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יובל שנות מעבדה בהוראת הפיסיקה
)(2009-1959
ד"ר דוד סלע ,מפמ"ר פיסיקה בשנים 2007-1978

פתיחה
יובל שנים עברו מאז שעמוס דה-שליט ז"ל החל להתעניין בנעשה בתחום הוראת הפיסיקה במערכת החינוך ,ועד ימינו
אלה .אכן עברנו מאז מעלות ומורדות ,אבל באופן כללי נטיית הגרף היא חיובית ,ובמיוחד אמור הדבר ביחס למעבדות
בהוראת הפיסיקה .מספר מורים שזכו בפרס עמוס דה-שליט תרמו תרומה מיוחדת בתחום זה ,ואת סיפורם אביא כאן.
זו גם הזדמנות להציב יד לכמה מורים ותיקים אשר היו והנם בין מובילי ההתפתחות בתחום ,וכמה מהם ,לצערי ,כבר
אינם אתנו עוד .סיפורם של מורים אלו מאפשר לסקור את ההתפתחויות שחלו לאורך השנים בגישה למעבדות בהוראת
הפיסיקה.
אפתח בכמה מילים אישיות .מתוך כ 50-השנים שאליהן אתייחס ,הייתי במרכז העניינים ,כמפמ"ר ,קרוב ל 30-שנה ,וזאת
לאחר עשר שנים שבהן פעלתי במערכת כמורה מן השורה .היובל הנסקר החל עם סיומי את ביה"ס התיכון ב,1959-
במגמה ראלית .שם לא נחשפתי כמעט למעבדת הפיסיקה ובוודאי לא לבחינת בגרות במעבדה .הפיסיקה כמדע ניסויי
בא לידי ביטוי כמעט אך ורק בהדגמות שאותן השתדלו מוריי ,כמו צבי ברד"ח ,רות שטרן ואברהם א .ברנר לבצע ככל
שניתן היה עם הציוד הדל שעמד לרשותם .1בבתי הספר שבהם לימדתי לאחר מכן ,הקמתי וציידתי מעבדות לפיסיקה
ואף הגשתי תלמידים לבגרות במעבדה .באותן שנים עבדתי על פי התכנית הרגילה ,שבה ניתן היה לסיים פיסיקה במגמה
ראלית ללא בחינת מעבדה בכלל .עד ללימודי התואר השני שלי ,כמעט שלא נחשפתי לתכניות לימוד שייחדו מקום
מרכזי לעבודת המעבדה כמו ”פיסיקה דרך ניסויי הדגמה" המבוססת על ספריו של משה ווייס) (1או ”תכנית רחובות"
שפותחה על ידי צוות שבראשו עמד פרופ‘ חיים הררי וכללה חומרי לימוד כמו ”חומרים ותכונותיהם").(2
במחציתו השנייה של העשור הראשון ,שיתואר להלן ,במקביל לעבודתי בהוראה ,הייתי חבר צוות הפיסיקה-כימיה
לחטיבת הביניים של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך )”הקבוצה הירושלמית"( בראשותו של פרופ‘ יהודה שדמי
ז"ל .חומרים שכתבנו אז ,כמו ”תכונות הגזים" ”כוח משקל ומסה" או ”האנרגיה בגלגוליה" ,היו מבוססים אף הם על עבודה
ניסויית של התלמידים .זכור לי כי המפמ"ר על הוראת המדעים ביסודי ובחטיבת הביניים באותם ימים,
שמחה גוטליב ז"ל ,עודד את פיתוחן של התכניות על ידי הקבוצות השונות ותרם להן רבות.

 1בסקר מצב המעבדות שערך משרד החינוך בשנת  ,1959באמצעות ידידנו הבריטי ג'ון לואיס ,שנשלח לארץ מטעם אונסק"ו וחקר בין השאר את נושא
המעבדות ,התגלה כי ב 25%-מתוך  460בתיה"ס העל יסודיים שהיו במערכת החינוך ,כלל לא היו מעבדות לפיסיקה .גם בשאר בתי הספר )למעט מספר חריגים,
במיוחד אלה שבבעלות פרטית( היה הציוד דל ,מיושן ומתאים בדרך כלל רק להדגמות(3).
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את המידע על הפעילות בהוראת הפיסיקה במעבדה בעשור הראשון והשני קיבלתי ממאמרי סיכום
והערכה שנכתבו במהלך השנים ב"גיליונות למורי הפיסיקה" וב"תהודה" וממקורות אחרים ,כגון ”מתודיקה
ז‘" של אוניברסיטת תל-אביב) (4וכן משיחות עם חברים וידידים שהיו מפורצי הדרך של אותם ימים בחינוך
הפיסיקלי ואשר המשיכו לתרום גם שנים רבות אחרי התמנותי למפמ"ר .ביניהם אציין את מ .פויכטונגר
ז"ל ,שריכז באותם הימים את הכשרת המורים לפיסיקה באוניברסיטת תל-אביב ,את צבי גלר ופנחס ורדין,
את חנה גולדרינג ,שהצטרפה לקבוצת רחובות בסוף העשור הראשון ,ושאצלה הצטברה אינפורמציה רבה
על שנים ראשונות אלו מתוקף היותה שנים רבות עורכת ”גיליונות" ו"תהודה" ,וכמובן את רפי כהן ז"ל
וחיים ברוקר ז"ל שאתם עוד הספקתי לחוות הרבה חוויות משותפות ואשר העשירו אותי בידיעותיהם.

סקירה כרונולוגית של אירועים מכוננים בהתפתחות הוראת הפיסיקה במעבדה
עשור ראשון1968-1959 :
נקודת הציון הראשונה היא התחלת התעניינותו של פרופ‘ עמוס דה-שליט ז"ל בתחום הוראת הפיסיקה במערכת החינוך,
בתקופת פעילותו של המפמ"ר זאב גולן ז"ל .עמוס הקים את ”קבוצת רחובות" בשנת  1963ששמה לה למטרה להתאים
להוראה בארץ את תכנית ה (Physical Science StudyCommittee) PSSC-שפותחה בארה"ב על-ידי צוות בראשותו
של פרופ‘ זכריאס ,בעקבות שיגור הספוטניק הסובייטי .תכנית ה PSSC-תורגמה לעברית והופיעה ב 5-כרכים ,כולל אחד
המוקדש לניסויי מעבדה ,והיא הייתה בסיס ל"תכנית רחובות" שפותחה בהמשך.
קבוצת  30המורים הראשונה שהשתתפה בקורס של תכנית זו שנוהל על-ידי פרופ‘ אורי הברשיים ,ידידו של עמוס
מתקופת לימודיהם בארץ ,מנתה בין השאר את זאב גולן ,צבי גלר ,רפי כהן ,רות מס ,גבריאל אלק וחיים קורתי ,שבלט
בכישוריו המעבדתיים .בעקבות קורס זה הקים עמוס דה-שליט ב 1963-את ”קבוצת רחובות" שהחלה בהתאמת תכנית
ה PSSC-לתנאי הארץ .לפגישות הקבוצה הצטרפו ,ביוזמת עמוס ,גם כמה פיסיקאים צעירים כמו חיים הררי ואורי גניאל
ומאוחר יותר גם חנה גולדרינג .לימים קיבלה רות מס את פרס המורה המצטיין על שם עמוס דה-שליט ,ואילו
חיים קורתי ז"ל ,רפי כהן ז"ל וצבי גלר יבדל"א ,קיבלו תעודות הוקרה ופרסים מיוחדים על מפעל חיים.
בשנת  1967הוקם ביוזמת חיים קורתי ”בנתיב" בכפר
רופין מפעל לייצור ציוד מעבדתי בפיסיקה .ציוד
ה ,PSSC-שיובא קודם לכן מחו"ל ,עבר לייצור מקומי,
כולל מכשור לניסויים נוספים ושיפורים של ציוד קיים
על ידי קבוצת רחובות :וכך שופרו המעבדות במידה
ניכרת .בציוד זה השתמשו ברבות מן המעבדות בארץ
לאורך שנים ,והוא אף יוצא לחו"ל .מאפייניו העיקריים
של הציוד היו פשטותו ומחירו הזול ,מה שאפשר לבתי
ספר לרכוש מספר מערכות לכל ניסוי ולהפעיל את
ניסויי המעבדה בחזית אחת .זאת בניגוד למצב שהיה
נהוג עד אז ,והקיים גם היום ,שבו ,עקב עלותן הגבוהה
של המערכות המתוחכמות ,קבוצות תלמידים
מבצעות ,כל אחת ,ניסוי שונה.
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בשנים אלו ,בעידודם של מדעני מכון ויצמן ואוניברסיטת תל-אביב ,החלו
גם בפעולות ובהשתלמויות לשם היכרות עם תכנית  Nuffieldהאנגלית,
בהנחייתו של ג‘ון לואיס שגם דאג להביא את הציוד הנלווה לתכנית
ולהשאיל אותו דרך קבע לכמה מרכזי השתלמות ובתי ספר ברחבי הארץ.
בין מובילי התכנית בארץ היו מאיר פויכטונגר ,צבי גלר .עוד נמנו עם מובילי
התכנית פנחס ורדין ,שלימים קיבל את פרס המורה המצטיין על-שם
עמוס דה-שליט ,ויוסף דוד ,שבתקופה זו כבר היה המפמ"ר .השפעתה של
תכנית  Nuffieldהייתה בעיקר בתחום החשמל ,תחום שהטיפול בו
בתכנית ה PSSC-לקה בחסר ביחס לתכנית המקובלת בארץ .באותה
תקופה התייחסו גם לאלקטרוניקה כפרק בפיסיקה ,ותכנית Nuffield
סיפקה את הציוד לניסויים גם בפרק זה.

עשור שני1978-1969 :
עשור זה החל בשנת  1969עם הקמת המחלקה להוראת המדעים במכון
ויצמן על ידי עמוס דה-שליט ,שנפטר כמה חדשים לאחר מכן .מחלקה זו
הוותה מסגרת גג לקבוצות העבודה הדיסציפלינריות ,כדוגמת קבוצת
הפיסיקה ,ופעלה בשיתוף פעולה עם אחותה הירושלמית שנוהלה באותו
זמן על-ידי פרופ‘ אלכסנדרה פולייקוב ז"ל .שתי מחלקות אלו היוו את
הבסיס למרכז הארצי להוראת המדעים שהרחיב בהמשך את פעילותו
מנוע מרים משא  -אחד הניסויים הראשונים
שפותחו על-ידי ”קבוצת רחובות" במכון ויצמן

למוסדות אקדמיים נוספים ונקרא על שמו של עמוס דה-שליט ז"ל .לאחר מותו של עמוס עמדו בראש המחלקה במכון
הפרופסורים גיליס ,הררי ,ברוקהיימר ,גניאל ,הרכבי והופשטיין .כיום עומדת בראשה פרופ‘ בת שבע אלון .בין ראשי
המחלקות במוסדות האחרים יש לציין את פרופ‘ מנחם פיינגולד ז"ל מהטכניון ,אבי התכנית ”פיסיקה של מערכות
טכנולוגיות" ,הפועלת עד היום כבסיס לתכנית יחידת לימוד אחת בפיסיקה המיועדת לאוכלוסיות חלשות .גם המבניות
של תכנית זו מבוססות במידה רבה על עבודת תלמידים במעבדה.
בעשור זה ,עם גיבושה של ”תכנית רחובות" ,היא אושרה על ידי המפמ"ר באותן שנים ) ,(1978-1963יוסף דוד ז"ל ,כתכנית
ניסוי המצדיקה שאלוני בחינה נפרדים ,כולל בחינת חובה במעבדה כחלק אינטגרלי של התכנית) .(5מספר בתי הספר
שנחשפו לה לא היה גדול ,ומרביתם עבדו עדיין על פי ”התכנית הרגילה" ,כאשר גם בה הונהג ,בעידודו של יוסף דוד,
מסלול מעבדה שהחליף חלק מהבחינה העיונית ,אם כי רק עבור בתי"ס המעוניינים בכך .על אף מאמצי הפיקוח להרבות
את מספר בתי הספר הנבחנים במעבדה  -ולו בגלל הפער המשמעותי בין ציוני המעבדה הגבוהים בהשוואה לציונים
ב"שאלון ההשלמה" העיוני  -עדיין מרבית בתי הספר לא נבחנו במעבדה ,אם מהיעדר ציוד ואם מהצורך להשתלם בנושא
ולהקדיש זמן רב להכנת התלמידים והמעבדות.
החל משנת  1972החלו להופיע ה"גיליונות למורי הפיסיקה" בעריכת חנה גולדרינג ,חברת קבוצת הפיסיקה במחלקה
להוראת המדעים במכון ויצמן .גיליונות אלה הפכו עם השנים לכתב העת ”תהודה" שיוצא לאור  4-2פעמים בשנה.
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מעמדה של המעבדה בעיתונים אלה היה מרכזי ,וכבר בגיליון הראשון פורסם על-ידי רפי כהן ניסוי האפקט הפוטו-
אלקטרי שפותח ושוכלל באותה תקופה בקבוצת הפיסיקה במכון) .(6עד להקמתו של המרכז הארצי של מורי הפיסיקה
היו ”גיליונות" ו"תהודה" הבמה הראשית לפרסום ניסויים חדשים שפותחו על-ידי מורים שונים .בין הבולטים שבהם היו
חיים ברוקר ,אמנון רוזן רלו שוורץ ואשר כץ ,זוכי פרס המורה המצטיין על שם עמוס דה-שליט ,בצד אחרים כצבי גלר ,רפי
כהן ועדי רוזן.

פיתוח ושיכולל ניסויים על-ידי צבי גלר ,רפי כהן וחיים קורתי ,זוכי תעודות הוקרה מיוחדות על מפעל חיים

בשלהי העשור השני ,עם סיום כהונתו של יוסף דוד כמפמ"ר בשנת  ,1978הוגשה למשרד החינוך תכנית שש-שנתית
חדשה להוראת הפיסיקה) .(7בתכנית זו ,שפותחה על-ידי ועדה בראשותו של חיים הררי ,אוחדו התכנית הרגילה ותכנית
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הניסוי הרחובותית לתכנית אחת שבה תפשה המעבדה חלק בולט .תכנית זו לא חלה על כיתות ט‘ ,שלהן הוגשו שתי
תכניות אלטרנטיביות ,הרחובותית והירושלמית .התכנית התקבלה ואושרה על-ידי משרד החינוך ,אולם חובת הבחינה
במעבדה לא נכנסה לתוקף אלא במחצית העשור הבא.

עשור שלישי1988-1979 :
בעשור זה זכו לימודי הפיסיקה לעדנה .ניתן היה ללמוד את התחום בהיקפים של  5 ,4 ,3 ,2ו 6-יחידות לימוד .מספר
התלמידים בכל הרמות ,שמנה פחות מ 2500-בתחילת העשור ,הגיע בסוף שנות ה 80-ל ,8500-מתוכם כ 6500-ברמות
הגבוהות) .(8בין הגורמים שהשפיעו באופן חיובי על בחירת הפיסיקה היו פיתוח נרחב של מעבדות באמצעות משאבים
של הסוכנות וקרן רוטשילד והקמת מעבדות מרכזיות) (9שעליהן עוד נרחיב בהמשך.
בשנת  1985כבר נבחנו במעבדה כ 90%-מהתלמידים שלמדו  5יח"ל ומרבית התלמידים שבחרו ב 4-יח"ל ) 20ניסויים ו16-
ניסויים בהתאמה( .רק תלמידים אקסטרנים המשיכו עד לסוף העשור להיבחן בשאלון השלמה עיוני במקום בבחינת
המעבדה.
בראשית עשור זה עדיין הובילה בבתי הספר גישת ”המעבדה המאשרת" ,הן בניסויי ההדגמה שבוצעו על-ידי המורה והן
בעבודת התלמידים .רק בעקבות ההשפעות של התכניות  PSSCו Nuffield-ובעקבות פיתוח ”תכנית רחובות" הושם
דגש גם על ”מעבדות חוקרות").(10
באותה תקופה הכינה קבוצת הפיסיקה במכון חוברת ניסויים המבוססת על תכנית ”רחובות" .החוברת ששוכללה
והורחבה בהמשך על-ידי דוד זינגר שהיה אז חבר הקבוצה ,מהווה עד היום את אחד מספרי הניסוי הבסיסיים בפיסיקה).(11
הציוד הנפוץ במעבדות הפיסיקה בעשור זה ,בצד הציוד שיובא מחו"ל ,היה הציוד של ”תכנית רחובות" שפותח במפעלו
של חיים קורתי בכפר רופין .ציוד זה היה בדרך כלל פשוט וזול ואפשר בכך למרבית בתיה"ס להצטייד בו .במקביל החלה
להתפתח בתקופה זו גישה שונה שדגלה בשימוש במערכות ציוד ספורות אולם אמינות ויקרות ,על פני הרבה מערכות
פשוטות וזולות .מייצגה של שיטה זו היה חיים ברוקר ז"ל ,שבצד היותו מבכירי המורים וחבר קבוצת הפיסיקה במכון,
היה גם מראשוני מדריכי הפיסיקה של הפיקוח .לפגישות ההדרכה שלו במעבדה המצוידת של בית ספרו ”אהל שם"
סחף מורים רבים ,שידעו כי לא ישובו מפגישה כזו ללא ניסויים חדשים ,פשוטים או מתקדמים .חלק מניסויים אלו
פורסמו על ידו במהלך השנים בחוברות ”תהודה" וחלקם רוכזו בחוברת בהוצאת המכון) .(12כישוריו ב"המחזת ניסויים"
שבאו לידי ביטוי בשיעורים לדוגמה שניתנו על ידו עוד בתקופת המפמ"ר יוסף דוד ,כמעט ולא היו בני תחרות ,למעט אולי
עם אלו של יהודה קליין ז"ל ,גם הוא מדור הנפילים של מורי הפיסיקה ומראשוני המדריכים בתחום ,אשר גם לו חלק
נכבד בחיזוק מרכיב הניסויים בהוראה.
עם ההתארגנות לקראת החלת חובת הבחינה במעבדה והצטיידות המעבדות ,במיוחד בבתי"ס שלא הייתה להם מעבדה
תקינה ,נדרשו גם תקני ציוד מפורטים .התקן הראשון של הציוד הנדרש למעבדת הפיסיקה נכתב על-ידי חיים ברוקר ז"ל
בשנות ההדרכה הראשונות שלו ויצא לאור על-ידי הפיקוח בשנת .(13) 1982
בשנה זו יצא לאור גם המדריך הביבליוגרפי הראשון למורי הפיסיקה) ,(14שהוכן על-ידי א.מ .פויכטונגר ז"ל ביוזמת
הפיקוח .מדריך זה הכיל ,בין היתר ,את מכלול חוברות הניסויים וההדגמות שפורסמו עד לאותה שנה .רשימות הציוד
שוכללו ב 1990-על-ידי אמנון רוזן לצורך הכנסתם למדריך לתכנון מרכז מדעים בית ספרי בהוצאת המכון לפיתוח מבני
חינוך ורווחה) (15ומאוחר יותר עודכנו שוב על-ידי שוקי זכאי ,מיכאל סבין ועדי רוזן.
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במעמד קבלת הפרס עם שותפים לדרך
חיים ברוקר ,מקבל את הפרס מידי פרופ' אורי גניאל ,תשמ"ח ,פנחס ורדין וד"ר חנה גולדרינג ,תשמ"ו
אמנון רוזן נושא דברים ,תש"ן ,דב לוין וצבי גלר ,תשנ"ד
רחל ברדה וחיים קורתי תשמ"ז ,רלו שוורץ מקבל את הפרס מידי פרופ' אורי גניאל ,תשנ"ז
אשר כץ ,מקבל את הפרס מידי פרופ' אורי גניאל ,תשנ"ג ,רות מס מקבלת את הפרס מידי פרופ' בת-שבע אלון ,תשנ"ב
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ב 1984-נערך ניסוי ראשון ,שהורחב בשנה שלאחר מכן ,של בחינה במתכונת החקר ביוזמתו של פנחס ורדין ובאישור
הפיקוח .לקחי ניסוי זה דווחו בהרחבה ב"תהודה") (16והיוו בסיס לבחינה במתכונת החקר הנהוגה עד היום .דיונים וויכוחים
ביתרונותיה וחסרונותיה של שיטה זו נמשכו לאורך זמן הן בהשתלמויות מורים והן מעל דפי ”תהודה" ,במיוחד בין רפי
כהן לפנחס ורדין( .שותפים נוספים לניסוי החקר ולהערכתו היו גם אשר כץ ,רחל ברדה ,רלו שוורץ ז"ל ,שמעון בקין ז"ל,
זאב יגודניק ,שוקי זכאי ,עדי רוזן ,מרדכי בן צוק ,יוסף מאיר ,אסנת פרייס ,ברל זלצמן ואליקים אשר )שלושת הראשונים
נמנים גם בין מקבלי פרס עמוס דה-שליט(.
בשנותיה הראשונות הורכבה בחינת החקר משני ניסויים בתחומים שונים .עם העלייה במספר התלמידים שבחרו להיבחן
בשיטה זו ,עברה הבחינה ,בעיקר מסיבות טכניות ולוגיסטיות ,לניסוי אחד בלבד .הבחינה פותחה במתכונת משופרת
וכמה משאלותיה התייחסו גם לניסויי החובה שנדרש לבצעם במהלך הכנת התלמידים לבחינה .בהמשך הוחלה שיטת
החקר גם על התלמידים האקסטרנים שניגשו ל 5-יח"ל ונבחנו במרכזי בחינה .רק לאחר כמה שנים ,ושוב מסיבות טכניות
ולוגיסטיות ,החלו תלמידים אלו להיבחן ב"שאלון חקר" שבו נדרשים לנתח תוצאות ניסוי ללא ביצוע הניסוי בפועל.

עשור רביעי1998-1989 :
בשנים הראשונות להפעלת מתכונת החקר העדיפו מרבית המורים את השיטה ה"רגילה" של  20הניסויים ,שהייתה
מוכרת להם ובד"כ הושגו בה ציונים טובים מאלו שבשיטת החקר .לדוגמה ,בשנת תשמ"ד ) (1994ניגשו כ 1600-תלמידים
למתכונת
החקר לעומת כ 5000-שניגשו למתכונת של  20הניסויים .במחקר עמדות מורים )ותלמידים( שעסק בשני דפוסי
הבחינה) ,(17אותרו מספר סיבות לכך ,כגון המתח אצל המורים לקראת מבחן החקר שהיה גבוה באופן מובהק מן המתח
שחשו לקראת מבחן ”הניסויים המוכרים" .כמו כן המורים הביעו מידה רבה יותר של ביטחון בהצלחת תלמידיהם בדרך
של שינון ניסויים מוכרים .למרות סיבות אלו השתנתה המגמה בעשורים הבאים ,והביקוש לבחינה בשיטת החקר עלה
על זה של השיטה הרגילה .בין הסיבות לשינוי במגמה היו הצמצום בשעות הפיסיקה שניתנו בפועל בבתי ספר רבים;
הגידול במספר הממוצע של תלמידים בכיתה והקשיים בקבלת שעות לפיצול המעבדה; וכן הזמן המועט יחסית הנדרש
להכנה בשיטת החקר לעומת השיטה הרגילה ,וכך ניצלו מורים רבים את הזמן שנחסך כדי להשלים חומר עיוני.
עשור זה עמד בסימן דו"ח הררי )מחר  (98ומימושו) .(18בתהליך יישומו של הדו"ח הושקעו משאבים גם בחטיבה העליונה.
חלק מהמשאבים הופנו ישירות לציוד המעבדות ולהקמת המרכז הארצי למורי הפיסיקה )המשרת בד"כ את מורי
החטיבה העליונה ,שהרי רק בה נלמדת הפיסיקה כדיסציפלינה( ,וחלקם סייעו בעקיפין על ידי פיתוח חומרי למידה ,כולל
ספרי ניסויים והדגמות ,במחשוב מערכת החינוך ובהקמת מרכזי השתלמות אזוריים.
השינוי הדרסטי שאותו עברו מעבדות הפיסיקה בעשור זה היה בתחום שילוב המחשבים בהוראה .עד לעשור זה היה
המתקדם
המעבדה
האוסצילוסקופ מכשיר
מרבית הניסויים שבוצעו בו
הפיסיקה.
במעבדות
”...בתחום החינוך המדעי יזם עמוס והוביל את
כאלו שפותחו על-ידי רפי
היו ניסויים קלסיים או
יותר
ומאוחר
הפיסיקה,
הוראת
לחידוש
הפעילות
הכנת נושא זרם החילופין)(19
כהן וקבוצת רחובות בעת
– הוראת כל המדעים ,בבתי הספר בישראל.
בניסויים
אותו
הובילו
כפרק בחירה .אחריהם
ביזמתו ובהנהלתו הוקמה ”קבוצת רחובות“,
מורים גם חיים ברוקר ואמנון
מקוריים ובהשתלמויות
ממנה צמחו המחלקה להוראת המדעים במכון
רוזן.
ויצמן והמרכז להוראת המדעים )מל“מ( המשותף
הוחלה חובת ביצוע ניסויים
בשנת תשנ"ד )(1994
לכל האוניברסיטאות“.
חובות המעבדה לבגרות.
במסגרת
ממוחשבים
חיים הררי ,תהודה )24(1
התייחסה חובת המחשוב
הראשונות
בשנים
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לרמה כלשהי ,כגון עיבוד תוצאות ניסוי )חקר או רגיל( באמצעות תוכנת ה"אקסל" או ביצוע סימולציות .עם פיתוח
מכשירים המשתמשים בחיישנים בכל תחומי הפיסיקה ,עלתה רמת הדרישות מהמחשוב).(20
בין המורים שהובילו את נושא המחשוב בשנים הראשונות של עשור זה יש לציין את דובה לוין ואמנון רוזן ,שזכו שניהם
בפרס המורה המצטיין על שם עמוס דה-שליט ,בצדם של שוקי גלזר ומיקי רונן מהאקדמיה .גם מורים ומדריכים כמו
משה גלבמן ,שוש וינטר ,אשר כץ ,פרנסיס דרקסלר ,חנה ברגר ,זאב קרקובר ,מיכאל סבין וטאהא מסאלחה ,היו בין
הראשונים שיישמו את השיטות הממוחשבות בכיתותיהם והכשירו בהשתלמויות מורים נוספים בשימוש בטכנולוגיות
אלו .אחדים ממורים אלו  -אשר כץ ,פרנסיס דרקסלר וטאהא מסאלחה  -היו בין מקבלי הפרס על שם עמוס דה-שליט.
סופו של עשור זה מאופיין גם בתחילת השימוש באינטרנט לצורכי המעבדה ,בסרטוני וידאו של ניסויים קשים לביצוע או
בשימוש ביישומונים מקוונים עבור מורים ותלמידים שהייתה להם גישה לאמצעי זה.
במקביל לנושאי המחשוב בעשור זה החלו כמה מורים בעלי גישה חדשנית בפיתוח פעילויות חקר ארוכות טווח עבור
תלמידיהם ,ואף קיבלו אישורים להמיר בהן את בחינות המעבדה הרגילות ,בחלקן או במלואן .כאלו היו מורים כדוגמת
אמנון רוזן )בביה"ס בליך( ,זאב קרקובר )מדעים ואומנויות( ,משה רייך )כברי( ,אלי שלו )התיכון שליד"ה( ועוד .ליוזמות
אלה היה משקל בהחלטה להעניק את הפרס על שם עמוס דה-שליט למורים אמנון רוזן ואלי שלו ולצוות המורים
לפיסיקה בבית הספר מנור-כברי שאליו משתייך משה רייך .בין המדריכים שעודדו
את השימוש באינטרנט ותמכו בהעלאת רמת המחשוב בקרב המורים ,כולל
ביצוע השתלמויות והדרכה פרטנית ,ניתן לציין את מיכאל סבין ,אירינה ויסמן ועוד.

עשור חמישי2009-1999 :
בצד המשך הפיתוח הטכנולוגי ,החישובי והאינטרנטי שהטביע את רישומו על
עבודת המעבדה ,מאופיין עשור זה בריבוי פרויקטים ,חלקם בעלי גוון תחרותי
וחלקם בתחומים של פרקי בחירה ייחודיים .האחרונים היו בעיקר בתחומים של
אלקטרו-אופטיקה ,לייזרים ,אווירונאוטיקה וכדומה .בצד התאוריה לוו נושאים אלו
בעבודות חקר מתמשכות ,אשר הציונים עליהן המירו את בחינות המעבדה .לצורך
חלק מהעבודות נוצרו קשרים ראשונים עם תעשיות עתירות מדע ,כדוגמת
”אלאופ" שסייעו בידינו הן בכוח אדם והן במכשור .בהקשר זה ראוי לציין את אורי
מערכת המדידה V-Scope
אלמי ,איש ”אלאופ" ואת צביקה אריכא ,דורותי לנגלי ,פאול גלוק וויקטור מלמוד.
שני האחרונים השקיעו הרבה ממרצם גם בקידום עבודות הגמר ,אם במציאת
מנחים ומקומות ביצוע לעבודות אלו ,שהיו רובן ככולן ניסיוניות ,ואם בשכנוע בתי ספר ומורים לפעול בנושא.
בהיבט התחרותי הוחל בפרויקט הכספות של היחידה לנוער שוחר מדע שבמכון ,שקנה שביתה בהצלחה מרובה
במערכת החינוך .בתחרות זו קבוצות של  5תלמידים מפתחים מודלים פיסיקליים ניסיוניים ומתחרים עם חבריהם ,כאשר
הטובים מביניהם זוכים בפרסים ובציונים שמחליפים את בחינת המעבדה החיצונית .כמו כן התחלנו להשתתף באופן
סדיר ובהצלחה רבה באולימפיאדות הבינלאומיות לפיסיקה לנוער .יוזמי הנושא היו פרופ‘ מנחם פיינגולד ז"ל וד"ר אלי רז
מהטכניון ,בצד רלו שוורץ ז"ל ,אשר כץ ,נתן אריה ומיכאל סבין שייצגו את הפיקוח .מרכיב המעבדה היה חלק חשוב בכל
תחרות ,ארצית ובינלאומית ,והוא הווה לחץ על בתיה"ס להתחזקות בתחום.
אי אפשר לסיים את מאפייני עשור זה בלי להזכיר את המרכז הארצי למורי הפיסיקה ,בהנהלתה של אסתר בגנו ,אשר
ביסס את פעילותו בקרב המורים ועבד בשיתוף פעולה עם הפיקוח בתחומים רבים ,החל מהדרכת לבורנטים למעבדות
הפיסיקה ,דרך קורסי השתלמות למורים בביצוע ניסויי מעבדה בתחומים השונים של תכנית הלימודים )ובמיוחד בתחום
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הקרינה והחומר ,אשר נכנסו כפרק חובה לתכנית הלימודים בעשור זה( ועוד כהנה וכהנה בנושאים רבים.
עם סיום הסקירה הכרונולוגית נתייחס למספר היבטים נוספים הקשורים למעבדת התלמידים בפיסיקה.
תלמידים שאינם לומדים פיסיקה ברמה הגבוהה  -הפיסיקה חייבת להילמד כמקצוע ניסויי בכל הרמות ,אם כי
המעבדה באה לידי ביטוי בבחינת הבגרות רק ברמה הגבוהה.
לתלמידי הרמות הנמוכות ,הן בחינוך הטכנולוגי והן בחינוך העיוני ,קיימות תכניות מיוחדות בעלות מרכיב ניסויי ,אשר
ביצוען המלא דורש עבודת תלמידים עם ערכות ניסוי ,רצוי במעבדה .כאלו הן התכניות” :פיסיקה של מערכות טכנולוגיות"
ו"פעימה" שפותחו כבר בעשור השלישי ,הראשונה בטכניון ביוזמתו של פרופ‘ מנחם פינגולד ז"ל עבור הרמות שנקראו
פעם מסמ"ם )מסלול מקצועי מיוחד( ,והשנייה במכון לאמצעי הוראה בת"א ,ואח"כ במל"ט חולון ,על-ידי
פרופ‘ נסים וידאל וד"ר ישראל כץ ,עבור רמות מסמ"ר )מסלול מקצועי רגיל( .כיום עדיין פועלות תכניות אלו ,עם שינויים
קלים ,עבור תלמידי יחידת לימוד אחת ,כאשר המבניות הידועות והנבחרות ביותר מהן הן :דוד השמש ,מנוע המכונית
וחשמל בבית .כדאי לציין כי כל מבנית בתכנית ”פיסיקה של במערכות טכנולוגיות" מבוססת על מכשיר טכנולוגי אשר
נדון בכל היבטיו הפיסיקליים .בשנותיה הראשונות ליוו את התכנית מבניות העוסקות גם במכשירים שכיום כמעט ואינם
קיימים עוד כמו :תנור הנפט או הפטיפון .הכשרת המורים וההשתלמויות בתכניות אלו רוכזו לאורך השנים על-ידי יוסי
אסטרייכר בטכניון ועל-ידי אליקים אשר וסול בלונדר מטעם הפיקוח .בשנים האחרונות הוחל גם בחידוש מבניות ,כמו
דוד השמש ,ובפיתוח מבניות אחרות המבוססות על מכשירים נפוצים כיום ,כגון המבנית על הטלפון הסלולרי או המיקרוגל
שפותחה על-ידי חיים אישך באוניברסיטת בן גוריון.
תכנית נוספת לרמות נמוכות שפותחה והופעלה בצפון בעשור החמישי על-ידי משה רייך ,עוסקת בנתינת חיזוקים
מתמטיים באמצעות ניסויים בפיסיקה .התברר כי תלמידים חלשים התגברו על קשיי הבנה של מושגים במתמטיקה תוך
כדי ביצוע וניתוח תוצאות של ניסויים בפיסיקה וזאת בנוסף להעשרת הידע הפיסיקלי שלהם.
הערכת עבודת המעבדה  -עם ההתפתחויות הרבות שחלו במקומה של המעבדה בהוראת הפיסיקה גבר הצורך
בפיתוח של כלי הערכה הולמים .בבחינות בשיטת החקר נעשית ההערכה על פי מחוון מפורט ,כפי שמקובל בבחינות
בכתב ,כולל מתן ניקוד לכל סעיף בביצוע הניסוי ,על פי מפתח הידוע גם לתלמידים כבר בשעת הבחינה ,וכך אובייקטיביות
ההערכה היא גבוהה .כדי לשפר את ההערכה בשיטה הרגילה נקבעה רשימת מיומנויות הנדרשות מהתלמידים במעבדה
ופותחה מערכת קריטריונים אחידה עם מפתח ניקוד לכל שלב בניסוי) ,(21אשר כלל המעריכים נדרשים לעבוד על פיהם.
המחוון המפורט סייע גם לאתר את חולשות התלמידים כפי שהתגלו בבחינות החקר לאורך שנים ולאפשר פעולות
הדרכה מתאימות מטעם המורים לתיקון המצב) .(22 ,23הבולטים בתרומתם בתחום זה של שיטות העבודה במעבדה
ודרכי הערכתה היו פאול גלוק) ,(24יוסף מאיר ,אליקים אשר ,עדי רוזן ,מיכאל סבין וצוות המרכז הארצי.
מעבדות מרכזיות  -מרכיב נוסף שאי אפשר שלא להזכירו הוא מקומן של המעבדות המרכזיות שהוקמו כדי לפתור את
בעיית העומס התקציבי שבו עמדו מחלקות החינוך העירוניות על מנת לצייד את מעבדות בתיה"ס שבאחריותן ,כמו גם
את המחסור במורים שהקשה על קיום מגמות פיסיקליות בבתי ספר שונים .כך הוקמו חמד"ע בתל אביב ,בלמונטה
בירושלים ,המעבדות במרכז דוידסון שבמכון ויצמן ולאחרונה גם מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן -גוריון )אשר הפעיל
בהקמתו ומנהלו כיום הוא ויקטור מלמוד(.
חוברות וספרי ניסויים  -מעבר לספרי הניסויים הראשונים של תכנית ה PSSC-ושל קבוצת רחובות מקובל היה בעשורים
הראשונים כי בתי"ס שהדגישו את עבודת המעבדה פרסמו חוברות ניסויים ומדריכי מעבדה משלהם .בין מדריכי הניסויים
הידועים ,שגם נפוצו מעבר לבית ספרם ,היו אלו של פנחס ורדין בתיכון שליד"ה ,של פנחס ליפקונסקי בביה"ס הראלי,
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של יוסף ויכרט באורט יד סינגלובסקי ושל אמנון רוזן בבליך .ספרים נוספים שפורסמו החל מהעשור השני ושירתו מורים
רבים היו של משה ווייס ,שריכזו ניסויי הדגמה) (1ושל א .מ .פויכטונגר שהיו מבוססים על ציוד פשוט וניתנים לביצוע גם
בחדרי כיתה רגילים או בבית התלמיד) .(25האחרון זכה בעשור הרביעי גם להמשך ,בהשתתפותה של זוכת פרס עמוס
דה-שליט ,רחל ברדה).(26
בין ספרי הניסויים המתאימים לבחינות המעבדה שיצאו לאור בעשור הרביעי והחמישי ניתן למנות את אלו של דוד זינגר,
חיים ברוקר ,אשר כץ ,טאהא מסאלחה ,עדי רוזן ,רלו שוורץ ,אמנון רוזן )ניסויים בויסקופ ובמולטילוג( ,פאול גלוק ומשה
גלבמן .אצל האחרונים הניסויים גם ממוחשבים בחלקם .כך גם ניסוייו של שלמה רוזנפלד ,במיוחד אלו אשר פותחו לצורך
פרויקט מ"ח )מדע חישובי( של חמד"ע.
בעשור האחרון הופיעו גם ספריהם של
מאיר מידב ונתן אריה) ,(27שהם בעיקר
ניסויי הדגמה בתחומי פיסיקה שונים,
וכן ספריהם של עדי רוזן) , (28אשר
כץ) (29וטאהא מסאלחה) (30המבוססים
על בחינות החקר .גם המרכז הארצי
השפיע בעשור האחרון על התפתחות
ניסויי המעבדה ,אם בדרך של העלאת
ניסויים שהוצעו על-ידי מורים ,תרגום
ניסויים ממקורות זרים או השלמת
הנחיות דידקטיות וטכניות ליישומונים
רבים שנבחנו והועלו לאתר .במסגרת זו
ראוי לציין את תרומתן הרבה של
אירינה ויסמן ,סמדר לוי ,הניה ווילף
ואסתי מגן ,בצד ניהולה התומך של
אסתר בגנו.
מאמר זה נועד בראש ובראשונה לסקור
את התפתחות מקומה של המעבדה
בהוראת הפיסיקה דרך תרומתם של
זוכי הפרס על שם עמוס דה-שליט
ואחרים .לכן אין הוא נוגע כמעט
בהיבטים אחרים ,חשובים לא פחות,
של התפתחות הוראת הפיסיקה
בתקופה שתוארה כאן.
השתלמות מורים לפיסיקה בהנחיית צבי גלר ורפי כהן

לסיום ,תודתי נתונה לחבריי בהוראה,
בהדרכה ובפיקוח ,ובמיוחד לצבי גלר,
פנחס ורדין ואמנון רוזן על ליבון משותף והעלאת זיכרונות מן השנים שעברו ,במהלך כתיבת מאמר זה.
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