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  מה חשוב לדעת? –ת לקראת הבגרויו

 

 מערך שיעור מקוון: 
תקופת הבגרויות מתקרבת, התלמידות/ים מגיבות/ים לכך בדרכים שונות: חלקן/ם כבר התחילו ללמוד, חלקן/ם 
אדישות/ים לכאורה ומחכות/ים לרגע האחרון, וישנם גם תלמידות/ים שמביעות/ים את חששותיהן/ם. לרוב, כל מורה 

עי/ת מכינ/ה את התלמידות/ים לבגרות במקצוע: מה היא כוללת, דוגמאות  לשאלות בגרות ועוד. אולם פעמים מקצו
רבות חסרה לתלמידות/ים הכנה כוללנית יותר שמתייחסת אליהן/ם כלומדות/ים בעלות/י רגשות, קשיים ודרכי 

ות להכין את התלמידות/ים שמאפשר שיעורים ופעילויות  מספרבחרנו להציע התמודדות שונות עם לחצים. 
ניתן כמובן לבחור מתוכן את מה שמתאים  ברמת הידע, ברמה הרגשית וברמה המעשית. בחינות הבגרות ל

 לכיתה שלכן/ם, אך בכל מקרה, אנחנו ממליצות להתייחס לכל הרמות האלו.
ודת הבגרות ועל  : מה התלמידות/ים יודעות/ים על בחינות הבגרות, על תעעוסק ברמת המידע השיעור הראשון

הבגרויות בכלל, ואיזה מידע עוד חסר להן/ם. ההנחה היא שידע בנושא עשוי להרגיע חששות, ולהגביר את תחושת  
הפעילויות הבאות המוצעות בהמשך מתמקדות בתחושות של התלמידות/ים הביטחון והשליטה של התלמידות/ים. 

שית. בעלון הבא נמשיך ונעסוק גם בחרדת בחינות  לקראת הבחינות, בקשיים, ובדרכים להתמודדות רגשית ומע
 ובאסטרטגיות למידה לקראת הבגרויות.

 
בתיכון  ארגון הלימודים והבחינות", 1אויר עמל חיל ה טכנולוגיתיכון המלצה למקור מידע טוב על בחינות הבגרות: 

  "בגרותבגרות וזכאות לתעודת  – הולץ
 

 
 

 Wikimedia Commonsטברג', 'בחינת בגרות, תיכון רו, uOmrihayתמונה: 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www1.amalnet.k12.il/holtz/examsboard/Documents/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A5%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
http://www1.amalnet.k12.il/holtz/examsboard/Documents/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A5%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92.jpg
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 מהלך השיעור
 

השיעור בפני התלמידות/ים: 'הבגרויות', ואת מטרתו: לתת מידע, : נציג את נושא ד') 10שאילת שאלות בנושא (
ולהסביר מה עומד בפנינו. נבקש מהתלמידות/ים לכתוב אלינו בווטסאפ (רצוי בפרטי, כדי שיוכלו להרגיש בנוח) 

שאלות שאינן קשורות בעניין אישי כמו מה יהיה (שאלה אחת לפחות שמעסיקה אותי בהקשר לבגרויות הקרבות. 
 ן הפנימי שלי). נשמור את השאלות להמשך השיעור.הציו

 

ולשתף ש ברשת דוגמא אחת של תעודת בגרות, כעת נבקש מהתלמידות/ים לחפ ד'): 10דוגמה לתעודת בגרות (
 במליאה בהתרשמויות שלהן/ם, נוכל לשאול את השאלות הבאות:  

  תעודת בגרות?  לפני כן האם ראית/ן כבר 
 ן/ם במיוחד? מה הפתיע אתכן/ם? מה עניין אתכ 
  ?האם לדעתכן זו תעודה טובה? מדוע 

 

ונשלח לזוגות קישורים נחלק את הכיתה לזוגות באמצעות החלוקה לחדרים בזום,  ד'): 15קטעי מידע בזוגות (
לשתי הכתבות הבאות. בני/בנות הזוג יחלקו ביניהן/ם את הכתבות, כל אחד/ת תקרא את הכתבה שקיבל/ה ותספר 

 בת הזוג שלה. את עיקרי הדברים לבן/
  (אדיר ינקו,  .)ובה שהשתנה השנהלמעט הקטע על מקצועות הח( "מה שווה תעודה הבגרות?" : 1כתבהynet ,

25.2.2020( 
  6.4.2020(חדשות חינוך, מעריב אונליין,  "את לוח הבגרויות הסופירד החינוך פרסם מש": 2כתבה( 

 
 

בתחילת השיעור, ונמיין אותן, נראה מהן השאלות  התלמידות/ים נעבור על השאלות ששאלו בזמן הפעילות בזוגות,
אוכל  המרכזיות שחוזרות, על אילו מהשאלות יקבלו תשובות בקטעי המידע, אילו שאלות יוותרו ללא מענה, והאם

 לענות עליהן/ם. כמו כן נשים לב לרגשות שעומדים מאחורי השאלות (לחץ, חששות ועוד).
 

 נשאל את התלמידות/ים:  במליאה
  .מה למדו מכל אחת מהכתבות, ואילו שאלות עלו להן/ם לגבי הדברים שקראו 

 

ת העיקריות שחזרו נזכיר לתלמידות/ים את השאלות ששאלו בתחילת השיעור, נתייחס לשאלו ד'): 5סיכום (
ולשאלות נוספות. נשאל האם המידע שנחשפו לו עכשיו ענה על חלק מהשאלות? ואילו שאלות נותרו בלי מענה? 
נוכל לענות על השאלות בעצמנו בשיעור זה או בשיעור הבא או לשלוח את התלמידות/ים לברר את התשובות 

 סינכרונית.-כמשימה א
שלהשערתנו היו מאחורי השאלות, ניתן לגיטימציה לחששות ולכל רגש אחר, נסכם את השיעור בהתייחסות לרגשות 

נאמר שמידע יכול לפוגג לפחות חלק מהחששות, ולכן חשוב מאוד שנשאל ונברר לעצמנו מה שעדיין לא ברור לנו. 
 . לקראת הבגרות שלנו תחושותנאמר גם שבשיעור הבא נעסוק יותר ב

 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-5682854,00.html
https://www.maariv.co.il/news/Education/Article-758627
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 : אופציות נוספות למשימות אסינכרוניות

"? נמצא גרף עם נתוני הבגרות של ישראל. ננחה את מה שווה תעודת הבגרותבכתבה שקראו התלמידות/ם: " .1
אם מדובר וות אותם/ן ליישובים אחרים לפי בחירתנו (התלמידות/ים  לבדוק את הנתונים ביישוב שלהן/ם, ולהש

נבחר יישובי פריפריה, ולהיפך אם היישוב שייך לפריפריה, נבחר יישוב מבוסס), בשיעור הבא  ביישוב מבוסס, 
 נתייחס להבדלים שמצאו, וננסה להסביר אותם.

ות/ים יתבקשו לקרוא את  התלמיד  . של תלמיד אותנטי נשלח לתלמידות/ים את הקטע הבא, שמביא סיפור .2
תשובה. גם כאן, בשיעור הבא נשמע את התשובות שענו, ונוכל לדון בהן, להסכים עמן או לו הקטע, ולענות 

 להתנגד להן.  
 

 ? לא סיימתי בגרות מלאה. האם העתיד שלי בזבל
The ghost rider  14:38בשעה  27/06/14-כתב את השאלה ב | 18בן 

 12תם מהכותרת, לא יצאתי ממערכת החינוך עם תעודת בגרות (מה כן, יש לי תעודת השנה סיימתי י"ב. כמו שהבנ 
שנות לימוד). הלימודים פשוט לא עניינו אותי, זלזלתי המון, נכשלתי הרבה... בקיצור, לא רציתי ללמוד. עדיין לא  

 .וקףבכל ת וסירבתי, רוצה ללמוד, המנהל שלי רצה לדחות לי את הגיוס בשביל להשלים בגרויות
שנות לימוד אך בלי בגרות   12שנה שהייתי חייב, עם תעודת  12-בקיצור, קרה מה שקרה, כיום אני כבר סיימתי את ה

 .יחידות בגרות סה"כ), וחודש לפני גיוס 8(צברתי רק 
עכשיו השאלה שניצבת בפניי היא האם המצב שלי הוא כזה נורא? בהנחה שלא ארצה להשלים בגרות אחרי צבא 

להניח שלא ארצה), נגזר עליי לחיות בעוני ועם משכורת מינימום? (ארצה להדגיש כי מעולם לא תכננתי (וסביר 
להיות מנכ"ל של איזה חברה ענקית ובינלאומית או משהו מוגזם בסגנון, אבל כן ארצה להרוויח משכורת הוגנת 

 לשלם חשבונות, לקנות דירה משלי בסופו של דבר   -שאוכל להתקיים ממנה 
 לכל שלב בחייםייעוץ  – Ask People אתרמקור: 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-5682854,00.html
https://www.askp.co.il/question/32611
https://www.askp.co.il/question/32611

