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דברים לתלמידיי עם סיום לימודיהם
בבית ספר תיכון
שלום פרמינגר ,גימלאי ביה"ס ליאו באק ,חיפה

פרדה בספר המחזור
נוהג מקובל בבית ספרנו ,ליאו באק חיפה ,ואני מניח שגם בבתי ספר אחרים  -לצרף דברי ֵ
לקבוצות הלימוד במקצועות השונים.
הפרדה למערכת ספר המחזור ,אני מעלה בזכרוני את ההתרגשות ואת הלבטים
ֵ
בהגיע זמן ההגשה של דברי
בבחירת הדברים שאכתוב ,מעבר לאיחולים הראויים להמשך דרכם של תלמידיי הבוגרים ,בלימודים מתקדמים.
לנגד עיניי פנים כה רבות למשמעות הסיום של מסלול לימודים בן שלוש שנים ,על כל שלביו והחוויות הפזורות
לאורכו  -הקווים המאפיינים והמיוחדים לכל מחזור ,הקשר האישי המתפתח במקביל להקניית הידע ,התרומה של
תלמידיי להתפתחותי שלי בהוראת הפיסיקה ,החוויה של יצירה משותפת בניסויים מקדימים לנושא חדש ,דרך
תיאור מפורט ושיטתי של תוצאותיהם ,עד להבנה מעמיקה של הנושא ,ההתבוננות במגוון המרתק של קבוצת
צעירים סקרנים ,בהתפתחותם הפיסיקלית )כמו גם בתחומים אחרים( ,ההתרגשות והגאווה בהישגיהם של תלמידים
)ברמה הארצית והבינלאומית( ועוד ועוד...
אני מגיש מבחר של דברים והגיגים שצירפתי לברכותיי לבוגרים בספרי המחזור השונים.

שלום פרמינגר בחברת תלמידיו ,כפי שפורסם בספר מחזור ל"ח1989 ,

ממורה לתלמיד

"תהודה" ,כרך  ,28חוברות מס' 2-1

119

רק שלוש שנים )מקוצצות( חלפו מאז התחלנו ,בכוחות משותפים ומתוך תקוות מהולות בחששות ,לנסות ”ולהשתלט"
על חוקי הטבע ולנסח בתבניות מתמטיות את התופעות שבעולם הפיסיקלי הסובב אותנו.
היו עליות וירידות בהבנה ,בהישגים ובהתמדה )היו שבחרו יותר בעליות והיו שבחרו בירידות( ,היו רגעים שבהם נדמה היה
שהגענו להבנה מלאה של תופעות  -תחושת התעלות ,של שליטה ,של יכולת ...ואז ...משהו מתערער ,ספק קטן מחלחל
ומאיים למוטט מבנה שיצרנו  -וכמובן שככל שהלך הידע והתרחב ,כן גברו והתעצמו הספקות ונעשינו ביקורתיים יותר
ויותר ,והתרחבה אי הוודאות...
ייתכן שלקראת סיום שלב זה בלימודי פיסיקה )בתקווה שיהיו מכם שיחוו המשך והעמקה( ,אנו מבינים שעם כל גדולתה
של רוחו היוצרת ,אין ביכולתו של האדם יותר מאשר לנסות ולהבין ,לנסות ולנסח תאוריות המשמשות ב"תורנות" עד
להופעתו של תיאור מושלם יותר ,מדויק יותר ואולי גם מקיף יותר...
בעצם היכולת המוגבלת טמון הגורם המדרבן לחיפוש הנמשך ,להתמודדות המתמדת ,לסיפוק הסקרנות  -וכאן השדה
הנרחב פתוח בפניכם להישגים -
)יוני (1987
נסו ,התאמצו ,התמידו ,מי יודע?...
יש  -מקורות אור ויש מחזירי אור
יש  -שכל המוקרן עליהם מוחזר )כמעט במלואו( ,אך לא תמיד בכיוון הרצוי
יש  -המתעלים ,וכל המוקרן עליהם מוחזר ומתרכז בנקודה אחת  -איזו אנרגיה אדירה! -
יש  -הקולטים קרינה ,סופגים אותה ונראה שאינם מגיבים כלל  -אך הנה נפלטת מהם )באיחור מה( קרינה מיוחדת
בתדרים ”אישיים" ...
יש  -שכל קרינה העוברת דרכם זורחת באור יקרות ובשלל צבעים  -אשליה חזותית? אמת מהותית? ...
יש  -בעלי מסה ”אינטלקטואלית" אדירה  -מי יוכל להזיזם? אך משנכנסו לתנועה  -היכן הכוח שיוכל לעצרם?
ויש ,ויש ,ויש...
ויש  -וזה העיקר :אנושיים ,חביבים ,סקרנים ,מתענגים על הסיפוק שבהבנה ,מתוסכלים לפרקים  -אך מתגברים
ומתבגרים...
היה מהנה להתבגר אתכם ,עלו והצליחו!
 .....כמו בכל אינטראקציה אנושית
ואינטלקטואלית ,לא נעדרו מפגישותינו רגעי
הומור ומצבי רוגז )קל( ,עתות של התרוממות
רוח ורגעי שעמום )עד כדי התעמקות בעיתוני
ספורט מתחת לשולחן(.
החשוב מכול  -גם אתם וגם עבדכם הנאמן,
מסכמים את עבודתנו המשותפת כחוויה
מעשירה )דו סטרית( ,ומקווה אני שלפחות
לחלק מכם יתקשרו הזכרונות מלימודי
הפיסיקה בנוסטלגיה ,בהרגשה שחבל שהכול
נגמר.
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שלום פרמינגר בחברת תלמידי מחזור מ"1991 ,
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העיקר הוא שהמשך דרככם ,והתפתחותכם בעתיד הם הגמול היקר ביותר לכל השקעתנו המשותפת.
באהבה ,ש.

)יוני (1996

.....לפיסיקאים שבדרך )תחילתה ? ...סופה ? ,(...המסע המרתק בנופי המחשבה האנושית  -המנסה לבנות ”מציאות"
מקבילה ליקום ,על סודותיו הקסומים  -מגיע לקצהו של הקטע הראשון ...
תקוותי שחלק מכם ימשיך להתפעם מן הקסם שבחשיבה הפיסיקלית בבחירת דרכו ,ולאחרים אני מאחל זיכרון מהנה
ממסלול ה Physical Training -שעברנו יחד.
)יוני (1997

שלכם ש.

קיימים ”חלקיקים" יציבים ,נוכחותם רציפה ,קולטים במלואה אנרגיה מוקרנת עליהם ופולטים קוונטים ”בהירים"
ואנרגטיים מאוד...
קיים גם ”חלקיק" ייחודי ,מעט חמקמק ,יוצר לעתים ”יש מאין" ,ומהירות תגובותיו נראית כסותרת את קיומו של גבול
למהירות בטבע.
והנה ”חלקיק" מופיע ונעלם ,אולי זה חלקיק המתחפש ”זמנית" לגל )מוזיקלי ?(...
ישנם ”חלקיקים" הסדורים בשלישיות בלבד ,רובן יציבות מאוד ,אך יש מהן שמחייבות פליטה של חלקיק אחד כדי
להגביר את יציבות המבנה )בעיה של אנרגיית קשר ?(...
אני רואה גם ”חלקיקים" וירטואליים ,שקיומם בוחן את יכולתנו להבחין בין מציאות לדמיון...
אוסף ”חלקיקים" מקסים ורב גוני ,מתפתח ומעשיר ,אנושי ומטריד  -המתקרב לנקודת היציאה מן המאיץ הלינארי LB98
)ליאו באק( לקראת פגיעה במטרות...
שתהיה ”פגיעתכם" טובה ומבורכת.
)מאי (1998
שלכם ש.

”....חלקיק מתקדם ,תוך עקיפה של
מוקדי ההתנגדות בשדה ,ותוך חיכוך
ומתח עם כוחות המערכת  -ולמרות
זה ,בהתמדה ובשיווי משקל בין
גמישות לקשיחות ,ותוך חילופי
אנרגיה תמידיים עם הגופים
שבסביבה  -התגלה הפוטנציאל,
השתפר ההספק ונחשפה התבנית
המוצקה" ...מן הפיסיקה? ממדעי
ההתנהגות? קטע ספרותי מליצי? ...

שלום פרמינגר כפי שפורסם בספר מחזור מ'1991 ,
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ככה זה כאשר משתמשים ב"מילים"... ...יכולת הביטוי של מחשבות ,אינטואיציה ,מציאת הקשרים ,אסוציאציות ,איסוף
ידע ,תקשורת בינאישית  -כל אלו שימשו אותנו בנאמנות במסענו בן שלוש השנים...
)יוני (2000
שלכם ש.

שלום פרמינגר בחברת תלמידי מחזור מ"ט2000 ,

מערכת ”תהודה" מודה לנעמי פרמינגר על העריכה והבאה לדפוס של הדברים.

שלום פרמינגר ,חתן פרס עמוס דה-שליט ורפי כהן ,חתן פרס הוקרה מיוחד ,טבת תשנ"ח
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