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על הערך המוסף של עבודת צוות
ד"ר תהלה בן גיא ,מנהלת חמד"ע

חמד“ע מהווה דגם ייחודי של מרכז עירוני לחינוך מדעי הפועל בתל אביב-יפו מאז שנת  .1991בחמד“ע לומדים תלמידים
מ 18-בתי ספר ממגזרים שונים באזור תל-אביב-יפו .המרכז פועל במתכונת מיוחדת שבה מורים עובדים משרות מלאות
בנות  40שעות בשבוע ,שחלק נכבד מהן )כמחצית( מנוצל לעבודת צוות .בנוסף לישיבות צוות בנושאים שוטפים,
מוקדשת פעילות הצוות לפיתוח מקצועי שוטף של מורים חדשים ,שימור ידע שנצבר במהלך השנים בצד פיתוח
תכניות לימוד חדשות ,בניית סדנאות ופרויקטים מיוחדים והפעלת השתלמויות למורים.
אנחנו בחמד“ע מאמינים בכוחו של צוות מקצועי לחולל שינוי,
להשתבח ולהשביח את סביבתו .על כך גם ניתן לצוות הפיסיקה
בחמד“ע הפרס ע“ש עמוס דה-שליט .כדי לקיים רוח זו ,מקיים
צוות מורי הפיסיקה ,כמו כל מורי חמד“ע ,ישיבות שבהן עוסקים
בסוגיות פדגוגיות ודידקטיות ,מעלים בעיות שוטפות ,מרעננים
מעבדות חדשות וכותבים ביחד מבחנים המועלים לאינטרנט
ופתוחים לשימושם של כל המורים בארץ .טכנאי המעבדה
מהווים אף הם חלק מהצוות ותורמים תרומה חשובה ביותר
לרעיונות לניסויים חדשים ולאמצעי הדגמה ייחודיים.
פעילות כיתה הקשורה בחוקי ניוטון וזריקה בליסטית
שפותחה על-ידי צוות הפיסיקה בחמד"ע

מורים חדשים המצטרפים לצוות מקבלים במהלך שנותיהם
הראשונות הדרכה אישית שוטפת המלווה בקשר רצוף עם שאר
חברי הצוות .ימי השתלמות מרוכזים לצוות )מורים וטכנאי מעבדה( נערכים בחמד“ע לאורך השנה ,ומושם בהם דגש על
נושאים שונים כמו הערכה מחדש של ניסויים ,שימוש באמצעי
הערכה מגוונים או משוב על מבחני הבגרות .כל מורי חמד“ע
נוטלים חלק בסמינר שבועי לאורך השנה )הפתוח גם בפני
אורחים מחוץ( ,ובו עוסקים בנושאים מדעיים ונושאים מהוראת
המדעים .מורי חמד“ע נוטלים חלק בכנסים בארץ ובחו“ל ומציגים
עבודות בכנסים אלו.

תלמידים עורכים חזרות לקראת מבחן
הבגרות במעבדה
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לפי תפיסתנו ,הידע הנוצר אצלנו נועד לשרת את כלל מורי
הפיסיקה בארץ .אי לכך אנחנו מתעדים את שיתוף הפעולה בין
צוות המורים לצוות טכנאי המעבדה ואת הידע הניסויי שהצטבר
לאורך שנות הפעילות .פרויקט התיעוד כולל כ 400-ניסויים

"תהודה" ,כרך  ,28חוברות מס' 2-1

73

והדגמות הכוללות דפי תדרוך לניסויים והדגמות לתלמידים ,למורים ולטכנאי המעבדה .חומרים אלה נמצאים ברשת
האינטרנט ,וציבור המורים מוזמן להשתמש בהם .בנוסף לידע הקשור במעבדה ,מורים מצוות הפיסיקה משתפים פעולה
בכתיבת ספרי לימוד וחוברות לכלל אוכלוסיית לומדי הפיסיקה בארץ וגם לקהלים מצומצמים יותר .כך למשל ,גב‘
קורינה פולינגר כתבה ספר )יחד עם ד“ר איליה מזין ממודיעין( בנושא ”מתמטיקה לפיסיקאים“ ,וד“ר איל כהן כתב ספר
”רשתות נוירונים לתלמידים בכיתות ח-י“ב".
צוות הפיסיקה בחמד“ע אינו שוקט על שמריו ומפתח כל העת תכניות לימוד חדשות .נציין כאן את תכנית ”מח“  -מדע
חישובי  -מקצוע ייחודי שהוא פרי יוזמה של צוות חמד“ע ,מדענים מהאקדמיה )בראשם פרופ‘ חיים הררי( ואנשי
התעשייה העילית .לימודי מדע חישובי פתוחים בפני תלמידים ומחייבים לימודי פיסיקה ומתמטיקה ברמה גבוהה .תכנית
זו מקנה לתלמידים תשתית ייחודית לקראת הלימודים באקדמיה ובתעשייה העילית .העבודה היא בקבוצות וההערכה
 על פי פרויקטים.בנוסף ל“מח“ פיתחנו תכניות לימוד חדשות  -לימודי ח“ץ )חמדעי צעיר(  -במטרה לאתגר תלמידים מתאימים מכיתות
ט‘ ללמוד מדעים בחטיבה העליונה .תכנית לימודים כזו נכתבה גם על ידי צוות הכימיה .הכוונה היא גם להדליק ניצוץ
בעיניים ,כדי ליצור מוטיבציה וגם להקנות תשתית ללימודי מדעים בחטיבה העליונה .מורי חמד“ע מלמדים בכיתות ט‘
את תכניות ח“ץ.
המגוון הרחב של התמחויות מורי חמד“ע מאפשר פיתוח קורסים ייחודיים להעשרת התלמידים .צוות חמד“ע מעשיר
את התלמידים בנושאים שמעבר לתכניות הלימודים כמו :קורס בתורת היחסות ,קוסמולוגיה ,אנליזה ֵממדית ,יצירת
הולוגרמות ,כאוס ועוד .תחרויות מתקיימות בחמד“ע לשכבות גיל שונות במטרה לעורר עניין ולהצית את הדמיון )תחרות
הליכה על המים ,תחרות שעונים ,בניית צוללות ,בניית סביבונים ועוד( .לכל תחרות נלווה חומר לימודי שהוא פרי עבודה
של הצוות.
בשנים האחרונות מפעיל צוות המורים של חמד“ע השתלמויות למורי פיסיקה בחטיבה התיכונית ולמורי מדעים בחטיבת
הביניים.
פעילויות כאלו הן חלק בלתי נפרד מעבודתם של המורים בחמד“ע מיום הקמתה ועד בכלל.

מורי חמד"ע  -זוכי פרס עמוס דה-שליט
לצוות מורים מצטיין ,תשס"ד
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