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המחקר המובא להלן נערך על ידי מכון סאלד עבור קרן טראמפ ובשיתוף הפיקוח על הוראת
הפיזיקה.
קרן טראמפ נוסדה ב 2011-במטרה להביא לשיפור ההישגים בחינוך הציבורי .פעילות הקרן
מתמקדת בקידום מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל יסודיים ,ושמה דגש על שיפור
ופיתוח ההוראה במקצועות אלו במגוון אסטרטגיות.
לשם כך ,ולצורך סיוע בקבלת החלטות מבוססות ידע ,מחקר זה מבקש לספק תמונת מצב מקיפה
על לימודי הפיזיקה ברמת  5יח"ל מנקודות מבט שונות של תלמידים ,מורים ,מנהלים ואנשי
מפתח מהצבא ,מהאקדמיה ומההייטק המעורבים בתחום.
הממצאים מבוססים על איסוף נתונים ממשרד החינוך ,שאלון לתלמידים ,קבוצות מיקוד עם
תלמידים וראיונות עם מורים ,מנהלים ונציגים מהצבא ,מהאקדמיה ומשוק העבודה.
אנו מבקשות להודות לכל המשתתפים במחקר – התלמידים ,המורים ,המנהלים ,ואנשי המפתח
השונים .תודה גדולה לאנשי הפיקוח על הוראת הפיזיקה – למפמ"ר הפיזיקה ד"ר צביקה אריכא,
לגב' אירינה ויסמן ,למר מיכאל סבין ולד"ר אורנה בלומברגר על שיתוף הפעולה ההדוק לאורך
המחקר והסיוע הרב באיסוף הנתונים .תודה גם לד"ר תמי חלמיש-אייזנמן ,לד"ר לנה ראב"ד
ולגב' נעמה אקסלרוד טייר מקרן טראמפ על היוזמה למחקר ועל החשיבה המשותפת.

צוות המחקר
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מאפייני תלמידי הפיזיקה ברמת  5יח"ל
 ב 2016-נבחנו  9,483תלמידים במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל.1
 בין השנים  2009ל 2011-הייתה מגמת ירידה במספר הנבחנים (מ 8683-ל )7891-ומשנת 2011
ועד ל 2016-נמצאה מגמת עלייה במספרם.
 מגדר :מרבית הנבחנים הם תלמידים ( ,)63%ובהתאמה  37%הן תלמידות .מורים ותלמידים
ציינו כי יש הבדלים בין תלמידים ותלמידות באופן ההתנהלות והלמידה בשיעורים ונדרשת
התאמה בהוראה.
 מגזר :מרבית הנבחנים הם יהודים ( 17% ,)79%ערבים 3% ,דרוזים ו 2%-בדואים.
 פיקוח :בקרב הנבחנים היהודים ,מרבית התלמידים לומדים בבתי ספר ממלכתיים (,)82%
 17%לומדים בחינוך הממלכתי-דתי ותלמידים ספורים (פחות מ )1%-לומדים בבתי ספר
חרדים.
 נתיב :יותר ממחצית הנבחנים לומדים בנתיב טכנולוגי ( 46% ,)53%בנתיב עיוני ו 1%-בנתיב
חקלאי.
 מחוז :המחוזות המרכזיים בהם נבחנים התלמידים הם :מחוז צפון ( ,)20%מרכז ( )20%ותל
אביב ( 14% .)18%מהתלמידים הנבחנים הם מהחינוך ההתיישבותי 11% ,ממחוז חיפה10% ,
ממחוז דרום 4% ,מירושלים ו 4%-ממנח"י.
 מדד טיפוח :כמעט מחצית מהנבחנים ( )46%לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי נמוך
(אוכלוסייה חזקה) ,כשליש ( )35%לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני ,ו 19%-לומדים
בבתי ספר בעלי חסך חינוכי גבוה.
 מרבית התלמידים שהשיבו לשאלון לומדים מתמטיקה ברמת  5יח"ל או  5יח"ל מואץ (.)89%
 45% מהם מגבירים במקביל לפיזיקה גם לימודי מדעי המחשב.
 כמחציתם ( )52.2%לא השתתפו בתכניות מצוינות במתמטיקה או במדעים בחטיבת הביניים.
מבין אלו שהשתתפו בתכניות כאלו ,המרכזיות בהן היו העתודה המדעית-טכנולוגית וכיתת
מופת.

בחירת לימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל
הסיבות העיקריות לבחירה
 בסיס טוב להשתלבות באוניברסיטה ובצבא ,עניין וסקרנות ,רלוונטיות להבנת חיי היום-יום
ולהבנת תופעות בעולם ,יוקרה ,תרומה לפיתוח החשיבה ומיומנויות של פתרון בעיות ,השפעה
מצד המשפחה וצוות מורים איכותי.

1בוגרי פיזיקה ברמת  5יח"ל מוגדרים כתלמידים שנבחנו בשנה זו בבחינת בגרות בשאלון חשמל.
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הסיבות העיקריות לאי-בחירה
 מקצוע קשה להבנה ,מצריך השקעת זמן רב לתרגול וללמידה וחוסר עניין.
משמעות לימודי הפיזיקה לתלמידים
 מקצוע הפיזיקה נתפס כחשוב במידה רבה לעתידם של התלמידים ,הם בעלי מוטיבציה
ללמידה ,מתעניינים במקצוע ורואים את הרלוונטיות של הלמידה לחייהם .הם תופסים
במידה בינונית את תרומת הלימודים לערכם העצמי ולפיתוח החשיבה.
 תלמידי הפיזיקה אינם מדווחים על קושי רב בלימודי הפיזיקה ובהבנת המושגים .עם זאת,
הם מדווחים כי הלימודים גורמים להם להתאמץ במידה רבה.
 כמחצית מתלמידי הפיזיקה היהודים מוכוונים במידה גבוהה להצלחה בלימודי הפיזיקה על
מנת להתקבל לתפקיד יוקרתי בצבא.
הצלחה בלימודי הפיזיקה
 על פי התלמידים ,כדי להצליח בלימודי הפיזיקה נדרשים :מוטיבציה ורצון להצליח ,התמדה,
הקשבה בכיתה ,תרגול רב בבית ,מורה שיודע להסביר היטב את החומר ועניין בפיזיקה.

תמריצים לתלמידי פיזיקה ואפיקי השתלבות עתידיים
 בתי ספר :בבתי ספר שונים ניתנים לתלמידי הפיזיקה תמריצים כמו השתתפות בפרויקטים
ותחרויות בבית הספר ומחוצה לו ,סיורים ונסיעות בנושאים מדעיים ברחבי הארץ ואף
בחו"ל .עם זאת ,חלק מהתלמידים אינם חשים שהם מקבלים תמריצים.
 צבא :בתהליכי המיון הכלליים בצה"ל אין דגש מיוחד על גיוס ייעודי של תלמידי פיזיקה ,וגם
התלמידים אינם מרגישים שיש להם יתרון במיון .יחד עם זאת תלמידים הלומדים ברמת 5
יח"ל מתמטיקה ופיזיקה נתפסים כחזקים מבחינה ריאלית וככל הנראה הם גם יצליחו יותר
במבחני הדפ"ר.
יש תכניות מצומצמות המגייסות באופן יזום תלמידי פיזיקה מתוך תפיסה שהפיזיקה מהווה
תשתית לדרך מחשבה ייחודית ולהבנה מעמיקה.
 אקדמיה :במגוון מוסדות אקדמיים ,ועבור מקצועות לימוד שונים ,יש יתרון לתלמידי
פיזיקה .בחוגים מסוימים לימודי הפיזיקה הם תנאי הכרחי ,ובחלק מהמוסדות הם מקנים
יתרון בקבלה .לדוגמה ,קבלה ללימודים ללא בחינה פסיכומטרית ,תוספת לציון הסכם או
התאמה ופטור מקורסים.
נציגים מהאקדמיה הדגישו את תרומת לימודי הפיזיקה בתיכון ללימודים אקדמאים במגוון
תחומי המדעים והטכנולוגיה .הפיזיקה כמותית יותר ומפתחת מיומנויות שונות ,ביניהן יכולת
הסתכלות על העולם ,בחינתו והסקת מסקנות תוך פיתוח חשיבה אנליטית.
 שוק העבודה :נציגי חברות ההייטק שרואיינו ציינו שאמנם בחברות ישנם פרויקטים
להרחבת מעגל לומדי המתמטיקה והמדעים ברמה גבוהה בתיכון ,אך אין דגש מיוחד על
מקצוע הפיזיקה .יתרה מזאת ,בתהליך הקבלה לעבודה אין התייחסות ללימודי המועמד
בתיכון.
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הרחבת מעגל לומדי פיזיקה ברמת  5יח"ל
האם יש צורך בהרחבת מעגל הלומדים פיזיקה?
 על אף שחלק מהמורים סבורים שיש להגדיל את מעגל לומדי הפיזיקה ברמת  5יח"ל ,צוין כי
לא כל תלמיד מתאים ללמוד פיזיקה .עלו קשיים ארגוניים ובעיית משאבים לנוכח גידול כזה,
וניכר כי הוספת תלמידים עלולה לגרום לעומס יתר על המורה ועל התלמידים ולפגוע ברמת
ההוראה והלמידה.
דרכים למשיכת תלמידים ללימודי פיזיקה
 מורים מצוינים שיסחפו אחריהם תלמידים ,חשיפת התלמידים לפיזיקה בחטיבת הביניים
בדרך חווייתית והסבר על התרומה לעתיד ,הפחתת החששות מהקושי שבלימודי פיזיקה
ויצירת תחושת הצלחה ,הגדלת מספר הבנות במגמה וקבלת תלמידים שלומדים מתמטיקה
ברמת  4יח"ל.
נשירה ודרכים למניעתה
 הסיבות המרכזיות לנשירה הן עומס לימודי ,קושי בהבנת החומר הנלמד וציונים נמוכים.
 דרכי סיוע מרכזיות לתלמידים :עזרה פרטנית מהמורה במהלך השיעור ואף לאחריו –
הסברים נוספים ודוגמאות רבות יותר.

מורי הפיזיקה ומאפייני הוראתם
מאפייני מורי הפיזיקה ברמת  5יח"ל
מגדר :מרבית מורי הפיזיקה הם גברים ( )66%וכשליש מהן נשים (.)34%
השכלה 97% :מהמורים הם אקדמאיים .2כמחציתם ( )51%בעלי תואר שני 37% ,בעלי תואר
ראשון ו 9%-בעלי תואר דוקטור.
ותק :ממוצע הוותק של המורים הוא  21.75שנים .טווח הוותק רחב 11% .50-1 :מהמורים הם
מורים חדשים (בעלי ותק של חמש שנים ומטה).
גיל :גילאי מורי הפיזיקה נעים בין גיל  26ל 86-כשממוצע הגילאים הוא  50שנים (ס.ת)11.56 .
והשכיח  57שנים .יותר ממחצית מהמורים בגילאי  50ומעלה ולעומת זאת מיעוט מהמורים הם
מורים צעירים ( 2%עד גיל  29ו 19%-בגילאי ה.)30-
אחוזי משרה :היקף משרות ההוראה של מורי הפיזיקה נע בין משרה בהיקף  0.17ועד משרה
בהיקף  .2.47ממוצע היקף המשרה של המורים הוא ( 1.02ס.ת .)0.36 .החלק הארי של מורי
הפיזיקה ( )45%עובדים בין משרה מלאה למשרה וחצי.

2לפי נתוני דרגת שכר.
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מאפייני ה"מורה האידיאלי"
 השכלה וידע נרחב בפיזיקה וידע פדגוגי מגוון; מורה שאוהב את המקצוע ובעל מוטיבציה
להוראתו; מורה היוצר קשר אישי ותומך עם תלמידיו ומאמין ביכולותיהם.
השתלמויות ,התפתחות מקצועית והרחבת מעגל המורים
 המורים עוברים השתלמויות שונות ,אך יש ביניהם הסבורים שהן אינן מקצועיות מספיק והם
אינם נתרמים מהן.
 קהילות המורים שפועלות בשנים האחרונות תורמות למורים הן מבחינה מקצועית ופדגוגית
והן מבחינת יצירת קבוצת שייכות .יש הסבורים שהן אף הובילו לשינוי בהוראת הפיזיקה.
 כניסתם של מורים מוסבים למערכת היא תופעה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות .חלק
רואים בה פתרון למחסור במורים לפיזיקה ,אך לצד זאת ישנם אתגרים בקליטתם של מורים
אלו ובשילובם בהוראה ולכן קיימת חשיבות בתכנית קליטה מתאימה שתתמוך בהשתלבותם
במערכת.
מאפייני שיעורי הפיזיקה
 עיקר המאפיינים של שיעור הפיזיקה הם מורה העומד ומסביר את החומר ,רמת לימודים
גבוהה ,יחס חיובי מצד המורה ואפשרות לתלמידים להביע את דעתם.
 הדרכים המרכזיות ליישום ,הטמעה והמחשה של חומר הלימוד הן פעילויות מעבדה ,עריכת
ניסוי או הדגמה על ידי התלמידים עצמם ושימוש בכלים טכנולוגיים.
 המורים מנסים לגוון בדרכי ההוראה ולערב את התלמידים בתהליך הלמידה.

אתגרים בהוראת הפיזיקה ונקודות לשיפור
 קשיים אתם מתמודדים תלמידי הפיזיקה הם :השקעת זמן מרובה ללמידה והשלמת פערי
חיסורים.
 ברמת המורים עלו אתגרים של מחסור במורים מתאימים ,שצפוי כנראה לגדול ,וכן אתגרים
פדגוגיים בהוראה של תלמידים בעלי יכולות שונות.
 ברמה הארגונית והמערכתית קיימים קשיים המתבטאים בכיתות גדולות ובהיעדר משאבים
פיזיים כמו מעבדות ,ציוד להדגמות ,כלים טכנולוגיים וכן מחסור בשעות הוראה .קשיים
נוספים התעוררו לאור השינויים במבנה תכנית הלימודים ובבחינת הבגרות החדשה
והעמימות בדרישות שנוצרה בעקבות שינויים אלה.
 על מנת לשפר את לימודי הפיזיקה התלמידים סבורים שיש להוסיף שעות בהן המורה מלמד
בקבוצות קטנות של תלמידים ,להוסיף פעילויות חוץ בית-ספריות להמחשת החומר (כמו
סיורים) ,לקבל תמריצים מבית הספר ללומדים במגמה ולהביא מרצים חיצוניים מתחום
הפיזיקה.
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ניתן לסכם את האתגרים המרכזיים בהוראת הפיזיקה ובהרחבת מעגל הלומדים ואת ההיבטים
בהם ניתן לפעול לשיפור המצב בתרשימים הבאים:

שינויים
בתכנית
הלימודים
ובבגרות -
עמימות

רמת
התלמיד

רמת
המערכת
מחסור
במעבדות
ובציוד

מיעוט בנות

אתגרים
כיתות
גדולות

קושי ועומס
בלימודים

קליטה
ושילוב של
מורים
מוסבים

מחסור
במורים
מתאימים

רמת
המורה
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חשיפה
חווייתית
לפיזיקה
בחט"ב

רמת
התלמיד

הפחתת
חששות
והכרה
בפוטנציאל
להצליח

רמת
הוספת
סיורים
והרצאות מפי
העוסקים
בתחום

הזדמנויות
לקידום
לימודי
הפיזיקה

חשיפה
לתרומת
הפיזיקה
לעתיד

הגברת
הוראה
מעניינת,
חווייתית,
רלוונטית עם
המחשות
וחקר

המערכת

תמריצים
לעידוד
הלמידה

הרחבת
קהילות
המורים
תכנית קליטה
וליווי למורים
מוסבים

רמת
המורה
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מחקר זה נועד לבחון ולזהות היבטים שונים המאפיינים את לימודי הפיזיקה ברמת  5יח"ל
בישראל ,לעמוד על האתגרים ולאפיין הזדמנויות להרחבת מעגל הלומדים.
המחקר מתמקד ,בין היתר ,בשאלות הבאות:3
 .1מהם מאפייני תלמידי הפיזיקה? – התפלגות על פי מחוזות ,מגזר ,מצב סוציו-אקונומי
ומגדר.
 .2מדוע תלמידים בוחרים ללמוד פיזיקה ברמת  5יח"ל? מהי התרומה שהם רואים בלימודים
להשכלתם ולעתידם?
 .3מהם התמריצים הניתנים על בחירה בלימודי פיזיקה בבתי הספר ,בצבא ,באקדמיה ובקרב
מעסיקים?
 .4מהם מאפייני מורי הפיזיקה? – התפלגות על פי גיל ,ותק ,מגדר ,אחוזי משרה ומספר בתי
הספר בהם הם מלמדים.
 .5כיצד מורי פיזיקה ומנהלי בתי ספר תופסים את התכנית להגדלת מספר בוגרי הפיזיקה? איזו
תמיכה הם יצטרכו על מנת להוביל מהלך כזה? במידה ויהיה גידול משמעותי במספר תלמידי
פיזיקה ,האם צפוי מחסור במורי פיזיקה?

3שאלות המחקר נקבעו על ידי קרן טראמפ.
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הממצאים הכמותיים והאיכותניים המובאים בדוח זה מבוססים על המקורות הבאים:
 .1נתונים מנהליים שהתקבלו ממפמ"ר הפיזיקה
-

אודות מאפייני נבחני פיזיקה ברמת  5יח"ל ב.2016-

-

אודות מאפייני מורי פיזיקה ברמת  5יח"ל ב.2016-

השלמת נתונים חסרים התבצעה דרך חדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך.
 .2שאלון עמדות לתלמידי פיזיקה ברמת  5יח"ל
שאלון מקוון נשלח לתלמידי פיזיקה ברמת  5יח"ל דרך מדריכי הפיזיקה והמורים .השאלון
תורגם גם לשפה הערבית .השאלון עסק בעמדות התלמידים כלפי לימודי הפיזיקה – במוטיבציה
ללמידה ,בסיבות לבחירה במקצוע ובדרישות להצלחה ,בדרכים להרחבת מעגל הלומדים,
במאפייני השיעורים וההוראה ובנקודות לשיפור ההוראה והלמידה.
על השאלון השיבו  1,447תלמידים ,מתוכם  59%בנים ו 41%-בנות 49% .מהמשיבים לומדים
בכיתה י"ב 30% ,לומדים בכיתה י"א ו 21%-לומדים בכיתה י' .מרבית המשיבים ( )87%החלו את
לימודי מגמת הפיזיקה בכיתה י' ,ו 13%-בכיתה י"א.
מרבית המשיבים ( )82%שייכים למגזר היהודי ו 18%-שייכים למגזר הערבי .בקרב המגזר היהודי
 71%לומדים בבתי ספר ממלכתיים ו 29%-בבתי ספר ממלכתיים-דתיים.
לוח  :1המחוזות בהם לומדים המשיבים:4
מחוז

אחוז משיבים

חיפה

21.4%

חינוך התיישבותי

18.2%

תל אביב

17.2%

מרכז

15.5%

צפון

13.1%

דרום

9.3%

ירושלים

3.9%

מנח"י

1.4%

4התפלגות כלל הנבחנים מופיעה בהמשך.
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 .3ראיונות עם מורים ומנהלים
בחודשים דצמבר  2016עד פברואר  2017נערכו ראיונות פנים אל פנים עם מנהלים ( )N=6ומורים
(חלקם מרכזי מקצוע) ( )N=8המלמדים פיזיקה ברמת  5יח"ל .ראיונות אלו התמקדו בהיבטים
הבאים :מאפייני תלמידי פיזיקה ,הסיבות לבחירתם במקצוע ,הדרכים למשיכת התלמידים
ללימודי פיזיקה והתמודדות עם גידול אפשרי במספר התלמידים ,הדרכים למניעת נשירה,
מאפייני מורים לפיזיקה המלמדים ברמה של  5יח"ל (מבחינת ידע ,כישורים והכשרה) והמקום של
לימודי הפיזיקה במערכת הבית-ספרית .כן נדרשו המרואיינים להתייחס לאתגרים בהוראת
הפיזיקה ולנקודות לשיפור.
לשם קבלת תמונה מקיפה ומגוונת ,המורים והמנהלים שרואיינו נבחרו מחמישה בתי ספר שונים
– שני בתי ספר ממלכתיים (בדרום ובצפון) ,בית ספר ממלכתי-דתי לבנות ,בית ספר התיישבותי
(ממלכתי) ובית ספר ערבי ,וכן מנהל נוסף ,מבית ספר שישי ,השייך לאחת מרשתות החינוך
הגדולות.
בנוסף לכך ,על מנת ללמוד על נושא קהילות המורים לפיזיקה ,התקיימו שתי קבוצות מיקוד של
מורים  :קבוצת מיקוד למובילי קהילות מורים וקבוצת מיקוד לאחת מקהילות המורים במרכז
הארץ.
 .4קבוצות מיקוד לתלמידים
בחודשים דצמבר  2016עד פברואר  2017נערכו חמש קבוצות מיקוד לתלמידים הלומדים פיזיקה
ברמת  5יח"ל במטרה להבין את נקודת מבטם בנוגע ללימודי הפיזיקה ברמת זו .קבוצות המיקוד
עסקו בסיבות לבחירה בפיזיקה ,בהשפעת הסביבה הקרובה על הבחירה ,בחשיבות של למידת
פיזיקה ,בדרכים לחזק תלמידים ולעודד אותם ללמוד פיזיקה וכן באתגרים ובאופנים לשיפור.
התלמידים שרואיינו נבחרו מחמישה בתי ספר שונים – שני בתי ספר ממלכתיים (בדרום ובצפון),
בית ספר ממלכתי-דתי לבנות ,בית ספר התיישבותי (ממלכתי) ובית ספר ערבי.
 .5ראיונות עם נציגים מהצבא ,מהאקדמיה ומעסיקים
כחלק מהמחקר רואיינו שני נציגים מהצבא ,שני נציגים מהאקדמיה ושתי נציגות מחברות הייטק,
וזאת לשם הבנת אפיקי ההשתלבות העתידיים של תלמידי הפיזיקה ,התמריצים שהם מקבלים
והתרומה של לימודיהם לעתידם ,וכן לקבלת אינדיקציה ראשונית כיצד גורמים אלו תופסים את
תלמידי הפיזיקה ואת לימודי הפיזיקה בתיכון.
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עיקרי הפרק:
 ב 2016-נבחנו  9,483תלמידים במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל.5
 בין השנים  2009ל 2011-הייתה מגמת ירידה במספר הנבחנים (מ 8683-ל )7891-ומשנת 2011
ועד ל 2016-נמצאה מגמת עלייה במספרם.
 מגדר :מרבית הנבחנים הם תלמידים ( ,)63%ובהתאמה  37%הן תלמידות .מורים ותלמידים
ציינו כי יש הבדלים בין תלמידים ותלמידות באופן ההתנהלות והלמידה בשיעורים ונדרשת
התאמה בהוראה.
 מגזר :מרבית הנבחנים הם יהודים ( 17% ,)79%ערבים 3% ,דרוזים ו 2%-בדואים.
 פיקוח :בקרב הנבחנים היהודים ,מרבית התלמידים לומדים בבתי ספר ממלכתיים (,)82%
 17%לומדים בחינוך הממלכתי-דתי ותלמידים ספורים (פחות מ )1%-לומדים בבתי ספר
חרדים.
 נתיב :יותר ממחצית הנבחנים לומדים בנתיב טכנולוגי ( 46% ,)53%בנתיב עיוני ו 1%-בנתיב
חקלאי.
 מחוז :המחוזות המרכזיים בהם נבחנים התלמידים הם :מחוז צפון ( ,)20%מרכז ( )20%ותל
אביב ( 14% .)18%מהתלמידים הנבחנים הם מהחינוך ההתיישבותי 11% ,ממחוז חיפה10% ,
ממחוז דרום 4% ,מירושלים ו 4%-ממנח"י.
 מדד טיפוח :כמעט מחצית מהנבחנים ( )46%לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי נמוך
(אוכלוסייה חזקה) ,כשליש ( )35%לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני ,ו 19%-לומדים
בבתי ספר בעלי חסך חינוכי גבוה.
 מרבית התלמידים שהשיבו לשאלון לומדים מתמטיקה ברמת  5יח"ל או  5יח"ל מואץ (.)89%
 45% מהם מגבירים במקביל לפיזיקה גם לימודי מדעי המחשב.
 כמחציתם ( )52.2%לא השתתפו בתכניות מצוינות במתמטיקה או במדעים בחטיבת הביניים.
מבין אלו שהשתתפו בתכניות כאלו ,המרכזיות בהן היו העתודה המדעית-טכנולוגית וכיתת
מופת.

5בוגרי פיזיקה ברמת  5יח"ל מוגדרים כתלמידים שנבחנו בשנה זו בבחינת בגרות בשאלון חשמל.
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א .מאפייני רקע של הנבחנים במקצוע הפיזיקה ברמת

 5יח"ל6

ב 2016-נבחנו  9,483תלמידים במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל .7הציון הסופי הממוצע הוא 80.05
עם סטיית תקן  94.54% .14.23מבין הנבחנים סיימו עם ציון עובר (על סמך הציון הסופי).
תרשים  :1מספר הנבחנים ברמת  5יח"ל2016-2009 ,
10000
9483

9500

9298

9000
מספר נבחני  5יח"ל

8683

8566
8293
7891 7989

8074

8500
8000
7500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7000

בין השנים  2009ל 2011-נראית מגמת ירידה במספר הנבחנים במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל.
משנת  2011ועד ל 2016-נמצאה מגמת עלייה במספר הנבחנים.
לוח  :2התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מגזר

מגזר

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

יהודי
ערבי
בדואי
דרוזי

7,445
1,580
157
301

78.5%
16.7%
1.7%
3.2%

תרשים  :2התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מגזר
דרוזי 3.2% ,בדואי1.7% ,
ערבי,
16.7%

יהודי,
78.5%

מרבית הנבחנים הם יהודים ( 17% ,)79%ערבים 3% ,דרוזים ו 2%-בדואים.
6הנתונים בחלק ז ה מבוססים על קבצי נתונים שהתקבלו ממפמ"ר הפיזיקה.
7בוגרי פיזיקה ברמת  5יח"ל מוגדרים כתלמידים שנבחנו בשנה זו בבחינת בגרות בשאלון חשמל.
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לוח  :3התפלגות הנבחנים היהודים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי פיקוח

פיקוח

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

ממלכתי
ממלכתי-דתי
חרדי

6,127
1,298
20

82.3%
17.4%
0.3%

תרשים  :3התפלגות הנבחנים היהודים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי פיקוח
חרדי0.3% ,

ממלכתי-
דתי17.4% ,

ממלכתי,
82.3%

בקרב הנבחנים היהודים ,מרבית התלמידים לומדים בבתי ספר ממלכתיים 17% ,לומדים בחינוך
הממלכתי-דתי ותלמידים ספורים (פחות מ )1%-לומדים בבתי ספר חרדים.
לוח  :4התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי נתיב לימודים

נתיב

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

עיוני
טכנולוגי
חקלאי

4,367
5,049
67

46.1%
53.2%
0.7%

תרשים  :4התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי נתיב לימודים
חקלאי,
0.7%

עיוני,
46.1%
טכנולוגי,
53.2%

יותר ממחצית הנבחנים לומדים בנתיב טכנולוגי ו 46%-בנתיב עיוני.
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לוח  :5התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מגדר

מין

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

זכר

6,000

63.3%

נקבה

3,483

36.7%

תרשים  :5התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מגדר

נקבה,
36.7%
זכר63.3% ,

מרבית הנבחנים הם תלמידים ( ,)63%ובהתאמה  37%הן תלמידות.

לוח  :6התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מחוזות

מחוז

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

צפון

1,877

19.8%

מרכז

1,846

19.5%

תל אביב

1,680

17.7%

חינוך התיישבותי

1,305

13.8%

חיפה

1,078

11.4%

דרום

973

10.3%

ירושלים

375

4.0%

מנח"י

329

3.5%

מוכרים

20

0.2%
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תרשים  :6התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מחוזות
מוכרים,
0.2%

ירושלים ,מנח"י3.5% ,
4.0%
דרום10.3% ,

צפון19.8% ,
חיפה,
11.4%

מרכז19.5% ,

חינוך
התיישבותי,
תל אביב13.8% ,
17.7%

המחוזות המרכזיים בהם נבחנים יותר תלמידים ברמת  5יח"ל הם מחוז צפון ,מרכז ותל אביב.
נתונים על התפלגות מדד הטיפוח נלקחו מחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך על פי נבחני
הפיזיקה ברמת  5יח"ל ב.2015-
לוח  :7התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מדד טיפוח

מדד טיפוח

מספר נבחנים

אחוז נבחנים

חסך חינוכי נמוך (מדד טיפוח )3-1

4,309

46.3%

חסך חינוכי בינוני (מדד טיפוח )6-4

3,251

34.9%

חסך חינוכי גבוה (מדד טיפוח )10-7

1,742

18.7%

תרשים  :7התפלגות הנבחנים בפיזיקה ברמת  5יח"ל על פי מדד טיפוח

חסך חינוכי
גבוה (מדד
חסך חינוכי טיפוח ,)7-10
נמוך (מדד
18.7%
טיפוח ,)1-3
 46.3%חסך חינוכי
בינוני (מדד
טיפוח ,)4-6
34.9%

כמעט מחצית מהנבחנים לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי נמוך (אוכלוסייה חזקה) ,כשליש
לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי בינוני ,ופחות מ 20%-לומדים בבתי ספר בעלי חסך חינוכי
גבוה.
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ב .רקע לימודי
מרבית מהתלמידים שהשיבו לשאלון לומדים במקביל ללימודי הפיזיקה ברמת  5יח"ל גם
מתמטיקה ברמת  5יח"ל ( 11% ,)82%לומדים מתמטיקה ברמת  4יח"ל 7% ,ברמת  5יח"ל מואץ
ותלמידים בודדים ( )n=4ברמת  3יח"ל.
במקביל ללימודי פיזיקה 45% ,מהמשיבים מגבירים גם לימודי מדעי המחשב – 16% ,כימיה14% ,
– לימודי יהדות (תלמוד ,תושב"ע ,מחשבת ישראל או גמרא) ו 11%-מגבירים לימודי תנ"ך.8
בחלק מבתי הספר לימודי הפיזיקה נחשבים כחלק ממגמה המשלבת כמה מקצועות יחדיו:
אלה תלמידים שגם לומדים במגמת אלקטרוניקה ברמה של  5ו 10-יח' .האלקטרוניקה והפיזיקה
הולכים ביחד (מנהל ,בית ספר .)3
פיזיקה מוגדר אצלנו כמקצוע מדעי שהוא חלק מהנתיב הטכנולוגי ...כל התלמידים שלומדים מדעי
המחשב לומדים  5יח' פיזיקה .זאת מגמת מדעי המחשב-פיזיקה (מנהלת ,בית ספר .)4

כמחצית מהמשתתפים ( )52.2%ציינו כי לא השתתפו בתכניות מצוינות במתמטיקה או במדעים
בחטיבת הביניים 19% .לקחו חלק בעתודה המדעית-טכנולוגית ו 12%-בכיתת מופת .שאר
התלמידים השתתפו בתכניות נוספות ,אך שיעור המשתתפים בהן לא עלה על .5%
גם במסגרת הראיונות עלה כי חלק מתלמידי הפיזיקה למדו בכיתת מופת ,בעתודה המדעית-
טכנולוגית או בכיתת מחוננים ,כך שלימודי המדעים בכלל ,ולימודי הפיזיקה בפרט ,היוו עבורם
המשך ללימודים בחטיבת הביניים.
יש כאן כיתת מופת ...הילדים האלה לומדים מכיתה ז' –  99%מ-ט' עד י"ב ממשיכים .מטבע
הדברים ,ההורים משקיעים ,ילדים עם אוריינטציה מדעית ,מקבלים יותר שעות במתמטיקה ופיזיקה,
לומדים הכול ככיתה ולכן נורא קל המעבר מ-ט' ל-י' (מנהלת ,בית ספר .)1
יש לנו תלמידי עתודה מדעית טכנולוגית שמתחילים כבר בכיתה ז' לימודי פיזיקה (מנהלת ,בית ספר
.)4

ג .מגדר
אחוז התלמידים הלומדים פיזיקה בהשוואה לאחוז התלמידות שונה בין בתי הספר שהשתתפו
במחקר ,בין השכבות השונות ואף בין שנתוני הלימוד ,בחלקם יש יותר תלמידים ובחלקם – יותר
תלמידות או מספר שווה (זאת על אף שהתפלגות כלל בוגרי הפיזיקה ברמת  5יח"ל מראה כי רוב
התלמידים הם בנים):
באופן טבעי מספר הבנים גבוה יותר כי יש מגמות מאוד קורצות לבנות כמו עיצוב גרפי ,תיאטרון ואין
מה לעשות (מנהלת ,בית ספר .)1
אני לא יודעת [להסביר למה יש יותר בנות במגמה] ,זה מפתיע אותי גם ...אני חושבת שבנות יותר
מחושבות קצת ...הבחירה שלהן במגמה היא פחות רגשית ויותר מתוכננת ...אצל בנים הרבה יותר
 8שאר מקצועות צוינו על ידי פחות מ  10%מהתלמידים.
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באים מעניין ,שאני צורך מדע ,בטלוויזיה ובאינטרנט וכל מיני דברים כאלה וזה מגניב אותי ללמוד
(מורה  ,1בית ספר .)2

המורים ציינו מאפייני למידה והתנהלות שונים בין התלמידים לבין התלמידות וחלקם אף ציינו
שלעיתים אף נדרשת התייחסות שונה בדרכי ההוראה.
תלמידות זה רוגע והן יושבות ,זו אווירה – עכשיו אני לא מבינה אז אני אבין עוד כמה דקות .אצל בנים
זה עכשיו ומיד ,אין זמן – עכשיו ומיד; אני משדרת בכיתה כל הזמן שהבנות יותר חכמות .בנות בדרך
כלל גם לומדות בצורה יותר מעמיקה ורואים את זה גם בתוצאות (מורה  ,1בית ספר .)1
ההוראה בין בנים לבנות היא אחרת ...בנות הן תלמידות יותר ...הן יותר מקיימות את הכללים של מה
מצופה מתלמיד – להגיש עבודות ,ללמוד למבחנים ,הן לומדות יותר ברצינות ,הן חוששות יותר
לטעות ,הן חוששות יותר ממה יחשבו עליהן ...אם אתה מלמד בכיתה מעורבת ,אז הבנות מאבדות
מקום ...לדעתי כדאי ללמד בנפרד בנים ובנות ,פיזיקה ...הבנות הן הרבה יותר רגישות ...מאד חשוב
להן איך אתה מתייחס אליהן ,לבנים פחות ,ומורה צריך לתת על זה את הדעת ,להיות הרבה יותר זהיר
(מורה  ,1בית ספר .)5
נעשית עבודה של המון שיחות אישיות ,קצת יותר תשומת לב – בשביל להשאיר אותן במגמה; כי
הבנים המטרה היא לענות כמה שיותר מהר על שאלה .את הבנות התחרותיות בכיתה פחות מעניינת
(מובילי קהילות מורים).

גם התלמידים התייחסו לתחום המגדרי בלימודי הפיזיקה.
אני בתור בת לא מרגישה שיש הבדל בין בנים לבנות .יש אפילו בנות שהן יותר חזקות מבנים; יש
תפישה שזה מקצוע גברי יותר אבל לאט לאט אפשר לראות שבמגמות האלה באוניברסיטה מספר
הבנות גדל כל הזמן (תלמידים ,בית ספר .)1
הבנות בדרך כלל לא מתייאשות והבנים ההפך ,וניתן לראות את זאת שמספר הבנות יותר ממספרם
של התלמידים בכיתת הפיזיקה (תלמידים ,בית ספר .)3
זה מקצוע של בנים .זה מאיים ...בנות צריכות שיאמינו בהן מאוד ,שיתמכו ויעזרו וישימו לב אליהן,
וכשנמצאים בכיתה עם בנים זה נטמע הכול (תלמידים ,בית ספר .)5
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עיקרי הפרק:
הסיבות העיקריות לבחירה
 בסיס טוב להשתלבות באוניברסיטה ובצבא ,עניין וסקרנות ,רלוונטיות להבנת חיי היום-יום
ולהבנת תופעות בעולם ,יוקרה ,תרומה לפיתוח החשיבה ומיומנויות של פתרון בעיות ,השפעה
מצד המשפחה וצוות מורים איכותי.
הסיבות העיקריות לאי-בחירה
 מקצוע קשה להבנה ,מצריך השקעת זמן רב לתרגול וללמידה וחוסר עניין.
משמעות לימודי הפיזיקה לתלמידים
 מקצוע הפיזיקה נתפס כחשוב במידה רבה לעתידם של התלמידים ,הם בעלי מוטיבציה
ללמידה ,מתעניינים במקצוע ורואים את הרלוונטיות של הלמידה לחייהם .הם תופסים
במידה בינונית את תרומת הלימודים לערכם העצמי ולפיתוח החשיבה.
 תלמידי הפיזיקה אינם מדווחים על קושי רב בלימודי הפיזיקה ובהבנת המושגים .עם זאת,
הם מדווחים כי הלימודים גורמים להם להתאמץ במידה רבה.
 כמחצית מתלמידי הפיזיקה היהודים מוכוונים במידה גבוהה להצלחה בלימודי הפיזיקה על
מנת להתקבל לתפקיד יוקרתי בצבא.
הצלחה בלימודי הפיזיקה
 על פי התלמידים ,כדי להצליח בלימודי הפיזיקה נדרשים :מוטיבציה ורצון להצליח ,התמדה,
הקשבה בכיתה ,תרגול רב בבית ,מורה שיודע להסביר היטב את החומר ועניין בפיזיקה.
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א .הסיבות לבחירת התלמידים בלימודי פיזיקה
בשאלון העמדות נשאלו התלמידים מהן הסיבות לכך שבחרו ללמוד פיזיקה ברמת  5יח"ל.
תרשים  :8סיבות לבחירה במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל

70%

מקצוע שיכול לעזור לי בעתיד באוניברסיטה

65%

עניין
53%

פיזיקה נחשב למקצוע יוקרתי
37%

אהבת הפיזיקה

35%

מקצוע שיכול לעזור לי בעתיד בצבא*
הייתי טוב בפיזיקה בחט"ב

32%

רציתי לפתח את יכולת החשיבה שלי

32%
25%

הנאה
בזכות המורה שמלמד את המגמה

16%

השפעה של ההורים

15%

במגמת הפיזיקה יש אוירה טובה

15%

אני חייב ללמוד פיזיקה כחלק מלימודי המגמה
שבחרתי
במגמת הפיזיקה יש אווירה לימודית ללא בעיות
משמעת
רצון ללמוד עם חברים

12%
11%
10%

פחות מ 10%-מהמשיבים השיבו כי בחרו במקצוע הפיזיקה בשל השפעה של אחים גדולים ,המלצה של המורה
לפיזיקה ובזכות המורה שלימד אותם פיזיקה בעבר.
*היגד זה לא נשאל במסגרת השאלון בערבית.

מהתרשים עולה כי הסיבות המרכזיות לבחירה במקצוע הפיזיקה הן האמונה שהוא יעזור להם
בעתיד באוניברסיטה ,עניין ויוקרה.
בראיונות שנערכו עם המנהלים והמורים ,ובקבוצות המיקוד שהתקיימו עם התלמידים עלו סיבות
דומות לבחירה בלימודי פיזיקה ברת  5יח"ל.

 בסיס להשתלבות בצבא ובאקדמיה ופתיחת דלתות לעתיד
בחירת התלמידים בלימודי פיזיקה נובעת מתרומת המקצוע להשתלבות עתידית בצבא ובלימודים
אקדמאיים.
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מקבלים תפקידים טובים בצבא ,זה תנאי קבלה באוניברסיטה ,בטכניון – זה כרטיס כניסה ,לתחומי
ההנדסה וגם לרפואה (מורה  ,1בית ספר .)1
פיזיקה  5יח' עכשיו צריך בכל המקצועות אפילו באדריכלות ...הם יודעים שאם לא עושים פיזיקה 5
יח' צריך אחר כך להשלים בשנה הראשונה של הלימודים וגם לשלם (מורה  ,2בית ספר .)4
זה פותח הרבה דלתות .כשהולכים ללמוד השכלה גבוהה יותר ,הרבה צריכים לעשות קורסים
משלימים ...בפיזיקה בשביל להתחיל ללמוד במכינות וכו' .אם אנחנו לומדים בתיכון אז יש לנו בסיס
בהמשך (תלמידים ,בית ספר .)1
אני מתכננת ללמוד בטכניון וידוע ששם מקפידים על הפיזיקה ,ולכן זה עזר לי להחליט ,וגם שאני
חושבת ללמוד משהו בתחום ההנדסה ולכן זה נותן לי פטור מכמה קורסים (תלמידים ,בית ספר .)3

 מקצוע המעורר עניין וסקרנות התורם להבנת חיי היום-יום ותופעות בעולם
הסקרנות להבנת תופעות המתרחשות בחיי היום-יום בעולם ,והעניין בכך ,הם חלק מהמניעים את
התלמידים לבחור בלימודי פיזיקה.
נראה לי שזה פשוט אחד הנושאים הכי מעניינים מכל הנושאים ....זה מעניין מאוד .להיפתח למשהו
חדש; להבין איך כל דבר עובד ,למה ,להוכיח באמת דברים; זה ממש כיף שיש את הידע הזה ...
בנושאים שהם כאילו מצבים של יומיום וזה ממש כיף לראות אותם בהיבט פיזיקלי (תלמידים ,בית
ספר .)2
פיזיקה נותן לנו לראות את הדברים בצורה אחרת ...לפעמים כאשר אני וחברתי הולכים בעלייה למשל
ישר נזכרות בפיזיקה ובחוקים שיש בה; יש לו השפעה ,בעבר הייתי מתייחסת לתופעות כדבר שברור
מאליו ,אבל עכשיו אני יודעת את הסיבות מאחורי התופעות האלו (תלמידים ,בית ספר .)3
יש דברים ששווים יותר מסתם לימודים .לדוגמה ,אני רוצה למדוד גובה של באר ,כשאני זורק את
האבן אני יודע לחשב את זה לבד .זה כיף וזה שווה יותר מכל דבר אחר שאתה יודע ...זה כלי לחיים
(תלמידים ,בית ספר .)4
מתחילים לנתח כל דבר ,אפילו כשמסתכלים על מכוניות ומתחילים לחשוב על תאוצה וכל דבר; אני
מרגישה חדשה יותר ...אני פותחת את העיניים .העולם נפתח .אני מרגישה את זה כשהתחלתי לנהוג.
הבנתי מה אני עושה .אם יש שיפוע ומעגל אני יודעת מה לעשות עם האוטו ולמה ... .מחדד איך העולם
הזה עובד (תלמידים ,בית ספר .)5

 פיתוח חשיבה ודרכים לפתרון בעיות
לימודי הפיזיקה תורמים לפיתוח חשיבה מעמיקה ושיטתית ומקנים מיומנויות לפתרון בעיות בכל
תחומי החיים.
יש הרבה שסיימו פיזיקה וממשיכים כלכלה או משפטים וכולם מצליחים ,כי פיזיקה מפתחת חשיבה
הגיונית – מה נובע ,איך נובע ......איך לבנות סדר הגיוני של פתרון בעיה  ...איך לגשת לבעיה ,איך
לנתח מצב (מורה  ,2בית ספר .)1
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מעבר לתכנים יש משהו בדיסציפלינה שהוא אחר ,שהוא ברמת האדם ,ברמת איך אתה מנהל ויכוח,
איך אתה טוען טענות ועל מה אתה מבסס אותן (מורה  ,1בית ספר .)2
לדעתי פיזיקה מפתח מחשבה באופן כללי .להסתכל על דברים בצורה אולי קצת אחרת ...זה ממקד
את המחשבה ...חשיבה שהיא מאוד מסודרת ,היא מאד עוזרת (תלמידים ,בית ספר .)2
חשיבה אחרת על העולם ,ממש פתח לנו תפיסה אחרת יותר עמוקה ומורכבת על כל מיני תופעות
(תלמידים ,בית ספר .)5

 מקצוע מאתגר המעלה את תחושת המסוגלות וההערכה על ידי אחרים
לדברי המרואיינים התלמידים בוחרים ללמוד פיזיקה מאחר והלימודים מאתגרים ,והדבר תורם
להם לתחושת מסוגלות והערכה מצד הסביבה.
בבית ספר הזה עם הבנות שיש לנו פה זה בונה ביטחון ....אני לא רק שווה בין שווים אלא עשיתי יותר
מהבנים הגאונים שאפגוש בחוג לפיזיקה (מנהלת ,בית ספר .)5
הפיזיקה נתפס למקצוע קשה ,ולכן כשאתה לומד את המקצוע הזה אז אתה חכם וחזק לימודית וכולם
מעריכים אותך; לא כל אחד יכול להיכנס לרמת  5יחידות בפיזיקה ,אם אתה התקבלת אז אתה בן
אדם ברמה מאוד גבוהה לימודית וכל הכבוד לך (תלמידים ,בית ספר .)3
בגלל האתגר – להראות שאני יכולה .אמרו לי סיבות למה אני לא צריכה לבחור – שזה קשה ,שזה
שעבוד ,לסבול עכשיו שלוש שנים במקום ללכת למגמה של ליהנות מהשלוש שנים .בחרתי בכל זאת
כדי להוכיח שאני יכולה; אני מוצא את הנושא מעניין וזה סוג של אתגר כי אם קשה עכשיו אז
כשמצליחים בזה ,זה מעלה את הביטחון (תלמידים ,בית ספר .)4

 אהבת הפיזיקה
הבחירה ללמוד פיזיקה ברמת  5יח"ל נובעת גם בגלל אהבתם של התלמידים את המקצוע וההנאה
מהלימודים.
אני אהבתי את המקצוע כבר בחטיבה והתחברתי אליו ...בחרתי בזה כי ממש אהבתי את זה
(תלמידים ,בית ספר .)1
אני אישית מגדירה את זה בערך כמקצוע שהכי כיף לי לבוא לשיעורים שלו .גם בגלל המורה ,גם בגלל
הנושא עצמו  ...וזה באמת מאוד בא ממקום שאני אוהבת את זה (תלמידים ,בית ספר .)2

 תפיסת הפיזיקה כמקצוע יוקרתי
לימודי הפיזיקה ברמת  5יח"ל נחשבים למקצוע יוקרתי ברוב בתי הספר.
מגמה ייחודית ,מכובדת ,במילה אחת – זה פרסטיג'ה (מנהל ,בית ספר .)3
זה נחשב איכותי; לוקחים את זה ממש ברצינות ,אני חושבת שזה אחד המקצועות שמקבל הרבה
מאוד השקעה (תלמידים ,בית ספר )2
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 השפעת המשפחה
פעמים רבות בחירת התלמיד בלימודי פיזיקה מושפעת ממשפחתו – הורים מתחומי המדעים או
אחים שסיימו בהצלחה את המגמה – שדוחפים אותו לבחור בפיזיקה.
מאמצע כיתה ו' ההורים משכו את הילדים לכיוון של כיתות מופת .זה הורים בעיקר וילדים שיש להם
מוטיבציה ורצון .יש פה משקל מאוד רציני להורים – הורים שחושבים מצוינות ,רואים את עתיד
הילדים באקדמיה הכי גבוהה (מנהלת ,בית ספר .)1
אחי הגדול שהוא שנתיים מעליי והוא למד גם כן פה ,אז הוא גם עשה פיזיקה חמש יחידות ,ואני
חושבת שגם אחותי הבכורה עשתה ,אז זה כן בא ממקום של ...חלק מהמשפחה עשו (תלמידים ,בית
ספר .)2
אימא שלי יש לה תואר בפיזיקה; ההורים שלי הציעו ,אימא שלי בעיקר והיא אמרה שזה חשוב וללכת
– תראי איך שאחותך עשתה ויש לה תפקיד טוב בצבא .דחיפה מהבית ויהיה טוב בצבא (תלמידים,
בית ספר .)5

לעיתים דחיפת המשפחה והלחץ של ההורים משפיעים לשלילה על התלמידים.
אני נתקלתי בהורים שיותר חשוב להם שהילד יצליח יותר מהילד עצמו (מורה  ,1בית ספר .)2
היה לי תלמיד שהיה בפיזיקה רק בגלל שאבא שלו ...אמר ...צריך ללמוד פיזיקה ...מבחינת תלמידּות
היה תלמיד מצוין .פיזיקה הוא לא יודע ...תלמיד שעובד נורא קשה ,מגיש הכול – את כל העבודות
ואת כל הדברים ,עושה את כל שיעורי הבית ,והוא יושב על  ,60-50שזה תלמיד מסכן (מורה  ,1בית
ספר .)5

 השפעת איכות צוות המורים
הבחירה ללמוד פיזיקה היא לעיתים בהשראת צוות מורים איכותי.
רוב המורים ,אם לא כולם ,פה ממש אוהבים את המקצוע ,מסבירים אותו מעולה ,אנשים טובים...
הצוות ,מבחינתי אישית אני ממש אוהבת אותו ...השקיעו המון מהזמן שלהן בכיתה ,בלימודים,
הסבירו כמו שצריך וזה מוסיף המון ...גם תלמיד שהוא לא הכי מחובר למקצוע ,עדיין רוצה את זה כי
הצוות הוא מעולה (תלמידים ,בית ספר .)2
המקצוע ממש יפה ,המורה הוא מי שעזר לנו לאהוב אותו ,במהלך השיעור מנסה להבהיר הכול ,קצב
ההוראה שלו נותן אפילו לתלמיד הכי חלש שיבין אותו (תלמידים ,בית ספר .)3
מכיתה ט' למדנו פיזיקה עם [המורה] וזה ישר שכנע אותי להיכנס למגמה .זה גם עניין וזה שהוא מורה
מצוין; זה תלוי במורה ,אם לא היה [המורה] לא הייתי בוחר (תלמידים ,בית ספר .)4
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ב .הסיבות לאי-הבחירה בלימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל
בהקשר זה ,בשאלון העמדות נשאלו התלמידים מדוע לדעתם יש תלמידים שמסוגלים ללמוד
פיזיקה ברמת  5יח"ל ולמרות זאת לא בוחרים במגמה זו.
תרשים  :9סיבות לאי-בחירה במקצוע הפיזיקה ברמת  5יח"ל

76%

נתפס כמקצוע קשה מידי
דורש השקעת זמן רבה יותר לתרגול ולמידה ביחס
למקצועות אחרים

63%
58%

חוסר עניין

52%

בחרו במקצוע אחר שעניין אותם יותר
34%

חשש לפגיעה בציון הממוצע בתעודת הבגרות
לא ברור לתלמידים מה יצא להם מזה בעתיד

22%

מתנגש עם פעילויות נוספות כגון תנועות נוער וחוגים

17%

נתפס כמקצוע לא פופולרי

16%

פחות מ 10%-מהמשיבים השיבו כי סיבות לאי-בחירה במקצוע הפיזיקה הן שהוא נחשב למקצוע "של בנים" ודרכי
הוראה מיושנות של המקצוע.

מהתרשים עולה כי הסיבות המרכזיות לאי-בחירה בלימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל הן תפיסתו
כמקצוע קשה מדי ,הדורש השקעת זמן רבה (מדי) לתרגול וללמידה וחוסר עניין.

ג .משמעות לימודי הפיזיקה עבור התלמידים
בשאלון העמדות נשאלו התלמידים על עמדותיהם כלפי מקצוע הפיזיקה בהיבטים שונים .על
שאלות אלו נערך ניתוח גורמים בו נמצאו שלושה גורמים המחלקים את עמדות התלמידים
לשלוש קבוצות תוכן עיקריות:10 9
 .1מוטיבציה ,עניין ורלוונטיות לתלמיד ( – )α=0.877אני אוהב ללמוד פיזיקה ,לימודי הפיזיקה
מסקרנים אותי ,יש לי רצון ללמוד פיזיקה ,שיעורי הפיזיקה משעממים אותי ,אני מתעניין
בנושאים מעולם הפיזיקה בזמני החופשי ,לימודי הפיזיקה מסבירים לי תופעות בהן אני נתקל
ביום-יום ,אני מקשיב ומרוכז בשיעורי הפיזיקה ,אני משתתף באופן פעיל בשיעורי הפיזיקה.
 9במסגרת ניתוח הגורמים הוצאו ההיגדים הבאים :ברור לי מה עלי לעשות כדי להצליח בפיזיקה ,קשה לי ללמוד
פיזיקה ,אני מתקשה להבין את המושגים בשעורי הפיזיקה ושעורי הפיזיקה גורמים לי להתאמץ.
10פירוט של התשובות על כל פריטי השאלה ניתן לראות בנספח.
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 .2תפיסת חשיבות ההצלחה בלימודי הפיזיקה לעתיד ( – )α=0.858אני מעוניין להצליח בלימודי
פיזיקה כדי להשתלב בתפקיד שמעניין אותי בשוק העבודה ,אני מעוניין להצליח בלימודי פיזיקה
כדי להתקבל לאוניברסיטה בתחום שמעניין אותי ,אני רוצה להצליח בלימודי פיזיקה כדי לקבל
משכורת גבוהה ,אני מעוניין להצליח בלימודי פיזיקה כדי להשתלב בעתיד בעבודה שתשפיע
ותשנה את חייהם של אנשים ,אני חושב שלימודי פיזיקה חשובים לי לעתיד ,חשוב לי להצליח
בלימודי הפיזיקה.
 .3תרומת הפיזיקה לפיתוח העצמי ( – )α=0.764בעקבות לימודי הפיזיקה אני מקבל הערכה
מאנשים אחרים ,לימודי הפיזיקה מעלים את הערך העצמי שלי ,לימודי פיזיקה מפתחים לי את
החשיבה ,לימודי פיזיקה מהווים בסיס להבנת מקצועות אחרים.
להלן יוצג תרשים המסכם את משמעות לימודי הפיזיקה בעיני התלמידים בחלוקה לגורמים
השונים:
תרשים  :10משמעות לימודי הפיזיקה עבור התלמידים
5.00
4.05

3.75

4.00

3.25

3.00
2.00
1.00
0.00

תפיסת חשיבות הפיזיקה
לעתיד

מוטיבציה ,עניין
ורלוונטיות

תרומה לפיתוח העצמי

סולם – 1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד

מהתרשים עולה כי התלמידים תופסים במידה רבה את חשיבותו של מקצוע הפיזיקה לעתידם
ואת החשיבות להצליח בו ,וכן הם בעלי מוטיבציה ללמידה ,עניין במקצוע ורואים בו רלוונטיות
לחייהם .הם תופסים במידה בינונית את תרומת הלימודים לערכם העצמי ולפיתוח החשיבה.
במבחן  MANOVAנמצא הבדל מובהק סטטיסטית 11בין תלמידים יהודים ותלמידים ערבים –
12

לטובת הערבים – בתפיסתם לגבי משמעות לימודי הפיזיקה ,הבדל זה נובע מהבדל מובהק
בתפיסת התלמידים לגבי תרומת הפיזיקה לפיתוח העצמי (ממוצע  3.6בקרב תלמידים ערבים
וממוצע  3.18בקרב תלמידים יהודים) .עם זאת ,ההבדל מוגדר כקטן.13

Wiliks’ Lambada=0.943 F(3,1412)=28.438, p<0.01 11
F(1,1414)=44.896, p<0.01 12
13על ידי מקדם גודל אפקט.  =0.031 ,
2
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בבחינת פריטים בודדים המרכיבים את הגורמים ,נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בגודל בינוני

14

לטובת הערבים בתפיסה כי לימודי הפיזיקה מעלים את הערך העצמי (ממוצע  3.77בקרב
תלמידים ערבים וממוצע  3.02בקרב תלמידים יהודים ,גודל אפקט  )0.6ובכך שהפיזיקה מהווה
בסיס למקצועות אחרים (ממוצע  3.35בקרב תלמידים ערבים וממוצע  2.77בקרב תלמידים
יהודים ,גודל אפקט .)0.5
בהמשך לכך ,נשאלו התלמידים באשר לתפיסת הקושי של המקצוע:
לוח  :8קושי ומאמץ במקצוע הפיזיקה
נמוך

בינוני

גבוה

ממוצע

ס.

()2-1

()3

()5-4

()N=1412

תקן

שיעורי הפיזיקה גורמים לי להתאמץ

12%

24%

63%

3.75

1.08

קשה לי ללמוד פיזיקה

52%

29%

19%

2.54

1.14

אני מתקשה להבין את המושגים בשיעורי
הפיזיקה

67%

22%

11%

2.18

1.06

תלמידי הפיזיקה שהשיבו לשאלון אינם מדווחים על קושי רב בלימודי הפיזיקה ובהבנת
המושגים .עם זאת ,הם מדווחים כי הלימודים גורמים להם להתאמץ במידה גבוהה.
בנוסף ,התלמידים היהודים נשאלו לגבי תפיסתם אודות חשיבות ההצלחה בלימודי הפיזיקה
לשירותם הצבאי .להלן תשובותיהם:
לוח  :9מוכוונות להצלחה בפיזיקה לצורך תפקיד בצבא
ממוצע

ס.
תקן

נמוך
()2-1

בינוני
()3

גבוה
()5-4

()N=1162

אני רוצה להצליח בלימודי פיזיקה כדי להתקבל לתפקיד
שמעניין אותי בצבא

26%

18%

56%

3.51

1.44

אני רוצה להצליח בלימודי פיזיקה כדי להתקבל לתפקיד
יוקרתי בצבא

29%

19%

52%

3.40

1.45

כמחצית מתלמידי הפיזיקה היהודים מוכוונים במידה גבוהה להצלחה בלימודי הפיזיקה על מנת
להתקבל לתפקיד יוקרתי או לתפקיד שמעניין אותם בצבא.

14

נערכו מבחני  Tלממוצעים בלתי תלויים ובדיקת גודל אפקט ( :)Cohen’s dגודל אפקט קטן ,0.2-גודל אפקט

בינוני ,0.5-גודל אפקט גדול – .0.8
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ד .הצלחה בלימודי הפיזיקה
התלמידים נשאלו בשאלון העמדות מה נדרש מתלמיד כדי שיצליח בלימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל.
תרשים  :11הצלחה בלימודי פיזיקה

86%

מוטיבציה ורצון להצליח

84%

התמדה

80%

הקשבה בכיתה

75%

תרגול רב בבית

70%

מורה שיודע להסביר היטב את החומר

66%

עניין בפיזיקה
כישרון בתחום המספרי/ריאלי

46%

תרגול רב בכיתה

45%

אינטיליגנציה כללית

43%

יכולות למידה כלליות

42%

סדר ,ארגון ועבודה שיטתית

41%
38%

השתתפות פעילה בכיתה
חמש יח"ל במתמטיקה

29%

חשיבה מופשטת

28%
26%

קשר תומך עם המורה
סיוע נוסף בבית (למשל שיעורים פרטיים)

16%

פחות מ 10%-מהמשיבים השיבו כי נדרש מהתלמיד ידע קודם של חלק מחומר הלימוד כדי להצליח בפיזיקה.

מתרשים זה עולה כי המשיבים סבורים שהדרישות המרכזיות מתלמיד להצלחה במקצוע
הפיזיקה הן מוטיבציה ורצון להצליח ,התמדה והקשבה בכיתה.
לדברי התלמידים ,תלמידים הבוחרים ללמוד פיזיקה הם מצטיינים האוהבים את התחום
ומוצאים בו עניין ,בעלי מוטיבציה גבוהה להתמודדות עם אתגרים ,בעלי מסוגלות וכוח רצון.
להיות מוכן מעצמך לתת כדי ...להגיע לתוצאות .אם לא ,זה לא יקרה פשוט; התמדה .את לא יכולה
לבוא ולא לעשות כלום ולצפות לקבל מאה; בעיקר יכולת לשבת על ה ....וללמוד (תלמידים ,בית ספר
.)2
תלמיד שאוהב את הפיזיקה ויודע איך להתעסק אתה ,גם שיהיו לו שאיפות וכוח רצון; שיהיה חרשן,
יהיו לו שאיפות במתמטיקה בגלל הקשר בין שני המקצועות (תלמידים ,בית ספר .)3
אני חושב שהגורם הכי מרכזי זה כוח רצון; מי שרוצה יכול; כל אחד יכול ,זה רק מידת ההשקעה
וכמה מוכנים להקריב בשביל זה ...שנה שעברה למדנו הרבה יותר קשה מכולם ,זה בא על זמן חופשי
שאני מוכנה להקריב ,אבל יש אחרים שמעדיפים לעשות בזמן הזה תחביב אחר או ללמוד ...זה לא כיף
אבל הייתי מוכנה להקריב (תלמידים ,בית ספר .)4
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עיקרי הפרק:
 בתי ספר :בבתי ספר שונים ניתנים לתלמידי הפיזיקה תמריצים כמו השתתפות בפרויקטים
ותחרויות בבית הספר ומחוצה לו ,סיורים ונסיעות בנושאים מדעיים ברחבי הארץ ואף
בחו"ל .עם זאת ,חלק מהתלמידים אינם חשים שהם מקבלים תמריצים.
 צבא :בתהליכי המיון הכלליים בצה"ל אין דגש מיוחד על גיוס ייעודי של תלמידי פיזיקה ,וגם
התלמידים אינם מרגישים שיש להם יתרון במיון .יחד עם זאת תלמידים הלומדים ברמת 5
יח"ל מתמטיקה ופיזיקה נתפסים כחזקים מבחינה ריאלית וככל הנראה גם יצליחו יותר
במבחני הדפ"ר.
יש תכניות מצומצמות המגייסות באופן יזום תלמידי פיזיקה מתוך תפיסה שהפיזיקה מהווה
תשתית לדרך מחשבה ייחודית ולהבנה מעמיקה.
 אקדמיה :במגוון מוסדות אקדמאיים ,ועבור מקצועות לימוד שונים ,יש יתרון לתלמידי
פיזיקה .בחוגים מסוימים לימודי הפיזיקה הם תנאי הכרחי ובחלק מהמוסדות הם מקנים
יתרון בקבלה .לדוגמה ,קבלה ללימודים ללא בחינה פסיכומטרית ,תוספת לציון הסכם או
התאמה ופטור מקורסים.
נציגים מהאקדמיה הדגישו את תרומת לימודי הפיזיקה בתיכון ללימודים אקדמאים במגוון
תחומי המדעים והטכנולוגיה .הפיזיקה כמותית יותר ומפתחת מיומנויות שונות ,ביניהן יכולת
הסתכלות על העולם ,בחינתו והסקת מסקנות תוך פיתוח חשיבה אנליטית.
 שוק העבודה :נציגי חברות ההייטק שרואיינו ציינו שאמנם בחברות יש פרויקטים להרחבת
מעגל לומדי מתמטיקה והמדעים ברמה גבוהה בתיכון ,אך אין דגש מיוחד על מקצוע
הפיזיקה .יתרה מזאת ,בתהליך הקבלה לעבודה אין התייחסות ללימודי המועמד בתיכון.

א .התמריצים הניתנים על בחירה בלימודי פיזיקה בבתי הספר
בראיונות שנערכו עם מנהלי בתי הספר ועם המורים ,עלו כמה דרכים למתן תמריצים לתלמידים
הלומדים פיזיקה ברמה של  5יח"ל.


השתתפות בפרויקטים ,מפגשים ותחרויות
יש לנו פרויקט שאנחנו עובדים עם רפא"ל ...שבו חושפים את התלמידים לעולם הפיזיקה
והטכנולוגיה .הם מבקרים ברפאל ,זה רק לבנות ,רואים שאין תקרת זכוכית לבנות והרבה בנות
מצליחות ברפאל בהייטק ובוחרות פיזיקה (מנהלת ,בית ספר .)1
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שנה שעברה השתתפנו בתחרות ארצית "פיצוח כספות" – תלמידים במגמת הפיזיקה בונים כספת
ומשתתפים בתחרות ארצית (מנהל ,בית ספר .)3
במסגרת יום מגמה הם נפגשים עם מפעלי הייטק ,עם האקדמיה – הם נפגשים פעם בשנה יום שלם
(מנהלת ,בית ספר .)4
התרבות של בית הספר מאוד מקדמת את השפה המדעית .משקיעים בזה הרבה משאבים של העשרה...
אנחנו מביאות להם דמויות שיעוררו את ההשראה שלהן – מדעניות ורופאות ...יש פרוייקט הנשיא,
פרוייקט אלפא ...אם אנחנו רואים שילדה הולכת לעוד פרויקט אחרי הלימודים ,היא יכלה לבחור על
מה לוותר ...מבחינתי המטרה היא שלתלמידה יהיה טוב ושהיא תאהב ללמוד ...ואם היא בוחרת
לצאת מתחום בית ספר ולהעשיר את עצמה בתכנית ששווה את זה – אנחנו מעודדים אותה (מנהלת,
בית ספר .)5

 סיורים לימודיים
הטיסה לנאס"א ...נוסעים כ 22 -תלמידים שנחשפים שם לכל נושא החלל ...הסיפור הזה של נאס"א
עושה המון הו-הא בחטיבה כי כולם לוטשים עיניים "אינשאללה ..לעלות למעלה ולהתקבל" (מנהלת,
בית ספר .)2
היה סיור מאוד יפה לתעשייה אווירית למחלקת החלל וזה מעורר השראה שהבנות אומרות לעצמן:
"וואו ,אני רוצה להיות פה" ...ביקור במקומות שיעשו חשק (מנהלת ,בית ספר .)5
לוקחים אותם לסיורים במעבדות ומראים להם דוקטורנטים מה הם עושים ,ולוקחים אותם למאיץ
חלקיקים בשוויץ ...יש בערך חמש משלחות בשנה שיוצאות מישראל לשם .אנחנו המשלחת בנות
הראשונה שיוצאת רק בנות (מורה  ,1בית ספר .)5

המורים והתלמידים סבורים שקיום סיורים נוספים יתרמו לתלמידים:
חייב להיות ביקור של התלמידים במכון ויצמן במסגרת הלימודים – להכניס לתכנית הלימודים
כחובה; חייב להיות ביקור בלונה פרק או משהו כזה כי כל המתקנים זה יישומים של פיזיקה .כשאני
מלמדת את זה אני מאוד רוצה לקחת אותם אבל לא תמיד יש אפשרות וכסף .ביקור גם בטכנודע
בחיפה זה גם חובה ,הייתי מכניסה את זה ב-י"ב בתור שיעור חובה כי שם יש הרבה דברים שאנחנו
מלמדים וזה טוב לגעת בהם (מורה  ,2בית ספר .)1
ללמוד תיאורטית ולצאת לטיולים אולי לאוניברסיטאות לראות את התופעה שלמדנו; לצאת למכון
טכנולוגי ולעשות את הניסויים בצורה המיטבית ביותר (תלמידים ,בית ספר .)3

יחד עם זאת ,חלק מהתלמידים מרגישים שהם לא מקבלים מספיק תמריצים מבית הספר.
אני לא הרגשתי משהו כזה; זה בא מהמורה ספציפית בגלל האופי שלה ,אבל לא מהבית ספר ,לא
משהו מאורגן ; היא עושה לנו משהו כיף באמת פעם ב ...כדי לעודד אותנו ,כדי לרענן ...אבל לא מטעם
בית ספר (תלמידים ,בית ספר .)2
[תמריצים שמקבלים מבית הספר] – חד משמעית לא; תמיד יש לי הרגשה שבכימיה מתחשבים הרבה
יותר; בכימיה הביאו את זה שזכה בפרס נובל ,כל הזמן יש להם משהו ולנו אין כלום ,והם לא
מבקשים ...למה אנחנו צריכים לבקש ועליהם מרעיפים את הדברים האלה (תלמידים ,בית ספר .)4
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הבטיחו תמריצים אבל לא קיבלנו .תמיכה שעות תגבור ...זה מגיע במערכת אבל או שמורה לא יכולה
או שפיזית זה לא מתאפשר (תלמידים ,בית ספר .)5

ב .צבא
לצורך הבנת אפיקי ההשתלבות העתידיים של תלמידי הפיזיקה בצבא ,רואיינו נציגים מהצבא.
 ההתייחסות לתלמידי הפיזיקה בתהליכי המיון
הנציגים שרואיינו מטעם הצבא הציגו זוויות שונות בהתייחס לתלמידי  5יח"ל פיזיקה בחטיבה
העליונה .בראייה מערכתית וכלל צבאית ,ניכר שאין דגש יזום על תלמידי פיזיקה למעט כמה
מסלולים.
הם מדווחים איזה בגרויות עושים או שעשו .הנתונים האלה בעצם משמשים לסוג של מערכות מיון.
אנחנו משתדלים כמה שפחות להקביל ,קריאה למיון לפי מגמות ...בפועל ,מעט מאוד מסלולים
שמחפשים בצורה יזומה  5יח"ל פיזיקה.

המיונים מתקיימים על בסיס נתונים צבאיים כמו הדפ"ר בשילוב עם נתוני רקע של התלמיד ,בין
השאר מקצועות ויחידות הלימוד" :אני לא חוסמת מישהו שאין לו  5יח"ל פיזיקה".
גם חלק מהתלמידים ציינו כי בפועל הם לא מרגישים את היתרון בלימודי הפיזיקה בתהליך
המיון לצבא או לפחות אינם מודעים אליו.
מבחינת הצבא יש מעט מאד היחשפות לגבי תפקידים שקשורים לדברים כאלה ...את צריכה לחפש;
זה לא שיש איזשהו מידע שבאים אלינו וחושפים אותנו אליו; אני באמת הייתי נהנית להתעסק
בתפקיד שקשור בפיזיקה ,אבל אין לי שום כיוון כזה בראש לתפקיד כזה; יש תפקידים ,אבל אין שום
מקום שנותן לנו רשימה של תפקידים (תלמידים ,בית ספר .)2
לנו הבטיחו את התפקידים הכי מדהימים בצבא .אני סימנתי להיות מדריכה לסימולטור .שזה הטופ.
וקיבלתי בוחנת פסיכומטרית .אז בשביל מה אם זה לא המצב? (תלמידים ,בית ספר .)5

יחד עם זאת ,ולמרות שאין בהכרח גיוס אקטיבי או סינון על פי לימודי פיזיקה  5יח"ל מדובר
בתלמידים חזקים לימודית ,שככל הנראה יצליחו יותר במיונים שדורשים יכולות ריאליות
גבוהות ,ונראה כי ישנה הסתכלות על מתמטיקה ופיזיקה יחדיו כמעידים על מועמד חזק מבחינה
כמותית.
כשאת מסתכלת על מי האוכלוסייה היחסית מצומצמת שעושה  5יח"ל פיזיקה .זו אוכלוסייה ריאלית
מאוד חזקה לדעתי  99%יש להם  5יח"ל מתמטיקה ואולי גם אנגלית .אלו תלמידים עם הראש הריאלי
החזק .התלמידים האלה באופן טבעי כשאת מושיבה אותם למבחני הדפ"ר הם יהיו גבוהים יותר...
איפה שהדפ"ר הוא המוביל במיון ...הם גוזרים את הפוטנציאל למיונים לפי הנתונים הגבוהים
האלה ....אנחנו לא מסתכלים על פיזיקה בנפרד .על מתמטיקה ופיזיקה ביחד .זה הפרופיל של
המלש"ב החזק הכמותי.
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לצד זאת יש מיעוט תפקידים בהם נדרש הידע הפיזיקלי.
למשל ,יש מדריכות סימולטור או חונכות בבית ספר לטיסה ושם יש דרישה ל 5-יח"ל מתמטיקה
ופיזיקה ושם זה מאוד רלוונטי הידע הפיזיקלי וזאת דוגמה קטנה למערך קטן ומצומצם.

עם זאת ,מרואיין מתכנית ששמה דגש על איתור אקטיבי של תלמידי פיזיקה ברמת  5יח"ל (לצד
דרישות נוספות ומיונים) מדגיש את התפיסה כי הפיזיקה מהווה תשתית לעיסוקים רבים
ומפתחת צורת מחשבה והבנה ייחודיות.
התכנית בכל זאת באופן קונסיסטנטי לאורך הרבה שנים ...שמה את הפיזיקה כתנאי הכרחי תחת
ההבנה שלימודי הפיזיקה מייצרים תשתית – גם תשתית הבנה ותפיסה והסתכלות על העולם אבל גם
יכולת ללמוד ולהתפתח לכיוונים האחרים ,בפרט לכיווני ההנדסה ...יש מעט מאד תפקידים שבהם
צריך אנשים שלמדו פיזיקה פרופר שעוסקים ממש בנושאים האלה .הפיזיקה שוב מבחינתנו היא
בעיקר תשתית להרבה מאד תפקידים אחרים.

 מעורבות הצבא בעידוד תלמידים לבחור במגמות מתמטיות ומדעיות
הצבא מעודד תלמידים לבחור במקצועות המתמטיקה והמדעים (לאו דווקא במקצוע הפיזיקה)
דרך שותפות ביוזמת  5פי  2והפעלת פרויקטים שונים ,חלקם מוכוונים לעידוד בנות לבחירה
במקצועות מדעיים.
אנחנו עושים פרויקט לבנות בחטיבת ביניים כדי לעודד אותן לבחור בנתיב לימודים מדעי/כמותי
כלשהו .אני לא אומרת לה תעשי  5יח"ל פיזיקה ,תעשי את המקסימום שאת יכולה אבל אם את
מתלבטת בין  3ל – 5 -לכי על  ...5תעודת בגרות איכותית כמותית חזקה ...מסבירים שזה פותח להם
דלתות ובסוף גם אם אתה לא מתכוון להיות פיזיקאי דגול זה משהו שיישאר לך ,אם אתה מסוגל –
תעשה היום.
מתוך המסרים שאנו מעבירים החוצה למערכת החינוך זה באמת לעודד מצוינות ...התמקדנו
במתמטיקה ופיזיקה ,כי אמרנו שזה ההארד קור של הבסיס למה שהוא יחליט לעשות בהמשך ,לכן
אנו מעודדים את זה.

עם זאת ,נראה כי חסרים מועמדים טובים ומתאימים לתפקידים מסוימים בצבא והרחבת מעגל
לומדי הפיזיקה תסייע בהרחבת מאגר המועמדים הפוטנציאליים.
אין לנו מספיק מועמדים מתאימים ואם היו יותר תלמידי פיזיקה לצורך העניין ,ללא ספק היה גדל
הפוטנציאל הראשוני והיה משרת שוב גם את התכנית אבל הרבה מעבר לתכנית ...וכאן זה לא רק
פיזיקה ,אלא פיזיקה ומתמטיקה .אם היו יותר תלמידי פיזיקה ומתמטיקה ברמה של  5יחידות
הפוטנציאל שלנו היה מתרחב וכנראה שגם מספר האנשים עם מכלול המאפיינים שאנחנו מחפשים גם
האישיותיים היה גם מתרחב.

ג .אקדמיה
לצורך הבנת אפיקי ההשתלבות העתידיים של תלמידי הפיזיקה באוניברסיטאות ,רואיינו נציגים
מהאקדמיה.
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 יתרונות לימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל בקבלה למוסדות אקדמיים בתשע"ו
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לימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל מהווים יתרון בקבלה לחלק ממסלולי הלימודי האקדמאיים
במוסדות שונים ,להלן פירוט של ההטבות הניתנות לבוגרי מסלול הפיזיקה בתיכון:
פיזיקה כתנאי הכרחי :לימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל הם תנאי קבלה הכרחי בחוגים שונים,
ביניהם :לימודי הנדסה (אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת אריאל ,HIT ,המרכז האקדמי רופין ,אורט בראודה ושנקר) ,לימודי פיזיקה חד
חוגיים ודו-חוגיים (אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת בר אילן) ,לימודי
רפואה (אוניברסיטת תל אביב) ,מדעי החיים והטבע (אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת אריאל)
וכן במרבית המסלולים בטכניון.
מועמד אשר אין ברשותו ציון סף (הנע בין ציון עובר לציון  90במסלולים השונים) מתבקש
להשלים את הידע החסר בפיזיקה על ידי השתתפות במכינה ,קורסי קיץ או קורסי מעבר וקבלת
ציון סף ( 85-65בהתאם למסלול) .קורסים אלו לרוב אינם כלולים בשכר הלימוד של התואר ,כך
שהיתרון לו זוכים תלמידי  5יח"ל פיזיקה הינו גם כלכלי.
עדיפות לבוגרי פיזיקה :כמו כן ,ניתנת העדפה למועמדים אשר להם ציון בגרות בפיזיקה ברמת 5
יח"ל במסלולי ההנדסה השונים באוניברסיטת בן גוריון ובלימודי אופטומטריה באוניברסיטת בר
אילן .בטכניון אף מקבלים ללא כל התחשבות בציון הבגרות כל מועמד אשר השתתף
באולימפיאדת פיזיקה כתלמיד תיכון ,למסלולי מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,מדעי המחשב
והנדסת חשמל.
קבלה ללא פסיכומטרי :בחוגים שונים ,מועמדים אשר להם ציון בגרות בפיזיקה מתקבלים ללא
התחשבות בציון פסיכומטרי :מתמטיקה ופיזיקה במסלולים חד חוגיים או משולבים
(אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת חיפה) ,סטטיסטיקה במסלולים חד ודו חוגיים ,גיאופיזיקה
ומדעים אטמוספריים ופלנטריים ( אוניברסיטת תל אביב) ,הנדסה כימית ,הנדסת אווירונאוטיקה
וחלל ,כימיה וביולוגיה (אוניברסיטת חיפה) ,מקצועות מדעי הטבע ,הנדסת תעשייה וניהול
(אוניברסיטת בן גוריון) ,מסלולי הכימיה השונים ולימודי תזונה (האוניברסיטה העברית).
תוספת לציון הסכם/התאמה :בחלק מהמסלולים ,מועמדים עם ציון בגרות ב 5-יח"ל בפיזיקה
זוכים לתוספת בציון הסכם/התאמה המחושב במוסד האקדמי :פיזיקה ומדעים מדויקים
(אוניברסיטת תל אביב) ומדעי המחשב (אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון).
פטור מקורסים :לאחר הקבלה ,ציון בגרות ברמת  5יח"ל בפיזיקה מזכה את הסטודנט בפטור
מקורסים שונים (בין קורס לשניים) בחלק מהמסלולים :פטור מקורס "מבוא לפיזיקה" בהיקף 2
ש"ס בלימודי הנדסה באוניברסיטת בן גוריון ,פטור משני קורסים "פיזיקה כללית א'-ב'" בלימודי
ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,ופטור מקורס במקצוע מדעי נוסף בהיקף  2ש"ס במסלולי
כימיה ,פיזיקה ,מדעי כדה"א ,כימיה-ביולוגיה ופיזיקה-כימיה באוניברסיטה העברית.

15המידע מבוסס על קובץ נתונים שנאסף על ידי הפיקוח על הוראת הפיזיקה.
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 חשיבות הפיזיקה ללימודים אקדמאים
נציגי האקדמיה הרחיבו בדבריהם על חשיבותה של הפיזיקה ללימודים מתקדמים בתחומי
המדעים והטכנולוגיה וציינו את תרומתה של הפיזיקה ללימודי מקצועות נוספים כמו כימיה
וביולוגיה .הפיזיקה נתפסת כשפה בסיסית לשאר המקצועות המדעיים.
לדעתי הרבה יותר חשוב למי שיהיה בעתיד ביולוג או כימאי ...ללמוד בתיכון פיזיקה מאשר ביולוגיה
או כימיה ...הפיזיקה בפני עצמה משהו בסיסי וחשוב שפורץ מעבר לעיסוק בפיזיקה ,אבל תלוי איך
מלמדים.
מה שחשוב וזה לכל הרמות גם ביסודי ,זה שפה ...שפה זה דבר שהוא בסיסי ,ולכן המקצועות שבעיניי
הכי חשוב ללמוד לפני האוניברסיטה זה קודם כל עברית ,אנגלית ומתמטיקה ...בשכבה הבאה יושבת
בעיניי פיזיקה – השפה זה הדבר שעליו בנוי הכל ,פיזיקה היא יותר יסודית ממקצועות מדעיים
אחרים כמו ביולוגיה וכימיה.

לטענתם הפיזיקה כמותית יותר ,ומפתחת מיומנויות שונות ביניהן יכולת הסתכלות על העולם,
בחינתו והסקת מסקנות .אחד המרואיינים הוסיף כי היכולות שמפתח הפיזיקאי מאפשרות לו
לחבר ולהבין את הקשר בין גורמים שונים בתחומי דעת שונים ולכן הוא יצליח במקומות עבודה
שונים.
פיזיקה זה יותר הבנה עמוקה ...הכלי האנליטי שילד מקבל הוא כלי ייחודי .זה לצפות בעולם לנסות
ולהבין מהן המשמעויות הבסיסיות ולהכניס לסדר חוקים .תהליך זה שווה לכל החיים .החשיבה
האנליטית היא משהו שהיינו רוצים שלאנשים יהיה להם יותר .פיזיקה ייחודי כי הוא מאפשר את כל
סוגי החשיבה מהתצפית עד למסקנה .מי שלומד פיזיקה היכולת שלו לקבל מידע ולהסיק מסקנה
ממנו הוא הרבה יותר גדל .זו אוריינות אנליטית כללית.
זה מה שהרבה יותר יסודי ,איזושהי צורת חשיבה מסוימת לפיזיקה שאנחנו מפתחים תוך כדי לימוד
של פיזיקה ברמה גבוהה בתיכון – איך להסתכל על העולם ...לזה יש חשיבות מאד גדולה גם ללימודי
המשך ...פיזיקה ...מה שמיוחד בה היא שהיא צורת הסתכלות על העולם והניסון להבין למה ואיך
דברים קורים ,קישור בין הדברים.
היתרון של פיזיקאי ...זה ...היכולת האנליטית שלו ...הוא יהיה העובד הטוב במפעל ,הכלים שהוא
רכש דרך לימודי הפיזיקה זה בעצם שהוא העובד האולטימטיבי .אפשר ללמד מקצוע ואפשר ידע...
לפיזיקאי יש מן השכלה כזאת ,מיומנויות שהוא יכול להבין מהנדס ,אווירונאוטיקה ,מכונות ,חשמל...
לכן הוא יושב במרכז ,הוא מבין ...זה אנשים שהם סופר גמישים ביכולת שלהם.

 תפיסת אנשי האקדמיה באשר לנקודות לשיפור הוראת הפיזיקה בתיכון
א .לשלב יותר ניסויים והדגמות
דבר נוסף שעושים לימודי פיזיקה ....זה החלק של התנסות בידיים ,שנעלם מהרבה בתי ספר ,הוא לא
קיים מספיק .פיזיקה מדברת על הרבה מושגים אבסטרקטיים ...איך אפשר לגרום לילדים להבין שלא
כל דבר שהם רואים הם יבינו .פיזיקה יש לה את היכולת הזו ,אם ילד יכול לעשות ניסוי בעצמו...
לעשות ניסוי ולראות שאנרגיה נשמרת ושהעולם מבדיל בין שימור אנרגיה ,אבל יש דברים נוספים
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שמקבלים חום ,חיכוך ואז זה הופך למשהו ריאלי שפוגש את המשוואות ומבין שזאת המשוואה ,זה
המושג האבסטרקטי והעולם מתנהג ככה.

ב .לימוד לשם הבנת המקצוע ואהבתו
לפחות את החלק של ההבנה צריך לשפר ...הבעיה בבית ספר יסודי ובחטיבה שזה המקום הכי חשוב
– יש דגש על העברת החומר ופחות הבנה ויכול להיות שהמורים עצמם לא מבינים בזה .ללמד בעיקר
הבנה ואת החלק הטכני לדחות ...מה שתלמידים מבינים הם אוהבים .לימוד רעיונות מתמטיים ללא
מספרים  ...וזה ישפר גם את המשיכה ללמוד ברמות גבוהות....דורש שינוי מאד עמוק בהתייחסות ,לא
יקרה מהיום למחר .יאפשר לשתף יותר תלמידים ולהראות גם את הדברים היפים.

ג .קיום מפגשים בין מורים בתיכון לחוקרים באקדמיה על מנת שיכירו את העיסוק האקדמאי
ואת האפשרויות הניצבות בפני התלמידים.
חסר אולי מפגש עם מורים – ימי עיון עם מורים למתמטיקה ברמות גבוהות ,ומורים לפיזיקה.
המטרה שהם יכירו את העולם שלנו.

 מעורבות האקדמיה בעידוד תלמידים לבחור במגמות מתמטיות ומדעיות
המוסדות האקדמאיים נמצאים בקשר עם מערכת החינוך לעידוד תלמידים לבחירה במקצועות
מדעיים וטכנולוגיים דרך ביקור תלמידים באקדמיה ,הרצאות בבתי הספר ותכניות העשרה
שונות.
בשנתיים האחרונות מגיעים לתיכונים ולפעמים לחטיבות ...גם סגל וגם דוקטורנטים – מרצים
לתלמידים על דברים מגניבים במחקר .גם אני הגעתי ודיברתי יותר על צורת החשיבה עם המחשה ועל
החשיבות שמי שרוצה לימודים טכנולוגיים חייב  5יח' מתמטיקה ואני ממליץ גם על פיזיקה ,גם יותר
ממדעי המחשב .אנחנו מארחים ביקורים של תיכוניסטים ,לא מעט ,אני מדבר אתם ,ודוקטורנטים/ות
וסגל ,מבקרים גם במעבדות ומדגישים את החשיבות.

ג .הייטק
לצורך הבנת אפיקי ההשתלבות העתידיים של תלמידי הפיזיקה בשוק העבודה רואיינו נציגים
מחברות הייטק.
 מעורבות חברות הייטק בעידוד תלמידים לבחור במגמות מתמטיות ומדעיות
מהראיונות עלה כי החברות מעורבות בקידום לימודי המתמטיקה והמדעים בחינוך דרך תכניות
סיוע בלימודים ,הרצאות בבתי הספר המדגימות מה ניתן לעשות עם הלימודים בעתיד ,ביקורים
של תלמידים בחברות ומעורבות ביוזמת  5פי  2לקידום לימודי המתמטיקה .זאת על מנת להרחיב
את מעגל הלומדים ואת המגוון שלהם .מעורבות זו נעשית במטרה:
לייצר עתודות של אנשים לאוכלוסיית ההייטק לדור הבא ...התחושה היא שאם לא ייעשה מספיק
בתחום ומהר ישראל תהיה בסוף "בתחתית שרשרת המזון" בתחום ,כשכרגע היא במקום טוב באמצע
ואולי אף יותר.
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עוד עלה כי בין השאר קיימת התמקדות בקידום אוכלוסיות בהן ישנו פוטנציאל לא ממומש
בפריפריה החברתית-גיאוגרפית ובקידום בנות.
מביאות  Role modelשל נשים לספר להם על האפשרויות ,איך אפשר לעשות את זה ...תומכים בכמה
תכניות לעידוד בנות במדע וטכנולוגיה .שם מסתכלים על כל התחומים לא רק מתמטיקה ,גם פיזיקה
וגם כימיה.
מקפידים לפתח מקומות שיש בהם פוטנציאל שבינתיים לא ממומש.

עם זאת ,נראה כי החברות אינן שמות דגש מיוחד על מקצוע הפיזיקה .הן מתמקדות בעיקר
בקידום לימודי המתמטיקה כ"שפה" הבסיסית הנדרשת למשתלבים בתחומי ההייטק.
מאד מאמינים בעידוד תלמידים ללימוד של אנגלית ומתמטיקה .מתמטיקה זה הכי משמעותי
בפועל ...מי שלא עושה  5מתמטיקה יהיה לו מאוד קשה להשתלב בתחום ההייטק והתכנות יותר
מאוחר ...לימודי פיזיקה יכולים להיות רווח נלווה .פיזיקה או כימיה או ביולוגיה יכול להיות מעניין
אך לא רואים בזה הכרח.

 היעדר השפעה ישירה בין לימודי הפיזיקה בתיכון וקבלה לעבודה
בשלבי המיון לקבלה לעבודה בחברות אין כלל התייחסות ללימודיו של המועמד בתיכון ולציונים
שאותם קיבל אלא ללימודיו באוניברסיטה ,כישוריו והתאמתו לחברות.
לא מסתכלים מה למדו בתיכון .מסתכלים על ידע מבחינת תואר אוניברסיטאי .איזה תארים .אולי
אם נעשה משהו משמעותי בצבא ... .המהנדסים של העתיד ,חשוב כאלו שיודעים לעשות מחקר ...
ההבנה של איך עושים מחקר ובתיכון יכולים להתחיל להבין.
כשמקבלים עובד לעבודה – לא מסתכלים על מה למד בתיכון .הפרופיל הם שנה שלישית או רביעית
במדעי מחשב או מהנדסי מחשבים ,ראיון אישיותי והתאמה ל DNA-של החברה .לא חשוב מאיזה
תיכון ומה למד ...אחרי שלוש שנים באוניברסיטה ממש לא משנה כמה קיבל בבגרות ,בוודאי לא
בישראל שהדרך בין בגרות לאוניברסיטה מאוד ארוכה ,דרך הצבא ותואר באוניברסיטה.

למרות זאת ,צוינה חשיבות לימודי הפיזיקה כנדבך הנבנה על המתמטיקה ותורם לפיתוח חשיבה
מורכבת ויצירתית ולפתרון בעיות.
פיזיקה זה נדבך על המתמטיקה שהוא מפתח דברים מעבר ,לא חושבת שיש מקצוע שעושה את זה
יפה כמו פיזיקה .פתרון בעיות מורכבות ,חשיבה יצירתית ...מתמטיקה הרבה פעמים זה תרגול,
בפיזיקה צריך להבין את התיאוריה ,זה מפתח מעבר למתמטיקה ...התלמידים שעשו את זה באים עם
ראש אחר ,מסתכלים על הבעיה בצורה אחרת ,יודעים לתקוף את הדברים בצורה אחרת ...בתיכון
מאתגרים אותם ומביאים לחשיבה שמאד מאפשרת להם לפתוח את החשיבה ולפתור בעיות.
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עיקרי הפרק:
האם יש צורך בהרחבת מעגל הלומדים פיזיקה?
 על אף שחלק מהמורים סבורים שיש להגדיל את מעגל לומדי הפיזיקה ברמת  5יח"ל ,צוין כי
לא כל תלמיד מתאים ללמוד פיזיקה .עלו קשיים ארגוניים ובעיית משאבים לנוכח גידול כזה
וניכר כי הוספה של תלמידים עלולה לגרום לעומס יתר על המורה ועל התלמידים ולפגוע
ברמת הלימוד.
דרכים למשיכת תלמידים ללימודי פיזיקה
 מורים מצוינים שיסחפו אחריהם תלמידים ,חשיפת התלמידים לפיזיקה בחטיבת הביניים
בדרך חווייתית והסבר על התרומה לעתיד ,הפחתת החששות מהקושי שבלימודי פיזיקה
ויצירת תחושת הצלחה ,הגדלת מספר הבנות במגמה וקבלת תלמידים שלומדים מתמטיקה
ברמת  4יח"ל.
נשירה ודרכים למניעתה
 הסיבות המרכזיות לנשירה הן עומס לימודי ,קושי בהבנת החומר הנלמד ,ציונים נמוכים.
 דרכי סיוע מרכזיות לתלמידים :עזרה פרטנית מהמורה מחוץ לזמן השיעור ,ובמהלך השיעור
– הסברים נוספים ודוגמאות רבות יותר.

א .האם יש צורך בהרחבת מעגל הלומדים פיזיקה?
מהראיונות שנערכו עם המנהלים והמורים לא עלתה הסכמה חד משמעית לגבי הצורך בהרחבת
מעגל הלומדים והיכולת לעשות זאת.
למזלנו ,נושא הפיזיקה בבית הספר הוא לא כזה שאנחנו מחפשים תלמידים ,אלא הוא כזה שאנחנו
אפילו קצת "מנפנפים" כי אי אפשר לפתוח יותר משתי קבוצות ...בגלל כוח האדם בהוראה ...אנחנו
פחות סובלים ממחסור ,אלא להפך ,אנחנו חושבים שיותר מדי ילדים בוחרים ,לשמחתנו (מנהלת ,בית
ספר .)2
תמיד יש צורך [בהגדלת מספר התלמידים] ...מבחינתי  5יח"ל פיזיקה זה השכלה כללית שאין שום
סיבה שלא יהיה לכל אחד (מורה  ,1בית ספר .)2
אני חושבת שאנחנו חייבים להגדיל את מספר התלמידים .אני אישית יכולה להסתדר עם 35
תלמידים בכיתה ...זה די קשה אבל אפשר (מורה  ,1בית ספר .)4
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בקרב מובילי קהילות המורים ציינו שהרחבת מעגל הלומדים היא אחת ממטרותיה של הקהילה.
אחד הדברים שהקהילות התעסקו בו באופן מוצהר ומובהק היה איך לעודד תלמידים לבחור פיזיקה.
היו פעילויות שהובלנו בקהילת המובילים כדי שהם יעברו גם למורים – פעילויות שיווק שאפשר
לעשות ,רעיונות לימי שיא ולימי חשיפה .זה היה אחד הנושאים המרכזיים בשנים הראשונות של
הקהילה .אולי זה לא התורם היחיד אבל בהחלט אחד התורמים לעלייה (מובילי קהילות מורים).

מורים אחרים הצביעו על קשיים וטענו כי קיימים קשיים ארגוניים ,וכן כי לא כל תלמיד מתאים
ללמוד פיזיקה .הוספה של תלמידים לדעתם עלולה לגרום לעומס יתר על המורה ועל הלימודים
ולפגוע ברמת ההוראה והלמידה.
זה בלתי אפשרי [להגדיל את מספר התלמידים] באופן פיזי אצלנו בבית הספר[ 20%-15% ...מהשכבה]
מסוגלים ללמוד ולהבין תופעות פיזיקליות ברמה גבוהה .מה שרוצה השר להגדיל את מספר
התלמידים זה בלתי אפשרי כי יש גבול מסוים שבן אדם מסוגל להבין .סתם להביא תלמידים שיוציאו
במבחן ברמה של  60-55אני חושב שזה לא נכון ...אני לא מרגיש צורך בהגדלת מעגל הלומדים וזה
חסר משמעות (מורה  ,2בית ספר .)4
אתה לוקח כרגע את השמנת ,את החבר'ה החזקים ,כשתמשוך עוד תלמידים ,הרמה בהכרח תהייה
יותר נמוכה ...תוסיף תלמידים בכיתה ,זאת אומרת שאתה יוצר קושי למורה להתייחס  ...לא ברור לי
איך אתה עושה את זה ,בלי להבטיח הבטחות סרק ,או בלי להוריד את הרמה .אז גם זה וגם בסוף לא
בטוח שהם ימשיכו עם זה ,כי לא בטוח שהם מתאימים לזה (מורה  ,1בית ספר .)5
מבחינת המעבדות .ציוד ,הכשרת מורים ללמד ...הצמיחה [של מספר התלמידים] הייתה פתאומית
ללא מחשבה על תשתיות ועל כוח האדם .לא חשבו על מה זה אומר להגדיל את מספר התלמידים –
צריך מעבדות ,צריך תשתיות (מורה בקהילת מורים).
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ב .דרכים למשיכת תלמידים ללימודי פיזיקה
בשאלון העמדות נשאלו התלמידים מה כדאי לעשות כדי לעודד תלמידים שמסוגלים ללמוד
פיזיקה ברמה של  5יח"ל לבחור בכך.
תרשים  :12דרכים למשיכת תלמידים ללימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל

להסביר לתלמיד את חשיבות לימודי הפיזיקה
לעתידו

56%

להראות לתלמיד שיש לו פוטנציאל להצליח בלימודי
הפיזיקה

55%

להביא לבית הספר מורים טובים לפיזיקה
(הסוחפים תלמידים ללמוד פיזיקה)

53%

לקיים שיחה בבי"ס עם נציגים מהאקדמיה ,הצבא
והתעשיה שיספרו על השתלבות עתידית אפשרית של
תלמידי פיזיקה

38%

לא כל תלמיד שמסוגל להצליח בפיזיקה  5יח"ל
צריך לבחור במסלול זה

32%

להסביר לתלמיד מה לומדים בפיזיקה ברמת  5יח"ל

31%

להציג את המגמה לתלמידים כבר בחט"ב

31%

לדבר עם תלמיד מבוגר יותר שלומד פיזיקה
לערוך ימי שיא בפיזיקה בבית הספר לפני ההחלטה
על מגמות
ללמד פיזיקה בחט"ב כמקצוע נפרד

27%
25%
23%

פחות מ 10%-מהמשיבים השיבו כי דרכים למשוך תלמידים לבחור במקצוע הפיזיקה הן לשוחח עם הורי התלמיד
ומיעוט המשיבים סבור כי אין לבית הספר דרך להשפיע על בחירת התלמיד.

מהתרשים עולה כי הדרכים המרכזיות לעידוד תלמידים לבחירה בלימודי פיזיקה ברמת  5יח"ל
הן הסבר לתלמיד על חשיבות לימוד הפיזיקה לעתידו ,להראות לו שיש לו פוטנציאל להצליח
בלימודים ולהביא לבית הספר מורים טובים לפיזיקה ,שיסחפו אחריהם תלמידים.
גם כלל המרו איינים התייחסו לדרכים שיסייעו למשוך תלמידים ללמוד פיזיקה ברמת  5יח"ל
ולהרחיב את מעגל הלומדים .חלקם נוקטים בדרכים אלו כבר כיום.

 חשיפת התלמידים ללימודי הפיזיקה בחטיבת הביניים בדרך חווייתית
חשוב לחשוף את התלמידים לתחום הפיזיקה כבר בגיל צעיר ולעשות זאת בצורה חווייתית
ומהנה.
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בשביל לעודד יש פה מנגנון מאוד מאוד מסודר שעובד כבר הרבה זמן .זה תהליך שמתחיל כבר עם
תלמידים שמגיעים לכאן בכיתה ו' .הם מגיעים למעבדה ,עושים להם תערוכה ,מסבירים להם קצת
מה זה פיזיקה ...מנסים למשוך תלמידים כבר מההתחלה להתעניין בתחום ...בכיתה ט' ,יש ערב
מגמות ,עושים תערוכה (מורה  ,1בית ספר .)2
ב-ז'-ח' אני עושה הרבה פעילויות חוץ כמו מרחק עד השמש ,מדידת קוטר של ירח ,מדידת גובה של
בניין – אני לא מסבירה להם אלא מוציאה אותם החוצה ...השנה ב-ט' ,שהם עומדים בפתח לבחור,
עשיתי פרויקט של חקר ...לקחתי את הנושאים שלא לומדים בתכנית הלימודים ...הם צריכים לקשר
את זה לחיי יום-יום – למה היינו צריכים את החוק הזה בכלל (מורה  ,1בית ספר .)4
בתוך הקהילות ארגנו למורים סט של קיטים שאפשר לבוא אתם ליום שיא לחשיפה לכיתות ט' או
י'...עם צעצועים בפיזיקה ...אנחנו מדברים הרבה על איך לעודד תלמידים לפיזיקה – זה מקצוע קשה
אבל אפשרי – זו רוח שנושבת גם מעבר לפעילויות עצמן (מובילי קהילות מורים).
להפוך את השיעור למפתה; לחבר את החומר למציאות ,להראות שהדברים קורים בחיים העכשוויים;
זה מה שהיה חסר לי בחטיבה ,היו נוסחאות שחישבנו ולא קישרתי במה אפשר לראות את זה.
(תלמידים ,בית ספר .)5

 הפחתת החששות מהקושי שבלימודי פיזיקה ויצירת תחושת הצלחה
פיזיקה נחשב לאחר המקצועות הקשים ולכן תלמידים רבים פוחדים לבחור בו ונרתעים ממנו.
המורים מנסים בדרכים שונות להפחית את החששות ולספק לתלמידים תחושות הצלחה.
קודם כל תורידו את הפחד .זה נורא מפריע לי שפוחדים מזה ,פשוט מפחדים מזה ...אני כל הזמן
מנסה למשוך יותר תלמידים .הדבר הראשון והמטרה שלי היא להוריד את הפחד מול המקצוע הזה.
זה מקצוע כמו כל דבר אחר (מורה  ,1בית ספר .)4
אני חושבת ...שנורא מפחידים אותם שזה קשה ...יש שם של חורשים-חורשים-חורשים ,כאילו בשום
מגמה אחרת אין השקעה והכול טוב ויפה? לדעתי צריך לנפץ להם את הבועה הזאת של – זה קשה
(תלמידים ,בית ספר .)2
ליצור תחושה של הצלחה .אחד הדברים המתסכלים – אם את לא מבינה את לא מצליחה ,ואם את
לא מצליחה ,לא תרצי להמשיך .אבל ,אם יצליחו לגרום להצלחה ,לשבת עם תלמידות באופן פרטני,
לתת הרגשה שאני מאמין בך – תחושה של הצלחה (תלמידים ,בית ספר .)5

 הדגשת תרומת לימודי הפיזיקה לעתיד
אחד השיקולים של התלמידים בבחירת מקצוע הפיזיקה הוא מידת נחיצותו ותרומתו לעתידם .על
מנת להגדיל את מעגל הלומדים ,ציינו המרואיינים כי יש לחשוף את התלמידים לתרומתם של
לימודי הפיזיקה להשתלבותם באקדמיה ובצבא.
איפה זה תורם בצבא ,איפה זה תורם בלימודים ,וכל מיני דברים מהסוג הזה שמסתכלים עליך אחרת,
מה זה תעודת בגרות איכותית (מורה  ,1בית ספר .)2
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האמירה של כמה חשוב ללמוד פיזיקה להמשך ,האוניברסיטה כבר נכנסת לתוך בית הספר זה לא
תלוש כמו פעם – מסיימים בית ספר ,צבא ,אוניברסיטה .יש תלמידים שכבר מתחילים עתודה
וקורסים באוניברסיטה ,מבינים את המשמעות והחשיבות של הפיזיקה (מובילי קהילת מורים).

חלקם התייחסו לחשיבות שיש בהבאת מרצים מהאקדמיה ועובדים מהתעשייה לבתי הספר
למטרה זו ,וחלקם אף ציינו שיש חשיבות להרצאות מפי תלמידים בוגרי פיזיקה.
אורחים מרפא"ל נותנים שיעורי תגבור בהתנדבות ,אז הולכים לשם .באים לפה מהנדסים ועוזרים
להם – זה במופת (מורה  ,1בית ספר .)1
יש אפשרות שתלמידים אשר למדו פיזיקה ברמת  5יחידות בעבר יעבירו סדנאות להראות את
חשיבות הפיזיקה; יעשו הדרכות ,אפילו מרצים מהאוניברסיטאות יעשו הרצאות על המקצוע
וחשיבתו ,גם פעילויות בלתי פורמליות בעניין (תלמידים ,בית ספר .)3

 קבלת תלמידים הלומדים  4יח"ל במתמטיקה
במפגש של מובילי קהילות המורים עלה כי יש לפתוח את לימודי הפיזיקה לאוכלוסיית תלמידים
מגוונת יותר ובין השאר גם לתלמידים הלומדים  4יח"ל במתמטיקה.
לגבי עניין של  4יח' – אחד מהעניינים הכבדים שדנו בוועדת המקצוע .ההרגשה שאנחנו צריכים לקבל
גם תלמידים שלומדים  4יח' ,לעודד אותם ,זה היה דבר מאוד מאוד ברור למורים ...כרגע זה ברור
שגם ועדת המקצוע חושבת שצריך לעודד .פיזיקה לכל ילד שרוצה ללמוד (מובילי קהילות מורים).

 הגדלת מספר הבנות במגמה
מובילי קהילות המורים התייחסו גם לדגש ממוקד על משיכת בנות למגמת הפיזיקה.
אצלנו אנחנו עושים לבנות "סיכול ממוקד" ...טלפונים ,פגישות אישיות כדי שייכנסו ...עצם העובדה
שפונים אליהן אישית ומחזרים פיזית זה מאוד מעודד אותן (מובילי קהילות מורים).
אין יום שיא בבית ספר שהבנות לא מקבלות איזה שהוא יחס ואיזו שהיא אמירה – אתן יכולות,
תאמינו בעצמכן – איזה שהוא עידוד וביטחון בעניין הזה ...שלא תמיד צריך להקשיב לבית או להלך
הרוח שבחוץ אלא תאמינו בעצמכן ,אולי זה מאתגר אבל זה מועיל בהמשך (מובילי קהילות מורים).

ג .נשירה מרמת  5יח"ל פיזיקה ודרכים למניעתה
היבט נוסף של הרחבת מעגל הלומדים הוא מניעת נשירה של תלמידים שכבר בחרו ללמוד פיזיקה
ברמה גבוהה.

 הסיבות לנשירה
מרבית התלמידים שהשיבו על שאלון העמדות ( )74%לא שקלו לעזוב את מגמת הפיזיקה .הסיבות
המרכזיות שבגינן  26%המשיבים הנוספים ( )n=375שקלו לעזוב היו:
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תרשים  :13סיבות למחשבות על נשירה

55%

עומס לימודי

53%

קושי בהבנת חומר הלימוד
ציונים נמוכים

52%

למרות ההשקעה ,לא הצלחתי בלימודים כפי
שציפיתי

52%
34%

הוראה לא ברורה של החומר
28%

חוסר עניין בחומר הלימוד

23%

פגיעה בפעילות חברתית (בשל עומס)

22%

פגיעה במקצועות לימוד אחרים

19%

המורה לא שם לב אלי ולצרכיי
האווירה בכיתה לא נעימה (למשל תחרותית מידי)

12%

פחות מ 10%-מהמשיבים השיבו כי מחשבות על עזיבה הופיעו עקב כך שלא היה ברור להם כיצד הלימודים יתרמו
להם בהמשך ומשום שחברים עזבו את המגמה או לא בחרו בה.

מהתרשים עולה כי הסיבות המרכזיות שבגינן תלמידים שוקלים לעזוב את מגמת הפיזיקה הן
עומס לימודי ,קושי בהבנת החומר הנלמד ,ציונים נמוכים ,והעובדה כי למרות השקעתם הם לא
הצליחו בלימודים כפי שציפו.
בהתאם לדברים אלו ,ציינו גם רוב המורים כי אחוז הנושרים הוא קטן:
מניסיון שלי פה מעט מאוד נושרים ,זה לא מקובל .הם לא יקבלו ציון  ,100הם יקבלו  70וזה גם בסדר
(מורה  ,1בית ספר .)1
השנה התחילו  15ב-י"ב ופרשה אחת .אני מדבר על נשירה בכיתות י"א-י"ב (מורה  ,1בית ספר .)5

המורים התייחסו לסיבות המרכזיות לנשירה ולדרכים למניעתה:
 מחסור בידע מתמטי מספק
חוסר ידע במתמטיקה גורם לתלמידים לפרוש כי הם לא מספיקים לעקוב אחרי כל הביטויים שאנחנו
עושים .פיזיקה ומתמטיקה הולך במקביל .מי שלומד  4יח' מתמטיקה ישר רואים את ההבדל והם
מקבלים ציונים נמוכים יותר בפיזיקה (מורה  ,1בית ספר  ;)1ואם ילד היה ב 4-יח' ובמבחנים
הראשונים נכשל והוא יורד ל 3-יח' ,למשל אז הוא לא יכול ללמוד פיזיקה ועוזב את המגמה (מורה ,1
בית ספר .)4
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 חוסר עניין של התלמיד או העדפת תחומי עניין נוספים
תלמיד רואה פתאום שזה לא מדבר אליו ...הם מגלים פתאום שהם לא רוצים פיזיקה אלא רוצים
משהו אחר ,פתאום זה לא מעניין (מורה  ,2בית ספר .)1

דרכים למניעת נשירה
המרואיינים ציינו דרכים שונות בהן הם נוקטים על מנת לגרום לתלמידים להמשיך בלימודי
הפיזיקה:
 מניעת נשירת תלמידים ללא תלות בציון
יש כאלה שאני מחזיקה אותם במגמה מכיתה י' ,בדרך כלל תלמידים שהם קצת חלשים והם נעים
סביב ה – 70-60-זו התפיסה האישית שלי ....אני באמת מאמינה שכל ציון עובר בפיזיקה הוא ציון
טוב .אני חושבת שעדיף לעשות את הבגרות ולעבור אותה גם בציון שהוא לא כל כך גבוה ,ולקבל את
החוויה הזאת ,כי לדעתי זה ידע חשוב (מורה  ,1בית ספר .)2
אצלנו בבית ספר ,בהגדרה אנחנו מסתפקים ב 4-יח' מתמטיקה  ...דורש מאתנו להיות מורים מספיק
טובים ,מספיק רגישים לרמות השונות של הכיתה ,לצרכים השונים של התלמידים ...זה לא "מגונה"
לסיים פיזיקה מוגברת עם ציון של  75או  – 80זה בסדר ,זה פותח דלתות באותה מידה .כלומר ,לא
לוותר על אלה שקשה להם ...לא כולם חייבים להיות מצוינים והם עדיין נתרמים מהתהליך (מובילי
קהילות מורים).

 שיחות עם התלמידים ועם הוריהם
אני מדברת עם התלמיד כי אני צריכה להבין קודם כל מה הסיבות .קודם כל אנחנו עושים מאמצים
להציל את המצב( ,מורה  ,2בית ספר  ;)1דיברתי עם אמא שלו עשרות פעמים ,מאות אלפי מיילים ,וכן
החזקתי אותו שם .אמרתי לו 'אתה תצליח ,אתה תצליח '.והוא הצליח ...אתה צריך לעזור גם
במסוגלּות (מורה  ,1בית ספר .)5

 סיוע לימודי לתלמידים מתקשים
הם נשארים עם פרטני וגם ההורים נותנים שיעורים פרטיים .עושים הכול ולא מוותרים (מורה  ,1בית
ספר  ;)1אם אני רואה תלמיד שמתקשה בלימודים ואני יודע שאחת הסיבות היא כיתה גדולה ,אז אני
מפנה אותו או שיעשה תגבור ממורה שנמצא בבית ספר ויש לו עוז לתמורה ויש לו כמה שעות פנויות,
או שילך למורה פרטי (מורה  ,1בית ספר  ;)3אנחנו מנסים עכשיו לעשות תגבור ...אם יש צורך להישאר
נשארים עם התלמידים במיוחד לפני הבגרויות (מורה  ,2בית ספר .)4
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גם התלמידים נשאלו בשאלון על דרכי סיוע מומלצות במידה והם נתקלים בקושי בהבנת חומר
הלימוד.
תרשים  :14דרכי סיוע לתלמידים

63%

עזרה פרטנית מהמורה מחוץ לזמן השיעור
הסברים נוספים במהלך השיעור

47%

דוגמאות רבות יותר במהלך השיעור

46%

שימוש באמצעי המחשה (למשל בעזרת הטכנולוגיה)

38%

קישור החומר הלימודי לדוגמאות מחיי היום-יום

38%

עזרה פרטנית מהמורה בזמן השיעור

38%

הוראה בדרכים מגוונות

37%

קבלת עידוד מהמורה לגבי יכולתי להצליח

37%
30%

עבודה בקבוצות עם תלמידים נוספים
קבלת מטלות המותאמות לרמה האישית שלי…

26%

קבלת עזרה ממורה אחר לפיזיקה

24%

הפניה למטלות נוספות בבית

23%

מהתרשים עולה כי דרכי הסיוע המרכזיות המועדפות על ידי התלמידים הן עזרה פרטנית מהמורה
מחוץ לזמן השיעור ,ובמהלך השיעור – הסברים נוספים ודוגמאות רבות יותר.

44

עיקרי הפרק:
מאפייני מורי הפיזיקה ברמת  5יח"ל
מגדר :מרבית מורי הפיזיקה הם גברים ( )66%וכשליש מהן נשים (.)34%
השכלה 97% :מהמורים הם אקדמאיים .16כמחציתם ( )51%בעלי תואר שני 37% ,בעלי תואר
ראשון ו 9%-בעלי תואר דוקטור.
ותק :ממוצע הוותק של המורים הוא  21.75שנים .טווח הוותק רחב 11% .50-1 :מהמורים הם
מורים חדשים (בעלי ותק של חמש שנים ומטה).
גיל :גילאי מורי הפיזיקה נעים בין גיל  26ל 86-כשממוצע הגילאים הוא  50שנים (ס.ת)11.56 .
והשכיח  57שנים .יותר ממחצית מהמורים הם בגילאי  50ומעלה ולעומת זאת מיעוט מהמורים
הם מורים צעירים ( 2%עד גיל  29ו 19%-בגילאי ה.)30-
אחוזי משרה :היקף משרות ההוראה של מורי הפיזיקה נע בין משרה בהיקף  0.17ועד משרה
בהיקף  .2.47ממוצע היקף המשרה של המורים הוא ( 1.02ס.ת .)0.36 .החלק הארי של מורי
הפיזיקה ( )45%עובדים בין משרה מלאה למשרה וחצי.
מאפייני ה"מורה האידיאלי"
 השכלה וידע נרחב בפיזיקה וידע פדגוגי מגוון; מורה שאוהב את המקצוע ובעל מוטיבציה
להוראתו; מורה היוצר קשר אישי ותומך עם תלמידיו ומאמין ביכולותיהם.
עי
השתלמויות ,התפתחות מקצועית והרחבת מעגל המורים
 המורים עוברים השתלמויות שונות ,אך יש ביניהם הסבורים שהן אינן מקצועיות מספיק והם
אינם נתרמים מהן.
 קהילות המורים שפועלות בשנים האחרונות תורמות למורים הן מבחינה מקצועית ופדגוגית
והן מבחינת יצירת קבוצת שייכות .יש הסבורים שהן אף הובילו לשינוי בהוראת הפיזיקה.
 כניסתם של מורים מוסבים למערכת היא תופעה שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות .חלק
רואים בה פתרון למחסור במורים לפיזיקה ,אך לצד זאת ישנם אתגרים בקליטתם של מורים
אלו ובשילובם בהוראה ולכן קיימת חשיבות בתכנית קליטה מתאימה שתתמוך בהשתלבותם
במערכת.
מאפייני שיעורי הפיזיקה
 עיקר המאפיינים של שיעור הפיזיקה הם מורה העומד ומסביר את החומר ,רמת לימודים
גבוהה ,יחס חיובי מצד המורה ואפשרות לתלמידים להביע את דעתם.
 הדרכים המרכזיות ליישום ,הטמעה והמחשה של חומר הלימוד הן פעילויות מעבדה ,עריכת
ניסוי או הדגמה על ידי התלמידים עצמם ושימוש בכלים טכנולוגיים.
 המורים מנסים לגוון בדרכי ההוראה ולערב את התלמידים בתהליך הלמידה.

16לפי נתוני דרגת שכר.
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א .פרופיל מורי הפיזיקה ברמת  5יח"ל
להלן יוצג תיאור מאפייניהם של  770מורי פיזיקה משנת :172016
מגדר :מרבית מורי הפיזיקה הם גברים ( )66%ובהתאם כשליש מהן נשים (.)34%
השכלה 97% :מהמורים הם אקדמאיים .18כמחציתם ( )51%בעלי תואר שני 37% ,בעלי תואר
ראשון ו 9%-בעלי תואר דוקטור.
ותק :ממוצע הוותק של המורים הוא  21.75שנים .טווח הוותק רחב והוא נע בין מורים שזו שנתם
הראשונה בהוראה לבין מורים המלמדים כ 50-שנים 11% .מהמורים הם מורים חדשים (בעלי
ותק של חמש שנים ומטה).
גיל :גילאי מורי הפיזיקה נעים בין גיל  26ל 86-כשממוצע הגילאים הוא  50שנים (ס.ת)11.56 .
והשכיח  57שנים .להלן התפלגות הגילאים:
לוח  :10התפלגות גילאי המורים
טווח גילאים

 %מהמורים

עד 29

2%

39-30

19%

49-40

24%

59-50

28%

 60ומעלה

26%

ניתן לראות שיותר ממחצית מהמורים בגילאי  50ומעלה ולעומת זאת מיעוט מהמורים הם מורים
צעירים ( 2%עד גיל  29ו 19%-בגילאי ה.)30-
אחוזי משרה :היקף משרות ההוראה של מורי הפיזיקה נע בין משרה בהיקף  0.17ועד משרה
בהיקף  .2.47ממוצע היקף המשרה של המורים הוא ( 1.02ס.ת .)0.36 .היקף משרות ההוראה
מתפלג כך:
לוח  :11התפלגות משרות המורים
אחוזי משרה
עד שליש משרה
מעל שליש משרה ועד חצי משרה
מעל חצי משרה ועד שלושת רבעי משרה
מעל שלושת רבעי משרה ועד משרה מלאה
מעל משרה מלאה ועד משרה וחצי
מעל משרה וחצי ועד שתי משרות
מעל שתי משרות

 %מהמורים
3%
6%
11%
28%
45%
5%
2%

 17מהפיקוח על הוראת הפיזיקה הועברה למכון סאלד רשימה עדכנית של מורי פיזיקה המלמדים ברמת  5יח"ל
הכוללת  923מורים .חיבור רשימה זו לקבציי משרד החינוך מחדר המחקר הווירטואלי משנת  2016העלה נתונים על
 770מורים מתוכם שמאפייניהם מוצגים בדוח.
18לפי נתוני דרגת שכר.
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ניתן לראות שהחלק הארי של מורי הפיזיקה עובדים בין משרה מלאה למשרה וחצי.
מספר בתי ספר בהם מלמדים בחטיבה העליונה :מרבית מורי הפיזיקה ( )75%מלמדים בחטיבה
העליונה בבית ספר אחד 22% ,בשני בתי ספר ו 3%-בשלושה בתי ספר.

ב" .המורה האידיאלי" להוראת פיזיקה ברמת  5יח"ל
המרואיינים התייחסו למאפיינים הנדרשים לדעתם למורה טוב להוראת  5יח"ל בפיזיקה.

 השכלה וידע נרחב בפיזיקה ובתחומי דעת נוספים
המורים לפיזיקה ברמת  5יח"ל מצופים להיות בעלי ידע נרחב בפיזיקה ובנוסף ,עליהם להמשיך
ללמוד ולהתפתח מקצועית.
צריך לימודי פיזיקה ואם אפשר ברמה של תואר שני ...צריך להיות מאוד מקצועי ...כשמגיעים לרמה
של מגמת פיזיקה תלמידות רוצות להרגיש שהידע שיש למורה הוא מעבר ,שמה שהוא חושף בפניהם
זה רק קמצוץ ממה שהוא יודע (מנהלת ,בית ספר .)5
צריך להיות עם אוריינטציה של תלמיד בכל שלב בחיים ...מורה טוב צריך להיות במוד של למידה.
הוא צריך להיות כל הזמן תלמיד ...כל הזמן להיות בשאיפה להוסיף לידע התוכני ולחזק אותו...
(מורה  ,1בית ספר .)3
מורה אידיאלי שמלמד פיזיקה  5יח' קודם כל צריך ידע רחב מעבר לפיזיקה ,צריך בסיס חזק
במתמטיקה (מורה  ,1בית ספר .)4

 ידע פדגוגי ומיומנויות הוראה מגוונות
לדעת המורים נדרש מהם להיות בעלי מיומנויות פדגוגיות מגוונות.
אני מאוד מאוד מייעץ לכל מורה ,שיש לו ניסיון של  5-4שנים בהוראה ,שילך ללמוד תואר שני ,ילמד
שיטות הוראה ,איך לגוון את ההוראה שלו ...לדעתי הכלים ,הארסנל שיש למורה ,שצבר במשך
הניסיון שלו וגם במשך הלימודים האקדמיים – הם מרכיב מאוד חשוב (מורה  ,1בית ספר .)3
באופן כללי אני חושב שמורה הוא מהנדס למידה ...יש נטייה לחשוב ,גם בקרב המורים ,שמורה שווה
מרצה ...זאת שגיאה מאד נפוצה – מורה צריך לארגן את סביבת הלמידה ככה שהתלמידים ילמדו...
מה שחשוב זה שהמורה עובד הרבה הרבה לפני ,מגיע לכיתה ,ואז המורה עושה הרבה פחות ...המורה
הטוב הוא זה שייצר פעילות שדורשת מהתלמידים לעבוד .מורה שיודע להשתמש נכון ...בטכניקות
הוראה שונות ומגוונות ,מורה שיודע לעשות ניסויים ,שלא חושש מזה ....צריך להיות יצירתי ...מורה
טוב זה מורה שקורא מחקרים על הוראת הפיזיקה (מורה  ,1בית ספר .)5
אפשר לראות הרבה יותר מורים לפיזיקה שתופסים את עצמם כמחנכים לא כמורים מקצועיים,
שיודעים כל דבר על כל תלמיד ,שמחברים את חומר הלימוד שלהם לסוגיות מוסריות או ערכיות יותר,
מגדר ...תמיד יחברו את זה למציאות היום-יומית הערכית ,המוסרית ,השימושית (מובילי קהילות
מורים).
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 אהבת המקצוע ומוטיבציה להוראה
חלק מהמרואיינים התייחסו לחשיבות של מאפיינים אישיותיים של המורה כמו סבלנות
וכריזמה ,וכן למוטיבציה שלו להוראה ואהבת המקצוע.
קודם כל צריך להיות לו תכונות של אהבת העשייה וילדים .להרגיש שהוא בא לבית הספר ...לתרום
ולתת ,מרגיש שזו שליחות ושהוא באמת לוקח ילדים ודואג לעתיד שלהם ...הילדים שלמדו אצלו ,ידעו
פיזיקה מתוך אהבתו לפיזיקה (מנהלת ,בית ספר .)2
חשוב גם להיות בעל כריזמה מסוימת ,כי כשמלמדים מדע זה יותר שיח ...מאשר הרצאה ובשביל זה
צריך לראות מי עומד מולך ולדעת איך לתקשר אתו סביב המדע (מורה  ,1בית ספר .)3
אחד מהדברים שצריך זה סבלנות ,אפשרות לקבל שלא כולם מתמודדים עם זה כל כך מהר ,שזה
מופשט ואין הרבה דרכים להסביר אז בגלל זה צריך הרבה סבלנות והרבה דרכים צריכות להיות כדי
להסביר (מורה  ,1בית ספר .)4
הכול מתיישב על ההתלהבות של המורה .אם המורה מכין שיעור שהוא מתלהב ממנו ,שהוא טוב,
שהוא עבד עליו ...העניין הוא לנסות טיפה להיות מעניין .אני חושב שחשוב שהמורה יהיה משעשע.
זה קריטי .מורה לא יכול להיות "קרקר מיובש" (מורה  ,1בית ספר .)5

 קשר אנושי ותומך עם התלמידים ואמונה בתלמידים
חלק מהמנהלים ומהמורים ציינו את החשיבות ביצירת קשרים אנושיים ומכבדים בין המורה
והתלמידים ,יצירת אווירה לימודית ותמיכה בתלמידים.
קודם כל מורה צריך ליצור קשר טוב עם התלמידים – זה דבר אחד והוא הדבר הכי חשוב( ...מנהלת,
בית ספר .)4
צריך גם לתת להם תחושת מסוגלּות ...המון-המון להאמין בהם .הייתה פעם תלמידה אחת שאמרה
'אתה המורה היחיד שאומר לנו שאנחנו מעולות ,שאתה מאמין בנו ,שאנחנו נגיע רחוק'( .מורה  ,1בית
ספר .)5

גם התלמידים התייחסו למאפייני המורים הטובים וציינו את אהבתם למקצוע ,את היחס האישי
שהם מקבלים מהמורים ואת תמיכתם.
יש הרבה יחס אישי ,המורה יודעת איפה כל תלמיד נמצא ואם קיבל ציון פחות טוב בודקת אם זה
בסדר – היא יודעת איפה כל אחד; המורים עוזרים גם מעבר לבית הספר (תלמידים ,בית ספר .)1
אנחנו יכולים לבוא מתי שאנחנו רוצים ,להתייעץ ,לשבת ,לשאול; היא זמינה בוואטסאפ ,בפייסבוק,
אם יש לנו באמת שאלות; היא גם נשארת פה אחרי השעות שאנחנו מסיימים ללמוד אם אנחנו
מבקשים ממנה תגבור או משהו; הן תמיד יעזרו ויסבירו .יש לנו הרבה תמיכה מצד הצוות; הן מאד
קשובות לצרכים שלנו (תלמידים ,בית ספר .)2
המורה שלנו עושה לנו יום שלם של שעות פרטניות בכך שאם מישהו מתקשה במשהו הוא ימצא אותו
ביום הזה ויוכל לעזור לו (תלמידים ,בית ספר .)3
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ג .השתלמויות ,התפתחות מקצועית והרחבת מעגל המורים
 השתלמויות
על מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה של מורי הפיזיקה ,מוצעות להם השתלמויות שונות.
אני מנסה לקחת השתלמות כל קיץ במכון ויצמן ,אני מאוד אוהבת את המקום הזה ...זה עושה לי טוב
כי אני פוגשת גם מורים שם ואוכלוסיית מורי הפיזיקה ...המפגש גם עושה את העבודה שלי (מורה ,2
בית ספר .)1

אחד המנהלים הדגיש את תרומת ההשתלמויות להוראה.
השתלמות זה אבן יסוד בהתקדמות של מורה בפיזיקה ...אני מאמין בהתחדשות ,מאמין
בהשתלמויות ,מאמין במורה שלא עומד כל הזמן במקומו ,יש הרבה שינויים בעולם ,יש הרבה שינויים
בשיטות הוראה ,שינויים אצל ילדים – כל זה משפיע על שיטות ההוראה ועל הגישה של המורה
בהוראה שלו (מנהל ,בית ספר .)3

יחד עם זאת ,מספר מורים טענו כי ההשתלמויות אינן מקצועיות ,הם מרגישים שאינם נתרמים
מהן ,והדבר מונע מהם להשתתף בהשתלמויות.
אתה יושב בהשתלמות ואתה מרגיש שמתייחסים אליך כמו מפגר ,ואתה לא מפגר ...אתה רוצה
שיגידו לך איך אתה מעצב את ה"אני מאמין" שלך בתור מורה ,ומה אתה יכול לעשות עם זה .איך
אתה יכול להתפתח משם .שיתנו לך כלים אמיתיים לא פיגומים ...אנשים שבאים במיוחד לפיזיקה,
זה בדרך כלל אנשים שמגיעים אחריי לימודים אקדמיים ולימודים אקדמיים משמעותיים ...הם לא
מחפשים שיזלזלו בהם ויהפכו אותם לרובוטים שכותבים על הלוח ומעבירים ככה וככה חומר .אני
חושבת שהם מחפשים את האתגר הגדול שהוא להיות מורה ולמצוא את עצמך ,ומה אתה רוצה
להעביר לתלמיד ואיך אתה רוצה להעביר את זה ,ולראות איזה ידע יש בתחום (מורה  ,1בית ספר .)2
אני השתתפתי בכמה השתלמויות של משרד החינוך ולא השלמתי אותם כי אני רואה הרבה אוויר
בפנים ...ראיתי שסתם מבזבזים זמן ואני לא מקבל כלום ...ההשתלמויות זה זלזול במורים ...החומר
שהוא רוצה להעביר הוא יכול להעביר בשעתיים והוא מבזבז על זה  60שעות (מורה  ,2בית ספר .)3
מה שחסר לי בכל ההשתלמויות האלה זה המחשה .אני מתאמצת להמחיש משהו ממה שאני
מסבירה .ההשתלמויות הן דרך הרצאות – כמה פעמים אפשר לשמוע את ההרצאה? ...בהשתלמויות
לא יכולים ללמד אותי .זה לא נשמע צנוע .אני כל כך הרבה שנים במקצוע ...הפסקתי ללכת
להשתלמויות ,חסר לי גמולים אבל אני לא יכול לבזבז את הזמן בהשתלמות (מורה  ,1בית ספר .)4

 קהילות המורים
במקביל להשתלמויות המורים החלו בשנים האחרונות להתבסס "קהילות מורים" של מורי
הפיזיקה בהם משתתפים כ 200-מורים .מדובר במפגשים של  60ש"ש המתקיימים ,בדרך כלל,
פעם בשבועיים בשעות אחר הצהריים והערב .הקהילה אינה מתנהלת כהשתלמות סטנדרטית,
אלא היא מפגש מורים באווירה "חברתית" ,שבו המורים מעורבים ,פעילים ומשתפים את
עמיתיהם ברעיונות חדשים ובהתנסויות שהם חוו ודנים בדרכים יצירתיות ומגוונות להוראת
החומר ולהמחשתו.
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נראה כי הקהילות הוקמו לשם שתי מטרות עיקריות :עדכון הפדגוגיה והרלוונטיות שלה לתלמיד
ויצירה של קהילה מקצועית.
קודם כל הוקמו כדי לתת מענה למשבר בהוראת הפיזיקה שרוב המורים לפיזיקה לימדו בהוראה
מאוד מסורתית ,כמו שלימדו אותם ...לפני שנים – פותרים תרגילים והולכים הביתה ,תלמידים
פותרים תרגילים בבית וחוזרים ופותרים בכיתה .מעט מאוד מורים שעשו דברים שהם מעבר או
מלהיבים את התלמידים .אחת המטרות זה לשנות את הוראת הפיזיקה ולהפוך אותה למשהו שהוא
יותר ממוקד בלמידה של התלמידים וגם יותר מגוון ויותר כיפי .המטרה השנייה של הקהילות –
הבדידות של המורה לפיזיקה (מובילת קהילת מורים).

חלק מהמורים שהתראיינו משתתפים בקהילת מורים ,ויש אף המובילים אותה .הם ציינו כי
המפגשים אכן תורמים להם ,הן מבחינה מקצועית ופדגוגית והן מבחינת יצירת קבוצת שייכות.
חלקם אף סבורים שהקהילות הובילו לשינוי בהוראת הפיזיקה.
יש  200מורים [בקהילות המורים] שבמשך חמש שנים עסוקים באסטרטגיות הוראה ממוקדות לומד,
נחשפים לספרות העכשווית ,מקבלים כלים – זה מחלחל .זו מסה זה לא אי בודד בים ,זה מסה של
מורים; הקהילות לדעתי מה שהן תרמו זה לפדגוגיה ולגיוון של ההוראה בתיכון (מובילי קהילות
מורים).
עכשיו אנחנו מעורבים בהשתלמות שהיא טובה – קהילות המורים ...ההשתלמות היחידה שהחזקתי
מעמד מתוך רצון – זה הקהילות כי זה מאוד מעניין ,מורים באותה רמה ,שומעים אחד את השני,
מדברים ,עושים ניסויים ביחד ...הגעתי כדי ללמוד ולשמוע אנשים ושישמעו אותי ,ועושים עבודות
ביחד וזה מאוד כיף ...כשאני שומע מישהו אחר עם ניסיון שהצליח לו אני גם מוכן לנסות את זה אצלי
(מורה  ,2בית ספר .)3
הבעיה עם מורי הפיזיקה שהם בדרך כלל בודדים בבית הספר ,ואני חושבת שזה נתן לזה מענה.
הרבה פעמים מבחינת תכנית ,הרבה מורים מגיעים על מנת לקבל ידע .הרבה מורים מגיעים בשביל
עוד קבוצת שייכות או איזשהו מבנה חברתי ...אני לא חושבת שזה השתלמות ,אני חושבת שזה
הרבה יותר ...אני חושבת שזה קהילה ,כי למורים יש גם הרבה הזדמנויות לתת מעצמם ,שזה במה
חשובה ...זה נותן משמעות ומוטיבציה לפתח דברים בשביל לחלוק אותם וזה מאוד חשוב (מורה ,1
בית ספר .)2
הקהילות הן כלי מעולה...קהילות המורים הם משהו שבעיניי אסור לעצור אותו ,זה ...משהו מאוד
מאוד חזק – זה חיבור לאקדמיה ,זה חיבור לשטח ,זה חיבור בין מורים ,זה חיבור רוחב (מורה  ,1בית
ספר .)5

 מורים מוסבים – הרחבת מעגל המורים
חלק מהמורים החדשים שנכנסו למערכת החינוך בשנים האחרונות הם מורים מוסבים שעברו
תכנית הסבה להוראה לאחר עבודה בהייטק .מהראיונות עלה שכניסתם של מורים מוסבים היא
תופעה שהולכת ומתרחבת .חלק מהמרואיינים רואים במורים אלו פתרון למחסור במורי
הפיזיקה ,אך לצד זאת עולים גם האתגרים בקליטתם ובשילובם בהוראה.
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התנסינו בלא מעט כאלו שעשו הסבה להוראה .לצערי הסטטיסטיקה אומרת שמרביתם לא מצליחים.
צריך להיות קודם כל איש חינוך ,עם ברק בעיניים .זה שיודעים לא אומר שאפשר לעמוד מול כיתה
ולפתח חשיבה (מנהלת ,בית ספר .)1
אני חלוק עם ההסבה של המהנדסים ,מצד אחד זה יכול להיות פתרון – הרבה מאוד אנשים שבאים
ורוצים הוראה .יש להם את הקשיים שלהם – אני חושב שהם מגיעים לכיתה ומה שהם ציפו ומה שהם
חשבו על הוראה זה לא בדיוק מה שקורה בפועל ,הרבה מהם מגיע למצב שהאינטנסיביות שהייתה לו
בהייטק היא אותו הדבר בהוראה וזה די מתסכל אותם .לא כולם מצליחים ...פתאום הם מגלים
שהוראה זו פרופסיה זה לא כל כך פשוט ,לא פשוט להחזיק כיתה (מובילי קהילות מורים).
אני רואה בעיות מאוד קשות בשטח בקליטה של המורים המוסבים ...לחבר'ה האלה מאוד מאוד קשה
להיקלט במערכת ,ולאור זה שזה עכשיו הקהל העיקרי שמגיע ,אז זה דורש שינויים ....הם בעצם
אנשים שלמדו בעבר בדרך כלל הנדסה ולא ישירות פיזיקה ...לא זוכרים את הפיזיקה ,אין להם שום
כלים אמתיים בפדגוגיה ,בלנהל כיתה ,בלהשתלב במערכת החינוך המורכבת כמו שהיא ,ואין להם
שום היכרות אמתית עם הוראת הפיזיקה במובן של תכנית הלימודים – מה צריך ,איזה ניסויים
עושים לבגרות ,איך לחלק את ההוראה לאורך השנים ...השילוב בין שלושת ההיבטים האלה – של
הפדגוגיה ,של הפיזיקה ושל הוראת הפיזיקה – הוא שילוב מוחץ ,ואז התוצאה היא שרובם או
מתנגשים אל המציאות ופורשים או מתנגשים אל המציאות והמציאות מפרישה אותם (מובילת
קהילת מורים).

מבין המורים והמנהלים היו שהדגישו את החשיבות בתכנית קליטה מתאימה שתתמוך
בהשתלבותם של המורים המוסבים במערכת.
אני חושב שזה רעיון לא רע בכלל .מורה שבא מההייטק או מורה שסיים אלקטרוניקה וחשמל ,את
הבסיס והידע יש לו ,אבל הוא צריך שני דברים – קודם כל צריך להשתלם וזה מאוד חשוב .דבר שני
לעשות תעודת הוראה שמכשירה אותו להתעסק עם תלמידים .להתעסק עם בני אדם זה לא להתעסק
עם מכונות – שני דברים אלה חשובים( .מנהל ,בית ספר .)3
יש לנו ...כמה מורים כאלה [מוסבים] ...אני אוהבת שהם באים עם ברק בעיניים[ ...הם צריכים] הרבה
הדרכה ,הרבה תמיכה ,הרבה ליווי מורים ,אחזקת כיתה ,עבודות ,מבחנים ...באים עם ידע שקיבלו
מהסבה ...ואנחנו נותנים את האופן שבו מלמדים פה מדעים וגם את השפה החינוכית ,הפדגוגית
(מנהלת ,בית ספר .)5
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ד .מאפייני שיעורי הפיזיקה והתנהלותם
התלמידים נתבקשו לתאר בשאלון העמדות עד כמה מתרחשות פעילויות שונות במסגרת שיעורי
הפיזיקה ובמסגרת יישום והטמעת החומר מחוץ לשיעורים.
לוח  :12לימודי הפיזיקה בכיתת הלימוד

המורה עומד בכיתה ומסביר את החומר

נמוך
()2-1
2%

בינוני
()3
9%

גבוה
()5-4
89%

ממוצע
()N=1412
4.41

ס.
תקן
0.78

הרמה של הלימודים גבוהה

6%

16%

78%

4.14

0.94

המורה מתייחס בנחמדות ובהבנה לתלמידים

10%

15%

75%

4.09

1.09

המורה מאפשר לתלמידים להביע את דעתם

10%

15%

75%

4.04

1.08

המורה עורך דיונים עם התלמידים

13%

21%

66%

3.85

1.12

המורה מדגים וממחיש את חומר הלימוד

12%

23%

65%

3.83

1.09

המורה מסביר את החומר עד שאני מבין

14%

20%

66%

3.82

1.16

עובדים על מטלות ופתרון בעיות באופן
עצמאי

14%

23%

63%

3.73

1.08

חומר הלימודים ברור

13%

27%

60%

3.70

1.05

פותרים שיעורי הבית

21%

22%

57%

3.57

1.26

המורה אומר מה אני צריך לעשות כדי
להשתפר בפיזיקה

22%

22%

56%

3.54

1.28

24%

19%

56%

3.51

1.38

התלמידים צופים במורה עורך ניסוי או
הדגמה

22%

26%

51%

3.48

1.21

המורה מגוון את שיטות ההוראה שלו

23%

28%

49%

3.43

1.26

המורה נותן לי משוב על עבודתי

23%

27%

50%

3.40

1.22

עובדים על מטלות ופתרון בעיות בקבוצה

30%

24%

46%

3.25

1.31

36%

30%

34%

2.99

1.26

44%

25%

31%

2.79

1.32

המורה נותן לי עזרה נוספת פרטנית )אם אני
זקוק לה)

התלמידים מתבקשים לקשר בין חומר
הלימוד בפיזיקה לחיי היום-יום
האווירה תחרותית

מדיווחי התלמידים על אופי הלימוד בכיתה ניתן ללמוד כי עיקר המאפיינים של השיעור
שמתקיימים במידה גבוהה הם שהמורה עומד ומסביר את החומר ,שרמת הלימודים גבוהה
ושהמורה מתייחס בנחמדות והבנה לתלמידים ומאפשר להם להביע את דעתם.
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בבחינת הבדלים בין יהודים וערבים נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית ומשמעותיים

19

בהיבטים הבאים :התלמידים צופים במורה עורך הדגמה או ניסוי (ממוצע  4.18בקרב תלמידים
ערבים וממוצע  3.33בקרב תלמידים יהודים ,גודל אפקט  ,)0.8התלמידים מתבקשים לקשר בין
חומר הלימוד בפיזיקה לחיי היום-יום (ממוצע  3.67בקרב תלמידים ערבים וממוצע  2.85בקרב
תלמידים יהודים ,גודל אפקט  ,)0.7האווירה בשיעורים תחרותית (ממוצע  3.59בקרב תלמידים
ערבים וממוצע  2.62בקרב תלמידים יהודים ,גודל אפקט .)0.8
לוח  :13פעילויות ליישום ,הטמעה והמחשה

מתקיימות פעילויות מעבדה

נמוך
()2-1
27%

בינוני
()3
19%

גבוה
()5-4
53%

ממוצע
()N=1412
3.40

ס.
תקן
1.44

התלמידים עורכים בעצמם ניסוי או הדגמה

31%

22%

47%

3.27

1.36

קיים שימוש בכלים טכנולוגיים

29%

26%

45%

3.26

1.28

התלמידים מבצעים פרויקטים ועבודות חקר
במסגרת הכיתה

48%

21%

32%

2.69

1.40

מתקיימות פעילויות מעבדה ממוחשבת

51%

19%

30%

2.60

1.45

התלמידים מבצעים פרויקטים ועבודות חקר
בבית

53%

19%

27%

2.51

1.42

התלמידים מבצעים מטלות מתוקשבות

57%

21%

22%

2.38

1.36

63%

17%

20%

2.24

1.34

70%

15%

15%

2.05

1.27

התלמידים משתתפים
בטורניר/תחרות/אולימפיאדה
מתקיימים סיורים לימודיים

מדיווח המשיבים עולה כי הדרכים המרכזיות ליישום ,הטמעה והמחשה של חומר הלימוד הן
פעילויות מעבדה ,עריכת ניסוי או הדגמה על ידי התלמידים עצמם ושימוש בכלים טכנולוגיים.
נמצא הבדל בינוני מובהק סטטיסטית 20בין ערבים ויהודים ברמה בה התלמידים מבצעים
פרויקטים ועבודות חקר בבית (ממוצע  3.15בקרב תלמידים ערבים וממוצע  2.37בקרב תלמידים
יהודים ,גודל אפקט .)0.6
בבחינת הבדלים מובהקים סטטיסטית בין תלמידים בבתי ספר יהודים ממלכתיים ובתי ספר
ממלכתיים-דתיים נמצאו הבדלים בינוניים ומשמעותיים 21בהיבטים הבאים :בשיעור מתקיימות
פעילויות מעבדה (ממוצע  3.79בקרב תלמידים בבתי ספר ממלכתיים וממוצע  2.63בקרב תלמידים
בבתי ספר ממלכתיים דתיים ,גודל אפקט  ,)0.8התלמידים עורכים בעצמם ניסוי או הדגמה
(ממוצע  3.55בקרב תלמידים בבתי ספר ממלכתיים וממוצע  2.55בקרב תלמידים בבתי ספר
19נערכו מבחני  Tלממוצעים בלתי תלויים ובדיקת גודל אפקט ( :)Cohen’s dגודל אפקט קטן ,0.2-גודל אפקט בינוני-
 ,0.5גודל אפקט גדול – .0.8
20נערכו מבחני  Tלממוצעים בלתי תלויים ובדיקת גודל אפקט ( :)Cohen’s dגודל אפקט קטן ,0.2-גודל אפקט
בינוני ,0.5-גודל אפקט גדול – .0.8
21נערכו מבחני  Tלממוצעים בלתי תלויים ובדיקת גודל אפקט ( :)Cohen’s dגודל אפקט קטן ,0.2-גודל אפקט
בינוני ,0.5-גודל אפקט גדול – .0.8
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ממלכתיים דתיים ,גודל אפקט  ,)0.8התלמידים משתתפים בטורניר/תחרות/אולימפיאדה (ממוצע
 2.51בקרב תלמידים בבתי ספר ממלכתיים וממוצע  1.82בקרב תלמידים בבתי ספר ממלכתיים
דתיים ,גודל אפקט .)0.5
בהקשר זה היו מורים שציינו שהוראת הפיזיקה ודרכי ההוראה המקובלות עברו שינוי בשנים
האחרונות.
אני חושבת שחל שינוי משמעותי ובמיוחד בהיבט שאפשר לחלק אותו לכמה דברים – קודם כל
הוראת הפיזיקה היא יותר מהנה ,יותר עשירה ,יותר מגוונת ,יותר כיפית ו"מגניבה" ,היא יותר
פעילה ,יותר מערבת תלמידים ,הרבה פחות של שאני נואם והם מקשיבים ,והרבה יותר תלמידים
שזזים וממש עובדים בקבוצות או מסבירים דברים זה לזה וכו' – למידה פעילה בשיעור ,והרבה מאוד
מודעות לקשיים של תלמידים ושתלמידים הם שונים (מובילת קהילת מורים).

מהראיונות שנערכו עם המורים ועם התלמידים עלה כי חלקם דוגלים בהוראה הפרונטלית-
המסורתית התורמת ללמידה ולקליטת החומר.
פיזיקה זה תהליך שהוא לפעמים קשה ואי אפשר ללמוד רק לפי תמונות ולפי סרטונים .תהליך למידה
זה תהליך חיקוי אחרי המורה .כשאני כותבת על הלוח והתלמידים כותבים אחריי הם קולטים (מורה
 ,2בית ספר .)1
אני מעדיף שיתנו לי את החומר ללמוד אותו וזה הכול ...יותר קל לי כשהמורה שיודע ומבין איך ללמד
את זה ויש לו ניסיון אז זה יותר טוב (תלמידים ,בית ספר .)4

לעומתם ,ציינו אחרים את חשיבות מעורבות התלמידים בלמידה באמצעות עבודות חקר
הדורשות חשיבה יצירתית ותורמות להבנת החומר.
אני חושב שתלמיד צריך להיות מעורב בלמידה ,צריך להיות מרכיב של למידה פעילה ,זה צריך להיות
מחובר לחיי היומיום ,צריך כל הזמן לטפטף פיזיקה עכשווית ...יש שאלה של איך גורמים לתלמידים
להתלהב ...התלמידים מביאים בעצמם שאלות ,חוקרים בעצמם' ,זה משהו שלי' אומר התלמיד ...זה
חיבור רגשי (מורה  ,1בית ספר .)5
אם אתה לומד לבד ומחפש לבד וחוקר בעצמך ולא מסבירים לך את החומר ,אתה מבין הרבה יותר
טוב ,אתה מתעניין יותר וזה נותן לך כלים לאחרי בית ספר ...הכנה לחיים (תלמידים ,בית ספר .)4

רוב המורים ציינו כי הם משתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותם (כמו אמצעים טכנולוגיים,
משחקים וחומרים פשוטים) לגיוון הוראת הפיזיקה וחיבורה לחיי היום-יום .המטרה היא להעניק
לתלמידים הנאה מהשיעור ,להמחיש להם תופעות ולהסביר את החומר בדרכים מגוונות.
אני בעד להשתמש פחות במחשב ויותר בידיים כי ...חשוב לי שהם יבינו את התהליך ...אני אוהבת
דברים שאני יכולה להראות להם ולהסביר להם למה זה קורה .אני חושבת שזו דרך יותר יעילה ...אני
מגוונת את ההוראה כי אחרת זה היה מאוד משעמם (מורה  ,2בית ספר .)1
ההדגמות הפשוטות ,הצעצועים שאני מכניס לכיתה בתחילת כל שיעור ,אני מדגים בפניהם צעצוע,
מדברים על העיקרון הפיזיקלי וזה משמש כפתיח לנושא ...כל נושא חדש יש לי צעצוע ,אם אין לי
צעצוע אז אני עושה הדגמה – אני מכניס אותם מהתיאוריה שיבשה כביכול למשהו מעשי שקרוב
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לליבם ...אני עושה גם את השילוב של הטכנולוגיה בהוראה ...מאוד חשוב שהתלמיד יאהב את הנושא
הזה ואת המקצוע (מורה  ,1בית ספר .)3

גם התלמידים ציינו דרכים שונות לגיוון החומר ותרומתן.
כשאנחנו לומדים תחום חדש המורה מנסה ליישם את זה בחיים האמיתיים עם כל מיני דברים שהיא
מביאה לנו וזה הרבה יותר ברור לדעתי; משתמשים בכלים טכנולוגיים לניסויים; יש גם מצגות ויש
כל מיני סימולציות ,מראים דברים (תלמידים ,בית ספר .)1
המורה מנסה לעשות כמה שיותר ניסויים אפילו אם זה באמצעות חומרים פשוטים (תלמידים ,בית
ספר .)3
תמיד יש המחשות אבל המחשות פשוטות בעזרת התלמידים ,למשל ,כוחות – שניים מחזיקים
והולכים אחורה – כוחות מנוגדים (תלמידים ,בית ספר .)4
שילוב של המון דרכי למידה ,מלמדים להשתמש בצורה פרקטית בכלים שיש לנו בבית (תלמידים ,בית
ספר .)5

חלק מהמרואיינים ציינו כי בנוסף ללימודי הפיזיקה הם מלמדים את התלמידים גם מיומנויות
בתחומים שונים ,החל ממיומנויות קריאה וכתיבה וכלה במיומנויות בשימוש בכלי תקשוב.
בחינות הבגרות נהיו מאוד מילוליות והרבה פחות כמותיות .היום הרבה יותר מבעבר מאוד חשוב
לדעת להתנסח בצורה מדעית ,וזה הרבה פעמים מצריך מהם יותר לדבר בשיעור ...לדעת איך לנסח
תשובה זו גם איזושהי מיומנות (מורה  ,1בית ספר .)2
הם לומדים מיומנויות ...להשתמש באקסל ...טריקים במתמטיקה ...דברים שיכולים לעזור לנו
בדברים אחרים ...אני נותן דגש גם על עבודת צוות ...אני דורש שהדוחות מעבדה יהיו בקבוצה בגוגל
דוקס ...אני רוצה לראות תרומות מובחנות של חברי הצוות ...חלוקה למשימות ...לוח זמנים (מורה ,1
בית ספר .)5
המורה שלנו אומרת שהיא רואה מחקרים באינטרנט איך אנשים לומדים טוב יותר ומה עוזר להם
והיא הרבה מעבר ללמד אותנו על הלוח כדי שנדע את החומר ,היא אומרת לנו לשאול אחד את השני
ולשאול אותה שאלות ,לדבר על זה בקבוצת ווטסאפ ,לדבר אחד עם השני וככה להבין את החומר;
המורה אוהבת לעשות לנו מעבר ,לפעמים אנחנו יוצאים מהנושא של פיזיקה והיא מסבירה לנו איך
ללמוד ...היא אומרת לסדר את הלימוד שלנו נכון ,לסדר את הזמן (תלמידים ,בית ספר .)1
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עיקרי הפרק:
 קשיים אתם מתמודדים תלמידי הפיזיקה הם :השקעת זמן מרובה ללמידה והשלמת פערי
חיסורים.
 ברמת המורים עלו אתגרים של מחסור במורים מתאימים ,שצפוי כנראה לגדול ,וכן אתגרים
פדגוגיים בהוראה של תלמידים בעלי יכולות שונות.
 ברמה הארגונית והמערכתית קיימים קשיים המתבטאים בכיתות גדולות ובהיעדר משאבים
עי
פיזיים כמו מעבדות ,ציוד להדגמות ,כלים טכנולוגיים וכן מחסור בשעות הוראה .קשיים
נוספים התעוררו לאור השינויים במבנה תכנית הלימודים ובבחינת הבגרות החדשה
והעמימות בדרישות שנוצרה בעקבות שינויים אלה.
 על מנת לשפר את לימודי הפיזיקה התלמידים סבורים שיש להוסיף שעות בהן המורה מלמד
בקבוצות קטנות של תלמידים ,להוסיף פעילויות חוץ בית-ספריות להמחשת החומר (כמו
סיורים) ,לקבל תמריצים מבית הספר ללומדים במגמה ולהביא מרצים חיצוניים מתחום
הפיזיקה.

א .אתגרים ברמת התלמיד
התלמידים ציינו אתגרים אתם הם מתמודדים בלימודי הפיזיקה ,ביניהם :השקעת זמן מרובה
ללמידה והשלמת פערי חיסורים.
כמובן שיש לחץ ...היו לנו עוד המון מקצועות נוספים ופיזיקה ומתימטיקה ...דורשים מאתנו ממש
המון ,לשבת ולהתארגן ולעבור על החומר .לשבת בכיתה זה לא מספיק ...זה גם עבודות ומבחנים וכל
מיני מעבדות שאנחנו צריכים לעשות ולהגיש ...ואם אתה מפספס שיעור אחד ,אז פספסת די הרבה
חומר ...אתה צובר פער (תלמידים ,בית ספר .)2
בגלל שאין לנו הרבה זמן השנה אנחנו מנסים למהר ולמהר ולפעמים תלמיד שחולה ולא מגיע לשיעור,
הפער הוא עצום ואז קשה להשלים; ואם מפספסים יום אז קשה להשלים ,ובי"ב יש הרבה זימונים
לצבא (תלמידים ,בית ספר .)1

ב .אתגרים ברמת המורה
 אתגרים פדגוגיים – שונות בין התלמידים
יש תלמידים שיותר מתמטיים או תלמידים שהם יותר חזותיים; תלמידים שחייבים את ההגדרה
המילולית והם לא יכולים להתקדם מעבר לזה – צריך באמת איכשהו לגשת לכולם .כמה שהכיתה
יותר גדולה זה יותר מסובך (מורה  ,1בית ספר .)2
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 מחסור במורים
מורים ומנהלים התייחסו למחסור במורים המתאימים ללמד פיזיקה ברמת  5יח"ל .מחסור
שחלקם טוענים שילך ויגדל אם יורחב מעגל תלמידי הפיזיקה.
אני יודעת שתהיה בעיה של מורים ,זו בעיה שתלך ותחמיר בשנים הקרובות ...יש הרבה מאוד מורים
שקרובים לצאת מהמערכת ופחות ופחות מורים שעומדים להיכנס למערכת .בהכשרות מורים גם
באוניברסיטה וגם בתעודות הוראה ,יש פחות ופחות מורים כל שנה ...כשהייתה העלייה הגדולה
מברית המועצות ,הגיעו הרבה מאוד מורים לפיזיקה ...כשהם ייצאו מהמערכת ,אני חושבת שיהיה
חוסר מאוד גדול במורים (מורה  ,1בית ספר .)2
קודם כל צריך להגדיל את מספר המורים האיכותיים ...כמות התלמידים בבית הספר שלי הולכת
וגדלה ואין מי שילמד אותם .הכיתות הולכות וגדלות ...ומספר המורים נשאר אותו מספר ואנחנו
רודפים כל שנה אחרי מורים (מובילי קהילות מורים).
אני נאלצתי ללמד בכיתה של  45תלמידים ,כי אין מורים (מורה בקהילת מורים).
יש הרבה מאוד תלמידים שרוצים ללמוד פיזיקה ולא לומדים היום כי חסרים מורים .חסרים מורים
לפיזיקה כבר הרבה מאוד שנים וזה הולך ומחריף ...יש מחסור מאוד מאוד גדול במורים ,יש מחסור
עוד יותר גדול במורים טובים (מובילת קהילת מורים).

ג .אתגרים ברמה הארגונית והמערכתית
 תנאים פיזיים ומחסור במשאבים
המנהלים והמורים התייחסו למחסור במשאבים המשפיע לדעתם על איכות ההוראה ועל היכולת
ללמד מספר רב יותר של תלמידים באופן איכותי .הם התייחסו בעיקר לכיתות עם מספר גדול של
תלמידים ולצורך במעבדות ,בכלים טכנולוגיים ,ובעזרים נוספים ללמידה.
מעבדות וציוד להדגמות – אני מדברת על תנאים אלמנטריים – שיהיה לי חדר ושיהיה לי לבורנט
לפיזיקה ,שמבין פיזיקה ...בלי הדגמה זה מאוד קשה .בבית ספר אין הרבה אמצעים ובעיקר הציוד
שקנו הוא למעבדה .ציוד להדגמה הוא דל מאוד (מורה  ,1בית ספר .)1
יש לנו מורים טובים מאוד וככל שמורה יותר טוב הוא רוצה לעשות ניסויים ופעילויות וזה לא
מתאפשר ,ואני רואה מורה מתוסכל שאומר עשיתי ככה וככה וזה נפל .וזה נהרס .לא רואה פתרון לזה.
זה תסכול אמתי בעיני (מורה בקהילת מורים).
עכשיו תהיה למידה משמעותית ,פרויקטים ,תביא להם טלסקופים ,ואתה חי במציאות של היום ואין
לך את הציוד הפשוט שאתה צריך לעשות את מה שצריך עכשיו .יש פה דיסאוננס .אפשר להביא עוד
תלמידים ,אבל תן לנו אפשרות לעבוד עם  20תלמידים בכיתה ,תן לנו אמצעים לעשות את העבודה
שאנחנו עושים עכשיו יותר טוב (מורה בקהילת מורים).
כיתות גדולות – אני צריך להכניס  36תלמידים למעבדת בית הספר וזה קשה ,ואני מקווה שיפצלו את
זה ...או שיפנו מקום ...ואז אפשר לחלק את הקבוצה הגדולה לקבוצות יותר קטנות (מורה  ,1בית ספר
.)3
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איפה הבעיה? – זה שיש מספר תלמידים גדול –  35תלמידים .אני גם מוכן להשקיע בשעות הפנאי שיש
לי פה ,גם מקבלים בסוף השנה שעות תגבור ...זה לא פשוט  35תלמידים .מתפצלים ועושים כל דבר
פעמיים (מורה  ,2בית ספר .)3
כלים טכנולוגיים – השנה המפמ"ר ביקש מאתנו ...שאחד הניסויים יהיה ממוחשבים – דהיינו,
חיישן מחובר למחשב .אין לי את זה ,דיברתי עם האחראי וביקשתי הדרכה ...נתקענו פה ...אני אומר
למפמ"ר שאין לי ציוד ואני לא יכול להכשיר את התלמידים ...אנחנו רוצים ציוד והכי חשוב ממוחשב
שזה יהיה אקטואלי ...למחשב את המעבדות ולקדם אותם (מורה  ,1בית ספר .)3

 מחסור בשעות הוראה
חלק מהמורים התייחסו לקושי להספיק ללמד את החומר בשעות הלימוד הקיימות.
אני חושבת שלא מספיק שעות לפיזיקה .מה שעשיתי פעם בפחות זמן עכשיו אני צריכה יותר זמן.
הקצב שאני מתקדמת משנה לשנה יורד בגלל האילוצים של מיומנויות התלמידים ...שלוש שעות
לכיתה י' זה לא מספיק כי ב-י' זו העבודה הכי קשה ואני צריכה יותר זמן (מורה  ,2בית ספר .)1
קשיים של שעות ...שמעתי על מורים שמלמדים חמש שעות בי"ב .פה אני מלמד שבע ,וב ...אני מלמד
שמונה וחצי שעות ,והם מלמדים חמש .מה אתה רוצה שהמורה הזה יספיק? למה אתה מצפה? שהוא
יהיה מורה מגניב? שיעשה פעילויות מגניבות? איך? הוא לא יכול! במיוחד אם הוא רציני והוא הכין
תכנית שנתית ...הוא יודע שהוא לא יעמוד ביעדים שלו ..אתה מגיע למצב שאתה לא מספיק את
החומר שאתה צריך לבחינה (מורה  ,1בית ספר .)5

 מבנה תכנית הלימודים ובחינת הבגרות החדשה
המורים ציינו את הקשיים בהם נתקלים הם ותלמידיהם לאור השינויים במבנה תכנית הלימודים
ובחינת הבגרות והעמימות שנוצרה בעקבות שינויים אלה.
התכנית החדשה של  30%הקטינה את מספר המבחנים והבגרות היא רק בי"ב ,אני רואה את זה
כפגיעה בתלמידים (מורה  ,2בית ספר .)1
מצד אחד אומרים אנחנו רוצים להגדיל את מספר התלמידים ,מצד שני הם עובדים בצורה הפוכה.
למשל ,כל התכנית  – 30/70מה עשו בפיזיקה ,אמרו כמו כל המקצועות ,אבל הורידו ארבעה פרקים
קלים שזה הפיזיקה המודרנית ,אמרו שזה יהיה פנימי עכשיו ,וכל השאר יהיה חיצוני והוסיפו עוד
שישה פרקים 70% .היום יותר מ 100%-מקודם ...המבחנים יותר קשים ,התלמידים מתוסכלים
(מורה  ,2בית ספר .)3
מה שמטריף אותי זה ההרגשה האיומה לגבי תכנית הלימודים .מה מלמדים – אוטוטו הבגרות ולא
ברור לי מה צריך להיות ...זה כל הזמן בהנחתות .חוסר בהירות וחוסר עקביות בתכנית הלימודים
(מורה בקהילת המורים).

גם התלמידים התייחסו לקשיים שהוביל השינוי בתכנית הלימודים.
בגלל שתכנית הלימודים השתנתה ,לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים ,לא ידענו שיהיה את השינוי
הזה ...זה המון חומר ואתה לא נבחן על חומר של שלוש שנים בבחינת בגרות ,אתה נבחן על חומר של
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שש שנים ,שאתה לומד אותו בשלוש וחצי שנים – קצת בחטיבת ביניים והרבה מאוד בחטיבה
העליונה (תלמידים ,בית ספר .)2
לשנות את המתכונת של הבגרות הנוכחית .פשוט יש לנו כרגע ,אנחנו עומדים לקראת מועד אחד,
שמכיל בתוכו את כל החומר ,מה שהיה פעם מפוזר לשתי בחינות ...פעם התלמידים שהיו נבחנים בי"א
יכלו לשפר בי"ב .לנו אין כרגע שום רשת הגנה בכלל .אין לנו שום ציון ,אפילו המגן שלנו עדיין לא
סופי ,אנחנו לא יודעים ,יכול להיות שזה יהיה ממש נפילה (תלמידים ,בית ספר .)2
יומיים אחרי הבגרות בפיזיקה יש את הבגרות בהיסטוריה ...עשו לנו רק מועד קיץ .זה אומר שאין לנו
מועד ב .שנה שעברה היה ...ואם את חולה באותו יום אז באסה ,סתם עבדת שנתיים; אני רוצה לציין
שהרפורמה זה דבר ממש מבאס .איחדו בחינות בגרות .אין תרגילים לדוגמה לקחת כי שינו את הכול.
הרעיון היה טוב אבל הביצוע ...כל הקטע של  30%אחוז; צריך לעבוד ממש קשה כדי לקבל ציון טוב;
בשאר המקצועות יש מועד ב .פיזיקה הרבה יותר קשה משנה שעברה למדנו חומר חדש שהוא עכשיו
לבגרות ונבחנים על זה השנה (תלמידים ,בית ספר .)5

ד .נקודות לשיפור
בשאלון העמדות התלמידים נשאלו מה היו ממליצים לשפר בלימודי הפיזיקה.
לוח  :14נקודות לשיפור לימודי הפיזיקה
הוספת שעות בהן המורה מלמד קבוצות קטנות
של תלמידים
הוספת פעילויות חוץ בית ספריות להמחשת
החומר (כמו סיורים)

51%
50%
47%

קבלת תמריצים מבית הספר ללומדים במגמה
הבאה של מרצים חיצוניים מתחום הפיזיקה
מהאוניברסיטה ו/או מהתעשיה

44%
39%

הוספת שעות תרגול
הכנה טובה יותר בחטיבת הביניים (למשל:
לימודי פיזיקה כמקצוע נפרד)

37%
33%

גיוון בדרכי ההוראה

32%

ציוד חדיש למעבדות הפיזיקה

28%

שימוש נרחב יותר בטכנולוגיה בשיעור

27%

הוספת שעות לימוד
הוספת שיעורי מעבדה
עידוד בנות לבחור במגמה

26%
21%

מהתרשים עולה כי התלמידים סבורים שנדרש שיפור בעיקר בהיבטים הבאים :הוספת שעות בהן
המורה מלמד בקבוצות קטנות של תלמידים ,הוספת פעילויות חוץ בית ספריות להמחשת החומר
(כמו סיורים) ,קבלת תמריצים מבית הספר ללומדים במגמה והבאה של מרצים חיצוניים מתחום
הפיזיקה.
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דוח זה בחן בהרחבה את מצב לימודי הפיזיקה ברמת  5יח"ל בישראל תוך התייחסות לשינויים
שהתרחשו בשנים האחרונות והאפשרויות להרחבת מעגל הלומדים .המידע שהתקבל משלל כלי
המחקר מאפשר לאפיין את המצב הנוכחי ולהציג את האתגרים הקיימים ואת ההזדמנויות
להמשך קידום לימודי הפיזיקה.
מהממצאים נראה כי בחמש השנים האחרונות חלה עלייה במספר הנבחנים בפיזיקה ברמת 5
יח"ל – עד ל 9,483-נבחנים ב .2016-הנבחנים היו ברובם בנים ,יהודים מבתי ספר ממלכתיים
המגיעים בעיקר מהצפון ,מהמרכז ומתל אביב וקרוב למחציתם לומדים בבתי ספר המאופיינים
כחזקים על פי מדד הטיפוח .התלמידים מאופיינים בדרך כלל בהצטיינות ומסוגלות לימודית,
כשמרביתם לומדים גם מתמטיקה ברמה גבוהה ובוחרים ללמוד פיזיקה בעיקר מתוך מחשבה על
תרומת המקצוע לעתידם ,עניין ,אהבת המקצוע ויוקרתו .רובם בעלי מוטיבציה גבוהה ללמידה
וסבורים כי המקצוע תורם להם לפיתוח החשיבה ולהבנת העולם.
אחד מהמאפיינים הבולטים של תלמידי הפיזיקה הוא הפער המגדרי – מיעוט הבנות היחסי
הבוחר להרחיב מקצוע זה .נראה כי נושא זה מקבל מענה הן מבחינת מערכת החינוך ברמת בית
הספר (מאמצים ייעודיים למשיכת בנות ללמוד פיזיקה ,הוראה מותאמת ,התייחסות אישית) והן
ברמת תכניות התערבות שונות על ידי גורמים שונים (צבא ,אקדמיה וחברות הייטק).
בבחינת אפיקי ההשתלבות של בוגרי הפיזיקה והתמריצים הניתנים להם נראה כי יתרונם בולט
בעיקר באקדמיה ,הן מבחינת ההטבות שמקנים לימודי הפיזיקה בקבלה למוסדות ולחוגים שונים
והן מבחינת התשתית החשיבתית שמספקים הלימודים בתיכון ללימודים מתקדמים .יתרונות
אלו משמשים אותם באופן עקיף בהשתלבות בשוק התעסוקה ,אך אין להם בהכרח משמעות
ישירה .באשר להשתלבות בתפקידים מעניינים ויוקרתיים בצבא ,נראה כי יתרונם נובע מעצם
היותם חזקים בתחומי החשיבה הכמותיים ולאו דווקא מעצם לימודי הפיזיקה ,ואכן גם חלק
מהתלמידים לא מרגישים בהכרח את יתרון לימודי הפיזיקה בתהליכי המיון .זאת למעט
מסלולים מעטים אשר שמים דגש על לימודים אלו.
מורי הפיזיקה ברמת  5יח"ל הם ברובם גברים ,משכילים ,ותיקים במקצוע ויותר ממחציתם בני
 50ומעלה .נראה כי על מנת להיות מורה מוצלח בתחום זה יש לשלב בין ידע נרחב בפיזיקה וידע
פדגוגי מג וון ,אהבת המקצוע ומסוגלות ליצור קשר תומך עם התלמידים .מורים שונים חשים
שמתרחש שינוי בהוראת הפיזיקה בשנים האחרונות – בשימוש בכלים פדגוגיים מגוונים ושימת
דגש על הלומד .הסבר אפשרי לכך הוא פעילותן של קהילות מורים בשש השנים האחרונות
התורמות למורים המשתתפים בהן מבחינה מקצועית ופדגוגית ויוצרות עבורם קבוצת שייכות
מקצועית.
לצד זאת ,מתמודדים תלמידים ומורים עם העמימות והעומס שנוצרו עקב שינוי בתכנית
הלימודים ובחינת הבגרות החדשה ועם מחסור במשאבים וביניהם שעות הוראה ,מעבדות וציוד
להדגמות .אתגר נוסף עבור המערכת הוא המחסור במורי פיזיקה – מחסור שמורגש כבר כיום ,אך
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צפוי לגדול לאור שיעור המורים המבוגרים וכניסתם ,המעטה יחסית ,של מורים חדשים למערכת.
ניסיון להתמודדות עם מחסור זה הוא כניסה נרחבת יותר של מורים מוסבים ,דבר המעלה בפני
עצמו אתגרים חדשים וצורך בבניית תכנית קליטה וליווי בתוך בתי הספר .באשר להרחבת מעגל
הלומדים ,חלק מהמורים מתריעים ,כי על אף הרצון להגדיל את מספר התלמידים ,יש לזכור כי
לא כל תלמיד מתאים ללימודים אלו ולנוכח גידול כזה עלולה להחמיר בעיית המשאבים שתיצור
עומס יתר על המורה ועל התלמידים ותפגע ברמת הלימוד.
בד בבד ,עלו הזדמנויות ואפשרויות שיסייעו להרחיב את מעגל הלומדים כמו חשיפה חווייתית
ללימודי הפיזיקה בחטיבת הביניים והדגשת תרומתם לעתיד ,הפחתת חששות התלמידים מפני
המקצוע וגיוון אוכלוסיית הלומדים בדגש על משיכת תלמידות ותלמידי  4יח"ל במתמטיקה .כל
זאת לצד המשך התפתחות ההוראה והגיוון בשיטות ההוראה; עידוד התלמידים במגמה על ידי
מתן תמריצים והוספת הרצאות וסיורים בתחום הפיזיקה בבית הספר ומחוצה לו; העמקת
פעילות קהילות המורים אשר תורמות ומפתחות את המורים בפן המקצועי; משיכתם של מורים
חדשים ותמיכה במורים המוסבים המשתלבים במערכת .פעילויות אלו כבר באות לידי ביטוי
בשטח ,הלכה למעשה ,בחלק מבתי הספר והמשך מאמץ בכיוונים אלו עשוי למשוך עוד תלמידים
ולהמשיך ולקדם את לימודי הפיזיקה בישראל.
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להלן פירוט תשובות התלמידים לגבי משמעות לימודי הפיזיקה עבורם:
לוח  :1מוטיבציה ,עניין ורלוונטיות לתלמיד
נמוך
()1-2

בינוני
()3

גבוה
()4-5

ממוצע
()N=1412

ס.
תקן

יש לי רצון ללמוד פיזיקה

7%

16%

77%

4.09

1.00

לימודי הפיזיקה מסקרנים אותי

11%

21%

69%

3.91

1.10

אני מקשיב ומרוכז בשיעורי הפיזיקה

9%

21%

70%

3.89

0.98

אני אוהב ללמוד פיזיקה

10%

23%

67%

3.82

1.07

לימודי הפיזיקה מסבירים לי תופעות בהן אני
נתקל ביום-יום

13%

25%

61%

3.76

1.11

אני משתתף באופן פעיל בשיעורי הפיזיקה

17%

24%

59%

3.63

1.12

אני מתעניין בנושאים מעולם הפיזיקה בזמני
החופשי

38%

25%

36%

3.00

1.29

לוח  :2תפיסת חשיבות ההצלחה בלימודי הפיזיקה לעתיד
נמוך
()1-2

בינוני
()3

גבוה
()4-5

ממוצע
()N=1412

ס.
תקן

חשוב לי להצליח בלימודי הפיזיקה

1%

6%

93%

4.68

0.68

אני חושב שלימודי פיזיקה חשובים לי לעתיד

4%

12%

84%

4.38

0.90

אני מעוניין להצליח בלימודי פיזיקה כדי
להתקבל לאוניברסיטה בתחום שמעניין אותי

10%

13%

77%

4.15

1.14

אני מעוניין להצליח בלימודי פיזיקה כדי
להשתלב בתפקיד שמעניין אותי בשוק העבודה

16%

17%

68%

3.89

1.25

אני מעוניין להצליח בלימודי פיזיקה כדי
להשתלב בעתיד בעבודה שתשפיע ותשנה את
חייהם של אנשים

18%

23%

58%

3.68

1.28

אני רוצה להצליח בלימודי פיזיקה כדי לקבל
משכורת גבוהה

22%

21%

57%

3.62

1.34

לוח  :3תרומת הפיזיקה לפיתוח העצמי
נמוך
()1-2

בינוני
()3

גבוה
()4-5

ממוצע
()N=1412

ס.
תקן

לימודי פיזיקה מפתחים לי את החשיבה

10%

23%

68%

3.86

1.01

בעקבות לימודי הפיזיקה אני מקבל הערכה
מאנשים אחרים

30%

28%

41%

3.15

1.27

לימודי הפיזיקה מעלים את הערך העצמי שלי

30%

28%

42%

3.14

1.29

לימודי הפיזיקה מהווים בסיס להבנת מקצועות
אחרים

39%

31%

30%

2.87

1.21
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