
 תלמידות ותלמידים,

 

 
 

 81-עד ה 5-זאת עובדה מוגמרת לרוב אוכלוסיית בני ה אנחנו נמצאים בבית הספר,

 במדינת ישראל. 

.נומהשנים הראשונות לחיי שנה, 81בית ספר במשך נמצאים ב אנחנו  

 

שקיימות הבנתי ה י"ב. עם סיום שנותיי בבית הספר אני עכשיו מסיימת את כית

 במערכת זאת שתי גישות לימוד מרכזיות. 

אחת, מתקיימת על ידי העברת ידע מהמורה לתלמידים. בשיטה זאת התלמיד צריך 

. אחת , שכן הוא נבחן עליו ולכל שאלה תשובהומדויקלהפנים חומר מוגמר   

, ה השנייה היא דרך התנסות. הלימוד דרך התנסות היא חוויה של אדם עם עצמוהשיט

בהתנסות הוא בוחר את אורך ועומק  עליו לעשות משהו שלא עשה קודם. ויה זאתבחו

גרת של בית הספר בעבודות נושא הלימוד. דרך לימוד של התנסות בא לידי ביטוי במס

מחקר עצמאי, איסוף נתונים,  תהליך של ביצוע עבודה להגשה מכיל בחובולהגשה. 

תיבה ועריכה. הסקת מסקנות, כעיבוד וניתוח הנתונים ולבסוף   

אני, מכל שנותיי בבית הספר מבינה שלמדתי הכי הרבה מכתיבת עבודות. הלימוד דרך 

כתיבת עבודה היה תמיד יותר מעמיק ויותר מעניין מאחר והוא נעשה בדרך שלי, בקצב 

ובסופה שלי. מסיבות אלה גם נהנתי מתהליך כתיבת העבודה  הענייןשלי ומתוך תחומי 

ושמחה.הרגשתי מסופקת   

 

 



 
 

.לעשות יכול כל תלמידשעבודת גמר היא העבודה הגדולה והמקיפה ביותר   

 

שווה  של מקצוע לבגרות,שעשייתה היא שוות ערך להרחבה עבודת גמר היא עבודה 

חמש יחידות לימוד. ניתן לעשות עבודות גמר בכל מקצוע שנבחן לבגרות. במסגרת 

 . התלמידה והמנחהעבודת הגמר התלמיד מצוות למנחה המשתייך למוסד אקדמי

מתהווה במהלך שנה שבין י"א לי"ב.  עצמה מחליטים על נושא העבודה והעבודה  

 

הייתה אחת החוויות הלימודיות אני עשיתי עבודת גמר ואני יכולה להעיד שזאת 

העבודה על כל חלקיה  בימי בית הספר הארוכים. עשיית לי הטובות ביותר שהיו

תי להתנסות בהרבה מאוד תחומים. ההתנסות, כמו שציינתי ואלמעשה הביא 

בהתחלה, מלמדת, ואני בעבודה הזאת למדתי הרבה מאוד דברים חשובים שלא הייתי 

לחשוב בצורה  ם האלה. מעבר ללמידה איך למצוא מידע,לומדת בשום דרך אחרת בשני

, להתמקד, לסמוך להסתקרןלמדתי להתמיד, להתנסח וכדומה,  לבצע ניסויים מדעית,

להתמודד עם אי וודאות,  , עזר באחריםהעל עצמי ועל היכולות שלי, להיות רצינית, ל

לא  חשוביםמנוחה והנאה כי להיזהר מהתמדה עיוורת ו ,וגם ,להתמודד עם קשיים

. פחות  

העבודה הייתה אתגר בשבילי, מעולם לא עשיתי משהו דומה לה וכן ההתגברות על 

.שלי הלימודיות והאישיות יכולותייגר חישלה אותי ושיפרה את האת  

 

  בעבודת הגמר שלי בחרתי לעסוק בנושא של מדעי הסיבה בהקשר של עצים ויערות
 .)במסגרת מכון ויצמן למדע, רחובות(



כי הוא אקטואלי, שנית כי ניתן לגשת אליו  ראשית ממספר סיבות.בחרתי בנושא זה 
יש לו חשיבות ש וכן משוםכלכלי  –, חברתי זואולוגיגאולוגי,  -ממגוון רחב של היבטים 

 כדור הארץ.  פני על חייםהמשך הל
. מורכב ורלוונטיעם התקדמות העבודה התבהר לי יותר ויותר עד כמה הנושא הזה 

בחמישים השנים האחרונות נכרתו יותר ממחצית יערות העולם ש למשל,דתי למ
(Dudley, 1995המדבור משפיע באופן ישיר על כ ,)- מיליון אנשים ברחבי העולם  152

מיליון אנשים יצטרכו לעזוב את מקום מחייתם בעקבות  835, 1212וצופים שעד שנת 
 (. Malagnoux, 2007נזקי המדבור )

 

      
 

 
ממליצה בחום לכל מי שסקרן ואוהב ללמוד דברים חדשים, לפתוח את הראש, ליצור 

 .ולכתוב
 

 נענע טראוב
 

4.1286 
 
 
 
 

על עבודתה של נענע ומה עוד קבלה נענע בעקבות ביצוע עבודת הגמר נוספים  פרטים
 באתר מפמ"ר מדעי הסביבה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mada
eHasvivva/Prasim/AvodatCheker/BeerSheva.htm 

 
 

 

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/AvodatCheker/BeerSheva.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Prasim/AvodatCheker/BeerSheva.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


