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תלמידינו, 
היכן הם 
היום?

ריאיון עם תלמיד לשעבר
ד"ר רונן טל-בוצר בוגר בית הספר אורט ע"ש אבין, רמת גן

מהו עיסוקך הנוכחי?

מנכ״ל חברת הבינה המלאכותית Sense וגם מנהל התכנית לחישוביות ביו-רפואית באוניברסיטת בר-אילן והמרכז הרפואי שיבא.

 

מדוע בחרת להעמיק בתיכון דווקא בפיזיקה? האם לוותה הבחירה בקושי כלשהו?

למעשה, הבחירה הייתה של ביה״ס אורט אבין, כחלק ממגמת ביוטכנולוגיה. לא ממש בחרתי או חשבתי שאתעמק בפיזיקה )אלא 

בביוטכנולוגיה, כאמור(, אך  עם זאת היה לי ברור שפיזיקה זה ״חינוך טוב״ כמעט לכל תחום מקצועי בחיים. הבחירה לוותה בהמון 

שעות לימוד ושיעורי בית...

מהו הזיכרון המשמעותי ביותר שלך מלימודי הפיזיקה בבית הספר?

ללא צל של ספק: המורה, טוביה כהן. הוא העביר את החומר במקצועיות רבה ומתוך תשוקה אמתית, שהצליחה להדביק גם אותי 

ואת שאר התלמידים.

מה אהבת בלימודי הפיזיקה בבית הספר התיכון?

לפני הכול אהבתי את הקשר הלא שגרתי )מבחינתי, דאז( בין משוואות מתמטיות לבין תצפיות אמפיריות. ברור שמתמטיקה פשוטה 

עבודה  ככלי  יותר  המורכבת  המתמטיקה  של  התפקיד  את  לראות  נוכחתי  הראשונה  בפעם  אבל  במכולת״,  ״לספור  מסייעת 

מדעי-מחקרי.

מה לא אהבת? מה היה הקושי הגדול ביותר שבו נתקלת?

קצת התקשיתי בתנועה מעגלית, אבל גם זה עבר.
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במבט לאחור, האם השתמשת במשהו מלימודי הפיזיקה שלך מאז תום לימודי התיכון?

היכולת לבצע מידול מתמטי של מצבים או של תהליכים היא תפישה וכישור, הרלוונטיים להרבה תחומים מחוץ לפיזיקה הקלסית. 

אני משתמש בזה ה-מ-ו-ן בתחומי האלגוריתמיקה ואף הביולוגיה. זה נחשב אפילו ל״סוד הקסם״ המקצועי שלי.

האם היית רוצה שילדיך יתמחו בפיזיקה בתיכון ואולי גם מעבר לכך?

אין לי רצון לכוון אותם לתחום מקצועי כזה או אחר, אלא רק רצון שיהיה ביכולתם לבחור את דרכם לפי נטיית לבם הטבעית.

האם אתה זוכר נושא בפיזיקה שאותו אהבת במיוחד? מדוע?

מעגלים חשמליים - בזכות ההבנה של אותם התהליכים השקופים האחראים לכל ״הקסם הזה״ שמניע את העולם.

האם גם היום נותר בך עניין בפיזיקה? במה למשל?

כן, ביכולת למידול מתמטי של מצבים ותהליכים.

 לו היית המורה לפיזיקה שלך, מה היית משנה בהוראה?

ללא צל של ספק, הייתי מוסיף מערכות דיגיטליות כאלה או אחרות. מקצוע הפיזיקה הוא קלסי להוראה בעזרת מחשבים, בעיקר 

בתחומי ההמחשה והתרגול/הפידבק.

האם לפי דעתך חשוב שכל אחד ילמד פיזיקה?

זה בהחלט מצב רצוי, אך מבחינה ֵראלית, נראה לי שעדיף להשקיע קודם בדברים הפשוטים יותר: מתמטיקה, מחשבים, עברית 

נכונה...

 לו הייתה לך היום אפשרות, האם היית רוצה ללמוד פיזיקה באופן כלשהו? איזה?

הייתי שמח ללמוד פיזיקה מתקדמת באמצעות קורס אונליין, ובעזרת מכונה שתמציא לי יותר שעות פנויות במהלך היום.
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