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 תיאור התכנית 
ממחוז  י"ב-ו כיתות י"אבצטיינים תלמידים מ במסגרת התכנית יוצאות שתי משלחות לימוד של

חשפים במשך נ תלמידיםהבמהלך הביקור . צרפת-גבול שווייץ  שעלחלקיקים לביקור במאיץ הדרום 

מטרת יקה ונפגשים עם מיטב החוקרים בעולם. זשבועיים לחזית הידע והעשייה בתחומי הפי

לבחור לימודים גבוהים בתחומי המדעים  את המשתתפיםלעודד לטפח מצוינות ובמקביל התכנית 

 יקה. זוהטכנולוגיה בדגש על פי

 מטרת המחקר 
שיגה את מטרותיה וכן לספק למפעילי מטרת המחקר הייתה לבחון את המידה שבה התכנית מ

 התכנית אינפורמציה שתעזור להם לעצב ולשפר את התכנית.

 מתודולוגיה 

(. N=24)( ולאחר החזרה N=16שאלונים לפני המשלחת ) במסגרת המחקר הועברו למשתתפים 

ת ים בחנו אשאלונתלמידים ומפעילי התכנית. ה םבנוסף לכך, נערכו ראיונות חצי מובנים ע

יקה, רכישת זיקה, תמונת עתיד, מסוגלות עצמית בפיז: תפיסות כלפי מקצוע הפיבאיםהמשתנים ה

 ידע, פטריוטיזם, ציפיות ועמדות כלפי התכנית.  

 ממצאים עיקריים

  על ידי התלמידים הביקור נתפסמניתוח הראיונות והשאלות הפתוחות בשאלונים עלה כי 

יארו חוויה מרגשת ועוצמתית שגרמה להם לרצות ייחודית. התלמידים תופעמית -כחוויה חד

 . פיסיקה להמשיך וללמוד

  רצון לעסוק ליקה, סשיפור העמדות כלפי מקצוע הפיתרם במידה מסוימת לנמצא כי הביקור

פיזיקת חלקיקים. כמו כן, התלמידים עולם הידע של הבנת במידה רבה יותר ליקה בעתיד וסבפי

גבוהה וההרצאות היו מעניינות מאוד. לא נצפתה עלייה במסוגלות העידו כי התכנים היו ברמה 

 ותייתכן והסיבות לשינויים הצנועים שנמצאו קשורלעסוק בפיזיקה וברמת הפטריוטיות. 

 . ממילא גבוהה שלההמדעית  תו, שהאוריינבפרופיל אוכלוסיית היעד של התכנית



  
 

  הביקור במאיץ החלקיקים בעקבות ביחס למטרות התכנית השינויים שחלו בתפיסות 
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  והכנה לא  יםסדר-הצביעה על אימהמחקר בנוגע לארגון המשלחת, התמונה שהצטיירה

ם טענו כי מתאימה. התלמידים התלוננו על בתי מלון לא ראויים ומחסור באוכל. כמו כן, ה

כראוי ולכן התקשו לעקוב אחר הרצאות רבות שהיו ברמה גבוהה מאוד ובשפה לא הוכנו 

 האנגלית. 

  רק תלמיד אחד העיד כי פרויקט הגמר שלו קשור בפיזיקת חלקיקים, ושני תלמידים יצאו

 למשלחת למרות שלא הצליחו במידה הנדרשת במקצוע המכניקה.

 נקודות לשיפור 

 שה הכנה לימודית טובה יותר. התכנים היו כמעט כל המשתתפים מציינים שהייתה דרו

 .ברמה מאוד גבוהה כאשר לחלק מהתלמידים היה חסר הבסיס

  .לכן מספר משתתפים ציינו שהיה קשה להם לעקוב אחר ההרצאות שהיו בשפה האנגלית

 . כחלק מההכנה לערוך היכרות עם מונחים מקצועיים באנגלית מומלץ

  ולהפיק מהם לקחים. משלחתבשהיו מומלץ לבחון את הכשלים הלוגיסטיים 

 מסקנה 
משתתפים ונראה כי הוא תורם בטווח הקצר לשיפור הידע העבור  פעמית-חדמהווה חוויה  הביקור 

 לימודים) בעתיד יקהזבפי לעסוק הרצון אתבלבד  מתון באופן שיפר הביקורשלהם. יחד עם זאת, 

. ייתכן שעל המסוגלות דידממ ובחלק לפיזיקה שוקהבתגם  מאוד מתונה עלייה נמצאה, ו(ומקצוע

בסיס נתונים אלה יש לשנות את מטרות התכנית או לחלופין לגייס משתתפים שאינם בעלי אוריינות 

 יקה. זאו זיקה לתחום הפי


