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, תקופת הבחינות, בין אם מדובר בבחינות הבגרות או בחינות בביה"ס, היא תקופה שמאופיינת במתח

לא תמיד מתאפשר לנו לעצור גם למורות/ים וודאי שגם לתלמידות/ים.  ,ואי ודאות לכל הצדדים אינטנסיביות

 ת ומקדם אותנו? ולבדוק: מה קורה איתנו , מה קורה עם התלמידות/ים שלנו והאם מה שקורה משר

מהניסיון שלו  מלווה ורכז חטיבה עליונה בביה"ס קדמה בירושלים, שיתף בכנותמורה למתמטיקה, דנינו,  יניב

ולשמוע ממנו מה קרה  ישור זהבקבסרטון לצפות . מוזמנות/ים ומהתובנות שהוא ממשיך ואוסף לאורך השנים

 בביה"ס ואיך הוא כמורה וכמלווה למד שיעור חשוב. 

ים ושל /מורותהאז מה אפשר לעשות בתקופת הבחינות כדי להקל על תחושות הלחץ שלנו 
  התלמידים/ות ולסייע להם להגיע כמה שיותר מוכנים לבחינה? 

ורה בתקופה הזו של הבחינות. ולבדוק מה התחושות, מה קלשיחה משותפת לרכז את הכיתה  •
 לפרטים בתוך הכיתה, לכיתה כקבוצה שלמה. 

לשאול: מה חסר לכם/ן? לפעמים התלמידים/ות יודעים להגיד בעצמם מה צריך. שיחות אישיות,  •
עזרה פרטנית, להישאר קצת יותר אחרי השיעורים ולוודא שהכל בסדר, לשדר רוגע ושסומכים 

 עליהם/ן....
 תחושה של משימה משותפת. זה לא אנחנו המורות/ים מולכם התלמידים/ות, לתת לתלמידים/ות  •

 יש לנו מטרה משותפת, אנחנו איתכם/ן.
לטפח סולידריות בכיתה: אתם/ן לא רק לעצמכם/ן, אתם/ן גם לכיתה. יש לכם/ן אחריות גם על  •

הקבוצה, על החברים/ות שלכם/ן. לקבוצה יש יכולת השפעה מאוד גדולה על הצלחה של 
תלמידים/ות, ההבנה שיש למישהו את הידע והאפשרות לעזור למישהו אחר ושצריך להיות שם 

הם כימיה טובה ושאנחנו יבשבילו היא חשובה בתקופה הזו. אפשר לצרף תלמידים/ות שיש בינ
שיכולים להועיל אחד לשני. הסטטיסטיקות מראות ששיתוף הפעולה יכול להוביל לעליה  ות/חושבים

 ים. בציונ 30%של 
היה שכל אחד יבחר את החלק החזק שלו בקדמה שהתלמידים/ות הציעו לדוגמא אחד הרעיונות 

 בחומר הלימוד ויעביר אותו לשניים אחרים, ליצור עבודה יעילה בקבוצות. 
לנסות לרווח את לוח המבחנים, לתת אותו מספיק זמן מראש לתלמידים/ות כדי שיוכלו לתכנן  •

אם יש תלמידות/ים תם תכנית מסודרת איך אפשר להתכונן בצורה יעילה. ולהיערך לקראתו. לבנות אי
 צריך להבין שבתקופה הזו יצטרכו לעבוד פחות, לרכז את האנרגיות בלמידה. שעובדים, 

אני במה ומולנו: איפה אני עכשיו, איפה הקשיים שלי,  ה/לאפשר לכל תלמיד/ה לבדוק מול עצמו •
 כן/ה יותר. צריך/ה עזרה, מה יעזור לי לגשת מו

למידה עם ארוחה או  בערבקבוצות למידה  :לדוגמאלנסות לגוון את אופני הלמידה, מקומות הלמידה.  •
 מחוץ לבית הספר. 

עם בעיות משמעת. חלק מהבעיות יכולות לנבוע ממקור הלחץ של בתקופה זו פחות התעסקות  •
 הבחינות, אפשר לחכות ולהתעסק איתן אחרי. 

 טיפים ותובנות לקראת תקופת הבחינות 

 

 

  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=iDFmCzVuTdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDFmCzVuTdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDFmCzVuTdQ&feature=youtu.be
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על אסטרטגיות עבודה בבחינה: איך ניגשים לבחינה, להתחיל עם מה  לעבור עם התלמידים/ות •

טוב יותר, לאסוף תובנות שלנו כמורות/ים על מה יכול לעזור בשעת הבחינה ולהעביר  ות/שיודעים
 . ן/להם

 לקראת המבחנים. משהו מתוק בבוקר, מילים טובות, חיבוק. של אמון ותמיכה אוירה נעימה להשרות  •
. זה עוזר לנו בתקופה הזו תובנות ותיעוד לעצמנו ולמורות/ים אחרים מה עשינו, מה היהלנסח  •

 אונים.  בתחושה של חוסרולא  ות/יותר בפעמים הבאות, להגיע רגועים ות/ללמוד, להיות יצירתיים
ללמוד ממקצה מבחנים אחד למקצה הבא. לבדוק את עצמנו, מה עבד לנו טוב עם התלמידים/ות,  •

 איך גם אנחנו כמורות/ים יכולים להגיע מוכנים יותר.מה פחות, 
גם לנו מותר להיות בלחץ, להתפרק. החוכמה היא להיות מסוגלים לאסוף את עצמנו ולשדר  •

 לתלמידים/ות שאפשר להתרומם ושיש כוחות ואפשרות לעשות שינוי, טוויסט. 
 

 
 
 

 תה י"ספר הפעלות לשעת חינוך לכי -הפעילות לקוחה מתוך "שעת דיאלוג
. 

היא לבחון עם התלמידים/ות את המחשבות העולות בהם לקראת הבחינות/ הבגרויות, את  מטרת הפעילות
הקולות שנשמעים מסביבם או בתוכם, ולזהות יחד אלו מהקולות הללו מחזקים אותם/ן ואילו מחלישים 

 אותם/ן. 
. 

ש מכל קבוצה לכתוב רשימה תלמידים/ות בקבוצה, ותבק 3-4המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות בנות 
של "קולות שליליים" (קולות שחוסמים אותנו מלהצליח), ורשימה של "קולות חיוביים" (קולות שמקדמים 

 אותנו ועוזרים לנו להצליח). 
התלמידים/ות בכל קבוצה יוזמנו לשתף אלה את אלה ולספר מיהם האנשים שמהם הם/ן שומעים/ות את 

 לו קולות הם/ן משמיעים/ות לעצמם/ן. ייים" ואה"קולות השליליים" או "החיוב
. 

ולהכין קטע קצר  ,בהמשך כל קבוצה תתבקש לחשוב על סיטואציה או דילמה בהקשר ללימודים לבחינות
שמדגים את "הקולות השליליים" "והקולות החיוביים". אפשר לייצג את הקולות השונים באמצעות דמויות 

. בכל קבוצה, התלמידים/ות יצטרכו להחליט איך לסיים את הקטע, שונות של תלמידים/ות שמשמיעים אותם
 איזה קול גובר על האחר. 

בסוף הפעילות המחנכת תשקף לתלמידים/ות: אילו קולות עלו בקטעים השונים, איך בחרו התלמידים/ות 
לקחת הקטעים, אילו צורות התמודדות עם "הקולות השליליים" הוצגו ומה אנחנו יכולות/ים  לסיים את

 מהפעילות הזו לתקופה הקרובה, להתמודדויות שצפויות לנו.
 

 
. 
 

 

 ם תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטי, באתר החדש של עמותת קדמה
למקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח  המתאימים במגוון נושאיםוחומרים נוספים  

השנה, זהויות בחברה הישראלית,  פתרון סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד. 
 לאתר עמותת קדמה

 

 מה עובר לי בראש? פעילות לתקופת הבחינות  

 

 
  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/

