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 תיאור התכנית 

משרד  בשיתוף עםטכנולוגי באזור הדרום ומופעל -פועל לקידום החינוך המדעי מרכז אילן רמון

תכניות  12-תומך ב המרכז , קרן רש"י ובית יציב.גוריון-החינוך, עיריית באר שבע, אוניברסיטת בן

בתחומי הפיזיקה. באופן מעשי,  בפיתוח מצוינותוחשיפה והעשרה של תלמידים בשונות העוסקות 

 ,בכל שכבות הגיל ומכל מגזרי האוכלוסייה בדרום ,המרכז מאפשר לתלמידים המתעניינים בפיזיקה

 ם.מקצועיי , לצד הדרכה וליווי של מדריכים ומנחיםמתקדמותנגישות לידע עדכני ולתשתיות 

 מטרות המחקר

 ותמוביל הןוהמידה שבה במרכז אילן רמון תכניות הלבחון את אפקטיביות מטרות המחקר היו 

 כניות.לספק מידע מעצב אשר יסייע לשפר את אופן היישום של הת, ולתפוקות ולתוצאות הרצויות

 מתודולוגיה 

שאלוני עמדות וקבוצות מיקוד. נתונים קשיחים והן על על הן התבססה  פעילות המרכזהערכת 

 םנתוניממרכז אילן רמון ונתונים , נתוני בגרויות של משרד החינוך כללו קשיחיםהנתונים ה

הספר המשתתפים בתכניות המרכז הושוו לקבוצת השוואה  . נתוני הבגרות של בתימפמ"ר פיזיקהמ

, וכן נית ובסיומהשאלוני תלמידים בתחילת התוכארצית. הנתונים ה"רכים" נאספו באמצעות 

 .קבוצות מיקוד עם תלמידיםו שאלוני מורים ומנחיםבאמצעות 

 ממצאים עיקריים

 לפני  11%-8%, מ באחוז הנבחנים בפיזיקה חדהעליה  נמצאה הספר המשתתפים בתכנית  בבתי

. בקבוצת ההשוואה אחוז הנבחנים בארבע 2011בשנת  18%-ל (2002-2006) תחילת התכנית

העלייה בשיעור הנבחנים בפיזיקה חשוב להדגיש כי . 12%יציב סביב  נותרהמקבילות השנים 

 בקבוצת התכנית לא באה על חשבון איכות הציונים. 

בתכנית אילן רמון, בקבוצת השוואה ארצית בבתי"ס י"ב  תלמידיאחוז נבחנים בפיזיקה מכלל 

 חי-תלהאקדמי במכללת ובמרכז 
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 מרכז תל חי אילן רמון השוואה ארצית' קב



  2006. עד לשנת ברמה המוגברתניכרת השפעה של פעילות המרכז על איכות הציונים בבגרות ,

והוא  36%ומעלה( עמד בממוצע על  85)ציון  אחוז המצטיינים בפיזיקה טרם הפעלת התכנית,

באותה ירד אחוז המצטיינים לאחר הפעלת התוכנית. בקבוצת ההשוואה  42%עלה לשיעור של 

 . 46%-ל 48%-התקופה מ

 2011הספר בהם פועל מרכז אילן רמון, עשרות תלמידים הגישו עבודות גמר ובשנת  בבתי 

תלמידים. בקבוצת ההשוואה הארצית רק תלמידים בודדים הגישו עבודות  52מספרם עמד על 

 גמר לאורך השנים. 

 רבעים מהתלמידים הרגישו כי הלימודים במרכז תרמו להעמקת ידיעותיהם בפיזיקה -כשלושה

מהתלמידים אמרו שבעזרת הלימודים במרכז הצליחו  62%רט ובתחום המדעים בכלל. בפ

 במיוחד דיווחו כך כותבי עבודות הגמר. -להבין נושאים שלא הבינו בדרך אחרת 

 מרגישים שהשתפרה מיומנותם בביצוע ניסויים באופן עצמאי, בחקר נושאים מדעיים  60%-כ

 בקרב כותבי עבודות הגמר. במיוחדבולטת ובכתיבת עבודת מחקר. התרומה בתחום זה 

  הרוב הגדול של התלמידים שמחים שהחליטו לכתוב עבודה וחשים שהיא תרמה להבנה

מעמיקה של הנושא עליו עבדו. תרומת התוכנית לכותבי עבודת גמר משמעותית יותר מאשר 

מיומנויות למשתתפי פרויקט שתי יחידות לימוד. בעיקר בולטים הדיווחים על תרומה ברכישת 

מהמנחים סבורים שבעקבות  70%-כ ללמידה עצמית, באיכות תהליך כתיבת העבודה וברמתה.

התלמידים הבנה מעמיקה של הנושא, שתהליך הכתיבה היה רציני רכשו כתיבת העבודה 

ושהתלמידים רכשו ידע חדש בתחום. המנחים גם סבורים שמעורבות התלמידים בניסוי הייתה 

סבורים  43%רק  –היו ברמה גבוהה. בנושא אחד עמדותיהם פחות חיוביות  גבוהה וכי העבודות

 שהתלמידים למדו לעבוד באופן עצמאי.

  אילן רמון מהמנחים סבורים שהתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים במרכז 60%רק .

מנת להצליח ואותו -, פחות ממחצית סבורים שהתלמידים משקיעים "מעל ומעבר" עלכמו כן

התקבלו תלמידים שאינם מתאימים. נתונים אלה מעלים צורך לתוכנית שעור סבורים גם שי

בבדיקה של שיטות גיוס התלמידים לתכנית והסינון שהם עוברים, על מנת לרכז את ההשקעה 

 בתלמידים המתאימים ביותר.

 הכיתשלישים מתלמידי -תלמידים. כשני 2,500-השתתפו בתשע"ג כבמרכז  בתכניות החשיפה 

דיווחו על עיסוק  40%-שהשתתפו בתכנית החשיפה גילו עניין בתחום המדעים וקרוב לה' 

בפעילויות מדע. שליש מהתלמידים שואפים לעסוק במקצוע מדעי בעתיד. שיעורים אלו לא עלו 

 .ומהאווירה מהמדריכים רצון שבעישלישים -כשני בעקבות ההשתתפות בתוכנית.

  בשל אופן גיוס התלמידים לתוכנית, המרכז אינו מגבש את רשימת התלמידים המשתתפים עד

שלב מאוחר מאד בפעילות. האיחור אינו מאפשר למנהלי התוכנית לעקוב אחר נתונים כמו 

מספר התלמידים המשתתפים, נשירת תלמידים בשלבים שונים, ובעיות ניהוליות שונות 

 הדורשות התייחסות. 

  המלצותו מסקנות

 וברמה בכלל בפיזיקה להבחן תלמידים יותר להביא היא המרכז פעילות של המרכזית המטרה

 המרכז פעילות, התחתונה שורה. בבפיזיקה המצטיינים התלמידים מספר את ולהגדיל בפרט מוגברת

 בפיזיקה ולהבחן בתיכון פיזיקה ללמוד תלמידים יותר הביאכך שהיא אכן מ – זה יעד משיגה

 .יהודי-הלא בחינוך והן היהודי בחינוך הן – הציונים ברמת לפגוע מבלי זאת וכל הבגרות בבחינות

 סביב יציבה והיא המוגברת ברמה פחות מורגשת פיזיקהב הנבחנים במספר העלייה, כן פי על אף

 משמעותי באופן נמוך נשאר עדיין דרום במחוז המצטיינים שיעור, בנוסף. שנים מספר מזה 10%-9%

 תשומת את הדורשים הממצאים אחד .המוגברת ברמה והן הרגילה ברמה הן המחוזות ביתר מאשר

 מהמנחים חציש , כךלתוכניות המגיעים התלמידים של לרמה נוגע במרכז התוכניות מובילי של הלב



 מנהלי עם מעמיק לדיון מקום שי .מתאימים שאינם תלמידים גם לתוכניות שהתקבלו דיווחו

 מירב את לגייס מנת על התכניות של השיווק אמצעי את לשפר כיצד המנחים בשיתוף התוכניות

 התמקדות. לתוכניות מתאימים שאינם תלמידים לסנן ובמקביל, הפוטנציאל בעלי התלמידים

 התלמידים של ההתרשמות לפי .המרכז משאבי של יותר יעיל ניצול תהווה המתאימים בתלמידים

, זאת עם יחד. גבוהה היא המרכז מנחי בסיוע הנכתבות העבודות של הרמה, לפיזיקה מוריהם ושל

 של פיתוח יותר להדגיש מקום ישמסקנה נוספת היא ש .המנחים של יתר מעורבות של רושם מתקבל

 עם דיפרנציאלי באופן לעבוד המנחים את להדריך מקום יש, בנוסף. עצמאית ועבודה חקר מיומנויות

  .צרכיהם לפי התלמידים

לעורר עניין וסקרנות לתחום המדעי כבר בגיל צעיר. מסיבה זו הדגש הינה מטרת תכנית החשיפה 

בתוכנית החשיפה לכיתות ה' הוא חווייתי. נראה שהתלמידים אהבו את חווית הלימוד, את 

המדריכים ואת התכנים שנלמדו. עם זאת, לא נמצאו הבדלים בין המדידה בתחילת התוכנית 

 בחינת העניין במדעים.למדידה שלאחריה מ


