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  תיאור התכנית
תכניות שונות  12-תומך ב גוריון -הממוקם באוניברסיטת בן לנוער שוחר פיזיקה אילן רמוןמרכז 

והאסטרונומיה. מטרת העוסקות בפיתוח מצוינות, חשיפה והעשרה של תלמידים בתחומי הפיזיקה 

המרכז מאפשר לתלמידים העל של המרכז היא לקדם ולפתח את לימודי הפיזיקה במחוז דרום. 

המתעניינים בפיזיקה בכל שכבות הגיל ומכל מגזרי האוכלוסייה בדרום נגישות לידע עדכני 

 ם מקצועיים. ולתשתיות פיזיות מדעיות משוכללות, לצד הדרכה וליווי של מדריכים ומנחי

 מטרת המחקר 
לבחון את ההשפעות המתכוננות והלא מתכוננות של  ההשתתפות בתכניות המצוינות )עבודת גמר, 

קציות לגבי ייקה( לאורך זמן ולקבל אינדז, אולימפיאדת פייח"ל בפיזיקה  2-מדעיים ל פרויקטים

 המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה. 

 מתודולוגיה 
הסקר בחן את . 2008בוגרי התכנית שסיימו את התכנית בשנת  112י בקרב נערך סקר טלפונ

 סטאטוס הלימודים של הבוגרים ואת התרומה הנתפסת של ההשתתפות בתכנית. 

 ממצאים עיקריים 

  מבין בוגרי התכנית לומדים כיום באקדמיה או מתכננים  93%מניתוח ממצאי הסקר עולה כי

 ללמוד בזמן הקרוב. 

 לומדים במכללות 29%באוניברסיטאות ואילו באקדמיה לומדים לומדים רים המהבוג 71%-כ, 

 גוריון.  -מהבוגרים בחרו ללמוד באוניברסיטת בן 51%-בעיקר באזור הדרום.  כ

  מהם בחרו במקצועות מדעים 71%בבחינת תחום הלימודים שבהם בחרו הבוגרים עולה כי-

מחצית מהסטודנטים למדעי הרוח והחברה טכנולוגיים והיתר במקצועות מדעי הרוח והחברה. 

כי אינם  טענוטענו שאינם לומדים במסלול מדעי משום שלא התחברו לתחום. המחצית השנייה 

 . במדעים בעתיד או אינם מאמינים שיימצאו עבודה בתחום רוצים לעסוק

 מדעיםתחומי הב הידע בהעמקתשל התכנית קשורה  העיקרית התרומה לפי דיווחי הבוגרים 

   .מדעים כלפי יותר חיוביות עמדות יצירתבו

 מהם  95%. ההסתברות שילמדו באקדמיה את העלתה לא כי התכנית מדיווחי המשתתפים עולה

 . לאקדמיה פונים היו מקרה שבכל טענו



  
 

 (  N=46של ההשתתפות בתכנית לפי הבוגרים )התרומה המשמעותית ביותר 

 
 

 

 מסקנות והמלצות 
טכנולוגיים -מקצועות מדעייםלומדים  לפי ממצאי המחקר  מרבית בוגרי תכניות מרכז אילן רמון

רוך יעדי התכנית ניתן להסיק שבטווח הא האל ממצאים. על בסיס גבוהים הישגיהםבאקדמיה ו

. יחד עם זאת, לא ניתן להסיק מהמחקר לגבי התרומה הייחודית של התכנית להשגת מושגים

המשתתפים לעולם  תבחשיפעיקר בלידי ביטוי  ההתכנית בא תתרומ. דומה כי הללויעדים ה

יקה וביצירת עמדות חיוביות זהידע שלהם בתחומי הפי תוכן בהעמק ,האקדמיה ולמחקר האקדמי

 פי מדעים. כל

 


