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 תיאור התכנית

חינוכית המתקיימת בבית יציב במהלך שנת ההמשך לפעילות מהווים מחנות הקיץ המדעיים 

. בתקופת הקיץ " וגורמים נוספיםמדערוםן, "מרכז אילן רמווהיא נעשית בשיתוף עם  הלימודים

בית יציב פעילות שיא ופעילות הכנה לקראת שנת הלימודים הקרובה. פעילות זו כוללת  יוזם

מחנות קיץ הנמשכים שלושה עד חמישה ימים ומיועדת לתלמידים העולים לכיתות ד' עד יא'. 

 אנגלית. ו שנת תשע"ה עסקו באסטרונומיה, רובוטיקהבהמחנות שהתקיימו 

 שיטת המחקר

ים במחנות הקיץ, לרבות שאלונים המאפשרים השוואה בין פותחו שאלוני משוב למשתתפ

תחילת הפעילות לסופה. השאלונים עסקו בעמדות התלמידים באשר לעניין שלהם במדעים, 

עמדותיהם כלפי המקצוע ותמונת העתיד שלהם. בנוסף, כללו השאלונים היגדים המתייחסים 

ע נאסף מהמשתתפים לשביעות הרצון שלהם מהיבטי הפעלה ואיכות הפעילות. המיד

 בארבעה מחנות שונים כמפורט להלן:

 גיל המשתתפים שם המחנה
משך 

 המחנה
 מערך מדידה

מחנה מדעי 

 בשדרות
 ימים 3 'עולים לכיתה ט

 משיבים 54בתחילת המחנה: 

 מזווגים( 41משיבים ) 48בסיום המחנה: 

 משיבים 48בסיום המחנה:  ימים 5 י"א-'עולים לכיתות ט אילת אילות 

נאס"א במרכז 

 אילן רמון

 משיבים 59בתחילת המחנה:  ימים 5 'ט-'עולים לכיתות ח

 מזווגים( 53משיבים ) 59בסיום המחנה: 

 משיבים 47בסיום המחנה:  ימים 5 'ו-'עולים לכיתות ד אנגלית

 

 ממצאים עיקריים 

 בשדרות ובנאס"א, בתחילת  יםבהשוואה בין עמדות המשתתפים במחנות הקיץ המדעי

המחנה ובסופו, נמצאו שיפורים צנועים באשר לתפיסת העתיד המדעית של המשתתפים 

)רצון לעסוק במדעים ועניין ללמוד במגמה מדעית( ולעניין שלהם במדעים. ניתן להסביר 

זאת במשך הפעילות הקצר ובכך שמלכתחילה המשתתפים נוטים לעניין בתחומי 

 המדעים. 

  שיעורים ניכרים מבין המשתתפים במחנות הקיץ העוסקים בתחומי המדע העידו כי

( 93%-83%(, לידע חדש )95%-82%הפעילות חשפה אותם לתחומי עניין מגוונים )

( במדדים אלה נמצא יתרון בולט למשתתפים במחנה 98%-71%ולהתנסויות חווייתיות )

 הקיץ נאס"א. 



 ( מהמשתתפים במחנה הק49%כמחצית ) יץ באנגלית הצביעו על תרומת הפעילות

 ליכולות שלהם באשר לקריאה וכתיבה בשפה האנגלית וכן לדיבור ולהבנה שלהם. 

 ההנאה מהן ותפיסת איכות הפעילות וההדרכה נרשמו רמת שביעות הרצון מהפעילויות ,

כגבוהות. שביעות הרצון מהמחנה ומאיכות הפעילות וההדרכה דווחו כגבוהות במיוחד 

ב חניכי מחנה נאס"א ובמחנה הקיץ באנגלית. שביעות הרצון מאיכות ההדרכה בקר

 אילות הייתה פחותה. -במחנה המדעי בשדרות ובאילת

 שיעור המדווחים על שביעות רצון גבוהה מהיבטים שונים של הפעילות במחנות הקיץ

 
 עם ההיגדיםדה רבה או רבה מאוד ישיעור המסכימים במ* 

 
 :מסקנות והמלצות

  .דווחה שביעות רצון גבוהה מהפעילות במחנות הקיץ לרבות התכנים ואיכות ההדרכה 

  מחנות שעסקו בתחומי המדע נתפסו כתורמים במיוחד למשתתפים בהם, בעוד שתרומת

 המחנה באנגלית דווחה כבינונית.

  מגבלות המחקר ואיסוף המידע, כמו גם נטיית המשתתפים לתחומים בהם עוסקת

המדעיים, מקשה על היכולת להסיק על השפעתם בטווח הקצר. עם  הפעילות במחנות

ח הארוך )למשל וזאת, מומלץ לחשוב על אפשרות לבחון את השלכות ההשתתפות בטו

על ידי מעקב אחר משתתפים שבחרו להשתתף במגמה מדעית לבגרות או משתתפים 

שמגלים  בחוגי מדעים במהלך השנה(. בנוסף, יש לבחון את הדרכים לשלב תלמידים

פחות עניין בתחומי המדעים או שאינם חשופים לתחומים אלו  ולמנף את מחנות הקיץ כדי 

 .  הלעורר את העניין שלהם לנושאים אל
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שביעות רצון כללית  

 מהפעילות

 איכות ההדרכה איכות התכנים הנאה למידה חוויתית

 (מדערום)אנגלית  ש אילן רמון"נאסא במרכז ע אילת אילות מחנה מדעי בשדרות


