מן הנעשה
בבית הספר

תחרות הצילום
ראיון עם סמדר לוי ,תיכון הדרים ,הוד השרון ואלכס ויינברג ,מקיף ג'  ,אשדוד

תחרות הצילום נערכת מדי שנה ע”י המרכז הארצי למורי הפיזיקה .לראשונה נערכה התחרות בשנת  2005שהוכתרה
כשנת הפיזיקה הבינלאומית.
במסגרת התחרות תלמידים הלומדים פיזיקה בבית ספר תיכון ,מוזמנים לצלם ולהציג תמונות המתארות תופעות
הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות ,מצבים בחיי היומיום או מצבים יזומים .על התלמידים להוסיף הסבר לתמונה
המתבסס על עקרונות הפיזיקה הבאים לידי ביטוי בתופעה המוצגת בתמונה.
השופטים בתחרות :מורים לפיזיקה ,פיזיקאים ,צלמים מקצועיים ,תלמידים ,נציגי המרכז הארצי למורי הפיזיקה ונציגי
הפיקוח על הוראת הפיזיקה.
פנינו לסמדר לוי מתיכון “הדרים” בהוד השרון ולאלכס ויינברג ממקיף ג’ באשדוד (שניהם מרכזי מגמת הפיזיקה בבתי
הספר שלהם) ,אשר תלמידיהם משתתפים בקביעות בתחרות וביקשנו מהם לשתף אותנו בניסיונם .
אלכס וסמדר מספרים על מעורבותם הרבה בהוצאתה לפועל של התחרות ועל הזמן הרב שהם מקדישים לה.
בבית ספרו של אלכס ,במקיף ג’ באשדוד ,אין המורה יוזם נושאים
לצילום ,ועל התלמידים למצוא אותם בעצמם .אלכס אומר:
“בהסברים שלי לפני הצילום אני מדגיש שפיזיקה נמצאת בכל מקום -
פשוט צריך לפתוח עיניים .לכן אין נושא ספציפי  .הם מנסים להיזכר
מה הם ראו ,שמעו ,קראו ועוד”...
בהמשך התהליך ,המורה והתלמידים דנים יחדיו בשאלה האם
התמונה שהתלמידים צילמו היא “פיזיקלית” מספיק ומחפשים
הסברים אפשריים .בסופו של דבר התלמידים מגישים את
התמונה עצמה ומסמך הכולל הסברים לגביה.
בעוד שבמקיף ג’ אשדוד ההשתתפות בתחרות היא וולונטרית ,אצל סמדר ,בתיכון “הדרים” ,ההשתתפות לתלמידי כיתות
י’ הנה חובה ובכיתות י”א וי”ב ההשתתפות היא רשות .לשם כך ,כבר בתחילת השנה המורים מודיעים על תחרות הצילום
בכל הכיתות הלומדות פיזיקה 10% .מציון המחצית בכיתות י’ נקבע על פי התמונה וההסבר המלווה ,ואילו בכיתות י”א
וי”ב ניתן בונוס בציון המחצית לתלמידים המשתתפים בתחרות.
ב”הדרים” התהליך נמשך מספר חודשים שבהם המורים מעודדים את התלמידים לצלם ,עוזרים להם למצוא רעיונות,
מלווים אותם ומכוונים (בעיקר בעזרת תכתובות דוא”ל) במהלך החיפוש אחר ההסבר המדעי לתופעה שצילמו .באופן
טבעי התלמידים מכיתה י’ מצלמים בעיקר תופעות אופטיות כי זהו הנושא שהם לומדים ,מה גם שהתופעות יפות
ונגישות .עם זאת ישנם תלמידים הבוחרים לצלם תמונות בנושאים אחרים ,והמגוון רחב מאוד.
במועד שפורסם מראש התלמידים מגישים את התמונה מודפסת ומוכנה לתצוגה ,וכן הסבר מודפס על עמוד אחד לכל
היותר .כל התמונות מוצגות בתערוכה ברחבי ביה”ס במשך מספר שבועות ,להנאת כלל התלמידים ,המורים והאורחים.
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בתיכון “הדרים” הפכה התחרות למסורת ,והתלמידים מחכים
לה .רוב התלמידים מתלהבים מן התחרות וישנם תלמידים
שמציגים יותר מתמונה אחת .בתערוכה שהתקיימה בביה”ס
בשנה שעברה הוצגו  150תמונות ,והתמונות משנים קודמות
מקשטות את המעבדה ואת מסדרונות בית הספר .מספרת
סמדר“ :כבר שמענו מהורים שגרים מחוץ להוד השרון שהם רשמו
את ילדם לתיכון הדרים לאחר שביקרו בביה”ס וראו את תערוכת
התמונות בפיזיקה”....

בבית הספר של אלכס באשדוד כ 30%-מלומדי הפיזיקה
משתתפים בתחרות .התמונות מוצגות במסדרון בית
הספר ליד מעבדת הפיזיקה ,והתלמידים יכולים “להשוויץ”
זה מול זה בתמונותיהם“ .וכאן באמת רואים התלהבות” אומר
אלכס .מעבר לערב ההורים ,המהווה הזדמנות להציג
להורים את הצילומים ,מקיימים מדי שנה בבית הספר
“ערב פיזיקה” שאליו מזמינים הורים ואורחים ובין יתר
הפעילויות מציגים להם את התמונות.
כאשר המורים מתארים את המשוב שהם מקבלים מן התלמידים,
סמדר מתארת הרבה עניין ,התלהבות וציפייה לתחרות ,ואילו
אלכס קצת יותר מסויג ואומר“ :יש אנשים ויש אנשים .מישהו שאוהב
כמוני ,עושה ונהנה”.
גם סמדר וגם אלכס מודים שהתחרות והתערוכה דורשות זמן רב
מהמורים גם במשך תקופת ההדרכה של התלמידים וגם בהעמדת
התערוכה עצמה ובקיום ערבי הפיזיקה .זה קורה ,כמובן ,רק על
חשבון הזמן ה”חופשי” של המורים .אבל ,הם מדגישים ,התחרות הזו
גורמת 'הנאה רבה למורים ולתלמידים ,וכפי שאומר אלכס “אני לא
חושב שזה מצדיק את כמות השעות שאני משקיע ,אבל אני אוהב את זה”.
חרף המאמץ הרב ,יש לתחרות הצילום גם “ערך מוסף ”.סמדר,
אשר חלק מן התמונות משמשות אותה ואת עמיתיה בהוראה
בנושאים הרלוונטיים ,מציינת“ :התחרות היא אמצעי נגיש וקל כדי
להראות לתלמידים שהפיזיקה מצויה בכל מקום ,מתחת לאף ,וצריך רק
לחפש ולהנציח .זווית הראייה שמתפתחת אצל התלמידים שווה בעיניי
הכול .שהרי אנחנו מתאמצים ,פותרים אינסוף תרגילים ,עורכים ניסויים
ומה לא – כדי להביא לתחושה הזו וזה לא תמיד מצליח .תחרות הצילום
מאפשרת לתלמידים לגלות יצירתיות וחשיבה אחרת ,וזה ערך מוסף
משמעותי מאוד בעיניי .עבור התלמידים מכיתות י’ שאינם ממשיכים
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ללמוד פיזיקה במגמה ,נשארת בדרך הזו חוויה מיוחדת ומהנה ”.היא מוסיפה ואומרת
שהתחרות גם תורמת לחשיפה של מגמת הפיזיקה באופן מאיים פחות.
עם זאת גם אלכס וגם סמדר סבורים שהתחרות לא השפיעה על דרכי ההוראה
שלהם .סמדר טוענת שהיא משתדלת להשתמש במגוון דרכי הוראה ,ותחרות
הצילום היא אחת מהן.
על מעורבות הקהילה הבית ספרית בתחרות הצילום מספר אלכס שמנהלת בית
הספר תומכת בכל יוזמה כולל תחרות הצילום .מורי הפיזיקה האחרים משתתפים
גם הם ,כמו גם חלק מן ההורים .המחנכים לעומת זאת אינם נוטלים חלק
בתחרות.
סמדר מתארת“ :יש עידוד ותמיכה מביה”ס ,שמאוד גאה בתחרות ומזמין אורחים
ופונקציונרים לצפות בה .אנו מקבלים עזרה בכל מה שנבקש ,חוץ מהבעיה התקציבית
שתמיד מלווה פעילויות כאלה ומאלצת אותנו לאלתר :באין קוליסות (מעמדים לתצוגה),
למשל ,אנו משתמשים בשולחנות שעומדים על צדם ומצפים אותם באל-בד .ההורים
מתלהבים מאוד! בכלל ,יש המון פרגון לתחרות הזו .המורים נהנים מהתמונות גם אם
אינם מעמיקים בהסברים .זה פשוט יפה ”....ככלל ,בית הספר מעודד השתתפות
בתחרויות ,ובכלל זה טורניר הכספות שגם בו משתתף בית הספר מדי שנה.
אלכס טוען שהתחרות כמעט אינה משפיעה על היחס של קהילת בית הספר
למקצוע הפיזיקה .הוא מוסיף עם זאת שהתחרות גורמת למספר תלמידים
התעניינות מוגברת בפיזיקה ו”זה גם טוב”.
סמדר אומרת“ :פיזיקה נחשבת מקצוע עם הוראה מגוונת ,ובנוסף לתחרות הצילום רבים
כבר מכירים את הכספות ,את ההוראה בעזרת צעצועים ,שהיא מאוד בולטת אצלנו,
את השימוש באמצעים ממוחשבים ,את ההשתוללויות בחצר לבדיקת חוקי ניוטון ומה לא”.
האם יש לכם גם ביקורת על תחרות הצילום? שאלנו.
אלכס“ :לפי דעתי ,בשיפוט התמונות הערך הפיזיקלי לא תופס מקום מרכזי מספיק.
הרבה תמונות קיבלו ציון גבוה והיו מאוד מרשימות מבחינת היופי ,אבל הפיזיקה עצמה
בתמונות האלה לא בולטת .יכול להיות שאני טועה ובכל זאת חשוב לי לציין זאת ”.מעבר
לכך גם סמדר וגם אלכס לא ציינו היבטים שליליים של התחרות ,והדגישו רק
שהיא בעלת ערך רב.
לסיום שאלנו את סמדר ואלכס :האם אתם ממליצים למורים בבתי ספר אחרים לשלב את תלמידיהם בתחרות הצילום?
אם כן ,מהו המסר החשוב ביותר שאתם מבקשים למסור להם?
סמדר“ :בהחלט כן .אבל אם המורה לא מתלהב ומלהיב – זה לא יעבוד .המורים צריכים לדעת שזה כרוך בהמון זמן ועבודה מעבר
לשעות הלימודים”.
אלכס“ :המסר החשוב ביותר  -עשו את מה שאתם רוצים ואוהבים לעשות ותיהנו”.
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