוין שומרת על קשר
עם תלמידיה
חנה לוין תיכון בן-צבי ,קריית אונו

המורה חנה לוין מתיכון בן-צבי שבקריית אונו שומרת על קשר עם תלמידיה עד היום .כל אחד מהם פנה לדרך שונה ,אך
לכולם היוותה הלמידה אצל חנה התנסות משמעותית.
להלן סיפוריהם של כמה מבוגרי המגמה הפיסיקלית מתיכון בן-צבי שבקריית אונו כפי שעלו משיחות שחנה קיימה
אתם.
ספרו קצת על עצמכם ואת הקורות אתכם לאחר סיום בית הספר
ד"ר אהובה גרובשטיין  -רופאה רדיולוגית בביה"ח ביילינסון :נולדתי בתל אביב .בכיתה ד' עברתי מבת ים לישוב קטן
שנקרא גני יהודה ואת שנות הנעורים ביליתי בתיכון בן צבי .לקראת סוף התיכון ,בשנת  ,1991התקבלתי לבית הספר
לרפואה הדסה ,ירושלים ,שם למדתי במסגרת העתודה האקדמאית.
שירתתי בצבא כ 5-שנים ,מתוכן החלק הארי היה בענף רפואת אב"כ )אטומי-ביולוגי-כימי .אני הייתי במדור כימיה( .לאחר
השירות עשיתי התמחות ברדיולוגיה אבחנתית בבית החולים בילינסון ,שזו התמחות בפענוח בדיקות הדמיה שונות,
ביצוע פרוצדורות אבחנתיות ומתן טיפול תחת הדמיה ובהמשך ,נסעתי עם משפחתי לחו"ל לתת התמחות בהדמיית
ראות ושדיים בארה"ב ,ב Jackson memorial hospital-וב.Miami, Sylvester cancer center-
לפני כשנתיים חזרנו לארץ ,והיום אני עובדת בבית החולים ביילינסון .כיוון שמגיל צעיר חשבתי שארצה לעסוק ברפואה
)יש לי אמא מאודדדדדדדדדד פולניה( נמשכתי בתיכון דווקא לביולוגיה .המורות שלי לפיסיקה ומתמטיקה היו נשים
מרשימות וחכמות מאוד ,והן שכנעו אותי שדווקא המגמה לפיסיקה מתאימה לי יותר .שתי המורות  -בעזרת חוש ההומור
המפותח שלהן  -ידעו להפוך את התרגילים במתמטיקה וב"-סירס וזימנסקי" לתרגילי כיף ,צחוקים ובדיחות ,ואתן העברנו
את התיכון בכיף גדול .התקופה זכורה לי לא כתקופה של חרשנות אפורה אלא כתקופת בילויים שהייתי שמחה לחזור
אליה.
מתוך הכיתה שלנו ,אחוז גבוה של תלמידים פנה לעתודה האקדמאית ,ליחידות מובחרות מאוד במודיעין ולתלפיות,
ולמרות התדמית ה"חנונית" ,חלקם מופיעים היום בטלוויזיה )רן שביב מתכנית ה"מירוץ למיליון"(.
ליאור לוין  -דירקטור להנדסה בחברת  NANOMETRICSביוקנעם :שירתתי בחיל האוויר כקצין שליטה .לאחר
השחרור למדתי בטכניון לתואר  BScבהנדסת חשמל עם התמחות באלקטרואופטיקה ומצב מוצק ולאחר מכן לתואר
שני בהנדסת חשמל עם ֵתזה באלקטרואופטיקה.
הקריירה המקצועית שלי כוללת עבודה ברפאל כעובד מחקר במשך חמש שנים )במקביל ללימודים לתואר השני(,
עבודה בחברת טאוור סמיקונדקטור כמהנדס  YIELDבמשך כשנתיים ובחברת  APPLIED MATERIALSבמגוון
תפקידי ניהול טכנולוגי ושיווקי במשך  11שנים ,הן ברחובות והן בקליפורניה.
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כיום אני מנהל סניף של חברת  NANOMETRICSבתפקיד דירקטור להנדסה ביוקנעם.
שמוליק שוורץ  -מורה לפיסיקה ומדעי המחשב בתיכון ”הדרים" ,הוד השרון :שירתתי בצבא כמפקד ביחידת שדה.
למדתי לתואר ראשון במחלקה להוראה בטכניון תוך התמקדות בהוראת מדעי המחשב ופיסיקה .לתואר שני למדתי
במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן תוך התמקדות בהוראת מדעי המחשב.
כמורה לפיסיקה אני משלב הרבה התנסויות .מעניין יותר לדעתי ללמוד תכנים הקשורים לגלגלות לאחר שמרימים
מישהו על עץ וללמוד תכנים הקשורים למנופים לאחר שיצרת מנוף במטרה לשחרר משהו שתפוס מתחת לגלגל של
רכב וכו‘ )את כל הדוגמאות הללו ואחרות עשיתי בפועל ונדמה לי שגם התלמידים אהבו אותן(.
בלהה חולי ארביב  -מנהלת פרוייקטי מחקר ופיתוח בחברת בת של התעשייה האווירית :אני נשואה ואם לשניים -
שיר בת  13ועומר בן .9
שירתתי בצבא בחיל הקשר .את לימודי התואר הראשון בפיסיקה סיימתי באוניברסיטת תל-אביב ,ואת לימודי התואר
השני בפיסיקה  -במרכז למחקר תת מיקרוני במכון ויצמן למדע.
עם סיום הלימודים התחלתי לעבוד בחברת בת של התעשייה האווירית בתור מהנדסת תהליך ופיזיקאית ,ומאז אני
עובדת שם ,היום בתפקיד של מנהלת פרוייקטי מחקר ופיתוח בתחומים של הנדסת מיקרוגל ושבבי-מוליכים למחצה.
ד"ר דורית דור  -סמנכ"לית מוצרים ,חברת צ‘ק פוינט :למדתי מתמטיקה ומדעי המחשב במסגרת העתודה האקדמאית
באונ‘ ת"א .התגייסתי לשירות צבאי בחיל המודיעין שבמהלכו השלמתי תואר שני ודוקטורט במדעי המחשב.
השתחררתי בשנת  1995ומאז אני עובדת בחברת צ‘ק פוינט מערכות תוכנה .בתפקידי כיום אני סמנכ"לית מוצרים
ואחראית על פיתוח המוצרים וניהולם ומנהלת כ 750-איש בארץ ובעולם.
ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב  -מרצה למשפטים,
הקריה האקדמית אונו :בת  ,43נשואה ואם
לשתי בנות.
למדתי לתואר ראשון ושלישי במשפטים
באוניברסיטת בר-אילן ולתואר שני במשפטים
ב London School of Economics-עבדתי במשך
שנים במחלקת שוק ההון במשרד יגאל ארנון
ושות‘ ,עורכי דין.
כיום אני מרצה למשפטים בקריה האקדמית
אונו ,מתמחה בדיני תאגידים וניירות ערך.
השנה יצא לאור ספר שכתבתי בשם דיני
ניירות ערך  -חובת הגילוי בהוצאת לשכת
עורכי הדין.

חנה לוין כלת פרס עמוס דה-שליט לשנת תשנ"א בחברת תלמידיה

אלכס לוין  -מנהל אזור מכירות ,חברת אודיוקודס :בן  ,43מנהל אזור מכירות בחברת היי-טק העוסקת בטלקומוניקציה
 אודיוקודס .למדתי בטכניון הנדסה אווירונוטית ושירתתי בחיל האוויר בתפקידי הנדסה במשך  13שנים ,שירות משמעותיומספק מאוד.
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רון זלקה ,קלרניתן ראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית :הופעתי ברסיטלים ובקונצרטים קאמריים באירופה,
בארה"ב ובישראל .נולדתי בישראל ,ועל מוריי בארץ נמנו אלי חפץ וריצ‘רד לסר .סייתי את לימודיי לתואר ראשון ושני
בהדרכתם של עלי אבן וג‘יימס קמפבל באוניברסיטת אינדיאנה ,בלומינגטון ,שם גם זכיתי בתחרות כלי הנשיפה מעץ.
הוא ניגנתי כסולן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של מאסטרו זובין מהטה ,התזמורת הסימפונית
הישראלית ראשון לציון ,התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור והתזמורת הקאמרית של חיל החינוך .לפני
הצטרפותי לתזמורת הפילהרמונית ניגנתי בשורות התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון .זכיתי בפרסים בתחרויות
קולמן ופישוף למוסיקה קאמרית בארה"ב ) ,(1994ניגנתי ם אמנים כמו מקסים ונגרוב ,יוליאן רכלין ,מישה מאיסקי ועוד.
השתתפתי בפסטיבלים רבים ,ביניהם פסטיבל ישראל ,כפר בלום ,צלילים בים האדום ופסטיבל פרו בגרמניה .אני גם
מקליט לעתים תכופות לקול המוסיקה.
מה אהבת ומה לא אהבת בלימודי הפיסיקה בבית הספר?
ליאור :אהבתי גילוי של מושגים וחוקים חדשים .פחות אהבתי את התרגול שלעתים היה מונוטוני.
שמוליק :בלימודי הפיסיקה אהבתי
בעיקר את האווירה בכיתה ,גם ברמת
האנשים ,כלומר התלמידים והמורה ,וגם
בתחושת הקרבה למחקר .למיטב זכרוני,
לא למדנו את חוקי הפיסיקה ,אלא גילינו
אותם .גם לא כל כך אהבתי את הפן
המתמטי בפיסיקה ,כלומר ,הגילוי
שהתאוצה היא נגזרת של המהירות היה
הרבה פחות מעניין מתחושת הבטן
כשנוסעים ברכבת הרים בלונה-פארק.
אלכס:
האתגר
את
אהבתי
האינטלקטואלי ואת תהליך הגילוי
והלימוד.
חנה לוין בחברת שותפה לדרך ד"ר ישראל זינגר

בלהה:
בלימודי
אהבתי
אני
הפיסיקה בבית הספר כמעט הכול .מכניקה וחשמל אהבתי יותר מאופטיקה.
דורית :אהבתי להתמודד עם שאלות ותרגילים מתמטיים ונהניתי לראות ניסויים שהמחישו תאוריות פיסיקליות ,ועד
היום זכור לי לטובה האיש הפלאי של סירס-זימנסקי .לא כ"כ אהבתי את תחום החשמל והמגנטיות.
לאה :משום מה לא כל כך הצלחתי להבין פיסיקה ,התקשיתי במקצוע ולכן לא אהבתי אותו.
רון :אהבתי את האופן שבו הפיסיקה מתארת את הטבע שמסביבנו .אופן שעוזר לחזות ולהבין כיצד הדברים יקרו.
מה שלא אהבתי בעצם אינו קשור לפיסיקה .הפיסיקה ,בהיותה מדע המדידה ,מתארת לנו את תופעות הטבע בצורה
מוצלחת ,אך לי תמיד הפריע שהיא אינה מסבירה אותן .כלומר ,הפיסיקה תתאר לנו באיזו מידה יימשכו זה לזה שתי
מסות ,ובאיזו מהירות יגיע הכדור לרצפה ,אך השאלה למה הדברים קורים לא ממש מעניינת אותה .שאלה זו תמיד
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הטרידה אותי ,ואני מניח שהיא שייכת יותר לפילוסופיה או לדת.
מה היה הקושי העיקרי שלך בלימודי הפיסיקה?
לאה :קשה לי להגדיר .במתמטיקה  5יחידות הייתי מצטיינת ואף קיבלתי ציון  10בבגרות.
גם בכימיה הייתי מצוינת .מאחר שלמדתי במגמה ראלית ולא רציתי לעשות  5יחידות פיסיקה בבגרות ,ומאחר שבכיתה
למדנו רק  3יחידות כימיה ,השלמתי לבד יחידה רביעית וניגשתי לבגרות בכימיה  4יחידות ,וגם בזה קיבלתי .10
זכור לי מקרה שבו במבחן בפיסיקה נשאלה שאלה ,ופשוט לא היה לי מושג איך לגשת אליה מכיוון הפיסיקה ,אז פתרתי
אותה בעזרת משוואות מאוד מסובכות במתמטיקה ,והתוצאה הסופית שיצאה לי התבררה כנכונה .אחר כך התברר לי
שכנראה עבור מי שהבין פיסיקה ,זו הייתה שאלה קלה מאוד .שאר התלמידים בכיתה ,אלו שהבינו פיסיקה פתרו
באמצעות משוואה פשוטה מאוד.
שמוליק :עברו הרבה שנים מאז ,אבל הקושי העיקרי שאני זוכר היה לגבי קביעת מערכת הצירים המתאימה לשאלה
של עגלות הגולשות על מישור משופע...
אלכס :אני לא זוכר קושי מסוים  -יותר זכרונות של התמודדות עם אתגר וסיפוק.
ליאור :לא זכור קושי ממשי .חלק מהמושגים שלמדנו לא היו מוחשיים מספיק.
בלהה :יש הרבה נושאים שלקח לי הרבה זמן להבין עד הסוף .יש דברים שעד היום אני לא לגמרי מבינה .בשלב מאוחר
יותר מצטרפת גם מתמטיקה ברמה מאוד גבוהה שהופכת את העסק לעוד יותר מסובך.
דורית :לא היה קושי מיוחד בלימודים אלו.
האם לימודי הפיסיקה עזרו לך בלימודים ,בעבודה או בחיים?
ליאור :כן ,רוב הלימודים והקריירה המקצועית שלי היו קשורים לפיסיקה.
בלהה :לימודי הפיסיקה מהווים בסיס לכל מה שעשיתי בעבודה במהלך כל השנים .העבודה שלי שהתחילה במרכז
לייצור שבבי מוליכים למחצה הייתה המשך טבעי לעבודת המוסמך שלי שהייתה באותם הנושאים בדיוק .לאחר מכן,
בכל תחום שהתעסקתי ,היוו לימודי הפיסיקה בסיס איתן ואפשרו להבין את הרעיון הכללי בכל תחום שבו התעסקתי
ובפרויקטים שאני מנהלת היום.
כמי שמאוד אוהבת פיסיקה ,אני חושבת שהפיסיקה נותנת איזשהו מבט והבנה מסוימים של העולם ,בצורה שתרמה לי.
הפיסיקה עשתה ,ועדיין עושה ,את חיי מרתקים ומאתגרים מאוד .וגם די קשים.
דורית :למרות שמאז תום לימודיי לא עסקתי ישירות בפיסיקה ,לימודי הפיסיקה הרחיבו את השכלתי ועזרו לי בהתמודדות
עם בעיות טכנולוגיות.
לאה :לא חושבת שלימודי הפיסיקה עזרו לי ,שכן התחום שבחרתי כמקצוע רחוק מאוד .
אלכס :בהחלט.
לימודי הפיסיקה וההנדסה שעברתי מאפשרים לי ללמוד תחומים חדשים ביעילות ובעצמי ,כמו תחום הטלקומוניקציה
שבו אני עוסק היום.
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רון :איני יכול לומר שהפיסיקה עזרה לי באופן ישיר ,אך הייתה ללימודי הפיסיקה השפעה רבה עליי.
בשנות התיכון מאוד אהבתי ללמוד פיסיקה .היות שכבר אז הייתי עסוק שעות רבות במוזיקה ,הפיסיקה הייתה עבורי
הפוגה ,תחום עניין שונה אשר מאוד ריתק אותי בזמנו .כמו כן סיפקה לי הפיסיקה דרך התבוננות וגישה לפתרון בעיות
אשר משמשת אותי עד היום.
נקודה מעניינת קשורה לשמו של עיתונכם ,שכן אפשר לומר שחלק גדול ממקצועי היום הוא חיפוש אחר התהודה,
במקרה שלי זו האקוסטית; על ידי ניסוי וטעייה בכלים שונים ,חומרים שונים וטכניקות נשיפה שונות אני מנסה למצוא
את התהודה האופטימלית של הכלי שלי באולם הקונצרטים.
האם היית רוצה ללמוד פרק כלשהו בפיסיקה היום? אם כן  -איזה?
אהובה :עד היום יש לי עניין רב בתחום והייתי שמחה ללמוד על ממדים נוספים ,החלל ,גמישות הזמן ,האם ניתן לחזור
אחורנית בזמן ,חורים שחורים .אני אוהבת לקרוא ביוגרפיות של אנשים כמו סטיבן הוקינג ,אלברט אינשטיין ,מארי קירי
וכן על תורת המשחקים ודילמות כמו דילמות האסיר ועוד ועוד.
ליאור :אני לומד באופן מתמיד כל פרק שמעניין אותי מעת לעת.
בלהה :גלים אלקטרו-מגנטייים.
דורית :תורת הקוונטים ותורת המיתרים.
לאה :לא.
אלכס :הפיסיקה עוררה אצלי את הרצון ללמוד והסקרנות למדעים שמלווה אותי עד היום .אני מהרהר באפשרות של
לימודי המשך בפיסיקה ,במכון ויצמן ,ייתכן אסטרופיסיקה.
רון :היום אני מסתפק בקריאת מאמרים של מדע פופולרי המתפרסמים לעתים בעיתונות .ייתכן שבעתיד אחזור שוב
ללימוד פיסיקה ,אולי אקוסטיקה.
אילו היית מורה לפיסיקה איך היית משנה את הוראת המקצוע?
ליאור :מגדיל את כמות ההתנסות המעשית והפעילויות .Hands on
אלכס :אני מניח שהייתי מוסיף משימות למחקר עצמי מונחה לתלמידים ופרויקטים שעל התלמידים להשלים לאחר
לימוד עצמי .הפרויקטים יכללו תחרות בין קבוצות להגברת המוטיבציה )כגון התחרות הקבוצתית לבניית רובוטים
המתקיימת בין בתי ספר(.
כמו-כן הייתי משלב פרקים המשתלבים במחקר עכשווי ומעדכן את התלמידים בגילויים החדשים ביותר בפרקים אלו.
כך ניתן להקנות אהבה ללימוד עצמי ותחושת שותפות לחזית המדע.
שמוליק :חשוב )וכך אני עושה( לשלב הרבה התנסויות בהוראה .דוגמה לפעילות מצוינת מסוג זה היא תחרות הכספות
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של מכון ויצמן ,אולם שם הפעילות מאוד מכוונת-מטרה ובצוותים קטנים ,ואני בעד שילוב של כל הכיתה בהתנסויות.
פרק הפיסיקה שאני אוהב ללמד קשור דווקה במתח פנים .אני יודע שזה מחוץ לסילבוס ואולי לא כל כך חשוב שיכירו
אותו ,אבל יש בו הפתעות שנוגדות את האינטואיציה ,ולכן הוא מאוד נחמד להוראה .גם הנושא של מרכז המסה נחמד
להוראה מסיבות דומות וגם תודות לחיבור שלו לנושאים רבים בחיי היום יום.
בלהה :שאלה קשה .התשובה הראשונה שעולה לי בראש היא שלו הייתי מורה לפיסיקה כמו זו שהייתה לי -הייתי
משאירה הכול בדיוק כמו שהוא  .לא הייתי נוגעת .להפך ,הייתי מנסה להתחקות בדיוק אחרי מה שהיא עשתה.
דורית :הייתי משלבת תחומים מתקדמים כמו תורת הקוונטים ומראה כיצד היא שונה מהתאוריות הקלסיות.
לאה :אני ממש לא יודעת ,משום מה היה לי כנראה בלוק מנטלי .לא הצלחתי להבין על מה מדברים אתי בפיסיקה.
רון :אני סבור שכאשר נער נחשף לפיסיקה בפעם הראשונה ,כמו גם לכל מקצוע אחר ,ישנה חשיבות מכרעת לאישיותו
של המורה .התמזל מזלי ,ומורתי העבירה לנו את התשוקה שלה לפיסיקה באופן ”מדבק" .תשוקה זו הייתה המנוע אשר
משך אותי ואת חבריי להשקיע ולהתעניין בתחום .קשה לי לדמיין הוראה רבת השראה מזו .מובן שלו הייתה לנו גישה
טובה יותר לניסויים פרקטיים ,יכלו הלימודים להיות מוחשיים יותר.
האם לדעתך חשוב שכל אחד ילמד את יסודות הפיסיקה?
לאה :אני מניחה שכן ,נראה לי שזה חשוב .כאמור ,אני באופן אישי לא הצלחתי להבין בזה .גם היום ,כשאני הולכת עם
הילדים למוזאון למדע אני לא מבינה יותר מדי.
ליאור :הגדלת היקף הלימודים תועיל בהגדלת ידע כללי שימושי ובטיפוח תלמידים משכילים יותר ומודעים יותר
לטכנולוגיה.
בלהה :אולי ברמה מאוד בסיסית על מנת להכיר .כמו שחשוב ללמוד קצת היסטוריה וקצת ספרות וכו‘ .מעבר לכך ,כל
אחד לומד את העולם מהיבט אחר על פי הנטיות שלו.
דורית :חשוב שלכל אדם בעולם המערבי יהיה רקע מינימלי של חשיבה רציונלית וניסויית ,והפיסיקה עוזרת מאוד לפתח
תחומים אלו.
אלכס :יש לכך גם חשיבות וגם תרומה ,אך לא פחות חשוב שכל מי שילמד ,יעשה זאת עם מורים המגרים את הסקרנות
והדמיון ומקנים רצון להמשך לימוד ,כפי שאני זכיתי.
שמוליק :לדעתי ,חובה ללמד תלמידים את יסודות הפיסיקה ,שכן אלו התנסויות בסיסיות לחיים .לא כל אחד צריך להבין
את משמעות הנוסחה  ,E = mc2או מהי קרינת גוף שחור ,אבל כל אחד צריך להבין מדוע אסור להשאיר ילד ברכב בשמש
בקיץ .קצת מנופים לא יזיקו ,ולו כדי שהאמא שתלתה את כל השקיות של הסופר על עגלת התינוק תדע שכשהיא תעזוב
את הידית כדי להוציא את המפתח של הרכב מהארנק ,אז העגלה תתהפך .ואפילו קצת חשמל בסיסי ,כדי שתלמיד
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יבדוק אם יש לו בבית ממסר פחת ואולי אפילו ידע שאם החשמלאי חיבר את המתג על החוט המוביל לאפס  -אז יש
סכנה להתחשמלות כשמחליפים נורה ,וזאת למרות שהמתג מורד.
רון :אני לא בטוח שכל אחד חייב ללמוד פיסיקה ,אבל אני חושב שהיא מהווה בסיס מצוין ללימודים בתחומים שונים,
לחשיבה שהיא יצירתית ורציונלית גם יחד.

שמי חנה לוין .אני מורה לפיסיקה מזה  35שנה.
במקצוע שלי אני אוהבת רק שני דברים :את התלמידים ואת הפיסיקה.
למדתי פיסיקה תאורטית באוניברסיטה ברוסיה בהרי אורל )חצי דרך לסיביריה(.
עבדתי באוניברסיטה ,אבל כאשר הגענו לארץ ב 1974-היה לי ברור שאני רוצה ללמד.
קיבלו אותי ללמד בבית הספר בקריית אונו ,בלי שהבנתי מילה בשפה העברית הצברית .לימדו שם מורים
מדהימים .הם היו אנשי רוח ,בעלי ידע אנציקלופדי ושליחות להוראה .ישבתי בשיעורי תנ‘‘ך וספרות וכמובן בשיעורי
מתמטיקה אצל גב‘ קינסקי .ספגתי שפה ותורת הוראה.
אבל יותר מכולם למדתי ממר ברוקר ז‘‘ל ,מורה דגול לפיסיקה ומחנך דורות רבים של מורים בישראל .הוא לימד
אותי להשתמש בציוד מעבדה שאז היה בארץ ,לתכנן קצב לימוד ,והיקר מכול ,לכבד ולחבב את התלמידים.
ב 1991-קיבלתי פרס ע"ש עמוס דה-שליט של המחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן .לימדתי עשר שנים
בחמד‘‘ע )הייתי ממקימי חמד‘‘ע( ,וכן לימדתי בבית הספר הישראלי בפריז.
עכשיו ,אחרי שנה בפנסיה ,אני עוד פעם רוצה להיכנס לכיתה ,לסגור את הדלת ,להישאר לבד עם  30תלמידים
ולהתחיל את המסע הקסום לגילוי סודות היקום.

חנה לוין בחברת ד"ר חנה גולדרינג ופרופ' גבירול גולדרינג בטקס
קבלת פרס עמוס דה-שליט
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