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 תוכן עניינים

 

 תקציר

 תכניתתיאור ה :חלק א

 ...............................................................................תכניתהרקע ל

 ............................................................................ תכניתהמטרות 

 ..............................................................................תכניתהמהלך 

 

  תכניתהערכת ה:חלק ב

 .................................................................. ות ותוצאות מצופותתפוק

 ................................מתודולוגיית ההערכה......................................

 ................................................................... עמיתים –משובי מנחים 

 משובי תלמידים...............................................................................

 ......................בתום שנת לימודים אחת תכניתמידת השגת המטרות של ה

 

 תקצירי עבודות החניכים :חלק ג

 מדעים מדויקים ומדעי החיים

 חיפוש דלקים אלטרנטיביים .1

 מושב רם און ,שי ארזי :תמא 

 ...................................................................חיפה עמית: ד"ר יועד צור, הטכניון-מנחה 

השפעתה של התחרות בין להקות שונות של דגים החיות באלמוג אחד או באלמוגים סמוכים על  .2

 הטווח מאלמוג הבית בעת שיחור המזון  

 אילת ,גליקסמן טל :מאת

 ........................אילת אוניברסיטאי במדעי הים-המכון הביו ,צבי עמית: ד"ר עפר בן -מנחה

 אפסים של אינטגרלים אבליאניים .3

 הוד השרון         ,דורגל  :מאת      

  .......................................................................רחובות  מכון וייצמן ,גל בנימיני :עמית-מנחה      

 "S1036/"Listeria Monocytogenes"ליסטריה מונוציטוגנס" -חיידק ה .4

 , תל אביבמאת: תומר ירון 

 .........................................רחובות מכון ויצמן  ,עמית: ד"ר רותם שורק-מנחה    

 י שימוש בסימולציות ממוחשבותל ידלוגיה עחקירת תחומים בביו –זיכרון בחיידקים  .5

 ואלמנטים ביולוגיים     

 רמלה ,מיכאל מיכלשוילי :מאת     

 ....................................רחובות מכון ויצמן  ,צחי פלפל 'עמית: פרופ-מנחה     
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 )פי( אנרגטיים בגלאי אטלס גילוי חלקיקי   .6

 אשדוד ,הד ממרודאו :מאת 

 ……………………………רחובות  מכון ויצמן ,אהוד דוכובני 'עמית: פרופ-מנחה 

 התיישבות דגי שונית בשוניות אילת  .7

 אילת  ,אור נחמני :מאת

 ..... ..........אילת  אוניברסיטאי במדעי הים-ןהמכון הבי ,עמית: ד"ר עפר בן צבי-מנחה

 וניםנויר של מועדף וכיוון מכונה-מח ממשקי .8

 תל אביב ,איתי פלטי :מאת

 ................................................................רחובות  מכון ויצמן ,עמית: ד"ר רוני פז-מנחה

 מדעי החברה והרוח

איכות החיים המערכתית ויצירתיות בפתרון בעיות: קשרים ביניהם בקרב תלמידים רגילים  .9

 ומחוננים 

  , ירושליםאלמאת: איתי הר

 ...................................ירושלים  ליר-מכון ון, שמואל שי 'עמית: פרופ-מנחה

 תזוזות קטגוריאליות בעברית בת ימינו לקטגוריות היעד "תואר פועל" ו"מילה מעצימה"  .10

 עין ורד ,נטע סובינסקי :מאת 

 ..................................אוניברסיטת תל אביב ,עמיתה: ד"ר פנינה טרומר-נחהמ 

 משפטי-סטוריימאסר החייבים ממבט ה –ליברליזם במבחן המציאות  .11

 ירושלים ,תמר צ'יןמאת:      

 ..............................רמת גן אוניברסיטת בר אילן ,: ד"ר זוהר מאורעמית-מנחה     

 אמנות, מוסיקה וקולנוע

 אמריקניות ועיבוד כתיבה טכניקות עם ,זמננו בת פופולארית יתישראל מוסיקה של שילוב .12

 בנד הביג הגדולות התזמורות בפורמט 

 הר חלוץ ,מאת: יורי המר

 האקדמיה למוסיקה בירושלים, בית ספר רימון ,עמית: ד"ר ארנון פלטי-מנחה

 ועד היום 1947-התפתחות הצורה של הרעשן והסביבון ביהדות מ .13

 משגב , מורשת,ן נוןמאת: ווקר ב     

 מכללה אקדמית ערבית לחינוך בחיפה.......... ,ד"ר דורון איליה עמית:-מנחה    

 העל-היבטים אתיים של סרטי גיבורי .14

 כפר סבא ,מאת: נוי קוגמן

 אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, בית ברל ,עמית: ד"ר גלעד פדבה-מנחה
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 האדם היא להוות להם דוגמ הדרך הטובה ביותר לחנך בני

 אלברט איינשטיין                        

 

 ר י צ ק ת
 

  תכניתהרקע ל

עמית מקצועי אשר -על יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר עם מנחה-תלמידים מחונני

עמית שהוא -תחת חסותו של אותו מנחה מאפשר להם להתנסות בחקר בכל תחום דעת ויצירה

לה הראשונה בתחום. במהלך ההתנסות עשויים התלמידים לפתח יכולות חקר מומחה מהמע

עמית, הן ה-המנחהשל ויצירה אותם קשה לפתחם בסביבה של הכיתה, הן בזכות הליווי האישי 

כתוצאה מהחשיפה לידע עדכני ולמבנה הדעת של התחום והן בזכות ההתנסות המעשית עם 

רכישת כלים להתמודדות עם מכשולים ותסכולים יחד כל זאת, תוך  אתגרים בתחום תוכן מסוים.

העל לגבש את -עם הצלחות ונקודות אור שהתחום מזמן. התנסות זו תסייע לתלמידים מחונני

 ולממש את הפוטנציאל שלהם.  ,זהותם המקצועית לקראת בחירה של קריירה עתידית

 

 :ותללכו תכניתמטרות ה

חומי התעניינותם באמצעות עבודה עם מודלים על בת-מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחונני .1

 ;עמיתים(-לחיקוי )מנחים

     ;פיתוח מודעות אתית ואחריות חברתית .2

על לאפשרויות, למגוון ולמורכבות הקיימת בחיים של -פיתוח מודעות בקרב תלמידים מחונני .3

 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי דעת  שונים.

  

 תיאור התכנית

 ת התשתית שלב ראשון: יציר

 תכניתחניכים. הקריטריונים גובשו עם ועדת ההיגוי של ההקריטריונים לבחירת הקביעת  .1

שלומית רחמל, מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. הקריטריונים  בראשותה של גב' 

 כוללים:  

 וצאת ייזום פעילויות והעמקה בתחום עניין בצורה י, סקרנות:  להעמיק בתחום עניין תשוקה

 .דופן
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 וונים בלתי צפויים ומזוויות הסתכלות ישונות מכ בעיותלתופעות, ול סוגיות,לגישה  :יצירתיות

ולא  ותפתור בעיהצעת מספר דרכים לבחון תופעות ול ,. בדרך כללרבות, חדשניות ומפתיעות

. למציאות תוך קישורםרעיונות מקוריים ובלתי שגרתיים,  העלאת. לדרך אחת היצמדות

לנסות דברים לא בטוחים ולקחת  נכונותיחסים חדשים בין קטעי ידע וניסיון מוכרים.  מציאת

 ., גם כאשר הן אינןסיכונים, לעמוד על דעות ולהגן עליהן

 י בנושאההבנה להעמיק את  שאילת שאלות מסדר חשיבה גבוה העוזרות: שאלות שאילת

  .חשיבה והעמקה ,הבהרהות הדורשבסוגיות ודילמות מורכבות שאלות ה מיקוד. התעניינות שונים

 הטלת ספק בפרדיגמות קיימות, בדיקת כל הנתונים טרם הסקת מסקנות, : חשיבה ביקורתית

הבחנה בין עמדות סובייקטיביות לבין עובדות, זיהוי מידע רלוונטי, הבחנה בין עיקר לטפל, 

 הבחנה בין תוצאות ומסקנות.

  שונים המביא ליצירת ידע חדש.  שימוש בידע בהקשרים: חדשידע אינטגרציה של 

 אתגרים כאל תסכוליםלו לקשיים התייחסות: שאיפה לאתגרים.  

 והשלמת פעולות בנושאי עניין שונים. ,חתירה לקראת מטרות ויעדים בדבקות: התמדה 

 גילוי, שונים בנושאים חברתית מעורבות הפגנת: רגישות להיבטים מוסריים וחברתיים 

 כחלק ומוסריים חברתיים להיבטים התייחסות, הזולת על מעשים של להשלכות רגישות

 .החיים ומהוויית היומיומית מההתנהלות

 עדת ההיגוי. ועמיתים גובשו בוה-עמיתים. ההנחיות לבחירת המנחים-יצירת מאגר של מנחים .2

 בטווח הקצר והארוך. תכניתשל ה קביעת דרכי הערכה .3

 

 חניך –עמית -שלב שני: יצירת צמדים מנחה

עמיתים המתאימים ביותר על בסיס תחומי עניין ונתוני התאמה ה-הצמדת התלמידים למנחים

 אישיים. ההצמדה נעשתה לאחר פעילויות האיתור והמיון הבאות:

 ;תלמידיםה מולאו על ידילפי המלצות מורים ושאלונים אישיים ש  תכניתאיתור מועמדים  ל .א

ים בעלי תחומי העניין הקרובים ביותר ראיון המומחים מהמאגר על מנת לאתר את המומח .ב

 ;תכניתלמועמדים ל

עדת קבלה הכוללת מומחה מתחום התוכן ונציג של מכון סאלד או ובו תכניתראיון המועמדים ל .ג

 .של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 חודשים 12משך כל מחזור  –  תכניתשלב שלישי: הפעלת ה

יחד על עבודת  ועבדו ,כל פעםשעות  חמשבועיים למשך אחת לש ונפגש חניך –עמית -הצמדים מנחה

 חקר בתחומם. 



 6 

השתתפות התלמידים, מכון וייצמן בכנס פתיחה ב כנסים: ארבעה  התקיימובמהלך שנת הלימודים 

ה"חוזה" בין . התקיימה סדנה שבה נערך היעקרונותולתכנית הוצג הרקע בכנס . ההורים והמנחים

 תיאום ציפיות. כן ו חניכיםבין ל עמיתיםה-המנחים

עבודות שלהם  ב חניכיםה ודנ במכון סאלד. בכנסים אלה חניכיםלושה כנסים לשנערכו במהלך השנה 

 בנוסף,. ובדרכים להתמודד עם קשיים ועם עומס, כמו קביעת סדרי עדיפויות וניהול יעיל של זמן

 ולחייהם. הקשורות לנושאי המחקר שלהםשונות דילמות אתיות נושא ב יםניודהתקיימו 

במכון  , כנס הסיום של המחזור הראשון2010 בדצמבר ,, יתקייםתכניתהראשון בעם סיום המחזור 

נציגי ההורים ו את עבודותיהםהחניכים בכנס זה יציגו  וייצמן בחסותו של שר החינוך, מר גדעון סער.

 .תכניתעל התנסויותיהם ביספרו עמיתים ה-והמנחים

 

 יתתכנמתודולוגיית ההערכה של ה

מלווה בהערכה מעצבת כדי לבחון את התקדמותה  תכניתבהתאם להמלצתה של ועדת ההיגוי, ה

 לקראת הגשמת מטרותיה ויעדיה.

על מנת  –עמית –מנחה –חניך  – מכון סאלד ליווה באופן רצוף את  תהליך העבודה של כל צמד

שי. הליווי נערך הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האי ,פועל היטב שאכן הקשר ביניהם להבטיח

וכן באמצעות שיחות אישיות עם  ,באמצעות שיחות טלפון אישיות אחת לחודש עם התלמידים

יועצת חינוכית עמדה עמיתים ה-לרשותם של התלמידים והמנחים ,כןכמו המנחים בהתאם לצורך. 

אם עבדה אתם באופן פרטני בהתוהיא  ,ותיקה המתמחה בעבודה עם תלמידים מחוננים ועם מוריהם

נערכו שינויים בתהליך  יהםבעקבותו ,שאלוני משוב תקופתייםמלאו גם לצורך. החניכים והמנחים 

 במהלך השנה. תכניתהעבודה ב

 

 לאחר שנת לימודים אחת תכניתמידת השגת המטרות של ה

אכן התמידו  תכנית( שהתחילו ב82%התלמידים ) 17מתוך  14, תכניתמטרה הראשונה של הלביחס 

עשו זאת בעיקר עקב תחושת עומס  תכניתהתלמידים שעזבו את ה שלושתת הלימודים. ך שנהלבמ הב

 לימודים ובחינות בבית הספר. ,מבחינת השילוב בין עבודת החקר

 

אכן הגיעו לתוצר כמו עבודת חקר, או יצירה בתחומי האמנות עם  תכניתהתלמידים שהתמידו ב כל

 ידים מוגש בחלק השלישי.תום שנת לימודים אחת. פירוט התוצרים של התלמ

 

תלמיד אחד  השתתפו בתחרויות בינלאומיות וזכו במדליות. תכניתמן הראוי להדגיש ששני תלמידים ב

"השתתפתי השנה בכימיאדה הארצית ולקחתי את המקום הראשון לכיתות י"א.  דיווח:

הפתוחה באולימפיאדת הכימיה הבינלאומית ביפן קיבלתי מדליית ארד. בנוסף, באוניברסיטה 

קיבלתי הצטיינות ומלגת נשיא" . לדבריו, "בין תחום המחקר שלי בפרויקט ובין הנושא בתחרויות אין 

עזרה לי בשיפור דרכי הלמידה שעזרו לי  תכניתאמנם קשר ישיר, אך אני מרגיש כי ההשתתפות שלי ב

; ולהשיג יותר" להגיע להישגים האלה. כמו כן, בתור משתתף בתכנית, גברה המוטיבציה שלי להצליח
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וזכיתי בפרס שני, והשתתפתי  IMC"השתתפתי באולימפיאדה למתמטיקה  תלמיד נוסף סיפר:

וזכיתי במדליית ארד". לדבריו, "מדובר בנושא קצת שונה, אך יכול  IOIבאולימפיאדה למדעי המחשב 

 ביצועי".להיות שההשתתפות גרמה לי לחשוב על מתמטיקה יותר שעות, ולכן שיפרה )בעקיפין( את 

 

עם המנחה בכנס ארצי של אנשי מקצוע יחד הציגה את עבודתה  תכניתב ות שהשתתפהתלמידאחת ה

, ובנוסף היא התקבלה והעבודה עומדת להתפרסם כמאמר באחד מהעיתונים המקצועיים בתחום

 .ללימודי תואר שני במכללת בית ברל ועוסקת במחקר בתחום החינוך

יחד עם במעבדה  עבודי והואבמכון וייצמן  בפיסיקה תואר השניהתחיל את לימודי התלמיד נוסף 

 הלימודים ימומנו על ידי מילגה שקיבל ממכון וייצמן. דוקטורנטים חדשים.

  
סקרנותם הגבירה את  תכנית( העידו בסוף השנה שה86%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  12

 באופן משמעותי.

שלהם לידע  תכנית( הצביעו על תרומתה הרבה של ה93%)  תתכניהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  13

 בתחום התוכן בו עסקו.

 כליםסייעה להם רבות לרכוש  תכנית( דיווחו שה93%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  13

 ללימוד עצמי.

מיצוי הפוטנציאל  –הוברר שהמטרה הראשונה  תכניתלפיכך, לאור ההערכה המעצבת שנערכה על ה

 אכן הושגה. – מיתיםע-בתחומי התעניינותם באמצעות עבודה עם מנחים על-מחוננידים של תלמי

 

אכן השתתפו בדיונים שנערכו במהלך  תכניתכל התלמידים שהתמידו ב, תכניתלגבי המטרה השנייה ב

שנת הלימודים בסוגיות של אתיקה ואחריות חברתית וכתבו כיצד הם מתמודדים עם דילמות ערכיות 

ת החקר או כיצד הם מתמודדים עם דילמות ערכיות שהועלו בכנסים, כגון: למי מגיע במהלך עבוד

 יותר משאבים, לתלמידים חזקים או חלשים בלימודים?

אכן תרמה להם להתמודדות  עם  תכנית( ציינו שה64%) תכניתתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  9

 .דילמות ערכיות

פיתוח מודעות אתית  – תכניתהשנייה של ה המטרה, לפיכך, בהתאם לממצאי ההערכה המעצבת

 .הושגה בחלקה בתום שנת הלימודים – ואחריות חברתית

 

אכן השתתפו בדיונים שנערכו  תכניתהתלמידים שהתמידו ב כל, תכניתביחס למטרה השלישית של ה

 במהלך הכנסים בסוגיות של סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו.

תרמה  תכנית( אכן הדגישו בסוף שנת הלימודים שה86%) תכניתהתמידו בהתלמידים ש 14מתוך  12

 להם באופן משמעותי להכיר את סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו.

אכן ציינו שהתכנית סייעה להם לחשוב על קריירה  (79%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  11

 .קיםאו בתחומים משי תכניתעתידית בתחום עיסוקם ב



 8 

פיתוח מודעות בקרב  – תכניתהמטרה השלישית של ה ,לפיכך, בהתאם לממצאי ההערכה המעצבת

הושגה בתום  – לאפשרויות, למגוון ולמורכבות הקיימת בחיים של אנשי מקצוע על-מחונניתלמידים 

 שנת הלימודים.
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 תכניתתיאור ה :חלק א

 תכניתהרקע ל

קדמית של תלמידים מחוננים מתועד היטב עמיתים בהצלחתם הא-התפקיד החשוב של מנחים

עמיתים יכולים לשחק -מצביעים על כך שמנחים 3יתר על כן, מספר מחקרים. 2 1בספרות המחקרית

חברתית של מתבגרים מחוננים, וכן לסייע להם מבחינה התפקיד משמעותי בהתפתחותם הרגשית ו

ות למתבגרים מחוננים  משמשים כמודלים להזדהעמיתים -מקצועית. באופן ספציפי, מנחים

 .ומאפשרים להם ליישם ידע באופן מעשי ולהתנסות בכיווני קריירה מקצועית
 

מטרידות מחנכים של תלמידים מחוננים, העמית מתייחסת לסוגיות שונות -הנחייה אישית של מנחה

 גון:כ

 ?כיצד להתייחס למגוון ההתעניינויות והיכולות של תלמידים מחוננים 

 נויות לתלמידים מחוננים להגיע לידע ולאמצעי החקר העדכניים והמתקדמים כיצד ליצור הזדמ

 ביותר על מנת לאפשר להם לרכוש ידע מעשי בתחומי העניין שלהם?

 ?כיצד לסייע לתלמידים מחוננים לבחור באופן מושכל את כיוון הקריירה שלהם 

 ש את הפוטנציאל כיצד לטפח תלמידות מחוננות כאשר סביבתן אינה מעודדת אותן תמיד לממ

 שלהן?

ב ובקנדה הצליחו להתמודד עם סוגיות אלו "כניות של הנחייה אישית לתלמידים מחוננים בארהת

 .6 5שרמת המחוננות שלהם גבוהה במיוחד, 4 על-מחונניבקרב תלמידים 

                                                 
1
 Bisland, A. (2001). Mentoring: An Educational Alternative for Gifted Students. Gifted Child 

Today, 24(4). Pp. 22-25 ,64.   
2 Hamilton, S.F. & Darling, N. (1996). Mentors in adolescents’ lives. In K. Hurrelmann 

& S.F. Hamilton, (Eds.) Social Problems and Social Contexts in Adolescence (pp. 199 – 

214). Hawthorne, NY: Aldine, De Gruyter. 
3
 Casey, K.M.A , & Shore, B. M. (2000). Mentors’ contributrions to gifted adolescents’ affective, 

social and vocational development. Roeper Review, 22(4), 227-230. 

 
4
 Conley, J. (2003) Science education programs for middle school and high school students 

sponsored by the Howard Hughes Medical Institute. In P. Czermely & L. Lederman (Eds.) 

Science Education: Talent Recruitment and Public Understanding (pp. 129-137). Amsterdam: 

IOS Press. 

 
5
 Connolly, P., Szczesniak, E., & Nayak, L.(2003). Mentor, Merlin, muse: Inspiring poets and 

scientists. The Illinois Mathematics and Science Academy Program. In P. Czermely &  L. 

Lederman (Eds.) Science Education: Talent Recruitment and Public  Understanding (pp. 138-

146). Amsterdam: IOS Press 

 
6
 Shmookler, S.R. (2003). Howard Hughes Medical Institute sponsored student and teacher 

internships at the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA. In P. Czermely &  L. 

Lederman (Eds.) Science Education: Talent Recruitment and Public  Understanding (pp. 169-

177). Amsterdam: IOS Press 
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  .8 7ובאופן ספציפי בקרב בנות מחוננות

 

תלמידים ש ,אור המחקרים שצוינו לעילל ,סבורהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך 

עמית מקצועי אשר מאפשר להם -יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר עם מנחה על-מחונני

עמית שהוא מומחה מהמעלה -תחת חסותו של אותו מנחה להתנסות בחקר בכל תחום דעת ויצירה

אותם קשה לפתח  ,ויצירההראשונה בתחום. במהלך ההתנסות עשויים התלמידים לפתח יכולות חקר 

עמית, הן כתוצאה מהחשיפה לידע עדכני ה-המנחהשל בסביבה של הכיתה, הן בזכות הליווי האישי 

כל זאת,  ולמבנה הדעת של התחום והן בזכות ההתנסות המעשית עם אתגרים בתחום תוכן מסוים.

אור שהתחום מזמן. יחד עם הצלחות ונקודות  ,תוך רכישת כלים להתמודדות עם מכשולים ותסכולים

לגבש את זהותם המקצועית לקראת בחירה של קריירה עתידית אלו התנסות זו תסייע לתלמידים 

 ולממש את הפוטנציאל שלהם. 

 

ארצית כדי לאתר ולטפח מתבגרים  תכניתלכן, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים החליט ליצור 

 תכניתלגסי הריטג'. האגף הקים ועדת היגוי למכל קצוות הארץ בתמיכתה הנדיבה של קרן  על-מחונני

 תכניתשלומית רחמל, מנהלת האגף. ועדת ההיגוי מסייעת לעצב את מסגרת ההגב' שבראשה עומדת 

מינואר החל  ,תכנית. צוות מומחים ממכון סאלד מפעיל את התכניתואת עקרונותיה ומלווה את ה

 בת.בהערכה מעצ תכניתעבור האגף והקרן ומעריך את ה ,2009

 

 תכניתהמטרות 

 ה הן:ימטרותשהוצג לעיל,  תכניתבהתאם לרציונל של ה

עם מודלים בתחומי התעניינותם באמצעות עבודה  על-מחוננימיצוי הפוטנציאל של תלמידים  .1

 עמיתים(;-לחיקוי )מנחים

     ;פיתוח מודעות אתית ואחריות חברתית .2

וון ולמורכבות הקיימת בחיים של לאפשרויות, למג על-מחונניפיתוח מודעות בקרב תלמידים  .3

 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי דעת  שונים.

 

 

                                                                                                                                                 
 

7
 Armour, M. (1987). Women into science, engineering and technology. Strategies for  change at 

the University of Alberta. Contributions to the Third Girls Science and Technology (GASAT) 

conference, Ann Arbor, Michigan. 

8
 Sloat, b.F. & Deloughry, C.M. (1985). Summer internships in the science for high school 

women. Ann Arbor, University of Michigan, Center for the Education of Women. 

 



 11 

 תכניתלך ההמ

  (2009אפריל -2009)ינואר  תכניתשל ה שלב ראשון: יצירת התשתית

שבראשה עומדת מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים  תכניתבשלב זה מונתה ועדת היגוי ל

ת נציגים של קרן לגסי הריטג', נציגים ממוסדות להשכלה גבוהה ומפקד עדה כוללובמשרד החינוך. הו

והשתייכותם  ואת תפקידיהם חברי ועדת ההיגוישמותיהם של מפרט את  הלוח הבאתלפיות. 

 .המוסדית

 

 תכניתחברי ועדת ההיגוי של ה  :1לוח 

 מוסד תפקיד שם

 יו"  יו"ר וועדת ההיגוי גב' שלומית רחמל
 ים מחוננים ומצטייניםמנהלת האגף לתלמיד

 המ  המנהל הפדגוגי 
 משרד החינוך

 פרופ' דניאל זייפמן
 

 מכון וייצמן למדע נשיא

 אוניברסיטת באר שבע מנהלת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה פרופ' ורדה שושן ברמץ

 מר טום אחי דרור 
 

 תלפיות תכנית תלפיות מפקד

 הרב ד"ר יהודה ברנדס
 

 בית מורשה בירושלים בית המדרש במכללת רוברט  ברן ראש

 מר יוסף אפשטיין 
 

 קרן הריטג' לגסי נציג קרן לגסי הריטג'

 

ואשרה  תכניתהעל שמשתתפים ב-מחונניחניכים בשה את הקריטריונים לבחירה של היועדת ההיגוי ג

 ויפורטכים . התהליוכן את תהליך ההערכה המעצבת את התהליך שהוצע לאיתורם ולטיפוחם

 בהמשך.

 

 : חניכיםהקריטריונים לבחירת ה

 דופן יוצאת בצורה עניין בתחום והעמקה פעילויות ייזום, סקרנות: עניין בתחום להעמיק תשוקה. 

 וונים בלתי צפויים ומזוויות הסתכלות ישונות מכ בעיותלתופעות, ול סוגיות,לגישה : יצירתיות

ולא  ותפתור בעיהצעת מספר דרכים לבחון תופעות ול ,. בדרך כלל, חדשניות ומפתיעותרבות

 . מציאתלמציאות תוך קישורםרעיונות מקוריים ובלתי שגרתיים,  העלאת. לדרך אחת היצמדות

לנסות דברים לא בטוחים ולקחת סיכונים,  נכונותיחסים חדשים בין קטעי ידע וניסיון מוכרים. 

 ., גם כאשר הן אינןולהגן עליהןלעמוד על דעות 

 י התעניינות בנושאההבנה להעמיק את  שאילת שאלות מסדר חשיבה גבוה העוזרות: שאלות שאילת

  .חשיבה והעמקה ,הבהרהות הדורשבסוגיות ודילמות מורכבות שאלות ה מיקוד. שונים

http://www.bmj.org.il/
http://www.bmj.org.il/
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 סקנות, הטלת ספק בפרדיגמות קיימות, בדיקת כל הנתונים טרם הסקת מ: חשיבה ביקורתית

הבחנה  הבחנה בין עמדות סובייקטיביות לבין עובדות, זיהוי מידע רלוונטי, הבחנה בין עיקר לטפל,

 בין תוצאות ומסקנות.

  שימוש בידע בהקשרים שונים המביא ליצירת ידע חדש. : חדשידע אינטגרציה של 

 אתגרים כאל ותסכולים לקשיים התייחסות: שאיפה לאתגרים.  

 ת מטרות ויעדים בדבקות והשלמת פעולות בנושאי עניין שונים.חתירה לקרא: התמדה 

 רגישות גילוי, שונים בנושאים חברתית מעורבות הפגנת: רגישות להיבטים מוסריים וחברתיים 

 מההתנהלות כחלק ומוסריים חברתיים להיבטים התייחסות, הזולת על מעשים של להשלכות

 .החיים ומהוויית היומיומית

 

 (2009אוגוסט -2009 )מאיתלמיד  -עמית -הצמדים מנחהשלב שני: יצירת 

עמיתים -למנחיםולהצמיד אותם  תכניתהמטלה העיקרית בשלב זה הייתה לאתר חניכים ל

המתאימים ביותר על בסיס תחומי עניין ונתוני התאמה אישיים. ההצמדה נעשתה לאחר פעילויות 

 האיתור והמיון הבאות:

שאלונים בהתאם לובתכניות לתלמידים מחוננים ת מורים לפי המלצו תכניתל איתור מועמדים .1

 האיתור בוצע על ידי מכון סאלד; .תכניתמומלצים ל אישיים של תלמידים

על מנת לאתר את המומחים בעלי  מומחים שנבנה על ידי מכון סאלד ממאגר ראיון המומחים .2

 ;תכניתתחומי העניין הקרובים ביותר למועמדים ל

ועדת קבלה הכוללת וב תכניתראיון המועמדים ללאחר  תכניתב םמשתתפיחניכים הבחירת ה .3

 .מומחה מתחום התוכן ונציג של מכון סאלד או של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

 בשנה"ל תש"ע. תכניתשהתחילו לעבוד בעמיתים וחניכים -צמדים של מנחים 17בתום שלב זה, אותרו 

 

 בלוח הבא בשנים הבאות. תכניתן סאלד אשר ישמש את העמיתים במכו-כן נוצר מאגר של מנחיםכמו 

 .עמיתים במאגר על פי תחומי התמחותם-מוצגים  מספרי המנחים

 

 לפי תחומי התמחותם תכניתעמיתים במאגר ובر-המנחים :2 לוח

 תכניתעמיתים ב-מספר מנחים עמיתים במאגר–מספר מנחים  תחום ההתמחות

 9 25 מדעי החיים ומדעים מדויקים

  5 עי החברהמד

 4 9 מדעי הרוח

 3 7 אמנות, מוסיקה ותקשורת

 16 46 סה"כ
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 חודשים 12משך כל מחזור  –  תכניתשלב שלישי: הפעלת ה

יחד על עבודת חקר  ושעות ועבד חמשאחת לשבועיים למשך  ונפגש חניכים – יםעמית-יםהצמדים מנח

 בתחומם. 

  .ו על ידי ציפי בשן ממכון סאלדשאורגנ כנסים מו ארבעהתקייהבמהלך שנת הלימודים 

 .יםכנסאחד מהלהלן סיכום קצר של כל 

 

מכון וייצמן התקיים ב ,עמיתיםה-, ההורים והמנחיםחניכיםבהשתתפות ה תכניתלפתיחה הכנס 

 .2009ספטמבר ב

שלומית רחמל, מנהלת הגב' יה על ידי עקרונות, מטרותיה  ותכניתהרציונל ל הכנס נפתח על ידי הצגת

למידים מחוננים ומצטיינים, על ידי פרופסור זייפמן, נשיא מכון וייצמן, ד"ר אבי לבסקי, האגף לת

 . תכניתהמפעיל את ה מנהלת מכון סאלד ,ד"ר רחל זורמןונציג קרן לגסי הריטג', 

נושא: בעמיתים, יצחק שטרנברג מאוניברסיטת בר אילן, ה-מנחיםהכן התקיים דיון עם נציג 

 ות אנושית.ממצוינות אישית למצוינ

 התקיימו שני מושבים מקבילים: המשך הכנסב

 האמנם – מחוננים מתבגרים: בנושא קלינית פסיכולוגית, כצנלסון עדנה ר"ד התהרצ הראשון במושב

 בין היכרות מפגש התקיים מקבילמושב הב .ולהורים עמיתיםה-למנחים ועדהנ ההרצאה ?דרמה

 . תכניתה של החינוכית היועצת, גולן אפרת' גב של בהנחייתה החניכים

היועצת  , אפרת גולן' בהנחייתן של גב ,וחניכיםעמיתים -סדנת מנחיםבמושב השני התקיימה 

גיבוש אבני דרך בעבודתם  :נושאבמנהלת מכון סאלד,  ,ר רחל זורמן"וד  ,תכניתהחינוכית של ה

על ן ממכון סאלד איק-בהנחייתה של ד"ר עידית מניבאותו זמן התנהל דיון עם ההורים  .המשותפת

  .תכניתציפיותיהם מה

 

 .שהתקיימו במכון סאלד היו כנסים לחניכים תכניתשלושת הכנסים הבאים ב

 עסק בשני נושאים מרכזיים: ,2009 בדצמברשהתקיים  ,הראשון כנס החניכים

 אפרת גולן. הסדנה שהתמקדה תכניתסדנה לחניכים בהנחייתה של היועצת החינוכית של ה ,

להציג להם שונים של החניכים כחוקרים וכיוצרים, גיבשה אותם כקבוצה ואפשרה בצעדיהם הרא

 את הנושאים שבהם הם עוסקים.

 תכניתעמית ב-דיון על דילמות בחייהם של מחוננים בהנחייתו של יצחק שטרנברג, מנחה 

 אילן. מאוניברסיטת בר

 

וסריות, העמקה התמקד בבחינת דילמות מ ,2010בפברואר שהתקיים , השניכנס החניכים 

  בסוגיות שונות בדילמות אלו ובניהול דיון טיעוני על כל אחת מהסוגיות.

 תכניתעמית ב-, יצחק שטרנברג, מנחהתכניתהיועצת החינוכית של ה ,אפרת גולןהכנס הונחה על ידי 

 אילן וד"ר רחל זורמן, מנהלת מכון סאלד. -מאוניברסיטת בר
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תוך התייחסות למקורות יהודיים, בחרו התלמידים בדילמה:  לאחר דיון בדילמות המוסריות שהועלו,

למי כדאי לתת יותר משאבים, לתלמידים מצטיינים או לתלמידים חלשים? הם חולקו לשתי קבוצות 

על פי דעותיהם, ובסוף הכנס בחרו נציג מכל קבוצה שהציג את הדעות שהועלו בכל קבוצה בדיון 

 טיעוני.

הצגת אחת הדילמות שהועלו בכנס או דילמה מתחום  –טלה לביצוע בתום כנס זה, קבלו החניכים מ

 עבודת החקר שלהם.

 

 שעולות מתוך עבודות החקר שלהם:להלן ציטוטים מדברי החניכים המתייחסים  לדילמות 

 מה בין חדשנות ביולוגית ומוסר אנושי? –רברס טראנסקריפשן 

שנים את התכונות שלהם בהתאם "בעבודת המחקר שלי, נבדקת היעילות של יצורים חיים המ

 R.T.(reverse"עקות", כאשר התכונה שמספקת אפשרות זו היא  להשפעות סביבתיות,

transcription)לפי עיקרון ביולוגי זה, ה .RNA-  מתווך ביולוגי שמטרתו להעביר מידע מהצופן הגנטי

ות את המטען הגנטי של י השינויים הנגרמים בשל כך(, יכול לשנל ידצור עי)וגורם לאפיון הי לתא

יצור יי אנזים מיוחד. לפי התיאוריה, פעילות זו תוביל לשינויים מתמידים בל ידע (DNA-היצור )ה

 יצור חי.יהחי, ויתכן שחלקם יגרמו להעדפה ביולוגית זו אחרת באותו 

 ניתן לעשות הקבלה, כדי להבין את הרעיון, בין העברת המידע הנזכרת לעיל, לבין מערכת ההלכה

  )החוק הכתוב(, שנתנה לכאורה עם התהוות בני ישראל  היהודית, או מערכת משפטית בכלל. התורה

. כדי לאכוף את החוקים נבנתה מערכת משפטית ומערכת הוצאה DNA-מייצגת את המידע ב ,עם

ושאר המערכת התאית בתאי הגוף החי. הצורך האנושי בהתאמת  RNA-לפועל, המקבילות לפעילות ה

הלכה לצורת החיים והתרבות המשתנה הובילו לתקנות רבנים )או מחוקקים( שהפכו לחוק החוק וה

המטען הגנטי, החוק  מן המניין. בכוונתנו לנסות לגרום לפעילות דומה בחיידקים; דהיינו, שינוי

, שנתון יותר RNA-י הל ידלי, עאהקיים, לשם התאמת מבנה החיידק לסביבתו באופן האופטימ

 עות סביבתיות.למוטציות והשפ

מתעוררת השאלה: מהו מקומו של המדען בהיררכיה החברתית? מהי התייחסות לקטע המוסרי: 

אחריות המדען לתוצאות המחקר? האם יש לו מקום לחולל שינויים כאלה בטבע החיידק, לצורך 

אה עניין? הרעיון הינו מהפכני ולא נוסה קודם לכן, כך שתמיד ישנו סיכון לתופעות לוואי כתוצ

 עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים. המהמחקר, לדוגמ

האם על המדען לשים סייג למחקרו המדעי, לשם המוסר, או שמא על המדען לבצע מחקר מדעי טהור, 

 "לשם המדע", ללא להתחשב בהשפעה שלו על כלל החברה?

ר להועיל לדעתי, יש למצוא את דרך המלך בין שני הקטבים. בל לנו לשכוח כי המחקר המדעי אמו

לחברה וניתן לנצל את תוצאותיו לטובת הכלל. אך ישנו טוהר המדע, ואם נתעלם ממנו במחקר אני 

 ,אם המחקר המדעי לא יבוצע באופן מדויק בספק אם נוכל לקרוא לו מחקר מדעי ראוי. כמו כן,

פות על , ניסויים של תרוה)לדוגמ השימוש בתוצאות יוכל לגרום לפגיעה ביישום החברתי של המחקר

 (. יש לחקור למען המחקר, תוך כדי התחשבות במוסר אנושי ונורמות אתיות.ייםחלי בע



 15 

דיון על הערכים היא, כיצד -שאלה מעניינית נוספת שניתן להעלות בקשר למחקר היא הדיון במתה

משפיע הערך המוסרי של המדען על מחקרו המדעי? האם ניתן לחקור מחקר מדעי אובייקטיבי 

 אולוגיות ורצונותיו?יפע ממטען הערכים שלו, מאידכשהאדם מוש

,המציע אלטרנטיבה לאבולוציה הבנלית RT-האם ביולוג שמרן יוכל לבצע מחקר תוך כדי שימוש ב

המוכרת כיום בעולם המדע? לטענתו, יתכן והמחקר יוביל לפריצות ביולוגית, אי סדר במערכת 

 אבים לחינם.בזבוז מש –ויכנה את המחקר מטופש  המקובלת כיום,

הערכים איתם מגיע המדען למחקר משפיעים בצורה זו או אחרת על המחקר. תופעה זו לא ניתן 

י עבודה מתוך מודעות לערכי המוסר והשפעתם על ל ידלמנוע, אך אפשר להקטין את השפעתה ע

 ."העבודה המדעית

 

 על-מערכות הערכים המתבטאות בסרטי גיבורי

"מערכות הערכים המתבטאות בסרטי גיבורי העל" ובמסגרתה עבודת החקר שלי עוסקת בנושא 

   Xמן" אתמקד בסרטים "סופרמן" , "משפחת סופר על" , "האביר האפל",

העל הם אנשים יוצאי -על הוא היחס לשונה בחברה. גיבורי-דילמה בסיסית החוזרת בסרטי גיבורי

אלא גם יוצרים בידול ביניהם דופן, שהכוחות שלהם לא רק מאפשרים להם לעשות דברים מיוחדים, 

העל יש שתי זהויות: אחת אנושית שמאפשרת להם לתפקד -לבין החברה. זו הסיבה שלמרבית גיבורי

)קלארק קנט וסופרמן, פיטר פארקר וספיידרמן, ברוס ווין ובאטמן(. הם  בחיי היומיום על אנושית

את עצמם ממנה. בחברה  גואלים את החברה, מייצגים ערכים בסיסיים עבורה, אך גם מנתקים

האנושית האמיתית אמנם אין גיבורים בעלי כוחות על טבעיים, אבל יש אנשים ייחודיים, והשאלות 

 שעולות דרך הסרטים לגבי מקומם בחברה חשובות מאוד.

בין השאלות המוסריות שמועלות ביצירות אלה: מיהו גיבור? האם יש לאנשים מסוימים, בנסיבות 

ל, או שיש לתת זכויות וחת את החוק לידיים"? האם ערך השוויון הוא מעל הכמסוימות, זכות "לק

יתר לאנשים מוכשרים במיוחד כדי שיפתחו את כישוריהם? האם יש לאנשים יכולת להתגבר על הפחד 

 מהשונה, שבא לצד כל התפעלות ממנו? והאם החברה באמת זקוקה לגיבורים? 

הן גם פנטסטיות, אבל הם מנהלים דו שיח עם העולם העלילות של הסרטים הן לא רק בדיוניות, 

האמיתי. האלמנטים הפנטסטיים לא רק הופכים את הסרטים למהנים יותר, אלא מאפשרים 

 ."להסתכל על העולם מהצד", ולחדד שאלות מוסריות מהסוג הזה"

 

 להלן ציטוטים מדברי חניכים אעשר התייחסו לדילמה העולה מהפסוק:

 מחכמתו, חכמתו מתקיימת. "כל שמעשיו מרובים 

 אין חכמתו מתקיימת". )פרקי אבות( כל שחכמתו מרובה ממעשיו,

 –"לדעתי אין קשר בין חכמה תיאורטית לבין יישומה במעשים למען טובת הכלל. ישנם שני עולמות . 1

עולם המדע, בו החכמה התיאורטית שולטת, ועולם הערכים, בו אדם צריך להחליט האם הוא עוזר 

 ה ומתנהג בצורה מוסרית. אני מסתמך כאן על דבריו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ', שכתב: לחבר
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העולם, אלא  –"ההכרעה הערכית אינה מתחייבת מן המידע שהאדם משיג ממסגרתו הקיומית 

החיים(. בניגוד  הרצון שהוא מודע לו )להבדיל מן האינסטינקטים של בעלי –היא נובעת מרצונו 

באה מן המידע על המציאות והיא חסרת מגמה, ההכרעה הערכית מכוונת כלפי להכרה המדעית, ה

 .לפעמים אף נגד המציאות שהוא מכירה" –מטרה שהאדם מציגה לעצמו 

פול ארצה בשל כוח הכבידה, אך יליבוביץ' מפריד בין המדע לבין התנהגותו של האדם. אבן צריכה ל

כי הוא חושב שכך עליו לנהוג, אבל יש לו ברירה.  הוא עושה זאת –להתנדב בבית אבות  צריךאדם לא 

הרי אנו מכירים מחיי היומיום מקרים בהם אנשים מתנהגים באופן לא מוסרי )גונבים, רוצחים, 

העובדה שהם מוכשרים מאוד  –לוקחים שוחד(. אותו הכלל בדיוק חל על מדענים ומשכילים למיניהם 

יים הרי שהיו עושים למען הכלל בכל מקרה, ואם לא קשורה לתרומתם לחברה. אם הם אנשים מוסר

 לא סביר שהידע התיאורטי הוא ששינה אותם. –הם אינם 

צריך  אדםלסיכום, השאלה היא לא האם מדען או משכיל צריך לעשות למען אחרים, אלא האם 

 .כן" –לעשות למען אחרים. התשובה לשאלה השנייה, לדעתי, היא ברורה 

 

שמבחינתי חכמה תיאורטית היא לימודים )אקדמאים, עצמאיים וכד'(, ואילו "למען ההבנה אציין . 2

 יישום לטובת הכלל הוא המחקר, ללמד וכד'.

אין ספק שאחד הדברים הקשים ביותר בתהליך רכישת הידע הוא מציאת השלב המתאים ביותר 

בה תארים, אך למעבר )לפחות חלקי( ליישום הידע. אדם יכול ללמוד שנים על גבי שנים ולרכוש הר

 לבסוף הוא ימות עם כל הידע שהוא צבר אך הוא לא תרם בכך לאיש.

עם זאת, אין ספק שברוב המקרים הרבה יותר קשה ואף בלתי אפשרי לתרום לטובת האנושות ללא 

ידע בכלל. לעשיית כל פעולה למען הכלל יש להיות בעל ידע מסוים, וככל שרוצים לתרום לציבור 

 בד"כ יש לצבור יותר ידע. –רציני וחשוב  בתחום יותר מורכב,

אני חושב שאין אדם יכול לחזות את הזמן המדויק בו יעבור ליישום הידע, בעיקר כאשר רוב האנשים 

ממשיכים לצבור ידע תוך כדי התרומה לכלל. פרופסור יכול לנהל מחקר או להרצות ובכך לתרום 

 ממשיך ללמוד ולרכוש ידע.לטובת הכלל, אך ברוב המקרים אותו פרופסור בעצמו 

המלאכה נעשית קשה אף יותר כאשר האדם מגיע לדרגה בה הוא מתחיל ללמוד בשביל הלימוד, ואז 

קשה לאדם להתנתק מצבירת החכמה התיאורטית. אך כפי שאמרתי, לחכמה תיאורטית ללא יישום 

 לל.מעשי אין שום משמעות, מלבד התפתחות האדם הפרטי ודבר זה לא תורם לטובת הכ

פרופסורה \דוק-לסיכום, אני חושב ששלב המעבר הוא לאחר הדוקטורט, כאשר תוך כדי עשיית הפוסט

 .יש לבצע מחקר ולהרצות, וכך גם האדם מתפתח וגם תורם לטובת הכלל"

 

 להלן ציטוטים מדברי חניכים אעשר התייחסו לדילמה הבאה:

 "האם ראוי להעניק זכויות יתר לאדם חכם ובעל ידע"?

זוהי שאלה מורכבת, משום שיש לה שני פנים: האם יכולה להיות הצדקה מוסרית להפליה בין בני ". 1

 אדם, והאם יש להוקיר חכמה וידע יותר מאשר תכונות אחרות.
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הדמוקרטיה מלמדת אותנו כי כל בני האדם נולדים שווים בזכויותיהם, ותפיסה זו מתבטאת בשוויון 

ן בפני החוק במדינה הדמוקרטית. כאדם שגדל וחונך במדינה זכויות, שוויון הזדמנויות ושוויו

 אל לנו לפגוע בשוויון המולד בין בני האדם. –דמוקרטית, אני מסכימה עם עקרון דמוקרטי זה 

כמו כן, חכמה וידע הינן אך שתי תכונות הנתפשות כחיוביות בחברה שבה אנו חיים, אולם נשאלת 

אחרות, הנתפסות גם הן כחיוביות, כדוגמת כוח רצון,  השאלה האם יש להעדיפן על פני תכונות

נחישות, מודעות סביבתית וחברתית מפותחת ועוד. אם אנו בוחרים להעדיף תכונות אחדות על פני 

האחרות, מתעוררת שאלה נוספת: האם להעדיף רק תכונות פנימיות או שמא גם סממנים חיצוניים, 

ילית לשאלה זו מקובלת על רוב תושבי העולם המערבי גופניים או גזעיים? דומני כי התשובה השל

 .20-כיום, אולי כלקח משמשטרים הטוטליטאריים ההרסניים של המאה ה

אדם  –מאידך, ניתן לראות ב"זכויות היתר" הללו צעד הכרחי לשימור החכמה והידע ולקידומם 

שהאמצעים הדרושים לו  שניחן בתכונות פיזיות טובות יפתח את יכולתו גם ללא תמיכה חוקית, משום

לשם כך אינם רבים, ואם כן, לרוב ימצא אדם שיהיה מוכן לממנם, הואיל וספורט הוא תחום פופולרי 

וניתן להרוויח בו כסף. אדם שמבקש לפתח את חשיבתו ואת אוצרות הידע האנושיים זקוק לתמיכה 

, לעיתים שימושי ולעיתים כלכלית ולהכשרה רבת שנים, ובסוף התהליך לרוב יוותר בידיו ידע טהור

לא, אך לרוב לא יהיה לו ביטוי בתחום הכלכלי. בנוסף, מתן זכויות יתר עשוי ליצור כבוד בקרב 

 ההמונים אל התכונות הללו, ולהוביל את החברה האנושית אל הנאורות.

פגוע לסיום, אני סבורה כי אין זה ראוי להעניק זכויות יתר לאדם חכם, או לכל אדם אחר, כדי לא ל

בשוויון המולד והנצחי הקיים בין בני האדם, אולם אני בהחלט מוצאת מקום לתמיכה מסוגים 

 .אחרים באנשים חכמים ובעלי ידע"

 

"לדעתי לא צריך להעניק זכויות נוספות לאדם בעל ידע או בעל אינטליגנציה גבוהה. לטעמי ישנם . 2

להיות אדם חכם מאוד בעל ידע עשיר מאוד  סוגים שונים של אינטליגנציות וכולן משמעותיות. יכול

בביולוגיה, ומצד שני יכול להיות אדם שלא מסוגל להבין מושגים בביולוגיה, אך הוא בעל כישורים 

חברתיים מעולים. לדעתי שני האנשים האלה הם אנשים מנוסים ושניהם בעלי ידע רב בו הם יכולים 

אם הוא נרכש באוניברסיטה, ובין אם הוא נרכש לחלוק. אני סבורה שלכל אדם בעולם יש ידע, בין 

כתוצאה מניסיון חיים. לכן לטעמי אם היינו רוצים להעניק זכויות יתר לאנשים בעלי ידע היינו 

צריכים לתת אותן לכל אדם בעולם. אני מניחה שבפסוק זה מתייחסים לידע מהסוג הריאלי. לדעתי 

יניהן. אני סבורה שכל אדם צריך להגיע לאיזון בין כל האינטליגנציות חשובות מאוד, ואין להשוות ב

כל סוגי האינטליגנציות. נכון לומר שפריצות הדרך וההישגים הגדולים במדע נבעו מאנשים בעלי 

אינטליגנציה גבוהה מאוד בתחום הריאלי, אך אני חושבת שלחלק מהאנשים האלה היו בעיות 

יה אחרת. לדעתי הענקת זכויות יתר לאנשים חברתיות, חוסר חוש קצב או חסך מסוים באינטליגנצ

אלה לא תשפר את מצבם, ואולי אף תחמיר אותו כיוון שכך הם יהפכו לשונים יותר וחריגים מהמיין 

 .סטרים של החברה"

 

, תכניתהונחה על ידי היועצת החינוכית של ה, 2010שהתקיים במרץ , השלישיכנס החניכים 

 ם מרכזיים:התמקד בשני  נושאיאפרת גולן. הכנס 
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הקשר ןעמית, תהליך הלמידה שלהם, -כיצד חווים החניכים את התהליך, מבחינת הקשר עם המנחה

 ?'בית הספר, ההורים, תנועת והנוער, חברים, וכו –שלהם עם סביבתם 

כיצד ניתן לשפר את ניהול הזמן של החניכים, במיוחד לאור העומס לקראת סוף שנת הלימודים בד 

החניכים דנו בשני נושאים אלו מנקודת מבטם האישית, . קדם בעבודת החקרבבד עם הצורך להת

 העלו קשיים והצלחות, נתנו תמיכה זה לזה, והציעו כיוונים מעשיים להתמודדות עם קשיים שעלו. 

 

בהשתתפותו של שר החינוך,  תכניתשל המחזור הראשון של ה כנס הסיום, יתקיים 2010 בדצמבר

ויקבלו תעודות סיום. בנוסף יתייחסו נציגי  יציגו התלמידים את עבודותיהםבכנס זה מר גדעון סער. 

 .תכניתשנת העבודה בבמהלך ו  שהם עברו יחד עם החניכיםעמיתים וההורים לתהליך ה-המנחים
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 תכניתהערכת ה :חלק ב
 

 תפוקות ותוצאות מצופות

 המצופות.תוצאות הו תכניתה, להלן תפוקות תכניתבהתאם למטרות ה

 

בתחומי התעניינותם באמצעות עבודה עם  על-מחוננימיצוי הפוטנציאל של תלמידים  :ה אמטר

 מיתיםע-מנחים

 .במשך שנת הלימודים תכניתיתמידו ב תכניתמהתלמידים שהתחילו ב 75%: תפוקה

 יגיעו לתוצר כמו עבודת חקר, או יצירה בתחומי האמנות תכניתכל התלמידים שיתמידו ב: תוצאות

 .ימודים אחתעם תום שנת ל

תרמה להם בהיבטים  תכניתהיציינו בסוף שנת הלימודים ש תכניתמהתלמידים שיתמידו ב 75%

 הבאים:

 ;הגבירה את הסקרנות שלהם א. 

 ;תרמה לידע שלהם בתחום התוכן שבו עסקו ב. 

 ;סייעה להם לרכוש כלים ללימוד עצמי ג. 

 

 פיתוח מודעות אתית ואחריות חברתית  :מטרה ב

ישתתפו בדיונים שייערכו במהלך שנת הלימודים בסוגיות  תכניתל התלמידים שיתמידו בכ: תפוקה

 .של אתיקה ואחריות חברתית

תרמה להם  תכניתהיעידו בסוף שנת הלימודים ש תכניתמהתלמידים שיתמידו ב 75%: תוצאה

 .להתמודדות עם דילמות ערכיות

 

לאפשרויות, למגוון ולמורכבות  תכניתהמשתתפים בפיתוח מודעות בקרב תלמידים  :מטרה ג

 הקיימת בחיים של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי דעת  שונים

ישתתפו בדיונים שייערכו במהלך שנת הלימודים בסוגיות  תכניתכל התלמידים שיתמידו ב: תפוקה

 .של סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו יעסקו

תרמה להם   תכניתהציינו בסוף שנת הלימודים שי תכניתמהתלמידים שיתמידו ב 75%: תוצאות

ב. בירור של ; א. היכרות עם סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו בהיבטים הבאים:

 .אפשרויות של קריירה עתידית
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 תכניתמתודולוגיית ההערכה של ה

תקדמותה מלווה בהערכה מעצבת כדי לבחון את ה תכניתהבהתאם להמלצתה של ועדת ההיגוי, 

 לקראת הגשמת מטרותיה ויעדיה.

 חעמית על מנת להבטי–מנחה – חניךווה באופן רצוף את תהליך העבודה של כל צמד ימכון סאלד ל

הן בהיבט המקצועי והן בהיבט האישי. הליווי נערך באמצעות   ,פועל היטב שאכן הקשר ביניהם

שיחות אישיות עם המנחים בהתאם שיחות טלפון אישיות אחת לחודש עם התלמידים וכן באמצעות 

עמיתים יועצת חינוכית ותיקה המתמחה בעבודה -לרשותם של התלמידים והמנחים עמדהלצורך. כן 

מלאו החניכים אתם באופן פרטני בהתאם לצורך.  בנוסף,  העם תלמידים מחוננים ועם מוריהם שעבד

 תכניתויים בתהליך העבודה בבעקבות משובים אלו, נערכו שינהמנחים שאלוני משוב תקופתיים. ו

 במהלך השנה.

 

 עמיתים-משובי מנחים

בהתאם לצורכי  תכניתעמיתים שהשתתפו ב-עם מנחים אישיותבמהלך השנה נערכו שיחות 

עמיתים באמצעות שאלונים -התלמידים ולפניות המנחים. בנוסף לכך, התקבל משוב מכל המנחים

 .2010בקיץ  –ובסוף השנה  2010מאי -ם אפריל, בחודשי2010 מרץ-באמצע השנה, בחודשים פברואר

 עמיתים.ה-להלן סיכומי שאלוני המשוב  של המנחים

 

 2010מרץ -חודשים פברואר –ממצאי שאלוני המשוב במחצית השנה 

 עמיתים ציינו שהמפגשים עם התלמידים מתקיימים כמתוכנן. חלקם ה-כל המנחים: המפגשים

שעות( ואחרים נפגשים פעם בשבוע  5-3מספר שעות ) פוגשים את התלמידים פעם בשבועיים למשך

עמיתים קבעו עם התלמידים את מועדי המפגשים מראש, אך הם ה-למשך כשעתיים. רוב המנחים

ציינו כי הם מגלים גמישות כאשר התלמיד מודיע שהוא אינו יכול להגיע, והמפגש נקבע ליום אחר. 

תר וכשאין זמן נפגשים פחות" אך כולם מקפידים אחרים אף ציינו כי  "כשיש צורך וזמן נפגשים יו

 על התקדמות תהליך העבודה.

עמיתים מודעים לעומס המטלות המוטל על התלמידים והם -מעניין לציין כי חלק מהמנחים

מסייעים בידם להגיע למקום המפגש "פעמיים בחודש אני אוספת אותה מהאוניברסיטה ולוקחת 

את המפגשים בבית התלמיד "נוסע אליו הביתה למפגשים או אותה אליי הביתה" או אף מקיימים 

 שנפגשים בבר אילן".

 עמיתים ציינו שהם נמצאים בשלב מתקדם של עבודת החקר. ה-מרבית המנחים: תהליך העבודה

הם טענו כי יש צורך להאריך את תקופת הזמן העומדת לרשותם ולרשות התלמידים על מנת 

העומס המוטל על התלמידים: "תיאורטית ניתן לסיים אך לסיים את עבודות החקר בעיקר עקב 

הנחת היסוד היא שזה לא תלוי בידינו אלא בעומסים המוטלים על התלמיד, בשיתוף הפעולה 

עמיתים כי ה-ובקצב ההתקדמות שלו". חלק מעבודות החקר הינן מחקרים ולכן ציינו המנחים

מוד במועד, אך אני מקווה להמשך כדי "מאחר ויש גמישות בהגדרת העבודה, אז יכול להיות שנע

 שנוכל למצות את כל החומר".
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 עמיתים ציינו כי קיימת אינטרקציה ה-מרביתם המכריע של המנחים: עמית-אינטרקציה מנחה

טובה בינם לבין התלמיד. להלן כמה דוגמאות: היא פוגשת אותי בשמחה", "אנחנו צוחקים... יש 

ין שני אנשים מבוגרים מבלי להעיק עליו. מתקיימים לו חוש הומור. האינטרקציה היא כמו ב

 מונחה".-היבטים של דיאלוג וגם מנחה

 

 2010מאי -עמיתים בחודשים אפריל-משוב מנחים

עמיתים מה קורה בתהליך עבודת החקר ומהו התוצר הסופי המצופה ה-בחודשים אלו נשאלו המנחים

ם דיווחו שהתוצר הסופי יהיה עבודה עמיתיה-של עבודת החקר, איש איש בתחומו. מרבית המנחים

 אקדמית. 

קיץ עם התלמידים על מנת להגיע לתוצר חופשת המתוכננות בהכן נאסף מידע על מספר הפגישות 

 הסופי של עבודת החקר.

 

 עמיתים-מדברי המנחים –סיכום שנת תש"ע 

ות שחוו עמיתים לסכם את השנה ולציין את ההצלחה-התבקשו המנחים ,2010במהלך חודשי הקיץ 

לאור דבריהם המעניינים,  במהלך שנת הפרויקט, את הקשיים איתם התמודדו והמלצות לעתיד.

 החלטנו להביא את הדברים בשמם.

 תיאור עבודת החקר 

עמיתים תארו את הפרויקט עליו עבדו עם התלמידים ואת התהליך אותו חוו, הן הם ה-חלק מהמנחים

מידים. להלן מספר דוגמאות המתארות את מהלך עצמם והן התלמיד, ולא חסכו מחמאות מהתל

 עבודת מהחקר.

"פיתוח שיטות לזיהוי לפטונים מסוג טאו )ז( בניסוי אטלס עמית: "הנושא שבחרתי היה -מנחה

בשפה אנושית יותר: פיתוח תכנה שמסוגלת לזהות אלומה צרה מאוד של חלקיקים  שבסרן".

רקע, למד את הפיסיקה הרלוונטית ולמד על בשבועות הראשונים התלמיד קרא חומר מהירים... 

יכולות הגלאי... הבנה אמיתית של הפיסיקה לא אפשרית ללא לימוד של מספר שנים, אך ההבנה 

 הדרושה לשם ביצוע הפרויקט אפשרית, והוא רכש אותה בתוך כשישה שבועות.

א העבודה. בחלק השני ביצע התלמיד )יחד עם אחד הסטודנטים שלי( התבוננות ראשונית בנוש

המסקנה הייתה שהבעיה גדולה וקשה מהצפוי כיוון שלא ברור כיצד מתפקד הגלאי בתנאים 

הרלוונטיים. עקב כך נאלצנו לחפש בעיה דומה אך פשוטה יותר והתמקדנו במדידת חלקיק בשם 'פהי' 

ל ידי הדומה לטאו אך פשוט ממנו. לשם לימוד זה היה צורך בסימולציות של דעיכות 'פהי' שבוצעו ע

הצוות שלי. את מרבית הזמן השקיע בלימוד סימולציות של ה'פהי' ובפיתוח שיטות לזיהויו. במקביל 

התבונן אחד הסטודנטים בתוצאות האמת של הניסוי והצליח באמצעות יישום עבודתו של התלמיד 

הוי לזהות חלקיק זה ולמדוד את תכונותיו. השניים השקיעו מאמץ לא מבוטל בשיפור יכולות הזי

 באמצעות "טריקים" מתמטיים שונים.

בשלב הנוכחי אנחנו מנסים לכנס את כל התוצאות ולכתוב מאמר פנימי של אטלס. הדבר מחייב חזרה 

על כל העבודה בצורה מבוקרת ובתיעוד של כל השלבים. התהליך הזה ימשך עוד זמן מה. במקביל 
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יגוד לעבודה שנעשתה בעבר על ידי מתחיל התלמיד להתבונן בנתונים האמיתיים של הניסוי. בנ

הסטודנט שהזכרתי, הוא יתבונן בנתונים של התנגשויות מאוד אנרגטיות ולתוצאות שיתקבלו יהיה 

 ערך מדעי אמיתי.

השלב האחרון יהיה )אם יתאפשר( ליישם את שלמדנו על ה'פהי' במחקר של ה'טא'ו. שלב זה יהיה 

 ."תף לפחות בחלקו הראשוןארוך וקשה יותר ואני מקווה שהוא יוכל להשת

 

אפשרה לו  בסיס מעולה במתמטיקה ומחשבאין לי ספק שהעובדה שהוא הגיע עם "עמית: -מנחה

... ידע מקדמי הוא חיונילתפקד ביעילות ולהשתלב בעבודה במהירות. לפחות בסוג כזה של עבודה 

לא כל בעיה בהפעלת , לא הייתה בקיא בשפות תכנות שונות... מאחר והתלמיד בחור מבריקקיבלתי 

 .התכנה הבסיסית"

 

"אני מנחה במסגרת הפרויקט שתי חניכות, האחת... תלמידת י"א והאחרת... תלמידת  עמית:-מנחה

מתוך  האקולוגיה של דגי שוניתי'. השתיים לקחו על עצמן פרויקט מחקר )שונה לכל אחת( בתחום 

 ודנטים לתואר שני ושלישי". תחום הנושאים שאני עוסק בהם וברמת המחקר שבו עוסקים סט

 

, תחום אשר סיקרן את... והביא אותו לבחור בביולוגיה חישוביתעמית: "מחקרי עוסק -מנחה

, הקדשנו את הפגישות בחודשיים הראשונים והוא בא ללא רקע בביולוגיה כללבפרויקט. מאחר 

צב חלק מהבסיס . לאחר שהושאותם הוא קלט במהירות מרשימהלקריאה מודרכת של מושגי יסוד, 

לשפה המשותפת, התחיל לקחת חלק במחקר פעיל במעבדה, בו אנו מנסים לפענח את מנגנוני 

התוקפנות של חיידק מסוג ליסטריה, המתקיף נשים בהריון וגורם להפלות. לשם המחקר, היה עליו 

בכלי  והתרשמתי מאוד מיכולתו לעשות זאת בזמן כה קצר. (perl)ללמוד שפת תכנות חדשה ראשית 

התכנות החדש שלמד השתמש כדי לנתח את הד.נ.א. של החיידק האלים ולחפש בו תכונות שעשויות 

לנבא הדבקת יתר של נשים בהריון. המחקר נמשך כיום בשיתוף עם תלמידה לתואר שני במעבדתי, 

י ועשוי להוביל לזיהוי המנגנון המולקולרי היוצר תוקפנות חיידקית. כחלק מהמחקר, השתתף בניסו

 שנערך בבית החולים הדסה על ידי רופאים השותפים למחקרנו".

 

במסגרת הפרויקט. המתכונת של יום  נהניתי מאוד להנחות את התלמיד במהלך השנהעמית: "-מנחה

בבוקר, אני לוקח אותו לטכניון ומחזיר אותו  )מקום מגוריי(הייתה שמישהו מהמשפחה מביא אותו ל

ן בספרייה ונפגש איתי על פי הצורך כמה פעמים ביום. יש לו מק מהזבערב, ובמשך היום הוא עובד חל

אפשרות לשמור קבצים בתיקיה שלו על השרת הפקולטי, ואני יכול לגשת לספרייה זו, לעיין בקבצים 

. כמו כן נפגשנו עם המתכונת הזו אפשרה לנו זמן משותף בתחילה, באמצע ובסוף היוםולהדריך אותו. 

 וא עסק בחיפוש אחר אפשרויות לדלקים חדשים".כמה מומחים בתחום. ה

 

עמית: "זה קצת מוקדם מידי לסכם את השנה. התלמיד ואני ממשיכים לעבוד ביחד בפול ספיד. -מנחה

. גמרנו לכסות את כל 1אבני דרך מאחורינו:  ארבעמתוך  שלושהפרויקט מתקדם בצורה מאוד טובה ו

ההצגה של הרעיונות של האלגוריתמים הגנטיים ת הרקע המדעי והתיאורטי של העבודה. זה כולל א
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שוחחנו על הרעיונות מאחורי האלגוריתמים וכיסינו את  והיישומים שלהם לתיאוריה האבולוציונית.

המושגים התיאורטיים הנחוצים. ניסינו את הרעיונות שלנו על האבולוציה של למרק ואיך לעשות להם 

ריה האבולוציונית של למרק אנחנו מתכוונים לתהליך אינטגרציה למסגרת המחשובית. על פי התיאו

ד.נ.א. כלומר, החדרה של מוטציות יעילות באופן -ר.נ.א. ל-אבולוציוני שבו מידע גנטי גם זורם הפוך מ

חיבורים מפתיעים )ועבורי מספקים( עם . מצאנו 2פוטנציאלי אשר קורות במהלך הביטוי הגנטי. 

יהם האבולוציה של למרק והאבולוציה הקונבנציונלית לפהיהדות ועם מערכת המשפט בישראל 

דומים ליחסים שבין התורה לתורה שבעל פה וכן ליחסים שבין המשפט על פי החוק לבין הקביעות 

. הדגמנו את הרעיון עם המערכת המחשובית הראשונה 3המשפטיות על פי מערכת המשפט בפועל. 

(The game of life - GOL )– ומטית מאוד ידועה שמאפשרת עם סט פשוט של מערכת מחשובית אוט

על ידי תוכנה  התלמיד הטמיע את המשחקחוקים לעשות סימולציה לתהליכים ביולוגיים מורכבים. 

על ידי  המשיך לפתח את המשחקשהוא כתב לגמרי לבדו ואז חקר את זה באופן מעמיק. בהמשך הוא 

ניקוד בכדי להעריך את  תכנן פונקציותחקירה של סטים אלטרנטיביים של חוקים של המשחק. הוא 

. בימים וסיים עם אנליזה שמשווה בין כול האלטרנטיבותהיעילות/ישימות של חוקים אלטרנטיביים 

הביע את . לאחר מכן 4אלו הוא מסיים את הכתיבה של הפרק הזה שכולל את האנליזה. 

. אנחנו החלטנו שהשאלה התשוקה/העניין להתקדם ליישום שהוא יותר בתחום הכימי של הרעיונות

של קיפול ר.נ.א. יכולה להיות אידיאלית לשם כך. שוחחנו על הבעיה כולל האתגרים הכימיים 

 והמחשוביים והתחיל לחקור את הנושא. 

אני מצפה שבחודשים הקרובים יהיה לו אלגוריתם גנטי שכולל רצפים של ר.נ.א. לשיפור האפיונים 

 של הקיפול של הר.נ.א".

 

 ו תה צ ל ח 

 להלן ציטוטים מדברי המנחים על  תחושות הצלחתם עם התלמידים:

"לשמחתי, אני יכולה לדווח רק על הצלחות!... התלמידה הפנימה בקלות רבה את נושא המחקר  

"בסך הכול ; "ההצלחה בכך שהעבודה מתקדמת יפה, כמצופה"; והפגישות התנהלו באווירה מצוינת"

"תהליך בחירת הנושא ; מתרשם ממנו ונהנה מאוד לעבוד איתו"התלמיד מתפקד מצוין ואני מאוד 

 והגדרת שאלת המחקר התנהל בהצלחה רבה, יותר ממה שציפיתי".

 

עמיתים התייחסו למספר היבטים בהתמודדות עם עבודות החקר, כגון הנאה, רכישת ידע, ה-המנחים

 עמיתים להלן דוגמאות להתייחסויותיהם:-והיכרות עם עולמם של המנחים

 שתי הבנות נכנסו לנושא ולמיטב הבנתי הן מתלהבות וגם נהנות. אני רואה בכך את : הנאה"

 ההישג החשוב ביותר של הפרויקט".

 

 ההתמודדות של שתי הבנות עם המשימות מרשימה. מעבר לציפיות הגבוהות עוד : רכישת ידע"

והסקת מההתמודדות שלהן עם הספרות וחומר רקע אחר ועם ההבנה הופתעתי לטובה 

בביולוגיה  רכש ידעבמהלך הפרויקט. מבחינה פרקטית, הוא  למד המון"התלמיד ; המסקנות"
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המתקדמות ביותר בתחום,  נחשף לטכנולוגיותא(. הוא .נ.= חקר הד ובגנומיקה עכשווית )גנומיקה 

חדשה והשתמש בה כדי להבין לעומק  למד שפת תכנותא שנקבע בטכנולוגיות אלה. .נ.וניתח ד

"במשך ; "אלה הם הישגים מרשימים יחסית לזמן המועט )נטו( של הפרויקטשל חיידקים. דנ"א 

, ואת עבודת הסיום של הפרויקט הוא כותב תקשרתי עם התלמיד באנגליתכל תקופת הפרויקט 

השתפר פלאים בכתיבה אנגלית במהלך באנגלית, שזו השפה המדעית המקובלת בעולם. הוא 

 ;ות זו אותה רכש תסייע לו בעתיד בכל תחום בו יבחר להתמחות"הפרויקט, ואני צופה שמיומנ

ולמד איזה נתונים חשוב לחפש... זאת מעבר  למד כמה מושגי יסוד בתרמודינאמיקה"הוא 

 לדברים החדשים שהוא למד". 

 

 המדען, האמן, ההיסטוריון וכדומה וחשיפה לעולם  –עמית ה-היכרות עם עולמו של המנחה

הוא למד להתמודד עם  – למד משהו על עבודה מדעיתמאמין שהתלמיד  "אני: המחקר האקדמי

 למד להיות ביקורתי ולנתח את התוצאותאי וודאות )דבר שאינו בנמצא בלימודים רגילים(. הוא 

שמדענים אינם יודעים הכול ולפעמים טועים מתוך חשדנות וזהירות. נראה לי שהופתע לגלות 

 בסטודיו וקידום הבעתו. שיפת הלומד ליצירה מקצועיתח"; ושהעבודה לפעמים קשה ומתישה"

 פרויקט מחקר צריך להתמודד עם תקופות שבהן אין התקדמותבכל "; "חשיפתו לערכים חדשים

וכיווני מחקר מסוימים מתגלים כמבואות סתומים, אך לא הרגשתי שנתקלנו בקשיים מיוחדים 

. ום המחקר ההיסטורי והמשפטישהתלמידה קיבלה הרבה בתח"אין לי ספק ; "בפן המקצועי

שגם תלמידי תואר ראשון מתקשים לעמוד בו. היא אתגר ברמה גבוהה ביותר היא לקחה על עצמה 

עברה בהצלחה את השלבים הראשונים, החודשים הקרובים יגידו אם עברה את המשימה המכרעת 

אלת מחקר, בניית ניתוח חומר, הצבת ש – הבנת מלאכת ההיסטוריוןכתיבת עבודה..." ובנוסף " -

בתחום מדעי  ;  הכרת החיים האקדמאיםנרטיב, חשיבה ביקורתית, הכרת כלי ניתוח שונים, ועוד

כתיבה על נושא חשוב כולל ביקור באוניברסיטה בה אני מלמד;  –הרוח ובתחום המשפטים 

 ברמה המופשטת,"; "שהמחקר מעניין ושופך אור כל כמה סוגיות חשובותאני חושב  –ורלבנטי 

, ומהן השאלות הגדולות והכלים המודרניים להתמודדות התלמיד הבין כיצד מתנהל מחקר מדעי

הבסיסיים, ורכש כלים להשיג מידע הנחוץ  למד שלא כל הידע האנושי נמצא בספרי הלימודאיתן. 

אני מקווה ומאמין שהשנה הזו נתנה לתלמיד "; למחקרו דרך מאגרי מידע ברשת האינטרנט"

 ."של המחקר האקדמיחשיפה לעולם 

 

 זה שהוא צלח את המפגשים ; "הגמשת עולם היצירה והדמיון שלו": היבטים אישיותיים"

 ".נחישותהראשונים כשהוא עוד לא ידע כלום, מראה שיש לו הרבה 

 

 התלמיד מבחינת התקשורת האישית ביני לבין ": עמית לבין החניךה-אינטרקציה בין המנחה– 

תה נוקשות מסוימת. אולם לאחר מספר פגישות אני חושב שהקרח יבתחילת הפרויקט חשתי שהי

תה ישהאינטרקציה בינינו לאורך הפרויקט הינשבר ומצאנו שפה משותפת, ובסה"כ אני חושב 

 ."מאוד חיובית
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 תעזור לו להחליט על דרכו בעתיד"אני מקווה שהשנה הזו : עזרה בגיבוש הדרך לעתיד ." 

 

 י ם ק ש י

ינו מספר קשיים במהלך השנה, כגון קשיי ריכוז, לוח זמנים עמוס של חניכים עמיתים ציה-המנחים

 והרגלי למידה. להלן מספר דוגמאות לקשיים:

 הבנה  ואי קשיי ריכוז וקשב, ויכוחי סרק, הבעיות העיקריות היו בתחילת ההנחיה": קשיי ריכוז

  ".שהפרויקט הנ"ל מצריך עבודה, שקידה, התמדה, השקעה ומאמץמצדו 

וטווח הסוגיות שיידונו בעבודת  צמצמתי את ההיקף: "בעצתה של היועצת, התמודדות והפיתרוןה

, על מיקדתי וריכזתי את הדיוןעל בקולנוע(, -המחקר שלו )העוסקת בדילמות אתיות של גיבורי

מנת להקל על שני הצדדים. כיום אני יכול לציין בסיפוק, שהטקסט המחקרי שהוא כותב הנו 

רתי ומרחיב דעת, גם אם עדיין לא הסתיים התהליך, ועדיין התלמיד צריך להשקיע זמן מעניין, יצי

נוסף בעיקר בהעמקת הדיון בהיבטים מסוימים, שימוש בספרות אקדמית נוספת וביסוס אמפירי 

  קולנועי מוצק יותר של כמה מרעיונותיו".

 שהיה מונח על העומס י, רבות": תכניתלוח הזמנים הצפוף של התלמידים ומשך הזמן הקצר של ה

מד . התלמיד, בכיתה י"א, לוהוא כמעט בלתי אפשריכתפיו של התלמיד במהלך השנה האחרונה 

מדריך  ניברסיטאי משולב במתמטיקה ופיזיקה,עושה תואר או לבגרויות של שנתיים )י"א+י"ב(,

לא הוגן, על ילד ול מדי, ווהשתתף בפרויקט מנחים עמיתים. אני סבור שזהו עומס גד ,בתנועת נוער

. המחקרים הבסיסיים ביותר קבועי הזמן של מחקר אקדמי"אספקט בעייתי נוסף הוא  "; 16בן 

נערכים על ידי סטודנטים לתואר שני המקדישים את עיקר זמנם למחקר במשך שנתיים. לכן, 

כמעט מצחיק להתייחס למסגרת של "כחמש שעות מדי שבועיים" כאל מסגרת המאפשרת 

לדעתי, כדאי מראש לתאם ציפיות לפני שמתחיל הפרויקט, כדי למנוע מצב שבו  .מחקר ממש

במהלך הקשיים "; התלמיד מתאכזב מהעובדה שהמחקר שבו לקח חלק לא הגיע לידי השלמה"

ית העבודה וגמישות בתכניות בהתאם ידרבון עששהביא ל" "יםנזמלוח על רקע השנה היו בעיקר 

הקושי העיקרי נובע "; "של התלמיד על רקע פעילויות אחרות שינוי תכניותו ..לצרכי התלמיד.

של הבנות. הפרויקטים שהצעתי ושהבנות לקחו על עצמן  ממשך הזמן הקצר ועיסוקיהן הרבים

דורשים יותר ממה שהן יכולות להקדיש בתקופה שהוקצבה מלכתחילה. יתר על כן, שתיהן 

עה נוספת של זמן בכתיבת הצעות למשרד החליטו לנצל העבודה גם לפרויקט גמר דבר שדורש השק

. לנערה צעירה להיכנס למשימה תובענית כזו בצד לימודים וחיי חברה עשירים"הקושי ; החינוך"

 היו נקודות שבירה אך עברנו אותן בשלום".

 הרגלי הלמידה שמקנה תיכון בארץ אינם מקנים כנראה מחקר וכתיבה )מעבר : הרגלי למידה"

החינוך בכלל, ולתלמידים המעוניינים במחקר  רכתהייתי ממליץ למע"; ט("הדבק מהאינטרנ-לגזור

"אני לא ראיתי קשיים ; "לרמה גבוהה – קריאה וכתיבה – מדעי בפרט, לשפר את לימודי האנגלית

גדולים במהלך השנה. אני חושב שלתלמיד קשה לכתוב את הסיכום והיה לו הרבה יותר מעניין 

 לעבוד מאשר לתעד. לא נורא".



 26 

 גם איתני הטבע הקשו במקרה של... למעשה כל עבודת : התמודדות עם גורמים בלתי צפויים"

ההכנה שעשתה בים ירדה לטמיון בשל סדרה של סערות ששינו את פני השטח עד כדי כך שכל 

 העבודה חייבת הייתה להיעשות מחדש".

 מוטיבציה לא אחידההקשיים היו על רקע ": היבטים אישיותיים".    

 

 צות לעתידהמל

 :תכניתעמיתים לגבי המשך הה-להלן המלצותיהם של המנחים

 למרות שהתלמיד קלט את : עמיתים על פי תחומי ידע-איתור ושיבוץ התלמידים והמנחים"

אני רוצה להדגיש כי אין כל סיכוי, אף לתלמיד המוכשר ביותר, החומר במהירות מרשימה, 

. לכן לוגי במסגרת מספר כה מצומצם של שעותלהקיף את מושגי הבסיס הנלמדים במסלול הביו

ממליץ להקפיד על ציוות סטודנט ומנחה היו פערי ידע רבים במהלך הפרויקט. בשנים הבאות, אני 

. למשל, תלמיד הלומד פיזיקה מורחב יצוות למנחה פיזיקאי, ותלמיד הלומד על בסיס תחומי ידע

"לגבי ; "בוץ התלמידיםיוש לתהליך הבחירה להקדיש יתר תשומת לב"; יצוות לביולוג" –ביולוגיה 

קולנוע, תקשורת, תרבות  לאתר תלמידים המתעניינים בנושאיהעתיד, הנני ממליץ שייעשה מאמץ 

  .ואמנות..."

 איתור תלמידים : איתור תלמידים בעלי מאפיינים אישיותיים מתאימים להשתלבות בפרויקט

-טואלים )מעבר לרעיונותיהםים אינטלקלהשכיל ולהיחשף לחומר סקרנות אמיתית"שיש להם 

איתור תלמידים המוכנים להקדיש את ; "בגרות רגשיתאיתור תלמידים "בעלי/ות שלהם("; 

 ".הזמן הדרוש לביצוע המחקר, מבלי שייחשב פרויקט שולי בלוח הפעילויות שלהם"

 עד כמה  הצהרת מימוש הפרויקט מראש הייתי ממליץ על": הגדרת ברורה יותר של עבודת החקר

יתכן ונכון יהיה  חיפה לביצוע הפרויקט במקרה שלי אישית גייסתי את הביג בנד של. שניתן

; "באמצעות המכון +המורה, איני צופה בעיה בנושא זה זה להבטיח המשך פעולה עתידי בנושא

"כדאי ; "בחירה ללומד לבחור איזו עבודה יגישלתת אפשרות  ...לא ללחוץ בכתיבת עבודה"

אותה "יתכן שהטלת ; מן התלמידים" מה התוצר הסופי המתבקשאור ניסיון השנה להגדיר ל

 )במקום אחד( הייתה מועילה שכן הם היו יכולים לסייע אחד לשני". מטלה על זוג תלמידים

 חושב שלפחות בנושאי מחקר מדעי מסוג זה י סיון השנה הזו אנילאור נ": תכניתהארכת תקופת ה

לתכנן הפרויקט ... אני חושב שבעתיד יש מן ארוך יותרזכנון לנדרש מראש תשאני עוסק בו 

. זה הכרחי לפחות לפרויקט בהיקף ובעומק דוגמת אלו שאני מנחה. כך גם אפשר לנצל לשנתיים

את החופש הגדול בו הילדים גם חופשיים וגם מחפשים עניין. מכאן גם מתבקש שהמועמדים 

 ".לפרויקט יבואו מכיתות י' ולא י"א

 במהלך השנה כדי לדון ולשתף ים למנחיםיפגישה אחת או שתלאפשר ": מפגשי מנחים." 
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 סיכום

בודה עעמיתים היו מרגשים במיוחד, שכן, הם ציינו את הנאתם מה-דברי הסיכום של מרבית המנחים

ניתן לסכם את חוויית ההנחיה שלי באמירה " הפורה עם חניכיהם. להלן מבחר ציטוטים מדבריהם:

"עלי לציין כי הנחייה זו הייתה ; ! אפשר אפילו לומר "התלמיד עלה על רבו"הנאה צרופה: הבאה

למדתי עבורי "טבילת אש", מאחר שלא הנחיתי בעבר תלמידי תיכון מחוננים בפרויקט מעין זה. 

ואני חושב שהתהליך המעניין שעברתי )מבחינה  והשכלתי מכך רבות, הפקתי לקחים ומסקנות

ת( יסייע לי להנחות טוב יותר תלמידים נוספים במסגרת הפרויקט בשנה הבאה. מקצועית ואישי

לציפי, לאפרת ולרחל על הסיוע, האוזן  –ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להביע תודה מקרב לב 

כמועיל הפרויקט הוכיח עצמו "; הקשבת, העצה החכמה, הרצון הטוב והסבלנות לכל אורך השנה"

"נראה לי שגם העובדה שהחליטו ; "בות רבותיומאתגר מס ין עבורייענמהפרויקט היה "; "ופורה

)וגם  העבודה היא להנאתיבכל מקרה " ;לנצל הפרויקט לעבודת גמר מצביעה על חשיבותו ועל ערכו"

. אצלנו התכנית חשובה מאוד וכדאי מאוד להמשיכה"בעיניי ; ", אני מקווה(התלמידהנאתו של 

 ; עי ומתבקש, צריך לראות שהוא לא יהיה מגוחך בתחומים אחרים"החיבור לאתיקה ויהדות היה טב

אבל לא היה לי  עשה עבודה יפה ובעזרתו הגעתי לנתונים שרציתי לבחון אותם"סך הכול התלמיד 

 את הזמן לזה".

 

 משובי התלמידים

 .במהלך שנת הלימודים תש"ע תכניתלהלן סיכום המשובים שנאספו מהתלמידים שהשתתפו ב

 

 מצאי השאלון לתלמידים בכנס הפתיחהסיכום מ

, מילאו כל התלמידים שאלוני משוב  שהתייחסו 2009בספטמבר  קייםשהת תכניתבכנס הפתיחה של ה

 להיבטים הבאים:

 ציפיות מהתכנית 

 התלמידים נשאלו מה הן ציפיותיהם מהתכנית, ומתשובותיהם עלו חמישה תחומים:

דים מתרכזות בעיקר בהרחבת הידע והלימודים בתחום ציפיות התלמיציפיות בתחום הקוגנטיבי:  .1

הדעת שבו הם בחרו, בהתפתחות ובהעמקה בו, ובנוסף בהרחבת הידע הכללי, וכפי שציין זאת אחד 

התלמידים: "אני מצפה לליבון ובירור נושאים מחשבתיים מתוך תפיסה רחבה, כוללנית ומעמיקה, עד 

 יום".-לרמה של השפעה על חיי היום

התלמידים ציינו כי הם מקווים להיחשף לעולם המחקר האקדמי ולאופן ות בתחום המחקרי: ציפי .2

התנהלותו תוך שילוב עבודת מחקר וחשיבה יצירתית, עמידה מול אתגרים והתגברות עליהם: "לעבוד 

על עבודת מחקר שמשלבת מחקר וחשיבה קשה ויצירתית"; "להתנסות במחקר, לפגוש אתגרים 

 ולהתגבר עליהם".

התלמידים ציינו כי הם מצפים למצוא תחומי המוטביציוני: -הרגשי-ציפיות בתחום האפקטיבי .3

עניין חדשים שיספקו להם הנאה, סיפוק, סקרנות ואף הפקת תועלת: "הכי חשוב שאני אהנה וארגיש 

 מסופק מהתכנית".
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 ציינו כי הם מצפיםהתלמידים ציפיות בתחום הערכי )ר' ב"מצוינות אישית ומצוינות אנושית"(:  .4

לפתיחת צוהר לנושא האהוב והעמקה בו תוך שימוש לטובת הכלל: "לפתוח בפני צוהר לנושא שאני 

אוהב ולהעמיק בו תוך כדי שימוש בו לטובת הזולת"; "אני מצפה... להיחשף לאופן התנהלותו של 

 מחקר אקדמי ולזיקתה של הבלשנות העברית לחברה".

"לשאוב ידע  –תלמידים ציינו כי הם מצפים שהמנחה יקנה להם ידע חה: ציפיות מהעבודה עם מנ . 5

"אני מצפה שהלמידה לא תעשה באופן עצמאי אלא בצורה של הנחיה" ואף קשר  –מהמנחה", הנחיה 

"אני מצפה גם לרכוש את המנחה בתור חבר לחיים, כלומר להישאר בקשר  – אישי גם לאחר הפרויקט

 גם לאחר סוף התכנית".

 

 פן ספציפי, התבקשו התלמידים לחוות את דעתם על היבטים שונים של הכנס:באו

 מפגש ההיכרות עם חברי קבוצת התלמידים במחזור הראשון 

  עמיתים –סדנה משותפת של התלמידים עם המנחים 

 דיון על מצוינות אישית ומצוינות אנושית 

 :להלן תגובותיהם של התלמידים

 צהתרומת מפגש ההיכרות עם חברי הקבו 

התלמידים נשאלו מה תרם להם המפגש עם עמיתיהם לתכנית בסדנה שהתקיימה בכנס. תשובותיהם 

 נחלקות לשני תחומים:

תרם להם  תלמידים רבים ציינו כי המפגש. היכרות עם תלמידים )מחוננים( החווים חוויות דומות: 1

תחושותיהם ושהדברים להתוודע לילדים החווים חוויות דומות לשלהם, להבין שיש להם שותפים ל

אינם "נוראיים" כל כך וניתן לשתף אחרים בתחושותיהם: "פגשתי עוד אנשים שעובדים את מה שאני 

אמור לעבור והראו לי ש"השד לא נורא כל כך"; "גרם לי להרגיש שאני לא היחידה שמרגישה כמו 

י גילנו שהם בעלי שאני מרגישה"; "לדעת שאני בחברה טובה ואפשר ליצור קשרים חברתיים עם בנ

תחומי עניין דומים"; "הייתה לי הזדמנות לחלוק את החששות והציפיות שלי עם אנשים בעלי אותן 

 תחושות".

: "היה מצוין ומלבב. פגשתי ויצירת קשרים בעלי תחומי עניין שונים היכרות עם תלמידים חדשים. 2

ר עוד אנשים עם תחומי עניין חבר'ה נחמדים מאוד, חייכנים ואינטליגנטים"; "היה נחמד להכי

 שונים".

 

 עמיתים שלהםה-תרומת הסדנה של התלמידים עם המנחים 

מבחינת תהליך העבודה, ציינו התלמידים שהסדנה תרמה לתובנות כמו: ליבון והבנת הנושא, צמצום 

עמית, תיאום ציפיות, לוחות זמנים ומהלך העבודה ה-העבודה עם המנחה תכניתנושא המחקר, גיבוש 

 הבנת אופן ההתנהלות של הפעילות.ו

 מוכרות עיעמית, לה-עמיתים, תרמה הסדנה לתיאום ציפיות עם המנחהה-מבחינת הקשר עם המנחים

בה במשותף וזה גרם לי לתחושת בטחון רבה ר"ראיתי שלי ולמנחה יש ה וים משותפים:וולמציאת ק

 .יותר בנוגע לעבודת החקר"
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עמיתים, למידת ההשקעה -ייחסו לדרך העבודה עם המנחיםאולם, נותרו עוד שאלות פתוחות שהת

שיצטרכו להשקיע, לאופן הביצוע של עבודת החקר, לנושא העבודה, זמני העבודה ולתוצר הסופי 

 המצופה, ולמידת האתגר שעבודת החקר תציב בפניהם.

 

 תרומת הדיון על מצוינות אישית ומצוינות אנושית 

ושאים אלה הדגיש את החשיבות של השילוב בין שני ההיבטים מרבית התלמידים ציינו כי הדיון בנ

של מצוינות. חלק ניכר מהתלמידים הדגיש שהדיון תרם להם להבין את ההבדל בין אדם טוב וחוקר 

טוב, ולהבין שלעיתים ההבדל קטן: "הבנה ש"דרך ארץ קדמה לתורה". להיות בן אדם יעזור לך מאוד 

ל עדיף להיות בן אדם טוב וטיפש מאשר גאון הפוגע באחרים"; להתפתח בתחום האישי והמקצועי, אב

"הדיון )בפרט המרצה( רתק אותי וגרם לפרספקטיבה שלי בנוגע להגדרת מצוינות להשתנות מקצה 

לקצה"; "גרם לי לחשוב על איזון בחיים, על משמעות המדע מול היות אדם. הבהיר לי כמה נקודות 

 בנושא מחוננים והישגיות יתר".

 

 צאי משובים חודשייםממ

לאחר כנס הפתיחה, התקיימו ראיונות טלפוניים עם התלמידים מדי חודש שבהם התבקשו לדווח על  

 נושא עבודתם ולענות על שלוש שאלות:

 תארו את תהליך העבודה בפרויקט ואת התקדמותכם בו. .1

 ציינו קשיים איתם אתם מתמודדים וכיצד אתם מתמודדים עמם. . 2

 צורך בהתערבותנו בנקודות שונות בהם אתם נתקלים בקשיים? האם יש . 3

 שיחות אישיות נוספות עם תלמידים תכניתבהתאם לראיונות אלה, ערכה היועצת החינוכית של ה

 עמיתים שלהם ועם הוריהם.ה-שהעלו קשיים שונים ובהתאם לצורך, עם המנחים
 

החומר הביבליוגרפי הקשור  ינואר, כמחצית מהתלמידים היו בשלב קריאת-בחודשים דצמבר

ועסקו בגיבוש מבנה העבודה, בכתיבת המבוא, או בניסוח  ,שוניםהלעבודתם, תוך סקירת החומרים 

 שאלות מחקר. 

בינתיים קראתי הרבה, חקרתי את הנושא הרחב, ביצעתי " להלן כמה דוגמאות מדברי התלמידים:

; ..."אני אכתוב. ניסחתי שאלת מחקרסקירה היסטורית של הנושא והתחלתי להתמקד בתקופה עליה 

"אני עובד על המבוא לעבודה, שנותן רקע לפני הניתוח הפרטני של הסרטים... בימים אלו אני עובד על 

כנס יותר למחקר ימאמרים שאני צריכה כדי להבין ולה אני קוראת עוד" החלק הראשון של המבוא";

. ..שלנו הפרויקט יהיה והוא לעבד שנרצה שיר בחרנו" ";עצמו וכדי לכתוב את הרקע של העבודה

עובדת במרץ על קריאת הביבליוגרפיה הרלוונטית,  יאנ" "(;עליו לעבוד נתחיל אנחנו הבאה בפגישה

 ".ות וניתוחן וכתיבת התמצית הביבליוגרפיתאאיסוף דוגמ

את עברתי  –כנס לקצב עבודה ילה יםבמצב די טוב, ומתחילשאר התלמידים ציינו כי הם נמצאים "

 ואף, "מתקדמים יפה מאוד" " ואחרים שהםשלב לימוד הסביבה וכלי העבודה ואני מתחיל לעבוד

 " ו"המחקר מתנהל בצורה חלקה".מהר מכפי שציפיתי"
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רוב התלמידים ציינו את עבודתם המשותפת עם המנחה, את עזרתו ואת תרומתו להתקדמותם: 

שלב בחירת הנושא ולדברי המנחה: " "ל דבראיך היא תיראה בסופו ש –דיברנו על מבנה העבודה "

"; תלמיד אחר טען: וגיבוש שאלת המחקר שבדרך כלל אורכים זמן רב עברו יחסית בקלות ובמהירות

לרכוש כמות יפה מאוד של רקע תיאורטי בנושאים  –בעזרת המנחה ובאופן עצמאי  –"הצלחתי 

מעלות  "אנחנו"; תכנית עבודה סופית הצלחנו לגבשהנוגעים למאמר אותו נכתוב..."; ואחר סיפר: "

אני "; "על הכתב רעיונות שעולים במוחי ויהוו ככל הנראה חלק מגוף העבודה או מפרק הסיום

מתקדם לבד עד שאני מגיע לאיזושהי תוצאה ואז אנחנו מדברים, הוא מסביר לי אם אני צריך 

 ".הסברים ואנחנו מנסים לחשוב מה יהיה הצעד הבא ולאן נתקדם
 

 יים איתם מתמודדים התלמידים ודרכי התמודדותםקש 

"הקושי היחיד הוא עומס  :מטלות שנטלו על עצמםהרוב התלמידים ציינו כי הם מתמודדים עם עומס 

ולוח הזמנים הצפוף "הקושי העיקרי הוא סידור לוח  ,)בעיקר כי יש לי עוד דברים חוץ מהפרויקט("

 הזמנים שלי בשבוע".

רכים שבעזרתם הם מתמודדים עם קושי זה: "הדרך היחידה שאני מכיר... התלמידים ציינו כמה ד

היא פשוט לעבוד"; "אני מצליח לתמרן ולמצוא זמן לעשות כל דבר ועדיין להתחשב בכך שאני צריך 

ללכת לישון בשעה מסוימת... כדי לתפקד ביום הבא"; "אני מתמודדת... באמצעות ניהול זמן יעיל 

ם זה בעזרת תכנון קפדני של הזמן שלי, אני מקצצת בדברים שלא הכרחיים יותר"; "אני מתמודדת ע

 ולא לוקחת על עצמי שום דבר חדש".

 ארבעה תלמידים ציינו התמודדויות עם קשיים נוספים הנוגעים ישירות לפרויקט שבו הם עוסקים:

ל הכול "סופה דרומית העיפה לי את כל הסימונים )במים( ולכן נאלצתי להתחי –איתני הטבע 

 מהתחלה".

"לפעמים קשה לי להבין מה לעשות... אין פתרון חוץ מלהשקיע מאמץ  –קשיים בהבנת המטלות 

 ומחשבה עד שהבעיות נפתרות" ואף שיחה עם המנחה.

"איסוף תלמידים ושיחות עם המנהלים... ואני מצליח להתמודד יפה  –קשיים ארגוניים בנוגע למחקר 

 מאוד".

 ים.מציאת חומרי דלק חדש
 

 שני תלמידים ציינו כי הם אינם נתקלים בקשיים ו"המחקר מתנהל בצורה חלקה".

 

ינואר התעוררו בעיות אצל ארבעה תלמידים, ונדרשה -יש לציין כי במהלך החודשים דצמבר

בגלל  תכנית. במהלך השנה שני תלמידים עזבו את התכניתהתערבותה של היועצת החינוכית של ה

עקב חוסר זמן  תכנית.  תלמיד שלישי עזב את התכניתעל עצמם בלימודים וב מטלות רבות מדי שנטלו

התלמידים  17מתוך  14נאות לפתח את נושא עבודת החקר לעומק. בסופו של דבר סיימו את המחזור 

 שהתחילו את השנה.



 31 

 משוב סוף השנה –סיכום ממצאי שאלוני התלמידים 

 יימו את השנה למלא שאלונים על התנסותם, התבקשו התלמידים שס2010במהלך חודש אוגוסט 

 :תכנית. להלן ממצאי השאלונים, המתייחסים למטרות התכניתב

 

 תרומת התכנית )הכנסים שהתקיימו במהלך השנה והעבודה עם המנחה(

  לידע תרומת התכנית  א.

 העשירה אותי"התכנית : לידע שלהם תכניתהתלמידים הצביעו על תרומתה הרבה של ה 14מתוך  13

שלי בתחום חקר  הידע"; שלא ידעתי. מאוד התעניינתי בו. כמובן למדתי המון עם המנחה" בידע חדש

. קראתי מאמרים התרחב מאודהלשון העברית בכלל ונושא חלקי הדיבר ותזוזות קטגוריאליות בפרט 

רבים ומרתקים והתחבטתי בסוגיות מעניינות, שהעשירו מאוד את הידע שלי ואת יכולות ההבנה 

גיבוש הדעה שלי. תהליך ה"חניכה" שעברתי לימד אותי כיצד לקרוא מאמרים, כיצד להוציא מהם ו

את העיקר וכיצד להתייחס לידע הנרכש. למדתי לבטוח ביכולתי לכתוב ואף ליהנות מן הכתיבה, 

"הכנסים לא תרמו כ"כ לידע שלי, אבל ; מיומנות שהפכה מרכזית מאוד בחיי בחצי השנה האחרונה"

י מעניין לפגוש ילדים אחרים שהיה נראה שחלקם רואים את העולם בצורה שונה לחלוטין היה ד

גלשנו בשיחות גם לנושאים בביולוגיה שלא  –תרמה לי ידע בביולוגיה  )המנחה(ממני. העבודה עם 

. למדתי הרבה תרמה לידע שלי מאוד"התכנית ; קשורים לעבודה שלי אבל מאוד מעניינים אותי"

בתיאוריה של הג'אז ובמוזיקה בכלל, למדתי לעבד יצירות לביג בנד ולהתאים את  דברים חדשים

העבודה עם "; העיבודים לפי מספר הכלים, וגם אילו דברים אסור ומותר להכניס בעולם המוזיקה"

. למדתי על מודל איכות החיים המתקדם והנחשב ביותר כרגע, על המנחה תרמה רבות לידע שלי

הלך עשורים של חשיבה מדעית, וכמו כן, על מודל היצירתיות של המנחה. התפתחות מודל זה במ

תורת השטחות. תורה זו מרתקת בעיניי ואני מאוד  –למדתי גם על סטטיסטיקה ברמה הגבוהה ביותר 

שמח שלמדתי אותה. הכנסים תרמו לידע האישי שלי הרבה פחות. מעבר לעניין ולגירוי 

יפי לי משהו מיוחד. ראוי לציין שבאחד הכנסים לא נוכחתי, האינטלקטואלי, לא הרגשתי שהם הוס

"התכנית בהחלט העשירה את הידע שלי. הדבר בא לידי ; ולכן אני לא יכול לתת חוות דעת מלאה"

ביטוי בפרויקט עצמו, שבו עבדתי בתחום שיחסית חדש לי ובאמצעים שלא התנסיתי בהם קודם 

ם המעניינים בתחומים שלא יוצא לי לפגוש במהלך מהדיוני יברמה של הפרויקט. בכנסים נהנית

לימודיי בבית הספר או באוניברסיטה. שיתוף הפעולה עם המנחה נתן לי מושג לגבי העבודה בתור 

"במהלך התכנית נחשפתי ולמדתי הרבה מאוד דה וחקירה, סגנון העבודה וכדומה"; חוקר, אמצעי למי

היות והידע "; נחשפתי לתהליכי מחקר אקדמיים"בתחום הדלקים ובתחום התרמודינמיקה. כמו כן 

שלי בנושא כשהתחלתי בפרויקט היה אפסי, התכנית בהחלט תרמה רבות לידע שלי. גם בנושא 

מדינת ישראל,  ה שלהיסטוריהדת המחקר שלי, אך גם בנושאים רחבים יותר כגון והספציפי של עב

"התכנית אפשרה לי ; "ומות וכו'התפתחות משפטית עולמית במאות הקודמות, שיטות שיפוט קד

ללמוד ולעסוק בתחום בו לא סביר שהיה יוצא לי לעסוק בדרך אחרת, ואפשרה לי ללמוד על תחום 

)כך שמקור המידע העיקרי הוא  "העבודה שלי מבוססת בעיקרה על ניתוח של הסרטים ;חדש זה"

ושאים אחרים. במהלך הסרטים עצמם(, ולכן היא כנראה מקור פחות אידיאלי לידע מעבודות בנ

אך  ,תהליך יצירת העבודה, בעיקר )אבל לא רק( המבוא, הופניתי על ידי המנחה למקורות שונים
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הקשר שלהם לעבודה היה עקיף בלבד. אמנם נתרם לי ידע, אבל ניגשתי אליהם לרוב בחוסר חשק )כי 

, ואולי אני לא מעדיף דברים שמעשירים אותי ולא קשורים לנושא העבודה אני קורא גם בזמני הפנוי

לבחור דווקא את הדברים הספציפיים האלו(. כמובן, הם כן היו רלוונטיים לעבודה, אבל בכל זאת 

למשל, קריאה על גיבורים במיתולוגיה היוונית )בתור מקור השוואה(, או  ,הקישור לא היה טריוויאלי

נתקלתי בטקסטים שבאמת  טקסטים פילוסופיים שאמורים לעסוק בחלקם בנושאים דומים )אבל לא

"התכנית תרמה ; הייתי צריך למצוא "מתחת לאדמה" קשרים" ,עוסקים בנושאים קרובים מספיק

להבנה שלי כיצד מתנהלת העבודה היומיומית של פיסיקאי ניסויי. בנוסף, אני מבין את תחומים 

ריות פיסיקליות מסוימים בפיסיקה בצורה טובה יותר )כמו התנהגות של גלאים וניבויים של תיאו

"למדתי הרבה דברים חדשים, קיבלתי כלים חדשים, קיבלתי ידע מורחב יותר באומנות ; מסוימות("

"דרך ההרצאות, ; ונחשפתי לתחומי ידע חדשים בעקבות הפגישה בכנס עם שאר התלמידים בתכנית"

וגיה ימית הדיון עם המשתתפים האחרים והעבודה עם המנחה למדתי רבות על מחשבת ישראל, אקול

ושלל הנושאים בהם עסקו המשתתפים האחרים בפרויקט. התכנית ללא ספק העשירה את מאגר הידע 

"כשהגעתי לתכנית הייתי ללא ידע בביולוגיה. בעת המחקר רכשתי ידע עצום )יחסית( ; שלי"

ר בביולוגיה, ידע טכני על שיטות הפעולה של התא. נוסף על כך רכשתי ידע נרחב על התנהלות מחק

בעולם המדעי וכן על כתיבת עבודה, מאמר ומצגת המתארים את המחקר. נוסף על כך נחשפתי 

 למחקרים של אנשים אחרים".

 

 תרומת התכנית לסקרנות   ב.

... אני תרמה"התכנית : לעידוד סקרנותם תכניתתלמידים ציינו את תרומתה הרבה של ה 14מתוך  12 

סייעה לי להיחשף "ההשתתפות בתכנית ; מוד אותו"רוצה לדעת עוד על הנושא וגם להמשיך לל

ומרתקים בחקר הלשון, ובנוסף גרמה לי להיות מודעת יותר לתופעות לשוניות  לתחומים נוספים

שמתחוללות סביבי ולפתח יחס מקבל כלפיהן. כמו כן, למדתי שכל דבר, כשמעמיקים בו מספיק, יכול 

; בה לתחומים נוספים בחקר הלשון ומחוצה לו"להיות מעניין מאוד. כתוצאה מכך סקרנותי התרח

לסקרנות שלי בנושא העבודה. ים הוא סביבה עם הרבה משתנים שאני לא יכולה לווסת  תרמה"היא 

את כולם וצריך לקחת את כולם בחשבון בניסוי. היה מסקרן אילו מהם משפיעים על הדגים והיה 

תרמה לסקרנות שלי "התכנית ; י"נחמד לראות את ההשפעה, שמסתבר שנראית בבירור, בעצמ

. הייתי מאוד סקרן לגבי הנושא ובתכנית ניתנה לי ההזדמנות לגלות את סוד העיבוד במידה רבה

וללמוד דברים חדשים. במהלך השנה המשכתי לחקור ולהתכתב עם המנחה מרחוק כדי שילמד אותי 

. בעקבות תכניתבלי קשר ל"הסקרנות שלי הייתה חזקה תמיד, ; עוד דברים שהייתי סקרן לגביהם"

ובעיקר בעקבות שיחותיי עם שמואל, אני מתעניין יותר בתחומים של כלכלה מתמטיקה  תכניתה

"בפרויקט התוודעתי לנושאים מעניינים שלא התעניינתי בהם קודם או שלא ידעתי ; ופסיכולוגיה"

כשיו אני מאוד סקרן מספיק עליהם. הדבר גרם לי לרצות לדעת ולהבין יותר באותם התחומים. גם ע

"במהלך התכנית היו לי הרבה גירויים אינטלקטואלים וזה ; ומנסה להמשיך למוד ולהרחיב אופקים"

הסקרנות שלי בהחלט הולכת וגוברת ככל שאני לומדת יותר ויותר על הנושא "; תרם לי לסקרנות"

יודעת עליהם דבר, מה  שלי, ככל שאני לומדת יותר אני רק מגלה עוד נושאים ועוד עולמות שאני לא

"התכנית גרמה לי לרצות ללמוד ; "העולמות םשנותן לי יותר ויותר מוטיבציה לצאת ולחקור את אות
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"העבודה האינטנסיבית על הסרטים תרמה לסקרנות שלי לגבי אפשרויות ; עוד בתחום זה ולהבינו"

, רצון לעסוק בדברים המחקר בתחום. מצד שני, אני מודה שנוצרה אצלי תחושה מסוימת של מיאוס

אחרים ולא דווקא בזה. אבל זה, כנראה, בלתי נמנע, עבור מי שכמוני לא מנוסה במחקרים ארוכי 

"נחשפתי לכמה תיאוריות שלא ידעתי עליהן הרבה קודם לכן, והבנתי את המרכזיות  ;טווח כאלה"

מה בתחום שמאוד "התכנית נתנה לי טעי; שלהן, מה שגורם לי לרצות להבין אותן יותר לעומק"

מעניין אותי וההיכרות עם דברים חדשים ותחומים מגוונים גרמה לי לחפש עוד ועוד דברים 

"המחקר והעבודה עם המנחה העצימו את הסקרנות שלי לגבי סוגיות שלא נמצאו להן ; מעניינים"

מדעי. "הסקרנות שלי גברה. מחקר זה היה רק קצה המזלג בעולם מופלא ומדהים של מחקר ;פתרון"

 ".ניתן לתאר את הסקרנות שלי בכך שהייתי משלם כל מחיר שבעולם כדי להמשיך עוד שנה בתכנית

 

 תרומת התכנית למוטיבציה להמשך העיסוק בתחום שבו עסקת או בתחומים משיקים .ג

העלתה את המוטיבציה שלהם להמשיך לעסוק בתחום בו עסקו  תכניתכל התלמידים הדגישו שה

"אני מעוניינת ; "תרמה... מאוד"התכנית  תחומים משיקים. לדברי התלמידים:או ב תכניתבמסגרת ה

להמשיך לעסוק בנושא בהמשך חיי וגם כעת, אולם כך היה גם לפני התכנית... המיומנויות 

; וההתנסויות שרכשתי גרמו לי להבין שאני רוצה לעבוד בתחום האקדמיה בשנים שעוד נכונו לי"

אולי קצת  –ת בעתיד כבר די מזמן. אני לא חושבת שהיא שינתה הרבה "חשבתי לעבוד בתור ביולוגי

"המוטיבציה שלי ; הגבירה את המוטיבציה כי ראיתי כמה המנחה נוסע לחו"ל בעקבות העבודה"

ואני חושב שאמשיך להתעסק בתחום העיבוד ובתחום המוזיקה עכשיו כשניתנו לי הכלים  גדלה מאוד

; מע עיבוד כשהוא מנוגן, המוטיבציה שלי לעסוק בתחום גדלה"לכך. עכשיו כששמעתי כמה יפה נש

-מתמטיים-"עקב השתתפותי בתכנית, אני חושב שאבחר לעסוק בעתיד בתחומים כלכליים

התכנית הגבירה את ; "סטטיסטיים עם קריצה לפסיכולוגיה/סוציולוגיה. בעבודה זו עסקנו בכל אלו"

שאים מדעיים. העבודה על הפרויקט עזרה לי להבין המוטיבציה שתמיד הייתה לי לעסוק במחקר ובנו

יותר את "העולם המחקרי" טוב יותר. ההנאה שבפרויקט היא התמריץ הטוב ביותר להמשך העיסוק 

אני "; "השתתפותי בתכנית תרמה למוטיבציה שלי בתחום בו עסקתי, אך לא במידה רבה"; במדע"

"התכנית ; "היסטוריה ומשפט –י עוסקת בהחלט ארצה להמשיך להתעסק בתחומים בהם העבודה של

"התכנית נתנה לי הזדמנות להתעמק בתחום ; גרמה לי לרצות ללמוד עוד בתחום זה ולהבינו"

העבודה. לכן הרגשתי שיכולת הניתוח שלי בנושא ונושאים משיקים לו משתפרת מה שנתן לי 

כלשהי, התנסחו יותר מוטיבציה. הנושאים שעלו בעבודה, למרות שעל רובם חשבתי קודם ברמה 

"אני עדיין סקרן בנוגע ללא מעט דברים בתחום הפיסיקה, ולכן אני רוצה לעסוק ; בבירור במסגרת זו"

"התכנית גרמה לי להבין יותר באומנות ולהבין מה המשמעות הפרקטית של חקר האמנות, וזה ; בו"

חקור דברים שעוד לא "העבודה עם המנחה פיתחה את המוטיבציה שלי ל; נתן לי דחיפה אדירה"

"עד עתה לא עסקתי בביולוגיה ; מצאו להם הסבר ולהגיע לתגליות שעשויות לתרום למדע ולחברה"

)כי לא היו לי אמצעים( אך כרגע רכשתי אמצעים ללימוד עצמי וכן הכרתי אנשים שאמשיך להיות 

 איתם בקשר בהמשך השנה".
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 עם דילמות ו/או לתרומה לחברה.  תרומת התכנית להיבטים ערכיים, להתמודדות  ד.

או עם תרומה לחברה. הם /סייעה להם להתמודד עם דילמות ו תכניתמרבית התלמידים ציינו שה

, לאחר לשנות באופן מהותי את מערכת החינוך בארץ"הבנתי שיש  התייחסו בעיקר להיבטים כמו:

ב או לשנות את היחס של "מוזיקה אינה מסוגלת לפתור את בעיית הרע; שחוויתי למידה אמיתית"

אנשים לאחרים. למרות זאת, השיר שבחרתי לעבד הוא שיר ישראלי ישן שמדבר על העצב וההרס 

"בכנסים היו דיונים ; שבמלחמה ועל היופי שבשלום. סברתי שזה המעט שאני מסוגל לעשות"

נות והשקפות מעניינים מאוד בנושאים ערכיים ודילמות מוסריות. התכנית עזרה לי לשמוע דעות שו

עולם מעניינות, וכן סוגיות חברתיות חשובות. גם במהלך העבודה על הפרויקט גיליתי עם המנחה  

)להפתעתי הרבה( קשרים רבים בין הפרויקט שלנו ובין נושאים ערכיים ודיונים בנושא תרומה 

 –למה "השתתפותי בתכנית עוררה בי מחשבות בנושאים הללו בעיקר בהתמודדות עם הדי; לחברה"

"התכנית אפשרה לקדם )אפילו אם רק במעט( את המפעל ; האם לחזק את החזק או לעזור לחלש"

"המפגשים עם צוות ; הציבורי הענק הקרוי בשם "מתמטיקה" שניתן לשימוש בידי הדורות הבאים"

"הפגישה עם אנשים ; התכנית ושאר התלמידים עזרו לי לחשוב על חלוקת זמן יותר טובה עבורי"

ם ממני )המנחה והתלמידים האחרים( חשפה אותי לאזור מגוון בחברה שלנו ונתנה לי נקודות שוני

"הכנסים של התכנית עוררו את הצורך שלי ; מבט שונות שמעשירות אותי ואת החשיבה שלי"

"התמודדנו עם השאלה האם זה ערכי לשנות ; להתעמק בדילמות ולנסות לתרום כמה שניתן לחברה"

פיע על "יצירות הבורא". הגענו למסקנה שאם זה תורם להצלת חיי אדם זה מצדיק א ובכך להש.נ.ד

 את התערבות בני האנוש".

 

 תרומת התכנית להכרת סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן בו עסקו התלמידים ה.

תרמה להם  תכניתאכן הדגישו בסוף שנת הלימודים שה תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  12

 ותי להכיר את סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו.באופן משמע

"העבודה בפרויקט חייבה עבודה בצורה שונה מה שהורגלתי  שאכן:ציינו באופן כללי, התלמידים 

 העשייה, בניגוד ללמידה הפסיביתאליה בבית הספר ובאוניברסיטה. הגורם העיקרי שבלט הוא 

ש לחפש חומרי לימוד לבד, ולעבוד בצורה מסודרת. אני המונהגת במוסדות לימוד שונים. כמו כן י

מאמין שהדבר יועיל לי מאוד בהמשך חיי, ואף לטווח הקצר, בקורסים סמינריונים אותם אני מתכנן 

השתתפותי בתכנית בהחלט תרמה רבות להבנה שלי של משמעות חיי אקדמאי, סגנון "; לקחת באו"פ"

ן עבודה שלא קל לסגל. גיליתי כבוד חדש לאותם אנשים סגנו –החיים שאדם העוסק באקדמיה מנהל 

; "העוסקים במקצועות אלה במשך חייהם, לאחר שגיליתי את המורכבות והקושי בחיים שכאלה

"למדתי להכיר את סגנון החיים של מדען. כמו כן, למדתי איזו השקעה כרוכה בעבודת חקר מסוג זה, 

סף על כך, מכיוון שהעבודה שערכנו קשורה לתחומים איזו סקירה ספרותית נדרשת מהכותב וכו'. נו

כמו פסיכולוגיה ולסוציולוגיה, היה עליי להסתדר ולנהל מו"מ עם מוסדות רשמיים )בית ספר לשם 

; כיתות לימוד, חנויות שונות לשם קופונים וכו'( לשם קיום העבודה. חוויה זו הייתה מעשירה"

עבודה של איש אקדמיה. כמו כן הבנתי שלא כל העבודה "הבנתי עד כמה עניינים מנהלתיים קשורים ל
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היא על דברים "גדולים", אלא שחלק מהזמן מוקדש גם לעניינים שאינם פתח למהפכות במדע, אך גם 

 . הם מעניינים ומאתגרים"

"למדתי מסיפוריה של המנחה,  באופן ספציפי לעבודת החקר, הדגישו התלמידים היבטים כמו:

; המשותפת ומהמאמרים על אופן המחקר הלשוני והנושאים שבהם הוא עוסק"מאופייה של העבודה 

למדתי איך לנהל מחקר, איך לבחור מטרות, איך להכיר ולבחור שותפים ועוזרים למחקר, למדתי "

כלי מחקר חדשים, למדתי איך להכין הצעת מחקר וכן איך להכין סיכום, מאמר, מצגת ופירוט של 

"כתיבת העבודה חשפה אותי לתחום של ; ף נתונים, לנתח ולעבד אותם""למדתי כיצד לשלו; המחקר"

"נחשפתי בתכנית למספר רב של ; החקר האיכותני שבו התחלתי להבין איך עובדים ולומדים"

"כן למדתי עקרונות מסוימים של כתיבה אקדמית, ; מאמרים, וכתבתי כאלה בעצמי בפעם הראשונה"

כשתי את הכלים לסגנון העבודה הדרוש: עיבוד מוזיקלי לביג "אני חושב שר ובעיקר תרגלתי אותם.

 בנד. המנחה שלי הראה לי איך יש לעבד קטעים ובאיזה סגנון".  

  

 . תרומת התכנית למחשבות על קריירה עתידית ו

התלמידים הדגישו שהתכנית סייעה להם לחשוב על קריירה עתידית בתחום עיסוקם  14מתוך  11

 שיקים. או בתחומים מ תכניתב

"התכנית עזרה לי לחשוב על קריירה עתידית... לחשוב יותר על המקצוע... היא גרמה לי  לדבריהם:

"לפני התכנית ואחריה, אני בוחרת בקריירה אקדמית ; לחשוב יותר לעומק על עתודה רפואית בצבא"

בתור  "חשבתי לעבוד; מתוך ההרגשה שרק שם אוכל למצוא מענה לסקרנות ולצורך שלי בלמידה"

אולי קצת הגבירה את  –ביולוגית בעתיד כבר דיי מזמן. אני לא חושבת שהיא שינתה הרבה 

"התכנית בהחלט תרמה לי ; המוטיבציה כי ראיתי כמה המנחה נוסע לחו"ל בעקבות העבודה"

למחשבות על קריירה. כשאני מושפע ומועשר מבן אדם כמו המנחה שלי, שעוסק בדברים האלה 

ואה איך מנהל אדם העוסק במוזיקה את חייו ואני מתרשם. התכנית נתנה לי כלים למחייתו, אני ר

להמשיך בעיבודים ובכתיבה ואני בהחלט חושב שאמשיך לכיוון הזה במהלך חיי. אם לא כפרנסה אז 

-"עקב השתתפותי בתכנית, אני חושב שאבחר לעסוק בעתיד בתחומים כלכליים; בהחלט כתחביב"

"אני מאוד ; קריצה לפסיכולוגיה/סוציולוגיה. בעבודה זו עסקנו בכל אלו" סטטיסטיים עם-מתמטיים

אוהב לעסוק במדע ובכל מה שנלווה אליו, בעיקר בתחום הכימיה. ההשתתפות בתכנית נתנה לי מושג 

על מחקר וכיצד העבודה מתבצעת, וגמרה לי לחשוב על כך כאופציה לקריירה עתידית. אמנם עוד 

"השתתפותי ; ך אני מאמין שבעתיד אשקול את הרעיון בעניין ובכובד ראש"מוקדם לחשוב על כך, א

י על קריירה עתידית, בעיקר על קריירה אקדמאית, על יתרונותיה יבתכנית תרמה הרבה למחשבות

למרות העניין הרב שגיליתי בעולם האקדמיה, לדעתי הפרויקט רק הבהיר לי "; ועל חסרונותיה"

פרייה והאוניברסיטה. ברור לי שאמצא את עצמי שם בשלב מסוים בחיי, שעתידי לא נח בין כותלי הס

אך בעקבות הפרויקט אני לא רואה את הקריירה העתידית שלי בתחום האקדמיה. התכנית רק 

העצימה את רצוני להיות בעולם המשפט )היות וזה הנושא בו התעסקתי(, ולהמשיך לעסוק בנושאים 

מבפנים על האקדמיה, ועודדה אותי לקחת בה חלק פעיל  "התכנית נתנה לי מבט; "סטורייםיה

"עוד לפני העבודה קריירה אקדמית נראתה כאחת האופציות עבורי להמשך חיי. מצד אחד, ; בעתיד"

העבודה אימנה אותי בכתיבה ששואפת להיות אקדמית. מצד שני, נתקלתי בקשיים שכתיבה כזו 



 36 

מסודר את עקרונות העבודה האקדמיים שהוא  מביאה איתה. כאמור, המנחה לא העביר לי באופן

דורש ממני )דבר ששיעורים מסוימים באוניברסיטה אמורים לעשות( ולכן היה לי קשה לעמוד 

בדרישות וזה פגע לי במוטיבציה. בנוסף, למדתי שכרגע השקעת הזמן והמחויבות לעבודה כזו קצת 

דה שדורשת השקעה של זמן כה רב על קשים לי. אני צריך לשקול האם באמת אני רוצה לבחור בעבו

ל אני אהיה בן אדם שונה ופרויקט בודד, אם כי אני לא יכול לדעת מה אחשוב עוד שנים, אחרי הכ

; "אני עדיין סקרן בנוגע ללא מעט דברים בתחום הפיסיקה, ולכן אני רוצה לעסוק בו"; אז"

וד מעסיק אותי ואני ממש "המפגשים עם המנחה גרמו לי להבין שתחום האמנות הוא תחום שמא

"כבר היו רעיונות לקריירה עתידית אז ; מעוניין לעסוק בו גם בעתיד אבל לא בטוח בתחום החקר"

"רציתי לעסוק בביולוגיה כשאהיה גדול, אך כעת אני עוסק בעיקר ; התכנית לא תרמה לכך הרבה"

המשלב ביולוגיה פיסיקה" -בפיסיקה. ההשתתפות בתכנית פתחה אותי אל מקצוע שנקרא "ביו

 ופיסיקה וזה כעת הכיוון לחיים".

 

 כלים חדשים שנרכשו ללימוד עצמי

 התלמידים הדגישו שרכשו כלים חדשים ללימוד עצמי.  14מתוך  13

"עבודה ; "למדתי איך ללמוד בעצמי, איך לקרוא מאמרים בעצמי, ואיך להבין אותם לבד" לדבריהם:

; י והעדפותיי באשר לאופני למידה, ניהול זמן יעיל יותר"עם מאמרים, כתיבה, היכרות עם יכולותי

ספרים מאוד מעניינים על אקולוגיה והתמודדתי בפעם הראשונה עם  "המנחה השאיל לי שלושה

"הכלי הראשון השימושי שהמנחה שלי נתן לי הוא תוכנה לעיבוד במחשב. הוא ; קריאת מאמרים"

ותה. עכשיו אני כבר יודע להשתמש בה לבד וכותב הראה לי איך משתמשים בתוכנה ואיך מתפעלים א

"ראשית, למדתי ; בה עיבודים גם לעצמי.כלים נוספים שרכשתי הם הידע והמיומנות לכתיבת עיבוד"

להתמודד עם סקירת הרקע הספרותי. כמובן שגם בעבודות בית ספריות למיניהן הייתי צריך לחפש 

. כמו כן, היה עליי לקרוא מאמרים רבים באנגלית, מקורות שונים בספרות, אך לעולם לא בהיקף כזה

רובם ככולם ברמה גבוהה ביותר. ככל שהתקדמתי בקריאה, סיגלתי לעצמי שיטות קריאה ושיטות 

ניפוי של מאמרים, כך שעם סוף הסקירה שחיתי בחומר ויכולתי לקרוא מאמרים וספרים ברמה 

הצלחתי לפרש ממצאים שונים גם ללא  אקדמית באנגלית. בנוסף על כך, ככל שהתקדמתי בחומר,

עזרתו של המנחה, מה שאפשר לנו לנהל דיונים פוריים ביותר, במהלכם כל אחד הציג את חוות דעתו 

כשווה ערך. יכולת הפירוש הזאת ללא עזרתו של גורם חיצוני והביטחון הנסוך בה היא כלי נפלא 

בכוחות עצמי. היא  םי לימוד רלוונטיי"התכנית שיפרה את היכולת שלי לחפש חומר; ללימוד עצמי"

שיפרה גם את החלק הטכני בנושא, כמו השאלות מספריות באוניברסיטאות שונות, חיפוש במאגרי 

מידע וכו'. בפרויקט יש חלק לא מבוטל הדורש למידה עצמית של נושאים שונים. הדבר שיפר את 

יתי בחיפוש במאגרי מידע "במהלך התכנית התנס; המשמעת העצמית שלי וההתמדה בלימודים"

במהלך התכנית למדתי לעבוד לבד, אבל בעיקר כמה קשה לי לעבוד לבד. "; גדולים ואקדמיים"

ד חזקה, לאחר שגיליתי שאין אף אחד מבחוץ שהולך לספק לי את ופיתחתי מוטיבציה עצמית מא

ת לוחות זמנים אותה המוטיבציה )בשונה מכל מסגרת אחרת בה למדתי(. למדתי לשלוט בעצמי, לבנו

ולוחות עבודה, למדתי לשמור על סדר, אם במחשב ואם בתיקייה ששמרתי במשך התהליך. למדתי 

ייה, ואין דרך להתחמק מפשוט לעבוד, כי אף אחד לא תהשיש דברים שאוכל ללמוד רק תוך ניסוי ו
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ללמוד "את רוב הידע שלי רכשתי באופן עצמאי, והתכנית אפשרה לי ; "יעשה את העבודה עבורי

"העבודה הזו, כמו כל פרויקט שדורש עבודה עצמית ; ולקרוא באופן מסודר מאמרים אקדמיים"

אינטנסיבית, עזרה לי לשפר את היכולת לרכז את עצמי ולעבוד לבד. אפילו לא מבחינת מיומנויות 

ומר "קשה לי ל; ספציפיות, מבחינת מוטיבציה וריכוז. זו יכולת שאני מתקשה בה וחשובה לי מאוד"

שרכשתי כלים ללימוד עצמי מכיוון שאני לומד באופן עצמאי לא מעט דברים גם מחוץ לתכנית, אך 

"אני חושב שלמדתי יותר ; בהחלט נדרשתי ללמוד במהלך השנה כדי להבין יותר טוב את הנושא"

; "למדתי כיצד לשלוף נתונים, לנתח ולעבד אותם"; כיצד לתכנן את הזמן ואיך לעבוד בשעות עומס"

א .נ.. הכרתי אתרים באינטרנט הנותנים מידע לגבי דPERL"למדתי שפת תכנות חדשה הנקראת 

וגנים של חיידקים, הכרתי מכונות חדשות, למדתי איך לסנן ידע לא חשוב ממדריך ארוך ומסורבל 

 ובעיקר רכשתי בסיס איתן ללימוד עצמי בהמשך".

 

 האינטרקציה עם המנחה    תמותר

תלמידים ציינו שהאינטרקציה עם המנחה הייתה חיובית מאד ופורייה, הן רובם המכריע של ה

 מבחינה אינטלקטואלית והן מבחינה אנושית. 

"מאוד התחברתי למנחה. היינו מדברים גם על נושאים אחרים, ואהבנו לדבר. אני מאמין  לדבריהם:

ול להתרחש ללא ולכן לא היה יכ ,"התהליך שתיארתי פה הוא תהליך חניכה; שנשמור על קשר"

ההנחיה המסורה והמלומדת שזכיתי לה. בעזרת המנחה נחשפתי לתחום הידע ולאופני החקירה 

למדתי ממנה הרגלי למידה יעילים שהם מנת חלקה ו"נדבקתי" בהתלהבותה  ,המקובלים. יתר על כן

ים "הוא עזר לי במחקר והוא עורר את הסקרנות שלי בתחומים אחר; מהתופעה הלשונית הנחקרת"

"האינטרקציה עם המנחה תרמה לי הרבה מכיוון שהוא אדם שעוסק במוזיקה ; שקשורים לביולוגיה"

למחייתו וגם אדם חכם מאוד שמחזיק במספר תארים לא מבוטל. למדתי ממנו הרבה מאוד לא רק על 

 "המנחה, מעבר; העיבוד, אלא גם על היחס למוזיקה במקומות שונים, מהם חייו של מוזיקאי ועוד"

פרופסור מוכשר להפליא, הוא גם אדם נחמד ביותר. העבודה איתו הייתה כיפית וכללה  ולהיות

לעיתים שיחות שבכלל לא קשורות לנושא העבודה )למשל, התחרדות ירושלים, המצב הביטחוני וכו'(. 

זה הרבה יותר פורה והרבה יותר נחמד לעבוד עם אדם נעים שקל לתקשר איתו, ואני חושב 

"מאוד נהניתי לעבוד עם ; תרמה רבות להצלחת הפרויקט" )המנחה(ציה החיובית עם שהאינטרק

המנחה על הפרויקט. ההנחיה שלו והלימוד שלו הקלו מאוד על העבודה, ושיפרו אותה באופן 

משמעותי. בזכותו הגעתי לכנסים מעניינים מאוד בפקולטה, העשרתי רבות את הידע שלי וקיבלתי 

"האינטרקציה עם ; כמו כן נוצר בינינו קשר אישי שאני מקווה שיאריך שנים"מושג על עולם המחקר. 

המנחה סיפק לי "; המנחה גרמה לי להרגיש בנוח במוסד עצמו והשרתה רוח טובה במהלך המחקר"

גם תמיכה אינטלקטואלית, תמיד עזר לי לקחת כל רעיון שהיה לי לשלב הבא, תמיד נתן לי צד אחר 

י עליו. הוא גם סיפק לי תמיכה נפשית/לימודית בשלבים בהם רציתי לוותר, בעניין שבכלל לא חשבת

"האינטרקציה עם המנחה אפשרה ; "או הרגשתי עמוסה מדי, בשלבים בהם לא הרגשתי שאני מסוגלת

לי להבין יותר בקלות את הנושא ולקבל מושג יותר טוב על דרך החשיבה ו"ארגז הכלים" של התחום 

יה עם המנחה עזרה לי לחדד נקודות מסוימות ולחשוב על סוגיות מעניינות. "האינטרקצ; בו עסקנו"

השיחות איתו, כשלא הגיעו ממש לדברים שצריך לעבוד עליהם בפועל, היו לרוב נעימות ומרתקות. 
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מצד שני, היו קשיים לא מבוטלים מבחינת הדו שיח בינינו על דרישות העבודה. הרגשתי שהוא לא 

, ושלי קשה לקבל את הדרישות שלו. שנינו לא היינו מספיק קשובים אחד מסביר את עצמו מספיק

; לשני )זה כמובן צריך להיות סוג שונה של 'קשוב", אבל נדמה לי שבשני המקרים המילה מתאימה("

היה מאוד נחמד ולבבי, שיתף אותי גם בדברים שלא קשורים  )המנחה("מעבר לכל האמור לעיל, 

"האינטרקציה עם המנחה תרמה לי בהכרת עולם חדש וסגנון חיים ; מאוד"ישירות לפיסיקה ונהניתי 

"דבר ראשון המנחה שלי הוא ; "ללמוד ממנו על דרכי העבודה וסגנון החיים בעבודה זו"; חדש ושונה"

אדם נחמד בפני עצמו. נוסף על כך התנסיתי ביום עבודה של חוקר בכיר במכון ויצמן. כמו כן המנחה 

האינטרקציה עם המנחה תועיל לי  –ה עצות לגבי לימודים והמשכם בחיים. אין ספק ייעץ לי כמה וכמ

 בחיים".

 

 השפעת התכנית על הלימודים בבית הספר 

 לא השפיעה לרעה על לימודיהם ועל הישגיהם בבית הספר. תכניתמרבית התלמידים ציינו שה

חץ. כך ציין תלמיד אחד מספר תלמידים שנגשו לבגרויות השנה דיווחו על תחושה של עומס ול

בכלל. מה שכן הושפע רבות מההשתתפות בתכנית היה  וש"ההישגיים הלימודיים שלי לא הושפע

העומס לימודי שהרגשתי... בהקשר זה, הייתי ממליץ לכם לקבל לתכנית תלמידים בכיתה י' )שיש 

מיוחדים עם להם הרבה הרבה פחות בגרויות( ותלמידים בכיתה יא רק אם מדובר באמת באנשים 

 יכולת חזקה לתמרן עומס".

תלמיד נוסף ציין ש"את העבודה עשיתי מחוץ לזמן הלימודים. אני לומד רק במגמה אחת, כך 

שמבחינת שעות הלימודים הרשמיות, לא הייתה בעיה, היה לי זמן פנוי. הבעיה הייתה מחוץ  ובמהלך 

ל להיות יותר גרוע )וגם עשיתי אותן וכהשנה עשיתי שלוש בגרויות, שזה אמנם לא פשוט בכלל, אבל י

לקראת הקיץ, לאחר שרוב העבודה על המחקר כבר הסתיימה(. מה שכן, היו רגעים לא מעטים בהם 

הרגשתי לחץ גם מכיוון הלימודים )לאו דווקא במקצועות שעשיתי בהם בגרויות באותה שנה, מבחינת 

רוב דווקא עבודת החקר הוזנחה מעט. בכל הדרישות הכלליות( וגם מכיוון עבודת החקר. נדמה לי של

אופן רוב הבעיה הייתה נפשית, הלחץ, מבחינה מעשית הצלחתי להתמודד בצורה לא רעה. פעמים 

רבות נעזרתי באמא שלי לסידור הזמן וליכולת להתרכז בעבודת החקר כדי לסיים אותה ולהתפנות גם 

 לדברים אחרים".

לדעתי השפיעה על הישגיי בבית הספר, בעיקר כי הראש  השתתפותי בתכניתתלמידה נוספת טענה ש"

שלי היה בעבודה ופחות בבגרויות. אך, מהצד השני של המטבע, אני יכולה להגיד בבטחה כי הידע 

 ".שצברתי במהלך התכנית תרם לי רבות לשיעורים ועבודות שונות בבית הספר

אולם גרמה לי לפתח מיומנויות  "לא השפיעה על הציונים, תכניתואילו תלמידה נוספת ציינה שה

)ונטיות( למידה וחשיבה שגרמו לבית הספר להיראות מיותר ומזיק מתמיד. הדבר הוביל באופן בלתי 

נמנע למחשבות על חינוך )וראו את התוצאות ב"הד החינוך" באוקטובר הקרוב...(. כמו כן, מכיוון 

תי להוריד באופן משמעותי עומס בבית יח"ל, יכול 5שאני מגישה את העבודה כעבודת גמר בהיקף של 

הספר ולהתמקד במה שמעניין אותי. כרגע אני בתהליכי הכנה של עבודת גמר נוספת )בתקווה שיאשרו 

 לי להגישה( בתחום החינוך".
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מספר תלמידים דברו על הצורך להשלים חומר בימים שהפסידו בבית הספר עקב השתתפותם 

 יע לרעה על הישגיהם. , אולם ציינו שהדבר לא השפתכניתב

"בעקבות התכנית נאלצתי להיעדר מדי פעם  מבית הספר. לדבר לא הייתה השפעה  לדבריהם:

"אני לא חושב ; משמעותית על לימודי, שכן אני כבר מורגל בהיעדרות מבית הספר ובהשלמת החומר"

חומר שהשתתפותי בתכנית השפיעה על לימודיי בבית הספר, למרות שהייתי צריך להשלים 

"התכנית לא השפיעה על ; "מדי פעם הייתי נעדר מבית הספר לטובת פגישות עם המנחה"; שהפסדתי"

 לימודיי בבית הספר, ואת החומר שהפסדתי כשהייתי בכנסים לא הייתה בעיה להשלים".

 

 ההתמודדות עם תחושת העומס בלימודים 

 .תכניתשל ההשתתפות הכמחצית מהתלמידים העידו שלא חוו תחושה של עומס בלימודים ב

  

השתתפות  ותלמידים חוו תחושה של עומס בלימודים בשל לימודים באוניברסיטאות א שלושה

 בתחרויות שונות כמו הכימיאדה. אולם הם התמודדו עם העומס באמצעות ארגון יעיל של זמן. 

ונחתי תלמידה אחת דווחה על "עומס באוניברסיטה ולא בגלל התכנית. עברתי את זה בשלום, 

  .בחופשת הסמסטר..."

תלמיד נוסף ציין ש"חוויתי עומס בלימודים, שכן לקראת סוף השנה היו לי הרבה פעילויות שלא 

ציפיתי שיגזלו ממני זמן כמו שהן עשו )כימיאדה, הקורסים בפתוחה, פר"ח בגרויות וכו'(. ארגנתי את 

ץ" במקומות שונים בשביל להסתדר הזמן בצורה יעילה יותר כדי להתגבר על העומס, ונאלצתי "לקצ

 עם הלימודים ולא לפגוע בסדרי העדיפויות שלי".

והיו תקופות  תכניתואילו תלמיד אחר העיד ש"פשוט חילקתי את הזמן. היו תקופות שלא התעסקתי ב

 .תכניתשהתעסקתי רק ב

 

תלמידה תלמידים חוו תחושה של עומס בלימודים בעיקר עקב בחינות הבגרות. כך ציינה  חמישה

 ש"חוויתי עומס לקראת הבגרויות ופשוט למדתי בין שיחת עידוד לשיחת עידוד עם אמא או חברה".

ואילו תלמיד אחר סיפר ש"העומס הלימוד היה קשה ביותר. במיוחד בסוף השנה, שם גם נתנו פוש 

שלא בגרויות )שלא לדבר על מתכונות ומבחני סוף שנה(. אציין  ששרציני בעבודה וגם היו לי כ

הסתייעתי באף אחד עם ההתמודדות עם העומס, פשוט התמודדתי לבד. לעיתים נאלצתי לשבת עד 

מאוחר, אבל סיימתי את כל המטלות שלי והתקדמתי בעבודה. אף פעם לא ויתרתי על החיים 

החברתיים שלי בהקשר זה, ואני חושב שזה דבר שראוי להדגיש בפני כל התלמידים שבאים לתכנית. 

ותרו על החיים החברתיים שלהם בשביל להספיק יותר, הם יצאו מופסדים ומתוסכלים ואף אם הם יו

 יספיקו פחות )זאת דעתי לפחות(". 

חוויתי עומס רב בלימודים. למדתי להסתדר עם העומס, בעיקר עם ויתור על " תלמידה נוספת סיפרה:

יפויותיי בצורה מאד ברורה, שעות שינה רבות ובאיזשהו שלב גם על חיי חברה. למדתי לסדר את עד

 ."ולשמור על לו"ז מאד צפוף, אך גם מסודר

בדומה לכך, תלמיד נוסף דיווח ש"חוויתי עומס, הסתדרתי בכך שהושבתי את עצמי לעבוד גם כשלא 

 היה קל ולא הייתי בראש לזה ותכננתי את זמן ביצוע המטלות על פי חשיבותם ודחיפותם". 
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 ודדות עם כל אחד מהקשייםקשיים במהלך השנה ודרך ההתמ

העידו על קשיים נוסף כשליש , וכשליש מהתלמידים לא דיווחו על קשיים מיוחדים במהלך העבודה

שנבעו בעיקר מחוסר ידע שהיה דרוש לביצוע העבודה. כך ציין אחד התלמידים ש"במהלך הסקירה 

וד יחסית לעברי, אך הספרותית היה לי להתמודד עם קושי באנגלית. רמת האנגלית שלי גבוהה מא

היא לא ברמה אקדמאית. היה עליי לסגל שיטות קריאה שיאפשרו לי להבין את פרטים 

הספציפיים מתוך הנאמר בכלל המאמר, וכמו כן, למדתי מילים הקשורות לתחום אשר עזרו לי 

מאוד במהלך הבנת המאמרים. קושי נוסף היה הקושי ברמת החומר, בעיקר בחומר של שמואל. 

בשיטת סטטיסטיקה מהמתקדמות בימינו, והבנתה דרשה מאמץ וזמן. לאחר שהבנתי  מדובר

אותה, עיבוד הנתונים בעזרתה היה חוויה קלה וכיפית. אך שוב, היה עליי להשקיע זמן בהבנתה, 

תלמידה נוספת גם דיווחה על קושי בקריאת אנגלית וספרה  ולא להתבייש לשאול את המנחה".

 שאמה עזרה לה בכך.

יד אחר דיווח ש"הקושי המרכזי במהלך השנה היה הידע המועט שלי בנקודת הפתיחה. דרך תלמ

 ההתמודדות הייתה להשקיע חלק ניכר מהזמן בהתחלה בלמידת החומר הבסיסי".

קראתי מדריך קצר באינטרנט  –תלמיד נוסף סיפר שהיה צריך ללמוד "שפת תכנות חדשה 

קראתי ספרים של האוניברסיטה  –ידע בביולוגיה  והתחלתי להריץ תכניות עד שלמדתי; רכישת

 הפתוחה וכן קראתי חומר באינטרנט".

 

כשליש מהתלמידים דיווחו על קשיים במהלך העבודה שהתגלעו עקב חיפוש אחר "חומרי לימוד 

. התגברתי על זה די בקלות בעזרתו של המנחה שאפשר לי להזמין ספרים שונים דרך םרלוונטיי

ויצמן". קושי נוסף התבטא באיסוף המידע: "מכיוון שמחקר זה הוא מחקר הספרייה של מכון 

פסיכולוגי/סוציולוגי, היה עליי גם לאסוף מושאי מחקר. מושאי המחקר היו חבריי, אותם אספתי 

מבית הספר או ממסגרות אחרות, מכיוון שהיה עליי להבטיח להם תמורה על השקעתם, הייתי 

יג תווי זיכוי וקופונים )לא יכולתי להעניק כסף, עקב בעיות מס(". צריך ללכת לחנויות שונות ולהש

כן "נתגלו מספר בעיות בהוכחה מרכזית לטענתנו. אנו עדיין מנסים לתקן אותה".  בנוסף היו 

"היו שתי סופות דרומיות שהביאו לכך שהייתי צריכה  קשיים אובייקטיביים בשל איתני הטבע:

 להתחיל הכול מחדש".

 

אחרי חודשים של העבודה. כך ציינה תלמידה אחת ש" תדים דיברו על קשיים בכתיבמספר תלמי

קריאה, חקירה וסיכום, כשהתיישבתי מול המחשב להתחיל לכתוב, משום מה המילים פשוט 

נו לצאת. אחרי שעות של ישיבה מתוסכלת מול המחשב, עם דף ריק לחלוטין, הבנתי שיש לי אמי

עצת שעזרה לי, דיברתי עם חברה שעברה מצב דומה, ובעיקר בעיה. תחילה כתבתי לאפרת היו

ניסיתי להרגיע את עצמי. לקחתי שבוע חופש מהתעסקות בעבודה, ואחרי כל זה חזרתי למחשב עם 

 ".כוס תה ומוסיקה מרגיעה ופשוט כתבתי

"היה לי קשה לכתוב עבודה כשלא ידעתי איך, וזה גרם לי פחות לעבוד ואילו תלמיד אחר סיפר:"

גם פחות מוטיבציה לבוא, והמנחה התעצבן עליי בטלפון כשביטלתי שיעור ברגע האחרון ואז אני ו

ביררתי עם עצמי מה גורם לאי הנעימות שנוצרה ולאחר מכן שוחחתי עם המנחה וטיפלנו בבעיות, 
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אחד הפתרונות היה שכתבנו מסגרת לעבודה ביחד ואני המשכתי, אני למדתי שאני חייב להודיע 

 מראש כשאני לא יכול". זמן מה

 

שני תלמידים דיווחו על קשיים באינטרקציה עם המנחה שטופלו על ידי היועצת החינוכית של 

 והשתפרו.  תכניתה

 

 המלצה לתלמידים מוכשרים להשתתף בתכנית מסוג זה                                                      

רק תלמיד דים מוכשרים להשתתף בתכנית מסוג זה. התלמידים נשאלו אם היו ממליצים לתלמי

עקב תחושה של  תכניתלא היה ממליץ לתלמידים מוכשרים במיוחד להשתתף ב ציין כי הוא אחד

 אי ודאות לגבי הציפיות מעבודת החקר.

 

בהתאם  תכניתכשליש מהתלמידים היו ממליצים לתלמידים מוכשרים במיוחד להשתתף ה

 עצמאי ולכמות הזמן הפנוי שלהם. ןלהם, ליכולת שלהם ללמוד באופלאופיים, לבשלות הרגשית ש

 

כי  תכניתיותר ממחצית מהתלמידים היו ממליצים בחום לתלמידים מוכשרים במיוחד להשתתף ב

"זוהי תכנית ייחודית שמאפשרת לתלמידים מוכשרים לממש את הרצון והכישרון שלהם לחקור 

ים בבית הספר. בתכנית נפגשים עם תלמידים מוכשרים ולעבוד על פרויקט, מעבר ללימודים הבנלי

מאוד היוצרים סביבת עבודה מיוחדת ונעימה מאוד. העבודה על הפרויקט עצמו עם חוקר מנוסה 

  .מאוד משמעותית, מהנה  ומאתגרת"

יתר על כן, הוסיף תלמיד אחר: ""אני הייתי ממליץ בחום לאחרים כמותי להשתתף בתכנית זו, 

מדע ברמה -שרת להם ללכת ישירות למחקר המדעי "האמיתי" במקום הפסאודומאחר והיא מאפ

 נמוכה שמוצע בבתי הספר ותכניות אחרות".

התלמידים "יכולים לעבוד עם אנשי מקצוע בתחומים שמעניינים אותם" ו"התכנית יכולה לחשוף 

ותם אותם לתחומים חדשים או להעמיק את הידע שלהם בתחום בו הם מתעניינים ולהניע א

 להשקיע ולשאוף ליותר".

זוהי הזדמנות וחוויה של פעם בחיים. זה תורם המון ולסיכום, הדגיש אחד התלמידים: "

 ".למיומנות, לידע, לסקרנות ולכיף

 

  ?מה היית משמר בתכנית

עמיתים, את תדירות ה-מרבית התלמידים ציינו שהיו משמרים את אופי העבודה עם המנחים

גישה הישירה למנחים ואת הגמישות הקיימת בה" תוך שימת דגש על המפגשים אתם וכן "את ה

עמית, שיהיה חבר של התלמיד בנוסף למנחה". יתר על כן, למרות ה-הקשר הייחודי עם "המנחה

עמית, הם העריכו "את האפשרות הבסיסית לתת ה-שמספר תלמידים חוו קשיים בקשר עם המנחה

ם המעניינים אותם. את העבודה עם מנחים לתלמידים מוכשרים אפשרות לעבוד על נושאי

אקדמיים. והמנחה, בסופו של דבר, למרות הקשיים, הוא אדם שהיה מאוד מעניין ומעשיר להכיר 

 .והיה לי בהחלט מה ללמוד ממנו" 
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מרבית התלמידים ציינו שהיו משמרים את הכנסים עם התלמידים האחרים שעסקו "בהיבטים 

 ת" חברתיות ומוסריות וסייעו "בתהליך הכתיבה ובכלל השנה".חברתיים", ב"דיונים על דילמו

 

 תכנית? שפר במה היית מ

 התמקדו במספר היבטים: תכניתההצעות של התלמידים לשיפור ה

חלק מהתלמידים הציע לקיים "יותר כנסים של תלמידים, מכיוון שנוצרה בהם אווירה חברתית טובה 

לדבר  ןחלק מהתלמידים בקשו לתת "לנו יותר זמ בכנסים,. ומיוחדת המאפשרת חשיבה משותפת"

 אחד עם השני, ולכוון חלק מהפעילויות שיעסקו בנושאי העבודות" ופחות בדילמות מוסריות.

 

 ,הציפיות מאיתנו כבר בתחילת התכנית, ואף לפניחלק מהתלמידים הדגישו שרצוי להבהיר את "

לתאם ציפיות יותר בין המנחה לתלמיד,  "כן חשוב, ו"הרגשתי שכל חודש משנים את הציפיות ממני

 ".תכניתלבין האחראים על ה (המנחה)וגם בינו 

כן הומלץ לחלק את העבודה לחלקים קטנים יותר ולבקש מהתלמידים "להגיש חלקים שונים 

בעבודה" במועדים אלו על מנתך שלא ילכו לאיבוד "בבלוק הזמן הענק שניתן" כדי להשלים את 

 העבודה.

 

 חרות כלשהי במהלך השנה )אולימפיאדה וכד'(, או אות הצטיינות כלשהוהשתתפות בת

 שלושה מהתלמידים דיווחו על קבלה של תעודת הצטיינות מבית הספר או מהאוניברסיטה.

 

"השתתפתי השנה בכימיאדה הארצית : שני תלמידים השתתפו בתחרויות בינלאומיות וזכו במדליות

. באולימפיאדת הכימיה הבינלאומית ביפן קיבלתי מדליית ולקחתי את המקום הראשון לכיתות י"א

ארד. בנוסף, באוניברסיטה הפתוחה קיבלתי הצטיינות ומלגת נשיא".  לדבריו, "בין תחום המחקר 

שלי בפרויקט ובין הנושא בתחרויות אין אמנם קשר ישיר, אך אני מרגיש כי ההשתתפות שלי בתכנית 

לי להגיע להישגים האלה. כמו כן, בתור משתתף בתכנית, גברה עזרה לי בשיפור דרכי הלמידה שעזרו 

תלמיד נוסף סיפר:"השתתפתי באולימפיאדה למתמטיקה  המוטיבציה שלי להצליח ולהשיג יותר".

IMC  וזכיתי בפרס שני, והשתתפתי באולימפיאדה למדעי המחשבIOI  ."וזכיתי במדליית ארד

יות שההשתתפות גרמה לי לחשוב על מתמטיקה יותר לדבריו, "מדובר בנושא קצת שונה, אך יכול לה

 שעות, ולכן שיפרה )בעקיפין( את ביצועי".

 

הציגה את עבודתה עם המנחה שלה בכנס ארצי של אנשי מקצוע והעבודה  תכניתבנוסף, תלמידה מה

 עומדת להתפרסם כמאמר באחד מהעיתונים המקצועיים בתחום.

 

יחד עם במעבדה  יעבוד והואבמכון וייצמן  בפיסיקה יהתחיל את לימודי התואר השנתלמיד נוסף 

 הלימודים ימומנו על ידי מילגה שקיבל ממכון וייצמן. דוקטורנטים חדשים.
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 הערות נוספות

, והודו על ההזדמנות תכניתלסיכום, מרבית התלמידים הוסיפו בהערות לשאלון שנהנו מאד מה

"חוויה ייחודית שאני אזכור ואנצל לכל  שאפשרה להם "להגשים חלום", והייתה תכניתלהשתתף ב

על התמיכה שקיבלתי לאורך כל הדרך, ועל העובדה שבאמת בכל רגע נתון הרגשתי החיים". כן הודו "

 ".שיש לי אוזן קשבת, בכל נושא

 

"זוהי  תלמיד נוסף הדגיש:ן"תודה רבה על שנה נפלאה! היה מקסים!"  אמר:ואחד התלמידים סיכם 

 ה ויש לשמור על המשכה".תכנית נהדרת וחשוב
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 בתום שנת לימודים אחת תכניתמידת השגת המטרות של ה

 

 :תכניתלאור ממצאי ההערכה, להלן סיכום ההתקדמות לקראת השגת המטרות של ה

 

בתחומי התעניינותם באמצעות עבודה עם  על-מחוננימיצוי הפוטנציאל של תלמידים  :מטרה א

 מיתיםע-מנחים

 .במשך שנת הלימודים תכניתיתמידו ב תכניתמידים שהתחילו במהתל 75%: תפוקה מצופה

יגיעו לתוצר כמו עבודת חקר, או יצירה בתחומי  תכניתכל התלמידים שיתמידו ב: תוצאות מצופות

 .האמנות עם תום שנת לימודים אחת

תרמה להם בהיבטים  תכניתיציינו בסוף שנת הלימודים שה תכניתמהתלמידים שיתמידו ב 75%

 הבאים:

 א. הגבירה את הסקרנות שלהם

 ב. תרמה לידע שלהם בתחום התוכן שבו עסקו

 ג. סייעה להם לרכוש כלים ללימוד עצמי

 

 ממצאים

שלושת במשך שנת הלימודים.  תכניתאכן התמידו ב תכניתשהתחילו ב (82%)התלמידים  17מתוך  14

 ,ילוב בין עבודת החקרעשו זאת בעיקר עקב תחושת עומס מבחינת הש תכניתהתלמידים שעזבו את ה

 לימודים ובחינות בבית הספר.

 

אכן הגיעו לתוצר כמו עבודת חקר, או יצירה בתחומי האמנות עם  תכניתהתלמידים שהתמידו ב כל

 תום שנת לימודים אחת. פירוט התוצרים של התלמידים מוגש בחלק השלישי.

 

"השתתפתי : ומיות וזכו במדליותהשתתפו בתחרויות בינלא תכניתמן הראוי להדגיש ששני תלמידים ב

השנה בכימיאדה הארצית ולקחתי את המקום הראשון לכיתות י"א. באולימפיאדת הכימיה 

הבינלאומית ביפן קיבלתי מדליית ארד. בנוסף, באוניברסיטה הפתוחה קיבלתי הצטיינות ומלגת 

מנם קשר ישיר, אך אני נשיא" . לדבריו, "בין תחום המחקר שלי בפרויקט ובין הנושא בתחרויות אין א

עזרה לי בשיפור דרכי הלמידה שעזרו לי להגיע להישגים האלה.  תכניתמרגיש כי ההשתתפות שלי ב

 סיפר: השניתלמיד ה כמו כן, בתור משתתף בתכנית, גברה המוטיבציה שלי להצליח ולהשיג יותר".

מפיאדה למדעי וזכיתי בפרס שני, והשתתפתי באולי IMC"השתתפתי באולימפיאדה למתמטיקה 

וזכיתי במדליית ארד" . לדבריו, "מדובר בנושא קצת שונה, אך יכול להיות שההשתתפות  IOIהמחשב 

 גרמה לי לחשוב על מתמטיקה יותר שעות, ולכן שיפרה )בעקיפין( את ביצועי".

 

הציגה את עבודתה עם המנחה שלה בכנס ארצי של אנשי מקצוע והעבודה  תכניתבנוסף, תלמידה מה

 דת להתפרסם כמאמר באחד מהעיתונים המקצועיים בתחום.עומ
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יחד עם במעבדה  יעבוד והואבמכון וייצמן  בפיסיקה התחיל את לימודי התואר השניתלמיד נוסף 

 הלימודים ימומנו על ידי מילגה שקיבל ממכון וייצמן. דוקטורנטים חדשים.

 

הגבירה את סקרנותם  תכניתה שה( העידו בסוף השנ86%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  12

 באופן משמעותי.

לידע שלהם  תכנית( הצביעו על תרומתה הרבה של ה93%)  תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  13

 בתחום התוכן בו עסקו.

סייעה להם רבות לרכוש כלים  תכנית( דיווחו שה93%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  13

 .ללימוד עצמי

 אכן הושגה בתום שנת הלימודים. תכניתאלו, המטרה הראשונה של ה בהתאם לממצאים

 

 פיתוח מודעות אתית ואחריות חברתית  :מטרה ב

ישתתפו בדיונים שייערכו במהלך שנת הלימודים  תכניתכל התלמידים שיתמידו ב: תפוקה מצופה

 .בסוגיות של אתיקה ואחריות חברתית

תרמה להם  תכניתיעידו בסוף שנת הלימודים שה יתתכנמהתלמידים שיתמידו ב 75%: תוצאה מצופה

 .להתמודדות  עם דילמות ערכיות

 

 ממצאים

אכן השתתפו בדיונים שנערכו במהלך שנת הלימודים בסוגיות של  תכניתכל התלמידים שהתמידו ב

אתיקה ואחריות חברתית וכתבו כיצד הם מתמודדים עם דילמות ערכיות במהלך עבודת החקר או 

ודדים עם דילמות ערכיות שהועלו בכנסים, כגון: למי מגיע יותר משאבים, לתלמידים כיצד הם מתמ

 חזקים או חלשים בלימודים?

 

אכן תרמה להם להתמודדות עם  תכנית( ציינו שה64%) תכניתתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  9

 דילמות ערכיות.

 

דים, ומרבית התלמידים אכן הושגה בתום שנת הלימו תכניתבהתאם לממצאים אלו, התפוקה של ה

תרמה להם להתמודדות עם דילמות ערכיות, אך עדיין יש  לעשות כברת דרך  תכניתאכן חושבים שה

 כדי להגיע למטרה השנייה.

 

 

לאפשרויות, למגוון ולמורכבות  תכניתהמשתתפים בפיתוח מודעות בקרב תלמידים  :מטרה ג

 י דעת  שוניםהקיימת בחיים של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומ

ישתתפו בדיונים שייערכו במהלך שנת הלימודים  תכניתכל התלמידים שיתמידו ב: תפוקה מצופה

 .בסוגיות של סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו יעסקו
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תרמה  תכניתיציינו בסוף שנת הלימודים שה תכניתמהתלמידים שיתמידו ב 75%: תוצאות מצופות

 להם  בהיבטים הבאים:

 כרות עם סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקוא. הי

 ב. בירור של אפשרויות של קריירה עתידית

 

  ממצאים

אכן השתתפו בדיונים שנערכו במהלך הכנסים בסוגיות של סגנון  תכניתכל התלמידים שהתמידו ב

 העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו.

תרמה  תכניתן הדגישו בסוף שנת הלימודים שה( אכ86%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  12

 להם באופן משמעותי להכיר את סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו.

( אכן ציינו שהתכנית סייעה להם לחשוב על קריירה 79%) תכניתהתלמידים שהתמידו ב 14מתוך  11

 או בתחומים משיקים. תכניתעתידית בתחום עיסוקם ב

 אכן הושגה בתום שנת הלימודים הראשונה. תכנית, המטרה השלישית של הבהתאם לממצאים אלו

 

 סיכום לגבי כל שלוש המטרות

הושגה בחלקה. אולם שתיים מתוך שלוש המטרות  פיתוח מודעות אתית ואחריות חברתיתמטרת 

פיתוח מודעות ו בתחומי התעניינותם על-מחונניהפוטנציאל של תלמידים  , קרי, טיפוחתכניתשל ה

לאפשרויות, למגוון ולמורכבות הקיימת בחיים של אנשי  תכניתהמשתתפים ברב תלמידים בק

 אכן הושגו בתום שנת לימודים אחת. – מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי דעת  שונים

 

 

 

 

 

 

 

 


