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 מתעודה לתהודה

 

 אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!
 ד"ר סוס

 
 

 הגיע היום. בהצלחה!

 אתה יוצא למקומות נפלאים!

 שלום!אז 

 

 -עם שכל בראש עם רגלים בנעלים,

 אל תחשש. תמצא את הדרך שלך,

 מוכן ומזומן, אתה יכול ויודע,

 ואתה הוא זה שיחליט לאן.

 

 תסתכל ברחובות מלפנים, מאחור,

 יש רחוב שתחליט: "לא כדאי לי לבחור".

 עם רגלים טובות, ועם שכל לחשוב,

 תזהר לא ללכת ברחוב קצת לא טוב.

 

 –אף רחוב שתאהב  לא תמצאאם בכלל 

 ותצא למרחב. תעזוב את העיר

 לאוויר ולרוח. אל שטח פתוח

 שתדע לך, שם קורים הדברים,

 וראש כמו שלך. למטיילים עם רגליים

 

 אל תפחד, אל תזיע, כשיקרה הדבר

 ותראה שתגיע. תמשיך ותלך

 מגיעים למקומות נפלאים! אם יוצאים,
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 "מתעודה לתהודה" - רציונל למוצר מארגי

בבית הספר ניל"י הינה כלי הערכה המשקף את התקדמותו האישית, החברתית, הערכית התעודה 

הישגיו על מילולית ו/או מספרית ואלה יחד מעידים  הינהוהלימודית של התלמיד בבית הספר. ההערכה 

שעבר לכל תלמיד ומשקפת את התהליכים ייחודית של התלמיד בתחומים ובהיבטים השונים. התעודה 

 המוצר המארגי מתעודה לתהודה מתייחס לתעודה בכל מחצית תוך התייחסות לפרופיל הבית ספרי.

כל של התלמיד ומשקפת את התהליכים שעבר במהלך , אישיותו מהדהדת את יכולותיוהכתהודה, כזו 

 . עם הוריו בשיתוףועל סמך יעדים ומטרות שנקבעו  מחצית

, לכן בתהליך זה התהודה חייבת "בית ספר ניל"י הינו משפחה קהילתיתן בית הספר נפתח במשפט "חזו

מהווים יחידה  הםו, והצוות החינוכי, התלמיד והורי –המשמעותיים  שלושת הרכיביםבתוכה את  לגלם

מאפשרת לכל משותפת האחריות האישי. ה מופועלת בשיתוף פעולה להעצמת התלמיד ולקידוהאחת 

אחד מהשותפים להשפיע על זהות התלמיד, להעמיק את תחושת השייכות ובכך לעזור לכל תלמיד 

בבית הספר  ה לזהות את נקודות החוזק שלו/ה, להעמיק בהם ולהשתפר בתחומים הנוספיםותלמיד

  ומחוצה לו. 

התלמיד, המורה  -המשפיעים ביותר על הלומד  שלושת הגורמיםדיאלוג בין מבוססת על התהודה 

ובין אישיים במישור החברתי והלימודי,  תהליכים אישייםלידי מימוש וההורה. כל אחד מהם תורם ומביא 

תקשורת פתוחה, זמינה ושאינה ממוקדת רק לאסיפת ההורים )אחת למחצית( או ----בכיתה ומחוצה לה. 

חיזוק הקשר ומימוש הפוטנציאל של כל תלמיד  תאפשרלקריאה נקודתית )בשל התנהגות התלמיד( 

 הן במורה המחנך והן במחנכים המקצועיים. מדובר במעגל זהחשוב להדגיש כי ותלמיד. 

 :מטרות המפגשים

 חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לקהילת בית הספר •

 העצמת התלמיד •

 היכרות עם נקודות החוזק של התלמיד •

 בחירת יעד לשיפור / שינוי •

 לקיחת אחריות על תהליך הלמידה •

 -מתוך הרצון לחזק את תחושת השייכות של התלמיד לקהילת בית הספר אנו מקיימים מפגשי הורה

במפגש מתקיים שיח תלמיד המעצימים את התלמיד ומאפשרים לו לקחת אחריות ללמידתו. -מורה

-ים בשלושה רכיבים: שמקדים, כחודשיים לפני חלוקת התעודה, בין שלושת השותפים. בשיח מתמקד

שיפור. במהלך המפגש מספר התלמיד על נקודות החוזק שלו, הוא משתף בתהליך -שינוי, ש-שימור, ש

פלקטיבי שהתלמיד שהוא רוצה לשנות ובתחום שהוא רוצה לשפר. המפגש הינו הזדמנות לתהליך ר

 הלך המחצית. עובר. התהליך מעצים את התלמיד ומאפשר לו לקחת אחריות על התהליך שעבר במ
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ודה, התלמיד נדרש להתקדם ביעד שהציב לעצמו. הוא נדרש לכתוב הבמהלך החודשיים, עד קבלת הת

את הפעולות שעליו לעשות על מנת להשתפר בתחום שבחר ואת הפעולות שהוא צריך לעושות על מנת 

 להשיג את השינוי שהציב לעצמו. 

על התהליך שעבר ובאמצעותו הוא בוחן את התהליך ודות הוא היום בו התלמיד מתבונן היום חלוקת הת

ודה משקפת לתלמיד את התהליכים השונים  ומאפשרת השבחר לשנות ואת התחום שבחר לשפר. הת

ודה מזמנת שיח שיתופי במעגלים ההתהצגת בשנה הבאה.  /לו להמשיך את התהליך במחצית הבאה

לת משמעות כאשר התלמיד, המורה מקבודה ההת , עם המורה בכיתה ובבית עם ההורים. השונים

וההורה רואים בה בסיס לשיחה אישית על התקדמותו של התלמיד ועל מצבו האישי, הערכי, החברתי 

תוכל להיות לה השפעה  –ודה תהיה יותר של התלמיד, ופחות על התלמיד הככל שהת והלימודי.

 משמעותית יותר. 

 השינוי הראשון שבחרנו לקדם היה שינוי השם, הטבעת חותם, מתעודה לתהודה. 

 ההגדרה המילונית של המילה תהודה:

התחזקות צליל והתארכותו עקב חזרתו מדפנות הקיר או כלי מסוים. "אנחנו מנגנים בסטודיו הזה כי  •

 אין בו תהודה חזקה מדי".

 .ת לא זכתה לתהודה שלה ציפתה"תגובה לפעולה, למאורע או התרחשות, הד. "התכני •

 מצב שבו מערכת מושפעת בעצמה רבה מגורם חיצוני ושואבת ממנו אנרגיה ביעילות רבה.  •

כל אחת מההגדרות מאירה באור אחר את התהודה. התחזקות הצליל היא בעצם הקולות שנשמעים 

ה היא זו שאנו בשיח שמתקיים בין כל השותפים, ההדהוד הוא התהליך שהתלמיד/ה עובר/ת וההשפע

 מקווים לייצר בעקבות התהליך כולו.

הנושאים שיועלו לדיון יהיו קשורים  -לתהודה  מתייחסיםהשיעורים  2-3-לשנה"ל יוקדשו כ בחודש הראשון

להערכה, בנק ההיגדים, הליכות, תכונות, תפקידים, אחריות, מצוינות, מעורבות ועשייה לימודית, 

)מקצועית וכיתתית( חברתית, אישית וכדומה. מיד לאחר מכן יתקיימו מפגשים אישיים בין המחנכת 

ית הראשונה. במסגרת התהליך התלמיד יבחן יחד עם יעדים למחצ 1-2לתלמידי כיתתה שבהם יוגדרו 

האישיות היכולות לסייע שיפור, תוך התייחסות לתכונות , שינוי וו/או ההורים את היעדים לשימור המחנכות

לימודיים, חברתיים, רגשיים, היעדים יכולים להיות  תומך היכול לסייע וכדומה.המערך העל  וכן בכך,

תקדמות בהשגת המפגשים בהן ידונו על ה 1-2 תקיימויחר קביעת היעדים, ארגוניים וכדומה. כחודש לא

גורמים נוספים בהתאם )הורים, מורים מקצועיים יתקיים שיח עם שהוגדרו ובמידת הצורך יעדים ה

 במחצית ב' יחזור התהליך על עצמו באותו הפורמט כחודש לאחר קבלת תעודות המחצית. וכדומה(.

להורים  מעבירה מידעמפגש  פסיבי בו המחנכת א לא עוד וה (הוריםה יוםתלמיד )-הורה-מפגשי מורה

תלמיד יתקיים שיח על התהליך שהחל -הורה-על התלמיד, והתלמיד בעיקר מאזין. במפגשי מורה

כה הער'את השנה או המחצית השנייה ושההורים היו שותפים בו. בנוסף דף ההערכה יכלול גם  תמתחיל

המקצועיים.   מחנכיםמו במקצועות הלימוד הנלמדים ולא רק הערכת  ההתלמיד את עצ של 'האישית
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הצלחות שהיו לו במחצית ואת עצמו בפני ההורים, על סמך התהליך שעבר, את ההתלמיד יציג את 

. יתקיים דיון משותף על הפערים, ואת התהליכים שהוא רוצה לשנות בהם הוא מעוניין להשתפרהתחומים 

 מחויבותכת המורה המקצועי לבין התלמיד. הצגת הדברים על ידי התלמיד יוצרת במידה וקיימים, בין הער

להערכתו הלימודית, החברתית לאקטיבי בכל הקשור ומעורבות אישית, ובכך הופכת את התלמיד 

שנאמרים הן על ידו והן  תהליך משמעותי עם עצמו ולוקח אחריות על הדבריםהתלמיד עובר  והאישית.

אישית -יוצרים שיח מפרה שיש בו לקיחת אחריות לימודיתאנו ההורה. בתהליך זה  על ידי המורה ו/או

כי השייכות, האחריות והמצוינות מקבלים בתהליך זה מקום ערשביה"ס מבקש לטפח בקרב הלומד. 

אחראי  הלומד ,אחראי למה שקורה בו הלומדמיקוד שליטה פנימי  משמעותי וחשוב. זהו תהליך היוצר 

 למעשיו. ו להתנהגותולהישגיו, 

בבית הספר ובכך בית הספר מטפח לומד  והעשייה התלמיד שותף פעיל לאורך כל תהליך ההערכה

 אחראי ועצמאי כבר מגיל צעיר.

ומשקפת את האני המאמין של ביה"ס בתחום החינוכי, הלימודי  תהתהודה הינה חזות העשייה הבית ספרי

ולמרות המבנה האחיד של התהודה, קיימת נימה אישית  והערכי תוך דגש על טיפוח מסוגלות אישית,

 לומד ולומד. ודיפרנציאלית לכל 

 
 :על מטרות

דמוקרטים בנושא ערכים, הישגים, מנהיגות, -התלמיד ייחשף לטקסטים יהודיים, ציוניים ואזרחיים •

 אישים ודמויות מכוננות שיסייעו לתלמיד לברר את רכיבי זהותו הפנימית מולם.

 ביטוי כלפי עצמו. וכיצד היא באה לידי 'לומד חכם' מהי ההגדרה שלהתלמיד יברר לעצמו  •

מיצוי התלמיד יהיה שותף יחד עם הוריו, המחנכת והמורים המקצועיים בלקיחת האחריות והחתירה ל •

 מצוינות אישית.ו

 

ל ְמַלְמַדי ִהְשַכְלִתי"  ..." )תהלים, קי"ט, צ"ט( ִמכָּ
שישקיף על העיון היטב, ויבוא לידי פלפול עצום )=המורה( הלימוד עם התלמידים גורם לרב 

זה הרב תמיד שפתותיו רוחשות, ולא עת לחשות, ואינו  לכוון לאמיתות העניין, וגם כן על ידי
... מסיח דעתו מלימודו, ותלמודו גם כן שגור בפיו וזאת הסגולה מצויה בלימוד עם התלמידים

ל ְמַלְמַדי ִהְשַכְלִתי הם התלמידים שלמדתי עמהם ומלימודם הגעתי לבחינת ההשכלה, וזהו  ִמכָּ
תבונה, ולזה מרוב ההשכלה שגרם לי לימודי עם כוונת השכלתי שהיא מדרגה עליונה מ

 .ואין לי היסח ממנה -בכל מקום אשר תדרוך רגלי היא שיחתי  -התלמידים כל היום 
 

, 293-292' עמ, ודרשות ך"תנ חידוש – "ספר ויאמר משה", מרוקו(, 1955 – 1878, )חכם משה אבירמאט
 (.2007) תשס"זיה הספרדית ירושלים יהספר ",בני יששכר"הוצ' מכון 
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 "     מתעודה לתהודה שם המוצר: "

 
  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

התהודה הינה כלי המאפשר להעצים את הפרט ומטפח 

לומד עצמאי ואחראי לתהליכים לימודיים, חברתיים, 

 קהילתיים ואישיים.

התחום הלימודי מחדד את 

ערכי השייכות, האחריות 

 והמצוינות האישית

שת"פ ועבודת הצוות בין 

מורים, תלמידים והורים 

יוצרים משמעות ושייכות לכל 

 ותפיםאחד מהש

ביטוי אישי של התלמיד ושיתוף הפעולה בין 

הגורמים השונים למיצוי התהליך האישי של 

 התלמיד.

    

 הלימודיהתחום  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

התלמיד יעבור תהליך של בירור זהות עם הערכים  .א

אחריות, מצוינות, סובלנות ושייכות  בשיח עם המחנך 

משמעויות רלוונטיות לחייו ומתוך כך תיבנה ויגלה 

 זהותו הערכית.

התלמיד יהיה שותף בתהליך ההערכה  ליום הורים  .ב

ולתעודה ואלו ישרתו אותו בהפנמת השייכות 

 והאחריות לעיצוב חייו.

התלמיד יגדיר יעדים לשינוי/צמיחה כאתגר הדורש  .ג

 העלאת רף מתמיד ובדגש על מצוינות.

 

 התלמידים בנק ערכים לדיון ובירור זהות אישי.המורה תחשוף בפני  .א

ונקודות לחיזוק )תכונות, פעולות, מעשים וכדומה( שיקדמו  נקודות חוזקהמורה תאפשר לתלמיד לזהות  .ב

 אותו בתהליך הלמידה והזהות האישית.

)הורים, חברים, חדר ש"ב, תכנון זמן, שיעור פרטי  תומךהמורה תסייע לתלמיד לבנות מערך סביבתי  .ג

 וכדומה( שיאפשר לו בצמיחה אישית.

 המורה תלווה את התלמיד בהערכה עצמית במקצועות הלימוד בהתאם לבנק היגדים ומחוון. .ד

 התלמיד יפעיל חשיבה ביקורתית על המידע שאסף בתהליך ועל התהליך עצמו. .ה

 התלמיד יגדיר יעדים לימודיים ו/או חברתיים ו/או אישיים לכל מחצית. .ו

 מו לאחר תקופה שהוגדרה האם עמד ביעדים שהגדיר.התלמיד יבחן את עצ .ז

 התלמיד יציג את התהליך + היעדים בפני ההורה בשיתוף המורה. .ח

 תלמיד.-הורה-התלמיד יבחר מורה מקצועי אחד להיפגש עימו במפגשי מורה .ט
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 מתעודה לתהודה"      שם המוצר: "

 
  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

לוח התהודה חזות העשייה הבית ספרית בתחום הלימודי, 

 החברתי והאישי שעובר התלמיד במהלך כל מחצית.

כולנו שותפים ולוקחים 

אחריות על תוצרי העשייה 

 בכיתה 

מה שרואות עיני יעורר אצלי 

התבוננות פנימית ויצור 

 שייכות ומשמעות תחושת

פעולה בין המורים המקצועיים, שיתופי 

 התלמידים ומחנכת הכיתה.

    

 הפיסיהתחום  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

התלמיד ייחשף לערכים, מושגים והיגדים יהודים,  .א

ציוניים ואזרחיים בתחומים הערכיים והלימודיים 

 באמצעות לוח תהודה פעיל.

בכיתתו התלמיד ייחשף לתוצרי שבוע התהודה  .ב

 ובכיתות אחרות.

התלמיד ימלא דף הערכה אישי שילווה אותו בתהליך  .ג

 בירור הזהות וגיבושו.

תוצרי השיחות, המושגים הערכים  -בכל כיתה יהיה לוח תהודה שיכלול את הפרופיל הבית ספרי  .א

 הקשורים לתהודה יתלו בלוח.

 "קול קורה" של ביה"ס.ודה יפורסמו בעלון החודשי התוצרי השיחות הכיתתיות לקראת הת .ב

הערכת התלמיד, הערכת המורים המקצועיים  שתכלול תהערכה מעוצבמחברת צוות תהודה יכין  .ג

 והיעד/ים למחצית.

 מה להציג בלוח תהודה. -יתקיים שיח עם התלמידים בכיתה  .ד

 המסביר על התהליך ועל חלקם בתהליך. ריםהוצאת מכתב להו .ה

 לעבודה משותפת כחלק מההכנה ליום ההורים. -הערכה לתלמיד ולהורה  מחברת .ו
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 מתעודה לתהודה"      שם המוצר: "

 
  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 אחריות משותפת לביצוע פיתוח מצוינות תוך מענה לשונות ולקיחת אחריות משותפת
 השלבים השונים במועדם

שת"פ ועבודת הצוות בין 
מורים, תלמידים והורים יוצרים 

 משמעות ושייכות 

עבודת הצוות של הצוות החינוכי ושיתוף 
הפעולה של הצוות החינוכי והתלמידים יאפשר 

 עמידה ביעדים ובזמנים

    

 ארגוניהתחום  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

ייחשף לתהליכים הקשורים לדף ההערכה תלמיד  .א

שבמהלכם יברר את זהותו היהודית, הציונית 

 דמוקרטית.-והאזרחית

התלמיד ייחשף למועדים למילוי דף ההערכה ו וייקח  .ב

 חלק באחריות המשותפת למילוי הדף.

 מפגשים כיתתיים על תהליך ההערכה עצמית 2-3מיד לאחר החגים )כחודש לפני יום הורים( יתקיימו  .א

 וחשיפה לבנק היגדים.

במקביל תעבוד מחנכת הכיתה בשיעורי חינוך על במהלך השנה )מפגש אחד לחודש לפחות( על  .ב

 תפקיד  –מעורבות חברתית 

 במהלך מפגשי ההכנה בכיתות, יקבלו ההורים מכתב המסביר על התהליך ועל חלקם בתהליך. .ג

תלמידי כיתתה  לבניית תכנית אישית  במקביל כל מחנכת ומחנכת מקצועית יקיימו מפגשים אישיים עם .ד

 המבוסס על מבנה התהודה.

תלמיד ישלימו התלמיד, המחנכת והמורים המקצועיים  את דף -הורה-עד שבוע לפני מפגשי מורה .ה

 ההערכה.

תלמיד תקיים המחנכת/מחנכת מקצועית מפגשים אישיים לבחינת -הורה-כחודש אחרי מפגשי מורה .ו

 היעדים שהוגדרו.
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מתעודה לתהודה"      : "שם המוצר

 

 חזון בית הספר  

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 פעולות להעצמת הפרט ומימוש יכולות
שייכות, אחריות ומצוינות 

 אישית

העשייה והמימוש האישי 
יוצרים שייכות ומשמעות עבור 

 התלמיד

ושיתופי פעולה עבודת צוות והביטוי האישי 
 בבית הספר והקהילה

    

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

 
 -טיפוח הפוטנציאל האישי של התלמיד  .א

מודעות לייחודיותו, תכונותיו, נטיותיו וכישוריו, 

 תוך מימוש עצמי וחיזוק בטחונו ודימויו האישי.

 -טיפוח כישורים ומיומנויות חברתיות בתלמיד  .ב

תקשורת בין אישית, ניהול משא ומתן, דרכי 

הקשבה, התייחסות וביטוי עצמי, חשיבה, גיבוש 

דעה ונקיטת עמדה ביקורתית, קבלת החלטות, 

הכרה בשונות של הזולת, התמודדות עם קשיים 

 שונים וכדומה.

 חברתיהתחום 

 
 תפקיד לכל תלמיד של משרד החינוך. -כל מחנכת תעבוד עם חוברת "מעורבות חברתית"  .א

 כל תלמיד יברר לעצמו חלום, בקשה, שאיפה ביחס למעורבות חברתית. .ב

 במעורבות חברתית.אישית כל תלמיד יבחר תחום ותפקיד להתנסות  .ג

 הפעולות שנקטו במסגרת התפקיד שבחרו. אתהמחנכת תבחן עם התלמידים בכיתה  .ד
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 מתעודה לתהודה"      שם המוצר: "

 
  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 הטקסים מהווים ביטוי לאחריות ולמצוינות של התלמיד
כל תלמיד מצטיין ואחראי 
ברמה האישית בכיתה 

 וברמה בית ספרית 

משמעות הטקס בעיני 
התלמיד, המעמד מחייב ויוצר 

 שייכות

 עבודת צוות ושיתוף הפעולה של הצוות החינוכי
 מקום לביטוי אישי

    

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

התלמיד ישאף לקחת חלק בטקס חלוקת  .א

 תעודות הצטיינות ולהיות משמעותי בתהליך זה.

 

 תרבותיהתחום 

 קריטריונים, גיל ותחומים  –החלטה בית ספרית לתעודות ההצטיינות  .א

 התעודה. תקביעת הקריטריונים לקבל .ב

 תעודות הצטיינות בית ספרית / כיתתית / תחום דעת.הפרדה בין  .ג

 המקצועיים למחנכות. חנכיםשיתופי פעולה בין המ .ד

 טקס קבלת תעודות הצטיינות באחריות ועדת מוצר טקסים. .ה
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 מתעודה לתהודה"      שם המוצר: "

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

משפחה קהילתית המעודדת שיח משותף ומחנכת לאחריות, 
 סובלנות והעצמת הפרט

השיח השיתופי והכולל יוצר 
אחריות משותפות, שייכות 
 ובירור המצוינות האישית

שיתוף ההורים יוצר שייכות 
עמוקה יותר ומשמעותית 
 להורה, לתלמיד ולמורה

 ההורים שותפים בתהליך בירור הזהות של ילדם

    

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

 
התלמיד יברר את זהותו היהודית, הציונית  • .ב

 דמוקרטית בשיח משותף עם הוריו.-והאזרחית

 הקהילתיהתחום 

על תהליך ההערכה עצמית וחשיפה לבנק היגדים, יתקיים שיח במהלך המפגשים הכיתתיים  .א

 יידרש התלמיד לברר מול הוריו 

 מחויבות אישית. –בקהילה תפקידים  .ב

 עבודת שורשים בכיתה ז'. .ג

 מצוה. -טקס בני/בנות .ד
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 ה לתהליך התהודהתרשים זרימ

 

-ספטמבר
אוקטובר

.עבודה של מחנכת הכיתה עם התלמידים על נושא המעורבות החברתית•

.קיום מפגשים כיתתיים על תהליך ההערכה•

.חשיפת התלמידים לבנק ההיגדים•

.שליחת מכתב להורים על התהליך וחלקם בתהליך•

אוקטובר  
נובמבר-

קיום מפגשים אישיים עם תלמידי הכיתה לבניית תוכנית אישית המבוססת על מבנה  •
(.   עם המחנכות והמחנכות המקצועיות)התהודה 

.  קיום מפגשים כיתתיים נוספים על תהליך ההערכה•

-נובמבר 
דצמבר

תלמיד-הורה-השלמת דף ההערכה עד שבוע לפני מפגשי מורה•

.הגדרת יעדים לשימור ולשיפור למחצית השנייה•

מובילי המפגש יהיו  -תלמיד המבוסס על דף ההערכה -הורה-קיום מפגש מורה•
.התלמידים

.הורה כותב ממני אליך לתלמיד בעקבות המפגש•

ינואר

.  קיום מפגשים אישיים לבחינת היעדים שהוגדרו ובניית תוכנית עבודה בהתאם•
.תלמיד-הורה -המפגשים יתקיימו כחודש לאחר מפגש מורה 

ימוקם בדף הראשי-ממני אליך -כתיבת התהודה •

-פברואר 

מרץ

.  קיום מפגשים כיתתיים נוספים על תהליך ההערכה•

.קיום מפגשים אישיים נוספים לבחינת היעדים שהוגדרו ותוכנית העבודה שנבנתה•

-אפריל 

מאי

.  תלמיד-הורה-השלמת דף ההערכה עד שבוע לפני מפגשי מורה•

.הגדרת יעדים לשימור ולשיפור•

מובילי המפגש יהיו  -תלמיד המבוסס על דף ההערכה -הורה-קיום מפגש מורה•
.התלמידים

-מאי 

יוני

.  קיום מפגשים אישיים לבחינת היעדים שהוגדרו ובניית תוכנית עבודה בהתאם•
.תלמיד-הורה -המפגשים יתקיימו כחודש לאחר מפגש מורה 
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 שנהה פותחים את
 "רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"

 (אלברט אינשטיין)
 
 

 
תרגשים להיכנס מיש תלמידים ה - תלמידים התרגשות וציפייההתחילת שנת הלימודים מהווה עבור 

בית הספר היסודי, יש כאלה מ פרידה/לראשונה לשערי ביה"ס, יש כאלה שעבורם השנה היא שנת סיום

שפשוט שמחים לגדול בשנה ויש כאלה שהיו רוצים להישאר עוד קצת קטנים. בכל מקרה לכולם מכנה 

מקומנו, המחנכים ישגים אישיים, חברתיים ולימודיים. כולם לומדים בביה"ס וכולם נדרשים לה -שותף מ

בשלושת נדרשים ישגים אותם ההכיתתיים והמקצועיים, הוא לעודד, לתמוך וללוות את התלמידים ל

אישי שיח קיום בקביעת צמתי זמן מוגדרים מראש למימוש הפוטנציאל הצפון בתלמיד היא התחומים. 

לקשיים  מחנך להיות מודעלתלמיד למצות את יכולותיו ולתהליך זה יאפשר  .התלמיד מול ותיאום ציפיות

 באופן המותאם לו אישית. אותווללוות את  ולצרכים של התלמיד

 
 מעגלי פעילויות עיקריים:  3 -התהודה הינה אמצעי להעברת משוב ב

כלפי התלמיד על אישיות ויכולותיו. זאת בהתאם הכוונה לאמירה אישית של המחנכת  - הארה אישית •

 מטרות והיעדים שהגדיר התלמיד יחד עם המחנכת.ל

יחס לזולת, יחס הכוונה להתנהגות כוללת בכיתה ומחוצה לה,  -התנהגות והתנהלות ערכית  •

 פעילות חברתית.ולקיחת חלק בללימודים, קבלת אחריות 

אישית של התלמיד למקצועות הלימוד השונים ולשיעורי הכוונה למיצוי היכולת ה -הישגיים לימודיים  •

 .ההעשרה במסגרת תכנית הלימודים הבית ספרית

 
 בנושאי כיתתםעם תלמידי מחנכי הכיתות לדון על תהליך התהודה ולקראת שיחות האישיות, כחלק מ

שנה  . תחילת(של חודשי תשרי וחשווןמפתח הל"ב ערכי אלה הם שיתוף ושותפות ומעורבות חברתית )

ת חברתית ואישית כמקור לתמיכה ולהשתתפות תקשורמנות להטמיע בתלמידים מיומנויות הינה הזד

טיפוח היכולת לשתף במסרים אישיים בקבוצה, בכיתה ומול  פעילה הן בפן החברתי והן בפן הלימודי.

, צרכים, ביכולת להביע את עצמו ברמה אישית )רגשות הצוות החינוכי תורמים להתפתחות של כל תלמיד

אמונות, מחשבות, ציפיות, משאלות לב וכדומה( ומתן הזדמנות לבירור ערכים ועמדות בכל הקשור 

שיפור התקשורת האישית ועשייה למעני ולמען האחר תוך לקיחת אחריות, התמדה , ללייחודי ולמאחד

 יוזמה. ו
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ולבחון תיאום ציפיות חשוב לחזור ולרענן נושאים אלה ברמה הכיתתי  בתחילת מחצית ב' - שימו 

 מחדש.

להיגדים החברתיים  - התלמידים לבנק ההערכות הבית ספרייש לחשוף את אוקטובר אמצע לקראת 

, מה משמעותם והקשר ליכולות השונות ההערכה רמותבין בחשיפה זו המחנכים יבחינו והלימודיים. 

יים?(, חיבור והתייחסות התלמיד, איך כותבים הערכה, על מה היא מבוססת )האם רק הישגים ציונ

לעבודת הצוות בכתיבת ההערכה )החברתי והלימודי(, התייחסות להערכת מורה. מומלץ לתת לתלמידים 

לחוות כתיבה הערכה על עצמם. הערכה זו יכולה להיות בסיס לשיחה האישית לבניית תוכנית אישית 

להיות חלק ותפקידו מתייחסת למכלול של דברים לתלמיד ולאפשר לתלמיד להבין כי כתיבת הערכה 

סייע לתלמיד להגדיר עבורו יעדים ומטרות בהלימה לשפה מתהליך ההערכה. חשיפה זו וההתנסות ת

 תהודה עצמה. בהן ביטוי הן ביום יום ו הבית ספרית שבאה לידי

 
נכתבת ודה עלת)מלל ו/או ציון מספרי( ההערכה , מערכת החינוךהפועלים במסגרת ברוב בתי הספר 

-בעזרת מורהת הערכה אנו מציעים מודל המאפשר כתיבבמוצר זה המורה המקצועי/המחנך. על ידי 

הגורמים יהיו הדוקים  שלושתמכלול שלם. ככל שהקשרים בין כתוך התייחסות לתלמיד תלמיד -הורה

הוא  !המורההמודל אינו מתמקד רק באדם אחד, כלומר הלומד )התלמיד(.  עלתתאפשר ראיה רחבה כך 

בין כל הגורמים  ראייה רחבה ומקיפה, היוצרת שיתופי פעולה  קשור קשר ישיר בתלמיד ובהורה שלו.

מורה, יש מקום חשוב ומשמעותי ללכן במעגל ההערכה , הקשורים לתלמיד וללמידתו חשובה ביותר

בביה"ס  וועל אישיותשל התלמיד הורה. במשולש זה לכל אחד השפעה על הלמידה לתלמיד וגם ל

 ומחוצה לו. 

תהליך העל המסביר  (א')מצ"ב נספח  יש להוציא מכתב להוריםקראת סוף אוקטובר לכדי לחזק קשר זה, 

רעיון המכתב הוא לעודד  תהליך.כחלק מהחשיבות מעורבותו של ההורה ועל  כוהמששנערך בכיתה, על 

אפשר להם לראות את התמונה הכוללת, ולתמוך בילדיהם באופן ול מעורביםו את ההורים להיות פעילים

   מלא ובקשר הדוק מול הצוות החינוכי. 

 
יתזכרו את התלמידים הנושאים העיקרים,  יחזקו אתהכיתה מחנכי כיתה שזו השנה השנייה שלהם עם 

 בניית תכנית אישית לכל תלמיד. לשלב השני שהינווימשיכו  , בנק ההיגדיםעל הערכים החשובים
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 תכנית אישית לתלמיד
 "כשאני אומר לך משהו ואתה רק "יופי, יופי" משיב, 

 אני יודע שאתה בכלל לא מקשיב..."
 )יהודה אטלס מתוך: הילד הזה הוא אני(

 

 

שונות ומגוונות במהלך שהותם בביה"ס ולעיתים  אישיות-מורים אינטראקציות ביןהמקיימים עם  תלמידים

ית לרשותו של המורה בעבודתו החינוכ תהשיחה האישית היא אחד הכלים המרכזיים העומד .גם לאחריו

, ולכן התלמידדמות משמעותית עבור  הינוהמורה  .לימודית-יתערכ-לקידום התלמיד ברמה האישית

בונה  באשר היא והשיחה האישית בפרטתקשורת  .וצמיחה , שיפורלתיקון פוטנציאלקיים  אלוביחסים 

התפתחות אישית והעלאת הדימוי  תאת יחסי האמון והביטחון הבסיסי שכל תלמיד זקוק לו ומאפשר

ומכך  וד, חיבור והבנה לצרכיקירבה ואמפתיה לרגשות התלמי יצירתהיא  האישית מטרת השיחההעצמי. 

 תכנית אישית המותאמת לו. גזירת

 

זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא  דע כי צריך לדון את כל אדם לכף" אמר: נחמןר' 

י זה מעלה אותו באמת לכף "טוב, ודן אותו לכף זכות, ע י זה שמוצא בו מעט"בו איזה מעט טוב... וע

בו  י שמוצאין"ע ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי י זה שתתבונן ותסתכל על מקומו"זכות... ע

 ."י זה מוציאים אותו מכף חובה לכף זכות"לזכות, ע מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנים אותו

ומתקשים לתפקד כתלמידים בכיתה,  בית הספר כלליאנו עומדים לא פעם מול תלמידים העוברים על 

, תלמידנפשו של ה להיכנס לנבכימורה מאפשר ל יח האישיהש זכות? לכף םכיצד דנים אות כך,אם 

המבוגר המשמעותי  להיות גםזכות ובו בזמן  לכףולדון אותו שלו  , את החוזקותשבואת הטוב ולראות 

 .לו“ זקוק”שהתלמיד 

 

רצוי מאד להגיע שתאפשר לנו, המחנכים, לדון את התלמיד לכף זכות, משמעותית כדי לאפשר שיחה 

איסוף מידע והכנת דף יעדים ומטרות שימקדו את ערוכים. חלק מתהליך ההכנה הוא לשיחה מוכנים ו

לפני העבודה עם התלמידים על כתיבת היעדים יש לשלוח להורים מכתב המסביר על התהליך  .השיחה

)נספחים( דפים בדוגמאות  קיימותועל חשיבות שיתוף הפעולה שלהם בהגדרת היעדים והמטרות. בנוסף 

ניתן לשנות ולהתאים את הדף בהתאם לגיל ו/או לצרכי  .מטרות וביצוע שיח מיטבי ל ,להגדרת יעדים

למקד את כחלק מתהליך ולא על סמך שיחה אחת בלבד. יש כדאי למלא הדף שימו לב את  התלמיד. 

ברות השגה עבורו תוך התייחסות ליכולותיו, מידת  והיעדים הרצויים לו, לבחון האם הן מטרותבהתלמיד 

מיעד אחד עד שניים  חשוב לא להגדיר יותר וכדומה. בתהליך ההוריםמידת מעורבות המוטיבציה שלו, 
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ערכי, או -במישור האישי המטרות והיעדים יכולים להיותאו לשנה כולה )תלוי ביעד שהוגדר(.  מחציתל

  במישור הלימודי. ואערכי -במישור החברתי

 

תהליך של הגדרת יעד והבאתו לידי מימוש, אינו תהליך פשוט ומובן מאליו. תהליך כזה דורש מהתלמיד 

מודעות עצמית גבוהה, פתיחות )במיוחד בהקשר הרגשי והחברתי(, דורש כנות ויכולת שפתית גבוהה. 

לה והם מיומנויות אלו מתפתחות בהדרגה, לכן למורה ולהורה יש תפקיד חשוב בפיתוח מיומנויות א

נדרשים לרגישות, להתעניינות אך לא להפעלת לחץ, לבניית אמון, לאמפתיה ויצירת סביבה תומכת 

במהלך כתיבת היעדים/המטרות יש לשים לב כי היעד שהוגדר מקובל על התלמיד, כתוב בשפה ומכילה. 

הבהיר, ברורה ומותאמת לגיל התלמיד. מומלץ להקריא לתלמיד את היעד ולברר האם ירצה לתקן, ל

לחדד. במקביל יש לקבוע פעולות שעל התלמיד לבצע כדי להשיג את היעד שהוגדר ולקבוע צמתי 

 בקרה לבחינה.

 

תוכל להיעזר באחד מהדפים הקיימים בחלק הנספחים ו/או תוכל לעצב לעצמה דף מחנכת הכיתה 

 תיק כיתהב התואם לתלמיד או לכיתה. אנו ממליצים שאת המידע שייאסף תוך כדי תהליך לשמור

 ודת המחציתהתתלמיד( וב-הורה-במפגשי מהו"ת )מפגשי מורה ולהביא את התהליך שהתלמיד עבר 

דגש על התהליך עצמו ועל הדרך שעשה התלמיד להשגת  לשים. חשוב )בחלק "ממני אליך"(

 דוגמה.היכול לשמש אישי על בירור הזהות שלו בתהליך עצמו ומקומו כמנהיג היעד/המטרה, 
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 מהו"תמפגשי 
 (תלמידו הורה, מורה)

 

בֹון, ִיְקֶנה ִמים, ְתַבֶקׁש-"ֵלב נָּ ַעת; ְוֹאֶזן ֲחכָּ ַעת."-דָּ  דָּ
 )משלי י"ח פסוק ט"ו(

 
 

 
 
 

איך ההורים מתייחסים לילדיהם בכל בוקר בהתארגנות לקראת  תחילת כל יוםבמרתק ומעניין לראות 

יום הלימודים. יש הורים ששולחים את הילד עצמאית )רגלית( לביה"ס לעומתם יש כאלה שילוו אותו עד 

לשערי בית הספר )ברגל או ברכב(. יש כאלה שילוו את הילד עד הכיתה ויפרדו ממנו בפתח הדלת 

יד את הכיסא ולארגן את הציוד. יש כאלה שיסחבו את התיק עבור לעומתם יש כאלה שיעזרו לי להור

שיעצרו ליד כל חבר או איש יש כאלה הילד ויש ולעומתם יש כאלה שלא יוותרו לו וידרשו שיישא בנטל. 

 בוקר טוב. אפילו צוות ויפטפטו קלות וכאלה שלא יגידו

 

ספק כי  , אך איןולילדואת המתאים לו בוחר קשה לומר ששיטה אחת עדיפה על רעותה. כל הורה 

כמו עצמאותו ועוד.  , על תפיסתם אתלילדםהתבוננות קצרה זו בהורים מלמדת הרבה עליהם, על יחסם 

מנעד תלמיד( וקבלת ה"תהודה" ניתן לזהות ו הורה, התארגנות הבוקר, גם במפגשי מהו"ת )מפגשי מורה

יש להניח  את תפיסתם ההורית והחינוכית של ההורים.שונים ומגוונים, המבטאים אף הם  דפוסי התנהגות

כי הורה אחד כלל לא יתעניין במפגש המהו"ת או בקבלת התהודה, אחר יקשיב במפגש המהו"ת או יעיף 

ש למפגש מהו"ת ולתהודה אמבט קצר בתהודה וימלמל יפה מאד או תודה ויהיו כאלה שיתייחסו בכובד ר

 וינסו למצאו פתרונות ביחד או לחוד.יקשיבו, ישאלו שאלות, יתעניינו  -

 

של  להסביר את המשמעות העמוקה של התנהגויות הוריות שונות אלו. הן מהוות רכיב בחינוכו למותר

ועוד.  הילד ומלמדים אותו על יחסנו לחיים, למידות, ללימודים, לחברה, לציונים, להישגיות, לכישלונות

ובחלוקת  מפגש מהו"ת יים הגלומים בהתנהגותנו בזמןדווקא משום כך ראוי לשים לב למסרים החינוכ

שיתוף  - תוך דגש על מעורבות ולא התערבות שיתוף ההורים בתהליךוהבאתה הביתה. הכנה ו ההתהוד

-הורה-, לעודד שיח מקשיב ומפרה במשולש מורהלמחצית או שנה היעדים והמטרותגדרת בתהליך ה

לראות בה כלי לצמיחה והדהוד ו )מצ"ב בנספחים( לקרוא נכון את התהודהדע וים תלמיד, לתת כלי

 שלו.האישית עיצוב התנהגות ובירור הזהות , ילד בדגש על קביעת יעדים ומטרותהיכולותיו של 
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התקשורת  מאמצעיבשיחה בכל אחד שיתוף ההורים, שליחת מכתב עדכון )מצ"ב בנספחים(, שיתוף 

, שיחה פנים מול פנים, מייל, טלפון וכדומה(, הכנה מראש של התלמיד לקראת מפגש הקיימים )ווצאפ

שיתוף ההורים בהגדרת היעד/מטרה, עידוד השיח בין ההורה לילדו בכל הקשור ללמידה בביה"ס מהו"ת 

והכנה מוקדמת של ההורה ושל התלמיד לתהליך יאפשרו מפגש פורה וממוקד  ולקשרים החברתיים בו

ברמות  לידי ביטוילממש את יכולותיו של התלמיד, לברר את זהותו ולאפשר לו להביא אותה  דבר היוביל

 הספר ובחברה בכלל.האישיות, הלימודיות, הרגשיות והחברתיות בבית  -השונות 
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 ודהההת כותבים את
 (ב, ב אבות) ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה

 (מסכת אבות, ב', ב')

 
 

 

 כללי

 החינוכי מאמין האני תגם  א משקפתובד בבד  התלמיד של מידותיו ואת יכולותיו את משקפתהתהודה 

, בודה האישיתלע, ללימוד המיוחסת החשיבות ומידת התכנים סדר, התכנים בחירת. בית הספר של

 .התהודה במבנה ביטוי לידי באים חברתית ולעשייה להתנהגות

 .התנהגות על והערכה, השונים הדעת בתחומי ציונים: עיקריים חלקים שני התעודה כללה מסורתי באופן

 אישית מילולית בהערכה ההמלוו מודפס מסמך להיות והפכהשינתה התעודה את פניה  השנים במהלך

 בכל אחד מתחומי הדעת והן על ההתנהגות

 על מרבי דגש שימת תוך, פעילות מעגלי ארבעה על משוב לתלמיד נותנת תעודה של ד“חמ התעודה

 ביחס והן ,הקודמת במחצית או הקודמת בשנה לעצמו ביחס הן שהושגו ההישגים ועל האישי “עמל“ה

 .לעצמו הציב שהתלמיד ליעדים

 

סובלנות, להעצמת ללאחריות,  חינוך תלמידי ביה"ס -התהודה משקפת את האני מאמין הבית ספרי 

הפרט ולאפשר פיתוח ומימוש יכולות באופן מיטבי תוך פיתוח מצוינות. אני מאמין זה בא לידי ביטוי 

 חלקים: 3 -בהבית ספרית בתהודה 

של  "ממני אליך"של מנהל/מנהלת ביה"ס ו "ממני אליך": מורכב מ -"ממני אליך"  -חלק ראשון  •

 מחנך/מחנכת הכיתה.

 .כישורי לומד והתנהגותדרך ארץ,  -חלק שני  •

 הערכות )מילולי ו/או מספרי( על מקצועות הלימוד השונים הנלמדים באותה שנה. -חלק שלישי  •

 

 "ממני אליך"

 כללי

האישי,  לשיחה אישית על התקדמותו של התלמיד, על מצבומהווה בסיס  - היא כלי בלבד התהודה •

 על מצוקותיו, על לבטיו ועל חלומותיו. 

בסיס , כור שבועם האהתהודה תהדהד את העבודה שהשקיע התלמיד והיא תאפשר לו להיפגש  •

 , להתקדמות והצבת יעדים.לצמיחה

 יופיע בדף הראשון של התהודה. •
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 יכלול "ממני אליך" של המנהל/מנהלת ביה"ס ולאחריו "ממני אליך" של המחנך/מחנכת הכיתה. •

 מקצועיים וההורים.מנהל/מנהלת, מחנך/מחנכת, מורים  -שותפים  •

 "ממני אליך"כתיבת ה

 .ככל האפשר , אמיתי וכןיייכתב באור חיוב •

 של שיר, פסוק, ביטוי. יכלול ציטוט •

 הקפיד על אורך שווה פחות או יותר בין כל התלמידים.יש ל •

שיתופיים לפי כיתות לכלל צוות ביה"ס, בו יוכלו המורים המקצועיים להוסיף מידע על  קבציםיישלחו  •

 כמו השתתפות בפרויקט, עשייה בכיתה במסגרת השיעור וכדומה.  -תלמידים 

בעזרת מחנכים המתקשים לכתוב על תלמיד מסוים, יכולים לבקש את עזרת המורים המקצועיים  •

 הקובץ השיתופי.

יוגדרו יעדים אישיים, חלומות ושאיפות. אלה יוכלו  -ל המחנכת עם התלמידים במפגשים האישיים ש •

 להשתלב בממני אליך.

לכתוב נקודות אור על ילדיהם. טקסט זה יכול ורים מהמומלץ לבקש תלמיד -הורה-במפגשי מורה •

 להוות בסיס גם בכתיבת ממני אליך למחצית ו/או סוף שנה.

למעורבות חברתית בכיתה, בביה"ס ומחוצה לו, להישגים לימודיים, להשתתפות להתייחס כדאי  •

  בפרויקטים מיוחדים, לעבודה מיוחדת שהוגשה וכדומה. 

מומלץ לא לכתוב הכל במחצית אחת, אלא לפתח כמה נקודות ולשמור דברים מסוימים למחצית  •

 לחדש.לאפשר למחנך השנייה כדי 

להגהה אל הקובץ מחנכת את די הכיתה, תשלח הלאחר כתיבת הממני אליך לכל תלמי •

 לת/סגנית/רכזת עברית לאישור.המנה
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 נספחים

 תחילת שנה -מכתב להורים  •

 

 דפים לדוגמה לשיחה אישית והצבת יעדים ומטרות •

 

 תלמיד(-הורה-עבור יום מהו"ת )מפגשי מורה הערכה לדוגמהדפי  •

 

 תלמיד(-הורה-)מפגשי מורה לקראת יום מהו"ת -מכתב להורים  •

 

 קבלת התהודה -מכתב להורים  •

 

 ציטוטים ממשפטים ואמירות בנושא חינוך, מצוינות, למידה, צמיחה וכדומה. •

 

 דף הערכים שלי  -חלוקת התהודה  •

 

 מכתב המלצה להורים לגבי קבלת התהודה במחצית/סוף שנה •

 

 תהודה/דפי מארג בנושא תעודה •

 

 מחוון למוצר •
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 תחילת שנת הלימודיםמכתב להורים 

 תאריך לועזי תאריך עברי +

 הורים יקרים,

תעודת מחצית או תעודת סוף שנה היא משוב חשוב ומשמעותי לקידום ילדכם. כחלק מקידום וטיפוח 

אנו שואפים להפוך את התעודה למשמעותית אף יותר. אנו שואפים לתת “ בית חינוך כמשפחה”ערכי 

מתוך התבוננות הוליסטית על התלמיד כאדם שלם, מתוך שאיפה לטפח לומד  לילדכם משוב מעצב,

תרבותית מגובשת וראויה,  -ציונית-שאוהב ללמוד ויודע ללמוד, ואדם בוגר בעל זהות אישית וזהות דתית

ומתוך שאיפה להכינו לחיים של משמעות. אנו שואפים להעניק לו תעודה שתהיה בסיס לצמיחה, בסיס 

 .תעודה שתהדהד בנפשו –קי ראות, בסיס להתקדמות לחלומות מרחי

יחסיו של האדם עם העולם הסובב אותו הם בעלי חשיבות , (selfpsychology)על פי פסיכולוגיית העצמי 

ישות יחזוק ולהזנה חיצונית, מיקריטית להתפתחותו הנפשית. עצמיותו של ילד זקוקה באופן תמידי לת

החומר הבונה את הנפש הוא האמפתיה, כלומר יכולתו של האדם לחוש עצמו  וב לילד.אנושית הקר

מובן, מקובל, רצוי, אהוב ומוערך על ידי סביבתו. את החומר האמפתי הזה מספקות לו דמויות 

משמעותיות בחייו. על פי שיטה זו, אחד הצרכים הנפשיים היסודיים ביותר באדם הוא הצורך להיראות 

האחר יכול להעניק לאדם תחושה שהוא שלם, מובן, בעל ערך, אהוב. ראייה מבעד למבטו של אחר, 

, רואה באדם את יכולותיו ולא רק את הישגיו, את כוונותיו ולא רק את (mirroringנראות ) זו, הקרויה

 תוצאותיהן, את הווייתו הפנימית ולא רק את חיצוניותו או את מעשיו. 

, שותף מרכזי , הורים יקרים,אנו רואים בכםמעצבת",  בתהליך המעבר מ"תעודה מסכמת" ל"תהודה

 :ההערכה השונים שלביבומבקשים את מעורבותכם 

 מחצית אחת או למשך השנה כולה.שבו יקבע ילדכם את יעדיו ל "אישיהחוזה "עורבות במ .1

 תלמיד בכל מחצית.-הורה-מורה -השתתפות במפגשי מהו"ת  .2

 ו'ואלים ממקום של סקרנות, שתבוננים בנחת, מ) -הודה. משו"ב משמעותי לת ב"משונתינת  .3

 ניית תכנית פעולה מעשית(במתחברים לזווית הראייה של הילד,  -החיבור

" 

 דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, נשפוט כל אחד הוא גאון. אבל אם את ש"

 הוא יבלה את כל החיים שלו כשהוא חושב שהוא טיפש."

 (אלברט איינשטיין)

 

 בברכה,

_______________________ 
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 המטר/יעד להגדרתדפים  -שיחות אישיות 

 

 לשיח אישידוגמה למחברת אישית 

 השנה  לאורךלקביעת מטרות ויעדים 

 )מותאמת לכיתות הנמוכות(

 

 היעד/מטרהלשיח האישי והגדרת  הערה: המחברת הינה רק המלצה

 .הלצרכילבצע שינויים בהתאם מחנכת מוזמנת כל  .להשגתווהמעקב 

 יש לאשר השינויים מול רכזת השכבה ו/או סגנית המנהלת.
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j 

 

 

 

 

 

 "כל חץ הפוגע במטרה
 הוא תוצאה של מאה החטאות".

 ) ת'ורו(
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 פרטים אישיים:
 
 

 ________________________________שם מלא: 

 ______כיתה: ___

 ____________________שנת הלימודים: _____

 ____________________________מחנכת: _____
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 למחצית: יעד/מטרה
 
 

 ____________ _______בחרתי להתמקד בתחום: _____
 )אישי / חברתי / לימודי( 

 
 

: המטרה/היעד

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
  :ם היעד/מטרהולקידנקוט פעולות שעלי ל

 

• _______________________________________________

_______________________________________________ 

• _______________________________________________

_______________________________________________ 

• _______________________________________________

_______________________________________________ 
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 החלום שלי לשנת הלימודים:
 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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 מפגש לבחינת המטרה:
 

תהליך שעברתי עד למפגש/ פעולות שעשיתי ועזרו לי להשיג את 

 היעד שהצבתי לעצמי:

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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 תלמיד -מורה-יום הורה
 

   שימור:

__________________________________________
__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

  שיפור:

__________________________________________
__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
  שינוי:ס

__________________________________________
__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
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 תשע"ח, ֵוְלסִכ

 ּהָלִּחְתה ָָבשְחַּמוה ְָוֶדחְּב –ת" ֹכוָּייַשת ֶֶרצֹיות ּעוְָמשַַּמה" א'ת ֹּוּתִּכַב

     תִיצֲחַמ -            יד:  ְִמלַַּתהם ֵש

 

 ּיֹותו  ִהְתַנֲהג
  ַוֲעָרִכים

 ּלּוִליתימִ  ַהֲעָרָכה נֹוְשִאים -ַהַדַעת ִלְתחּוִמי ִחּבּור

ּיָ  ֲאִני   עיצורים ְקִריַאת ...בן ְמצ 

  ְתנּועֹות ְקִריַאת

ף ְקִריָאה טֶּׁ   ַּבשֶּׁ

   ְכִתיָבה

  ְוַהִנְשָמע ַהִנְקָרא ֵהַבְנתָ  מיומנויות 

ּיָ  ֲאִני ן  ְמצ 
 ....ב

  10 ַעד  ּסּוריְוחִ  ִחּבּור

  זּוִגי ִאי/זּוִגי

ָשִגים ָמִטִּיים מ    ָמתֶּׁ

= ,> ,<  

   

ה  ָהִייִתי ַּבמֶּׁ
ה  רֹוצֶּׁ

 ְלִהְשַתֵפר

  

 ָהִייִתי ִמי
ה ַּיֲעֹזר רֹוצֶּׁ  שֶּׁ
 ?ִלי

  

 ְשָלֵבי
ָּלה  ַהְפע 
 ַלִקדּום

  

 ִשתּוף
 ְוִהְשַתְתפּות

 ְמֹעָרבּות
ְבָרִתית  חֶּׁ

 (ַשָּיכּות)

 

 ַאֲחָריּות
 ִאיִשית

 

  :סֹוְבָלנּות
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  ִשיחַ  ִנהּול

 ְמַכֵּבד ַיַחס

 א' הֵּתְכ

 ,הָילְִגר אֹל הָָנשֹ זו

 ,הָחְָלצַה לֶש הָָנשֹ א' זו ּיִכ

 תֶּלֶַדה ֶתא ַתחַֹתּופׁ ֶ ש

 ,אְָלפִ, נ שָָדח םָלֹעוְל

 .הָירִיצִו יםִּדּוִמל לֶש םָלֹעוָל

 ,הָיחְִרפּו הָיחְִמצְ ֵךשְֶמה ֶתֶלַחאְמ

 ת  ֶֶבֹהאוְוה ָיכֲִרעֵמה ְֵּבַרהֶשת ֶּכֶַנחְַּמה יתִֹראו
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 דפים להגדרת יעד/מטרה -שיחות אישיות 

 

 לשיח אישידוגמה למחברת אישית 

 לאורך השנה לקביעת מטרות ויעדים 

 )מותאמת לכיתות הגבוהות(

 

 :ותהער

 חלק מהדפים יכולים להיות מותאמים גם לכיתות הנמוכות. •

 לעבודה אישית מול התלמידים. המלצההדפים הינם  •

 ניתן לשנות ולהתאים לגיל ולצורך. •

 יש לאשר השינויים מול רכזת השכבה ו/או סגנית המנהלת. •

 אישית לתלמיד. מומלץ לאגד את הדפים הנבחרים למחברת •

 )קיים דף שער למחברת בנספח עבור הכיתות הקטנות(
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 תחילת שנה -טופס שיחה אישית 
 

 חוזקות אישיות:

__________________________________________
__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

 יעד לשיפור תמונת מצב תחום

בתחום 
 רגשיה

  

בתחום 
 חברתיה

  

בתחום 
 אישיה
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 אחריות לקידום היעדים
 המורה ההורה התלמיד

   

 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 
 

 יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
 (', ב'אבות במסכת )
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 ציר הזמן שלי
 

            10 

            9 

            8 

            7 

            6 

            5 

            4 

            3 

            2 

            1 
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 סרור -כל הזכויות שמורות לטל זיתוני© 

 

 
 

 תלמוד תורה עם דרך ארץיפה 
 (', ב'אבות במסכת )
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  אביכזרלשני כל הזכויות שמורות © 

 הכוחות שיש בי הם: .1
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 היעד שבחרתי הוא: .2
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 אילו פעולות יעזרו לי להשיג את היעד? .3
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 י להשיג את היעד?אילו ערכים יעזרו ל .4
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 מי יכול לסייע לי בהשגת היעד? .5
________________________________________________

________________________________________________ 
 

 מצבים אבחן את הפעולות שבחרתי להשגת היעד?באילו  .6

________________________________________________

________________________________________________ 
 

 _________ שליחתימת 

   _________ חתימת ההורים  _________ חתימת המחנכת

 האור שבי
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 בניית מפת הישגים ומטרות לסיום

 מחצית א' עם הפנים אל מחצית ב'

 

 ., הישגים שאתם משוכנעים שהשגתם במחצית זומטהבחרו מתוך רשימה  .1

נמצאות בסיס  ןצלחות שלכם ועל כן ההאלו ה. מקמו אותם בתחתית הסולם

 ותנות את הכוח לטפס מעלה.ונ הסולם

במחצית הבאה ומקמו בשלבים האמצעים בחרו מטרות שאתם רוצים להשיג  .2

 של הסולם.

מטרה זו תהיה  .בחרו יעד סופי מתוך ההיגדים מטה ומקמו אותו בראש הסולם .3

 תלויה לנגד ענייכם, אך תהיה תלויה גם בכם.

 

 דוגמאות להישגים שהושגו והישגים שארצה להשיג:

 הישגים שהשגתי
 במחצית זו 

הישגים שארצה להשיג 
 במחצית הבאה

למדתי שאני מסוגל להשתתף בעבודה 
 קבוצתית גם כשהחברים שלי לא בקבוצה.

ללמוד להשתתף בעבודה קבוצתית גם 
 כשחברים שלי לא בקבוצה.

 ללמוד לשחק עם חברים בכבוד. למדתי לשחק עם החברים בכבוד.

 ללמוד לפתור בעיות עם חברים. למדתי לפתור בעיות עם חברים.

 להתקדם במקצוע.... ב.... ב...התקדמתי במקצוע...    

למדתי לאפשר לכל הילדים בקבוצה 
 להשתלב בביצוע המשימה .

אפשר לכל הילדים בקבוצה להשתלב ל
 בביצוע המשימה.

 ללמוד לדבר על הרגשות שלי למדתי לדבר על הרגשות שלי

 ללמוד לשמור על הכללים בכיתה למדתי לשמור על הכללים בכיתה

 ללמוד לשבת רגוע בשיעורים בשיעוריםלמדתי לשבת רגוע 

 ללמוד לכבד את החברים למדתי לכבד את החברים

 ללמוד לכבד את הצוות בכיתה למדתי לכבד את הצוות בכיתה
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 הישגים שהשגתי
 במחצית זו 

הישגים שארצה להשיג 
 במחצית הבאה

 להקפיד להכין שיעורי בית הקפדתי להכין שיעורי בית

 ללמוד ליצור קשרי חברות טובים למדתי ליצור קשרי חברות טובים

לחברים ולאפשר להם למדתי להקשיב 
 להשלים את דבריהם

 תחשב באחריםללמוד לה

 אני צריך ללמוד לקחת אחריות ב.... אני גאה בעצמי שלקחתי אחריות ב....

 אני צריך ללמוד לבצע באחריות את.... אני גאה בעצמי שביצעתי באחריות את...

 אני צריך לקחת אחריות על.... אני לוקח אחריות על....

 אני צריך לדעת לגלות סובלנות ב.... לגלות סובלנות ב...הצלחתי 

 הייתי רוצה להצטיין ב.... הצטיינתי ב....
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 מצליח/משקיע

 השנה.הנכם לומדים בטבלה מימין את רשימת המקצועות ש השלימו .1

 .השמאליתרשמו כל אחד מן המקצועות השונים במשבצת המתאימה לו בטבלה  .2

יש  ,מקבל ציונים נמוכים למרות השקעתך הרבה הלדוגמה: אם במקצוע תורה את

 לא מצליח. + משקיע לכתוב תורה במשבצת

 חשוב להוסיף גם קטגוריות מהתחום החברתי וההתנהגותי .3

 

 לא משקיע משקיע   המקצועות שאני לומד:

1.  
ח

לי
צ

מ
 

  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

ח
לי

צ
מ

א 
ל

 

  

9.  

10.  

11.  

12  

13.  

14.  
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 עוברים משבצת

ולא  יםמשקיע אתםמן הטבלה הקודמת את רשימת המקצועות שבהם בחרו  .1

 חים והעתיקו לטבלה מטה.מצלי

 

 המקצועות בהם אני משקיע ולא מצליח

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 צליח:משקיע/מ”לעבור למשבצת  לכםשלוש פעולות שלדעתך יעזרו כתבו  .2

 
____________________________________________________________ .א

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ .ב

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ .ג

____________________________________________________________ 
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שנה"ל _____ _____מחצית  -דף הערכה   

 
 שם התלמיד/ה: _____________    ______כיתה: 

 
 

 הערכת המורה הערכת התלמיד מקצוע הלימוד
 עברית

   קריאה

   הפקת משמעות מטקסט

   פה ובכתב-הבעה בעל

 מתמטיקה

   מבנה עשרוני

   ארבע פעולות חשבון

   פשוט ועשרוני -שברים 

   גיאומטריה

 אנגלית

   קריאה

   הפקת משמעות מטקסט

   פה ובכתב-הבעה בעל

   מדעים
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 הערכת המורה הערכת התלמיד 

   כישורי לומד

   דרך ארץ

 

 יעדים למחצית זו:

 לשימור:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 לשיפור:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 שאיפות וחלומות להמשך:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 תלבושת: ________  חיסורים: ________  איחורים: ________ 

 חתימת ההורה: _______________  חתימת התלמיד: _______________
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 מהו"ת מפגשימכתב להורים לקראת 

 

 הורים יקרים,

 יום ההורים הינו יום מיוחד ומשמעותי, עבורכם ההורים ועבור התלמידים.

-מורה-הורהמפגשי הוחלט על הובלת תהליך שמטרתו שינוי בדגם הקיים של  בשנת הלימודים תשע"ו

 להציגם במפגש.ו . שאיפתנו, הינה לעורר בתלמידים את היכולת לבקר תהליכי למידה אישייםתלמיד

לאחר  ,)מלשון הדהוד(ה ודההתהליך יכלול מספר ממדים. הראשון, שיח כיתתי בנושא הערכות לת

על תחושת ישוחחו עם כל תלמיד ותלמידה, במהלכן של המחנכת מכן יערכו שיחות ומפגשים אישיים 

את הערכות  המורים אל מול הערכה האישית  יבחנו יחדהילד/ה מבחינה לימודית וחברתית. בנוסף 

את נקודות החוזק ואת הנקודות לחיזוק, יגדירו יחד מסקנות ולבסוף יסיקו של כל תלמיד/ה על עצמו, 

 כיעד להמשך. 

 

 .שעברו התלמידים יציגו את התהליך האישיתלמיד, -מורה-הורה ימפגשיום ב

שהתהליך יהיה משמעותי עבור התלמידים ושהמפגש אתכם, ההורים, יהווה בתקווה 

 הזדמנות ויאיר נקודות חדשות על ילדכם.

 

 

 בברכה,

_______________________ 
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בֹון, ִיְקֶנה" ַעת; -ֵלב נָּ ִמים ְוֹאֶזן   דָּ ַעת."-ְתַבֶקׁש, ֲחכָּ  דָּ

 )משלי י"ח פסוק ט"ו(

 על סוגיה שמעסיקה אתכםיום הורים בדגש 

 הורים ותלמידים יקרים!

בית ספר נילי חרת על דגלו את ערכי האחריות, המצוינות והסובלנות. ברצוננו לבטא ערכים 

 ט"ו בכסלו. 3.12.17  אלו גם במפגשי "הורה מורה תלמיד".  המפגשים יתקיימו בתאריך

 ואת התלמיד/ה. השנה בחרנו לערוך את יום ההורים סביב סוגיה שמעסיקה אתכם

הנחת היסוד היא, כי אם התלמידים ואתם תוכלו לבחור את הסוגיה בה תרצו לדון עם הצוות 

החינוכי, נוכל לתת מענה מדויק ואפקטיבי יותר. בדרך זו יתאפשר לתלמידים לקיים שיח מקדים 

 עמכם ועמנו בנושא אותו תבחרו להעלות.  

חברתית,  -אחת מתוך האפשרויות הבאות   המפגש ימשך עשר דקות, נבקשכם לבחור סוגיה

 לימודית/ הישגית, ערכית, התנהגותית, מערכתית, רגשית, אחר.

 .26.11.17בבקשה מלאו דף זה ושלחו למחנכת הכתה במייל חוזר עד לתאריך 

 

 : הסוגיה שבחרנו היא

_______________________________________________________________________ 

 :ה שבחרתי בההסיב

_______________________________________________________________________ 

 :באמצעותה אוכל לקדם את היעד הבא

_______________________________________________________________________ 

 מה אוכל לעשות על מנת לקדמו?

_______________________________________________________________________ 

 מי יוכל לסייע לי להשיג?

_______________________________________________________________________ 

 בברכה,

 בי"ס נילי - צוות חטיבה
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 בממני אליךלשילוב משפטים 

 שיר כסילים )קהלת ז', ה'(טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע  •

איזהו מכובד? המכבד את הבריות , איזהו חכם? הלמד מכל אדם, איזהו הגיבור? הכובש את יצרו •

 )אבות ד', א'(

 שמא לא תפנה )אבות ב', ו'(, אל תאמר : לכשאתפנה אשנה •

 אשר יש להם שכר טוב בעמלם  )קהלת ט', ד'(, טובים השנים מן האחד •

 ח(-תחת השמים )קהלת ג', אלכל זמן ועת לכל חפץ  •

 יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ )אבות ב, ב( •

 .מעט אור דוחה הרבה מן החושך. )הבעל שם טוב( •

 .קודם כל תקן את דרכך, ואחר כך את זו של זולתך" •

 ם )רבי נחמן מברסלב(.אין זו מלאכה להרחיק אדם, זוהי מלאכה לקרב ולרומם האד •

שבאנשים, יגרום לך לראות ולחוש את הטוב שבך, ויבנה את הרצון שלך לראות תמיד את הטוב  •

 ר )רבי נחמן מברסלב(.התדמית שלך בצורה חיובית ביות

 שמחשבותיך נמצאות במקום שבו את רוצה להיות יבמקום בו נמצאות מחשבותייך ודא תאת נמצא •

 (.רבי נחמן מברסלב)

 .(הרמח"ל) כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו •

 (.רמב"ם" )ם ולא מעבר לים כי אם בתוך ליבו של האדם פנימההאושר לא במרחקי" •

ל )דוד בן ואישה גנוזים כוחות אדירים ויש רק לדעת להגיע למקורם, לגלותם ולהפעי איש בכל •

 גוריון(.

הגבוהה ויישא תמיד עיניו לקראתה, עליו לראות את לא די שאדם יראה מרחוק את הפסגה  •

 השבילים ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות )דוד בן גוריון(.

 (.אלברט אינשטיין) מנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים לעשות עבודה יוצאת דופן •

 (.אלברט אינשטיין) "תה נכשל רק כאשר אתה מפסיק לנסותא •

 (.אלברט אינשטיין) הללמד בני אדם היא לשמש להם דוגמ הדרך הכי טובה •

)תומס  עצמנו את מדהימים שהיינו ספק אין, לעשות שביכולתנו הדברים כל את עושים היינו אילו •

 .אדיסון(

 יביותר הוא ששורד, אלא זה המגיב בדרך הטובה ביותר לשינו האינטליגנטילא החזק ביותר, או  •

 .(צ'ארלס דרווין)

 מה משנה לא אבל; זחל - ללכת יכול אינך אם, לך - לרוץ יכול אינך אם, רוץ - לעוף יכול אינך אם •

 (.מרטין לותר קינג) קדימה להתקדם תמשיך תמיד, תעשה

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8


 
 

           

 

46 
 

רצון לנצח, התשוקה להצליח, הדחף להגיע לפוטנציאל המלא שלך... אלו המפתחות שיפתחו ה •

 את הדלת למצוינות אישית )קונפוציוס(.

 ביותר שלי הוא זה שמוציא ממני את הטוב ביותר שבי )הנרי פורד(.חבר הטוב ה •

 יצירתיות פירושה להמציא, לנסות, לגדול, לקחת סיכונים, לשבור חוקים, לעשות טעויות וליהנות •

 קוק(.לו )מרי 

 (.תאודור רווזולט) תשאירו את העיניים שלכם על הכוכבים ואת הרגלים שלכם על הקרקע •

 . )וינסטון צ'רצ'יל( "צמתה, אלא בכח התמדתהואין הטיפה חוצבת בסלע בכח ע" •

" "אל תטעה ותחשוב כי השקט הינו חולשה. אנשים חכמים לא מתכננים תכניות גדולות בקול רם •

 )מקור לא ידוע(.

 " )מקור לא ידוע(."מנצחים הם לא אנשים שלעולם לא נכשלים, אלא אנשים שלעולם לא נכנעים •

הגבול )מקור לא  הם והשמים, ההשקעה מידת היא למצוינות השאיפה, הרצון מידת היא מצוינות •

 ידוע(.
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 תהודות:החלוקת 
 דף הערכים שלי

 אדם המקיים בנאמנות ובדייקנות את המוטל עליו. ערבות.נשיאה בתוצאות, מחויבות, : אחריות

 

 

 
 חוסר קנאותכולת לקבל את האחר, פתיחות חברתית, קבלת דעות שונות; : יסובלנות

 

  

 

 במחצית זו לקחתי אחריות ב__________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 במחצית זו גיליתי סובלנות ב__________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 במחצית הבאה אקח אחריות ב________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 : הכי טוב, מעולה, מובחר, משובחמצוינות

 

 

 

  

 

 במחצית זו אני מצוין ב_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ב______________________________________________במחצית הבאה אגלה סובלנות 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 במחצית הבאה אצטיין ב_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 המלצה להורים  -קבלת תהודה 
 

איך נגיב אם  מהי השאלה הראשונה שנשאל את הילד? במה נתמקד? ודה.העוד מעט יגיע הילד עם הת

 לא ציפינו אליה? תהיה הערכה ו/או ציון שאנחנו 

פה , אצל התלמיד, המורה וההורה. כל תלמיד מצודההמתח וציפייה יש ברגע קבלת הת, מה התרגשותכ

נמסר דיווח על מצבו שבמפגשי מהו"ת למרות  ידועים מראש,למרות שהציונים  ודה טובה.הורוצה לקבל ת

 דה, ההתרגשות וסימני השאלה.הועדיין יש את המתח לקראת התוהחברתי,  הלימודי

 אז איך מתמודדים? להלן כמה המלצות שלנו אליכם ההורים:

את מצבו הנוכחי של הילד וחשוב להתייחס אליה  ו"להדהד" "לתעד"הינה כלי ודה ההת - פרופורציה •

 לכם ההורים, לדעת איפה ילדכם זקוק לעזרה וחיזוק.ההערכה מאפשרת ככזו. 

התהודה מסמלת את השינוי שעבר ילדכם או השינוי שצריך עוד לעבור בעידודכם  - נקודת ציון •

 ועזרתכם.

את החוזקות הזדמנות למצוא יחד התהודה הינה לכולנו יש חוזקות וחולשות.  - הזדמנות להכרות •

 תוכלו לתת לו כלים שיסייעו לו לפתח את ההערכה העצמית. ילדכם, כך  של

מה לחוויה שלכם כשאתם הבאת את התהודה שלכם, כך תצליחו להיזכר בנסו להתחבר  - אמפתיה •

 .ילדכם מפתיה כלפיתאפשר לכם לחוש אשהילד שלכם חווה היום. הבנה זו 

חשוב לשאוף למצב שבו הילד ירצה להשקיע בלימודים על מנת להצליח בעצמו,  – פנימיים חיזוקים •

ההורים. ניתן לבצע זאת באמצעות חיזוק היכולות העצמיות שלו, תכם ולא בגלל שהוא רוצה לרצות א

 ידי תמיכה ועידוד מצדכם. דבר שיכול להוביל להעלאת הדימוי העצמי שלו בהקשר הלימודי.-על

ילדים נוטים להיות תחרותיים מאוד. הם מרבים להשוות את עצמם  - רגיעגם את הילד צריך לה •

אכזבה וכעס על עצמם. גם אם אתם במלווה כישלון לבני גילם וגם לציפיות שיש להם מעצמם. לכן, 

מסוג ההורים שמשרים אווירה נעימה ומשדרים שציונים זה לא הכול בחיים, זה לא אומר שילדכם 

מרגיש ובמידת הצורך לחזק ולעבד איתו את תחושת האכזבה. כשילד  הוא . חשוב לברר איךךחושב כ

 מרגיש אכזבה מעצמו ומיכולותיו, זה עלול להוביל למחשבות של ויתור ואי השקעה.

אנחנו מציעים לציין את האירוע של קבלת התעודות בארוחה משפחתית, ללא  - ארוחה משפחתית •

 קשר לציונים, כאות לעשייה ולהשקעה שילדכם השקיע במהלך השנה.
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 מתעודה לתהודה - לימודדפי 

 ב'-כיתות א'
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 'ד -' כיתות ג לימודדף 
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 ו' -ה' כיתות  לימודדף 
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 ו' )המשך( -ה' כיתות  לימודדף 
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 ח' -ז' כיתות  לימודדף 
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 שבוע התעודה -לוח בא מועד 
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 מחוון לבחינת המוצר   

 כיצד המוצר משפיע על בירור הזהות ?

 

 במקום המתאים לפי הביצוע  של כל סעיף ✓סמנו 

 
 קיים  סעיף

קיים 
 חלקי

 לא 
 קיים

 הערה

קיימים טקסטים יהודים/ ציונים/  1
אזרחיים כחלק מתהליך יצירת 

 הזדהות 
    

המוצר מנכיח את הפרופיל  2
היחודי: ערכים ,חזון גורם מארגן 

  ונוסחאת העבודה
    

 דף הערכה לתלמיד  3
 חשיפה לבנק היגדים.

המוצר מאפשר לתלמיד בחירת 
 מתאימים.היגדים 

    

לזהות תלמיד המוצר מאפשר ל 4
 .את נקודות החוזק ונקודות לחיזוק

    

המוצר מאפשר לכל אוכלוסייה  5
)תלמיד, מורה, הורה( להבין את 

 תפקידה בתהליך התהודה.
    

מכתב יידוע ההורים להיכרות עם  6
 התהליך החדש.

    

 

 


