
 תלמידים מספרים על מגמת פסיכולוגיה וסוציולוגיה

 :יוליה גולדין, י"ב

 מגמת פסיכולוגיה סוציולוגיה היא המגמה האהובה עליי בבית הספר.

בחרתי במגמה כי אין דבר יותר מעניין מאשר ללמוד על עצמי ועל הנפש שלי, לדעת להבחין 
 בין כל מיני ההתנהגויות באנשים שנמצאים סביבי וגם בהתנהגויות ובתחושות שלי.

עצמי יושבת מרותקת לחומר הנלמד. לראשונה הצלחתי לקשר במהלך השיעורים מצאתי את 
  בין מה שאני לומדת לבין מה שאני חווה ביום יום.

למדתי להרגיע את עצמי במצבי לחץ, להרגיע חברים, למדתי על הקשר בין תינוקות לאמהות 
ועל כל מה שקורה בחיים מהרגע שתינוק נולד, על התהליך התבגרות שלו, על דברים שהוא 

  ובר בחיים ועד הרגע שהוא מת.ע

בנוסף, כחלק מתחום הסוציולוגיה למדתי להבחין בין התנהגויות שונות בקבוצה, למדתי כיצד 
  אנשים מתנהלים בסביבה שלנו וממה הכל נובע.

השנה אני תלמידת י"ב, אני עוסקת בעבודת מחקר בסוציולוגיה ונהנית מכל רגע! אני לא 
 מתחרטת אפילו לשניה אחת.

 -אני ממליצה בחום לכל מי שחושב שזה יכול אפילו בקצת לגעת בו ולעניין אותו או אותה  
 מבטיחה תשאבו ישר למקצוע ובטח לאנשי הצוות המדהימים שנמצאים בו.

 .לנסות, מקווה שתבחרו נכון כמוני תבואו

 :ענב אלחייני פרץ, י"ב

ך רצון ללמוד במגמה שתהיה חומר לימוד לנפש. בחרתי בלימודי פסיכולוגיה וסוציולוגיה מתו
להצליח בבחינת הבגרות , אך הכלים   ואכן כך היה, הלמידה והדיונים בכיתה אמנם עזרו לי

  שרכשתי במהלך הלימודים הם כלים שישרתו אותי לכל החיים.

כשמצטרפים למגמה מתחילים לראות את החברה באור שונה, באור סובלני יותר כלפי 
  ות ושונות.התנהגוי

וברגע שמבינים שלכל אדם יש עולם פנימי שלם ונסתר, מתאהבים בפסיכולוגיה ומזהים 
 אותה בכל סיטואציה.

 
 :עמית לוי, י"ב

  המגמה בעיניי היא מגמה מאתגרת ומעניינת.

  נהניתי מהרלוונטיות המקצועית וההקבלה לחיים של הנושאים הנלמדים.

אך הם באו על פתרונם בעזרתה של מורתי אילנית, היו גם רגעים מאתגרים במהלך הדרך 
  שתמיד הייתה שם בשבילי ובשביל כל ילדי המגמה.

ד ששילבה עבורי פסיכולוגיה בכיתה י׳ על פרוי 30%דה במסגרת הבייחוד נהניתי מהעבו
 ואומנות.

 

  :גלי חנוכה, י"ב

בירם. אחד  שלום לכל תלמידי כיתה ט׳, שמי גלי חנוכה ואני תלמידת כיתה י״ב בבית
סוציולוגיה )מדעי החברה(. אשמח -המקצועות הראשיים אותם אני לומדת הוא פסיכולוגיה



לספר לכם קצת על החוויה שלי מלימודי המקצוע בתקווה שהמתאימים מביניכם יבחרו 
  להרחיב אותו.

הסיבה העיקרית שבגללה בחרתי להרחיב את המקצוע היא שמאז ומתמיד תחומי 
וציולוגיה נראו לי מרתקים ורציתי שיהיה לי בהם ידע. ככל שצברתי יותר ידע הפסיכולוגיה והס

בלימודים, הבנתי עד כמה הוא שימושי. כך, לדוגמה, אחד הפרקים במסגרת לימודי 
הפסיכולוגיה הוא לחץ. למדתי מה גורם לתחושת הלחץ, מהן התגובות האופייניות לו ומהן 

לי להתמודד בצורה טובה מאוד עם לחץ שאני או הדרכים להתמודד איתו. הידע הזה אפשר 
הסובבים אותי חווים ובכך הוא מהווה כלי מאוד יעיל שילווה אותי לאורך כל החיים! פרק 

אילו סוגי קבוצות קיימים, מהם המאפיינים  -שימושי נוסף, שנלמד בסוציולוגיה, הוא קבוצה 
לנו נמצאים בקבוצות מסוגים של קבוצה, מהם המניעים להתגבשות קבוצה ועוד. מאחר וכו

  שונים, מדובר בידע שימושי ביותר המאפשר הבנה עמוקה של התרחשויות שונות.

סיבה נוספת לבחירה במקצוע היא אופי הלימודים. מעבר לכך שרובם המכריע של השיעורים 
במקצוע הם מעניינים ביותר, מה שהופך את הלמידה למשמעותית ביחס לשאר המקצועות, 

ם הם כאלה שעם למידה נכונה ועקבית לאורך שנת הלימודים, פשוט מאוד להגיע הלימודי
החומר עצמו הוא אמנם מעניין מאוד אך רובו אינו מסובך להבנה,  -לחווית הצלחה בהם 

הלמידה נעשית בליווי חוברות שהחומר בהן הוא מקיף ונגיש וכן הצוות הלימודי זמין ונכון 
מתקשים לאורך כל הלימודים ולכלל התלמידים בשבועות לעזור באופן פרטני לתלמידים ש

  שקודמים לבחינת הבגרות בסוף כיתה י״א.

נקודה נוספת שהייתי רוצה להתייחס אליה היא העבודה שנכתבת בכיתה י״ב ומהווה את 
היחידה החמישית בלימודי מדעי החברה. בעבודה יש שלושה יתרונות עיקריים: הראשון הוא 

הבגרות נבחנים בכיתה י״א, בכיתה י״ב אין חומר לימוד פרונטלי ולא שהיות ובבחינת 
מבחנים אלא כתיבת עבודה בלבד. בתור תלמידת כיתה י״ב, אני יכולה להעיד שמדובר 

בהקלה משמעותית שתאפשר לכם להקדיש זמן למקצועות אחרים ולפנאי. היתרון השני נעוץ 
שות ובליווי מורה מקצועית. כך, תוכלו בתהליך כתיבת העבודה, שנעשה ביחידים/זוגות/של

לפתח מיומנות כתיבת עבודה, שהיא מיומנות חשובה ביותר שתלווה אתכם בלימודים 
הגבוהים! היתרון השלישי הוא שאתם, התלמידים, תבחרו את נושא העבודה שלכם. עם כמה 

ה י״ב היא י״א מעניין, הוא נקבע עבורכם. לפיכך, כית-שהחומר הלימודי שמועבר בכיתות י׳
ההזדמנות שלכם להרחיב את ידיעותיכם בנושא שלמדתם במסגרת הראשי או, לחילופין, 

לבחור נושא בתחום שהוא חדש עבורכם וללמוד אותו מההתחלה )מה שאני עשיתי(, וכל זה 
  בליווי מורה מקצועית. לדעתי, זו זכות אדירה.

וגיה לכל תלמיד בעל זיקה לתחום. סוציול-לסיכום, אני ממליצה מאוד על לימודי פסיכולוגיה
  לא תצטערו!

כולכם מוזמנים, כמובן, לפנות אליי בטלפון או בוואטסאפ לכל התייעצות בנוגע לבית בירם 
 0526080412 -סוציולוגיה בפרט. המספר שלי -ובנושא לימודי פסיכולוגיה

 מאחלת לכם הצלחה רבה בכל מה שתבחרו ושתהנו מהלימודים בתיכון!

 
  :פר, י"אעידו סו

כשהגעתי לסוף כיתה ט' והבנתי שעלי להתחיל לשקול איזו מגמה אני מעוניין להרחיב, 
עשרות אופציות היו מונחות לפני. ידעתי שאני יותר בן אדם של הומניות מאשר טכניות 

  וריאליות.

סוציולוגיה. חקרתי קצת  -אחת האופציות שמשכו את תשומת ליבי הייתה מגמת פסיכולוגיה 
נושא, שאלתי את קרובי, והבנתי שזאת ההזדמנות שלי ללמוד מה שתמיד עניין אותי. על ה

ההזדמנות לדעת ולהבין מה עומד מאחורי כל צעד שעושה אדם, להבין מה משפיע עליו ועל 
 החלטותיו ובאיזה אופן.



את התשובות לשאלות הללו קיבלתי)ואמשיך לקבל( כשלמדנו על התפתחות האדם והשלבים 
  לאורך כל ימי חייו.שעובר 

כשלמדנו על כל שלב בצורה מפורטת וניתחנו את המידע הבנתי מה הגורמים המשפיעים על 
ההתפתחות וגיבוש האופי לאורך החיים. הבנתי שאפילו האירועים הקטנים שעברנו, שנראו 

לנו חסרי כל משמעות ושלא השקענו בהם הרבה מחשבה, השפיעו עלינו אז וממשיכים 
 היום! להשפיע גם

 
לאורך שיעורי המגמה נהנתי מאוד מהצורה שבה הועבר לנו החומר. צורת למידה המשלבת 

סרטונים רבים הקשורים לנושאים השונים, סרטים שימחישו את שלמדנו והשלכת כל תאוריה 
צורת למידה שבהחלט תורמת רבות להבנתי  -ופרט חדש על סיטואציות מחיי היום יום שלנו 

 נלמד ברמת הפרקטיקה.וליישום החומר ה

 
 :ענבל דרוקר, י"א

בכיתה ט עמדה בפניי בחירה ממש קשה כמו בפני כל מי שעולה לתיכון. תכלס, הבחירה 
 4הראשונה שבאמת משפיעה על החיים שלי. בחירת המגמות. התלבטתי ואפילו החלפתי 

תי לבחירה פעמים בין ביולוגיה לביו רפואית ופיזיקה עד שבשבוע שלפני סוף הלימודים חזר
המקורית שלי. פסיכולוגיה סוציולוגיה. למרות שזה הומני, ולמרות שזה לא נותן בונוסים 

לטכניון, בחרתי לבחור את המגמה בשביל עצמי. והרעיון של יותר להבין למה דברים קורים 
בחברה ולמה דברים קורים אצל הפרט תמיד עניין אותי והלכתי על זה. היום, אני מרוצה 

שלי במאה אחוז. אני שמחה להגיע לשיעורים וכשיש מגמה זה שיעור שכיף מהבחירה 
להיכנס אליו. החומר שאנחנו לומדים מעשיר אותי ופוגש אותי כל הזמן בחיי היומיום )אפשר 

השיעורים מרעננים ומלאים בסרטונים ( . ��לומר שבניגוד לרוב הדברים שלומדים בתיכון

לי חידוש שיש מגמה שאפשר לעשות בה את שני וצחוקים תוך למידה שזה כבר הרגיש 
 הדברים.

סוציו. מקום לאנשים שמחפשים להעשיר את עצמם -בקיצור, אני מאוד מרוצה ממגמת פסיכו
 מעבר וליהנות.

 בהצלחה!

 
 :אילה רוזליס, כיתה י״א

בחרתי ללמוד פסיכולוגיה סוציולוגיה בהתחלה בגלל הפסיכולוגיה בעיקר כי תמיד הנושא 
עניין אותי אבל אחרי שהתחלתי ללמוד את הנושאים הבנתי כמה הם משתלבים אחד הזה 

עם השני ושתי המקצועות מעניינים באותה מידה. הנושאים שלמדתי וכל החומר אפילו עזר 
לי בחיים ביום יום, לראות דברים באמת בצורה אחרת לגמרי, להבין למה דברים קורים אצל 

המושגים מסוציולוגיה עזרו לי בשיעורים אחרים ובכללי  אנשים ומאיפה זה נובע...אפילו
להתנסח בצורה טובה יותר . הנושא שהכי אהבתי היה הנושא הראשון שמתחילים ללמוד 

בכיתה י׳ על התת מודע , הוא משפיע עלי עד היום וכל דבר שקורה לי איכשהו מתקשר 
המורה שמלמדת , החומר  לנושא הזה. בכללי השיעורים תמיד מעניינים אותי, כנראה בגלל

 והדרך שמעבירים לנו אותו תמיד בצורה הטובה ביותר.

 
 :עידו פרי, י"ב

כשהגעתי לפנימייה נורא התלבטתי בין המקצועות. והיה לי קשה להחליט מה לבחור. לאחר 
התייעצות עם המפקדים ובוגרי הבית ספר שסיפרו לי על הלימודים של 

כוללים קיבלתי החלטה לבחור את המקצוע. הלימודים נתנו  סוציולוגיה  ומה הם  -פסיכולוגיה
לי המון. זה ישמע מוזר אבל הלימודים גרמו לי להבין יותר על ה"אנושות". לקרוא סיטואציות 



חברתיות ואישיות. נורא אהבתי את השיעורים והלמידה והתחברתי מאוד לנושאים. זה סופר 
אחוז )עבודות הערכה חלופית(. לצפות  30מעניין וכיף. אהבתי מאוד את העבודות של 

בסדרה שאתה אוהב ולנתח את הדמויות על פי תאוריות בפסיכולוגיה. אני אישית מצאתי את 
 המקצוע כמעניין ובעיקר מהנה.

 


