מדריך למורה עם הנחיות
וחומרים לעידוד בחירת
פיזיקה

כתיבה :מיכאל סבין
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על בחירת תלמידי תיכון בלימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל
רבות נאמר ונכתב לגבי סוגיית הנחיצות ,הן הסטטיסטית והן הפרטנית ,של לימודי הפיזיקה הן ברמת
ביה"ס התיכון והן ברמת לימודי היסוד במסגרות להשכלה הגבוהה.
בשתי המאות האחרונות ,העולם נתון לתמורות מתמידות ורציפות ומתאפיין באוריינטציה טכנולוגית-
מדעית .במדינות רבות ,וישראל בתוכן ,נעשים מאמצים משמעותיים (גם מן ההיבט התקציבי) למתן
תשובה "חינוכית" ההולמת את ההתפתחות המהירה במישור המדעי ,במישור התעשייתי (ובמיוחד בחלקו
הביטחוני) ובעקבותיהם  -במישור החברתי.
לפני כשני עשורים הוקמה "ועדת הררי" .המשפט הפותח את תמצית ההמלצות של ועדה זו" ,הוועדה
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי" (ועדת הררי  -המכונה גם "מחר  )"98הוא" :בתקופתנו ,ידע מדעי
וטכנולוגי הם הנכס הכלכלי החשוב ביותר .התפוקה התעשייתית ,החוסן הכלכלי והעוצמה הצבאית של
מדינה תלויים היום ,יותר מאי פעם ,בכישורים המדעיים והטכנולוגיים של אוכלוסייתה" ("מחר ,"98
 ,1992ע'  .)9מדינת ישראל "איננה משופעת" באוצרות טבע ,עובדה ההופכת את המשאב האנושי למרכזי
ביותר לקיומה והתקדמותה .על פי נתוני המועצה להשכלה גבוהה ,מספר התלמידים הניגש לבחינות
הבגרות ברמה של  5יחידות לימוד במתמטיקה ,פיזיקה ,אלקטרוניקה ומחשבים הוא כיום (תחילת שנות
ה ,90-מ.ס ).כ ,6500 -וכדי לענות על המחסור בכוח-אדם הקיים בתעשיית ההיי-טק ,יש להכפיל תוך חמש
שנים (עד שנת  )2003את מספר התלמידים הלומדים מקצועות אלה (קו החינוך.)1998 ,
גם למעלה מעשור לאחר כתיבת הדו"ח הנ"ל ,תמונת המצב לא השתפרה ,ובמצבה של מדינת ישראל לא
חל השיפור המיוחל בכל הקשור למספר התלמידים המצטיינים בתחומים ה"ריאליים":

כיום ,בשנת  ,2015אנחנו ניצבים בפני בעיות הדומות במהותן לאלו המלוות אותנו בשנים או שלושה
העשורים האחרונים.
הפער בין מספר הנערות והנערים בשכבת גיל (בגילאי החטיבה העליונה) ,מצד אחד ,לבין מספרם של אלו
מהם המסיימים את ביה"ס התיכון לאחר לימודי פיזיקה ומתמטיקה ברמת  5יח"ל  ,הרמה הנדרשת
ללימודים אקדמיים בתחומי המדעים וההנדסה מהצד השני הוא בלתי סביר ,ואנחנו מחויבים לעשות את
כל שניתן לצמצום פער זה.
מנתוני משרד החינוך ,מתברר כי פחות מאחד מכל עשרה תלמידים במדינת ישראל מסיים את לימודיו
וזכאי לתעודת בגרות "ריאלית" (כאמור 5 ,יח"ל בפיזיקה וגם  5יח"ל במתמטיקה) .אם מביטים על אלו
המגיעים לסיום לימודיהם בהצטיינות ,המספרים מצומצמים בהרבה.
להלן טבלה המתארת את מספרי הלומדים – החל בכלל התלמידים בשכבת גיל ועד למספר הזכאים
לתעודת בגרות (כל שהיא ,לאו דווקא תעודה "ריאלית" ,מורחבת או כזו המעידה על הצטיינות).
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מניתוח טבלת נתוני הזכאות עולה כי על פני חמש השנים תשמ"ח-תשע"ג קיימת עליה ,אם כי מתונה,
בגודל שכבת הגיל .יש גם עליה ,אם כי מעט תנודתית ,במספרי הלומדים בי"ב ,במספר הניגשים לבגרות
ובאחוז הניגשים לבגרות מתוך קבוצת הגיל .לעומת זאת ,קיימת ירידה קלה באחוז הניגשים לבחינות
הבגרות "מתוך הלומדים" .מדווחת גם עליה באחוזי הזכאים לבגרות ,הן הכלל קבוצת הגיל והן מתוך
הלומדים .עם זאת ,ראוי לציין שאין כיום מדד לרמת הקושי היחסי של בחינות הבגרות משנה לשנה ,לא
לכלל המקצועות ולא לכל מקצוע בנפרד .כמו כן ,חשוב לזכור שקיימים הרכבים אחדים של בחינות בגרות,
הנעים בין ההרכב המזערי ( 21יח"ל ,מקצוע אחד מוגבר) בו נבחנים מרבית התלמידים להרכבים רחבים
יותר שעשויים להגיע ,במקרה של התלמידים המצטיינים ,לכדי מספר כפול של "נקודות" הכולל שלושה
ואף יותר מקצועות הנלמדים ברמה הגבוהה ( 5יח"ל) .אחוז הבוחרים בהרכבים אלו נמוך יחסית ,ומתואר
ע"י מספר חד ספרתי לא גדול( ...אינו מופיע בטבלה זו).
היבט נוסף המחייב תשומת לב הוא העובדה שכצפוי ,מספר התלמידים בכל שנתון הולך וגדל בהתמדה;
בחמש השנים שבין תשס"ח לתשע"ג גדל השנתון בלמעלה מ 5000-תלמידות ותלמידים ,שהם מעט יותר מ-
 ,4%וגם אחוז הניגשים בסופו של דבר לבחינות הבגרות עלה (ב ,)2.6%-אך במספר לומדי הפיזיקה ברמת 5
יח"ל לא נרשמה עליה ממשית ,ובמספר לומדי המתמטיקה ברמה הגבוהה ( 5יח"ל) ישנה ירידה הנמשכת
הרציפות מספר שנים (קרן אור :יתכן והחל בשנה"ל תשע"ה המגמה משתנה – ניתן יהיה לקבוע זאת
בוודאות רק בעוד שנה או שנתיים).
גם הגדלת כמות המצטיינים מהווה אתגר בפתחנו ,ועלינו לעשות מאמץ להתמקם גבוה יותר ביחס
למדינות העולם (ובפרט מדינות כמו יפן וסינגפור).
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שיעור המצטיינים במתמטיקה ובמדעים בסוף כיתה ח' – TIMSS 2007
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תרשים זה מאפשר להתרשם משעורי המצטיינים בתחומי המתמטיקה והמדעים (ופיזיקה בכלל זה) כפי
שאובחן על ידי מבחני ה"טימס" בשנת  2007בכיתות ח' .ישראל אמנם נמצאת מעל הממוצע ה"בין
לאומי" ,אולם די ברור שלמדינה בעלת "יומרות" כשלנו (אומת ה"-סטארט-אפ" וה"-היי-טק") חשוב
להתייחס ולהשוות את עצמנו למדינות כמו סינגפור ,יפן ,הונגריה ,בריטניה וצ'כיה (בהנחה שסין ,רוסיה
וארה"ב בעלות סדר גודל אחר מאתנו) .הנחת העבודה הרווחת היא שקיים בישראל הפוטנציאל המאפשר
להכפיל ואף לשלש את מספרי המצטיינים בטווח של שנים אחדות ,אם יושקעו המשאבים הנדרשים
ויבוצעו הפעולות המתאימות.
במעבר מכיתות חט"ב (כיתות ח' ,כאמור) לכיתות החטיבה העליונה (מסיימי כיתות י"ב) מספרי
המצטיינים קטנים עוד יותר; אלו נתוני המצטיינים נכון לשנת :2011
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 4.5%מתלמידי כיתות י"ב בשנת  6% ,2011בחינוך העברי ו 4%-בחינוך הערבי ,קיבלו תעודת בגרות
בהצטיינות .מבין הזכאים לתעודת בגרות ,הן בחינוך העברי והן בחינוך הערבי ,הגיע משקלם של
המצטיינים ל.8%-
בחינוך העברי הגיעו שיעורי המצטיינים ,הן במגמה העיונית-מדעית והן במגמות ההנדסיות ,ל14%-
מתלמידי כיתות י"ב – פי  2.5משיעור המצטיינים הכולל בחינוך העברי.
בחינוך הערבי הגיעו שיעורי המצטיינים במגמות ההנדסיות ל 13%-מבין תלמידי י"ב בהשוואה ל5%-
במגמה העיונית-מדעית 3% ,בקרב כלל תלמידי הנתיב העיוני ו 4%-בקרב כלל תלמידי החינוך הערבי.
בחינוך העברי נמצא קשר בין רמה חברתית-כלכלית של יישוב המגורים לבין הסיכויים לקבלת תעודת
בגרות בהצטיינות .לדוגמה ,שיעור מקבלי תעודת בגרות בהצטיינות מבין כלל הזכאים שהתגוררו
ביישובים במעמד חברתי כלכלי גבוה (אשכולות  )8-10היה כפול מהשיעור שנמצא בקרב תלמידים
שהתגוררו ביישובים במעמד נמוך (אשכולות  12% ,)1-3לעומת  ,6%בהתאמה.
בחינוך הערבי ,שיעור מקבלי תעודת בגרות בהצטיינות היה גבוה יותר בקרב תלמידים שהתגוררו
ביישובים במעמד בינוני (אשכולות  )4-7מאשר בקרב תלמידים שהתגוררו ביישובים במעמד נמוך
(אשכולות  11% ,)1-3לעומת  7.5%בהתאמה.
מוסיף דו"ח הררי " :חינוך מדעי וטכנולוגי מקיף ומתקדם הם התשתית לכל התפתחות והצלחה בתחומים
מגוונים כביטחון ,תעשייה ,חקלאות ,אנרגיה ,בריאות ,תקשורת ואיכות הסביבה .כל תשתית מדעית היא
בבחינת זרע המניב פירות לאחר עשור או שניים .חינוך למדע וטכנולוגיה הוא ליבה של התשתית המדעית"
("מחר  ,1992 ,"98ע' .)9
אין כיום רבים המבקשים לחלוק על הקביעה כי חשוב למדינת ישראל שאחוז ניכר מתלמידיה ,עד פי
ארבעה או חמישה מהאחוז העכשווי (כ 8%-בתשס"ד) ,ייחשפו ללימודי פיזיקה ברמה גבוהה במהלך
לימודיהם בבתי הספר ,וישתלבו בהמשך לימודיהם האקדמיים במסלולים מדעיים או טכנולוגיים גבוהים.
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התרשים הבא מתאר באופן יותר מפורש את התפלגות זכאי תעודת הבגרות על פי מגזר ובהתאם לדרישות
הסף של האוניברסיטאות (ההתפלגות על פי נתיב לימוד נשמטה בכוונה) נכון לשנת .2011

ניתן להבחין כי רק כמחצית ( )49.9%מכלל הלומדים בחינוך הערבי זכאים לתעודת בגרות ,לעומת מעט
פחות מ 60%-בחינוך העברי.
מאידך ,בחינוך הערבי לומדים במגמה העיונית-מדעית כחמישית ( )20.7%מהתלמידים לעומת מעט יותר
מעשירית ( )12.2%בחינוך העברי .עם זאת ,רק כשני שלישים מהם ( )67%זכאים לתעודת בגרות ,לעומת
למעלה מתשעים אחוזים ( )90.8%מתלמידי המגמה העיונית-מדעית הזכאים לתעודת הבגרות בחינוך
העברי.
ניכר הצורך בשיפור בחינוך הערבי גם כשבוחנים את אחוזי העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות:
רק כ 55.1%-מהבוגרים המסיימים את לימודיהם עומדים בדרישות אלו ,לעומת כ 86.6%-מבין בוגרי
החינוך העברי.

7

בהתייחס לנושא המגדר ,ניתן לקבוע כי קיים הבדל בין המגזר דובר העברית ולבין זה דובר הערבית:
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מספר התלמידות הלומדות בנתיב הטכנולוגי מ 25.9%-ל ,31.3%-ובו בזמן קטן מספרן במגמות העיוניות
מ( 73%-בשנת  )2000ל( 67.8%-בשנת  .)2011למרות שאין בטבלה זו הבחנה בין מגמות טכנולוגיות
"גבוהות" (כמו ,לדוגמה ,אלקטרוניקה או הנדסת מחשבים) למגמות גבוהות פחות ,יש לראות מגמה
כללית זו בברכה בראייה של צמצום פערי מגדר.
במגזר דובר הערבית ,מגמה זו בולטת עוד יותר ,כשמספר הלומדות במגוון המסלולים הטכנולוגיים כמעט
והוכפל ,מ( 25.4%-בשנת  )2000ל( 43.1%-בשנת  .)2011התופעה מובלטת על רקע הגידול הנומינלי של
מספר הלומדות בשנים אלו ,מ 6804-תלמידות בשנת  2000ל 11251-לומדות בשנת .2011
ב 2011-בנים היוו את הרוב הגדול של תלמידי המגמות ההנדסיות בחינוך העברי ומשקלם היחסי הגיע ל-
 ,96%בעוד שבחינוך הערבי היחס היה הפוך והבנות היוו  54%מהתלמידים במגמות אלו .שיעורי הזכאות
לתעודת בגרות היו גבוהים יותר בקרב הבנות מאשר בקרב הבנים :בחינוך העברי  63%לעומת 54%
ובחינוך הערבי  58%לעומת  40%מבין תלמידי כיתות י"ב ,בהתאמה .גם במגמה העיונית-מדעית ובמגמות
ההנדסיות שיעורי הזכאות היו גבוהים יותר בקרב הבנות .במגמה העיונית-מדעית הגיעו שיעורי הזכאות
בחינוך העברי ל 93%-בקרב הבנות בהשוואה ל 89%-בקרב הבנים ,ובחינוך הערבי ,ל 17%-לעומת ,60%
בהתאמה; ואילו במגמות ההנדסיות הגיעו שיעורי הזכאות בחינוך העברי ל 84%-בקרב הבנות לעומת 79%
בקרב הבנים ,ובחינוך הערבי ל 85%-לעומת  ,77%בהתאמה .גם שיעורי העומדים בדרישות הסף של
האוניברסיטאות ,מבין תלמידי כיתות י"ב ,היו לרוב גבוהים יותר בקרב הבנות; הן בממוצעים הכוללים
עבור החינוך העברי ועבור החינוך הערבי ,והן בקרב תלמידי המגמות השונות.
לא מרבים לחלוק גם על העובדה כי לימודי פיזיקה תורמים ,ומדובר בתרומה משמעותית ,להתפתחות
האישית של כל תלמידה ותלמיד.
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כאמור ,למרות הגידול המשמעותי במספרי התלמידים (כמתואר בגרף הנ"ל) ,המספרים המתארים את
כמות לומדי הפיזיקה ברמת  5יח"ל בשנים האחרונות (עד שנה"ל תשע"ה) מתנדנדים סביב ערך קבוע -
מעט יותר מ 8000-תלמידות ותלמידים .בגדול ,על כל שני בנים הנבחנים בבחינות הבגרות בפיזיקה (5
יח"ל) נבחנת תלמידה אחת .קיימת גם שונות רבה בין אחוזי הבוחרים בלימודי פיזיקה במגזרים השונים.
על מנת להגדיל באופן משמעותי את מספרי הלומדים פיזיקה ברמת  5יח"ל נדרשת הבנה של הסיבות
והגורמים המביאים תלמידים לרצות להירשם למסלול לימודים זה .כמו כן ,לא פחות חשוב להבין ולבחון
את המניעים של בתי הספר הממיינים תלמידים ומנתבים אחדים מהם למסלולי לימוד אלו ,ואילו
בקשתם של אחרים נדחית ,ומתאפשר להם להתקבל וללמוד במסלולי לימוד אחרים.
על פניו ,נראה כי מיצוי הפוטנציאל לגיוס מרבית התלמידים המסוגלים ללמוד ולהיבחן בהצלחה בפיזיקה
ברמה גבוהה ( 5יח"ל) יתאפשר כשנשכיל לשלב ולרתום למאמץ את מרבית הגורמים הרלוונטיים העשויים
להשפיע ,בהם:


הורי התלמידים



צוותי בתי הספר ,בהם:
 oהמנהלים
 oהיועצים
 oרכזי השכבות
 oהמחנכים



דעת הקהל בקהילות ובתקשורת

עם זאת ,הגורם המרכזי המשפיע באופן ישיר על מספר לומדי מקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל הוא
ההחלטה של כל תלמידה ותלמיד לבחור בתחום לימודים זה .להחלטות מסוג זה מניעים רבים ,חלקם
משמעותיים יותר וחלקם פחות .אחדים ממניעים אלו מבוססים ,הגיוניים ובעלי אחיזה טובה במציאות;
אחרים  -פחות.
לסוגיות המגזר והמגדר יש לתת תשומת לב מיוחדת ,שכן הבנת הבעייתיות בתחומים אלו ,כמו גם בסוגיות
אחרות (המוזכרות כאן) עשויה לזרז את הגעת המערכת ליעדיה.
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דוגמאות לציונים ממוצעים בהבחנה מיגזרית ומגדרית

88.5
83.8

83.6

77.2

דרוזי

יהודי

ציון ממוצע

83.2

88.7

90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

בנות
בנים

ערבי

מיגזר

בתרשים זה מוצגים הציונים הממוצעים בשנת לימודים אחת (תשנ"ח) באחדים מפרקי בחינות הבגרות
בפיזיקה .ניתן לראות בו כי הישגי הבנות טובים מעט יותר מאלו של הבנים במגזרים הערבי והיהודי,
וגבוהים משמעותית מאלו של הבנים במגזר הדרוזי.
מגמה זו המשיכה להתקיים גם בשנים מאוחרות יותר (תש"ס ,תשס"ב) כפי שניתן לראות בתרשים הבא:
דוגמאות לציונים ממוצעים בהבחנה מגדרית
86
85

83

ממוצע ציונים

84

82
81
תש"ס

תשס"ב
שנה"ל

בנות
בנים
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הגיוון באופי ובדרכי החשיבה של התלמידים אינו מאפשר להגדיר בצורה חד משמעית את המשקל היחסי
של כל אחד מהשיקולים ,בעד ונגד ,בחירת מסלול לימודים המסתיים בבחינת בגרות בפיזיקה ( 5יח"ל) .
עם זאת ,קרוב לוודאי שבין השיקולים המכריעים ניתן למנות את:
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

חוסר ההבנה של התלמידים לגבי מידת הנחיצות של לימוד פיזיקה ברמה טובה להמשך
תפקודם בחברה המודרנית של המאה ה.21-
החשש הקיים אצל רבים מהתלמידים לגבי הקושי המיוחס ללימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל,
כשמנגד האפשרות ללמוד במסלולי לימודים הנחשבים "נוחים" יותר ,לעתים אף קלים
משמעותית.
מסלול לימודי הפיזיקה בהחלט מעניין ,אך עניין זה לא תמיד משתקף בהוראת השלבים
המאוד ראשוניים ,בהם בדרך כלל התלמיד מקבל את ההחלטה על מגמת הלימודים
המועדפת.
אצל חלק מהתלמידים קיים גם החשש שלימודי פיזיקה יגרמו לסביבתם (חבריהם) לראות
אותם כ"חנונים" ,כתלמידים "למדנים" מידי ,דבר שיפגע בתדמיתם בעיני אחדים מחבריהם.
סוגיה זו נוגעת גם לבנים ,אך יותר מכך לבנות ,ומחייבת התייחסות מיוחדת.
רבים מהתלמידים חוששים כי אם ייתקלו בקשיים לימודיים ,לא יהיה מי שיוכל לחלץ אותם
מהקושי; לרבים מהם אין בבית מי שמסוגל (או בהיבט של ידע ,או בהיבט של פנאי) לסייע
בהבנת סוגיות מורכבות בתחום הפיזיקה ,או לעזור בפתרון בעיות.
בהיות מקצוע הפיזיקה ,כמו מקצועות "ריאליים" נוספים ,מקצוע מאד "היררכי" – אי הבנה
של מקטע לימודי אחד עלול לגרור אי הבנה רחבה יותר ,ובעקבותיה כשל לימודי חמור,
שתוצאתו יכולה להגיע לכדי פרישה מהמגמה בסוף כיתה י"א או אפילו לקראת אמצע י"ב.
היות ולימודי פיזיקה צמודים ללימודי מתמטיקה ברמה גבוהה (עפ"ר  5יח"ל ,ולא פחות מ4-
יח"ל בציון טוב) ,התלמיד הבוחר בלימודי פיזיקה יודע שבמהלך לימודי המגמה יידרש
להשקיע שעות לימוד לא מעטות ,הן בלימודי פיזיקה והן בלימודי מתמטיקה ,וזה יבוא ,מן
הסתם ,על חשבון "זמנו הפנוי" או אף על חשבון חוגים ,תחביבים ועיסוקים אחרים.

אל מול שיקולים אלה ,בהנחה שאכן לפחות חלקם אכן מהווים בסיס לקבלת ההחלטה לגבי בחירת מגמת
הלימודים של התלמיד ,אנחנו מחויבים לתמוך בתלמידים המתלבטים באמצעות עובדות רלוונטיות
והבהרת המשמעויות הנגזרות מהחלטה זו או אחרת.

נבחן נקודות אלה אחת לאחת:
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 .1חוסר ההבנה של התלמידים לגבי מידת הנחיצות של לימוד פיזיקה ברמה טובה להמשך תפקודם
בחברה המודרנית של המאה ה.21-
ראיית הנולד היא תכונה ,על פי המסורות ,שניתנה לנביאים .התלמידים ,כמו גם הוריהם ומוריהם ,אינם
יודעים מה צופן להם העתיד ,וממילא לא יכולים לדעת בוודאות לאילו כישורים ומיומנויות יזדקקו
בשלבים השונים של חייהם.
עם זאת ,ניתן לקבוע כי כל אותם הבוגרים שיגיעו למקומות כמו יחידות משמעותיות בצבא ,כמו פקולטות
למדעים מדויקים ולהנדסה ואף למדעי החיים – כולם יזדקקו לידע מספק ביסודות הפיזיקה .עומק הידע,
כמו גם היקף המיומנויות הנרכשות במהלך לימודי הפיזיקה התיכוניים משתנה ממקום למקום ומתחום
עיסוק אחד למשנהו .מובן מאליו שאחדים מהתלמידים מודעים לצורך הזה ,ובוחרים ללמוד מתמטיקה
ופיזיקה ברמה הגבוהה.
כפי שניתן לראות בטבלה הבאה ,לתלמידים אלו ,הבוחרים ללמוד מת' ופיזיקה ברמת  5יח"ל ומצליחים
לסיים לימודיהם ציונים גבוהים – יש הטבה משמעותית בקבלה ללימודים (הדוגמה שלהלן מתייחסת
לאוניברסיטת תל-אביב.
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גם אוניברסיטת בן גוריון מייחסת ללימודי הפיזיקה משמעות בהקשר לקבלה ללימודי מחלקות ההנדסה:
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גם בטכניון קיים מסלול קבלה שאינו מסתמך על בחינות פסיכוטכניות ,ובחינת הבגרות בפיזיקה ( 5יח"ל)

נמצאת בחזית הדרישות לכמעט כל הפקולטות – לצד הבחינה ב 5-יח"ל מתמטיקה:

ראוי לשים לב לעובדה שגם בדרישות הקבלה למסלול לביולוגיה מוזכרת בחינת הבגרות בפיזיקה (לצד
בחינת הבגרות בכימיה).
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נראה די ברור ,אם כן ,כי לתלמידים המבקשים להמשיך לימודיהם במסלולי לימוד אקדמיים במדעים או
בהנדסה נכון לבחור במגמה הכוללת לימודי  5יח'ל פיזיקה וגם  5יח"ל מתמטיקה.
פירוט נוסף ,המסכם את היתרונות של הלומדים פיזיקה (ונבחנים בבחינות הבגרות ברמת  5יח"ל ) בבואם
להירשם למוסדות להשכלה גבוהה בשנת הלימודים הקרובה (התשע"ו) פורסם באתר התלמידים "אלף",
ניתן לקרוא בקישור הבא:
http://aleph.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/universities2015.pdf

כאן המקום לשוב ולציין שכמעט מכל זווית ראייה אפשרית ,עתידה של מדינת ישראל תלוי ,בין השאר ,ביכולת
מערכות החינוך "לייצר" כמות מספקת של בוגרות ובוגרים איכותיים בתחומי המדעים וההנדסה .בדו"ח ועדת
הררי ניתנים נימוקים מלומדים לכך.
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הטבלה שלהלן מתארת את אחוז מקבלי התואר הראשון במדינת ישראל ובמדינות ה ,OECD-וממנה ניתן

להתרשם כי יש מקום לשיפור במספרי הבוגרות והבוגרים; ראוי לשים לב שהטבלה מתייחסת לכלל
הבוגרים ,ללא קשר לתחומי הלימוד .אחוז זה ,כפי שניתן לראות ,נמוך הן ממוצע ה OECD-והן מממוצע
מדינות האיחוד האירופי.

נתונים משמעותיים עוד יותר לעוסקים בהוראת הפיזיקה הם אלו המפורסמים על ידי המועצה להשכלה
גבוהה ,ומתארים את מספרי הזכאים (בערכים מספריים וגם באחוזים) לתואר ראשון במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל (למעט האונ' הפתוחה) על פי תחומי הלימוד .מעיון בטבלה הבאה ,ניתן ללמוד כי בשני
העשורים האחרונים (בין השנים  1995ועד  )2014חלה ירידה משמעותית באחוז לומדי "מדעי הרוח" לצד
עליה קלה באחוז הלומדים בפקולטות למדעי החברה ומנהל עסקים.
כמו כן ,והדבר נוגע ישירות לעוסקים בהוראת פיזיקה – לצד ירידה אחוז הסטודנטים מסיימי תואר ראשון
במתמטיקה ומדעי הטבע מ 11.1%-באמצע העשור האחרון של המאה העשרים ל 9.9%-בשנה שעברה,
אנחנו מזהים באותם עשרים שנים עליה די משמעותית ,מ 11.2%-ל 17.6%-באחוזי הבוגרים בהנדסה
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ובאדריכלות .ככל הנראה נכון ל ייחס לפחות חלק מעליה זו לעובדה שבשנים אלו הוקמו בישראל כמה עשרות
מכללות טכנולוגיות ,שזו ככל הנראה תרומתן.

תואר ראשון degree Bachelor's -
תשע"ב
תשע"א
תש"ע
תשס"ה
2004/0
2011/12 2010/11 2009/10
5
155,89
188,226 183,157 178,739
5

תשע"ג

תשע"ד

תשנ"ו
1995/9
6
סה"כ  -מס' מוחלטים

92,530

תשס"א
2000/0
1
130,68
5

2012/13

2013/14

190,810

192,708

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

סה"כ  -אחוזים

100.0

100.0

100.0

23.3

23.3

24.1

24.9

מדעי הרוח

36.7

31.5

28.7

23.4

34.3

33.3

32.3

מדעי החברה ומנע"ס

29.7

25.0

29.0

33.9

34.3

8.5

8.3

משפטים

5.5

7.6

8.7

8.8

8.8

8.7

6.4

רפואה וע.רפואה

5.0

5.0

5.3

5.4

5.6

5.7

6.1

מתמטיקה ומדעי הטבע

11.1

13.7

10.1

9.1

9.2

9.4

9.5

9.9

חקלאות

0.8

0.6

0.6

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

הנדסה ואדריכלות

11.2

16.6

17.6

18.8

18.3

18.0

17.9

17.6

הערות:
הנתונים כוללים את הלומדים באוניברסיטאות ,במכללות
האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך.
הנתונים אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
מקור :למ"ס

כידוע ,במדינת ישראל (נכון להיום) קיים חוק גיוס חובה ,וחלק גדול מתלמידינו פונה ,עם סיום לימודיו
התיכוניים ,לשירות צבאי (או אזרחי) הנמשך בין שנתיים לשלוש שנים ואף יותר.
בנוסף לדרישות האקדמיה ,גם למסלולי שרות (צבאי) נבחרים דרישה ללימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל.
העובדה שצהל של המאה ה 21-הוא צבא מאוד טכנולוגי מחייבת שללוחמיו ולחייליו יהיה בסיס מדעי-
טכנולוגי איתן.
מובן מאליו שההכשרה למסלולי שירות כמו לוחמי צוות-אוויר או צוות-ים מחייבת ידע מעמיק בפיזיקה,
שחלקו מגיע מלימודי פיזיקה ומתמטיקה תיכוניים וחלק נוסף נרכש תוך כדי ההכשרה במהלך השרות
עצמו .אבל גם מסלולי שירות כמו בחיל המודיעין ,חיל התותחנים וחילות נוספים מהווים צרכני בוגרים
טובים ואף מצטיינים בלימודי פיזיקה.
כך ,לדוגמה ,חיל המודיעין (חמ"ן) מציע:
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אבל רבים אחרים "מתפתים" לבחור במסלולי לימוד הנראים ,על פניו (ואולי הם אכן כאלה) ,קלים
ופשוטים יותר – מבלי להבין כי במקרים רבים ,עם סיום לימודיהם ,ימצאו עצמם נדרשים או אף נאלצים
לפתוח שוב את המחברות ואת ספרי הלימוד ,ולהשלים לימודי פיזיקה .אם במסגרת צהל ,שהרי לימודי
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המכניקה ,האלקטרומגנטיות ,האופטיקה והגלים עומדים ביסודם של תחומי עיסוק רבים ומגוונים
במסגרת חילות הרגלים ,השריון והתותחנים וההנדסה הקרבית ,וזאת מבלי להזכיר את הסיירות ,את חיל
הים ואת חיל האוויר.
סטודנטים רבים נדרשים ללמוד במכינות קדם-אקדמיות או להירשם לקורסים אקדמיים על מנת ללמוד
את יסודות הפיזיקה ,והיתרון של אלה שלמדו מקצוע זה בתיכון מתברר לעתים קרובות כמובהק.
מבנה הלימודים במערכת החינוך הישראלית איננו אחיד :ישנם ישובים בהם תלמיד לומד שמונה שנים
בבי"ס יסודי ,וממשיך משם לביה"ס התיכון  -לארבע שנים נוספות .בישובים אחרים לומד התלמיד שש
שנים ראשונות בביה"ס היסודי ,ממשיך משם ל"חטיבת הביניים" לשלוש השנים הבאות ,אחריהן מגיע
לעוד שלוש שנים לביה"ס התיכון ("החטיבה העליונה") .על-פי מודל נוסף ,מתחיל התלמיד את לימודיו
בבי"ס יסודי  -לשש שנים ראשונות ,ועובר אחר-כך לתיכון שש-שנתי( .קיימים ישובים בהם יש צירופים
אחרים ,ייחודיים ,אך בשל מספרם הזעום לא נדון בהם).
כיום ,בכל המודלים הקיימים בזרם הממלכתי ,קיימת נטייה לחשוף את תלמידי כיתות ט' או י' ללימודי
מבוא ממגוון תחומים דיסציפלינאריים (הומניים ,חברתיים ,מדעי החיים או ריאליים) .חשיפה שטחית זו
אמורה לאפשר לתלמידים לבחור ,לקראת המשך לימודיהם בכיתות י"א ו-י"ב ,את מגמת הלימוד
המועדפת עליהם .לא תמיד הבחירה במגמה נתונה בביה"ס התיכון מרמזת על בחירת העיסוק בתום
הלימודים (אדלר וארגמן.)1996 ,

קיימות דרכים רבות להביא את המידע המתייחס לנחיצות לימוד הפיזיקה בתיכון לתלמידים הצעירים,
הלומדים בכיתות ח ו-ט .להלן המלצות לאחדות מהן:


אירוח חיילים ,בעדיפות מבוגרי ביה"ס ,אשר יספרו את שירותם הצבאי וידגישו את השימוש
שעשו בכלים שקיבלו במערכת החינוך – עם דגש ,כמובן ,על לימודי הפיזיקה.



אירוח מהנדסים ,בעדיפות מבוגרי ביה"ס ,אשר יספרו על החשיבות ועל הנחיצות של לימודי
הפיזיקה שלהם במהלך הכשרתם ובעת ביצוע עבודתם העכשווית.



חלוקת חומר המעיד על היות הפיזיקה נושא משמעותי הנלמד בקורסים הצבאיים הנחשבים
"יוקרתיים" ,והדגשת העובדה שלימוד הפיזיקה מצוי ,ברמה זו אחרת ,ברובם (החל בקורס
חובלים ובקורס טיס ,דרך קורסי הנדסה ,תותחנים ושריון וכלה בקורס נהיגה).



הדגשת הנושא בסיורים ובביקורים המתקיימים באותם מקומות בהם קיים עיסוק בפיזיקה
לרמותיה השונות :בתעשייה ,בצבא ובאקדמיה.



ארגון מפגשים בין הורי תלמידים לאנשים העוסקים בפיזיקה – בפרט בתעשייה והבאה,
באמצעותם ,של המסר לגבי הנחיצות והתפקיד המרכזי של הפיזיקה בתשתית התעשייתית על כל
רבדיה.
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 .2החשש הקיים אצל רבים מהתלמידים לגבי הקושי המיוחס ללימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל,
כשמנגד האפשרות ללמוד במסלולי לימודים הנחשבים "נוחים" יותר ,לעתים אף קלים
משמעותית.
הדעה הרווחת היא שהתלמיד הישראלי הממוצע נוהג לבחור את מגמת לימודיו על בסיס שיקולים
פרגמטיים ,ואחד המשמעותיים שבהם הוא מידת הקושי של המסלול הנבחר ,לצד מידת ההשקעה
הנדרשת בו.
לימודי  5יח"ל בפיזיקה אינם נחשבים ,ובצדק ,לאחד המסלולים הקלים; נהפוך הוא .קביעות כמו
"לימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל מיועדים רק לגאונים" ,או "רק ה"חנונים" לומדים  5יח' פיזיקה"
נשמעות בבתי ספר רבים .בשתי האמירות האלה ישנה ,ללא ספק ,הגזמה – אך אי אפשר לקבוע
שהן משוללות יסוד באופן מוחלט .בוודאי לא אם משווים את רמת הקושי של לימודי הפיזיקה
לזו של מקצועות מקבילים הנלמדים במערכת החינוך העל יסודית.
על מנת להתגבר על בעיית הקושי המיוחס ,וכאמור ,במידה סבירה של צדק ,ללימודי פיזיקה
ברמת  5יח"ל מומלץ לכל בי"ס לבנות מערכת תמיכה ,אשר תעמוד לרשות התלמידים שיזדקקו
לה .כאן המקום לציין שגישה זו אומצה על ידי תכנית העתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית
בחטיבה העליונה ,ומורי הפיזיקה הונחו והוכשרו לאתר את התלמידים המתקשים בכיתותיהם ,י
עד י"ב ,ולסייע להם בשעת תגבור שבועית.
קיימים בתי ספר אשר מאפשרים "גיבוי" דומה לתלמידים ההווים קושי באמצעות שעות סיוע
פרטני או קבוצתי – פעולה שכאשר מתבצעת נכון עשויה בהחלט למנוע נשירת תלמידים ממסלול
 5היחידות.
כיום קיימים גם גופי התנדבות לא מעטים ,בהם
עמותת "שיעור אחר" ()http://www.shiuracher.org/about-heb.pdf
או עמותת פו"ש
http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/sbs.py?&_ID=13848&did=8020&G=13850&_Us
.)erReference=221EC26F01E9B4C75585CDC9

 .3מסלול לימודי הפיזיקה בהחלט מעניין ,אך עניין זה לא תמיד משתקף בהוראת השלבים המאוד
ראשוניים ,בהם בדרך כלל התלמיד מקבל את ההחלטה על מגמת הלימודים המועדפת.
גלוי וידוע שגיבוש הדעה של תלמידים על מקצוע נתון ,פיזיקה במקרה שלנו ,תלוי בפרמטרים
רבים .מרבית התלמידים מביטים במקצוע דרך ה"אשנב" שהמורים "פותחים" ,ויש לומר בכנות
שלא תמיד ה"פתיחה" היא לכיוון הנכון.
מערכת החינוך משקיעה מאמצים ניכרים על מנת לסייע ולכוון מורים בבחירת הדרך להצגה ראויה
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של מקצוע הפיזיקה ,עם דגש על שלבי הלימוד הראשונים .אחת מ"מטרות העל" של תכנית
ה"עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" מכוונת במדויק להשגת מטרה זו:

התכנית בנושאי הפיזיקה המיועדת לתלמידי העתודה המדעית -טכנולוגית תציג פיזיקה
"אטרקטיבית ,יפהפייה ושמחה ",היוצרת חיבור רגשי  ,שיעמוד כסכר בפני פחדים כלפי תחום
הפיזיקה ויביא להרחבה משמעותית של מספר התלמידים הבוחרים ללמוד מדע בכלל ופיזיקה
בפרט  .התכנית תהיה מבוססת על תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים ותציב ,
בצד דרישות סבירות של ידע  ,תהליכי חשיבה ומיומנויות  ,אתגרים לתלמידים המסוגלים לכך .
התכנים התוספתיים ,מעבר לתוכני תכנית הלימודים בחטיבת הביניים ,יותאמו גם לתוכני
החטיבה העליונה וגם לסטנדרטים בין-לאומיים כמפורט במסמכי המסגרת של ה–  TIMMSוה-
.PISA
לכן ,עקרונות ההתמודדות עם בעיות עתירות הקשר ומידע המיוצג בדרכים מגוונות  ,כמו גם עקרונות
המקובלים במבחנים הבין-לאומיים  -הם אשר יכתיבו את אופי ההוראה ודרכי העבודה של המורים
לפיזיקה ,הוראה המתוכננת להציג את המקצוע בצורה אטרקטיבית( .מתוך רציונאל התכנית).

כיצד ,אם כן ,ניתן לנסות ולשכנע תלמידים בנכונות ההחלטה לבחור במגמת הפיזיקה בלימודיהם העל
יסודיים? מהם הנימוקים שעשויים לנטרל את החששות שהוזכרו מעלה?
לשמחתנו ,הנימוקים מבוססים ,חזקים וגם משכנעים.


הפיזיקה הוא מקצוע שימושי; במהלך לימודי פיזיקה ,אנחנו רוכשים ומפתחים מיומנויות
כמותיות ואנליטיות המכשירות אותנו לקלוט ולארגן נתונים ,לנתח אותם ולפתור בעיות במגוון
תחומים – החל מסוגיות יום-יומיות פשוטות וכלה בבעיות הנדסיות ,מדעיות או כאלו בהן
נתקלים בתחומי מדעי החברה והחיים .הבנה בסיסית של חוקי היסוד של הפיזיקה מאפשרת
לנו לארגן את תפיסת עולמנו ,ומסייעת לארגן ולקשר בין תופעות טבע אשר נראות ,לכאורה,
כמנותקות האחת מן השנייה.



לימודי הפיזיקה עשויים להיות מאד מעניינים ,בפרט בהיותם מוצגים על ידי מורה שהוכשר
להאיר את הצדדים מעוררי הפליאה שבחומר הלימוד .הפיזיקה מאפשרת לנו להבין כיצד
"עובד" העולם שסביבנו .ריצה ,הרמת משקלות ,טניס ,זריחה ושקיעה ,עונות השנה ,גאות
ושפל ,גשם ושרב ,הקשת בענן...ולמעשה מגוון עצום של התרחשויות הסובבות אותנו הופכות
למובנות כאשר אנחנו מנתחים אותן באמצעות חוקי הפיזיקה ,תוך שימוש בשפה המתמטית.
הבנת חוקי פיזיקה מאפשרת הבנת תופעות טבע בכל ה"ספקטרום" ,מהקצה הפשוט של קפיצה
לגובה או של פעולת נורת "אגס" ועד לגרעין האטום (או להתפשטות היקום ,אם תעדיפו סדרי
גודל "אסטרונומיים).



בישראל מרבים להתהדר (ובצדק!) בתעשייה "עתירת הידע" (היי-טק) שלנו .הפיזיקה מהווה,
ללא ספק ,את הבסיס לטכנולוגיה החדשנית ביותר הקיימת ,כשם שהייתה בזמנו לבסיס של
התעשייה הישנה .אין תעשיית היי-טק שאינה צומחת מאחד או יותר מתחומי הפיזיקה
(מכניקה ,אלקטרומגנטיות ,אופטיקה ואלקטרואופטיקה ,אקוסטיקה ועוד ועוד.)...
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צעירות וצעירים רבים ,הבוחרים ונבחרים לשרת שרות משמעותי בצהל ,נדרשים לעשות שימוש
במהלך שירותם בידע הנרכש במהלך לימודי הפיזיקה .במקרים רבים השלמה והרחבה של
לימודי הפיזיקה מהווה תנאי הכרחי לביצוע תפקידים רבים .רצוי וראוי שתלמידים יכירו אילוץ
זה ,וייקחו אותו בחשבון בעת בחירת מדמות הלימוד.



לימודי פיזיקה נחשבים ,ובמידה רבה של צדק ,לתחום מדעי "מאתגר" .האתגר עשוי להיות
יותר קל למימוש ככל שהבסיס המתמטי של הלומד טוב יותר ,וככל שלמידת המתמטיקה
והפיזיקה מתחילה בגיל צעיר יותר .ניתן ,כמובן ,להתחיל ללמוד פיזיקה ומתמטיקה גם
בגילאים יותר מבוגרים ,אבל חשוב להבהיר שבמקרה זה המשימה קשה יותר מאשר אילו
הלימוד החל בגיל צעיר יותר.

מכון ויצמן ,באמצעות המחלקה להוראת המדעים ,הפיקה את המסמך הבא.
המסמך מתאר ומסכם בצורה מקובצת את עיקרי הגורמים המצדיקים לבחור לימודי פיזיקה ברמת 5
יח"ל.
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אחת הדרכים המומלצות להגברת העניין שמגלים התלמידים בלימודי פיזיקה ,הן בשלבי הלימוד
הראשוניים ובוודאי בהמשך ,היא חשיפתם למגוון הגדול של הפעילויות המוצע כיום הן ברשת
האינטרנט והן במרכזי לימוד אחדים ,הפרוסים ברחבי ישראל.
כך ,מכון דוידסון לחינוך מדעי מציע לתלמידים ,כמו גם למורי הפיזיקה ,סדרת פעילויות שעשויות לעניין
תלמידות ותלמידים רבים :מ"סודות הפירמידות" ועד לשאלה "מהי עבודה" ,מ"סודות הספורטאים"
ועד לסוגיה "איך עובד מיקרוגל?".
עשרות נושאים הממוקדים בכל "ספקטרום" העניין של התלמידה והתלמיד הממוצעים ,כמו גם המעט
יותר חלשים ,ובוודאי כאלו ה"מדברים" אל התלמידים המצטיינים.
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 .4אצל חלק מהתלמידים קיים גם החשש שלימודי פיזיקה יגרמו לסביבתם (חבריהם) לראות אותם
כ"חנונים" ,כתלמידים "למדנים" מידי ,דבר שיפגע בתדמיתם בעיני אחדים מחבריהם .סוגיה זו
נוגעת גם לבנים ,אך יותר מכך לבנות ,ומחייבת התייחסות מיוחדת.
בשיקולים כאלו ,סובייקטיביים ותלויי הסביבה החברתית והתרבותית בה נמצאים ,יש "לנו"
מעט שליטה ,ומרבית המאמצים צריכים להיות מופנים בחינוך המיועד לעיצוב ההתנהגות
העתידית.
הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות בהקשר זה הוא להציג לתלמידים אנשים מוכרים ו"-מוצלחים"
(בקנה המידה של התלמידים) ,במיוחד כאלה המהווים מושא להערכה או להערצה של הנוער,
שאכן למדו ברצינות ,השקיעו בלימודיהם ומוכנים להעיד כל כך.
הלחץ החברתי המופעל על ידי ה"בטלנים" משפיע לרוב באופן ניכר על נערות ונערים; רק צעירים
בעלי "אופי חזק" יכולים לעמוד ב"פיתוי" ולהחליט את ההחלטות שאכן המתאימות להם ,עם
דגש על בחירת מסלולי מצוינות מדעית.
סוגיה מרכזית היא הצורך לעודד את התלמידות שלא לבחור במסלולי לימוד הכוללים פיזיקה
ברמה הגבוהה .מאתר קרן טראמפ :בצומת הבחירה במגמות הלימוד בתחילת החטיבה העליונה,

בנות ובנים נוטים לכיוונים שונים .בתחומי המדעים ההבחנה הזו בולטת במיוחד ,משום שבעוד
שמרבית התלמידים במגמות מדעי המחשב ופיזיקה הם בנים ,מגמות כימיה וביולוגיה מכילות
בעיקר בנות .חלוקה זו הולכת ומעמיקה במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה.
חשוב אפוא לאמץ גישה
התומכת ומעודדת בנות לפנות
ללימודי מפיזיקה .תשומת לב,
חיזוק ואפילו מתן "זכות
קדימה" בקבלת תשובות
לשאלות בכיתה (כידוע ,חלק
גדול מהבנות נוהג שלא
"להידחף" ,בניגוד לחלק
מהבנים) ,ועל ידי כך לחזק את
ביטחונן העצמי ובעקבותיו גם
את הנטייה להעז ולהתמודד עם
מסלולי לימוד אתגריים במקרה דנן ( -פיזיקה  5יח"ל).
בעיה נוספת היא ההשפעה הרבה של אמצעי התקשורת ההמוניים ,ובאופן יותר ממוקד הפרסום
המסחרי הנלווה למרביתם ,לצד רבים מתכני האקטואליה והרכילות הרבות המשודרות מידי יום
ביומו .קשה שלא להסכים לקביעה שלא תמיד ההשפעה הזו מהווה גורם מדרבן לימוד ,או שלא
לראות את המשקעים השליליים שחלק מהתכניות האלה משאירות אצל תלמידינו .עם זאת ,לא
נראה שקיים פתרון לסוגיה זו ,למעט הגברת המודעות וקיום שיחות הבהרה משכנעות עם
התלמידים.
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 .5רבים מהתלמידים חוששים כי אם ייתקלו בקשיים לימודיים ,לא יהיה מי שיוכל לחלץ אותם
מהקושי; לרבים מהם אין בבית מי שמסוגל (או בהיבט של ידע ,או בהיבט של פנאי) לסייע
בהבנת סוגיות מורכבות בתחום הפיזיקה ,או לעזור בפתרון בעיות.
כאמור ,לימוד פיזיקה נחשב ,אולי במידה מסוימת של צדק ,נחשב לקשה מעט יותר מחלק גדול
מתחומי הלימוד האחרים המוצעים לתלמיד .האפשרות להגדיל באופן משמעותי את מספר לומדי
הפיזיקה ברמה הגבוהה עשויה להיות מציאותית הרבה יותר ,אם נדע לספק לתלמידים מעין "ביטחון"
לכך שאם בניסיון להשגת הרף הגבוה הנדרש במהלך לימודיהם הם ייתקלו בבעיות – יימצא
מאחוריהם "מישהו" שיסייע.
הרעיון זכה לשיתוף גם ביוזמה להגדלת
מספר התלמידים הבוחרים ללמוד
מתמטיקה ברמת  5יח"ל" ,התכנית
הלאומית לחיזוק לימודי המתמטיקה –
."2X5
סביר להניח שאם כל בית ספר יקצה
שעתיים שבועיות לתמיכה בתלמידים
מתקשים ,הרבה יותר נערות ונערים "יעזו"
להיכנס למסלול המאתגר שההצלחה בו
תביא אותם לבחינת בגרות יוקרתית ,שביחד עם לימודי מתמטיקה מוגברים תשתש "מפתח" לפתיחת
דלתות רבות וחשובות .יש לקוות שיימצא המקור התקציבי לאותן שעות תמיכה בתלמידים ,שכן זו
השקעה שעשויה לחולל תמורה נוספת והיא הקטנת הנשירה.

 .6בהיות מקצוע הפיזיקה ,כמו מקצועות "ריאליים" נוספים ,מקצוע מאד "היררכי" – אי הבנה
של מקטע לימודי אחד עלול לגרור אי הבנה רחבה יותר ,ובעקבותיה כשל לימודי חמור,
שתוצאתו יכולה להגיע לכדי פרישה מהמגמה בסוף כיתה י"א או אפילו לקראת אמצע י"ב.
היות הוראת הפיזיקה הליך מאד סדור ,היררכי ועוקב ,בו כל חוליה מונחת על החוליה הקודמת,
ומשמשת בעצמה בסיס להנחת החוליה הבאה – איננה מקלה ,בלשון המעטה ,על הלומדים .הם
נדרשים לנוכחות מלאה בשיעורים ,הם מחוייבים בהקשבה ובהבנה רציפים של הנחמד .שני תנאים
חשובים המאפשרים את יצירת הרצף הלימודי ואת שמירת העירנות מתמדת הדרושה הוא העניין
שיש לתלמיד בחומר הנלמד והמשמעות שהוא מייחס הן ללימוד עצמו והן לתוצאותיו.
אחת הדרכים המוכחות ,שכבר הוזכרה במאמר זה ,היא החיבור בין הלימוד התיאורתי ללימוד
המעשי – הן במעבדה והן במסגרת פעילויות ניסוי והתנסות המתאפשרות כיום במגוון מקומות
ומוסדות.
מזה שנים אחדות ,כמעט כל מוסד אוניברסיטאי אליו ביה"ס יפנה בבקשה לאירוח קבוצת תלמידים
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יענה בחיוב; לעתים קרובות היוזמה לאירוח הסיורים תגיע מהמוסדות אל בתי הספר .הטכניון ,אונ'
ת"א ,אונ' בר-אילן והאונ' העברית מרבים לארח סיורי תלמידים.
גם למוזיאוני המדע יש להציע סדרה רחבה של פעילויות (בתשלום) ,שיש בהן לגרום להעלאת העניין
של תלמידים בני כל הגילים בלימודי פיזיקה .פעילויות אלה עשויות לשמש זרז ומעורר סקרנות,
שבעקבותיו תשתפר מאד חווית הלמידה.
לבתי הספר באזור ירושלים והמרכז
מומלץ לגיע למוזיאון המדע על שם
"בלומפילד" ,הסמוך לאוניברסיטה
העברית בירושלים (קמפוס גבעת
רם) .את פירוט התערוכות,
האירועים והפעילויות הלימודיות
ניתן לראות באתר המוזיאון,
בכתובת:
http://www.mada.org.il/

באזור הצפון ,בתי הספר התיכוניים יכולים להביא את תלמידיהם למוזיאון המדע "מדעטק" ,הממוקם בעיר
התחתית בחיפה .בשטח המוזיאון כלול גם פארק-מדע ובו מתקנים רבים המשלבים לימוד עם הנאה.
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מאתר המוזיאון:

מדעטק – המוזיאון הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל ,הינו מוזיאון מצטיין ובולט ,המוביל את פעילויות
החינוך והתרבות המוזיאליות-מדעיות בישראל .מדעטק מבסס את פעילותו על תשתית מקצועית ,על
התחדשות מתמדת ועל גישה חינוכית מתקדמת ,ומטביע חותם משמעותי על החברה הישראלית.
המבקר במדעטק עובר חוויה חיובית ומעצבת ,המחזקת את הבנתו ומגבירה את אהדתו למדע
ולטכנולוגיה.
"חזון" המדעטק עולה בקנה אחד עם ההגישה המתוארת במסמך זה:

המדעטק נועד "להוות מוזיאון מדע חדשני ומרכז מדעי-חינוכי מוביל ,המקרב את המדע והטכנולוגיה
לקהל הרחב בדרך חווייתית ,אינטראקטיבית ,מהנה ובלתי אמצעית;
ב .לעורר סקרנות ויצירתיות בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים ,להניעם ללמוד ולחקור ,ולעודד אותם
לבחור במקצוע בתחומי המדע והטכנולוגיה ,למען עתיד הקהילה והחברה בישראל;
ג .לשמר את נכסי תרבות המדע והטכנולוגיה של העולם בכלל ושל ישראל בפרט;
ד .לקדם ולטפח אוריינות מדעית וטכנולוגית בקרב הציבור בישראל".
אנשי המוזיאון ישמחו לסייע לבתי הספר לתאם ולסנכרן בין הפעילויות המוצעות על ידם לבין תכניות
הלימודים.
הכתובת של אתר המדעטק:

http://www.madatech.org.il/

באזור חדרה ,בתי מהספר יכולים להביא את התלמידים ל"טכנו-דע" ,הממוקם בגבעת אולגה .גם במרכז זה
קיימת פעילות ענפה המיועדת
לחבב על התלמידים( ,בין
השאר) את לימוד הפיזיקה.
מתקיימות בטכנו-דע פעילויות
רבות הכוללות הפעלה
ליחידים או לקבוצות (על פי
הגיל) – תצפיות
אסטאונומיות ,ניסויים
ופעילויות מדעיות יעשירו את
הידע של התלמידות
והתלמידים המתעניינים במדע בכלל ובפיזיקה בכלל .כתובת האתר של הטכנו-דעhttp://technoda.org.il/ :
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לרשות בתי ספר הממוקמים באזורי "דרום-מרכז הארץ" עומד גם מכון דוידסון ,וכולל את "גן המדע".
המכון נמצא בקמפוס של מכון ויצמן ברחובות .פעילויות המכון כבר הוזכרו במסמך זה ,בהקשר מעט
שונה .מכון דוידסון ,שהוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן ,מקיים פעילויות רבות מאד לקבוצות ואף
לכיתות שלמות .פעילויות אלו כוללות קשת מאד רחבה של נושאים ,תוך גיוון רב באופי הפעילות,
במשך הזמן הנדרש וברמה המדעית (המותאמת כמובן לגיל ולאופי הקבוצה).
מאתר גן-המדע :מוזיאון מדע ייחודי שמציע מסע חווייתי לתוך הפיסיקה שמאחורי תופעות הטבע .פעילות

מהנה לכל המשפחה ולמבקרים בכל המסגרות (כיתות ,בודדים ,ארגונים וכו') .המוזיאון פועל תחת כיפת
השמיים בלב מכון ויצמן למדע ברחובות.
גן המדע ע"ש קלור הינו מוזאון המדע הראשון בעולם שנבנה תחת כיפת השמיים .הגן מתפרש על פני עשרה דונם
של מדשאות ירוקות שבהן מפוזרים יותר מתשעים מוצגים המדגימים את חוקי הפיסיקה ,השימוש באנרגיית השמש
והמים ותופעות טבע רבות אחרות
קישור לאתר של מכון דוידסון לחינוך מדעיhttp://davidson.weizmann.ac.il/ :
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 .7היות ולימודי פיזיקה צמודים ללימודי מתמטיקה ברמה גבוהה (עפ"ר  5יח"ל ,ולא פחות מ4-
יח"ל בציון טוב) ,התלמיד הבוחר בלימודי פיזיקה יודע שבמהלך לימודי המגמה יידרש להשקיע
שעות לימוד לא מעטות ,הן בלימודי פיזיקה והן בלימודי מתמטיקה ,וזה יבוא ,מן הסתם ,על
חשבון "זמנו הפנוי" או אף על חשבון חוגים ,תחביבים ועיסוקים אחרים.
לאורך שנים ,מורי הפיזיקה מודעים לאחת הבעיות המציקות לתלמידי כיתות ט' וגם י' בבואם
לבחור לימודי מגמה; כצפוי ,אוכלוסיית התלמידות והתלמידים שעשויה לבחור ולהתקבל
ללימודי פיזיקה ( 5יח"ל) היא בין האיכותיות ביותר הקיימות ,ודווקא תלמידים אלה הם
העוסקים או בספורט תחרותי ,או בלימוד נגינה ,או בפעילויות התנדבות במסגרות שונות או...
בשילוב של כל הדברים האלה .העומס על תלמידים מסוג זה ,שלומדים הרבה ,חזק ומשקיעים
אנרגיות וזמן בתחומים הנוספים גדול ,לעתים רב מהסביר .הפיתוי לבחור מגמת לימוד "קלה",
כזו שאיננה מחייבת השקעת זמן ומאמץ ,גדול.
עם זאת ,חשוב למורים (וגם להורים) להבהיר כי בראייה לטווח ארוך ,השקעה במגמת לימודים
משמעותית עשויה להשתלם ,ומתחייבת מחשבה רבה בטרם יגיעו ,התלמידה או התלמיד
המתלבט ,למסקנה "קלה" לטווח הקצר.
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