
 י. בן צבי ע"ש  הנשיא ביה"ס התיכון
 עיריית קרית אונו    

 
 עבודת סיכום בנושא: גיל ההתבגרות

מגוונים העוסקים ביחסים בין המינים, בקשרים זוגיים, באלימות מינית ובזוגיות  בשיעורים עסקנו בנושאים

  בריאה.

לצורך בדיקה ומתן ציון במקצוע  לקראת סיום שנה"ל עליך לבחור במשימה אחת מתוך שלוש המשימות ולהגישה

 כישורי חיים: 

 המאמר /, לצרף את הכתבהבהם עסקנו בשיעורים באחד הנושאים מאמר /כתבה לבחוריש  - כתבהניתוח  .1

מה המסר שעולה  ,נק'( 10) מדוע בחרת בנושא זה ,נק'( 10) לאיזה נושא מתקשרת הכתבה ולכתוב:  נק'( 10)

, מה ניתן נק'( 20)  , מה דעתך על הכתבהנק'( 20) ביחס לנושא לדעתך , מהי עמדת הכותבנק'( 10) מהכתבה

 נק'(? 20) ללמוד ממנה

יש להתייחס  הקשור לגיל ההתבגרות.   יםנושאה ה בכיתה באחד /יש לכתוב פעילות שהיית מעביר - פעילות .2

. יש להסביר מדוע (נק' 30) , מהלך הפעילותנק'( 10) , מטרת הפעילותנק'( 10) נושא הפעילות -לנקודות הבאות

 . נק'( 10העברת הפעילות בכיתה ) נק'( 20) , כיצד נושא זה יכול לתרום לכיתהנק'( 20) בחרת בנושא זה

יש לערוך ריאיון אישי עם אדם מבוגר הקרוב אלייך, באחד מהנושאים הקשורים בגיל ההתבגרות,   - ריאיון  .3

 שאלות.  10הריאיון צריך לכלול 

o )נק'(  10) יש להציג את פרטי המרואיין )גיל, מגדר, קרבה 

o נק'( 20)יון תמלול של הריאכתוב ל 

o  נק'( 35) לכתוב מה למדת מן הריאיוןו ,נק'( 35) היוםאז ולערוך השוואה לעולם המתבגרים של . 

ה היו שאלות לדוגמא:  מה היה טיב היחסים שלך עם הורייך? )כיצד התנהגת? כיצד התנהגו הורייך?( מ

הבעיות המרכזיות של מתבגרים בדורך? סביב אילו נושאים היו חילוקי דעות עם ההורים? אילו מסרים 

מיניים קיבלת מהורייך ומהסביבה? איך הגדירו נשיות וגבריות בתקופתך? אילו גבולות אדומים היו אז 

ני הראשון שקיבלת וממי? מיהזוג? מהו החינוך \מבחינתך והיום הם פרוצים? איך את/ה התחלתם קשר עם בן

האם היו לך קשרים שהסתיימו? אם כן, כיצד סיימת את הקשר? האם לדעתך היחסים בין המינים שוויוניים  

 יותר היום מאשר בתקופתך? אם כן במה?

 ן ולכלול אותן בריאיון. /ות לחשוב על שאלות אשר מעניינות אתכם/ן מוזמנים/אתם •

 

 את העבודה בזוגותניתן להגיש  ✓

 , כל עיכוב בהגשה יגרור הורדת ציון 19/4/20 העבודה להיות מודפסת ויש להגישה עד לתאריך על  ✓

 , לא כולל נספחים  היקף העבודה עד שני  עמודים ✓

 

 ! בהצלחה


