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 לקראת הבגרויות: חלק ב'
 

 לקישורהיכנסו  -לחלק א' 
 בעלון הקרוב נפרסם את "לקראת הבגרויות": חלק ג'

 

 חרדת בחינות 
המבחנים משמשים כיום בחברה כאמצעי למיון ותיוג של בני אדם כבעלי ערך נמוך או גבוה. גם מבחני הבגרות  

  .ולכן הם מלווים בתחושות של מתח וחרדה מכישלוןמהווים שלב קריטי בדרך להשגת מעמד חברתי או כלכלי, 
התלמידות/ים שואלים את עצמם מה המשמעות של הצלחה או כישלון במבחנים לגבי הדימוי העצמי שלהם/ן ולגבי 

חרדת מבחנים היא שם כולל לקשת   .עתידם/ן. לעתים, שאלות אלה מובילות תלמידות/ים למצבי מצוקה וקושי
בעת מבחן ולאחר מבחן, המביאות את התלמיד/ה להישגים נמוכים   ,ות לקראת מבחןרחבה של תופעות המתרחש

אשר אינם משקפים את יכולותיו/ה. מתח מסוים לקראת מבחן הוא תופעה נורמאלית כל זמן שהתלמיד/ה שולט/ת  
מעכבת  בו, ולא נותנ/ת לו להשפיע על ביצועיו/ה. כאשר החרדה היא ששולטת בתלמיד/ה, היא משתקת אותה/ו, 

למשל, תלמיד/ה    .אותה/ו, חוסמת את ערוצי החשיבה שלה/ו ומקשה על השגת הריכוז הדרוש להצלחה במבחן
עלול/ה שלא להצליח ללמוד היטב לקראת המבחן או  ,שעסוק/ה מאוד בתגובות הוריה/ו להצלחה או לכישלון במבחן

    .לתפקד בצורה תקינה בזמן המבחן
 
 

איך  ן/עליה לבחון יחד איתם .ים החווים חרדת בחינותות/יחידנית עם תלמידעל המחנכת להקדיש זמן לעבודה 
להוריד את עוצמת החרדה, אילו פעולות מרגיעות  ן/באה לידי ביטוי, מהיכן היא נובעת, מה יכול לעזור להםהחרדה 

וות חשוב מאוד לעבד את הנושא גם עם צ  .להיות בשליטה ולהתמודד עם הלחץ ן/ומאפשרות להם ן,/אותם
ים למבחני הבגרות. תרומת המורה להצלחה במבחן ות/ים של הכיתה, בעיקר הצוות שמכין את התלמידות/המור

ים לתופעות החרדה, יבחנו את הנושא כפי ות/ים יהיו מודעות/יכולה להיות משמעותית מאוד, ולכן חשוב שהמור
ים הסובלים מחרדת  ות/ים לעזור לתלמידות/וליכ ן/ויבדקו כיצד הם , יות/כמור ן/ים אותו מניסיונםות/מכיר ן/שהם

 י /משפטים כמו "אם רק תשתדל ,ציון נמוך עקב חרדה ה/שהשיג ה/ לומר לתלמיד ה / מורה עלול  ,בחינות. למשל
פשוט  ה/שכן הוא משדר את ההנחה שהתלמיד ,מסר של חוסר אמון  ה/"; משפט כזה יעביר לתלמידי/תצליח –יותר 

דווקא לחוסר אונים ולוויתור. תחת זאת, יש להעביר  ה/ומוביל אותו ה,/את ידיוובכך מרפה   - ה/לא השתדל
   .ומה ניתן לעשות להבא ,בעבר ן/ללמוד מטעויות, לבחון מה עיכב אותם ן/ים מסר המעודד אותםות/לתלמיד

 שונותה ובדרכים , עוסקות בחרדה כפי שהיא מתבטאת במגוון צורותהן פעילויות כיתתיות ההפעילויות הבאות 
 .להתמודדות עם החרדה

בלי לחץ: כך ה בירן, '(נג בכתבה תוכלו לקרוא גם רשימת עצות להורים שילדיהן/ם מתכוננות/ים למבחני הבגרות:
 )ynet ,4.5.2015', תעזרו לילדים לעבור את תקופת הבגרויות בהצלחה

 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4653412,00.html
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 'נוך וחברהיך השלם לחישעת דיאלוג: המדר'תמונה: מתוך סדרת הספרים 

 

 חרדה ופחד
 

ים לחשוב אילו ות/זמין את התלמידנים "חרדה" ו"פחד", ואת המיל(או על הלוח הלבן בזום) על הלוח  נרשום
ים לחשוב על מקרה או ות/בקש מהתלמיד נלאחר מכן  .אסוציאציות מעוררות בהם מילים אלה, ולשתף את הכיתה 

את המקרה: מה גרם   ה/המציג נבחן עם התלמיד/הולשתף את הכיתה.   י,ים מסיבה כלשהות/אירוע שבו היו חרד
? האם  ה/מרוצה מהאופן בו תפקד  יה/תהאיתה? האם הי ה/ בסיטואציה? איך התמודד ה/הרגישלחרדה? איך 

ים לומר מה היה ההבדל בין ות/את התלמיד , נזמיןלסיכום  ?ה/ורוצה לשנות משהו באופן ההתמודדות של  יה/תההי
הדרכים כם את  ים לסות/בקש מהתלמידנהמקרים השונים שהוצגו והתגובות אליהם, ומה היה הדמיון ביניהם, וכן 

 .התמודדות עם חרדהל השונות שעלו
 

 מחשבות ותחושות לפני, בזמן ואחרי מבחן  
 

התלמידות/ים ידפיסו או יעתיקו  ,"חש/ה, מרגיש/ה וחושב/תאת דף השאלון העצמי " ה/ לכל תלמידאו נשלח  נחלק
  4-5-בוצות של כאת הכיתה לק נחלק. לאחר מכן וישלימו את המשפטים באופן אישי את השאלון (הטבלה), 

בקבוצות את הדמיון יבחנו ים ות/. התלמידבתשובותיהן/ם את התלמידות/ים לשתף את הקבוצהזמין נו ,תלמידים
מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם חרדת   ,ינסו לחשוב יחד ואת ההבדלים בין המשפטים שהשלימו. לאחר מכן

  .ובוצות יוזמנו לשתף את הכיתה בעצות שכתבבמליאה, הק .ה/החרד ה/ בחינות, ויכינו רשימת עצות לתלמיד
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92/
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 אילו מחשבות יש לי?  אילו רגשות יש לי?  אילו תחושות יש לי בגוף 

  לפני מבחן 
 

  

  בזמן המבחן
 

  

  אחרי המבחן 
 

  

 
 

 
 'נוך וחברהיך השלם לחישעת דיאלוג: המדר'תמונה: מתוך סדרת הספרים 

 

 
 להחליף מחשבות שליליות במחשבות חיוביות 

 

 ן/שחוסמות ומעכבות אותם ,ליותלהחליף את המחשבות השלי לתלמידות/יםלסייע בפעילות זאת היא המטרה 
 ות/יםלתלמיד נשלח י.. פעילות זו תעסוק בכוחו של הדיאלוג הפנימן/במחשבות חיוביות שיכולות לקדם אותם

בווטסאפ הכיתתי רשימה של משפטים שליליים, או שכל תלמיד/ה תיתן דוגמה למשפט שלילי, וניצור ביחד רשימה. 
מזדהה לעתים, באיזו  היא/ם אילו מהמשפטים השליליים ברשימה הואלחשוב ע ה/מכל תלמידלאחר מכן, נבקש 

  ה אותם/שמעהאם מניסיון העבר?  ? האם הם מוכרים לו/המה מקורם  חושב/ת אותם? היא/תדירות הוא
מכל   נבקשלאחר מכן   י.ים יוזמנו לשתף במחשבות אלה בסבב חופשות/התלמידה? /לו ה/ים? מורה אמרות/מאחר

להתמודד עם מחשבות שליליות אלה, ומתי  הן/םחשוב אילו משפטים חיוביים יוכלו לעזור לל ותלמידה תלמיד
   הן/ם.כדי שיוכלו לסייע ל ם/ןלומר אותם לעצמ הן/םעלי

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92/
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 מחשבות חיוביות  מחשבות שליליות  
 אין לי סיכוי להצליח

 אני בטוח/ה שאכשל במבחן
אני לא מצליח/ה לכתוב במבחנים את כל מה שאני  

 יודע/ת.
 אני כל כך לחוצ/ה שלא אצליח להתרכז

 זה יהיה אסון אם אכשל
 אני במילא לא אצליח, אז בשביל מה להשקיע 

 אם אכשל, סימן שאני לא חכמ/ה.
 אם לא אצליח, ההורים שלי יתאכזבו ויכעסו

 אחר

 אני אעשה את המקסימום כדי להצליח 
 למדתי טוב, אין סיבה שלא אצליח

אסון, וזה לא אומר גם אם לא אצליח הפעם, זה לא 
 שאני כישלון.

 אם אכשל, אוכל לעשות שוב את המבחן
זה טבעי להילחץ במבחן, אין לי מה להיבהל מהלחץ  

 שלי
ההישגים שלי במבחן לאא משקפים את הערך שלי 

 כאדם
 אף אחד לא מושלם 

 אחר
 

ות לגבי היכולת  מחשבות שלילי  ת/מבטא דובר/ת אחתים לנהל שיחה שבה  ות/י מתנדבתמש  נבקשבשלב הבא, 
ים להיות ות/ים המציגות/במחשבות חיוביות. יש לעודד את התלמיד  ה/עונה לו ה/להצליח בלימודים, ואילו השני

לחשוב על  לדוברות/יםים לעזור ות/ים בכיתה יכולות/את זה. שאר התלמיד וים בהמחזת השיחה ולאתגר זות/יצירתי
יליות והמחשבות החיוביות מתחולל מאבק פנימי. כדי להתמודד  בין המחשבות השל" נאמר:לסיכום   .תשובה הולמת

 ."עם המחשבות השליליות עלינו למצוא מחשבות חיוביות חלופיות
 

 )4girlsקהילת (מטיפים של שביעיסטית: איך להתמודד עם בגרויות  
 חןלהבין שזה רק מב .1

נכון שהמילה "בגרות" נשמעת מאיימת, אבל זה בסך הכל מבחן מתוך הרבה מבחנים שנצטרך לעבור בחיים, 
 . ואם קורה שמקבלים ציון שלא מרוצים ממנו תמיד אפשר לגשת שוב לבגרות

 הללמוד טוב למתכונת ובעצם כל השנ .2
בגרות) ומהציון של הבגרות עצמה.   -ב בתי הספר הציון של הבגרות מורכב ממתכונת (מבחן שהוא מעין קדםובר

אני ממליצה ללמוד היטב וברצינות למתכונת בדיוק כפי שתלמדו לבגרות, וכמובן ללמוד כל השנה כדי שלא  
  .יווצר מצב שאתן בלחץ לפני הבגרותי

 לישון טוב טוב בלילה לפני הבגרות .3
 .רדם בבגרות שמתחילה בשתיים וחצי ונגמרת בשש וחצי זה לא תענוגיתאמינו לי, כמעט לה

 .  אוכל ביום של הבגרות .4
. אני ממליצה באותו היום לאכול ארוחת בוקר עשירה בחלבונים, 14:00ל 13:00ב הבגרויות מתחילות בין ור

הבגרות תאכלי ארוחה עם כמה שפחות  למשל לחמנייה והרבה קוטג' או חביתה, אם את אוכלת צהריים לפני
דקות ואז ייקח  10בצקים כי לבצקים יש נטייה להרדים. להביא לבגרות סנדוויץ' (לא שוקולד... זה ירכז אתכן ל

מכן את הריכוז), להביא פרי, ולהביא חטיף שוקולד אחד (לא יותר מזה.. אחרת הריכוז שלכן ידעך) וכמובן מים 
  ).לי שאתן תודו לי על הטיפ הזה(לא שתייה מתוקה ותאמינו 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.4girls.co.il/community/article/?id=62372
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  !לא ללמוד ביום של הבגרות .5
יש תלמידים שמחליטים ללמוד ביום של הבגרות, אני והמורים שלי לא מאמינים בזה ומאמינים שאפשר ללמוד  

עשה אחרי השעה הזאת רק תביא ללחץ ובמילא כנראה  יביום לפני הבגרות. למידה שת 20:00רק עד השעה 
 .ם. תנצלו כל יום לפני הבגרות בכדי לתרגל כמה שיותר ותגיעו ביום של הבגרות רגועותשלא תזכרו כלו

 געלהיר .6
כדי שלא   ,לא לגשת לבגרות בלחץ, לדפדף בבגרות ולעשות קודם את השאלות שאתן מבינות ובטוחות בתשובה

שון קודם להתחיל  . אני ממליצה בבגרות בלעליהן זמן בכדי לענות יותר תתעכבו על שאלות שאתן צריכות
פטרו מהחלקים היותר מתישים ומעייפים יבטקסט מיזוג ובבגרות בהיסטוריה להתחיל בשאלות מקור כדי שת

  .בהתחלה ולא בסוף המבחן שאתן כבר עייפות
 בסוף הבגרות לומר תודה למורה .7

 . קעהההשכן.. תתפלאו.. תקופת בגרויות היא גם תקופה קשה למורים. לכו לומר להם תודה על 
 
 

 התמודדות עם כישלון בבחינה 
 

חשוב מאוד לפתח את   . תחושת הכישלון היא תחושה קשה, מתסכלת ומכאיבה. היא עלולה אפילו לגרום למשבר
ים לא לעסוק בחיפוש אשמים ות/חשוב לעודד את התלמיד  .יכולת ההתמודדות עם כישלון כדי לא לשקוע לייאוש

  ן/ומה עליהם ,אלא לקחת אחריות ולבחון איך ניתן להשתפר בעתיד -שמה" "אני אשמה", או "המורה א -בכישלון 
לעשות על מנת להצליח. בהתמודדות עם כישלון יש לאתר את הנקודות הבעייתיות, לבודד אותן מתוך התמונה  

מטרת    .שיכולה לקדם בהמשך ,הגדולה שלעתים נראית קודרת, ולתרגם כל אחת מהן למשימה אופרטיבית
יא לסייע לתלמידים לערוך בירור אישי לגבי התגובות שלהם לכישלון בבחינה, ולאחר מכן לנסות ולבחון הפעילות ה

 .יחד דרכי התמודדות עם כישלון שיסייעו לגייס כוחות מחודשים להמשך
 
להן/ם כשהן/ם שתי מחשבות שעולות  יכתבו ה/קרא בפני הכיתה תרחיש אירוע של כישלון בבחינה. כל תלמידנ

ים יוכלו ות/. התלמידכתבולשתף את הכיתה במה ש נויוזמ ה/ לאחר מכן כל תלמיד  .לציון נכש ושקיבל םמגלות/י
ים יתבקשו לבחון את התגובות  ות/לשתף גם במקרים שבהם נכשלו בבחינה, ואיך הרגישו במקרים אלה. התלמיד

שהדפוס האופייני  נצייןכישלון? ים: אילו רגשות עולים בדרך כלל בתגובה לות/את התלמיד נשאלהשונות לכישלון. 
שישנה נטייה  נסביר  .במקום הניסיון לחשוב על פתרון ,אשמה עצמית או אשמה של אחר: הוא חיפוש אשמים

התסכול וההאשמה מקשה   ,או לכעוס עליו, וכי ההתבוססות בתחושות הצער עליוהכישלון, לבכות  "להיתקע" סביב
ים לא לחפש אשמים בעקבות כישלון, ותחת זאת לערוך בדיקה ות/למידאת הת נעודדעלינו להפיק לקחים להמשך. 

ים לחשוב מהן  ות/לתלמיד נציע  .עצמית, לשנות את הדרוש שינוי, ולתעל את הרגשות הקשים לעשייה חיובית
זמין את נבעתיד ולהימנע מכישלון, ו הציוניםלעבוד על מנת לשפר את  הן/ם צריכות/יםהנקודות החלשות שעליהן 

, נשלח אותה  ההצעות נערוך רשימה שלים לשתף ולהציע אלה לאלה הצעות מתוך ניסיונם. ות/מידהתל 
דגיש שהאפשרויות לתיקון צומחות מתהליך של בירור; לכן חשוב לשמור את המבחנים, לעבור נו לתלמידות/ים,

 .עליהם, ולברר עם המורה המקצועית היכן בדיוק היו השגיאות
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 
 
 

  :האירוע של כישלון בבחינ
אתמול הייתה לך בחינת מתכונת בלשון. זוהי בחינה מאוד חשובה שיש לה השפעה על ציון הבגרות שלך בלשון. 

מתוך שלושה נושאים   .וקראת את כל החומר גם בספר וגם במחברת ,שבוע לפני, ארגנת את כל החומר לבחינה
ת עליו. אבל בשאר הנושאים הרגשת לא הצלחת להבין אותו וויתר  ,לבחינה, היה נושא אחד שפחות שלטת בו

המורה חילקה את    .הגעת לבחינה. הרגשת לחץ והיית מתוח/ה, היו לך פרפרים בבטן  .בטוח/ה ובקיא/ה בחומר
ענית על כל השאלות האחרות ויצאת   .וראית שהיו גם שתי שאלות על החומר שלא היה לך מובן מספיק ,הבחינה

 !ת המבחנים. את/ה מסתכל/ת על הציון ורואה... שנכשלתעכשיו, המורה מחזירה א .בהרגשה טובה
 

 ביחד פתרון  לחפש האשמת המורה "אני אשם/ה" 
 "ידעתי אכשל."

 "לעולם לא אצליח." 
 "נמאס לי."

 "זה מגיע לי."
 "אין לי סיכוי."

"אני לא טוב/ה 
 בלימודים."

"אני לא יודע/ת את  
 החומר הזה."

"אני שונא/ת את 
 המקצוע הזה."  

יודע/ת ללמוד   "אני לא
 למבחנים."  

"אני כבר שנים 
 נכשל/ת." 

"אני מוותר/ת על 
 הלימודים."

 "זה לא מצליח לי."
 "אני מרים/ה ידיים."

 אחר...
 

המורה הכשילה אותי  "
 "בכוונה.

 "המורה שונא/ת אותי."
 "המבחן לא היה הוגן."
אני לא לומד/ת יותר  "

 " .הזאת עם המורה
 בין מפלההמורה "

 "התלמידים.
מורה לא בדק/ה את  ה"

 "המבחן כמו שצריך. 
המורה לא יודע/ת  "

 "לקרוא כמו שצריך. 
המורה לא רוצה  "

 "שאצליח.
המורה לא הסביר/ה  "

 "טוב את החומר.
 אחר...

 

 " למידה.באשקיע יותר זמן "
אשב עם המורה ללמוד  "

 "מהטעויות.
אקרא את המבחן לבחון מדוע "

  "ירדו לי הנקודות.
 "יסוח שלי.אעבוד על יכולת הנ"
   "אעבוד על ארגון וסדר בתשובה."
  "אעבוד על יכולת הריכוז שלי."
 "עזר במישהו.יאני צריך/ה לה"
אני צריך/ה להשלים את הפערים "

  "שיש לי בחומר.
אני צריך/ה להבין את החומר ולא "

  "פה.=רק ללמוד אותו בעל
אני צריך/ה ללמוד לסכם את "

  "החומר.
חבר/ה אני צריך/ה ללמוד עם "

את החומר שאני פחות שולט/ה 
 "בו.

 אחר...
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