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דודו פונדק הנו בעל תואר ראשון בפיסיקה מאוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר שני ושלישי בהוראת המדעים מהטכניון.

את דרכו בהוראת הפיסיקה החל בתיכון ”בית-ירח" שבעמק הירדן בשנת 1977, שם גם הקים את מצפה הכוכבים הראשון 

המיועד לתלמידי תיכון.

המרכז  את  דודו  ייסד   1992 בשנת 

-"פרחי- אסטרונומיה  להוראת  הארצי 

מכללת  במסגרת  פעל  המרכז  מדע". 

טלסקופ  את  דודו  הקים  ובו  כנרת, 

הרדיו הראשון בישראל. בהמשך הקים 

ניידת,  אסטרונומיה  מעבדת  דודו 

רחבי  מכל  לתלמידים  המאפשרת 

אסטרונומיות  תצפיות  לערוך  הארץ 

וניסויים בסביבת מגוריהם. דודו גם יזם 

נועד  אשר  ה"אסטרוטופ"  פרויקט  את 

הפיסיקלי  הידע  את  להעמיק 

והאסטרונומי של התלמידים ולהרחיב 

מעבר  אל  שלמד  הפיסיקה  חוקי  את 

הנו  האסטרוטופ  הקרובה.  לסביבתו 

המחליפה  באסטרונומיה  חקר  עבודת 

בחינת בגרות במעבדה, וניתן להרחיבו 

לעוד יחידת בחירה.

היחידה  כראש  דודו  משמש  כיום 

ללימוד מקוון במכללת אורט בראודה. 

בוחן  הוא  רוזנר,  שמריהו  יחד  שם, 

המכונה  ההוראה  שיטת  את  ומיישם 

Just-in-  (JiTT) אמת”  בזמן  ”הוראה 

בגישה  מדובר   .Time Teaching

המנצלת את רשת האינטרנט לקידום 

תהליך של למידה פעילה.

מתאים  ”מורה"  התואר  דעתי,  לעניות 

להסביר  שלו  היכולת  לדודו.  מאוד 

ומסובכים  מורכבים  מושגים  אפילו 

יצחק גוילי מבית הספר ”שפירא“ בנתניה, זכה בשנת תשס“ב יחד עם חדווה שמש בפרס 
לצוות מורים מצטיין לפיסיקה על שם עמוס דה-שליט.

בנושא  בפיסיקה  חדש  בפרויקט  גוילי  יצחק  של  תלמידיו  משתתפים  אלה,  בימים 
אווירונאוטיקה וטיסה. במסגרת פרויקט זה התלמידים לומדים מגוון נושאים תאורטיים 
ובסופו של תהליך הלמידה הם אמורים להטיס, כמעט לבדם,  ומעשיים מתחום הטיסה, 
מטוס אמיתי לפי מסלול טיסה שהם יתכננו. ההוראה מתבססת על שיתוף פעולה בין ארבעה 
”מון  התעופה  חברת  של  טייס  אווירונאוטיקה מרפא“ל,  מהנדס  בתחום:  בעלי תפקידים 
אייר“, ראש המחלקה לחלל ואסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב פרופ‘ משה רוזנפלד וכן 

מורה לפיסיקה.

ליד  כורע  וטיסה.  אווירונאוטיקה  בפרויקט  הלומדים  תלמידיו  עם  גוילי  יצחק  בתמונה: 
התלמידים שלום עזרן - מנכ“ל בית הספר ”שפירא“ בנתניה.

ריאיון עם ד"ר דוד פונדק
ריאיין: יצחק גוילי, אורט "שפירא", נתניה

http://www.youtube.com/watch?v=CTxB7mc8Zwc :פרטים נוספים בכתובת
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בצורה שיטתית ומסודרת היא מופלאה בעיני.

לכאורה, הוא מלמד מקצוע ”קר" ונטול רגש, אך הוא עצמו כלל לא קר! רגישותו ניכרת בכך שהוא מתייחס לתלמידים 

שלו קודם כל כאל בני אדם, ברגישותו למה שהם חושבים ולמה שהם רוצים ללמוד, ביחס ההדוק שהוא שומר עד היום 

עם חלק מבני הנוער מחברת הנוער שבה הדריך בצעירותו. אפילו במאמץ שהוא משקיע לשילוב בנות, מתוך הבנת אחד 

הגורמים המרכזיים מלימודי הפיסיקה: תחרותיות.

היעד הלימודי חשוב בעיניו, אך היעד החברתי - לא פחות. להבין את, להיות אתם - מנקודת מבטם על סוגיות שונות, 

לשלב אותם, ולא רק ללמדם או להיות בדרגה אחת מעליהם.

וחוקים  צבעים  של  גדול  קרנבל  או  פארק  לונה  הוא  העולם  עבורו,  ומגוונים.  רבים  לתחומים  שנמשך  אדם  הוא  דודו 

משתלבים והרמוניים, שהוא כמתבונן לעולם אינו מביט בו בצורה שגרתית ומתפעם בכל פעם מחדש מהבריאה כולה 

וגם מיצירות אנושיות כמו ספרות, שירה, היסטוריה ואמנות.

אחרי כל שנותיו כמורה הוא עדיין משתדל כל העת ללמוד, להתחדש, לגוון ולשכלל את הידע שצבר. נראה לי שעדיין 

קיימת בו היכולת להתלהב מכל דבר שנלמד, והיכולת להתחבר לנפשם של התלמידים או הסטודנטים ולחשוב כמותם 

- מה הכי מתאים להם, מה באמת יעניין אותם. להלן הריאיון שערכתי עמו:

מה תחום ההתמחות שלך בפיסיקה?

הוראת מדעים. התמחיתי בהוראת פיסיקה ועסקתי כתוצאה מזה באסטרונומיה, כי זהו תחום שקל ליישמו ומאוד מלהיב 

מעבר לכאן ועכשיו. עיסוקיי העיקריים הם הוראת פיסיקה, אסטרונומיה ושילוב התקשוב בהוראה.

איך הגעת בכלל למקצוע הפיסיקה? למה בחרת במקצוע הזה, ואיך הגעת להוראת פיסיקה בפרט?

הפיסיקה הקסימה אותי כנער וכילד, ולימדו אותנו 

מעט מדי פיסיקה ופחות מדי טוב. הרגשתי שיש 

בנוסף,  אותי.  ומלהיב  שמסקרן  רב  יופי  זה  במדע 

הרגשתי שפיסיקה מהווה בסיס טוב לכל הדברים 

הנדסה,  של  יישומיים  מתחומים  החל  האחרים, 

והמשך בחשיבה מופשטת, אבל העיסוק בה תורם 

גם לספרות ולמוזיקה. הפיסיקה מאפשרת חשיבה 

זאת  לעומת  כיוון.  לכל  לזרום  שיכולה  מופשטת 

לחסום.  עלולה  ספציפי  יותר  מקצוע  של  למידה 

כיווני  לשמור  והרצון  אחד,  מצד  הקסם  גם  ולכן, 

התפתחות עודדו אותי לבחור במקצוע הזה.

מי הפיזיקאי הנערץ עליך?

או.....! בגדול, ריצ'ארד פיינמן, יהודי חתן פרס נובל 

בשנה  הראשון  התואר  מתחילת  כבר  לפיסיקה. 

שנשמעה  מזו  מובנת  יותר  הרבה  הייתה  שלו  הפיסיקה  שלו.  ההרצאות  את  קראתי  באוניברסיטה  ללימודיי  הראשונה 

במהלך השיעורים, למרות שהייתה באנגלית ולמרות שדרשה מתמטיקה די גבוהה. ההיגיון והשטף שבהם הוצגו הנושאים 

השונים קסמו לי ופתחו בפניי דרכי חשיבה מלהיבות. בהמשך דרכי כמורה לפיסיקה תרגמתי ספר שלו - ”אור וחומר". 

אוכל לציין גם פיזיקאי ישראלי, פרופ‘ יובל נאמן ז"ל, שהלהיב אותי ביכולת העשייה המופלאה שלו גם בתחום הפיסיקה, 

כולל מועמדותו לזכייה בפרס נובל עקב גילוי האומגה מינוס, וגם פעילותו העשירה מאוד בתחום ההגנה ובתחום החברתי. 

במיוחד התרשמתי ממאמציו בנושא של קליטת מדענים עולים מחבר העמים.

קבוצת תלמידי אסטרוטופ עם צוות המנחים
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מהי החשיבות של שילוב בנות בלימודי הפיסיקה?

בלימודי  תצלחנה  לא  שנשים  בעולם  סיבה  אין  מוצלח.  ואינו  מתאים  אינו  שכמובן  גברי  מקצוע  של  דימוי  לפיסיקה 

הפיסיקה. כמורה הנושא היה חשוב לי. בכיתות שלימדתי הצלחתי להגיע למצב שבו 50% מהתלמידים היו בנות.

איך גרמת לזה?

לא יצרתי תחושה שהמקצוע מפחיד, אלא התמקדתי בתלמידים ובקשייהם, הרגשתי שבכל מקרה חשוב שהתלמידים 

והתלמידים  מלמד  אני  שלפיה  התפקידים  מחלוקת  נמנעתי  צוות.  עבודת  באמצעות  המטלות  עם  להתמודד  יצליחו 

לומדים, אלא יוצאים להרפתקה משותפת. ברגע שמעודדים תהליך חברתי, לימוד הפיסיקה כבר אינו מאיים. יש מקומות 

שבהם השיעור מתנהל בצורה תחרותית מאוד, זו אינה סביבה מתאימה לבנות. כשיוצרים בשיעור תהליך חברתי, הבנות 

אלופות! לדעתי, הבנות טובות מבנים כמעט בכול, למעט התמצאות במרחב. כאשר מאפשרים לבנות להביע את היכולות 

הפשטה  ובכיווני  במרחב  בהתמצאות  להם  שיש  טובות  יכולות  להביע  לבנים  ומאפשרים  שלהן,  המצוינות  החברתיות 

טובה  אווירה  נוצרת  זו  בדרך  פעולה.  בשיתוף  להישגים  להגיע  המצליח  תחרותי  ולא  פורה  צוות  נקבל  הראלי,  בתחום 

ללימודי פיסיקה הן לבנים והן לבנות.

כיצד מקדמים הוראת חקר בפיסיקה?

צריכים  היו  התלמידים  כל  שם  ירח",  ”בית  קיבוצי  בבי"ס  לימדתי 

גמר  עבודת  עשיתי  למדתי-  גם  ירח  בבית  גמר.  עבודת  לעשות 

שעסקה בחקלאות, ואני זוכר זאת כתהליך מרתק שעד היום אני 

חשוב  לימודית עמוקה. כמורה,  זו חוויה  לשחזר אותו, הייתה  יכול 

הרגע שבו אתה מפסיק לדבר לאחר הצגת שאלה ונותן לתלמידים 

נבחנים  לפעולה,  נכנסים  התלמידים  כאשר  אותה.  לפענח  לנסות 

רעיונות חדשים, עולים על הדעת אמצעים ושיטות היוצרים קשר 

של חברות ועניין משותף. אפשר שהשאלה תיצור חידתיות כלשהי 

לכן  מדעית.  בהרפתקה  מעורבים  להיות  התלמידים  את  המזמינה 

גירוי  בה  שיש  שאלה  בו  שתופיע  צריך   - חקר  הוראת  של  תהליך 

השאלה  אחרת.  בדרך  מוכרים  דברים  לראות  הזדמנות  מחשבתי, 

יכולה להיות שאלה פשוטה מאוד: לחשב היקף כיתה, לחשב שטח, 

לחשב/למדוד מרחק, להעריך משהו ולנבאו ואז לנסות למצוא את 

הסיבה, ובהמשך לנסות למצוא חוקיות כלשהי. לאיזה גודל אפשר 

התאוריה  את  למצוא  ניתן  האם  שתתפקע?  עד  סבון  בועת  לנפח 

הניחושים  את  ולשנות  להתנסות  ואח"כ  התופעה?  מאחורי 

הראשוניים שעלו בדעתנו. כמה זמן לוקח עד שקוביית קרח תותך 

שאלות  אלה  אותה?  נחמם  אם  יקרה  מה  החדר?  בטמפרטורת 

להתבונן,  לרגע  לעצור  צריך  מידית.  תמיד  לא  להן  שהתשובה 

עם  המחשבות  את  ולחלוק  מודלים  לפתח  לחשוב,  להסתקרן, 

מקור  אם  במיוחד  לנתחה.  הניסיון  לבין  פשוטה  טבע  בתופעת  התבוננות  שבין  ברגע  נמצאת  החקר  הוראת  שותפים. 

השאלה נובע מהתלמידים. הוראת החקר פונה אל תופעות יומיומיות, שניתן לשאול לגביהן שאלות וניתן לנסות לבחון 

תשובות, לעתים בדרך נפתלת, ולעתים בניתוח מסודר ללא מודלים מסובכים.

צילום הכריכה של החוברת "אסטרונומיה 
בפעולה"
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מהי החשיבות של עבודת גמר בפיסיקה?

דיברנו קודם על עבודות חקר. עבודת גמר זוהי עבודת חקר מורחבת, שבה ניתנת הזדמנות לתלמידים בפעם הראשונה 

לבצע עבודה בהיקף שעות גדול. התלמידים לא רק שואלים שאלה קטנה ומנסים לאסוף מידע. כאן עומד לרשותם היקף 

של 300 שעות הכוללות לימוד תאוריה, הבנת הרקע, איסוף נתונים וכיוצא בזה. התאוריה יכולה להיות בהיבט הבסיסי 

העוסק בקושי של מתכת, או במרחק בין כדור הארץ לירח, או לפנות אל שאלות מורכבות שלחלקן עדיין אין תשובה 

מדעית. שאלות הנראות לכאורה פשוטות, הופכות למורכבות והתלמידים נדרשים לפתח סביבן תאוריה. השאלה מהי 

טמפרטורה ואיך מודדים אותה מובילה לתאוריה של מבנה החומר. איך מודדים מרחקים לעצמים שאיננו יכולים להגיע 

אליהם? או איך משערים מהו הלחץ במקום שאיננו נמצאים בו? אלה שאלות שפונות אל תאוריות הקשורות במבנה 

שני  דבר  המחקר.  שאלת  ומתחדדת  ומתרקמת  הולכת  לתאוריה  השאלה  בין  הדיאלוג  במהלך  תיאורו.  ובדרך  החלל 

המייחד את עבודת הגמר הוא המנחה, שהוא בד"כ מקצוען המומחה בתחומו, ולא מורה הפיסיקה, שידיעותיו בתחום 

הנחקר בסיסיות. לתלמידים ניתנת הזדמנות למפגש עם מומחה, שיכול להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם ולהעניק להם 

הראשונה  הפעם  היא  הגמר  שעבודת  גילינו  פעמים  הרבה  שלישית:  נקודה  המדעית.  לקהילה  השתייכות  תחושת 

שתלמידים כותבים איזו שהיא כתיבה מדעית שיטתית. כי בד"כ הם נדרשים לכתוב עמוד או שניים, כמו במקרה של 

דו"חות מעבדה. אבל כאן הם נדרשים לכתוב מסה של 50-30 עמודים שתתאר את הבנתם בתחום מדעי צר יחסית מצד 

אחד ואת הבנת המין האנושי מצד שני, זהו דיאלוג מרתק ומשמעותי. עבודת הגמר היא הרחבה של עבודת החקר אל 

יצירה אישית של התלמידים המנסים להתחבר לתרבות המדעית המקובלת.

כיצד פותח האסטרוטופ? מהם הישגי התלמידים באסטרוטופ?

רעיון חזק מאוד שלקחנו מהביולוגיה - מהאקוטופ. כמו שחוקרים באקולוגיה מערכת סביבתית שבה בעל חיים או צמח 

או חיידק גדל, חשבנו שנכון לאפשר לתלמידי פיסיקה לבחון את חוקי הפיסיקה שלמדו בבית הספר ולהשליכם לשמיים 

נוספים  חוקים  מגלים  התלמידים  האסטרוטופ  ביצוע  כדי  תוך  כוכב.  חיי  מהם  או  השמש  מערכת  עובדת  איך  ולהבין 

שמתחברים לידע הבסיסי שעמו החלו את העבודה, והם מעמיקים את הבנתם. אסטרוטופ קל יותר לביצוע מעבודת 

גמר, והיקפו רק מאה שעות. הרעיון הוא לעשות מיני עבודת גמר בפחות מאמץ, כשכל התוצאות נשאבות דרך האינטרנט, 

שבו כל המחקרים זמינים. התלמידים נשענים על מידע שנאסף עבורם במצפי הכוכבים הגדולים ביותר בעולם.

מהו מרכז ”פרחי מדע"?

אני עצוב לבשר שמרכז ”פרחי מדע" שפעל במשך 15 שנה (1993 עד 2008) במכללת כנרת בעמק הירדן, נסגר עקב 

בעיות תקציביות לפני שנה. לכן נדבר על מה שנעשה במשך 15 שנה. ”בפרחי מדע" היה ניסיון להעביר חוויית למידה 

אחרת שהתמקדה בעיקר בשני נושאים - אסטרונומיה וכנרת. החלק העיקרי שבו עסקתי הוא בתחום האסטרונומיה. כאן 

בנינו מודל למידה בעל בסיס רחב בגיל הצעיר, המתמקד בתלמידים המתעניינים במדע - המודל הוא מעין פירמידה. 

התחלנו בפעילויות בסיסיות מאוד: ניידת שלנו הגיעה לבית-ספר, פרשה 8-6 תחנות והפעילה בו זמנית קבוצות תלמידים 

קטנות, שנעו מתחנה לתחנה (טלסקופ, טילים, חקירה של זכוכית מגדלת וכו‘). בתי הספר התלהבו מאוד והרבו להזמינה 

חרף העובדה שהניידת האסטרונומית לא הייתה זולה. הגענו ל-10,000 עד 12,000 תלמידים בשנה. בהמשך היו לנו מחנות 

מדע שאליהם הגיעו תלמידים לשבוע בחופש הגדול בהנחיית מדריכים. התלמידים עשו מיני עבודות חקר במשך 5 ימים, 

וכל זוג תלמידים בנה בסוף מחנה המדע מצגת ודיווח על עשייתו. למחנות המדע הגיעו בערך 200 תלמידים כל שנה 

אסטרוטופים,   8-6 היו  בשנה  ואסטרוטופים.  הגמר  עבודת  היה  השלישי  השלב  הראשוניים).  אלפים  העשרת  (מתוך 

ו-1 או 2 עבודות גמר.
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כיצד ניתן לשלב הוראה פעילה במהלך לימודי הפיסיקה?

היא  אבל  רבים  שימיה  כה  מהפֵֵ זו  הראשון.  מהרגע  אפשר 

עובדת בניגוד לנטייה להיות יעיל ולהשקיע מאמץ מועט. הכי 

יעיל להושיב 40 ילדים מול מורה ולוח. גישה יעילה וחסכונית 

מאוד, אבל במקרים רבים מדי היא אינה עובדת. גם בשיעור 

המנוהל על ידי מורה מוכשר אחרי 20 דקות הרצאה תלמידים 

בדברת,  קצר  אומרת:  פעילה  הוראה  קשב.  מאבדים  רבים 

ברורה.  הדגמה  או  משימה  תן  שאלה,  הצג  דקןת   10 אחרי 

עליהם?  החברתית  הסביבה  משפיעה  איך  לומדים?  הם  כיצד  חושבים?  הם  מהו  בתלמידים:  מתמקדת  פעילה  הוראה 

הבסיס התאורטי להוראה הפעילה היא התאוריה הקונסטרוקטיביסטית: אין למידה ללא מאמץ, כמו הפתגם בארמית 

”לפום צערא אגרא" (לפי המאמץ השכר), הידע נרכש בתוך מאמץ מתמשך לבחון מחדש עמדות ודעות.

מה התרומה הכי גדולה של האינטרנט או של הלמידה המקוונת ללימוד הפיסיקה?

אני יכול לדבר על תרומות רבות, אך לא על אחת גדולה. קודם כל האינטרנט מאפשר זמינות של אמצעי למידה רבים. 

דוגמה אחת מני רבות, המכון הטכנולגי MIT פותח את הקורסים בפיסיקה ובכל נושאי הלימוד שנלמדים במכון ומזמין 

כל אחד להיכנס וללמוד, בלי לשלם. שנית, מולטימדיה - האינטרנט מאפשר להגיע למודלים ולהדמיות מרהיבות, עשירות 

תנועה, צליל ותוכן. בכל העולם יש קבוצות שמפתחות מודלים פיסיקליים במולטימדיה. הפיסיקה עובדת בצורה רב-

ייצוגית: גם תנועה, גם צבע, גם קול, טקסט ומתמטיקה. יכולות המולטימדיה שמאפשר המחשב מועילות ללמידה, שהרי 

כל התלמידים מצליחים ללמוד בדרך שונה - והרב-ייצוגיות תומכת בסוגי למידה שונים. תרומה שלישית: איסוף נתונים 

שיטתי על ביצועי הלמידה של הסטודנטים. האינטרנט מציע לנו בסיסי נתונים זמינים על כל סטודנט, אם מתקשרים אתו 

באמצעות הרשת. המורים יכולים להראות להם את טעויות העבר שלהם או לאפשר לתלמידים להתכונן למבחן. היבט 

נוסף של השפעת התקשוב על שיטות ההוראה - לדוגמה, ההוראה בזמן אמת. המורים יכולים להכין את עצמם בעקבות 

תגובות התלמידים לשיעור הבא. התקשוב גם יכול לחסוך למורים חלק ניכר מבדיקת שיעורי בית.

מהי הוראה בזמן אמת, ומהם כלי המחשוב התומכים בה?

ב- Just-in-Time Teaching (JiTT)מנצלים את טכנולוגיות התקשוב שפותחו לקראת סוף המאה הקודמת. לפני השיעור 

ניתנת ”שאלת חימום", התלמידים חושבים עליה וכותבים את עמדתם בסיוע האינטרנט. על המורים לסקור את עמדות 

התלמידים כ-10 דקות או רבע שעה לפני השיעור. השיעור יפתח בהתייחסות אל השאלות והעמדות שהציגו התלמידים, 

שמקורן  בבעיות  מתחיל  שהשיעור  ברגע  המתוכנן.  הלימוד  בחומר  המופיעות  מאלה  או  המורים  של  מהשאלות  ולא 

בתלמידים, משתפר הסיכוי שהם יהיו אתכם! ההוראה בזמן אמת מגיבה לצורכי התלמידים ולשאלותיהם כפי שנוצרו 

זמן קצר לפני תחילת השיעור, בדומה למודל ניהול המלאים היפני. אם השיעור מתחיל ממה שחשוב למורים, לעתים 

קרובות תלמידים רבים מתקשים להתחבר לשיעור.

התלמידה בל תמיר והמנחה ד"ר לב פוסטילניק בעת 
זכייתם במקום הראשון בתחרות האיחוד האירופי 

לעבודות באסטרונומיה
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כיצד מורים יכולים לבדוק שיעורי בית בפיסיקה ולהישאר בחיים?

יש הרבה מערכות שמנסות לתמוך במורים בנושא בדיקת שיעורי הבית. אציג אחת המוכרת לי בצורה אינטימית יותר, 

והיא הטובה ביותר שאני מכיר -Web Assign . הרעיון הוא לעבוד עם בודק מטלות ברשת המבצע את בדיקת שיעורי 

הבית עבור המורים. המערכת מורכבת משני חלקים: מאגר של 200 אלף שאלות בפיסיקה בכל הרמות ומערכת לניהול 

למידה. המורים יכולים לבחור על-פי נושאים שאלות שהם מעוניינים בהן ולהציגן באמצעות הרשת לתלמידים עד למועד 

המורים.  ולא  הבודקת  היא   - אוטומטית  מגיבה  והמערכת  פעמים,  מספר  השאלות  על  לענות  יכולים  התלמידים  ידוע. 

התלמידים מקבלים משוב על נכונות תשובותיהם, והמורים מקבלים דיווח על הצלחת התלמידים. כתוצאה מכך המורים 

יודעים מה קורה בכיתתם באמצעות דיווח עדכני - לרשותם עומדת הסטטיסטיקה הן של הכיתה והן של כל התלמידים, 

מידע שאיסופו לפני עידן האינטרנט היה בלתי אפשרי. המסר: ניתן להעביר לאינטרנט 80%-90% מהמטלות של בדיקת 

שיעורי הבית ובכך לחסוך עול של בדיקת שיעורי בית ורגשות אשם.

למה בבודק מטלות ברשת אין שפה ערבית אלא רק עברית, אנגלית וספרדית?

יש לזכור שהיוצרים של בודק המטלות ברשת הם אמריקנים, ובמחווה מיוחדת הסכימו שתהיה עברית. הם ציפו לשוק 

גדול... אבל ישראל קטנה מאוד. כרגע אין מספיק לקוחות בערבית. מאילוצים כלכליים אין עדיין שפות אחרות בבודק 

מטלות ברשת.

האם התלמידים קוראים ספרי לימוד, וכיצד ניתן לעודד/לקדם קריאת ספרי לימוד?

מהמכללות  מהסטודנטים  כרבע  רק  בארה"ב,  ממחקר  לפחות  קוראים.  אינם  רובם  עכשיו!  חוקר  שאני  נושא  זה  או...! 

קוראים ספרי לימוד. בשנים האחרונות שמתי לי למטרה לתרגם ספרי לימוד טובים. מצד אחד, רוצים להכשיר סטודנטים 

טובים  לימוד  ספרי  אין  שאם  מתברר  שני,  מצד  הגלובליזציה;  בעקבות  הבינלאומית  בקהילה  שיתפקדו  אנגלית  קוראי 

לימוד  ספרי  לסטודנטים  להציע  צריך  שיקראו  כדי  בעיות.  בפתרון  ומתמקדים  קוראים  אינם  סטודנטים  האם,  בשפת 

טובים, וצריך לשלבם בהוראה, על המורים לתת הנחיות לקריאה מודרכת ובהמשך עליהם לוודא שהתלמידים אכן קראו.

במה אתה כמתרגם הכי מתערב - מה הכי נחשב בעיניך בבואך לתרגם ספר של הוראת פיסיקה לעברית?

מינוחים  לשנות  ניתן  לימוד  ספרי  בתרגום  ליצור.  רצו  הסופרים  או  שהכותבים  הדברים  רוח  על  לשמור  צריך  התרגום 

אמריקניים לישראליים. לדוגמה: כאשר עוסקים במרחקים ניתן להחליף מרחק משיקגו לדטרויט במרחק מנהריה לגדרה. 

במקרים נדירים, אם נמצא משהו בוטה מבחינת פגיעה ברגשות יהודיים, כמו תמונת חזיר, אשנה זאת...לטלה. ככלל, ספר 

שנבחר לתרגום ראוי שנשמור ונעביר את הרעיונות המרכזיים שבו ללא התערבות.

כיצד ניתן להתעדכן בהוראת הפיסיקה?

יש כתבי עת שעוסקים בהוראת הפיסיקה, כמו ”The Physics Teacher", “American Journal of Physics" וכתב העת 

הישראלי ”תהודה", שניתן לקרוא בהם על מחקרים שעוסקים בשיטות ובחומרי הוראה, בתלמידים, בהשפעת המחשוב 

וכו‘. ניתן לנסוע לכנסים, לעמוד בקשר עם חוקרים. אני מקפיד לנסוע מדי שנה לכנס של האגודה האמריקנית להוראת 

פיסיקה - 5 ימים של סדנאות, הרצאות ודיונים בתחום הזה.

איך נכון לדעתך ללמד פיסיקה? שאלה כבדה...

באופן כללי, קודם כול להתחדש - לא להישען רק על אותם חומרי למידה בני 20 שנה. יש לקרוא, להוסיף, לגוון. חשוב 

להשקיע מאמץ בהיכרות עם חומרי למידה חדשים ורבים בפיסיקה, שרק מעט מהם ניתן לפתח ואת העיקר שבהם 
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צריך להכיר, ללמוד ולאמץ. אל להם למורים להפסיק ללמוד. שנית, יש להעז ולהכניס חידושים בהוראה ולשכלל אותן 

שבגיל  מורכבים,  אנשים  הם  שהתלמידים  ולזכור  לתלמידים  מאוד  פתוח  להיות  שלישית,  היטב.  שעובדות  שיטות 

ההתבגרות מורכבותם גדלה עוד יותר. צריך לדבר עם תלמידינו גם על דברים אחרים חוץ מפיסיקה.

איזה קהל אתה הכי נהנה ללמד? 

(צוחק)...לא יודע להגיד לך! אני נהנה מכל הקהלים. אוהב ללמד ילדים קטנטנים, תלמידי תיכון ומכללה, ועכשיו מבוגרים 

מעל גיל 30 שלומדים הנדסה. השאלה אם ניתן למצוא רגע או דרך מעניינת שסביבם נוצרת חוויית למידה. כאשר נוצרת 

סקרנות הדדית (לא רק שלהם, אלא גם סקרנות של המורה לגבי הלמידה והמקצוע) - זה כיף.

מה אתה עושה כשתלמידים שואלים ואין לך תשובה? 

בצורה האידאלית אשיב ”לא יודע" או ”בוא נחשוב ונלמד וביחד נתקדם". אך במציאות מתגבר עליי לא אחת היצר, ואז 

אני מנסה לשלוף משהו. זו גישה שאני מנסה לעצור ולא תמיד מצליח.

מה אתה אומר לתלמידים שמתקנים אותך? 

תודה.

האם ניתן להצביע על הבדלים בין תלמידים מישראל לבין תלמידים מחו"ל?

עליי להודות שאינני מכיר כמעט תלמידים מחו"ל אלא מהספרות המקצועית. בארץ בולט מאוד ההבדל בין יהודים מחבר 

מישראל  תלמידים  לבין  ולהזיע,  קשה  לעבוד  יש  ולכן  בחיים,  להתקדמות  כלי  היא  שהלמידה  ברור  שאצלם  העמים, 

שחלקם לא ממש משקיע בלימודים. זה מדאיג. מצד שני, בולטת היצירתיות של תלמידים ישראליים, חלקם חצופים 

שהתרבות  מניח  אני  תעוזה.  וקצת  אחרת  דברים  ראיית  חדשנות,  של  גישה  יש  בחוצפה  לעתים  אך  מסוימת,  במידה 

הישראלית במיטבה תורמת לפיתוח היצירתיות. לצערי, קיים חשש שלמידה המבוססת על שילוב של שקדנות, כישרון 

ותעוזה לחלוק על סמכות, היא נחלה של שכבה מצומצמת מדי.

מהם תחביביך? 

בעיקר קריאה ואסטרונומיה, טיולים - רובם בארץ, מיעוטם בחו"ל, ושירה.

במה אתה הכי גאה בחייך?

וואלה (נאנח)...אני משתדל להתרחק מהגאווה. יש לי נחת גדולה גם מילדיי וגם מהוריי ז"ל על מה שקיבלתי ולאן שילדיי 

הצליחו לצמוח. קיימת שמחה שרבים מתלמידיי הגיעו להישגים יפים בתחום המדע (אנשי מדע, מהנדסים וכו‘). לפני 

שהתחלתי להיות מורה לפיסיקה ואחרי שגמרתי תואר ראשון, עשיתי 4 שנים כמדריך חברת נוער. הייתה לי הזדמנות 

להיות עם קבוצת ילדים, שהיה להם לא קל בחיים. עבורם הייתי אבא, אמא, מטפלת, חבר...שם יש לי הרגשה ש...הגעתי 

בתקופה זו למיצוי של יכולות.

זו היתה תקופה נעימה עבורך, למרות הקושי של הילדים?

זו היתה תקופה פנטסטית מבחינת היכולת ללוות קבוצה של כ-30 בני נוער בתקופת התפתחות חשובה בחייהם. זה לא 

רק 4 שנים - את רובם ליוויתי גם בצבא עוד שנתיים שלוש. גם היום, למרות שעברו 38 שנים מאז שסיימנו, יש לי קשר 

הדוק עם חלק לא קטן מהם, ואני מגיע לחתונות ילדיהם. במפגשים עמם רבים מהם מציינים את תקופת חברת הנוער 

כתקופה המאושרת בחייהם.
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לו יכולת ללמוד ללא הגבלת זמן ומשאבים, מה היית לומד - מה התחום שהכי מושך אותך?

אינני יכול להצביע על נושא שאינו מושך אותי...אולי הייתי לומד תנ"ך או כימיה, ספרות או היסטוריה - זה תחום שיכולתי 

לבלות בו אינסוף שעות. כל יצירה אנושית שעשויה היטב היא מקסימה ומושכת, יהיה זה ציור, חקלאות או אמנות. 

לולא היית מורה לפיסיקה, מה היית?

אולי מהנדס, אולי חוקר בתחום התנ"ך... 

האם אתה רואה קשר כלשהו בין חוקי הפיסיקה לבין קיומו של כוח עליון?

איני יכול שלא להתפעל מהעולם כל יום ומכל דבר. התבוננות בתופעות פשוטות כגון איך אנו נושמים, אוכלים, ישנים, 

חושבים ומתקשרים, מפגש עם המראות והמחזוריות שיש סביבנו...לא ניתן להתחמק מהעובדה שמערכת כל כך מורכבת 

להתפעמות.  אף  ולעתים  לפליאה  מובילה  מעמיקה  יותר  קצת  התבוננות  כל  למדי.  הרמונית  בצורה  לתפקד  מצליחה 

הגילוי של היופי והסדר הקיימים בעולם ושל החוקיות המתלווה אליהם, מעוררת אצלי הרהורים בכוח עליון. חביב עלי 

פרופ‘ ישעיהו ליבוביץ‘ ז"ל, שטען שהמדע והאמונה הן שתי מערכות מקבילות: המערכת האמונית וחוקיה והמערכת 

הפיסיקלית על חוקיה. הן משיקות אחת לשנייה, אך אסור שהדת תיקח לעצמה קרדיט מהמדע, ואסור שהמדע יהפוך 

לדת. כשזה קרה בעבר, כאשר הכנסייה קידשה חוקי פיסיקה, היא איבנה את המדע לאלפיים שנה, ולהיפך: כשהמדע 

ניסה לאמץ את הדת כמסייעת בבניית תאוריות מדעיות כמו תורת ליסנקו (תאוריה הטוענת שתכונות נרכשות עוברות 

בתורשה) - הוא כשל. למדע יש חוקים משלו, ובבסיסם הספקנות ושאלת שאלות. מאידך, האמונה נשענת על אקסיומות 

שבלעדיהן אין לה יכולת להתקיים. במפגש בין נקודות המוצא הסותרות מסתיים שיתוף הפעולה שבין המדע לדת. אבל 

תמיד מעניין להרהר בהשפעות ההדדיות של שתי היצירות האנושיות אלה.

איזו תשובה מרתקת! יש משהו שלא שאלתי והיית רוצה לומר, או שחשוב לך לומר לכתבה?

אה... שאני נורא מאמין באמהות ובכושרן לאפשר לילדים לצמוח נכון. 

שנתראה בטוב!

פרופ' גבירול גולדרינג מברך את ד"ר דוד פונדק, 
חתן פרס עמוס דה-שליט לשנת תשמ"ט


