מורה
מראיין תלמיד לשעבר

תלמידנו
היכן הם היום

המורה מאיה שפיר מספרת על עצמה
נולדתי בשנת  1958בעיר בוברויסק בבלורוס .סיימתי  10שנות לימוד ,וכמו כל תלמיד
בברה"מ ניגשתי לבחינות בגרות בפיזיקה .לא תכננתי להיות מורה ,ודאי לא מורה לפיזיקה.
זה היה מקצוע הלימוד היחידי שפחדתי ממנו פחד אמיתי ולא מוסבר (כל הציונים היו
גבוהים) .בשנה"ל האחרונה בתיכון השתתפתי בשיעורים פרטיים.
בשנת  1975התקבלתי למכון להנדסת בניין בלנינגר .ד התחרות הייתה קשה ,בבחינת
הכניסה קיבלתי  4מתוך  .5אחרי "חקירה" של כשלושת רבעי שעה טענה הבוחנת בעל
פה שאני חושבת יותר מדיי .בתגובה לתשובה שלי  -ש"לא בטוח שזה פגם"  -היא כינתה
אותי חוצפנית.
בסמסטר הראשון אחרי מספר שיעורים ובחנים קיבלתי פטור מלימודי הפיזיקה.
ב 1979-עליתי ארצה והתקבלתי ללימודים בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון בחיפה.
ו.....קיבלתי פטור על סמך הפטור הקודם מלימודי הפיזיקה.
בזמן הלימודים הוצעה לי משרת הוראה בבית ספר להנדסאים ליד הטכניון .האפשרויות היו או מתמטיקה או פיזיקה  .כאן
התחיל הרומן .את היחסים שלי עם הפיזיקה מיסדתי מאוחר יחסית ,כאשר סיימתי את לימודי תעודת הוראה באוניברסיטת
תל אביב ואחרי שצברתי ותק של כ 15-שנה.
מאז אני לומדת ללא הפסקה ומלמדת ללא הפסקה .סיימתי את הטכניון אבל בחרתי ללמד ,וזה נמשך כבר כמעט  30שנה.
אני חושבת שלא בחרתי בהוראה אלא נשאבתי לתוכה .לדעתי ,ללמד פיזיקה  -זה אחד הדברים המאתגרים .אני מנסה לעשות
את המיטב ולקוות שזה מספיק.
לימדתי פיזיקה בבית ספר להנדסאים בחיפה ,בתיכון תגר באשקלון ,בתיכון אזורי גדרה ,בשכונת התקווה ,במכללה למנהל
באשדו .ד כל המסגרות האלה היו במקביל לעבודה העיקרית במקיף ה' באשדוד שבו אני עובדת כבר  25שנה ברציפות.
כרגע אני מתגוררת באשדוד ,נשואה ,אמא לשלוש בנות וסבתא לנכדה.
בראשית דרכי באשדוד ,צפיתי בהרבה שיעורים שניתנו על ידי המורה אלכס פרווין .אחד התלמידים שלו בכיתות י"א-י"ב היה
יוני ממן .אני לימדתי את יוני בכיתה י' .להלן אני מביאה שיחה שקיימתי אתו לאחרונה.
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ספר קצת על עצמך
אני בוגר מגמת מחשוב ובקרה בתיכון מקיף ה' אשדוד (סיימתי ב ,)1989-שירתתי שירות צבאי מלא ביחידה קרבית ,בעל תואר
ראשון בעסקים בינלאומיים ובשיווק (המסלול האקדמי של המכללה למינהל בראשל"צ) .בשנת  1998התגייסתי למשטרת ישראל
כחוק .ר כיום ראש משרד החקירות והמודיעין של משטרת קריית מלאכי.
		
שאלה

מדוע בחרת להתמחות בתיכון דווקא בפיזיקה?

		
תשובה
		

לא הייתה ברירה .זה היה חלק מהמסלול המקצועי (שנקרא בזמנו מסמ"ת) .לא מצטער על כך שחויבתי ללמוד
פיזיקה.

		
שאלה

מהו הזיכרון המשמעותי ביותר שלך מלימודי הפיזיקה בבית הספר?

		
תשובה
		
		

הטעות המצערת שעשיתי בבגרות במעבדה שבמהלכה השתמשתי בשעון עצר שכל סיבוב שלו הוא של 30
שניות ,כשבפועל התייחסתי אליו כסיבוב של דקה .דבר זה הכפיל את התוצאות שנתקבלו ,ולא היה לי הסבר
לכ .ך

		
שאלה

מה אהבת בלימודי הפיזיקה?

		
תשובה

את הדיוק ואת ההיגיון.

		
שאלה

איזה תחום אהבת במיוחד?

		
תשובה

חשמל בעיק .ר

		
שאלה

מה לא אהבת? מה היה הקושי הגדול ביותר שבו נתקלת?

		
תשובה

לא משהו מיוח .ד

		
שאלה

במבט לאחור ,האם השתמשת במשהו מלימודי הפיזיקה שלך מאז תום הלימודים בתיכון?

		
תשובה
		
		

במקרים כאלו ואחרים לימודי הפיזיקה אכן באו לידי ביטוי .למעשה ,אנו נתקלים ברמה יומיומית בהיבטים
פיזיקליים כמעט בכל דבר שאנו עושים בלי לשים לב (כוחות ,מומנט ,חשמל ,קטבים ועוד .)...לפעמים אותם
היבטים צצים ומקבלים משמעות.

		
שאלה
		

האם בעבודתך כראש משרד החקירות והמודיעין של משטרת קריית מלאכי אתה נדרש להתמצא במידה
מסוימת בפיזיקה?

		
תשובה

לצערי בתחום זה הפיזיקה לא באה לידי ביטוי.
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שאלה

האם היית רוצה שילדיך יתמחו בפיזיקה בתיכון ואולי גם מעבר לכך?

		
תשובה
		

ללא כל קשר לפיזיקה ,למדתי לא לצפות ,לא להעדיף או לקוות שילדיי יפנו לתחום כזה או אחר בחיים .בבוא
העת הבחירה תהיה שלהם ...אם לבחירה יהיה קשר לפיזיקה  -אין לי בעיה...

		
שאלה

האם גם היום נותר בך עניין בפיזיקה? במה למשל?

		
תשובה

אני בעל אופי טכני .על כן כל ההיבטים המעשיים בפיזיקה מעניינים אותי ,חשמל בעיק .ר

		
שאלה

איך לדעתך צריך ללמד פיזיקה היום?

		
תשובה
		
		

ללא כל קשר לפיזיקה ,שיטת ההוראה מחייבת בעיניי חיבור ושימוש בשפה ותכנים המתאימים למאפייני הנוער
של ימינו .הנוער של היום משתעמם מהר מאו .ד החיים שלהם מתאפיינים בין היתר בתכנים מעשיים ומידיים.
חשוב ,לדעתי ,לעניין אותם בהרבה דוגמאות מעולם התוכן שלהם ,להשתמש בלימוד מעשי יותר ופחות עיוני.

		
שאלה

האם לפי דעתך חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה?

		
תשובה

כן .גם אם הם לא רואים את זה באופן מידי  -הם יבינו בהמשך איך זה יבוא לידי ביטוי בחיי היום יום שלהם.

		
שאלה

לו הייתה לך היום אפשרות ,האם היית רוצה ללמוד פיזיקה באופן כלשהו?

		
תשובה

לא .הספיק לי.
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