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ראיון עם זהבית בר לוי
תלמידתו לשעבר של פנחס ליפקונסקי ז"ל

בכתבה הקודמת הבאנו את סיפורה של המורה שלי יונה, תלמידתו לשעבר של המורה  פנחס ליפקונסקי.  בכתבה זו נביא 
ראיון שערכנו עם זהבית בר לוי, המנהלת כיום את תיכון “הדרים“ בהוד השרון, וגם היא תלמידתו לשעבר של אותו המורה.

מדוע בחרת להתמחות בפיזיקה בתיכון? שאלה  

בחרתי ללמוד במגמה ביולוגית ואז בביה“ס הריאלי בחיפה למדו במגמה גם פיזיקה לבגרות. תשובה  

האם היה לך קשה? שאלה  

לא-, אהבתי את המקצוע. תשובה  

האם יש לך זיכרון מיוחד מתקופת לימודי הפיזיקה בתיכון? שאלה  

אהבתי את שיעורי המעבדה. המעבדות היו במבנה מיוחד חדיש בכל קנה מידה כאשר הישיבה  תשובה 
בהן היתה באודיטוריום. המורה שעמד למטה יכול היה להדגים בצורה מצוינת. 

מה אהבת בלימודי הפיזיקה?  שאלה  

במיוחד את יכולתו של המורה להסביר תופעות שקורות סביבנו בחיי יום-יום. תשובה  

האם היה משהו שלא אהבת? שאלה  

לא זכור לי. תשובה  

האם את זוכרת נושא שאהבת במיוחד? שאלה  

אהבתי את הסבריו של ליפקונסקי בעזרת כלל היד הימנית לתופעות החשמל וכן אופטיקה שנאלצתי  תשובה 
ללמוד משום מה לבד לקראת הבגרות. )לא זוכרת בדיוק למה(

תלמידנו
היכן הם היום
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האם השתמשת במשהו מלימודי הפיזיקה מאז  שאלה 
שסיימת את לימודי התיכון?

התואר הראשון שלי הוא בהוראת הפיזיקה והמתמטיקה  תשובה 
בטכניון בחיפה.

בתחילת דרכי כמורה צעירה לימדתי מספר שנים   
בתיכון של אורט לתלמידי הכוון שלא לבגרות. בחרתי 
ללמד אותם נושאים בפיזיקה שמתאימים לאוכלוסיה. 
למשל- את “הנגרים“ לימדתי על מנוע המכונית, את 
הבנות של “מזכירות“ לימדתי על החשמל בבית וכן 
הלאה. עבדתי אז עם המחלקה להוראת הפיזיקה 
בטכניון בחיפה שיצרה תוכניות מיוחדות לאוכלוסיה 
זו. הייתי מנחה של מורים בבתי ספר מקצועיים כאלו 
שלא למדו פיזיקה באוניברסיטה ונאלצו ללמד בבית 

ספרם את המקצוע.

האם נותר בך עניין בפיזיקה גם היום? שאלה  

אני לא עוסקת כיום בהוראת הפיזיקה, אבל דואגת לשמר ולדאוג לנושא הזה בבית הספר אותו אני  תשובה  
מנהלת.

האם, לדעתך, חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה? שאלה  

אני רואה בלימוד פיזיקה חלק שהוא חובה בהקניית השכלה כללית לכל אדם. תשובה  

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

מקצוע הפיזיקה הוא אחד המקצועות הבסיסיים החשובים ביותר גם בעידן שבו סוגדים למקצועות  תשובה 
המחשב )אני עצמי מורה גם למדעי המחשב...(. חשוב ואפשר לחבב את המקצוע ע“י הוראה משולבת 
הדגמות מחד וחקירת תופעות פיזיקליות מאידך. יישום הלימוד בתחרויות כדוגמת תחרות הכספות 

של מכון וייצמן יכול להביא עניין רב לתלמידים.


