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 תיאור התכנית

עם עידוד מנהיגות חברתית ויצירת בסיס איתן  מדע יהתכנית למנהיגות מדעית משלבת לימוד

ם של בני נוער רבים ללימודי מדעים פיזיקה ואסטרונומיה תוך העצמה אישית משיכתל

בעלי יכולות למידה ומוטיבציה גבוהה,  ב"י-וחברתית. במסגרת התכנית, תלמידי כיתות י'

בתי הספר היסודיים בנושאי מדע שונים בשילוב פעילות חברתית מדריכים תלמידים מ

מקרית מלאכי ועד אילת,  -חווייתית. הפעילות מתקיימת במוקדים רבים בגליל וברחבי הנגב 

 הכולל הפזורה הבדואית. לאחר השירות הצבאי או הלאומי, הבוגרים מועמדים לקבלת מלג

 מבית הספר היסודי ועד האקדמיה. – ים באקדמיה, כך שלמעשה נוצר רצףמדע לימודיל

 מטרת המחקר

, ובתוך כך מחלקת הערכה ומדידה בקרן רש"י התבקשה לספק מידע מעצב במהלך התכנית

להעריך מחנה בן שלושה ימים שנערך בחג הסוכות. המחקר הנוכחי ביקש לבחון את עמדות 

אחרי פעילות השיא לפני ומיד  -הפעילות השנתית המדריכים כלפי התכנית עם תחילת 

שהתקיימה בחג הסוכות, פעילות שנועדה להעשיר בין היתר גם את המדריכים. ההערכה 

מנת -בשלב זה של השנה נועדה לספק מידע בזמן אמת על המתרחש בתכנית, וזאת על

ות לשאלוני סוף השנה, כמו גם לבחון את מבלי לחכ להפיק לקחים אותם ניתן ליישם

אפקטיביות המחנה האינטנסיבי. ההערכה תושלם עם קבלת ממצאי שאלון סוף הפעילות 

 תלמידי בית הספר היסודי )תחילת וסוף השנה(. –השנתית ושאלוני החניכים 

 שיטת המחקר

עם תחילת פעילות  כתובלאו שאלון ימ ב"מכיתות ט' עד י בנות( 39מדריכים )מתוכם  52

מדריכים.  75בן שלושת הימים, השיבו על השאלון  ההעשרה בחג הסוכות. לאחר המחנה

הוסרו מהניתוח הסופי משום שהשיבו על שאלון סוף המחנה בלבד מדריכים  29מעני 

 ילותמדריכים בתחילת הפע 52)מסיבות לוגיסטיות(. לבסוף, נלקחו בחשבון תשובותיהם של 

בסופה. המדדים שנבחנו היו בין היתר יכולת סובייקטיבית, מסוגלות עצמית מדעית, עניין  46-ו

ועוד. במדעים, התנסות מדעית, עמדות כלפי עולם המדע, ידע ויכולות מדעיות, תמונת עתיד 

ת הממצאים נותחו בין היתר במבט מגדרי, לאור ההתעניינות הגוברת בשילוב בנות בתכניו

 מדעיות ובמדעים בכלל.

 ממצאים עיקריים

 מסוגלות עצמית, ידע ויכולת 

 טכנולוגית של -נראה כי המחנה היה אפקטיבי בהעלאת תחושת המסוגלות המדעית

המדריכים. השינוי אמנם היה צנוע, אך יש לזכור שהמדריכים הינם תלמידים מצטיינים, 



ד. כמו כן, יש לזכור כי המחנה ארך ומראש היו בעלי תחושת מסוגלות מדעית גבוהה מאו

 90%שלושה ימים בלבד, פרק זמן קצר יחסית. לשם המחשה, בתחילת המחנה, 

מהמדריכים הסכימו במידה רבה או רבה מאוד כי אם ישקיעו מאמצים, יצליחו בלימודי 

מהמדריכים  81%. באופן דומה, 96%-המדעים בתיכון. לאחר המחנה, שיעור זה עלה ל

אם ירצו יוכלו לסיים בהצלחה תואר ראשון באחד מתחומי המדעים, לעומת האמינו ש

בסיומו. בסיכומו של דבר, רמת המסוגלות הממוצעת של המדריכים עלתה בשיעור  89%

 דרגות(. 7)בסולם בן  6.63-ל 6.33ממוצע ציון , מ4.68%של 

 עור בינוני. למשל, גם רמת הידע היכולת הסובייקטיבית של המדריכים עלתה בשי

מהמדריכים טענו שישנם הרבה נושאים בתחומי המדע שהם  62%בתחילת המחנה, 

בסיום המחנה. בסיכומו של דבר, רמת הידע והיכולת  65%מבינים לעומק, לעומת 

)בסולם בן  6.00-ל 5.78ממוצע ציון , מ3.73%מדריכים עלתה בשיעור של הממוצעת של ה

 דרגות(. 7

 *וגלות, ידע ויכולת מדעיתמס

 ים שהסכימו עם ההיגדיםמשיבשיעור ה* 

 

 עניין במדע

  42%רמת העניין במדעים וטכנולוגיה עלתה בשיעור גבוה יותר. למשל, לפני המחנה 

בלבד מן המדריכים טענו כי מעניין אותם להבין תופעות טבע כמו מערכת השמש, 

בסיום המחנה. בסיכומו של דבר, רמת העניין הממוצעת של המדריכים  67%לעומת 

 דרגות(. 7)בסולם בן  5.51-ל 5.18ממוצע ציון , מ6.44%עלתה בשיעור של 

  בנוסף, עם תחילת המחנה, התבקשו המדריכים לציין את רמת העניין שלהם במדעים

. נמצא כי בתחילת המחנה המדריכים דרגו את עצמם 10-ל 1בסולם שבין  –וטכנולוגיה 

 .4.03%שיפור של  –בסיום המחנה  8.78, לעומת 8.44בציון הממוצע 
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 *עניין במדע

 ים שהסכימו עם ההיגדיםמשיבשיעור ה* 

 

 עמדות כלפי עולם המדע

  מאוד בתחילת המחנה, ונשארו כך  חיוביותעמדות המדריכים כלפי עולם המדע היו

מהחניכים טענו כי הם אוהבים במידה רבה או  83%בסיומו. למשל, בתחילת המחנה, 

כומו של דבר, עמדות המדריכים בסיומו. בסי 85%רבה מאוד את עולם המדע, לעומת 

 דרגות(. 7)בסולם בן  6.30-ל 6.26ממוצע ציון , מ0.64%עלו בשיעור צנוע של 

 תמונת עתיד

  ציוני המדריכים היו גבוהים מאוד בתחילת המחנה, ועלו מעט לאחר סיומו. כך  כאןגם

במדע בעתיד. למשל,  שגם בתחילתו, ועוד יותר בסיומו, המדריכים רואים עצמם עוסקים

מהמדריכים טענו כי הם מתכוונים ללמוד בעתיד מדעים  83%בתחילת המחנה, 

לאחר סיומו. בסיכומו של דבר, ממוצע כוונת הבחירה במדעים  87%באקדמיה, לעומת 

)בסולם בן  6.40-ל 6.18ממוצע ציון , מ3.53%הממוצעת של המדריכים עלה בשיעור של 

 דרגות(. 7

 *תמונת עתיד

 

 ים שהסכימו עם ההיגדיםמשיבשיעור ה* 

 

 הבדלים מגדריים

 הבנים  בתחילת המחנה, אך לאחר סיומו ותדומ נמצא כי עמדותיהם של הבנים והבנות די

ממוצעת בכל המדדים עמדה בקרב הבנים על הפותחים פער משמעותי. למעשה, העלייה 

 . בלבד בקרב הבנות 1.23%לעומת  11%
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 *אפקטיביות המחנה במבט מגדרי )ציון כולל(

 

 1-7: ממוצע כל ההיגדים. טווח אפשרי* 

 

 סיכום ומסקנות

  המחנה נמצא אפקטיבי בהעלאת כל המדדים שנמדדו, כך שלאחר המחנה המדריכים

עניין רב יותר במדע, בעלי תחושת מסוגלות מדעית רבה יותר, עמדותיהם כלפי מגלים 

 עולם המדע חיוביות יותר והם מתכוונים יותר לעסוק במדע בעתיד.

  6.44%-)עמדות כלפי עולם המדע( ל 0.64%העליות במדדים השונים היו צנועות, ונעו בין 

שום שהמדריכים הגיעו מראש עם עמדות דרמטיות מ אינןכי העליות  סביר)עניין במדע(. 

לא היה זה ריאלי לצפות לעליות גבוהות  ,לכן .כלליות חיוביות מאוד כלפי עולם המדע

המחנה ארך שלושה ימים בלבד והוערך באמצעות כלים שנועדו לבחון את  בנוסף,מאלו. 

 התכנית לאורך השנה.

 עם קבלת נתוני תר מהתכנית. ממצא זה ימשיך להיחקר בהמשך, נראה כי בנים נתרמים יו

ין נובע פער ענסות ולהבין מאך על צוות התכנית במקביל לסוף השנה ועמדות החניכים, 

 וכיצד ניתן לצמצמו.
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