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הקדמה
סטודנטים/ות יקרים/ות,

השנה הראשונה  באקדמיה היא לרוב מאתגרת ובעלת מאפיינים שונים ממסגרות לימוד קודמות כמו בית 
ספר תיכון. קצב הלימודים, היקף ומורכבות החומר הנלמד, והעדר מעקב מתמיד על לימודיכם, מחייבים 

אתכם להסתגל לשיטת לימוד שונה.

ההסתגלות לעיתים מלווה בתחושות של לחץ, חוסר הבנת החומר, בלבול וחוסר ריכוז, תחושות של חוסר 
התאמה בין החומר הנלמד למקצוע אותו בחרת ועוד. 

אל תיבהלו! תחושות אלו הן טבעיות ומתעוררות בקרב סטודנטים רבים בתחילת דרכם האקדמית. 

לכן חיברנו עבורכם את החוברת הבאה. מטרתה לסייע לכם לפתח כישורי למידה ודפוסי התמודדות יעילה, 
על מנת להקל על הסתגלותכם ללימודים. החוברת תתמקד במיומנויות למידה, כישורים המאפשרים ללומד 

להתמודד בצורה מיטבית עם הדרישות הלימודיות.

אנו מייעצים לכם לשוב ולעיין בה מפעם לפעם, על מנת להפיק ממנה את המרב.

 מאחלים לכם הרבה הצלחה,
 תמיד פה אתכם ולרשותכם,
המדור לקידום הסטודנט

מהדורה ראשונה

מרץ 2019

כתבה: עדן דר
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 אין סודות בהצלחה. 
 זאת התוצאה של הכנה, 

עבודה קשה ולמידה מטעויות

מיומנויות למידה
אי  במצבי  לעמוד  נפשי  לימודית, מוטיבציה, חוסן  מיומנות  יכולת,  פונקציה של  היא  בלימודים  הצלחה 
עם  מיטבית  בצורה  להתמודד  ללומד  המאפשרים  כישורים  הן  למידה  מיומנויות  כאמור,  ומזל.  וודאות 
ניתנות לרכישה ולשיפור במהלך הלימודים ובמהלך החיים המקצועיים בכלל.  הדרישות הלימודיות. הן 

רכישת מיומנויות למידה נכונות משפיעה על הצלחה בלימודים, ועל תחושת הערך העצמי.

המיומנויות המוצעות בחוברת זו נגזרות משלוש הנחות יסוד של הלימודים האקדמיים:

לרכישת . 1 עיקרי  אמצעי  והוא  ההרצאות,  לשעות  מחוץ  עצמי  לימוד  על  בעיקרו  מתבסס   הלימוד 
ידע חדש.

הלימוד הוא אקטיבי ומדגיש עשייה. הסטודנט באקדמיה הוא סטודנט פעיל ומעורב, חוזר על החומר, . 2
פותר, משווה, שואל שאלות וכו'.

הסטודנט אחראי על פיתוח מערכת בקרה על לימודיו. אין בקרה יומיומית מצד הסגל האקדמי על . 3
מידת ההבנה ולכן נדרשת בדיקה עצמית. 

הרצאות ותרגילים
נוכחות

אינכם חשים  אם  גם  להרצאות  להגיע  מאוד  מומלץ  זאת  למרות  חובה.  נוכחות  אין  בהם  קורסים  ישנם 
בתחילה שהן תורמות להבנתכם. בהיעדר מהרצאה, אתם אומנם "מרוויחים" זמן חופשי ללימוד עצמי, אך 
עלולים להפסיד חומר והדגשים שרק המרצה יכול להעביר. המרצה יוצר אינטגרציה של חומרים הלקוחים 

ממקורות רבים, ומדגיש היבטים על פי ניסיונו ותפיסתו.

התיאוריה  את  להמחיש  נועדו  התרגילים  להרצאות.  במקביל  תרגילים  מתקיימים  בהם  קורסים  ישנם 
מאחר  האפשר  ככל  רבים  תרגילים  לפתור  כדאי  והוכחות.  בעיות  פתרון  הדגמת  ידי  על  יישומה  ואת 
להבין  לרוב  נדרשים  אתם  בבחינות  עצמי.  תרגול  באמצעות  בעיקר  נרכשת  בעיות  לפתרון  והמיומנות 
ובמקביל להפגין מיומנות טכנית רבה בפתרון בעיות. התרגילים נערכים במסגרת  עקרונות תיאורטיים 
יותר מצומצמת מאשר ההרצאות, והם מהווים הזדמנות לשיחה בין הסטודנטים לבין המתרגל על החומר, 

ומכאן חשיבות הנוכחות גם בתרגילים.

רישום וארגון החומר
השתדלו לכתוב בפרוט, גם אם בהתחלה הדברים נראים לא מובנים. במשך הזמן תלמדו לרשום את הדברים 
רצוי  כדי הקשבה,  נלמדת. בתחילת הסמסטר, אם אתם מתקשים בכתיבה תוך  זו מיומנות  העיקריים- 

שתיעזרו במחברות של חבריכם לכיתה.
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פתרון והגשת תרגילים
קיימת חשיבות רבה להתמודדות עצמאית עם תרגילי הבית. גם כאשר אין חובת הגשה, כדאי מאוד להגיש 
יוצרים הזדמנות לעבור  את כל תרגילי הבית, שכן הם מהווים דרך לבדיקה עצמית לגבי הבנת החומר, 
מתיאוריה לפתרון מעשי, ומסייעים להטמעת החומר ולזכירתו. הכנת תרגילי הבית באופן עצמאי מחייבת 

אתכם לחשוב ולשאול שאלות, ולכן חשוב מאוד להיעזר בהם באופן רציף ולא רק לקראת הבחינות.

מומלץ מאוד לא לדחות את ההכנה של תרגילי הבית. כבר בתחילת הסמסטר נסו לפתח לכם הרגל של עיון 
בתרגילים מיד עם קבלתם, להדפיס את התרגיל ולעבור על השאלות כדי לקבל רושם על רמת הקושי. 
לעיתים שאלות מסוימות נראות פשוטות במבט ראשוני, אך כאשר מנסים לפתור אותן בצורה מדויקת 
ולא  מגלים שיש קשיים רבים לאורך הדרך. לכן כדאי להתחיל בפתרון התרגיל כבר עם קבלת התרגיל, 

להשאיר זאת קרוב מדי למועד ההגשה. 

כאשר אתם נתקלים בבעיה מורכבת ומרגישים שאתם תקועים, פרקו את הבעיה לבעיות משנה שאיתן 
תוכלו להתמודד, נסו לחפש בעיות דומות בחוברת תרגילים, או פנו לחברים מהכיתה. לפעמים גם הפוגה 
קצרה מסייעת. חזרה לאחר הפוגת התרעננות פותחת ערוצי חשיבה חדשים ואפשרת הסתכלות מזווית 

שונה. תוכלו לפנות גם למרצה או למתרגל בשעות הקבלה. 

לאחר כל הרצאה ותרגיל, מומלץ לעבור שוב על החומר ולוודא הבנה שלו. הלמידה מצריכה זמן והשקעה 
גם בין ההרצאות. אם אתם מרגישים שלא הבנתם מספיק טוב את החומר, התייעצו עם חברים לכיתה או 

פנו למרצים ולמתרגלים בשעות הקבלה. 

במשך השיעור או אחריו השתדלו לסמן את משפטי המפתח והנוסחאות המרכזיות שנלמדו, כך שיקל 
עליכם לחזור על החומר לפני ההרצאה. יש הממליצים להעתיק את אותם משפטים ונוסחאות בדף נפרד 
במחברת, שבהמשך הסמסטר יצטרף לחוברת מסכמת. ארגון החומר, סימונו, הדגשת עיקרי הדברים וחזרה 
עליהם ישפיעו לחיוב על רמת ההבנה והזכירה. טכניקות למידה מומלצות נוספות הן: ארגון החומר על ידי 
טבלאות, תרשימי זרימה או עץ קטגוריות, הכנת כרטיסיות עבור הגדרות ונוסחאות, רשימה של שאלות 

אפשריות שיופיעו במבחן, והכנת דף נוסחאות אישי. 

מומלץ מאוד לחזור על החומר ולקרוא את ההרצאה הקודמת לפני ההרצאה הבאה. חזרה על החומר הנלמד 
בשיעור הקודם יוצרת עוגני ידע שאליהם יתווסף מידע חדש במהלך השיעור הבא. מחקרים הוכיחו שככל 

שחומר לימוד חדש מצליח להשתלב במידע קודם, כך גדלים הסיכויים לזכור אותו.

חזרה על החומר יכולה להתבצע במספר דרכים. אתם יכולים להיעזר במצגות השיעורים שמועלות לאתר 
VOD אליו מועלים שיעורים מוקלטים הכוללים מצגות, שיכולים  הקורס. בנוסף המכללה מפעילה ערוץ 
ישנם אתרי אינטרנט המציעים מגוון קורסים  כן,  )vod.jce.ac.il(. כמו  לסייע לכם ללמידה עצמית בבית 
 GOOL, PANYA, KHANACADEMY מקוונים )חלקם בתשלום( המותאמים במיוחד לתכניות הלימודים, כמו
ועוד... גם אגודת הסטודנטים מציעה מאגר מידע חינמי המכיל סיכומים, מבחנים, וידאו, תרגילים ועוד, 

 .)Dropagudajce.co.il( והכל בחינם עבורכם

 אתה יכול להיות מאוכזב 
 אם לא תצליח, אבל אתה 

חורץ את גורלך אם אינך מנסה
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יכולות ריכוז
אחת המשימות החשובות בשנה הראשונה של התואר היא לאתר את התנאים בהם הלמידה העצמאית 
שלכם אפקטיבית וכושר הריכוז שלכם גבוה. כאשר כושר הריכוז הוא נמוך, יש נטייה לקום מהכיסא כל 
כמה דקות, להסתובב, לקרוא עיתון, לגשת למקרר וכו', או לחילופין לקרוא את כל השאלה אך לא להבינה 

כלל. ניתן להתמודד עם בעיה זו תוך תשומת לב לנקודות הבאות:

מנת למידה- טווח הריכוז
כדאי לבדוק מהו משך הזמן המקסימאלי שאתם מסוגלים להקדיש ברציפות לפתרון תרגילים או לקריאת 
חומר תיאורטי ועדיין להישאר מרוכזים. שימו לב לנקודת המשבר, ממנה ואילך כבר אין יעילות לעבודתכם. 
נקודה זו מהווה בסיס ל"מנת למידה" אחת רצופה. לאחריה כדאי לקחת פסק זמן ולעבור לפעילת אחרת 
או למנוחה, ושוב לחזור ל"מנת למידה" נוספת. לפני היציאה להפסקה, תכננו מראש את המטלות הבאות 

שתעשו לאחריה, על מנת להקל את החזרה ללמידה. 

זכרו- התועלת הולכת ופוחתת מעבר לגבול מסוים, עם כל שעת לימוד נוספת. לכן חשוב להפסיק את 
הלמידה בזמן, לנוח ולחזור עם כוחות מחודשים.  

שאלה שעולה באופן קבוע היא כמה זמן בשבוע צריך להקדיש לשיעורי הבית וללימוד עצמי. מידת ההשקעה 
הנדרשת שונה מסטודנט לסטודנט ומותנית בהיקף המשימות, ברמת ההבנה ובמוכנות המוקדמת למקצוע. 
ההשקעה הסבירה בשבוע ללמידה עצמית היא יחסית למספר השעות השבועיות שקורס מסוים נלמד. 

כלומר, קורס המתקיים במשך 4 שעות שבועיות, יש להקדיש לכל הפחות 4 שעות של למידה עצמית בבית 
לאותו הקורס. חשוב להקדיש זמן ללמידה עצמית כבר מתחילת הסמסטר. בנוסף מומלץ להתחיל דווקא 
בתרגילי הבית במקצועות בהם אתם מתקשים יותר. דחייה של התמודדות עם מקצועות קשים לסוף היום 

מקשה על הריכוז ומובילה לדחיינות.     

שעות הריכוז
ישנם  משלו.  פנימי  ביולוגי  שעון  איש  לכל  היממה.  פני  על  אנשים  אצל  הריכוז  ביכולת  שונות  קיימת 
הזקוקים לשעות שינה רבות יותר על מנת לתפקד ביעילות, ואחרים מתפקדים טוב יותר גם אם ישנו 
מספר שעות מועט. יש סטודנטים הלומדים טוב יותר בלילות, ואחרים בשעות היום. לכן עליכם להיות 
ערים לשעות המתאימות לכם ביותר ללמידה. אלה השעות בהן אתם נמצאים בערנות מרבית, ולכן כדאי 

לנצל אותן לפתרון תרגילים או לחזרה על החומר התיאורטי. 

אויבי הריכוז
והסחות  סביבתיים  רעשים  עם  מתמודדים  עצמם  את  מוצאים  מהסטודנטים  רבים  הלימודים,  במסגרת 
דעת טכנולוגיות כמו שימוש בטלפונים ניידים וגלישה באינטרנט. אלה עלולים לשבש בקלות את יכולת 
הריכוז ואת רציפות הלימודים. לכן עליכם לעשות כל מאמץ על מנת לווסת את השימוש באותם מכשירים 

טכנולוגיים בזמן הלימוד העצמי שהקצבתם לעצמכם. 

החולשה הגדולה ביותר שלנו היא הוותרנות, 
הדרך הבטוחה ביותר להצליח היא תמיד 

להמשיך ולנסות פעם אחת נוספת
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מיקום הלמידה
הקריטריון  במכללה.  הלימוד  ממרכזי  באחד  או  בספריה  בחדר,  יותר  יעילה  למידתכם  האם  לבדוק  נסו 

לבדיקת מקום לימוד מתאים הוא מבחן התוצאה- ההספק. 

פסק זמן
חשוב לזכור לקחת הפסקות במהלך יום הלימודים. לאחר שיעור ארוך או ביצוע מטלה מורכבת, עשו לכם 
הרגל לקחת פסק זמן, במהלכו אפשר לנוח, לעשות סידורים, להתרענן על ידי אימון ספורטיבי, לצפות 

בסרט, או לעשות כל פעילות אחרת שתבחרו. 

ללמוד ב"יחד" ו"לחוד"
יתרונות הלימוד בצוות הם בולטים ורבים: החל מתמיכה הדדית, העשרת רפרטואר הפתרונות האפשריים 
של  הקושי  על  גם  עונה  בצוות  הלמידה  חוזק.  נקודות  ומציאת  חולשה  נקודות  איתור  נתונה,  לבעיה 
פתרון.  מוצאים  ולא  זמן  לאורך  בבעיה  כשנתקעים  זמן  חוסכת  היא  רבות  ופעמים  ללמוד",  "להתיישב 
קבוצת החברים  את  בקלות תמצאו  לא  ומאמץ, שכן  דורשת השקעה  ומתאים  נכון  לימודי  צוות  יצירת 
המתאימה לכם מבחינה לימודית ואישית. כדאי למצוא שותפים ללימודים שדומים לכם ברמה הלימודית 

ובתכניות הלימוד.

למרות כל היתרונות הללו, בשלב מסוים בלמידה יש חשיבות רבה גם ללימוד עצמאי, שבו אתם מעמידים 
את עצמכם, עם הידע שרכשתם במהלך הסמסטר, מול בחינות משנים קודמות ומנסים להתמודד לבדכם. 

הלימוד היחידני חשוב ביותר משום שלעיתים לימוד בקבוצה מקנה תחושה של "אשליית ידע".   

לכן, ההמלצה היא לשלב בין שתי שיטות הלימוד ולמצוא את האיזון הנכון ביניהן. 

 הצלחה היא היכולת
לעבור מכישלון 

לכישלון מבלי לאבד 
את ההתלהבות



13 12

עקרונות בתכנון לוח זמנים:
W )שבצו מערכת שעות פרונטאלית )הרצאות ותרגילים

W  .ערכו רשימה של פעילויות וסידורים אישיים. דרגו אותם לפי סדר עדיפויות ושבצו גם אותן במערכת
נצלו זאת לצורך חלונות במערכת. 

W  ,קבעו משימות לימודיות ומטרות אותן עליכם להשיג במשך השבוע. )חזרה על חומר תיאורטי, סיכום
בקרה  לעשות  יהיה  ניתן  כך  קונקרטיות,  לפעולות  משימה  כל  לפרק  מומלץ  וכו'(.  תרגילי  הגשת 

ולבדוק האם הן בוצעו במלואן.

W  נסו לכך.  בהתאם  במערכת  ושבצו  ודחיפות,  חשיבות  של  עדיפות  סדר  פי  על  המשימות  את  ערכו 
להעריך את זמן הביצוע של כל משימה, שכן לא כל הקורסים דורשים זמן השקעה שווה. יש קורסים 
בהם רמת הקושי היא גבוהה יותר, ולכן תדרשו להקדיש זמן רב יותר ללמידה, בהשוואה לקורסים 

בהם יחסית קל לכם יותר. 

W  תרגלו את לוח הזמנים מספר ימים. לא תמיד תספיקו להשלים את כל המשימות, אך כך תוכלו לסיים
את החשובות והדחופות שבהן.

W  מהשוואה של רצוי מול מצוי, תוכלו להסיק מסקנות לגבי המטלות שהצלחתם לבצע ואלו שנדחו, מה
גרם לכם להפסיק ללמוד ומתי הייתם מרוכזים.

W  בסופי שבוע חשוב מאוד לנוח, אך כדאי לנצל גם אותם ללמידה. בתקופות עמוסות במיוחד, כמו בחני
אמצע או סוף סמסטר, יש יתרון בלמידה עצמית בימים פנויים משיעורים פרונטאליים, במידת האפשר. 

או שאתה הוא זה ששולט 
ביומך, או שהוא שולט בך

תכנון זמן
לרוב הסטודנטים הלימודים במכללה מהווים הזדמנות ראשונה לנהל באופן עצמאי את לוח הזמנים שלהם. 
באקדמיה, בשונה ממסגרות לימוד קודמות, אתם כסטודנטים נדרשים לקבוע סדרי עדיפויות, לעמוד בלוח 
זמנים, ולנהל את עניינכם באופן עצמאית וביעילות, ללא פיקוח צמוד. לכן גורם הזמן הוא קריטי. הסמסטר 
נמשך מספר שבועות בהם קצב הלימודים הוא מהיר, הן בשל עומס בלימודים והן בשל צפיפות המטלות 
שעליכם לעמוד בהן בפרק זמן נתון. לכן יש חשיבות רבה לתכנון על מנת לנצל את הזמן בצורה היעילה 
והנכונה ביותר. תכנון הזמן עונה על מספר בעיות: הדאגה איך אפשר להספיק הכול בשבוע אחד, תחושת 
התסכול והשחיקה שאין זמן לנשום ובטח שלא ליהנות מהחיים, הקושי לפתח משמעת עצמית ולעמוד 
בפני פיתויים, הנטייה לדחות משימות דחופות וחשובות בשל עומס משימות, והעמקת יתר בקורס אחד 

על חשבון קורסים אחרים.    

כשהלמידה לא מתוכננת, האנרגיה שלכם מתועלת רק ל"כיבוי שרפות", ואז עושים את הדחוף ולאו דווקא 
את החשוב. בתכנון הלימודים יש לקחת בחשבון שני מדדים: 

נתונים האישיים- מיומנויות למידה, מצב רוח, עניינים שבלב ובכיס, שירות מילואים, היריון וכו'. . 1

דרישות הלימוד בקורסים השונים- השתתפות בהרצאות ובתרגילים, הגשת תרגילים, מבחני אמצע וכו'.. 2

עליכם לשים לב לגזלני הזמן שלכם- שיחות רבות בטלפון, גלישה באינטרנט ועוד. כל אלה מחייבים אתכם 
הראשוני  ייתכן שבשלב  נתון.  בזמן  רבים  דברים  לעשות  תוכלו  בו  וגמיש,  אופטימלי  זמנים  לוח  לתכנן 
תתקשו לתכנן. לכן התחילו בלקבוע באופן פורמלי שעה בשבוע לתכנון השבוע הבא, ועשר דקות ביום 

לתכנון היום הבא. כתבו הכול בפירוט ובצורה מסודרת. תוך זמן קצר תיווכחו שזה יהפוך להרגל. 

תכנון סמסטריאלי
מועדי  ואת  והמבחנים  הבחנים  מועדי  את  אישי  ביומן  רשמו 
הגשות התרגילים לאורך כל הסמסטר. רישום זה יהווה את השלד 
שבוע  בכל  וישתנה  דינמי  שיהיה  יומי,  שבועי  תכנון  ייבנה  עליו 

ובכל יום בהתאם למיקום השבוע בסמסטר. 

תכנון שבועי ויומי
לא  כשהלמידה  למידה.  ליזום  לכם  מאפשר  השבועי  התכנון 
כאשר  ליוזמות,  ולא  שרפות  לכיבוי  מתועלת  האנרגיה  מתוכננת 

התכנון נותן לכם שליטה על המציאות היומיומית שלכם. 
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אסטרטגיה לעריכת בחינות
 לימודים והצלחה בלימודים הם פרי תהליך מתמשך, כאשר המבחן הוא שיאו של התהליך. בעת המבחן 
תידרשו להשתמש בידע שצברתם לאורך הסמסטר לצורך פתרון בעיות מוכרות או חדשות תוך פרק זמן 

מוקצב. לכך נדרשות שיטות למידה מיוחדות, ומדובר במיומנות נלמדת.

תקופת הבחינות
בחני אמצע סמסטר: במחצית כל סמסטר נערכים בחני אמצע בקורסים רבים. מומלץ מאוד לגשת לבחנים 
גם אם הם רק בחני מגן. זאת על מנת להתנסות בסיטואציית הבחינה ולהפיק לקחים לגבי הרמה והקצב 
הנדרשים בה. אם קיבלתם ציון נמוך, זה סימן שעליכם לשנות את צורת הלימוד ולהשקיע יותר באותו 
קורס. מצד שני, יש לזכור שציון גבוה בבוחן אמצע לא מבטיח ציון גבוה בקרוס, ולכן אין לנוח על זרי 

הדפנה אלא יש להמשיך ולהקפיד על דרך הלמידה שהובילה לציון הגבוה.

בחינות סופיות: הבחינות הסופיות מתקיימות בסוף הסמסטר. כדאי לוודא כבר בתחילת הסמסטר את 
מועדי הבחינות ואת מידת הצפיפות על מנת שתוכלו לתכנן את הלמידה לקראת הבחינות בצורה יעילה.

הכנה לבחינות
בתקופת הבחינות הסופיות גורם הזמן הוא קריטי, שכן הבחינות  מרוכזות בפרק זמן קצר יחסית ולכן 
כראוי.  אותו  לתרגל  להספיק  וגם  חדש  חומר  ללמוד  זמן  די  אין  זו  בתקופה  צפופות.  הן  רבות  פעמים 
ניסיון לדחוס חומר רב מדי בפרק זמן קצר עלול לפגוע בהבנתו ובהישגים. לכן מומלץ מאוד לתרגל את 
החומר הנלמד במשך כל הסמסטר ולא רק לפני הבחינות. כך יהיה זמן בסמוך לבחינות להתמקד בנושאים 
בעייתיים יותר שדורשים תרגול נוסף. בהכנה לבחינה, ערכו את החומרים לפי נושאים, סוגי תרגילים, 
הבנתם  אותם  לנושאים  יותר  רב  למידה  זמן  הקדישו  פתורים.  תרגילים  של  דוגמאות  ומספר  נוסחאות 

בצורה חלשה יותר. 

כחלק מההכנה לבחינה, מומלץ לפתור מדגם מתוך התרגילים והשאלות שנפתרו במשך הסמסטר שניתנו 
בבחינות משנים קודמות. וודאו שחומר הלימוד עליו מתבססות הבחינות הקודמות זהה לחומר הלימוד 
של הסמסטר הנוכחי. בנוסף, מומלץ מאוד לפתור חלק מהשאלות ולהגיע לפתרון מדויק של הבעיות ולא 

רק לתשובה חלקית. 

בשלב הסופי, לאחר שעברתם על מגוון של בעיות אפשריות, מומלץ לנסות ולתרגל בחינה אחת לפחות 
בתנאי מבחן אמתי. כלומר, להשתמש בשעון ולהקציב לעצמכם אותו משך זמן המוקצב בבחינה האמתית, 
ללא הפסקה באמצע, בלי להיעזר באחרים ולהשתמש רק בחומר העזר המותר בבחינה. מבחן כזה ישמש 
עבורכם ביקורת על מידת ההבנה שלכם את החומר, במה אתם חזקים יותר ועל מה כדאי לתת דגש נוסף 
בהמשך הלמידה. בנוסף, לקראת סיום הלמידה כדאי ללמוד עם סטודנט נוסף על מנת לקבל משוב על רמת 

ידיעת החומר, וכן ללמוד ממנו גישות נוספות לפתרון בעיות.

אם אתה עושה מה 
שתמיד עשית, תקבל 
את מה שתמיד קיבלת
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יש להשתדל גם בתקופת הבחינות להקפיד על שינה תקינה ואכילה מסודרת, כדי לאפשר לגופכם לתפקד 
ביעילות. אין טעם להתכונן לבחינה עד הדקה האחרונה. חשוב לשמור על בהירות מחשבתית ויכולת ריכוז. 
אם סיימתם להתכונן לבחינה, רצוי מאוד לא ללמוד לאחר מכן נושאים חדשים בקורסים אחרים, על מנת 

שהמידע החדש לא "יכסה" את המידע הקודם. 

התנהגות בזמן בחינה
בהגיעכם להיבחן, קראו את הוראות הבחינה בעיון רב. לאחר מכן קראו היטב את השאלות.

מיד  לגשת  ולא  מראש  השאלות  כל  את  לקרוא  היא  האחת  גישות:  שתי  יש  השאלות  קריאת  לאופן 
ורק לאחר מכן לעבור  דווקא מהשאלות הקלות  לפתרון השאלות על פי סדר הופעתן, אלא להתחיל 
לקשות יותר. השנייה מציעה שלאחר קריאת הוראות הבחינה בעיון, יש לגשת מיד לפתרון השאלות 
ע"פ סדר הופעתן מבלי לקרוא את כל השאלות מראש. אין גישה נכונה או לא נכונה, עליכם למצוא את 

הגישה הנוחה ביותר עבורכם.

הנתונים  כתיבת  תוך  שלכם  במילים  אותה  לנסח  נסו  בבירור,  מובנת  שאינה  בשאלה  ונתקלתם  במידה 
מחדש. מצאו את הקשר בין הגורמים השונים בשאלה, רשמו הנחות יסוד עליהן מתבססת התשובה, נסו 

להיזכר בפתרון בעיה דומה לזו שניתנה בשיעורי הבית, ובדקו את השוני ביניהן.

הקפידו לחלק את הזמן המוקצב למספר השאלות הניתנות בבחינה, ולהשאיר זמן לבדיקה או להשלמה של 
שאלות שלא סיימתם. התייחסו גם לניקוד היחסי של כל שאלה, ותכננו את הזמן בהתאם. 

התייחסו לכל שאלה כאל מבחן קטן, בודדו אותה משאר חלקי המבחן והקדישו לה את הזמן שהקצבתם 
לה מראש. אם המן שהוקצב לשאלה אזל וטרם סיימתם לפתור אותה, עברו לשאלה הבאה וחזרו לשאלה 
הבלתי גמורה בסוף הבחינה )על חשבון הזמן שהקצבתם לבדיקת התשובות(. פעמים רבות לאחר שחוזרים 
לשאלה בה נתקעתם קודם לכן, התשובה תופיע בעצמה. זכרו שעדיף להשאיר שאלה אחת ללא פתרון 

מאשר להשקיע בה זמן רב מדי ובכך לאבד נקודות על שאלות אחרות שניתן היה לקבל עליהן ניקוד מלא. 
כמו כן, רצוי לכתוב תשובה לכל שאלה, גם אם התשובה היא חלקית בלבד. 

מיד לאחר הבחינה סטודנטים רבים מתקהלים ודנים במבחן ובפתרון. במידה ואתם מגלים שאחרים פתרו 
את השאלות בצורה שונה, או הגיעו לתשובות אחרות, עלולה להיווצר תחושת כישלון עוד לפני קבלת 
הציון. אך זכרו שבשלב זה המבחן כבר לא בידכם, ואין מה לדוש בשאלות ובפתרונות. העובדה שסטודנטים 

אחרים פתרו בצורה שונה מכם, לא בהכרח אומרת שהם צודקים ואתם טועים.

הנחיות מיוחדות לבחינה אמריקאית
והגיליון שמגישים הם נפרדים. אל תשאירו לרגע האחרון את  ראשית, במבחן אמריקאי טופס הבחינה 
מילוי הטופס, אלא הקציבו כעשר דקות אחרונות למילויו בצורה רגועה ומדויקת ולמעבר חוזר על הסימון. 

חבל לאבד נקודות על סימון לא נכון על הטופס בגלל חוסר זמן.

הקפידו לחלק את הזמן המוקצב למספר השאלות בבחינה, והתחילו לפתור כששעון מונח לפניכם. קראו 
כל שאלה בעיון, ולאחר מכן את כל התשובות האפשריות לשאלה. שימו לב לתשובות מיוחדות כמו: כל 
התשובות נכונות או אפשרויות 2+3, משום שלעיתים עשויה להיות יותר מתשובה אחת נכונה. שימו לב 

וסמנו לעצמכם גם מילים כמו: תמיד, בד"כ, כל, אינו נכון, אינו קיים, כאשר וכדומה. 

כל השאלות שבהן אתם בטוחים.  זה פתרו את  ביותר. באופן  לכם הנכונה  סמנו את התשובה שנראית 
סמנו ב )+( את השאלות שאינכם בטוחים לגביהן, ו-ב )-( את אלו שאינכם יודעים. לאחר שפתרתם את 
כל השאלות בהן אתם בטוחים, ענו על השאלות המסומנות ב )+( ולבסוף על השאלות המסומנות ב )-(. 

השתדלו לא לשנות את הבחירות שלכם, אלא אם כן יש סיבה טובה לכך. בנוסף בדקו את המבחן בסיומו, 
וודאו במיוחד שסימנתם את מספרי התשובות בדף התשובות. 

אחרי הבחינה
לאחר הבחינה אפשר לשחרר אוויר ולהרגיש הקלה. יחד עם זאת כדאי להפיק לקחים, שכן זיהוי הבעיה 

מזמין את צורת הפתרון המתאימה:

תרגילים,  יותר  פותרים  למשל  בצורה אחרת,  לבחינה  הייתם מתכוננים  לחשוב האם  יש  לבחינה:  הכנה 
מתעכבים יותר על התיאוריה, מנסים לפתור תרגילים באופן עצמאי ולא בקבוצה וכו'. 

זיהוי שגיאות: בעת פתיחת מחברות הבחינה, בדקו האם השגיאות שלכם הן שגיאות חשבוניות, שיבושי 
ובקיאות  הבנה  או מחוסר  הנתונים  שגויה של  הבנת השאלה, מהעתקה  מאי  הנובעות  שגיאות  זיכרון, 

עשה מה שאתה יכול, 
היכן שאתה נמצא, 

ועם מה שיש לך
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בחומר. פעמים רבות טעויות נובעות מחישובים שגויים או מהעתקה שגויה של הנתונים, ועם קצת יותר 
תשומת לב בעתיד ניתן למנוע אותן.  

כישלון בבחינה: במקרה של כישלון בבחינה, תוכלו לתקן ולשפר על ידי מועדי ב'. בנו לכם מערכת תיקון 
ובקרה לקראת מועדי ב', והקדישו זמן מיוחד לחלקים הבעייתיים בלימוד שלכם. רצוי לבדוק האם כדי לכם 

לגשת לבחינה לשיפור הציון, מאחר והציון הקובע הוא תמיד הציון האחרון. 

לחץ והתרגשות בבחינות
עד  להתרגשות  בבחינות.  מתרגשים  כולנו 
את  מגבירים  אנו  יתרונות.  יש  מסוימת  דרגה 
הערנות ותשומת הלב על מנת לעמוד במטלות. 
אולם, מחקרים הוכיחו שמעבר לרמה מסוימת 
לחרדה הפוגעת בתפקוד.  הופכת  ההתרגשות 
ביטוי  לידי  באה  אינה  היכולת  זה  במצב 

ומסתמנת ירידה ברמת הביצוע. 

סטודנטים  ישנם  גבוהה,  כשההתרגשות 
שמדווחים על תופעות פיזיולוגיות חריגות כמו 
כאבי בטן, דפיקות לב מואצות, הזעת יתר, רעד, קוצר נשימה, נדודי שינה ערב לפני הבחינות וכו'. לעיתים 
קיימות תופעות שאינן כרוכות בהיבטים פיזיולוגיים אחא נוגעות בשיבוש תהליכי חשיבה, כמו פגיעה 
נכונה.  לא  סימנים  והעתקת  בשאלה  הנתונים  בריאת  לב  תשומת  חוסר  טריוויאליות,  טעויות  בזיכרון, 
אחד הסימנים הבולטים הוא כניסה לתפיסה מוטעית בפתרון בעיה וחוסר יכולת לחשוב על אלטרנטיבות 

אחרות. חוסר היכולת לחשוב נקרא בשפת הסטודנטים "בלאק-אאוט". 

לפעמים מדובר בתופעה חד פעמית, למשל כאשר אנו חוששים ממקצוע מסוים, שלו אנו מייחסים חשיבות 
יכולות להיות לכך כמה  גורלית. אולם אם התופעה חוזרת על עצמה והמבחנים נתפסים כמצב מאיים, 
נטיות  להצליח,  בסיכוי  אמונה  חוסר  גבוהים,  להישגים  תמיד  להגיע  גבוהה  פנימית  תובענות  סיבות: 

אישיות לדאגנות במצבי לחץ או מיומנויות למידה לקויות. 

תהיה הסיבה אשר תהיה, תוצאות הלוואי של ההתרגשות הן שהקשב ממוקד בכם, בהתרגשות ובלחץ, 
במקום בבחינה עצמה ובמטלות שעליכם לבצע, ואז יש קושי אפילו להתחיל לקרוא את השאלות. אופי 
החשיבה במצב כזה הוא שלילי, וכולל מחשבות פנימיות שליליות כמו: "אני מתחיל רק מ-70... אני בטוח 
שאכשל.... כולם כבר התחילו ורק אני עוד לא... אם למדתי כל כך הרבה ואני לא מצליח לפתור כלום זה 
סימן שאני לא חכם... תמיד לא הולך לי... כל המבחנים שפתרתי מהשנים הקודמות היו יותר קלים... אם 

אכשל בחדו"א זה סימן שאני לא מתאים להנדסה... הלוואי שהידיים שלי יפסיקו לרעוד..."

מחשבות שליליות אלה מצמצמות את היכולת שלנו להתרכז, הן לרוב לא רציונאליות ומאופיינות על ידי 
ביקורת עצמית נוקבת. דעו שביכולתנו ליצור מחשבות אחרות שיובילו להתנהגות והרגשה אחרת. במקום 
בדיבור  תרגול  הדורשת  נרכשת,  מיומנות  זאת  ומעודד.  חיובי  פנימי  בקול  בחרו  השלילי,  הפנימי  הקול 
עצמי, שכנוע עצמי שלכל מבחן יש להתייחס בפרופורציות המתאימות, שאפשר לבחור בין אלטרנטיבות 
כמה  לעצמכם  הזכירו  מסוגלים.  כן  לעצמכם שאתם  ואמרו  עצמכם  אל  דברו  לבן.  או  שחור  הכול  ושלא 
שבהם  במצבים  קודמות  הצלחות  לעצמכם  הזכירו  יודעים.  כן  אתם  כמה  לבחינה,  והשקעתם  למדתם 

חששתם לחינם. 

תנו לעצמכם "צ'ופרים"  על עמידה בלוח זמנים שתכננתם, על שעות שהקדשתם, על ציון טוב שקיבלתם 
עסקו  נעימה,  למוסיקה  הקשיבו  להתרגעות:  טכניקות  למדו  בנוסף  וכו'.  לסרט  יציאה  קטנה,  מתנה   -

בתחביבים מרגיעים ומרפים, עשו יוגה, מדיטציה, דמיון מודרך - כל מה שיכול עבוד עבורכם!

 התהילה הגדולה ביותר שלנו אינה בלעולם 
לא ליפול, אלא בלקום בכל פעם שאנו נופלים
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יש קול ויש עונה:
נתקלתם בבעיה או שאלה? רוצים להתייעץ? מוזמנים לפנות לגורמים השונים הפועלים במכללה לרשותכם 

ועבורכם:

דיקנט הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה האחראית על הטיפול ברווחת הסטודנטים, ברמת הפרט 
וברמת כלל קהילת הקמפוס, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה ואגודת 

הסטודנטים. 
adisis@jce.ac.il ,02-6588048 ,ראש הדיקנט: עדי סיסו-יורן

תחומי פעילות: 
רווחת הסטודנט- מלגות סוציואקונומיות, הלוואות, מעונות, חונכות אקדמית ומלגות הצטיינות. 

orhu@jce.ac.il ,02-6588024 ,ראש המדור: אור חוסקי
rachelibn@jce.ac.il ,02-6591802 ,רכזת המדור: רחלי בן דוד

hayamoked10@gmail.com ,02-6581878 ,חיה מוקד- רכזת פר"ח

פעילות  תמורת  זכות  ונקודות  עשייה  משלבי  קורסים  חברתית,  מעורבות  מלגות  קהילה-  אקדמיה  קשרי 
חברתית.

orhu@jce.ac.il ,02-6588024 ,ראש המדור: אור חוסקי
  gilizi@jce.ac.il ,02-6591882 ,רכזת המדור: גילי זיגדון

קידום הסטודנט- מרכז תמיכה אופק, ייעוץ אישי, ייעוץ פסיכולוגי, החברה הערבית, החברה החרדית, עולים 
חדשים, יוצאי הקהילה האתיופית, מניעת נשירה.

eyalkr@jce.ac.il ,02-6588031 ,ראש המדור ויועץ המכללה: אייל קורן
 maayanmr@jce.ac.il ,02-6588066 ,רכזות המדור: מעיין מרק- רכזת נגישות וטכנולוגיות מסייעות

linasa@jce.ac.il ,02-6591884 ,לינה סאלח- רכזת בני החברה הערבית
edendr@jce.ac.il ,02-6591874 ,עדן דר- רכזת קידום הסטודנט

פיתוח קריירה ובוגרים- הכוון תעסוקתי וארגון בוגרים.
 saritz@jce.ac.il ,02-6588032 ,ראש המדור: שרית צוק

 dinabe@jce.ac.il ,02-6591883 ,רכזת המדור: דינה בלוסטוצקי

המנהל האקדמי
המנהל האקדמי עוסק בכל נושאי ההוראה השוטפים במחלקות השונות.

ראש המנהל האקדמי: הדר דר, 02-6588052
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רכזות המחלקות:
ראש צוות: בלה בן שימול, 02-6588057

הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית: אביגאל סמג'ה, 02-6591805
הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת תעשיה וניהול: חן מור יוסף, 02-6588003

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה לתואר ראשון ושני: לימור נסימי, 02-6591846

מדור בחינות וציונים:
מנהלת מדור בחינות וציונים: רונית שושני, 02-6588053

רכזת מדור בחינות וציונים: לוטם רוזנברג 02-6588090

ראשי מחלקות
ראש המחלקה הוא הדמות האקדמית שעומדת בראש המחלקה, וכל ההחלטות הנוגעות למחלקה הן תחת 

אחריותו. ניתן לפנות אליו להתייעצות במקרה של בעיה אקדמית כלשהי. 
 hassin@jce.ac.il :ד"ר יהודה חסין, ראש מחלקת הנדסת תוכנה

gabipi@jce.ac.il :ד"ר גבריאל דוד פינטו, ראש מחלקת הנדסת תעשייה וניהול
moshezi@jce.ac.il :ד"ר משה זילברמן, ראש מחלקת הנדסת מכונות

manor@jce.ac.il :פרופ' איתן מנור, ראש מחלקת הנדסת חומרים מתקדמים
erangu@jce.ac.il :ד"ר ערן גור, ראש מחלקת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

debbie@jce.ac.il :פרופ' דבי שלו, ראש מחלקת הנדסה פארמצבטית

וועדת הוראה
וועדת הוראה עוסקת בקביעת התקנון והנהלים הנוגעים ללימודים במכללה, דיון וקבלת החלטות הנוגעות 

לבקשות או ערעורי סטודנטים על נהלים אקדמיים של המכללה, ודיון בבקשות למועמדים מיוחדים.
רכזת ועדת הוראה: יפית שיר, 02-6591860

דיקן הסטודנטים
דיקן הסטודנטים אחראי על טיפול בפן האקדמי של סטודנטים בעלי בעיות אישיות מיוחדות, הפוגעות 
של  ההוראה  ועדת  עם  בתיאום  מתבצע  הטיפול  הלימודים.  שנת  במהלך  אקדמית  מבחינה  בתפקודם 

המכללה.
סטודנטים המעוניינים להיפגש עם דיקן הסטודנטים, מוזמנים לתאם עמו פגישה מראש.

students-dean@jce.ac.il ,02-6591826 ,הדיקן: ד"ר ויטלי חסלבסקי

מניעת הטרדה מינית
המכללה מתייחסת בחומרה רבה לכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה 

כל שביכולתה על מנת למנוע אותם במסגרת פעילות המכללה.
על פי החוק, 'הטרדה מינית' היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי 
לפגוע באחר, ועשויה לכלול: סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, מעשה מגונה )מעשה שנעשה 
לאדם אשר הראה  מיני המופנות  אופי  בעלות  חוזרות  מיני(, הצעות  ביזוי  או  מיני  סיפוק   , גירוי  לשם 
למטריד כי אינו  מעוניין בהצעתו, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, התמקדות במיניותו, כאשר האדם 
שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסות זו, או התייחסות מבזה או משפילה 

המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
אם נתקלתם בהטרדה מינית או אם חוויתם הטרדה מינית בקמפוס, אנא פנו לממונה על הטיפול במניעת 

הטרדה מינית במכללה, גב' ענת חן, מנהלת משאבי אנוש: 
anatch@jce.ac.il :טל': 02-6588035 | נייד: 052-6027435 | דוא"ל

מנצחים הם לא אנשים שלעולם לא נכשלים, 
אלא אנשים שלעולם לא נכנעים



עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים
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