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המורה שלי יונה מביה״ס המקיף על-שם שיפמן בטירת הכרמל מראיינת 
בוגרת שלה

בחרתי לראיין בוגרת שלי, שסיימה את לימודיה אצלי בהצטיינות לפני 6 שנים. 

מאז הספיקה לשרת בצבא ולהתקבל ללימודים בטכניון בפקולטה לתעשייה וניהול. גם שם עושה היא חייל כמצטיינת דיקן.
במקביל ללימודיה בטכניון התקבלה לעבודה בחברה בטחונית, והיא היום מנווטת את זמנה בין לימודיה לבין עבודתה- שגרת 
היום שלה אינטנסיבית מאוד, אך היא מתייחסת לקשיים הנלווים לכך כאתגר ומתמודדת אתם בהצלחה ומתוך תחושת סיפוק 

גדולה. על כן תשובתה לשאלתי הראשונה אינה מפתיעה� 

מדוע בחרת להתמחות בפיזיקה בתיכון? שאלה 

רציתי להתמודד עם מה שנתפס ״הכי קשה״. רציתי לראות אם אני עומדת בזה. וגם... בגלל המורה. תשובה 

האם היה לך קשה? שאלה 

לא הגעתי להישגים בלי לעבוד, השקעתי המון. עם זאת, היה פחות קשה ממה שציפיתי, כי אהבתי את  תשובה 
זה. לפעמים ישבתי שעות על תרגיל ולא עזבתי אותו עד שהצלחתי.

האם יש לך זיכרון מיוחד מתקופת לימודי הפיזיקה בתיכון? שאלה 

במבחן הראשון שלי בפיזיקה קיבלתי 95, ובשיחה אתך הבעתי את אכזבתי מכך שטעות קטנה תמיד  תשובה 
מונעת ממני לקבל ציון מושלם. במבחן הבא קיבלתי 100 עגול! כשקיבלתי את המבחן, רשמת ליד הציון� 

״הצלחת לקבל את מה שרצית״. אני זוכרת את ההערה הזאת עד היום.

מה אהבת בלימודי הפיזיקה?  שאלה 

אהבתי את נושאי הלימוד, אהבתי את העובדה שהמקצוע היה מאתגר. פשוט אהבתי את זה! תשובה 

תלמידנו
היכן הם היום

 מורה
מראיין תלמיד לשעבר
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האם היה משהו שלא אהבת? שאלה 

אהבתי  את הכול, כולל את הקשיים. תשובה 

האם את זוכרת נושא שאהבת במיוחד? שאלה 

אהבתי את נושא הגלים. הוא היה שונה באופיו מהנושאים האחרים. תשובה 

האם השתמשת במשהו מלימודי הפיזיקה מאז שסיימת את לימודי התיכון? שאלה 

בקורסים של הפיזיקה בטכניון הייתי פותחת את המחברות מהתיכון ונעזרת בהן. תשובה 

האם נותר בך עניין בפיזיקה גם היום? שאלה 

תופעות היומיום של הפיזיקה ממשיכות לרתק אותי. פחות אהבתי את הפיזיקה המלווה במתמטיקה  תשובה 
מורכבת, כמו שמלמדים אותה בטכניון.

האם, לדעתך, חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה? שאלה 

חד משמעית כן! קודם כל זהו מקצוע מעניין. פרט לכך חשוב ללמוד את יסודות הפיזיקה, גם אם לא  תשובה 
ממשיכים לעסוק במקצוע זה. לדעתי, הפיזיקה צריכה להיות מקצוע חובה בבתי הספר.

לסיכום, מה המסר שהיית רוצה להעביר למורי הפיזיקה ולתלמידי הפיזיקה של היום? שאלה 

הכול מתחיל ונגמר במורה שמלמד את הפיזיקה בכיתה. האווירה בשיעורי הפיזיקה חשובה מאוד. חשוב  תשובה 
שמעבר להעברת המידע, המורה יידע להעביר את הנושאים בצורה מעניינת ומובנת. 

המורה שלי יונה מספרת על עצמה
נולדתי בוילנה שבליטא. בגיל שנתיים, כחלק ממשפחה ציונית, עליתי לארץ.

במהלך לימודיי בבית הספר הראלי בחיפה, הכרתי את עולם הפיזיקה אך התקשיתי 
להתמודד עם המקצוע. המורה שלימד אותי בכיתה י׳ לא עזר והמליץ לי לעזוב 
את המגמה - מה שגרם לי להתחיל לעבוד קשה על מנת להוכיח לו שהוא 

טועה.

בכיתה י״א נפלה בחלקי הזכות ללמוד עם מורה כריזמטי שנהניתי להיסחף אחריו, 
ואת לימודי הפיזיקה שלי בסוף י״ב סיימתי בהצטיינות. בהמשך טבעי לכך, נרשמתי 
ללימודי פיזיקה במסגרת העתודה האקדמית. את התואר הראשון שלי עשיתי 
בפקולטה לפיזיקה של הטכניון, ואת תעודת ההוראה המשכתי במחלקה להוראת 

המדעים בטכניון.
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אני מלמדת בביה״ס המקיף ע״ש שיפמן בטירת כרמל מזה 20 שנה, מחנכת ומגישה לבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח״ל. 

בשנת 2007 החלה ההיכרות שלי עם הלוח האינטראקטיבי, כאשר ארגון World Ort - ״קדימה מדע״, העניק לבית הספר שבו 
אני עובדת את חמשת הלוחות הראשונים. עד מהרה גיליתי כמה הלוח  מעשיר את לימודי הפיזיקה, ועד כמה ההוראה באמצעותו 

סוחפת את התלמידים. 

בתחילה עמדו הלוחות שוממים, ומורים בודדים העזו להתקרב אליהם ולהתנסות בהם. במהלך השנה הראשונה להימצאות הלוחות 
בביה״ס עבר כל צוות המורים השתלמות שבה נלמדו הטכניקות הבסיסיות של השימוש בלוח.

אני עצמי נסחפתי מהר מאוד לעולם האפשרויות החדשות והתקשיתי לחכות בסבלנות עד שאכיר את כל הכלים של הלוח. על 
כן התחלתי מיד ללמד בעזרת הלוח האינטראקטיבי, כשבעצם התלמידים עוזרים לי להכיר את הלוח תוך כדי השיעור.

אין ספק שלמידה משותפת זו- פיזיקה וטכנולוגיה- קירבה ביני לבין התלמידים והחדירה בכולנו רוח רעננה ומוטיבציה נוספת.

הלוח האינטראקטיבי מאפשר לי לשלב טכנולוגיות חדשניות המקלות על עבודתי כמורה� מגוון של צבעים וצורות, כלים גרפיים 
מתקדמים, שילוב של מצגות ואינטרנט זמין.

כמו כן ניתן בסופו של שיעור לשלוח את כל מה שנעשה על הלוח במייל לתלמידים, מה שמאפשר לתלמידים להתרכז יותר 
בהבנת  החומר ופחות בצורך להספיק להעתיק מהלוח.

הקדמה והטכנולוגיה שהפכו מזמן לחלק מהיומיום של התלמידים, מקדמים עתה את פניהם גם בכיתה ומחברים את עולם ביה״ס 
אל העולם שלהם.

חשוב לי  לחבר את הפיזיקה אל עולמם היומיומי של התלמידים, ובכך לגרום להם להתחיל להסתכל על היומיום שלהם בעיניים 
פיזיקליות - בכל פעם שהם נוסעים במכונית, עולים במעלית, משחקים בכדור או מביטים אל מטוס בשמיים.

כמו כן אני רואה חשיבות רבה בקשר האישי עם התלמידים; אני משתדלת לפתח יחסים של כבוד הדדי ביני לבין התלמידים ולתת 
לכל אחד ואחד מהם את התחושה שיש לו מקום מיוחד משלו בכיתת הפיזיקה.

מניסיוני האישי אני יודעת שהמורה עושה את ההבדל, ואני מאמינה שיצירת העניין המתאים במקצוע, בשילוב האווירה הנכונה 
בשיעורים והקשר האישי עם התלמידים - הם אלו שיסחפו גם אותם אל תוך עולם הפיזיקה. הקשר העמוק שנוצר ביני לבין 

תלמידיי בשיעורי הפיזיקה מלווה אותנו גם לאחר סיום לימודיהם, ורבים מהם ממשיכים לבקר ולעדכן אותי לאורך השנים.

לסיכום, בחרתי לצטט דברים שרשמה לי תלמידה אחרת. לא מצטיינת בפיזיקה, עוד לא הגיעה לטכניון, ולא התקבלה בינתיים 
לתפקיד יוקרתי זה או אחר. אבל מצטיינת כאדם, פתוחה ללמוד ולקבל, וכתוצאה מכך פרוש לה עתיד מזהיר לפניה.

לשאלתי, "מה  גרם לך להצליח בפיזיקה?", ענתה� ״ישנם כל מיני מורים בעולם. יש כאלה שבאים לתקופה מסוימת ומלמדים דבר 
קטן, יש מורים שמלמדים הרבה, ויש כאלה שפחות. יש כאלה שמלמדים רק מקצוע, יש כאלו שמלמדים רק ערכים. אבל כאשר 

הכול  מתחבר לשיעור אחד של 45 דקות, אלו מורים של החיים.

היה לי קשה להאמין שהפיזיקה הקשה כל כך יותר קלה מכימיה, אזרחות, מתמטיקה, ואולי היא בעצם לא, אולי פשוט קל ללמוד 
דברים קשים ממורים שמלמדים אותך בין השיעורים, בין התרגילים, בין הצלצולים, בין השנים. מורים שמלמדים גם המון על החיים, 

על עצמך.

בתור בן אדם לא רֵאלי בכלל, הצלחתי לפתור תרגילים שאולי אפילו אני לא האמנתי שאצליח.

וזה כי הייתה לי המורה הנכונה מאחורי הקלעים, שתתמוך בי ותהיה מאחוריי. להבין שהכול זה עניין של ספורט; נכון יש כאלה 
שיש להם נתונים טובים יותר, אבל אם אתאמן מספיק חזק, כשתגיע התחרות המורה תהיה שם מאחוריי בתיקו או בניצחון, כי 

לא יהיה מצב להפסיד עם תמיכה שכזאת.״
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 TheMarker-על שלי יונה “הפריחה את השממה, המורה ששיקמה את מגמת הפיסיקה בטירת הכרמל“ - קישור לכתבה ב
)16.09.2012 ( http://www.themarker.com/career/1.1825209

על פנחס ליפקונסקי ז"ל, המורה של שלי יונה מפי פרנסיס דרקסלר
לפני כ-30 שנה בחנתי בביה"ס "הרֵאלי" בחיפה תלמידים של פנחס ליפקונסקי בבחינת הבגרות במעבדה רגילה. הייתה לי אז 
שיחה ארוכה אתו על נושאי המעבדה. שנים קודם לכן הוא כתב ספר ניסויים. הספרון כלל ניסויים "קלסיים" )במובן של אירופה-

רוסיה של שנות 50׳ ו- 60׳( שכנראה תורגמו , שונו ושופרו על-ידו. שנים רבות לאחר שפרש לגמלאות, עדיין ביצעו בבי"ס הראלי 
את הניסויים שלו )לדוגמה� ניסוי MELDE עם בורג מתיחה ודינמומטר למדידת המתיחות, במקום משקולת תלויה-כמקובל(.

אני יודע שהוא היה מורה מצוין, הרבה מורים ביקשו )וקיבלו( את עזרתו; צריך לזכור שבשנות ה-60׳ וה-70׳ היה חומר מועט בלבד 
לפיזיקה תיכונית בכלל, )כמעט אך ורק "סירס-זימנסקי" משנות ה-40׳!( ולמעבדה בפרט... לכן גם לא היו מעבדות עם עבודה 

בקבוצות, אלא רק הדגמות. 

ליפקונסקי היה בין החלוצים של ניסויי מעבדה שבוצעו ע״י התלמידים, לכן גם כתב את הספר; עם קצת מזל הוא חייב להימצא 
עד היום בספרייה של ״הראלי״ בחיפה, אבל אני ראיתי אותו בזמנו גם ב״בבסמ״ת״ ובבתי ספר אחרים )לא רק בחיפה(; אני מניח 

שניתן למצוא עדיין כמה עותקים בספריות הוותיקות...

אני יודע שהוא היה אדם שעמד על דעתו, היה אפילו עקשן; עם זאת שמו הלך לפניו )ואז לא היו הרבה מורים )טובים( לפיזיקה, 
ועוד פחות, כאלה שהייתה להם מעבדה משלהם(.

ליפקונסקי שייך לדור החלוצים, יחד עם עוד כאלה שהכרנו )ישירות או דרך מורשתם(.
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