
 

 מגמה בחירת

 מבוא

הלימודים לקראת כנית הצעיר בוחר את מגמת ובתם שנה הראשונה ללימודימהלך הב

  .הןוהבחירה היא באחת משתי מגמות פועלות מוסד חינוכי כל ב לרוב, ההסמכה הטכנולוגית.

החלטות הלומד לקבל  ,כחלק מהעצמת הצעיר כבוגר אוטונומי תהליך הבחירה משמעותי

 .בהתייחס לעתידו

 בחירת המגמה  תהליך

 מטרות התהליך

  קשורים לבחירה, כגון: העדפות, נטיות, הערכים וה והבנת המושגיםהעמקת הידע

 והבחירה עצמה. אחריות, אוטונומיה

 כרות האישית של הצעיר עם העדפותיו, כישוריו ומוגבלותויהעמקת הה. 

 טיפוח אחריות אישית ועשייה מובנית של הצעיר לקראת בחירת מגמה. 

  לימודים בלהתמיד תסייע לו  ,הצעירבחירה של מגמת לימודים אשר תעניין את

  .ח זהות מקצועיתותיפאותו לעבר תקדם ו

  גישה חיובית,: פרואקטיביות, , כמומרכזיותות תעסוקה מיומנויכישורים ותרגול 

 .ןניסיוהמת נתונים, יכולת לרפלקציה עצמית ולמידה קבלת החלטות מבוססו

 

 



 

 בתהליך הבחירה שלבים

 שלבים מובחנים: שלושהכולל תהליך בחירת מגמה 

 הפועלות במוסד החינוכיהצגת שתי המגמות קיום שיח כיתתי ו ':שלב א.  

 של כל הכיתה בלימודי שתי המגמות התנסותחשיפה ו ':שלב ב. 

 מגמההלקראת בחירת עם הצעיר של הצוות שיחה אישית  ':שלב ג. 

 . נוספתלשיחה אישית את ההורים  אפשר להזמיןהצעיר  שלב נוסף לבחירה: בהסכמת

 דגשים ועקרונות

סייע לצעיר לבחור מגמת לימוד בהתבסס על "מודל ל כדייקיים תהליך מובנה הצוות החינוכי 

 ועקרונותיו:" תמיכה בקבלת החלטות

 לרצונותיו  בהתאםלקבל החלטות העדפה וזכות  ,לכל אדם יש רצון :רצון והעדפה

 .ולהעדפותיו אלה

 תוך קבלת רצונועיצובם בהתאם לללהגדרת חייו ו ,לכל אדם הזכות לחירות :חירות ,

 .תמיכה אם נדרשת

 יש יותר מדרך אחת נכונה לחיות את החיים ולקבל החלטות לגביהם :פלורליזם. 

 תוך  ,אוטונומיהלגם עם מוגבלות, לעצמאות ו ו של כל אדם,זכות :תמיכה מותאמת

אלא  ,של האדם ומיכות אינו מדד לחוסר יכולתקבלת תמיכה מותאמת. הצורך בת

 לאדם לממש את רצונותיו.לחובת החברה לספק התאמות שיאפשרו 

והעמקת הידע תוך בפני הכיתה הפועלות במוסד החינוכי הצגת שתי המגמות  ':שלב א

 למידה משותפת

https://drive.google.com/open?id=17lRRV2Bc6ayRyiN-pVtHS7Qbw5zlsCnuVw56eGCmB5k


 

מומלץ כי במהלך השבוע כל אחת מהמגמות. של מוצע להקדיש זמן לחקירה משותפת 

אודות התכנים על בו יציג מידע שלשיעור יוזמן כל אחד ממורי המגמה הראשון ללימודים 

מורי המגמה כל אחד ועוד.  ,, סביבת הלמידה, עיסוקים עתידיים אפשרייםבמגמה הנלמדים

 .המגמה שיעור נפרד להצגת םיקיי

רשימה של שאלות ביחס לכל יכינו  ,המחנכת בשיתוף פעולה עם ם,תלמידיה ,לאחר החשיפה

 .עליהןתשובות לקבל  בקשווימגמה 

 ,ולמידה שיתופית מורי המגמות ל ידיעלתלמידים המידע שנמסר  בעקבות ,שאלותה תהכנ

קבלת החלטות  חלק מתהליך יאוהתרגול מיומנויות מורכבות ל רבה משמעות יא בעלתה

 פרואקטיביות,מקדמת  חקירה ודיון,הכנת השאלות, תוך בנוסף לכך, . מבוססות נתונים

 ועוד.  ,ןמניסיולמידה , רפלקציה עצמית

 שתי המגמות ל חשיפה ':שלב ב

 כל מגמה.בשעות  16 . תלמידי הכיתה ילמדושתי המגמותתיחשף לבשלב זה כל הכיתה 

  .במעבדהיתית יהתנסות חוו וכן יםעיוני נושאים ,מושגי יסוד הלמידה תכלול

י שיקול דעתו של שלהלן ועל פ ת הדרכיםבאח ויתקיים שבועות ארבעהתהליך זה יימשך 

 :צוות החינוכיה

 שבועיים של מגמה א - של לימודי המגמה': שמונה שעות שבועיות מודל א' 

  .'שבועיים של מגמה בלאחריהם ו

 ך . סשבועותה ארבעתבמשך  מגמהכל של לימודי  ': ארבע שעות שבועיותמודל ב

 .שעות כל מגמה 16 - הכול

 



 

  ת המגמההצעיר ובחירשל הצוות החינוכי בהשתתפות שיחה אישית  ':שלב ג

הקשורה  הבמטרה לקיים שיחאישי  באופןיפגש עם כל צעיר המחנכת או המרפאה בעיסוק ת

 .על ידי הצעיר המועדפת םחירת מגמת הלימודילב

 :דגשים לשיחה

 מה  , כגון:מהמגמות בחודש האחרון לימודים בכל אחתמה יואת חוויותבטא יצעיר ה

 .ועוד ,עניין וסקרן אותו, מה מרגש אותו בלימודים, מה מטריד אותו

 כל מגמהלימודיו בשל  (יתרונות וחסרונותמשמעויות )נסח יצעיר ה. 

 ללמוד? מה הדרישות  ןמענייהיה לי יותר ימה  למשל: ,בין המגמות ישווהצעיר ה

/משעמם לבצע ןמעניייהיה לי קל/קשה/ פרויקט גמר? האםאו ל לקבלת הסמכה

ארוך? האיזו מגמה יותר קרובה לשאיפות המקצועיות שלי לטווח  פרויקט כזה?

בשנתיים  מהנה להתנסותלאיזה מורה יותר התחברתי? באיזה תחום יהיה לי יותר 

 .(5-1-את המענה לשאלות אלו ודומות להן הצעיר ידרג בסקאלה מ הבאות?

  הקל עלי האם יש התאמות והנגשות שיוכלו לסייע לי ול –המגמה מעניינת אותי אם

  .)מומלץ להתייעץ עם המרפאה בעיסוק בשאלה זו( ?םלימודיהאת 

אשר בטוחים מראש  כאלהלזה משמעותי גם לצעירים מתלבטים וגם  תהליךכי  ,יודגש

 .ת עליהםפמועדאיזו מגמה 

 לבחירה -שלב נוסף 

שיחה  במסגרת זו, אפשר לקיים והוא מתקיים רק בהסכמת הצעיר. אינו חובהשלב זה 

. הצוות החינוכי מוזמן לעודד מגמההבנושא בחירת  והצעיר והוריבהשתתפות אישית נוספת 

. השיחה חשובה גם ההעדפה האישית שלהם בזיהויצעירים אשר מביעים קושי  עםשיחה כזו 

 ציפיות ההורים ולסייע לצעיר להתמודד עם ציפיות אלו. ןכדי לברר מה



 

 המלצות לתכנון השיחה:

  כדילהציע שיקולים לבחירה יוכלו בה ההורים שמרחב שיאפשר שיחה פתוחה, יצירת 

 שיקוליו ודעתו בפני הוריו.רצונותיו, הצעיר יוכל לברר את העדפותיו ולייצג את ש

 תיו והעדפותיו בפני הוריולהביע את רצונוצעיר הצלחתו של הב תמיכה. 

 באופן אוטונומיההורים לאפשר לבנם/בתם לקבל החלטה  עידוד.  

, תעסוקהמקדם  ,מרפאה בעיסוק :ףאיש צוות נוסשיתוף באת השיחות האישיות ניתן לקיים 

 מטפלת., יועצת

 אחריות על התהליך

על ידי אחראית על הובלת התהליך לבחירת מגמות ללימודים מחנכת הכיתה בשנה א' 

 תלמידיה.

 

 

 


