
 רה נבוכיםמו
 הלימודים במגמהתלמידי פיסיקה כותבים על 

 

למי שמגדיר את עצמו כאדם  ,זה מקצוע מעניין, מאתגר ומפתח חשיבה! מתאים למי שרוצה להבין עוד"

 )תלמידת כיתה י"ב( ".סקרן ולמי שמוכן להשקיע בלמידה רצינית

 

היו המון אופציות וזה היה  .לבחורלא כל כך ידעתי מה אני כיתה ט׳ כשהתחלנו לדבר על המקצועות ב"

אבל לאט לאט כשהייתי בשיעורי ניסיון וקראתי על המקצוע הבנתי שאני רוצה ללמוד פיזיקה  ,מבלבל

 .ים ומעניינים ברמותיהמקצועות האלה ממש כיפ .ומדעי המחשב ואני לגמרי מרוצה מהבחירות שלי

בכלל לא קשה  .ממש כיף לי בו ומעניין .זיקהולגבי פיזיקה ספציפית אני כל יום מחכה שיגיע שיעור פי

תבחרו מה שאתם אוהבים  .מה אתם בוחרים ,תחשבו טוב .ובאמת שזה כבוד ללמוד במקצוע הזה

 )יהב, תלמידת כיתה י'( ".ושיהיה לכם כיף ללמוד אותו

 

זה מקצוע סופר מעניין עם צוות  .אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בבית בירם היה לבחור פיזיקה"

 )ראם, תלמיד כיתה י'( ".תבחרו פיזיקה - המלצה שלי .מורים מצויין

 

פיסיקה הוא מקצוע חובה למי שרוצה להתקבל לטכניון או כמעט לכל מגמה מדעית בלימודים "

 )תמר, תלמידת כיתה י'( ".הגבוהים. זה מקצוע מעניין והשיעורים בו אף פעם לא משעממים

 

ייתי במצב שלכם חשבתי שזה רעיון מופרך ושאין סיכוי אני ממליצה לבחור פיזיקה! בהתחלה כשה"

שאעמוד בלחץ, אבל כשהתחלנו ללמוד הבנתי עד כמה זה אפשרי. אם אתם אוהבים את המקצוע, אל 

תוותרו לעצמכם בגלל לחץ או חשש מציונים, כי זה באמת עניין של ניהול זמן ושל רצון ללמוד ולהצליח. 

)מיכל, תלמידת  ".מתאימה לכם ושתהיה עלייה קלה לבית בירםמאחלת לכם שתעשו את הבחירה שהכי 

 כיתה י"א(

 

לבחור מקצוע שמעניין אותך ושאתה אוהב ולחשוב על התועלת שיביא לך בעתיד, כמו בונוס גבוה "

פיזיקה עניינה אותי מאוד בחטיבה וכל הזמן יש לי תהיות לגבי דברים בלתי  בקבלה לאוניברסיטאות.

שעות שבועיות שזה אפילו פחות ממה שהיה  6הלימודים הם רק  שפיזיקה יכולה לפתור.מובנים בייקום 

 )אורי, תלמיד כיתה י'( ".העילויות בלי בעיחוגים ופ ,בחטיבה ואפשר לשלב עם למידת מקצועות מדעיים



 

ר מכל המקצועות בבית הספר. המורים אוהבים תהאווירה במקצוע הזה היא פשוט האווירה הטובה ביו"

 )ינאי, תלמיד כיתה י'( ".סיקה וזה בא לידי ביטוי בהסברים ובלהט למקצוע ... ממליץ לבחורפי

 

לאלה שמתכננים לעבוד במקצוע מדעי בעתיד או  :לפי דעתי המקצוע מתאים לשני סוגים של אנשים"

 .בתחום המחשבים ולאלה שבאמת אוהבים פיזיקה והמקצוע מעניין אותם

היה לי כיף, מעניין ומסקרן  .נה, אבל זה לא אומר שלא נהניתי בפיזיקהאני אישית שייך לקבוצה הראשו

מאוד. ממליץ מאוד לבחור במקצוע הזה אם אתם שייכים לאחת מהקבוצות שציינתי. אגב, לדעתי 

 .ועם כלכלה )מה שאני בחרתי( פיזיקה משתלב טוב עם מדעי המחשב

אז כנראה שתצטרכו  ,למשל ,פיםאם אתם מחפשים שילוב עם מקצועות אחרים או עם חוגים/צו

 )אמל, תלמיד כיתה י"ב( "!שיהיה בהצלחה .להתייעץ עם עוד אנשים

 

מגמת פיזיקה היא מגמה חווייתית. בכיתה שלי, אנחנו עובדים, לומדים וצוחקים והאווירה בכיתה "

אוהב/ת  מאוד כיפית ונעימה. בפיזיקה יכולים להיות המון עליות ומורדות בתחילת הדרך אבל אם את/ה

ומתעניינ/ת במקצוע, את/ה יכול/ה ליישר את הקווים, כמובן עם המון רצון, מאמץ והתמדה. המקצוע 

פעמים  5יהיה ״כל החיים שלך״, אפשר לשלב המון דברים עם המקצוע, אני למשל מתאמנת  פיזיקה לא

אבל עדיין יהיה  ,בשבוע וגם מנגנת עם תזמורת מובילה. אמנם פיזיקה הוא מקצוע עמוס יותר מאחרים

ראשיים )מגמות(  2זמן לדברים אחרים )יהיה לך חיים(, חוץ מזה אני גם מתנדבת במד״א ויש לי עוד 

ואני עושה גם עבודת מחקר בפיזיקה חוץ ממגמת פיזיקה. המקצוע השני שאני מרחיבה הוא כימיה 

זה בשני המקצועות. כמו  יש לא מעט נושאים דומים ומכסים זה את -ולדעתי זה שילוב טוב עם פיזיקה 

אבל זה אפשרי והאווירה בכיתה והגישה של המורים גורמים לי  ,שהזכרתי קודם, המקצוע די מעמיס

 )ניירוז, תלמידת כיתה י"א( ".לאהוב ולהתעניין במקצוע עוד יותר

 

תתרשמו, קחו בחשבון שהחומר נראה מפחיד טיפה בהתחלה, אבל אם  ,תבואו לשיעור ניסיון, תנסו"

 .מאוד תופסים את העיקרון ומתחילים להביןמהר לכו על זה,  -מעניין אתכם  הוא

אני אישית מתאמנת בין ארבע לחמש פעמים בשבוע ומצליחה לשלב  .ניתן לשלב אימונים עם פיזיקה

 )מרי, תלמידת כיתה י"א( ".אם אוהבים את המקצוע זה מאוד כיף .פיזיקה בלי בעיה


