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להלן המגמות העיקריות שעולות ממחקר ההערכה:
מטרת הלימודים
 בחלק מהמעבדות התלמידים מיועדים לגשת לבגרות ובחלקן לסיים את הלימודים עם תעודת
זמן הלמידה במעבדה:
מקצוע כמו הנדסאי חשמל.
 קיים מגוון בשעות הלימוד במעבדות :בחלקן לומדים כשמונה שעות בשבוע ובאחרות
לומדים כשעתיים בשבוע.
זמן הלמידה במעבדה
 לרוב הלימודים במעבדה מתרחשים בשעות אחר הצהריים ,לאחר לימודי הקודש
 קיים מגוון בשעות הלימוד השבועיות במעבדות :בחלקן לומדים כשמונה שעות בשבוע ובאחרות
המתקיימים בשעות הבוקר .בכל המעבדות הלימודים מתנהלים במסגרת מגמות ולא
לומדים כשעתיים בשבוע.
במסגרת הכיתה הקבועה.
 לרוב הלימודים במעבדה מתרחשים בשעות אחר הצהריים ,לאחר לימודי הקודש המתקיימים
ציוד במעבדה:
בשעות הבוקר .בכל המעבדות הלימודים מתנהלים במסגרת מגמות ולא במסגרת הכיתה הקבועה.
 78% מהתלמידים חושבים שהציוד במעבדה מספיק להם .גם בראיונות עלה כי המעבדות
מצוידות בציוד הנדרש.
ציוד המעבדה
 הציוד העיקרי המשמש את התלמידים במעבדות הם מחשבים.
 78% מהתלמידים חושבים שהציוד במעבדה מספיק להם .גם בראיונות עלה כי המעבדות מצוידות
בציוד הנדרש.
עמדות כלפי המעבדה:
 הציוד העיקרי המשמש את התלמידים במעבדות הם מחשבים.
 עמדותיהם של התלמידים כלפי הלמידה במעבדה חיוביות בעיקרן :הם מתאמצים כדי
להצליח במעבדה ( ,)85%מבינים היטב את החומר הנלמד ( )82%ומקפידים להגיע
לשיעורים במעבדה (.)81%


חלק מהתלמידים זקוקים לעזרת המורה בעבודה במעבדה ( 23%מהתלמידים דיווחו
במידה רבה כי הם עובדים ללא עזרה) ,ומרביתם אינם חווים קשיי ריכוז בלמידה
במעבדה ( 57%מהתלמידים השיבו במידה נמוכה) .גם בקבוצות המיקוד ציינו התלמידים
כי הלמידה במעבדה הינה בעלת אופי עצמאי ופעיל ומעניינת אותם.
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רישום למעבדות:


מהנתונים שהתקבלו מהישיבות נראה כי בחלקן ישנה עלייה ברישום למעבדות ,בין שנת

תשע"ו לבין תשע"ז ,בייחוד בכיתות י' ויא' .בחלק מהמעבדות נמצאה ירידה מעטה
ברישום ,של תלמיד אחד או שניים.
עמדות כלפי המעבדה:
עמדותיהם של התלמידים כלפי הלמידה במעבדה חיוביות בעיקרן :הם מתאמצים כדי

תכניות לעתיד:
להצליח במעבדה ( ,)85%מבינים היטב את החומר הנלמד ( )82%ומקפידים להגיע לשיעורים
 כ 77%-מהתלמידים מתכננים לעשות בגרות מלאה.
במעבדה (.)81%
 כ 73%-מהתלמידים מתכננים לעשות בגרות מקצועית.
 חלק מהתלמידים זקוקים לעזרת המורה בעבודה במעבדה ( 23%מהתלמידים דיווחו במידה
 לאחר הלימודים בישיבה מרבית מהתלמידים מתכננים להתגייס לצבא ( .)69%חלקם
רבה כי הם עובדים ללא עזרה) ,ומרביתם אינם חווים קשיי ריכוז בלמידה במעבדה (57%
מתכננים לעבוד ( )42%או ללמוד מקצוע ( 9% .)41%מהתלמידים מתכננים ללמוד בישיבה
מהתלמידים השיבו במידה נמוכה) .גם בקבוצות המיקוד ציינו התלמידים כי הלמידה
גדולה.
במעבדה הינה בעלת אופי עצמאי ופעיל ומעניינת אותם.
 80% מהתלמידים רואים את הלימודים במעבדה כחשובים לעתידם .גם בקבוצות
המיקוד ציינו התלמידים כי הם רואים תרומה של הלימודים במעבדה לעתידם המקצועי,
רישום למעבדות:
כך שיוכלו ללמוד מקצוע ולהתפרנס ,או כפתח ללימודים מתקדמים בתחום אחר43% .
 מהנתונים שהתקבלו מהישיבות נראה כי בחלקן ישנה עלייה ברישום למעבדות ,בין שנת
מהתלמידים חושבים שירצו לעבוד בעתיד במקצוע שהם לומדים במעבדה.
תשע"ו לבין תשע"ז ,בייחוד בכיתות י' ויא' :במעבדת המחשבים של ישיבת אשרינו ישנה עליה
ברישום בכיתות י' ויא' ,במעבדת תלת מימד בישיבת מאור ישראל ישנה עלייה ברישום
בכיתות י' ,במעבדת  CNCבישיבת עתידך ישנה עלייה ברישום בכיתות י' ויא'.


בחלק מהמעבדות נמצאה ירידה מעטה ברישום ,של תלמיד אחד או שניים.

תכניות לעתיד:


כ 77%-מהתלמידים מתכננים לעשות בגרות מלאה.



כ 73%-מהתלמידים מתכננים לעשות בגרות מקצועית.



לאחר הלימודים בישיבה מרבית מהתלמידים מתכננים להתגייס לצבא ( .)69%חלקם
מתכננים לעבוד ( )42%או ללמוד מקצוע ( 9% .)41%מהתלמידים מתכננים ללמוד בישיבה
גדולה.



 80%מהתלמידים רואים את הלימודים במעבדה כחשובים לעתידם .גם בקבוצות המיקוד
ציינו התלמידים כי הם רואים תרומה של הלימודים במעבדה לעתידם המקצועי ,כך שיוכלו
ללמוד מקצוע ולהתפרנס ,או כפתח ללימודים מתקדמים בתחום אחר 43% .מהתלמידים
חושבים שירצו לעבוד בעתיד במקצוע שהם לומדים במעבדה.
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א .רקע

1

שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה הינו יעד חשוב אשר נעשה במימונה של קרן קירש על
ידי הטמעת מעבדות טכנולוגיות בישיבות חרדיות .את תכנית ההטמעה מבצע ומנהל ארגון קדימה
מדע .World Ort -
ארגון קדימה מדע מטמיע מעבדות ב 4-ישיבות בארץ :בירושלים ,כפר סיטרין ,בני ברק ומגדל
העמק .בחלקן לומד נוער שנשר ממסגרות לימודיות אחרות ,על רקע חוסר התאמה לימודית או
רוחנית .מטרת הישיבות לקדם את התלמידים לרכישת מקצוע בתחום הנלמד במעבדה וכן גיוס
לצבא לתפקיד אליו קיבלו הכשרה במעבדות.
ארגון קדימה מדע אחראי על הציוד והתשתיות ,על הטמעת הפדגוגיה המתאימה לשימוש
במעבדות אלו ועל הביצוע והמעקב.
מכון סאלד התבקש להעריך תכנית זו כדי לספק מידע איכותני וכמותי על רכיבי התכנית,
תפוקותיה ותוצאותיה ,וזאת במטרה לאפשר לצוות התכנית ולמממניה לבחון באופן שיטתי את
המתרחש בתכנית ואת השפעתה על אוכלוסיות היעד.
בשנת תשע"ו השתתפו במחקר ההערכה שלוש ישיבות :עתידך בירושלים ,אשרינו בבני ברק
ומאור ישראל במגדל העמק .המעבדות המתוקנות בישיבות אלו כוללות מעבדות מחשבים ,חשמל,
 CNCותלת מימד.

ב .מערך המחקר
המחקר עד כה כלל ביקור בכל אחת משלושת הישיבות המשתתפות בהערכה (אשרינו ,מאור
ישראל ועתידך) ופגישה עם המנהל והמורה המלמד במעבדה .כן נערכה בכל ישיבה קבוצת מיקוד
לתלמידים הלומדים במעבדה והתלמידים השיבו על שאלון עמדות .בנוסף ,התקבלו מהישיבות
נתונים אודות מספר הנרשמים למעבדות בשנים תשע"ו -תשע"ז.

 1פרק זה נכתב על בסיס מסמכי התכנית שהועברו למכון סאלד
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ג .ממצאים ראשוניים
 .1פרטי רקע
על השאלון השיבו  65תלמידים 49% :מישיבת אשרינו ( 26% ,)N=32מישיבת מאור ישראל
( )N=17ו 23%מישיבת עתידך ( .)N=15אחד המשיבים לא ציין את שם הישיבה.
 49%מהמשיבים הם תלמידי כיתה ט' ( 23% ,)N=32תלמידי כיתה י' ( 11% ,)N=15תלמידי כיתה
יא' ( )N=7ו 14%-תלמידי כיתה יב ( .)N=9שני משיבים לא ציינו את הכיתה.
למרבית המשיבים ( )N=54 ,83%זו שנת הלימודים הראשונה במעבדה ,ל 11%-מהמשיבים ()N=7
השנה השנייה ול 6%-מהמשיבים ( )N=4השנה השלישית.

 .2פרופיל הלומדים
בחלק מהישיבות בהן פועלת התכנית לומד נוער שנשר ממסגרות לימודיות אחרות ,על רקע חוסר
התאמה לימודית או רוחנית .מהראיונות עולה כי לחלק מהתלמידים פערים בידע ,ביחס לגילם.
למשל ,בתחילת השנה היה פער בידע של חלק מהתלמידים באנגלית (לא ידעו להשתמש במקלדת
ולקרוא את המסך) ,קנה מידה (לא ידעו מושגים בסיסיים של סנטימטר ומילימטר) וגיאוגרפיה
(קריאת מפות) .דרך שיעורי המחשבים מרחיבים גם את ההשכלה הכללית.
תראה הישיבה עשתה להם בחינות ...והם אמרו שהרמה שלהם זה משהו כמו סוף כיתה ד (מורה
בתכנית)
אני חייב להגיד שהתוכנית ,בגלל הרקע שלהם ,שגם הישיבה לא הייתה מודעת ,גם הם לא היו
מוכנים לזה ,היא הולכת הרבה יותר לאט מאשר התכנון המקורי .בגלל שאין להם בסיס (מורה
בתכנית)

חלק מהתלמידים משתי מעבדות מעידים שכמעט ולא ידעו כיצד להשתמש במחשב בתחילת
התכנית ואילו תלמידים במעבדה שלישית בעלי ניסיון קודם בשימוש במחשב.

 .3הלמידה במעבדה
זמן הלמידה במעבדה :זמן הלמידה במעבדות מגוון  -ישנן מעבדות בהן התלמידים לומדים
כשמונה שעות בשבוע ומעבדות בהן לומדים כשעתיים בשבוע .לרוב הלימודים במעבדה מתרחשים
בשעות אחר הצהריים ,לאחר לימודי הקודש המתקיימים בשעות הבוקר .בכל המעבדות
הלימודים מתנהלים במסגרת מגמות ולא במסגרת הכיתה הקבועה .השיעור במעבדה מתנהל
כשהמורה פותח בהסבר לכלל הכיתה במליאה ואז עוברים התלמידים לעבודה פרטנית או
קבוצתית.
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ציוד במעבדה 78% :מהתלמידים חושבים שהציוד במעבדה מספיק להם 13% ,חושבים שהציוד
אינו מספיק ו 10%-אינם יודעים אם הציוד מספיק .גם בראיונות עלה כי המעבדות מצוידות
בציוד הנדרש .אחד המורים ציין כי נכון לזמן זה הציוד מספק אך ייתכן שעם ההתקדמות ברמה
המקצועית ידרשו ציוד ואביזרים נוספים.
התלמידים נשאלו על הציוד בו הם משתמשים במעבדה .תשובותיהם מוצגות בלוח הבא:
לוח  :1ציוד שבו עושים שימוש במעבדהN=65 ,
כמות משיבים

אחוז משיבים

מחשבים

48

94%

מדפסות
כלי עבודה

21

41%

(מברג ,מחרטה וכד')

8

16%

תוכנות

5

10%

תשובות שניתנו בידי פחות מ 10%-אחוז מהמשיבים :מקרן ( ,)N=4 ,8%לוח חכם ( ,)N=3 ,6%ראוטרים (,)N=3 ,6%
כלי מדידה ( ,)N=3 ,6%אוזניות ( )N=2 ,4%וחוטי חשמל ()N=1 ,2%

נראה כי הציוד העיקרי המשמש את התלמידים במעבדות הם מחשבים.
מטרת הלימודים :ישנן מעבדות שבהן התלמידים מיועדים לסיים את הלימודים עם תעודת
הנדסאי חשמל וישנן מעבדות שבהן התלמידים מיועדים לגשת לבגרות .לדברי אחד המנהלים,
מטרת הישיבה להביא את התלמידים בלימודי הקודש לרמה של  5יחידות לימוד ,במקצועות
החול (מתמטיקה ,אנגלית ועברית) לרמה של  3יחידות לימוד ובנוסף לתת להם הכשרה מקצועית.
מספרי הלומדים במעבדה :מכל ישיבה התקבלו נתונים על מספרי הלומדים במעבדות בשנים
תשע"ו -תשע"ז .נתונים אלו מוצגים בתרשימים הבאים:
תרשים  :1מעבדת מחשבים -ישיבת אשרינו
25
20

20
18

18

16
14

15

14

10
5
0
כיתה י'
תלמידים רשומים בתשע"ז

כיתה יא'

כיתה יב'

תלמידים רשומים בתשע"ו
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תרשים  :2מעבדת חשמל -ישיבת אשרינו
18

16

16

16

15

14
12
10
8
6
4
2
0
כיתה יא'

כיתה י'

תלמידים רשומים בתשע"ו

תלמידים רשומים בתשע"ז

תרשים  :3מעבדת תלת מימד -ישיבת מאור ישראל
18
15
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כיתה י'

כיתה יא'

כמות תלמידים רשומים בתשע"ז

כיתה יב'

תלמידים רשומים בתשע"ו
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תרשים  :4מעבדת -C.N.C -ישיבת עתידך
35
30

30
25

25

25

20

16

16

16

15
10
5
0
כיתה י'
תלמידים רשומים בתשע"ז

כיתה יא'

כיתה יב'

תלמידים רשומים בתשע"ו

מהנתונים נראה כי בחלק מהישיבות ישנה עלייה ברישום למעבדות ,משנת תשע"ו לתשע"ז,
בייחוד בכיתות י' ויא' :במעבדת המחשבים של ישיבת אשרינו ישנה עליה ברישום בכיתות י' ויא',
במעבדת תלת מימד בישיבת מאור ישראל ישנה עלייה ברישום בכיתות י' ,במעבדת  CNCבישיבת
עתידך ישנה עלייה ברישום בכיתות י' ויא'.
עם זאת ,בחלק מהמעבדות נמצאה ירידה מעטה ברישום ,של תלמיד אחד או שניים.

 .4עמדות כלפי הלמידה במעבדה
התלמידים נשאלו על עמדותיהם כלפי הלמידה במעבדה .בפניהם הוצגו היבטים שונים והם
נתבקשו לדרג אותם על סולם בן  5רמות-1 ,כלל לא 5 -במידה רבה מאוד .תשובותיהם עובדו ל3-
רמות הסכמה :במידה מעטה ( ,)1-2במידה בינונית ( )3ובמידה רבה (.)4-5
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לוח  :2עמדות כלפי הלמידה במעבדהN=65,

אני מתאמץ כדי להצליח
במעבדה
אני מבין טוב את החומר
שאני לומד במעבדה
אני תמיד מגיע לשיעורים
במעבדה
מה שאני לומד במעבדה
חשוב לי לעתיד
במעבדה יש לי את כל
הכלים שאני צריך
במעבדה אני עובד
בקבוצה עם תלמידים
אחרים
אני אוהב ללמוד במעבדה
הלימודים במעבדה
מעניינים אותי
במעבדה אני יוצר משהו
חדש
המורה מלמד טוב
במעבדה
במעבדה יש לי ציונים
טובים
במעבדה אני לומד איך
לפתור בעיות בתחום שלי
במעבדה אני עובד בלי
עזרה מהמורה
קשה לי להתרכז כשאני
לומד במעבדה

אחוז משיבים
במידה נמוכה
()1-2

אחוז משיבים
במידה בינונית
()3

אחוז משיבים
במידה גבוהה
()4-5

ממוצע

סטיית
תקן

9%

6%

85%

4.09

.88

8%

11%

82%

3.97

.87

10%

10%

81%

4.00

.93

3%

17%

80%

4.20

.89

14%

8%

78%

4.02

1.01

12%

9%

78%

3.95

1.12

6%

16%

78%

4.02

.91

5%

18%

77%

4.02

.87

14%

13%

73%

3.83

1.10

14%

14%

72%

3.86

1.17

11%

22%

68%

3.75

.88

15%

34%

51%

3.57

1.09

56%

20%

23%

2.59

1.12

57%

22%

22%

2.37

1.23

מהממצאים ניכר כי עמדותיהם של התלמידים כלפי הלמידה במעבדה חיוביות .התלמידים
מציינים בעיקר כי הם מתאמצים כדי להצליח במעבדה ( ,)N=55 , 85%מבינים היטב את החומר
הנלמד במעבדה ( )N=53 ,82%ומקפידים להגיע לשיעורים במעבדה ( .)N=51 ,81%התלמידים
רואים את הלימודים במעבדה כחשובים לעתידם (.)N=51 ,80%
נראה כי התלמידים זקוקים לעזרת המורה בעבודה במעבדה ( 23%מהתלמידים דיווחו במידה
רבה כי הם עובדים ללא עזרה) ומרביתם אינם חווים קשיי ריכוז בלמידה במעבדה (57%
מהתלמידים השיבו במידה נמוכה).
בקבוצות המיקוד התייחסו התלמידים לכך שהלמידה במעבדה היא בעלת אופי עצמאי ופעיל
יותר ,ולכן היא מעניינת אותם יותר .עם זאת ,חלק סיפרו כי למידה באופן זה מביאה ליותר
הסחות דעת .בנוסף חלק מהתלמידים ציינו שהלמידה במעבדה היא ברמה גבוהה.
לימוד מקצועות הקודש בישיבה הוא ברמה נמוכה עבור תלמידים שלמדו בעבר בישיבה קטנה
(בניגוד לתלמידים שלא באו מרקע של לימודים בישיבה) ,לעומת זאת הלימוד במקצועות
שנלמדים במעבדה הוא ברמה גבוהה (תלמיד במעבדה)
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המורים מעידים על המוטיבציה של התלמידים ללמידה במעבדה:
הם מאד התלהבו מההדפסות אף על פי שיצא להם לא מי יודע מה ,אבל הם מאד התלהבו מזה (מורה
בתכנית)

התלמידים נשאלו בשאלות פתוחות מה הם אוהבים ,ופחות אוהבים ,בלמידה במעבדה.
תשובותיהם מוצגות בלוחות הבאים:
לוח  :3מה שהתלמידים הכי אוהבים במעבדהN=53 ,
כמות משיבים

אחוז משיבים

עבודה עם מחשב

15

28%

תהליך ההכנה /יצירה

10

19%

הדפסה בתלת מימד

7

13%

תשובות שניתנו בידי פחות מ 10%-אחוז מהמשיבים :התוצרים שמתקבלים ( ,)N=5 ,9%עבודה עם תוכנות (,9%
 ,)N=5רכישת ידע ( ,)N=5 ,9%כלל הלימודים במעבדה ( ,)N=3 ,6%נוחות העבודה ( ,)N=3 ,6%עבודה עם כלי עבודה
שונים ( ,)N=2 ,4%שרטוט ( )N=2 ,4%ו'לא אוהב כלום במעבדה' (.)N=2 ,4%

לוח  :4מה שהתלמידים לא אוהבים במעבדהN=43 ,
כמות משיבים

אחוז משיבים

7

21%

5

15%

דרך ההוראה והמורה

5

15%

חלק מנושאי הלימוד

5

15%

חומר לא מובן /קשה

4

12%

שיעורים תיאורטיים
הסחות דעת
(לימוד בקבוצה)

תשובות שניתנו בידי פחות מ 10%-אחוז מהמשיבים :בעיות טכניות או היעדר ציוד מספיק לכל התלמידים (,8%
 ,)N=3קצב הלימוד ( ,)N=2 ,6%שרטוט ( )N=2 ,6%והדפסות (.)N=1 ,3%

נראה כי הלמידים אוהבים במיוחד את העבודה עם המחשבים ,ופחות אוהבים את השיעורים
התיאורטיים הנלמדים במעבדה.

 .5תרומת המעבדה לעתיד הלומדים
תכניות לעתיד :בשאלון נשאלו התלמידים על תכניותיהם לעתיד  ,כ 77%-מהמשיבים ()N=51
מתכננים לעשות בגרות מלאה )N=4( 6% ,אינם מתכננים לעשות בגרות מלאה ו )N=9( 14%-אינם
יודעים.
 73%מהמשיבים ( )N=46מתכננים לעשות בגרות מקצועית )N=5( 8% ,אינם מתכננים לעשות
בגרות מקצועית ו 19%-אינם יודעים אם יעשו בגרות מקצועית (.)N=12
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תרשים  :5תכניות לאחר הלימודים בישיבהN=65 ,
100%
90%
80%
70%

69%

60%
50%

42%

41%

40%
30%
20%
9%

8%

ללמוד בישיבה
גדולה

תוכנית אחרת

10%
0%

להתגייס לצבא

לעבוד

ללמוד מקצוע

לאחר הלימודים בישיבה ,מרבית התלמידים מתכננים להתגייס לצבא (42% .)N=44 ,69%
מהתלמידים רוצים לעבוד ( )N=27 ,42%או ללמוד מקצוע ( )N=6( 9% .)N=26 ,41%מעוניינים
ללמוד בישיבה גדולה ו )N=5( 8%-ציינו תכניות אחרות בהן :חתונה והתנדבות .שני תלמידים
עדיין אינם יודעים מה יהיו תכניותיהם לעתיד.
גיוס לצבא :נתונים אודות הגיוס לצבא התקבלו משתי הישיבות להן תלמידים בגיל גיוס (בישיבה
השלישית התלמידים הלומדים במעבדה צעירים יותר) ,ומוצגים בתרשימים הבאים:
תרשים  :6תכניות לאחר הישיבה -ישיבת אשרינו
16
14
12

15
14
12

10
8
6
4
2

2
0
כמות תלמידי יב' שמתגייסים לצבא
מתוכם כמה למדו במעבדה

כמות תלמידי יב' שממשיכים ללמוד בישיבה
סך הכל
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תרשים  :7תכניות לאחר הישיבה -ישיבת עתידך
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25
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2

0
כמות תלמידי יב' שמתגייסים לצבא

כמות תלמידי יב' שפונים למסלול להכשרת הנדסאים

מתוכם כמה למדו במעבדה

סך הכל

מהנתונים נראה כי מרבית בוגרי המעבדות מתגייסים לצבא .תלמידים מעטים ממשיכים ללמוד
בישיבה או פונים למסלול להכשרת הנדסאים.
תעסוקה עתידית 43% :מהתלמידים חושבים שירצו לעבוד בעתיד במקצוע שהם לומדים
במעבדה 38% ,אינם יודעים אם ירצו לעבוד בעתיד במקצוע זה ו 19%-השיבו שלא ירצו לעבוד
בעתיד במקצוע הנלמד במעבדה.
בקבוצות המיקוד ציינו התלמידים כי הם רואים תרומה של הלימודים במעבדה לעתידם
המקצועי ,כך שיוכלו ללמוד מקצוע ולהתפרנס ,או כפתח ללימודים מתקדמים בתחום אחר .לאור
חשיבות הלימודים עבורם ציינו חלק מהתלמידים כי הם משתדלים להגיע לשיעורים במעבדה
ולהקשיב בהם .תלמידים אחרים ציינו כי עבורם אין הבדל בנוכחות או הרגלי משמעת בין שיעורי
המעבדה לשיעורים אחרים .לדברי התלמידים נראה כי לרוב אין בעיות משמעת בשיעורי
המעבדה.

 .6יתרונות וקשיים
בראיונות המורים עלתה התייחסות למעבדות בישיבות כאל תכנית ייחודית ,שבכוחה לקדם את
התלמידים:
חשוב להגיד שזו תכנית מאד ייחודית במדינת ישראל ...זה משהו מאד חדשני והתחלנו את זה
מהאוכלוסייה הכי קשה ,זה שילוב שהוא לא קל ,אבל צריכים להיות אופטימיים...אם נצליח
לקדם אותם בכמה שנים קדימה ,לא בשנה אלא בכמה שנים קדימה ,לדעתי זו הצלחה אדירה
(מורה בתכנית).
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התלמידים נשאלו בשאלה פתוחה על היבטים שניתן לדעתם לשפר במעבדה ,תשובותיהם מוצגות
בלוח הבא:
לוח  :5היבטים הדורשים שינוי או שיפור ,לפי תלמידיםN=46 ,
דרך ההוראה (הוראת החומר בצורה
שונה ,בצורה מעניינת יותר וכדומה)

שיפור ושדרוג הציוד
אין מה לשפר

אחוז משיבים
35%

כמות משיבים
14

25%
25%

10
10

תשובות שניתנו בידי פחות מ 10%-אחוז מהמשיבים :יותר השיעורים וקצב לימוד מוגבר ( )N=3 ,8%ויותר עבודה
בקבוצות קטנות יותר או בשיעורים פרטניים (.)N=3 ,8%

מרבית התלמידים שהשיבו לשאלה התייחסו לשינוי בדרך ההוראה ,בעיקר לאפשרות לעבוד יותר
במחשבים וללמידה יותר פעילה.
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