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לקוראים/ות שלום וברכה!
מדיניות הערכת תלמידים שונתה בשנים האחרונות ממתכונתה.
עד לאחרונה נועד רישום הציון לדרג את הישגי התלמיד בסולם הכיתתי וביחס להישגי הכיתה.
כיום ,יותר ויותר מורים נוטים להעריך את התלמיד ביחס לכישוריו האישיים.
זאת ועוד ,בצמוד לרישום הציון ,נוספה משבצת המיועדת לרישום הערכה ערכית מילולית .הערכה זו נועדה
להשלים את הפרטים אשר לא ניתן להבחין בהם באמצעות הציון .הערכה מילולית זו עשויה להיות כוח בונה,
מחזק ,מעודד ,מגביר אמון ואף מנחה ומורה דרך.
יש המוסיפים גם הערכה נוספת לתלמיד במשבצת המיועדת להערות כלליות .הערכה זו נועדה לאזן את ההערות
שנרשמו ליד המקצועות ,או להציב תמרור כללי.
בחוברת זו היוצאת במהדורה מורחבת ומעודכנת ,ליקטנו מאגר של הערכות ,אשר צוטטו ממקורות מהתנ"ך וייחסו
להן פירוש שונה מהפשט הראשוני של הפסוק במקור ,וזאת לצורך הרלוונטיות.
כמו כן צירפנו לקט של הערות והערכות שקבלנו ממנהלים בוגרי הקורס ,ממורים וממנהלים.

כאן המקום לסיים הקדמה זו בדברי האדמו"ר מפיאסצנה הי"ד:

"אם ברצונך לעבוד את ה' ולהעלות את עצמך מעלה ,ולא תעמוד בשנת
השבעים לחייך כביום הבר–מצוה שלך ,עשה זאת איפוא ,בכל שנה .עשה
לך מטרה ,צייר בעצמך ,אם שמך ראובן למשל ,איזה ראובן תהיה בשנה
הבאה ,מה יהיו השגותיו ,עבודתו מידותיו וכל תכנו.
והראובן הדמיוני יהיה לך למדה למדוד את עצמך בו ,כמה חסר לך עוד
להראובן הדמיוני ,האם עבודתך ותקון מעשיך של יום יום ,יספיקו להשלים
את הראובן של השנה הבאה"...
)צו וזירוז ב'(

בברכת" :גם עשה תעשה וגם יכול תוכל"
שייקה שפירא ועדי'ה הדר
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"ממני אליך" 39 -----------------------------------------------------------------------------
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הציון ,התעודה" ,אדם הוא אדם".

אגרת המנהל להורים  /מספר דוגמאות 54-57 --------------------------------------------------
משל החגורה ומבחר אגרות של מנהלים.
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"ההצלחה טמונה ביכולת שלך
להבנות מהטעויות שלך
ולא להיכשל בהצלחותיך"
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התודה והברכה
הערות לתעודה )ממ"ד(  -התקבלו ע"י יצחק בן אבו
ניסוח הערות לתעודה  -בית ספר אזורי ממ"ד גוש עציון
הערכה ,קטעים קצרים  -דפנה זילבר – פורום המורים
הערות לתעודה בכיתה א'  -מירי אסולין – בי"ס חינוך מתן
קובץ הערות והערכות לתעודה חלק א'  -אורלי מפורום מורים
"ממני אליך" סוזן פוליש  -ברשות אורלי מפורום המורים
בית חינוך עציון ת"א  -הערות והערכות עפ"י מנב"ס
קובץ להערות לתעודה חלק ב'  -מקור לא ידוע
לקט הערכות לתעודה  -בי"ס ממ"ד רמות א'
תוספת לבנק הערכות לתעודה עפ"י בניינים  -ביה"ס הממ"ד ניר עציון
התעודה היא ציון דרך  -כתבו :הרב אברהם גרנביץ  -הרב שם שרפר ,אולפנת למרחב
עם התעודה  -מקור לא ידוע
משל החגורה השחורה  -מתוך :לנצח ניבנו  -ג'יימס קולינס וג'רי פוראס  -הופץ במייל
חומרים מתוך :פורום המורים והגננות הגדול ,באדיבות חיה פנחס
היגדים לתעודה  -אסנת פרידמן
היגדים ממני אליך  -דינה
הערות מחנך לתעודה  -מפרי עטה של אוולין
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אגרת להורים:
מתוך אתר ילקוט המנהל:
מתוך פורום המנהלים :שלחה זיוה
מתוך מאגר רעיונות:
.1דורית קליין ,מנהלת ביה"ס "ברויאר חפץ חיים"
 .2חסידה פרידמן ,מנהלת ממ"ד עוזיאל
.3פורסם בעלון בית ספר דקל וילנאי א' מעלה אדומים

תעודה מלשון מה?
© עדי'ה הדר
תעודה מלשון עד  -מעידה על הלומד עד כמה בדרך הנכונה הוא צועד...
תעודה מלשון יעד ...צועדים אנו אל היעד ,יעד פיתוח החשיבה ,יעד הצלחת הלמידה.
חכמה בינה ודעת אינם מושגים ...בעלמא...
נחכים ,נבין דבר מתוך דבר ,נפנים ....ונגיע אל הידיעה.
תעודה מלשון ייעוד  -לאן אנו צועדים? מה הערכים אותם נרצה להפנים?
אז מהו הייעוד ...לעלות ציון? להיות מצטיין? להיות הכי הכי מוצלח?
אכן ,חשוב מאוד להתקדם בציון ,ברמת הלימוד ,בחידוד המחשבה...
אך לא פחות חשוב להיות אני – הכי אני שאפשר...
לעבוד על מידותיי ,לשנות הרגלים מוטעים ,לקבל כל אדם בסבר פנים,
לאהוב את חבריי ,משפחתי ,לקבל את השונה ,לשמח את האחר...
להתאמץ כמה שאני יכול על מנת להגיע ליעד שהצבתי לעצמי...
לא להתייאש ולהאמין שאם ה' החליט שאגיע לכאן,
הרי שיש בי משהו מיוחד ,מיוחד רק לי!
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ציטוטי הערכה :מתוך הספר "וזאת הברכה" מאת שייקה שפירא
אדם יעשה את שלו ,והקב"ה יעשה את שלו.
אדם עושה בידיו והקב"ה מברך מעשה ידיו.

)עפ"י תנחומא ,וירא(
)שוחר טוב לו(

אדם צריך לרצות ,וכאשר אין רצון ,צריך לרצות שיהיה רצון ,וכאשר גם זה אינו מועיל,
צריך לרצות ולרצות ולרצות.

)ר' בונים מפשיסחא(

אוהב הבריות ,אהוב הבריות.

)יצחק אייזיק(

אומרים לפרח" :למה אין קולך הולך?" אומר להם" :אין צריך ,מעשי מודיעים אותי".

)בר"ר ט"ז ,ו'(

אז תבין יראת ה' ,ודעת אלוקים תמצא.

)משלי ב' ,ה'(

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.

)מנחות י"ג ,י"א(

אחרי ה אלוקיכם תלכו ,ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו.

)דברים י' ,ג' ,ה'(

איזהו עשיר השמח בחלקו.

)אבות ד'  ,א'(

איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם! כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם.

)אבות ב'  ,א'(

איחולנו הכנים להצלחתכם בהמשך הדרך.
אילן היחס חשוב  אך עץ הדעת חשוב ממנו.

)ישראל כהן(

אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ.

)ע"ז י"ט(

אין אדם נאה אלא מי שמעשיו נאים.

)ישראל כהן(

אין דבר העומד בפני החריצות.

)ישראל כהן(

אין דבר העומד בפני הרצון.
אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה.
אין הברכה שורה אלא במעשי ידיו של אדם.

)ברכות ס"ג(
)תוספתא ,ברכות ו' ,י"ג(

אין הטוב זקוק לכרוז.
אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה.
אין טוב בך כי אם לשמוח.
אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום.

)אבות ד' ,ג'(

אין לך דבר העומד בפני הרצון.
אין לך מעשה שאין גמול בצידו.
אין מזרזין אלא למזורז.
אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו.
אין פרי בלא אילן.
אין רעה שאין טובה באחריתה.

)ישראל כהן(
)מכות כ"ג ,א'(
)רמב"ם ת"ת פרק ד' הלכה א'(
)אוהה"ע (276
)ישראל כהן(
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אינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו.
אך ייתן לך ה' שכל ובינה.
אל תאמר "לכשאפנה אשנה" ,שמא לא תיפנה.

)כתובות קי"א(
)דברי הימים א' כ"ב ,י"ב(
)אבות ב' ,ד'(

אל תבייש את הפירמה.
אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך.
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו.
אלוקים יחנך בני.
אלוקים יחנכך ויברכך ,יאר פניו איתך.
אלוקים עימך בכל אשר אתה עושה.
אם אין אני לי מי לי? וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו ,אימתי!
אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ויכולת עמוד.
אם התחלת גמור ,ואל תשיב ידך אחור.
אם יאמר לך אדם "יגעתי ולא מצאתי" אל תאמין" ,יגעתי ומצאתי" תאמין.
אם יש סיבולת תבוא גם היכולת.

)יהושע א' ,ח'(
)אבות ד' ,כ'(
)בראשית מ"ג ,כ"ט(
)עפ"י תהילים ס"ז ,ב'(
)בראשית כ"א ,כ"ב(
)אבות א' ,י"ד(
)שמות י"ח ,כ"ג(
)עפ"י בר"ר ט'(
)מגילה ו' ,ב'(
)אוצר הפתגמים העברי (616

אם לא למעלה מזה] .פרץ[ ,עלה והצלח.
אם לא תרוץ לא תשיג ,ואם לא תבקש לא תמצא.
אם למדת תורה הרבה ,נותנים לך שכר הרבה.
אם תורה כאן גם חכמה יש כאן .אם תלמיד הגון הוא ,יפוצו מעיינותיו חוצה.
אם תרצו אין זו אגדה.

)בן סירא(
)אבות ב' ,ט"ו(
)מנדלי מו"ס(
)הרצל(

אני ה אלוקיך מלמדך להועיל ,מדריכך בדרך תלך.

)ישעיהו מ"ח ,י"ז(

אשכילך ואורך ,בדרך זו תלך.

)תהילים ל"ב ,ח'(

אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו.
אשרי אדם שזכו לו אבותיו ,אשרי אדם שיש לו יתד להיתלות בו.
אשרי הנטיעה שמעידים עליה שהיא טובה ,אשרי יולדתו.
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.

)שמות רבה ל"א ,ב'(
)ירושלמי ברכות ל"ד ,א(
)אבות ב' ,ח'(
)פסחים נ'(
)ברכות י"ז(

אשרי מי שלמד מכלי ראשון.

)עפ"י אורח חיים(

אשרי שזכית לברך על המוגמר.

)עפ"י ברכות מ"ג(

אשרי תלמיד חכם שמשמר לימודו בידו.
אשרי תלמיד שרבו מודה לו.
אשריך וטוב לך.

)מדרש משלי(
)ברכות ל"ב(
)תהילים קכ"ח(

אשריכם שעיסתכם מעידה עליכם.
את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור ,כי זה כל האדם.
את הכל עשה יפה בעיתו.

)קהלת י"ב ,י"ג(
)קהלת ג' ,י"א(
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את יגיע כפי ראה אלוקים.
אתה חותם תכנית ,מלא חכמה וכליל יופי.
באותה מידה הראויה להם ,שהקב"ה מודד מידה כנגד מידה.
באין יגיעה אין שכר.
בדרך חכמה הוריתיך ,הדרכתיך במעגלי יושר.
בה אלוקי ישראל בטח.
בור סוד שאינו מאבד טיפה.
בזכות הבנים אבותיהם מתכבדים.

)בראשית ל"א ,מ"ב(
)יחזקאל כ"ח ,י"ב(
)רש"י במדבר י"ד ,ל"ז(
)ישראל כהן(
)משלי ד' ,י' ,א'(
)מלכים ב' י"ח ,ה'(
)אבות ב' ,ח'(
)תנחומא(

בזכות שהקפדת על פכים קטנים הגעת להישג זה ,כל הכבוד.
בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל.

)יחזקאל כ"ח ,ד'(

בטח אל ה בכל לבך.

)משלי ג' ,ח'(

בכוח ההתמדה סוד הנצחון.

)ישראל כהן(

בכל אדם מתקנא ,חוץ מבנו ותלמידו.
בכל דרכיך דעהו.
בכל דרכיך שמור נפשך ,כי כל עושה אלה שומר מצוה.
בכל יום אברכך.
בכל לבבו עשה והצליח.
בכל מקום שאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין הקבה מקפח שכרו.
במעשי ידיך ארנן.
במקום גדולה ,מצויה הענווה.
בן אדם ,ראה בעיניך ובאוזניך שמע ,ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך.
בן חכם יודע שכל ובינה.

)סנהדרין ק"ה(
)משלי ג' ,ו'(
)בן סירא ל"ב(
)תהילים קמ"ה(
)דברי הימים ב' ל"א ,כ"א(
)במדבר רבה י"ב ,י"א(
)תהילים צ"ב ,ה'(
)נפתלי הירץ ויזל(
)יחזקאל מ' ,ד'(
)דברי הימים ב' ל"א ,כ"א(

בן חכם ישמח אב.

)משלי י' ,א'(

בני ,לחכמתי הקשיבה ,לתבונתי הט אזנך.

)משלי ה' ,א'(

בני ,אם לא תרוץ לא תגיע ,ואם לא תבקש לא תמצא.

)בן סירא ל"ב ,ל"ב(

בני ,אם תקח אמרי ומצוותי תצפין איתך ,אז תבין יראת הי ודעת אלוקים תמצא.

)משלי ב' ,א'ה'(

בני ,בנעוריך קח מוסר ,ועד שיבה תשיג חוכמה.

)בן סירא ו' ,י"ז(

בני ,לדברי הקשיבה ,לאמרי הט אוזנך.

)משלי ד' ,כ'(

בני ,שמור אמרי ומצוותי תצפון אתך.

)משלי ז' ,א'(

בני ,תורתי אל תשכח ,ומצוותי יצור לבך.

)משלי ג' ,א'(

בעומדך היום על פרשת דרכים נאחל לך בחידה טובה מכמה.
בפריו ניכר העץ.
ברוך מבנים אשר ,יהי רצוי אחיו ,וטובל בשמן רגלו.
ברכת ה' היא תעשיר.

)ישראל כהן(
)דברים ל"ג ,כ"ד(
)משלי י' ,כ"ב(
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ברמת שמים מעל.

)בראשית מ"ט ,כ"ה(

בשמך יקראוך ,ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך.

)יומא ל"ח(

גדול שימושה של תורה יותר מלימודה.

)ברכות ז'(

גול על ה דרכך ובטח עליו והוא יעשה.

)תהילים ל"ז ,ה'(

גם אם יהיו כל האילנות קולמוסין וכל הימים דיו ,אין כדי לכתוב את הערכתי.
גם ברכות יעטה מורה ,ילכו מחיל אל חיל.
גם ה' יתן הטוב.
גם עשה תעשה וגם יכול תוכל.

)עפ"י סופרים ט"ז(
)תהילים ל"ז ,ה'(
)תהילים פ"ה ,י"ג(
)שמואל א' כ"ו ,כ"ה(

גשר שעברת בו שבחהו.

)ישראל כהן(

דבר שפיר הוא תמיד נדיר.

)ישראל כהן(

דעה קנית מה חסרת ,דעה חסרת מה קנית.
ה' אלוקיך יהי עמך.
הבאים ישרש יעקב ,יציץ ופרח ישראל.
הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים ,כי מדי דברי בו ,זכור אזכרנו עוד.
הגדיל ה לעשות ,היינו שמחים.
הגיד לך אדם מה טוב ומה ה דורש ממך ,כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך.

)ויקרא רבא א' ,ו'(
)שמואל ב' י"ד ,י"ז(
)ישעיהו כ"ז ,ו'(
)ירמיהו ל"א ,י"ט(
)תהלים קכ"ד(
)מיכה ו' ,ח'(

הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי.

)תהלים קי"ט ,ל"ה(

הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה.

)על פי עירוביך נ"ג(

ההצלחה לא תושג אלא אחרי עמל.

)שירת ישראל(

הווי קל כנשר לעשות רצון אביך שבשמים.
הוכיח סופו על תחילתו.
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו ,בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו.
החכם יביט אחרית דבר מראשיתו.
החכמה והמדע נתון לך.
החכמה תקרא :מהרו ולמדתי ,בטרם תבקשוני ולא תמצאוני.

)על פי אבות ה' ,כ'(
)גיטין ס"ו(
)תהלים קכ"ו ,ה' -ו'(
)אוצר הפתגמים העברי (354
)דברי הימים ב' א' ,י"ב(
)רבי יהודה אלחריזי(

החריצות ימין ההצלחה.

)רובין(

החריצות תמלא אסמיך שובע.

)רובין(

היה בן חיל.
היום לעשותם ומחר לקבל שכרם.
הכנסת פיל בקוף של מחט ,כל הכבוד לך.
הלומד חכמה בנעוריו גם כי יזקין לא ישכח.
הלומד חכמה ,אם יורש תהיי לו לעושר ,ואם יעשר תדריכהו בנתיב ישר.
המפורסמות אינן צריכות ראייה.

)שמואל א' ,י"ח ,י"ז(
)עירובין כ"ב(
)בבא מציעא ל"ח ,ב'(
)משלי אגור(
)תחכמוני(
)רמב"ם(

המשימה שלקחת על עצמך הייתה קשה כקריעת ים סוף ובכל אופן הצלחת  -יישר כוחך.
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המשך להעפיל מעלה  -בהצלחה.
המתחיל במצווה אומרים לו :גמור.

)מכילתא ,בא(

הנה נתתי לך לב חכם ונבון.

)מלכים א' ג',י"ב(

הנה שכרו אתו פעלתו לפניו.

)ישעיהו מ' ,י'(

הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע.
הנעשה ברצון יעלה ברצון.
הפוך בה והפוך בה דכולא בה.
הפליא עצה הגדיל תושייה.
הצלחה גוררת הצלחה.

)שיר השירים ב',י"ב(
)אוצר הפתגמים העברי (650
)אבות ה' ,כ"ב(
)ישעיהו כ"ח ,כ"ט(
)אוצר הפתגמים העברי (594

הצלחת לעשות את הבלתי יאומן ,יישר כח.
הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום.
הרבה למדתי מרבותי ,ומחברי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולם.
הרגיל בדבר מנוער ,יזקין בו.
השכר לפי העמל.
השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.
השתמש בזמן כל עוד הוא ברשותך.
התורה משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו.
התחלה טובה ,חצי מלאכה.

)ישעיהו ס' ,כ"ב(
)תענית ז'(
)אוצר הפתגמים העברי (49
)אוצר הפתגמים העברי (509
)תהלים נ"ה ,כ"ג(
)אוצר הפתגמים העברי (91
)עפ"י קדושין ,פ"ב(
)אוצר הפתגמים העברי (38

התחלת  גמור.

)בראשית רבה(

התפוח אינו נופל רחוק מהעץ.

)מעלת המידות(

התקווה אין לה שיעור.
ואברכהו וארבהו.

)מלאכת מחשבת(
)ישעיה נ"א(

ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה.

)בראשית י"ב ,ב'(

ואין למעלה הימנו.

)ספרי עקב כ"ב(

ואם עמלת בתורה ,יש לו שכר הרבה ליתן לך.
ואם שקעה הלבנה אמש ,היום זרח השמש.
ואמלא אותו רוח אלוקים ,בחכמה ובתבונה ובדעת.
ואנוכי נטעתיך שורק ,כולו זרע אמת.
ואני אתן את שכרך.
ואני תמיד אייחל ,והוספתי על כל תהילתך.
ואת יגיע כפיך ראה ה'.

)אבות ד' ,י'(
)תחכמוני(
)שמות ל"א ,ו'(
)ירמיהו ב' ,כ"א(
)שמות ב' ,ט'(
)תהילים ע"א ,י"ד(
)בראשית ל"א ,מ"ב(

ובאו עליך כל הברכות האלה והישיגוך.

)דברים כ"ח ,ב'(

ובלב כל חכם -לב ,נתתי חוכמה.

)שמות ל"א  ,ו'(

וגם יכול תוכל.

)עפ"י שמואל א' ,כ"ו(
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)משלי י"ב(

ודבר טוב ישמחנה.

)משלי ט"ז ,ט'(

וה' יכין צעדו.
והבוטח בה' חסד יסובבנו.

)תהילים "לב ,י'(

והווי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים.

)אבות ד' ,ט"ו(

והיה אמונת עתיך ,חוסן ישועות חכמה ודעת ,יראת ה' היא אוצרו.

)ישעיה לג' ,ו'(

והיה ה' עימו ,בכל אשר יצא ישכיל.
והכל לפי רוב המעשה.

)מלכים ב' י"ח ,ז'(
)אבות ג ',ט"ו(

והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
והתענג על ה ויתן לך משאלות לבך.
וזכור את בוראך בימי בחרותיך.
וחפץ ה בידו יצלח.

)מלאכי ג'(
)תהלים ל"ז ,ד'(
)קהלת י"ב ,א'(
)ישעיהו נ"ג ,י'(
)שמות ג' ,י"ב(

ויאמר כי אהיה עימך.

)בראשית ל"ב(

ויברך אותו שם.
'

ויגדל הנער ויברכהו ה .
וידריכם בדרך ישרה.
ויהי אלוקים עמך.

)שופטים י"ג(
)תהלים ק"ז ,ז'(
)שמות י"ח ,י"ט(

ויהי בך כוח כי תלך בדרך.

)שמואל א' כ"ח ,כ"ב(

ויהי נועם ה אלוקינו עליך ומעשה ידיך יכונן עליך.

)עפ"י תהלים צ' ,י"ז(

ויוצא פרח ,ויצץ ציץ ויגמול שקדים.
וייט אליו חסד ויתן חינו בעיני כל.
וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו.
וירא אלוקים כי טוב.
ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש.
ויתן לך משאלות לבך.
וכל אשר הוא עושה ,ה' מצליח בידו.
וכל אשר יעשה יצליח.
וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך.
וכל מעשהו באמונה.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים.
ולא היה כבושם ההוא.

)במדבר י"ז ,כ"ג(
)על פי בראשית ל"ט ,כ"א(
)ישעיהו מ' ,ט"ו(
)בראשית א',י'(
)בראשית כ"ז ,כ"ח(
)תהלים ל"ז ,ד'(
)בראשית ל"ט ,ג'(
)תהלים א' ,ג'(
)ישעיהו נ"ד ,י"ג(
)תהלים ל"ג ,ד'(
)אבות ב' ,י"ד(
)דברי הימים ב' ,ט' ,ט'(

ולברך את כל מעשה ידיך.

)דברים כ"ח(

ולתת עליכם היום ברכה.

)שמות ל"ב(

ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך.
ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

)מיכה ו' ,ח'(
)משלי ג' ,ד'(
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ונאמן הוא בעל מלאכתך ,שישלם לך שכר פעולתך.

)אבות ב' ,ט"ו(

ונחה עליו רוח ה' ,רוח חכמה ובינה ,רוח עצה וגבורה ,רוח דעת ויראת ה'.

)ישעיהו י"א ,ב'(
)אבות ו' ,א'(

ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק.
ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו.

)תהילים ל"ה ,ט'(

ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר.

)יחזקאל י"ז ,כ"ג(

ונתנך ה לראש ולא לזנב ,והיית רק למעלה.
ועוד ידך נטויה.

)דברים כ,ח ,י"ג(
)עפ"י ישעיהו ט' ,י"א(

ועליהם ,תבוא ברכת טוב.
ועשה פרי למעלה.
ועשהו ככלי מלא וגדוש ומילאו חכמה.

)משלי כ"ד(
)ישעיהו ל"ז ,ל"א(
)במדבר כ"ז ,כ"ג רשי(
)דברים ו' ,י"ח(

ועשית הישר והטוב בעיני ה'.

)משלי ה' ,ז'(

ועתה בנים שמעו לי ,ואל תסורו מאמרי פי.
ופי יגיד תהילתך.

)תהלים נ"א(

וצוויתי את ברכתי לכם.

)ויקרא כ"ה(
)במדבר כ"א ,ח'(

ושים אותו על נס.
ושמחת בכל הטוב אשר נתן.

)דברים כ"ו(

ושמחת לפני ה' אלוקיך.

)דברים כ"ז(

ושמרת את משמרת ה אלוקיך ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו ומצוותיו למען תשכיל את כל אשר
תעשה ואת כל אשר תפנה שם.
זו תורה וזה שכרה.
זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך
זכה ,נעשית לו סם חיים.

)מלכים א' ב' ,ג'(
)על פי ברכות ס"א(
)ירמיהו י"א ,ט"ז(
)יומא ע"ב(

זכה ,מלאכתו נעשית בידי עצמו.

)אוההע (506

זריזים ,כל מה שמקדימים נשכרים.

)מנדלי מו"ס(

חביב שם טוב מכהונה ומלכות ,ששם טוב לא בטל.

)קהלת רבה ז' ,ג'(

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום.

)אבות ג' ,י"ב(

חזק ואמץ.

)יהושע א' ,ז'(

חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'.
חיילך לאורייתא.

)תהילים ל"א ,כ"ה(
)בבא מציעא פ"ד(

חכמת אדם תאיר פניו.

)קהלת ח' ,א'(

חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנו.

)משל כ"ב ,ו'(

חפצת חוכמה ,שמור מצווה וה' ירבנה לך.

)בן סירא כ"ג(

טוב אחרית דבר מראשיתו.
טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך.

)קהלת ז' ח'(
)קהלת ז' ,י"ח(
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טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר.
טוב שם משמן טוב.

)שופטים ח' ,ב'(
)קהלת ז' ,א'(

טובה חוכמה שיש עימה זכות אבות.

)קהלת רבה ו'(

יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.

)מנחות נ"ג(

יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה.
יברכך ה' וישמרך.
יברכך ה'.
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.
יגעת ומצאת תאמין.
ידעתיך בשם ,וגם מצאת חן בעיני.
יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיך.
יישא ברכה מאת ה'.
ימלא ה' כל משאלותיך.
ימלא פי תהילתך.
ינוחו לך ברכות על ראשך.

)דברים י"ד ,כ"ט(
)במדבר ו' כ"ד(
)רות ב' ,ד'(
)תהילים קכ"ח ,ב'(
)מגילה ו'(
)שמות ל"ג ,י"ב(
)ויקרא ט' ,כ"ג ,רש"י(
)תהילים כ"ד(
)תהילים כ' ,ו'(
)תהילים ע"א ,ח'(
)על פי ברכות ל"ג(

יפה שעה אחת קודם.
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב.
יצו ה' אתך את הברכה.
יקר מכל חפץ הזמן ,בעוברו לא ישוב.
ירידה זו לצורך עליה.
יש בני אדם ששמותיהם נאים ומעשיהם נאים.
יש גמול למעשה הטוב והוא – שעשית אותו.

)אבות ב' ,ב'(
)דברים כ"ח ,י"ב(
)דברים כ"ח(
)ביכורי העיתים(
)מכות ז'(
)בראשית רבה ע"א ,ד'(
)מונטיין(

יש ממתין ומגיע לחפצו ,ויש ממהר ונכשל.

)מבחר הפנינים(

יש קונה עולמו בשעה אחת.

)עבודה זרה ,י'(

יש קנקן חדש ,מלא ישן.
ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה.
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך.

)אבות ד' ,כ'(
)בראשית מ"ח ,כ'(
)תהילים מ' ,י"ז(

ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך.

)בראשית כ"ד ,מ'(

ישמח אביך ואמך ,ותגל יולדתך.

)משלי כ"ג ,כ"ה(

ישמח אביך ואמך.
ישמח ישראל בעושיו.
ישמח ליבי גם אני.
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא.

)משלי כ"ג(
)תהילים קמ"ט(
)משלי כ"ג(
)תהילים כ' ,ה'(
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כאשר חורש אדם בימות החמה יאכל בימות הגשמים.
כאשר יזרע איש כן יקצור.
כגפן פורחת חן וניצני פרי הדר והוד.
כה יעשה אלוקים וכה יוסיף.

)על פי מדרש משלי ו'(
)אוצר הפתגמים העברי (102
)בן סירא כ"ד ,ב'(
)על פי שמואל ב' ג' ,ט'(

כה יתן וכה יוסיף.
כה לחי.
כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל.
כי אתה ה' ברכת.
כי אתה תקוותי.
כי בו ישמח לבנו.
כי ברך אברכך.
כי ברכו אלוקים.
כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.
כי הכין דרכיו לפני ה' אלוקיו.
כי יברכך ה' אלוקיך.
כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכשרון.
כי יש שכר לפעולתך.
כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב.
כי כבר רצה האלוקים את מעשיך.
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה.
כי ממך הכל ומידך נתנו לך.
כי קרוב אליך הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך לעשותו.
כי שם ציוה ה' את הברכה.
כי שמחם ה'.

)שמואל א' כ"ה ,ו'(
)יהושע א' ,ח'(
)דברי הימים א' י"ז(
)תהילים ע"א ,ה'(
)תהילים ל"ג(
)בראשית כ"ב(
)דברי הימים א' כ"ו(
)דברים ח' י"ח(
)דברי הימים ב' כ"ז ,ז'(
)דברים י"ד ,כ"ד(
)קהלת ב' ,כ"א(
)ירמיהו ל"א ,ט"ו(
)דברים ל' ,ט'(
)קהלת ט' ז'(
)קהלת ב' ,כ"ו(
)דברי הימים א' כ"ט ,י"ד(
)דברים ל' ,י"ד(
)תהילים קל"ג ,ג'(
)עזרא ו'(

כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלוקיך.

)דברים י"ב ,כ"ח(

כי תקדמנו ברכות טוב.

)תהילים כ"א ,ד'(

כי תשיתהו ברכות לעד.

)תהילים כ"א ,ז'(

כי תשמע אל מצוות ה' אלוקיך אשר אנוכי מצוה היום לשמור ולעשות.
כל אדם יש לו חן ,בידוע שהוא ירא שמים.
כל אדם ,אם רק הנהו מה ,ויהי מה ,יש לו מה.
כל אשר בלבבך לך עשה.
כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה.
כל העוסק בתורה מבפנים ,תורתו מכרזת עליו מבחוץ.
כל מי שישנו במקרא ובמשנה לא במהרה הוא חוטא.

)דברים כ"ח ,י"ג(
)סוכה מ"ט(
)משלי בנימין(
)שמואל ב' ז' ,ג'(
)קהלת ט',י'(
)מועד קטן ט"ז(
)קידושין מ'(
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)סוטה ח'(

כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

)ישעיהו ס"א ,ט'(

כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'.

)אבות ג' ,ט'(

כל שמעשיו מרובים מחוכמתו ,חוכמתו מתקיימת.
כל שמעשיו מרובין מחוכמתו ,למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשין מרובין,
שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו ,אין מזיזין אותו ממקומו.
כל שרוח הבריות נוחה הימנו ,רוח המקום נוחה הימנו.

)אבות ג' ,י"ז(
)אבות ג' ,י'(

כמונח בקופסה.

)יומא ע"ה(

כמותך ירבו בישראל.

)יבמות ט"ז(

כפתור ופרח.
כצפיחית בדבש.
כתר שם טוב עולה על גביהן.

)על פי שמות כ"ה ,ל"ג(
)שמות ט"ז ,ל"א(
)אבות ד' ,י"ג(

לא בא כבושם הזה לרוב.

)על פי מלכים א' ,י'(

לא בשמים היא כי קרוב אליך הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך לעשותו.

)דברים ל' ,י"ב-י"ד(

לא הטעות היא אויבה הגדול של הדעת כי אם העצלות.
לא ימנע טוב להולכים בתמים.

)אוצר הפתגמים העברי (510
)תהילים פ"ד ,י"ב(

לאהבה את ה' אלוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו ,כי הוא חייך ואורך ימיך.

)דברים ל' ,כ'(

לדור ודור נספר תהילתך.

)תהילים ע"ט(

לומד חכמה בנעוריו גם כי יזקין לא ישכח.

)משלי אגור(

לישרים נאוה תהילה.

)תהילים ל"ג(

לך אל נמלה עצל ,ראה דרכיה וחכם.

)משלי ו' ,ו'(

תהי דרכך סוגה בשושנים.

)על פי שיר השירים ז' ,ג'(

למד אדם תורת ה' בידו מצווה אחת ,למד ושמר הרי בידו שתי מצוות ,למד ושמר ועשה
אין למעלה הימנו.
למד בחור בנעוריך כי לא תפנה בזקוניך.
למד מאהבה ואין סוף הכבוד לבוא.
לעשות הישר בעיני ה' אלוקיך.
למען תשכילו את כל אשר תעשון.

)סיפרי עקב כ"ב(
)אוהה"ע (418
)נדרים ס"ב(
)דברים י"ג ,י"ט(
)דברים כ"ט ,ח'(

לצידך לאורך כל הדרך.
לשם ששון לתהילה ולתפארת.
לתהילה ולשם ולתפארת.
מאי אשכולות? איש שהכל בו.

)ירמיהו ל"ג(
)דברים כ"ו(
)סוטה מ"ז(

מה עץ קטן מדליק את הגדול ,אף תלמידי חכמים קטנים ,מחדדים את הגדולים.

)תענית ז'(

מה שעשית  -לעצמך עשית.

)אוהה"ע(

מובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל.

)על פי פסחים ג'(
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מחיל אל חיל.
מטיפה לטיפה יתמלא ההין.
מטע ה' להתפאר.
מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.

)תהילים פ"ד ,ח'(
)על פי במ"ר י"ז ,ו'(
)ישעיהו ס"א ,ג'(
)עבודה זרה ג'(

מי שיגיע ראשון כבר ימצא אותך לפניו.
מי שילך בדרך סלולה ימלט ממכשולים.

)משה בן עזרא(

מכבד אב ישמח מבנים וביום תפילתו יענה.

)בן סירא ג' ,ג'(

מכל מלמדי השכלתי.
מכף רגל ועד ראש אין בו מתום.
מעז יצא מתוק.
מעשה ידיך להתפאר.

)תהילים קי"ט ,צ"ט(
)ישעיהו א' ,ו'(
)שופטים י"ד ,י"ד(
)ישעיהו ס' ,כ"א(

מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.

)עדויות ה' ,ז'(

מעשים נאים מפארים את האדם.

)אוהה"ע (686

מקצת שבחו אומרים בפניו ,וכולו  -שלא בפניו.
מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה.
משופרא דשופרא.
משכילים בכל חכמה ויודעי דעת ומביני מדע.
מתוך שלא לשמה בא לשמה.
נאה דורש ונאה מקיים.
נגילה ונשמחה בך.
נוכח ה' דרככם אשר תלכו בה.

)עירובין י"ח(
)מגילה ט"ו(
)על פי פסחים ג'(
)דניאל א' ,ד'(
)פסחים נ'(
)חגיגה י"ד(
)שיר השירים א ,ד'(
)שופטים י"ח ,ו'(

נטעתם גם שורשו ,יכלו גם עשו פרי.

)ירמיהו י"ב ,ב'(

נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים.

)ירמיהו ד' ,ג'(

נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי.

)ברכות י"ז(

נצר מטעי מעשה ידי להתפאר.

)ישעיהו ס ,כ"א(

נתת שמחה בלבי.

)תהילים ד' ,ח'(

סוף טוב הכל טוב.

)לקח טוב(

סוף מעשה במחשבה תחילה.
סחורה מוצלחת עצמה משבחת.
עוד ידך נטויה.
עלה והצלח.

)תפילה(
)מ.ו .ולק(
)על פי ישעיהו ה' ,כ"ה(
)מלכים א' כ"ב ,ט"ו(

עץ חיים היא למחזיקים בה.

)משלי ג' ,י"ח(

עשה לך את אשר תמצא ידך ,כי האלוקים עמך.

)שמואל א' י"ז(

עשה רצונו כרצונך ,כדי שיעשה רצונך כרצונו.

)אבות ב' ,ד'(
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עתה בני ,יהי ה' עמך והצלחת.
פירותיך מעידים עליך.
פרקליטו של אדם תשובה ומעשים טובים.
צור תעודה חתום תורה בלמודי.
צריך אדם לעמול בשתי ידיו והקב"ה שולח ברכתו.
קב מן הארץ ולא כור מן העליה.
קווה אל ה' ,חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה'.
קח נא מפיו תורה ,ושים אמריו בלבבך.
קנה שם טוב ,קנה הכל.
קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.
קנה שם טוב ,קנה לעצמו.
ראה אחרית מעשיך בראשיתך.
ראשית חכמה ,יראת ה'.
ראשית חכמה ,קנה חכמה.
רואה בעבים לא יקצור.

)דברי הימים א' כ"ב ,י"א(
)על פי בראשית רבה ט"ז ,ו'(
)שבת ל"ב(
)ישעיהו ח' ,ט"ז(
)תנחומא ויצא ,י"ג(
)פסחים קי"ג(
)תהילים כ"ז ,י"ד(
)איוב כ"ב ,כ"ב(
)אוהה"ע (653
)תהילים קמ"ח ,י"ח(
)אבות ב' ,ז'(
)אוהה"ע (395
)תהילים קי"א ,י'(
)משלי ד' ,ז'(
)קהלת י"א ,ד'(

רימון מצא ,תוכו אכל ,קליפתו זרק.

)חגיגה ט"ו(

רצית ולא מצאת אל תאמין.

)י .טברסקי(

רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציוך משה.

)יהושע א' ,ז'(

שיהא שם שמים מתאהב על ידך.

)יומא פ"ו(

שים נא כבוד לה' ותן לו תודה.

)יהושע ז'(

שימי לך תמרורים ,שיתי לבך למסילה דרך הלכת.
שכרך הרבה מאוד.

)ירמיהו ל"א ,כ'(
)בראשית ט"ו ,א'(

שלום אתה ושלימה משנתך ,ששמת שלום בין התלמידים.

)ברכות ל"ט(

שלושה כתרים הם :וכתר שם טוב עולה על גביהן.

)אבות ד' י"ג(

שמור מצוותי וחיה ,ותורתי כאישון עיניך.

)משלי ז' ,ב'(

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך.
שמע בני מוסר אביך ,ואל תיטוש תורת אמך.

)קהלת י"א ,ט'(
)משלי א' ,ח'(

שתי דרכים להגיע לצמרת העץ ,האחת – לטפס ,והשנייה – להתיישב על שורשיו ולהמתין שהעץ יגדל,
לכן זכור ,פעולתך היום תהיה גורלך מחר .תבוא עליך ברכה.
תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך.
תורה היא וללמוד אתה צריך.

)על פי עירובין כ"ט(
)על פי שופטים ד' ,ט'(
)על פי ברכות ס"ב(

תישא ברכה מאת ה' והצלחה במעשי ידיך.
תלמיד המחכים את רבותיו.

)חגיגה י"ד(

תלמידו של אדם נקרא בנו.

)ויקרא רבה י"א ,ז'(
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תמיד תהילתו בפי.
תפסת מרובה לא תפסת ,תפסת מועט תפסת.

)תהילים ל"ד(
)חגיגה י"ז ,א'(

תשכיל ותצליח בכל דרכיך.

ועוד ...מהמקורות ...
איזהו גיבור? הכובש את יצרו.

)מ.אבות ד' ,א'(

איזהו חכם? הלומד מכל אדם.

)מ.אבות ד' ,א'(

איזהו מכובד? המכבד את הבריות.

)מ.אבות ג' ,י'(

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל ,תאמין שיכולים לתקן.
הוי זנב לאריות ,ואל תהי ראש לשועלים.
הוי מתלמידיו של אהרון ,אוהב שלום ורודף שלום.

)רבי נחמן מברסלב(
)מ .אבות ד' ,ט"ו(
)מסכת אבות פרק א' ,י"ב(

המחכים את רבו.

)מ .אבות ו' ,ו'(

טוב עין הוא יבורך.

)משלי כ"ב ,ט'(

יפוצו מעיינותיך חוצה.

)משלי ה' ,ט"ז(

ישמע חכם ויוסף לקח.

)משלי א' ,ה'(

כי מלאה הארץ דעה את ה' ,כמים לים מכסים.
כשהנשמה מאירה ,גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים.

)מגד ירחים ,הרב קוק זצ"ל(

לא המדרש הוא העיקר ,אלא המעשה.

)מ .אבות א' ,י"ז(

לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה.

)מ .אבות ב' ,ט"ז(

לך דומיה תהילה.

)תהילים ס"ב ,ב(

נושא בעול עם חברו.
קשה לכעוס ונוח לרצות ,חסיד.

)מ .אבות ו' ,ו'(
)מ .אבות ה' ,י"ב(

שואל כעניין ומשיב כהלכה.

)אבות ה' ,י"ז(

שכר מצווה ,מצווה.

)מ .אבות ד' ,ב'(
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הערות עפ"י מקצועות
אומנות
 הנך מגלה הנאה ויצירתיות בעבודותיך.
 הנך מגלה יצירתיות בעבודותיך.
 הנך מתנסה ביצירה ומגיע לתוצרים נאים.
 השתדל להיות מרוכז יותר בעבודתך.
 השתדל להקשיב להוראות במהלך השיעור ולבצען כנדרש.
 חשוב להקפיד לסיים עבודתך עד הסוף.
 חשוב שתקפיד להביא את הציוד הנדרש לשיעור.
 חשוב שתשפר יחסך לשיעור ,כך תוכל להנות יותר.
 חשוב שתתנסה יותר ביצירה וכך תוכל להצליח.
 יודע לתכנן את עבודתך ולבצעה כנדרש.
 יודע לתרגם רעיון לציור.
 יישר כוח!
 מגלה יצירתיות ודייקנות בביצוע עבודותיך.
 מגלה מקוריות בעבודותיך.
 מקפיד לסיים את עבודתך כראוי.
 משתדל ומתאמץ לסיים את העבודה כנדרש.
 מתייחס ברצינות למקצוע ועבודותיך נאות.
אנגלית
 אתה יודע להשתמש באוצר המילים.
 אתה יודע לצרף אותיות למילים.
 אתה כותב  /מעצב נכון את האותיות.
 אתה מגלה עניין מיוחד במקצוע.
 אתה מקשיב בשיעורים ומתקן את שגיאותיך.
 אתה מתבטא יפה בע"פ  /בכתב.
 אתה מתייחס ברצינות למקצוע.
 אתה שולט באוצר המילים שנלמדו בכיתה.
 אתה שולט בחוקי הדקדוק שלמדנו.
 הינך מסוגל לשלוט גם ב __________________.
 חשוב שתשתתף יותר בשיחה ,האזנה ודיבור ,ותבצע את משימות השיעור.
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 לומד על פי תוכניות אישיות.
 למד יותר את זמני הפועל וכו'.
 משתתף בעירנות בהבעה בע"פ בקריאה ובכתב.
 משתתף פעיל בשיחה ,האזנה ודיבור ,מבצע את משימות השיעור.
 עליך להקשיב יותר במהלך הלמידה בכיתה.
 עליך להתמיד בביצוע משימות בשיעור.
 קריאתך נכונה  /שוטפת.
גיאוגרפיה
 חשוב שתשנן את הנלמד על ארצות הים התיכון.
 חשוב שתשנן ותלמד את המאפיינים הגיאוגרפיים של א"י.
 חשוב שתשנן ותלמד את מאפייני מישור החוף.
 מגלה ידע במאפייני מישור החוף.
 מגלה ידע במאפיינים הגיאוגרפיים של א"י.
 מגלה ידע בנלמד על ארצות הים התיכון.
 מכיר את סימני המפה המוסכמים.
 מתמצא בסימני המפה.
 שולט היטב במאפייני מישור החוף.
 שולט היטב בנלמד על ארצות הים התיכון.
 שולט היטב במאפיינים הגיאוגרפיים של א"י.
גמרא
 אתה שולט היטב במהלכי הגמרא.
 הנך בעל ידע טוב בגמרא ,יישר כוח!
 חשוב שתחזור ותשנן את סוגיית הגמרא הנלמדת בכיתה.
 חשוב שתחזור ותשנן מילים ארמיות.
 לימוד הגמרא אצלך מעיד שבעז"ה תגדל להיות תלמיד חכם גדול.
 לימוד הגמרא יכול לתרום לך הרבה ,השתדל לנצל זאת.
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דינים
 הינך מקשיב ומגלה עניין בדינים הנלמדים.
 הינך מגלה ידע בדינים הנלמדים ,חשוב שתשתתף יותר במהלך הלמידה.
 הינך מגלה ידע בדינים הנלמדים ,עליך להקפיד לבצע את משימות השיעור.
 הינך מקשיב לדינים הנלמדים ,חשוב שתחזור ותשנן את הנלמד.
 חשוב לחזור ולשנן את הדינים הנלמדים.
 מגלה בקיאות בדינים הנלמדים.
 מגלה ידע בחומר הנלמד.
דקדוק  /לשון
 חזור על החומר של )כללי הפיסוק וכו'(.
 חשוב שתחזור על כללי הלשון שנלמדו.
 מגלה ידע בכללי הלשון שנלמדו.
 מומלץ לחזור על פרק )ה' הידיעה וכו'(.
 שולט באופן חלקי בכללי הלשון שנלמדו.
 שולט היטב בכללי הלשון שנלמדו.
 שולט יפה ב )תורת הניקוד ,נטיית השם וכו'(.
הבנת הנקרא
 הנך מבין הוראות כתובות.
 הנך מבין רצף אירועים בטקסט.
 חשוב שתדייק בקריאתך ,כדי שתבין נכון את ההוראות.
 חשוב שתדייק בקריאתך ,כדי שתבין נכון את הנקרא.
 חשוב שתרבה בקריאה ,כדי שתרכוש אוצר מילים עשיר.
 חשוב שתשפר את שטף קריאתך ,כדי שתבין היטב את הנקרא.
 יודע להבחין בין עיקר לטפל.
 יודע להסיק מסקנות מהחומר הנקרא.
 יודע לזהות רעיון מרכזי בטקסט.
 ככל שתשפר את יכולתך לקרוא ,תוכל להבין טוב יותר את הנקרא.
 מבין יפה את הנקרא.
 מגלה ידע בחלק מהמיומנויות בהבנת הנקרא.
 שולט באופן חלקי במיומנויות הבנת הנקרא.
 שולט היטב במיומנויות הבנת הנקרא.
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הבעה
 השתדל לנסח דבריך באופן ברור.
 לשונך עשירה.
 מבטא מחשבותיך בבהירות.
 מגלה מקוריות.
 מומלץ להרבות בקריאה ,כדי לשפר את סגנונך.
 מיטיב לספר.
 מנסח דבריך בבהירות ובביטחון.
 מנסח דבריך בבהירות ובצורה מובנת.
 מקפיד על לשון נכונה.
 מרבה להשתתף בשיחות ונראה שרעיונותיך יפים ומקוריים.
 משתמש באוצר מילים עשיר ומגוון.
 נסה להיות בטוח יותר במתן תשובותיך בעל פה.
 סגנונך יפה.
 שים לבך להקפיד על לשון נכונה.
 תשובותיך טובות וממצות.
הבעה בכתב
 הבעתך בכתב תשתפר ,אם תרבה בקריאה חופשית.
 חשוב שתבחין בין עיקר לטפל במהלך הכתיבה.
 חשוב שתקפיד על ניסוח נכון של משפטים.
 חשוב שתרבה בהתנסות בכתיבה חופשית.
 חשוב שתשתמש בסימני פיסוק מתאימים.
 יכולתך להתבטא בכתב ראויה לשבח.
 כותב בצורה מעניינת ,תיאוריך מקוריים.
 מגלה מקוריות בכתיבת רעיונות.
 מנסח משפטים כתובים באופן ברור.
 משתמש בסימני פיסוק נכונים.
 מתבטא בכתב בצורה ברורה ומובנת.
 ניכר מכתיבתך שאתה בעל אוצר מילים עשיר.
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הנדסה
 אתה יודע הכוונת הצורה )שם הצורה( ,אתה יודע לתאר את הצורה לפי תכונותיה.
 אתה יודע לבנות את הצורה בעזרת כלי.
 אתה יודע להגדיר צורות  /לנסח כללים.
 אתה יודע להשתמש בכלי הנדסה לבניית צורות הנדסיות.
 אתה יודע לזהות צורות )שם הצורה( ולהבחין בינן לבין צורות אחרות.
 אתה יודע למדוד בדייקנות )אורך זווית(.
 אתה מבין הוכחות של טענות  /משפטים בגיאומטריה .אתה מסוגל להוכיח משפטים בגיאומטריה.
 אתה מגלה עניין מיוחד במקצוע.
 אתה מכיר מידות המודדות אורך  /שטח  /נפח )מ"ר ,מ' ,מ"ק ,ליטר ,דונם וכו'(.
 אתה משרטט בדייקנות.
 אתה שולט יפה במושגים הנדסיים.
 הוסף והתאמן על הנושאים שעדין אינם שולט בהם.
 הנך מגלה שליטה טובה בנושא המעגל והעיגול.
 חשוב שתוסיף ותתאמן במדידת אורך.
 חשוב שתוסיף ותתאמן במדידת שטח.
 יודע את הנלמד ,אך חשוב שתכין את ש"ב ביסודיות ותשנן את הנלמד.
 יודע לחשב נכון נפח גופים הנדסיים.
 מכיר את הצורות ההנדסיות ותכונותיהן.
 שולט באופן חלקי בזיהוי ושיום מצולעים.
 שולט באופן חלקי במדידת שטח.
 שולט באופן חלקי בנושאים שנלמדו בהנדסה.
 שולט היטב בזיהוי גופים.
 שולט היטב בזיהוי ושיום מצולעים.
 שולט היטב במדידת אורך.
 שולט היטב במדידת שטח.
 שולט היטב בנושאים שנלמדו בהנדסה.
הסטוריה
 אתה יודע להשתמש בספרי עזר.
 אתה מבין את הנושאים הקשורים לנושא.
 אתה מבין יפה את הקשר בין אירועים.
 אתה מגלה בקיאות וידע בנושא.
 אתה מגלה עניין מיוחד במקצוע.
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 אתה מתמצא בסדר המאורעות  /אתה יודע לשייך את המאורע לתקופה.
 אתה נעזר בידיעותיך לצורך השוואה.
 חשוב שתחזור ותשנן את הנלמד בהסטוריה.
 חשוב שתקפיד על הכנת שיעורי הבית כנדרש.
 מגלה הבנה במושגים שנלמדו.
 מגלה ידע ברצף המאורעות שנלמדו.
 מגלה ידע חלקי בתכנים שנלמדו.
 מסוגל להבין ולספר תוכן של טקסט הסטורי.
הרגלי עבודה ולמידה
 אם תשקיע יותר בהכנת שיעורי הבית – הישגיך ישתפרו.
 אם תשקיע יותר מאמץ ,תוכל לשפר הישגיך.
 הישגיך אינם משקפים את יכולתך.
 הישגיך מצויינים.
 הכנת שיעורי בית אינה עקבית.
 הכנת שיעורי הבית טובה מאוד ויסודית.
 הכנת שיעורי הבית נעשית מתוך שקדנות ורצינות.
 הנך מגלה נכונות להתקדם.
 הנך מקבל תפקידים ובדרך כלל מבצע אותם כראוי.
 השתדל להיות מרוכז בלמידה.
 השתדל ליטול חלק פעיל בדיונים בכיתה.
 השתתפותך בדיונים בכיתה תורמת לך ולחבריך.
 התבטאותך בע"פ טובה ורהוטה.
 התייחסותך לשיעורי הבית אינה רצינית.
 התייחסותך לשיעורי הבית ולמטלות בכיתה רצינית ונושאת פרי.
 התמד בהבאת הציוד הנדרש ללמידה.
 התמד במילוי תפקידים שאתה לוקח על אחריותך.
 חשוב שתקפיד להביא את הציוד הנדרש לשיעור.
 חשוב שתשתדל להתרכז יותר במהלך השיעור.
 חשוב שתתמיד בהכנת שיעורי הבית.
 לוקח חלק פעיל בדיוני הכיתה.
 למידתך ראויה להערכה.
 מאמציך נושאים פרי ובאים לידי ביטוי בהישגים נאים.
 מגלה בקיאות ,הבנת עומק ורגישות בחומר הנלמד.
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 מגלה יכולת ביצוע גבוהה.
 מגלה כושר התבטאות טוב מאוד בכתב ובע"פ.
 מגלה עניין בשיעורים ותרומתך לקבוצה משמעותית.
 מגלה רצון להתנסות.
 מגלה שליטה טובה במיומנויות הנדרשות.
 מוכן להקדיש זמן ומאמץ בהכנת שיעורי הבית.
 מחברתך מסודרת ומכילה את כל החומר הנלמד.
 מכין את שיעורי הבית בהתמדה וביסודיות.
 מקפיד להביא את הציוד הנדרש ללמידה.
 מרוכז במשימות השיעור.
 משקיע זמן ומאמץ בהכנת שיעורי הבית.
 משתדל לבצע תפקידים בהתמדה.
 משתדל לעבוד באופן עצמאי.
 משתתף פעיל בשיעור.
 מתחיל ומסיים עבודה כראוי.
 מתמיד בהכנת שיעורי בית כראוי.
 מתקשה בחומר הנלמד.
 מתקשה לתפקד בלימודים – ריכוז נמוך בשיעורים והישגים נמוכים.
 ניכר קושי בהתמודדות עם מטלות בכתב.
 עובד באופן עצמאי.
 עובד בשיתוף פעולה עם חברים לקבוצה.
 קיים פער בין הישגיך לבין הידע המשתקף בשיעורים.
 קיים פער בין המבחנים בכתב לבין ההשתתפות בע"פ.
 קיים קושי המתבטא בכתיבה וניסוח.
 קשוב לדברי המורה והחברים.
 תורם לתהליך הלמידה.

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

27

התנהגות – מידות
 "אהבת חסד" – חסד צריך לאהוב ,לחסד צריך להשתוקק .ב"ה ניכרת בך אהבת חסד!


"ואדם ביקר בל ילין" – אדם שאינו מתלונן על הבריות יקר הוא בעיני הבריות.



"סוף מעשה במחשבה תחילה" ראוי לאדם שיחשוב לפני שיוציא איזה דבר מפיו ,שלא יהיה בעזות וחוצפה.

 "על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים"  -גמ"ח היא אחד מאבני היסוד של העם היהודי .אם נרגיל
עצמנו לעשותה  -נשפיע שפע טוב על עצמנו .זכור זאת והשתדל יותר.
 אתה אהוב על חבריך לכיתה.
 אתה יודע להתייחס בכבוד לחבריך.
 אתה יוזם פעילויות חברתיות.
 אתה ילד אחראי שממלא את המשימות שהוטלו עליו עד תום.
 אתה מקובל בכיתה ויש לך הרבה חברים.
 אתה סקרן ומגלה עניין בכל מה שנעשה בכיתה.
 בחוכמתך ובתבונתך עשית לך חיל.
 בקולו של אדם אפשר להכיר את דרגתו.
 גילית התייחסות בוגרת ,רצינית ואחראית.
 גילית כושר מנהיגות חיובי ומרשים.
 המעשים שאדם עושה ,מדברים הם מתוך הנשמה.
 הצניעות צריכה להיות בתוך הנפש פנימה ,כך האדם ילך על פיה בכל תחום.
 השפעתך החיובית על חבריך והתנהגותך המוסרית ראויים לשבח.
 השתדל לנצל את זמנך ביתר יעילות ולסיים את המשימות שלך בזמן.
 התנהגותך ושקידתך ראויים לציון ,השכלת לשלב תורה עם דרך ארץ.
 חשוב לזכור כי ,צניעותו של אדם ניכרת לא רק בבגדיו ,אלא גם בהתנהגותו ובמעשיו...
 יישר כוח על תרומתך הרבה ופעילותך המבורכת בתחום החברתי.


ירבו כמותך בישראל  -הנך בעל מידות טובות ומשמש דוגמא.



יש בכוחך לנהוג בכבוד כלפי אנשים .התאמץ לממש כוח זה בדיבור ובמעשה.

 יש לך יחס של כבוד לחברים ולבית הספר.
 כל הוספת חסד מוסיפה אור לכולנו .גם תרומתך הצנועה מוסיפה אור ויופי! יישר כוח!
 כל מי שיש בו יראת שמים  -דבריו נשמעים.
 כל עמל האדם צריך להרבות טוב בעולם .מדוע שלא תהיה חלק מכך? השתדל יותר!
 לכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח לעמוד נגד יצר הרע וחילותיו.
 מאיר פנים אתה ,ומשתדל להיטיב לחבריך ,יישר כוח!
 מגלה יוזמה חיובית בתחומים החברתיים בבית הספר ובפנימייה.
 "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך אפילו דבר פעוט יש לו ערך גדול .אל תזלזל והשתדל יותר!
מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

28
 מעשים נאים מפארים את האדם.
 נעים להיות בחברתך.
 עיקר ישוב הדעת ע"י השמחה.
 עליך לגלות יותר סבלנות וסובלנות כלפי חבריך בקבוצה.
 עליך לשפר את יחסך לחבריך בכיתה.
 פעילותך האחראית והמסורה בוועדת השמות תורמת רבות לביהס ,יישר כח!
 צניעותו של אדם ניכרת לא רק בבגדיו אלא בעיקר בהתנהגותו ,והיא ניכרת באישיותך.
 תרומתך לאווירה החברתית בכיתה היא מאוד משמעותית.

עפ"י בניין המידות
יחס למורה
 "סוף מעשה במחשבה תחילה" ראוי לאדם שיחשוב לפני שיוציא איזה דבר מפיו ,שלא יהיה בעזות
וחוצפה.
 הינך מתנהג בכבוד למורים בבחינת "מורא רבך כמורא שמיים") .פרקי אבות(
 יש בכוחך לנהוג בכבוד כלפי אנשים .התאמץ לממש כוח זה בדיבור ובמעשה.
 ראוי כי תתנהג בכבוד למורים כנאמר "מורא רבך כמורא שמיים".
יחס לחברים
 בהתנהגותך לחברים הינך מקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך".
 הינך מתנהג בדרך ארץ לחברים בבחינת "איזהו מכובד המכבד את הבריות".
 הנך מסור ונאמן לחבריך ונכון תמיד לעזור לזולת.
 השפעתך החיובית על חבריך והתנהגותך המוסרית ראויים לשבח.
 ראוי כי תתנהג בדרך ארץ לחברים כנאמר "איזהו מכובד המכבד את הבריות".
הפנמה ויישום של המידות הנלמדות
 יירבו כמותך בישראל – הנך בעל מידות טובות ומשמש דוגמא.
 בהתנהגותך בביה"ס ניכרות המידות הטובות....
 טמונות בך מידות טובות .ראוי שתבואנה לידי ביטוי בהתנהגותך.
 ניכר בהתנהגותך כי אתה מיישם את המידות...
 עליך נאמר....
 ראוי שתיישם הלכה למעשה את המידות...
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מידת סדר וניקיון
 הנך מקפיד על שמירת הסדר והניקיון במחברות ובספרים.
 לבושך נקי ומסודר בבחינת "תלמיד חכם לא יהיה בלבושו רבב".
 ראוי כי תקפיד על שמירת הסדר והניקיון במחברות ובספרים.
חשבון
 הוסף לתרגל בפעולות החשבון ,כדי לדעת ולחשב גם ללא אביזרי המחשה.
 חושב בהיגיון.
 חשוב שתדייק בפתרון תרגילים ,התאמן על לוח הכפל.
 חשוב שתוסיף ותתרגל בפעולות החשבון שנלמדו ,כדי לחזק ידיעותיך.
 חשוב שתקפיד על הכנת שעורי בית ותרגול החומר הנלמד.
 חשוב שתתאמן בפתרון בעיות מילוליות.
 מבצע את משימות החשיבה מתוך עניין והנאה.
 מגלה הבנה בפתרון בעיות מילוליות.
 מגלה הבנה טובה בפתרון משימות חשובות.
 מגלה יכולת חשיבה מתמטית גבוהה.
 מגלה מחשבה ודייקנות.
 מגלה מחשבה עצמית בפתרון תרגילים.
 מחשב במהירות ובדייקנות.
 מתקשה בפתרון בעיות.
 עובד ברצון ,אך דרוש אימון נוסף בפתרון התרגילים.
 עליך להרבות בפתרון בעיות.
 עליך להתאמן ב)תרגילי חילוק(.
 עליך ללמוד לחשב בזריזות.
 פותר תרגילים במהירות ובדייקנות.
 פותר תרגילים נכון באמצעות אביזרי המחשה.
 שולט באופן חלקי בפתרון בעיות מילוליות.
 שולט בחיבור וחיסור שברים פשוטים ובהכרת השבר העשרוני.
 שולט בחלק מפעולות החשבון שנלמדו.
 שולט בפעולות החשבון שנלמדו.
 שולט היטב בפעולות החשבון שנלמדו.
 שולט היטב בפתרון בעיות מילוליות.
 שולט מצוין בפעולות החשבון שנלמדו.
 תרגל מידי יום תרגילים כדי שתוכל לחשוב במהירות ובדייקנות.
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כישורי חיים
 חשוב לנסות ליישם את מיומנויות החברה הנלמדות בחיי היומיום.
 חשוב שתשתדל ליטול חלק פעיל בדיון בבעיות חברתיות ובדרכי פתרונן.
 חשוב שתשתדל ליטול חלק פעיל בדיון בדילמות חברתיות ערכיות.
 חשוב שתשתדל ליישם הכישורים הנלמדים בחיי היומיום.
 יודע לזהות ולהביע רגשות.
 יודע ליישם כישורי חיים נלמדים.
 יודע לנתח אירועים חברתיים ,תוך כדי שימוש בכישורים נלמדים.
 מקשיב לדיון בבעיות חברתיות ובדרכי פתרונן.
 מקשיב לדיון בדילמות חברתיות ערכיות.
 נוטל חלק פעיל בדיון בבעיות חברתיות ובהעלאת דרכי פתרון.
 נוטל חלק פעיל בדיון בדילמות חברתיות ערכיות.
כתיב
 אתה כותב בצורה ברורה.
 אתה כותב בצורה מעניינת.
 הנך מעתיק ללא שגיאות.
 הנך מקפיד על כתיב נכון.
 הקפד לשמור על רווח בין המילים.
 השתדל להעתיק ללא שגיאות.
 חשוב שתחזור ותתרגל כתיבה בכתב.
 חשוב שתקפיד להעתיק ממקור כתוב ללא שגיאות כתיב.
 חשוב שתקפיד ללמוד להכתבות.
 חשוב שתשפר את כתב ידך כדי שיהיה קריא.
 חשוב שתתאמן בכתיבת אותיות בכיוון הנכון.
 כותב כתיבה חופשית ללא שגיאות.
 ככל שתתאמן בכתיבת מילים ,כתב ידך יהיה ברור וקריא יותר.
 כתב ידך ברור וקריא.
 כתב ידך ראוי לשבח.
 מגלה שליטה טובה בהכתבות.
 מומלץ להתכונן היטב להכתבות כדי להמעיט בשגיאות.
 מצליח בהתכתבויות השבועיות.
 מקפיד על כתיב נכון.
 משתדל לכתוב ללא שגיאות.
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 עליך להרבות באימוני כתיב.
 שגיאותיך התמעטו ,אך יש מקום לשיפור נוסף.
 שולט באופן חלק בהכתבות.
 שים לב להקפיד על כתיב נכון ,גם מחוץ למסגרת ההכתבות.
מדעים
 הנך מכיר את שלבי החקר ,עליך לשפר את מיומנויות :בחירת כלי המחקר וניתוח התוצאות.
 השתדל להיות יותר קשוב בשיעורי מדעים.
 השתמשת במגוון מקורות מידע והרחבת את ידיעותיך.
 חשוב שתקפיד על הגשת העבודה בצורה נאה ומובנת.
 חשוב שתקשיב יותר לנלמד במדעים ותתמיד בביצוע משימות.
 יודע להסיק מסקנות מניסויים.
 יודע לעבוד עפ"י שלבי חקירה מדעית.
 יודע לשער השערות ולבצע ניסוי מתאים.
 כדאי שתוסיף ותחקור בנושא שבחרת ,כדי לדעת יותר.
 מגלה השתדלות ומאמץ בשינון הנלמד במדעים.
 מגלה עניין ושליטה טובה בשיעורי מדעים.
 ניכר שהתייחסת ברצינות במהלך הכנת העבודה.
 שולט באופן חלקי במדעי כדור הארץ.
 שולט באופן חלקי בנלמד בנושא בריאות השיניים ,התמד בביצוע משימות השיעור.
 שולט באופן חלקי בנלמד בנושא עונות השנה ,התמד בביצוע המשימות.
 שולט בנושא קשרי הקיום בטבע.
 שולט היטב בנושא מדעי כדור הארץ.
 שולט היטב בנלמד בנושא בריאות השיניים ,ומבצע את המשימות כנדרש.
 שולט היטב בנלמד בנושא עונות השנה ומבצע משימות כנדרש.
 שולט יפה בנושא הנלמד בחשמל.
מולדת ותקשורת
 חשוב שתחזור על הנלמד ,כדי לדעת את המושגים שנלמדו.
 מגלה ידע במושגים שנלמדו במולדת וחברה.
 שולט באופן חלקי במושגים שנלמדו בתקשורת.
 שולט במושגים שנלמדו בתקשורת.
 שולט היטב במושגים שנלמדו במולדת וחברה.
 שולט היטב במושגים שנלמדו בתקשורת.
מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

32
מוסיקה
 הנך מנגן לפי התווים והמקצבים הנכונים.
 הנך מתקדם יפה בנגינה לפי התווים והמקצבים.
 הנך שותף פעיל בנגינה ובשירה.
 השתתפותך הפעילה בשירה ובנגינה ראויה לשבח.
 חשוב שתשתדל להשתתף יותר בשירה ,האזנה ותנועה.
 משתתף בשירה ,האזנה ותנועה.
 משתתף פעיל מאוד בשירה ,האזנה ותנועה.
 מתמיד בביצוע משימות השיעור.
 עליך להתמיד בביצוע משימות השיעור.
מושגים בהלכה
 חשוב שתתמיד בשינון המושגים הנלמדים.
 מגלה בקיאות בהלכות הנלמדות.
 מגלה ידע ובקיאות במושגים הנלמדים – מצטיין.
 מקפיד על לימוד המושגים ומגיע להישגים.
 משקיע זמן ומאמץ ללימוד המושגים.
מחשבים
 חשוב לבצע את המשימות בזמן ,ולארגן החומר לפי הקריטריונים שנלמדו בכיתה.
 חשוב להתנסות ביישומי המחשב שנלמדו.
 מבצע משימות בזמן ,מקפיד על ארגון החומר לפי הקריטריונים שנלמדו בכיתה.
 מגלה שליטה מעולה ביישומי המחשב.
 שולט באופן חלקי ביישומי המחשב שנלמדו.
 שולט היטב ביישומי המחשב שנלמדו.
מלאכת יד וציור
 אוהב לעבוד.
 אוהב לצייר.
 זריז ודייקן בעבודתך.
 מגלה מקוריות בציוריך.
 עבודתך נקייה ומסודרת.
 עליך להקפיד ולהביא את החפצים הדרושים לשיעור.
 צביעתך נקייה ויפה.
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משנה
 הינך מגלה ידע במשניות הנלמדות ,אך עליך להתמיד בביצוע משימות השיעור.
 הקפד להתייחס בצורה רצינית לשיעורי המשנה.
 חשוב שתשנן את המשניות הנלמדות.
 מבין יפה את לשון המשנה.
 מגלה בקיאות במשניות הנלמדות.
 מגלה ידע במשניות הנלמדות.
 מגלה ידע והבנה במשניות הנלמדות ,מתמיד בביצוע משימות השיעור.
 מקשיב למשניות הנלמדות ומתמיד בביצוע משימות השיעור.
 מקשיב למשניות הנלמדות ,עליך להתמיד בביצוע משימות השיעור.
 ניכר כי הינך עושה מאמצים בלימוד המשניות בכדי להגיע להישגים.
נביא
 אתה יודע לבסס תשובותיך ע"י פסוקים מהתנ"ך.
 זוכר דמויות מקראיות ,תכונותיהן ופועלן.
 חשוב שתשנן את הנושאים הנלמדים.
 חשוב שתשקיע מאמץ רב יותר בחזרה על החומר הנלמד.
 מבין היטב את התכנים הנלמדים ,ותשובותיך מעידות על הבנתך.
 מגלה בקיאות ברצף האירועים בתוכן הנלמד.
 משתדל ומשקיע מאמץ כדי לשנן ולזכור את הנלמד.
 נעזר בפרשנויות שונות כדי להבין את לשון המקרא.
ספורט
 אתה מבצע את התרגילים בהתאם ליכולתך.
 אתה מקפיד על תלבושת ומקשיב להוראות ,השתדל להיות יותר פעיל בשיעור.
 אתה משתתף פעיל בשיעור ומקפיד על תלבושת עליך להשתדל להקשיב להוראות.
 אתה משתתף פעיל בשיעור ומקשיב להוראות ,עליך להקפיד על תלבושת.
 אתה ראוי לשבח על הישגיך במשחק/תחרות אזורית.
 אתה ראוי לשבח על פועלך למען כלל תלמידי ביה"ס.
 אתה ראוי לשבח על שיתוף פעולה עם חבריך בשיעור.
 הישגיך ראויים לשבח.
 הנך מגלה נכונות רבה להצליח ולהתקדם ,המשך כך!
 חשוב לבוא בתלבושת ספורט מתאימה לשיעור.
 חשוב להיות יותר פעיל בשיעור ולהקפיד על תלבושת.
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 חשוב להשקיע יותר מאמץ בשיעור וכך תשפר את הישגיך.
 חשוב שתחזור על החומר הנלמד כדי לשפר הישגיך.
 חשוב שתשפר יחסך לשיעור ותתמיד בביצוע המטלות הנדרשות.
 חשוב שתשפר יחסך לשיעור כדי שתוכל להגיע להישגים טובים.
 חשוב שתתרכז בפעילות הספורטיבית בשיעור.
 יודע היטב את החומר הנלמד.
 יש שיפור בהישגיך בעקבות השקעתך הרצינית.
 מגלה בקיאות ,משתתף ושואל שאלות ענייניות.
 מגלה התנהגות ספורטיבית למופת.
 מגלה חריצות ונכונות למאמץ.
 מגלה ידע בחומר הנלמד בכיתה.
 מגלה ידע בחלק מן החומר הנלמד.
 מגלה כושר מנהיגות ופועל לטובת השיעור.
 מקפיד לבוא בתלבושת ספורט מתאימה.
 מקשיב ומשתדל לדעת את הנלמד.
 מקשיב להוראות ,משתתף פעיל בשיעור ומקפיד על תלבושת.
 מרבה להשתתף בזמן השיעור ,ומגלה יחס רציני לחומר הנלמד.
 משתדל ועושה מאמץ במהלך הלמידה בכיתה.
 ניכר שיפור ביחסך לשיעור – המשך כך!
 קרא הוראות כתובות טרם ביצוע המטלה.
ספריה
 אתה מקשיב לסיפורים ולשיח ,עליך להתמיד במשימות השיעור.
 חשוב להקשיב לסיפורים ולשיח ,ולהתמיד במשימות השיעור.
 חשוב שתרבה בהחלפת ספרי ספריה.
 חשוב שתרבה בקריאת ספרים ,כך תוכל להעשיר ידיעותיך.
 מקשיב לסיפורים ולשיח ומתמיד במשימות השיעור.
 מקשיב לסיפורים ,משתתף פעיל בשיח ובמשימות השיעור.
 מתמיד בהחלפת ספרי ספריה.
פרשת שבוע
 חשוב שתתייחס ברצינות לדף פ"ש ותלמד אותו כנדרש.
 לומד בהתמדה את הפרשה ומתמצא בתכנים.
 מביא דברי פרשנות ומעמיק בלמידת פרשת השבוע.

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

35
 מגלה עניין בדברי התורה הנלמדים ומשתתף בשיעור.
 מקפיד לספר דברי תורה בשולחן שבת.
 מקשיב בעניין לסיפורי התורה הנלמדים.
 מקשיב ומתייחס ברצינות לנלמד בפרשה.
 משתדל להקשיב לסיפורי התורה הנלמדים.
קריאה
 אתה קורא נכון מילים ומשפטים עם תנועות שנלמדו ,אך קריאתך עדיין מצרפת.
 אתה קורא נכון ,אך עליך להרבות בקריאה כדי לשפר את שטף הקריאה.
 התאמן בקריאה כדי שקריאתך תהיה בטוחה יותר.
 התמד בקריאה יומיומית בכדי שתשלוט טוב בתנועות שנלמדו.
 התמד בקריאה ,כדי שקריאתך תהיה מדויקת ובשטף.
 חשוב שתרבה בקריאה כדי לשפר קריאתך.
 חשוב שתרבה בקריאת חומר בלתי מנוקד.
 חשוב שתשנן קריאת עיצורים וצלילים שנלמדו.
 מומלץ להרבות גם בקריאה בקול רם.
 מומלץ להתאמן גם בקריאת חומר בלתי מנוקד.
 מיטיב לקרוא.
 מפענח נכון עיצורים וצלילים שנלמדו.
 מרבה לקרוא.
 ניכר שאתה מרבה לקרוא
 קורא בהבנה.
 קורא בהטעמה.
 קורא משפטים בצורה ברורה ומובנת.
 קורא נכון ובשטף מילים ומשפטים בתנועות שנלמדו.
 קורא נכון ,בשטף ובהטעמה נכונה.
 קריאתך נאה ורהוטה.
 קריאתך רהוטה ושוטפת.
 שולט באופן חלקי בקריאת מילים ומשפטים בתנועות שנלמדו.
 שולט באופן חלקי בפענוח עיצורים וצלילים שנלמדו.
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שיעורי בית
 בעבודת הבית הגעת להישגים נאים.
 השקעת מעט בעבודת הבית ולכן לא היית בקיא ומעורב בנעשה בכיתה.
 השקעת מעט בעבודת הבית ,והדבר יצר פערים בהבנה ובידיעת החומר.
 עבדת מעט בבית.
 עבודתך בבית יסודית ועקבית.
 עבודתך בבית לא הייתה עקבית והדבר פגם בהישגיך.
 עליך להכין את שיעורי הבית באופן רציני וענייני.
 עליך להתמיד בהכנת שיעורי הבית באופן עקבי ומעמיק.
תורה
 אתה מבין יפה ,אך אינך זוכר את פרושי רש"י ,רצוי שתחזור עליהם.
 אתה מתמצא באופן חלקי בחומש ,המשך לתרגל.
 הנך מתמצא היטב בחומש.
 חשוב שתחזור ותתרגל ,כדי שתוכל להתמצא בחומש.
 חשוב שתיעזר בפרשנים לשם הבנת התוכן הכתוב.
 חשוב שתלמד את כתב רש"י כדי לקוראו כהלכה.
 חשוב שתשנן את הנלמד מהחומש.
 יודע לקרוא כתב רש"י ומבין פרשנות.
 כדי שתגלה שליטה בפרושי רש"י ,עליך להתאמן בקריאת כתב רש"י.
 לומד באהבה את סיפורי התורה ,ותורם לרעיונות יפים בלמידה.
 מבין את לשון המקרא ומתמצא בתנ"ך.
 מבין היטב את הפשט והדרש בפסוקים שנלמדו.
 מבין יפה את הביטויים המקראיים.
 מגלה בקיאות בלשון המקרא ומבין את רש"י.
 מגלה בקיאות בתוכן הפרקים שנלמדו.
 מגלה בקיאות בתכנים שנלמדו מהחומש.
 מקשיב ומגלה עניין רב בסיפורי התורה הנלמדים.
 משנן יפה את הנלמד ,וניכרת שליטה בנושאים הנלמדים.
 קורא היטב כתב רש"י ומבין את הקושי והתירוץ.
 רצוי שתחזור על הפרקים שנלמדו כדי לחזק את ידיעותיך.
 שולט באופן חלקי בתכנים שנלמדו מהחומש.
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בניין התורה כתורת חיים
 בטוחני כי טמונות בך ממידותיו של_________ ,אשמח לראות מידות אלו באות לידי ביטוי בהתנהגותך.
 הינך מיישם בחיי היומיום את הנלמד בשיעור התורה – כתורת חיים.
 יש בהתנהגותך ממידותיו/ה של....
 יש בך ממידותיו של ______________ ,ראוי כי תתמיד ביישום מידות אלה.
 ניכר בהתנהגותך כי התורה היא נר לרגלך.
 ניכר כי הינך לומד תורה מתוך שמחת קיום מצוות "תלמוד תורה".
תפילה
 אתה מקפיד להגיע לפני תחילת התפילה.
 הנך מגלה יחס של כבוד לתפילה.
 הנך משתתף פעיל בתפילה.
 הנך מתפלל יפה ובעירנות.
 הקפד להתפלל מתוך הסידור.
 השתדל להתפלל ביתר עירנות.
 התפילה אינה חוזרת ריקם ,שווה להתאמץ.
 חזק וברוך על מילוי תפקידך בבית הכנסת.
 חל שינוי רב בהתייחסותך לתפילה ,המשך כך!
 חשוב שתגיע בזמן לתפילה.
 חשוב שתקפיד להשתתף באופן פעיל בתפילה.
 חשוב שתקפיד ללבוש ציצית.
 חשוב שתקפיד על התנהגות מתאימה בתפילה.
 יישר כוחך על תפילתך הנאה.
 כאשר אתה עם בוראך הימנע מלפטפט עם חברך.
 כשתפילתו של אדם היא דרך חיים לו ,אין דבר אשר יסיט אותו ממנה .שים לב לכך.
 לרוב אתה מקפיד על התנהגות תקינה בתפילה.
 מגיע בזמן לתפילה.
 מגלה אתה רצינות בתפילה גם כשמקשים מסביב ,ומוסיף אתה לאווירה של תפילה רצינית בכיתה .יישר כוח!
 מי שמשתדל הקב"ה מסייע ,יישר כוח!
 מקפיד ללבוש ציצית.
 מקפיד על התנהגות נאותה במהלך התפילה.
 משתדל להגיע בזמן לתפילה.
 עליך להגיע לתפילה מוקדם יותר.
 "תפילה בלא כוונה ,כגוף ללא נשמה" ,זכור זאת והשתדל לשנות.
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בניין התפילה
 אדם ניכר בתפילתו – כשהאדם נותן חשיבות לתפילה ומתמיד בה ,זה ניכר עליו גם בתחומים אחרים.
המשך כך!
 הנך מתפלל עפ"י הלכות התפילה בבחינת "ה' שפתי תפתח".
 התפילה אינה חוזרת ריקם ,שווה להתאמץ.
 התרכז ואל תתן לדבר להסיטך מתפילתך.
 חל שינוי רב בהתייחסותך לתפילה ,המשך כך! יישר כוח!
 "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון" אם תרגיל עצמך לתפילה ,תחוש בחסרונה  ...בהצלחה!
 כשתפילתו של אדם היא דרך חיים לו ,אין דבר אשר יסיט אותו ממנה ,שים לב לכך.
 "למדני אלוקי ברך והתפלל ...למד את שפתותי ברכה ושיר הלל ."...הרגל עצמך בתפילה.
 מגלה אתה רצינות בתפילה גם כשמקשים מסביב ,ומוסיף אתה לאווירה של תפילה רצינית בכיתה.
 מי שמשתדל הקב"ה מסייע ,יישר כוח!
 ניכר כי הינך מתפלל מתוך שמחה והתלהבות.
 ניכר כי הינך ניגש לתפילה מתוך חרדת קודש.
 עצבות – נועלת שערי שמים ,תפילה פותחת שערים נעולים ,והשמחה בכוחה לשבר חומות .זה לא ברגע...
צריך להשתדל ...לרצות ...ולעשות!
 קל לו לאדם לומר עשרה חידושי תורה מאשר להתפלל תפילה אחת בכוונה – לא קל ,אבל שווה להתאמץ.
 ראוי כי תיגש לתפילה מתוך חרדת קודש.
 ראוי כי תקפיד יותר בתפילתך על הלכות התפילה.
 רצינות בתפילה מעידה על רצינות בדברים אחרים ,השקע בה את הרצינות הראויה לה ,והשתדל בה
יום יום.
 תפילה צריכה להימשך כחוט ,ההפסק הקטן ביותר ,והחוט נקרע.
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ממני אליך
 "הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול" )אלברט אינשטיין(
 "הדרך הטובה לרכוש חבר ,היא להיות חבר) ".ראלף ואלדו אמרסון(
 "כשאתה כועס מאוד ,ספור עד מאה") .תומאס ג'פרסון(
 "כשאתה כועס ,ספור עד עשר קודם שאתה מדבר".
 "אחרי שמשחת השיניים יוצאת מהשפופרת קשה מאוד להחזירה לתוכה) ".ה .ר .אלדמן(
 אין גבול ליכולת שלך ,אלא רק הגבולות שאתה מציב לעצמך ,כאשר אתה חושב על מה שאינך מסוגל.
 אל תבזבז זמן יקר בדאגות על מה שהיית חייב לעשות ...רכז את מחשבותיך במה שאתה עושה כעת ,ובמה שאתה.
אם כך ,תן ליכולותיך )האדירות( ,להפיץ אור ,ולצאת ממך החוצה ,ותראה שתצליח להדהים גם אחרים!
 אל תהססו מלטפס על הענפים הגבוהים .שם נמצאים כל הפירות.
 אם תמשיכו לעשות את אשר אתם עושים תמיד ,תמשיכו לקבל את אשר מקבלים תמיד.
 אתה לומד מתוך עניין ,רגיש לצדק חברתי ,ישר והגון .חריצותך תובילך למרומי הפסגות המשך להעפיל מעלה.
 ביכולתך אל הפסגות להגיע ,אם רק תשכיל להשקיע" .יגעת ומצאת תאמין".
 ברגעי ההצלחה שלך אני מאחל לך הר גבוה יותר לטפס עליו ,ים יותר רחב לצלוח אותו ,אתגר יותר קשה
להתגבר עליו ,שהרי ,המסע אל הפסגה ,גילוי חופים רחוקים ,הדבקות במטרה ,הם שהפכו אותך לאדם מיוחד.
 האמן בעצמן והתמד מתוך האמונה שהינך עתיד לממש את היכולת הטמונה בך  -יישר כוח.
 ההתמקדות בלקח הנלמד ,עוזרת להתגבר על המרירות.
 החיים הם שלך – קח את הכוח – לבחור במה שברצונך לעשות – ועשה זאת היטב – קח את הכוח – לאהוב
בחיים את מה שברצונך לאהוב – ואהוב זאת בכנות – קח את הכוח להלך ולהיות חלק.
 הלמידה היא דרך רבת פיתולים אשר תובילך בעתיד למחוז חפצך המשך להשקיע מאמצים ולקטוף הישגים נאים
המשובחים.
 המשך להפיץ את קרני האור שבך בעדינות ובשקט האופייניים לך .מצא את הדברים שנועדו לך לעשותם ועשה אותם.
 הצלחה אינה נמדדת על פי הישג או כישלון  -תמיד יש מעט הצלחה ,גם אם הדברים לא נעשים בדיוק כפי
שתכננת.
 חוכמתך ושקדנותך יובילוך למרומי הפסגות! אל תהסס מלטפס על הענפים הגבוהים ,שם תמצא את הפירות ,טפח
אותם ,שמור עליהם ואל תתן להם להיעלם) .אליזה קוססטנצה(
 חיוך מבויש זה סימן ההיכר ,מעז לא תמיד ונוטה לוותר ,אם לא תרוץ לא תגיע ,ואם לא תבקש לא תמצא.
 חרוץ ושנון נכון לקבל כל אתגר ,לא מותיר קצוות ומסיים מה שנותר ,אם בזו הדרך תתמיד ,נכון לך יופי של עתיד.
 יש האומרים איש אינו יודע למה הוא מסוגל עד שהוא מנסה ,אז קדימה...
 כדי להיות מישהו ,עליך לדעת משהו…
 כדי להתעודד עליכם רק לזכור ,שנחוץ הגשם תחילה ,כדי שתופיע הקשת בענן ,שיש להשקיע לפני כל
משימה .זכור! כל זמן שאדם יגע ונותן ,שכרו על פועלו יוכח גם כן.
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 כדי למצוא את השלווה ,קבלו את חייכם בשמחה מבלי להשוות אותם לחייהם של אחרים.
 כולנו מפסידים מדי פעם לפני שעולה בידינו לזכות .כולנו בוכים מדי פעם כדי שנוכל לחייך.
 לא כמות הדברים שיש לנו ,אלא מידת ההנאה שלנו מהם ,היא שעושה אותנו מאושרים.
 לאור ההצלחה ,הצב לעצמך הר גבוה לטפס עליו ,ואתגרים יותר קשים להתגבר עליהם .בזכות הנחישות וההתמדה
האופייניים לך תכבוש גם את הפסגה.
 לימודים אינם עניין קל ...ייאוש ותסכול חודרים ללב בקלות.
 לך בעקבות חלומותיך וחפש אותם באומץ ,כי החיפוש אחר החלומות האלה ,הוא שעושה את החיים
מאושרים) .אמנדה פירס(
 לכל התנסות ,ולו המרה ביותר ,יש לקח בצידה.
 לעולם את תוותרו על חלומותיכם..לעולם אל תנטשו אותם .גלו אותם ,עשו אותם שלכם.
 לפני מאמץ רב אתה מצליח להפנים גם כשהדרך רבת פיתולים .אם תשכיל להתמיד ,את שכרך תקבל בעתיד.
 עשה כל דבר כמיטב יכולתך ,אל תשווה עצמך לאחרים ,היה מאושר בהיותך ילד נפלא כפי שהינך.
  10%מהחיים הם האופן שבו אתם מעצבים אותם ו 90%-הם האופן שבו אתם מקבלים אותם.
 שובב ושנון עם חיוך נחרץ ,בלמידה לא תמיד משקיע את כל המאמץ ,אם תשכיל להתמיד ,את שכרך תקבל בעתיד.
 שקט ודרך ארץ אותך מאפיינים ,בכל בעיה משתף את הגדולים משקיע מאמץ בלימודים ומגיע להישגים נאים.
 תומס אדיסון אמר אילו היינו עושים את כל הדברים שביכולתנו לעשות ,אין ספק שהיינו מדהימים את עצמנו".

תלמיד מוכשר שאוהב לעזור לאחרים ויחד עם זאת מתפתח באופן אישי:
ל _____המוכשר והנהדר ,אתה שמושיט יד ועוזר בכל דבר,
המשך להיות כפי שהינך ,כי אתה מתקדם באופן נפלא.
תלמיד שקדן שעובד בהתמדה ,ותמיד נרתם למשימות השונות בכתה:
ל ___ השקדן והמתמיד ,אשר את כולנו קדימה מצעיד,
המשך ללכת בצעד בטוח מול כל משימה ,הייה כפי שאתה והמשך לתרום לכל הכתה.
תלמיד מוכשר אך לא נותן מעצמו לאחר ,מאוד תחרותי ,והייתי רוצה לעודד את יכולותיו להעניק מכישרונו לאחר:
ל ______הנהדר אשר לא מוותר ,עם המבט קדימה צועד וחותר,
אתה מאד מוכשר ויכול גם לתת ,וכשאתה נותן זה עוזר באמת,
אני יודעת שאתה תמיד תתקדם ככל שתוכל ,המשך לעשות מאמצים גם לטובת הכלל.
תלמיד שמתנדב תמיד לכל משימה:
ל _____ הנדיב שעושה בלי די ,לכל משימה אתה אומר :בוודאי,
המשך להיות כפי שאתה ,עוזר ותומך בכל הכתה.
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תלמיד שאוהב לארגן פעילויות בשיעורים ובהפסקות:
ל ___ שמארגן מליון פעילויות ,גם בשיעורים וגם בהפסקות,
המשך להשתמש ביכולתך לטובת כולם והלוואי ותישאר כפי שאתה ,לעולם!
תלמיד שמרבה לדאוג ולהביא שיעורים לתלמידים חסרים:
ל____ שתמיד דואג לכולם ,רץ לעזור לכל העולם,
שם לב מי חסר ,מגיע לחולים ונותן שיעורים ,המשך להיות כפי שאתה  -אתה פשוט מקסים.
תלמיד שתמיד עוזר לחברים:
ל_____ שהעזרה אצלו תמיד במקום ראשון ,אתה שרואה בחברות ערך עליון,
אין ספק ,תרומתך לכולנו גדולה וחשובה ,המשך להיות כפי שהיית עד עתה.
תלמיד שלא מוותר לעצמו גם כשקשה לו:
ל ____ היקר והנהדר שמתמיד ולא מוותר ,לך ,שהקושי עבורך אינו סיבה לקטר,
המשך כפי שאתה ,תתמיד ותשקיע ,ואני בטוחה שהתוצאות לא תאחרנה להגיע.
תלמיד שמגלה יצירתיות בדרך עבודתו:
ל ___ היצירתי שמוצא אין סוף דרכים ,לגלות פתרונות ולפתור קשיים,
המשך להיות אתה וללכת בדרכיך המקוריות ,כי אתה מקסים וצורות חשיבתך מדהימות.
תלמיד שמשתף אותנו במחשבותיו ומביע דעתו:
ל _____ שתמיד מקפיד לשתף ולספר ,להביע דעה מבלי לפגוע בחבר,
המשך להיות אתה לכל החיים ,כי אתה פשוט ילד מקסים.
תלמיד שמעורב בחיי הכיתה:
ל ___שמעורב בכל דבר ועניין ותורם מיכולתך לכולם כל הזמן,
המשך להיות כפי שאתה ,כי תרומתך רבה לחיי הכתה.
תלמיד שיודע להקשיב לדברי חבריו ולהתייחס אליהם בכבוד:
ל ____ אשר תמיד מקפיד להקשיב לכולם ,מתייחס בכבוד לכל בני האדם,
המשך בדרכך המיוחדת והמקסימה ,כי בזכותך האווירה בכתה יותר נעימה.
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 אם אינך רוכב על אופניים ,אינך נופל ארצה.
מי שמשקיע ,משתדל ומנסה עשוי לעשות טעויות ,להיכשל ולמעוד לפעמים.
זכור! אם תתמיד בהשקעתך ,ותהיה נחוש בדעתך ,תשיג את מטרותיך.
 אחד הדברים היפים שאנו יכולים לעשות בחיינו הוא :להתחיל מחדש.
עליך להחליט כי חשוב לך להצליח ,כי אתה מוכן להתמיד ,לנסות בלי להיכנע .אני מאמינה בך!
 אני יודעת שבסופו של דבר תצליח.
ייתכן שזה יארך זמן ועבודה קשה ,ייתכן ולעיתים תהיה מתוסכל ,ותשאל את עצמך האם המאמץ כדאי?
אך לי יש אמון בך .לימודים אינם עניין קל...ייאוש ותסכול חודרים ללב בקלות.
לא פעם אתה מרגיש מובס ,מבקש להרים ידיים ולהיכנע ,אבל אתה לא תיכנע ,כי אינך מן המפסידים.
 אני מחבבת אותך… יש בך את האומץ לחשוב ,יש בך האומץ לחלוק ,יש בך האומץ לשאול,
יש בך כוחות רבים ,המשך להיות מה שהנך.
 אינך דורש הרבה ,תמיד נראה מאושר עם מה שיש,
אינני מכירה עוד מישהו ,שהוא כה מרוצה כמוך ,אשריך שאתה כזה.
 אתה יודע את הערך של כבוד האדם וראה ,כולם מכבדים אותך ואוהבים אותך מכל הלב .גם כשתהייה רחוק
מאיתנו ,המשך לחיות עפ"י ערכים חיוביים אלו ,המשך להעניק מיכולותיך הטובות לאחרים ,והצלחתך בין
האחרים תהייה מובטחת.
 אתה ילד מקסים וחברותי ,בעל ידע עולם נרחב .לאחרונה חל שיפור ביכולותיך הלימודיות בשל המטרה
שהצבת לעצמך .יחד עם זאת ,עליך ללמוד להתאפק ,לדחות סיפוקים ,ולא להתפרץ בדיונים ובכך תוכל
לתרום לאוירה נעימה יותר בכיתה .זכור  -התוצאה של מעשינו היא הבחירה שלנו בדרך .אני מאחלת לך
לבחור תמיד בדרכים הנכונות כדי להגיע לתוצאה הרצויה.
 אתה ילד בעל נועם הליכות ,סבלנות ושקט פנימי .אתה מתמיד בהשקעה בלימודיך ובמטלות השונות וזוכה
על כך להערכה רבה .יישר כח!
 במחצית זו שמת לך למטרה לשפר את המשמעת העצמית ,ואכן ,חל שיפור מה ,אך עדין לא הגעת לסוף
הדרך .היום אתה מודע לעצמך יותר ,יודע מה לחזק ,ואני מאמינה ביכולתך "לצאת ממצרים" כפי שלמדנו.
בהצלחה!!
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 במחצית זו גילית יוזמה ובלטה נכונותך לתרום למען האחרים .יש בך כוחות רבים ,היה גאה ובוטח
בעצמך והאמן ביכולותיך.
 במהלך החודשים האחרונים עברת חוויות מרגשות ומעצבות .למדת כי אתה יודע לכבד את התלמידים
בכיתה ועל כך כולם מכבדים אותך ואוהבים אותך מכל הלב .השקעת בלימודיך והתקדמת בידיעותיך.
המשך להיות חביב ונעים הליכות כפי שאתה כיום.
 בתקופה האחרונה שיפרת את הקשבתך בשיעור ,למדת לעבוד באופן עצמאי ולשתף פעולה בקבוצה.
למדת להכיר את עצמך ,לדעת שאתה יכול לזרום עם הקורה עימך ולא להיות "תקוע" במקומות שאינך
רוצה להיות בהם .אני מאחלת לך שתמיד תהיה מודע לנקודות שאותן אתה צריך לחזק ואני מאמינה
ביכולתך לעשות שינויים.
 הסקרנות והרצון לדעת יותר הן אחדות מתכונותיך היפות .בטוחני כי עם הזמן תתבגר ותלמד לקבל ביקורת
גם אם היא לא נעימה לך ולקחת את הדברים שקורים בפרופורציה הנכונה .זכור ,כי כל הקורה סביבנו תלוי
בבחירות שלנו וביכולת שלנו לזרום ולא להישאר במקום אחד.
 הנך תלמיד נמרץ ונבון .זכור! האדם כציפור שבכוחה לדאות מעלה ,בתנאי שתניע כנפיה בלי הרף.
אם תחדל ממעופה ,הרי היא תצנח מטה .אף אתה המשך לשאוף ולכיוון ההצלחה תמיד לדחוף!
 זריז וחרוץ ,אחראי ומסודר ,לביה"ס מגיע ללא כחל ורבב.
משקיע בלימודיו ,אהוב על חבריו .עליך אוכל כעת לומר" :אשרי המורה שאלו הם תלמידיו".
 יש לך את היכולת להתמיד ,להשקיע ,לגלות עניין ולהצליח.
יש לך את היכולת להבין ,לכבד ולעזור לחבריך .כוחות רבים טמונים בך .הקפד להיות גאה ובוטח בעצמך…
 יש בך תבונה רבה ,יש לך סיכוי לגדול להיות אדם נפלא.
העז להתנגד ללחץ הסביבה עליך ,אל תושפע מגורמים שליליים .אם תאמין שאתה יכול -יכול תוכל!
 לפעמים אולי נראה לך ,כאילו החלטותי לגביך אינן הוגנות .ייתכן ולא הבאתי בחשבון את השפעתן
המיידית .אבל חשבתי לטווח הארוך ,איך הדבר ישפיע עליך ומה תוכל ללמוד מכך בעתיד.
 מאור גדול בכיתתנו נמצא ,ילד מבריק מלא נתינה .לכולם עוזר ולעצמו לא מוותר ,מגיע להישגים ,ושואף
תמיד ליותר.
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 תלמיד חביב ,חייכן מלא שמחה ,המשך להשתדל לצעוד לעבר ההצלחה בהתמדה ,בעקביות ועבודה לא קלה
תגיע אל "דרך המלך" בהצלחה!
 תלמיד מקסים ,לבבי ואחראי ,שוקד על לימודיו עד בלי די.
חביב על חבריו ,נחבא אל הכלים .המשך לאהוב את העשייה ,וההצלחה תאיר לך פנים.
 תלמיד חכם ואהוב על כולם ,משקיע ומתמיד בלימודיו.
הגל שלך יוצר שבילים חדשים שאחריך סוחף את האחרים .המשך ופתח את כישוריך המיוחדים.
 אני מאמינה שיש בך עוצמה מאוד גדולה ,ושתצליח – רק אם תאמין בעצמך!!
זכור :כי רק ע"י אמונה אמיתית בעצמך – תוכל להגיע רחוק.
 "דברי חכמים בנחת נשמעים" – וכאילו עליך נאמרו הדברים .שקט ,רציני ,מצטנע ומנומס.
בדרכך המיוחדת אתה יודע להקשיב ,ללמוד ולהצליח בכל תחומי הדעת .אתה יודע לכבד את חבריך ואת
המבוגרים ממך ,והדבר תורם לכולנו.
 זכור! "עיקר יישוב הדעת – הוא ע"י שמחה" – מקור כל ההצלחות בחיינו – זו השמחה! אף פעם אל תפסיק
להתלהב!
 "יש באישיות של כל יחיד עניין יותר איכותי ונעלה ,ממה שיש בכלל כולו .הצד הזה ,האישי הוא המאור
והמחייה את הכלל כולו" )הרב קוק ערפילי טוהר ,נ"א(


_________היקר ,מידותיך ואצילות הליכותיך בשילוב עם מאור הפנים ויראת השמיים החזקה שבך,
חברו יחדיו לאישיות מיוחדת אשר מקרינה מאורה הרב על כל הסובבים אותה .מי ייתן ותמשיך כך עוד
שנים רבות וטובות להשפיע משפע תכונותיך ומידותיך הנעלות ,ולהאיר ולהחיות את הכלל כולו.
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הערות כלליות
 אתה אוהב לקרוא ונהנה מהקריאה ,המשך כך.
 אתה יודע להביע את עצמך בכתב.
 אתה יודע להסיק מסקנות.
 אתה יכול להימנע מאיחורים ללא הצדקה.
 אתה יכול להימנע מלהיעדר מן השיעורים.
 אתה מגלה מעורבות פעילה בשיעורים.
 אתה מסוגל להתנהג יפה ולהימנע מהפרעות.
 אתה מקשיב בשיעורים.
 אתה מרבה ומיטיב לכתוב כתיבה חופשית.
 אתה מרחיב ידיעותיך בעזרת ספרי עזר.
 אתה משתדל אך עליך להתרכז ולהשתתף יותר בכיתה.
 אתה משתדל ועובד יפה בכיתה.
 אתה מתבטא יפה בע"פ  /בכתב.
 אתה שולט יפה בחומר.
 בדרך כלל הינך מקפיד לשמור על רכוש ביה"ס.
 בדרך כלל מגיע בזמן לביה"ס.
 ביתר ריכוז ומאמץ תשפר הישגיך.
 בעל כושר ריכוז.
 בעל מידות טובות.


בקיא בחומר הנלמד.

 ההתחלה הייתה קשה ,אבל עשית מהפך מאוד חיובי.
 הישגיך משביעים רצון.
 הישגיך נאים.
 הישגיך ראויים לשבח.
 הנך בעל אוצר מילים עשיר.
 הנך בעל יכולת ביטוי רהוטה ומדויקת.
 הנך בקיא במקורות נוספים.
 הנך יודע להבין פרשנים.
 הנך יודע להשתמש בספרי עזר.
 הנך מגלה יוזמה.
 הנך מגלה מסירות בקליטת עולים חדשים.
 הנך ממעט להשתתף בשיעורים.
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 הנך מנסח יפה השערות.
 הנך מסוגל למלא את חובותיך.
 הנך משתדל להתנהג כראוי.
 הנך משתדל לשמור על סדר בילקוטך ובמחברותיך.
 הנך מתייחס יפה למקצוע.
 הנך מתנהג כראוי.
 הנך עובד במסירות.
 הנך עובד יפה בהתאם להוראות.
 הנך עובד יפה בעבודת צוות.
 הנך עירני ופעיל בשיעורים ,אך עליך לבצע את המשימות הנדרשות.
 הנך פעיל בשיחות בכיתה.
 הנך שוקד על לימודיך.
 הסדר במחברותיך וחפציך ראוי לשבח!
 הקפד להגיע בזמן לביה"ס.
 הקפד להתנהג כראוי בשיעורים המקצועיים.
 השתדל לגלות יותר אכפתיות כלפי החברים.
 השתדל להתנהג בכבוד כלפי חברים.
 השתדל לשמור על סדר במחברותיך ובחפציך.
 התמד בקריאה ,יש בה כדי לשפר את ההבעה.
 התמקד בקריאה ,יש בה כדי לשפר את ההבעה בכתב ובע"פ.
 התנהגותך ראויה לשבח!
 חל שינוי חיובי ביחסך למקצוע ,והישגיך השתפרו בהתאם.
 חלה נסיגה בהישגיך.
 חשוב להקפיד ולשמור על סדר וניקיון בכיתה.
 חשוב שתשתדל לגלות יותר סובלנות ביחסיך עם חברים.
 יישר כוח על התמדתך!
 יפה מאוד! הישגיך ראויים להערכה.
 יש מקום לשיפור ביחסך למוריך ולחבריך.
 כותב יפה על פי התוכן והמבנה.
 כל הכבוד על הישגיך הנאים.
 לאחרונה חל שיפור ביחסך למקצוע וללימודים.
 לומד מתוך עניין.
 מבין את החומר הנלמד ,אך רצוי שתשתתף יותר בשיעורים.
 מבצע הוראות כנדרש.
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 מבצע יפה תפקידים בכיתה.
 מבצע תפקידיו באחריות רבה.
 מגיע בזמן לביה"ס.
 מופיע בעקביות ובזמן לתפילה.
 ממלא את המשימות הנדרשות.
 מעורב בחיי החברה בכיתה.
 מקובל על חבריו.
 מקפיד להגיע בתלבושת אחידה.
 מקפיד לשמור על סדר וניקיון בכיתה.
 מקפיד על סדר וניקיון בספריך ובמחברותיך.
 מקשיב ומתייחס לדברי הזולת.
 מקשיב ומתייחס לדברי חכמים.
 משקיע מאמצים בעבודתך ,המשך כך.
 מתייחס ברצינות הראויה לתפילה.
 מתמיד במילוי משימות בכיתה.
 מתמצא היטב בלומדות ובכלים הנלמדים.
 מתנהג בכבוד כלפי חברים.
 מתנהג בכבוד כלפי מורים.
 מתעניין בחומר הנלמד בשיעורים.
 מתקדם כפי יכולתו באיטיות ובהתמדה.
 מתקדם כפי יכולתו.
 נוטל משימות וממלאן במסירות ובנאמנות.
 ניכר שהנך אוהב את המקצוע.
 ניכר שיפור ,כדאי להמשיך לתרגל.
 ניכר שיש מאמץ ורצון להשתפר ולהצליח.
 ניכרת התקדמות בלימודיך.
 עבודותיך השתפרו מאוד ,כל הכבוד!
 עבודתך הרצינית ויחסך למקצוע ראויים לשבח.
 עובד אך נדרש מאמץ נוסף כדי להגיע לרמת הכיתה.
 עוזר ואכפתי כלפי החברים בכיתה.
 עליך לגלות יחס רציני ללימודים.
 עליך לגלות יחס רציני למקצוע.
 עליך לגלות מעורבות רבה יותר במהלך השיעורים.
 עליך להגביר את מאמציך.
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 עליך להימנע מלפטפט.
 עליך להכין בקביעות את שיעוריך.
 עליך להקפיד להגיע בתלבושת אחידה לביה"ס.
 עליך לחזור על החומר הנלמד.
 עליך למצות את כל יכולתך.
 עליך לשפר התנהגותך ויחסך ללימודים.
 עליך לשפר סגנון כתיבתך.
 פעיל במועצת התלמידים.
 פעיל בשיעורים ותורם לדיונים בכיתה.
 פעיל ותורם לבית הספר וחברת הילדים.
 שואל שאלות מעניינות.
 שומר היטב על רכוש ביה"ס.
 שוקד על לימודיו.
 שפר יחסך לרכוש ביה"ס.

לילד
הייתי נותן כנפיים,
אך משאיר אותו
ללמוד לעוף
בעצמו.
גבריאל גרסיה מארקס
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הערכות לכיתה א
קריאה לכיתה א'
☺ אתה מתקדם לפי יכולתך ויודע לקרוא את ההברות והמילים שלמדנו.
☺ אתה נמצא בתהליך רכישת הקריאה.
☺ אתה קורא את ההברות והמילים שנלמדו בכיתה ,יודע להרכיב ולקרוא מילים ומבין את מה שאתה קורא.
☺ אתה קורא ספרים מיוזמתך וניכר כי אתה נהנה מחוויית הקריאה.
☺ המשך בכך ותעשיר את אוצר המילים שלך ואת ידיעותיך.
☺ הנך נמצא בתהליך רכישת קריאה.
☺ הרבה בקריאת ספרים על מנת להעשיר את ידיעותיך ואוצר המילים שלך.
☺ נמשיך ונתרגל קריאה והרכבה של מילים חדשות כדי שנוכל לסיים את תהליך רכישת הקריאה.
☺ סיימת את תהליך רכישת הקריאה.
ממני אליך
☺ אישיותך הנעימה וטוב לבך תורמים רבות לאמירה הכיתתית.
☺ אתה ילד חביב וחברותי ,אוהב לעבוד ולשחק עם חבריך לכיתה.
☺ אתה ילד חביב ונעים הליכות ,שלוותך תורמת לאווירה הנינוחה בכל מקום בו אתה נמצא.
☺ אתה ילד סקרן ומגלה עניין בכל הנעשה בכיתה ובמרחב.
☺ אתה ילד סקרן ,ניכר כי הנך מגלה עניין בכל הנעשה בכיתה.
☺ אתה מנצל היטב את זמן העבודה לתרגול והתקדמות ומשתתף בכל המפגשים.
☺ אתה מקבל הכל ברוח טובה ,יודע להיות חבר טוב ,מגלה רצון טוב ומוכן לתרום לחבריך בכל.
☺ אתה מתבטא היטב ,אוצר המילים שלך עשיר.
☺ אתה פעיל במפגשים ,מדבר לעניין ותורם מידיעותיך לקבוצה.
☺ אתה ראוי להערכה על הישגיך הנאים ,כל הכבוד!
☺ אתה תלמיד בעל נימוסים ודרך ארץ .אתה מגלה כבוד ,סובלנות ואהבה לחברי הכיתה ועל כך הנך ראוי להערכה.
☺ הקפד לשמור על כללי ההתנהגות והמשחק שלמדנו.
☺ חשוב שתנסה לפתור בעיות בדרכי נועם ובצורה סובלנית כדי שחבריך לכיתה ייהנו מחברתך.
☺ ניכר כי אתה משקיע זמן ומאמץ בלימודים ואכן חלה התקדמות .אני מאמינה כי עם כוח רצון ויכולות כשלך תוכל
להגיע להישגים נאים.
☺ נסה להיות סובלני יותר כלפי חבריך ,הקפד על יחס של כבוד ועל כללי ההתנהגות שלמדנו.
☺ נסה לקחת חלק פעיל יותר במפגשים ובשיחות .בטוחה אני כי יש לך מה לתרום.
☺ נשמח לראותך לוקח חלק פעיל בשיחות ותורם לנו מידיעותיך.
☺ רעיונותיך יצירתיים ומקוריים .ניכר כי הינך מוכן לתרום לחבריך לכיתה.
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פעילות במרחב
☺ אתה אוהב לשחק עם חבריך במרכז המשפחה.
☺ אתה אוהב מאוד לצייר ויצירותיך מקשטות את המרכזים ב"בית ה____"
☺ אתה ילד חברותי מאד ,אוהב לעבוד בשיתוף פעולה עם חברייך בתכנון ובנייה במרכז אבני הבנייה.
☺ אתה ילד חברותי ,אוהב לעבוד עם חבריך בתכנון ויצירה במרכז היצירה.
☺ אתה ילד יצירתי מאוד ,פעיל מאוד בציור ואוהב לכתוב סיפורים ולאייר אותם.
☺ אתה ילד יצירתי ,פעיל בכל המרכזים ועובד בשיתוף פעולה עם כולם.
☺ אתה ילד סקרן ,עובד ברצינות ומגלה עניין רב במשימות במרכז חשבון.
☺ אתה לוקח חלק פעיל במרכז הטבע ומעשיר אותנו בידיעותיך.
☺ אתה לוקח חלק פעיל בספריה ,אוהב במיוחד לאייר סיפורים .אתה עושה זאת בצורה מעניינת ויצירתית.
☺ אתה לוקח חלק פעיל בספריה ,מחבר חיבורים ומאייר אותם בצורה יצירתית.
☺ אתה משמש דוגמא לכל ילדי ה"בית" ,פעיל בכל המרכזים ועובד בשיתוף פעולה עם כולם.

"תמיד טוב יותר לילד להבין משהו בכוחות עצמו
מאשר שילמדו אותו –
בהנחה ,כמובן ,שהלמידה לא מלווה בסכנת חיים,
כמו במקרה של ריצה לכביש סואן.
אבל בתחומים העיוניים אין יוצאים מכלל זה.
קודם כל ,מה שהוא לומד בעצמו ,הוא זוכר טוב יותר.
שנית ,וחשוב יותר ,כל פעם שהוא לומד משהו בעצמו,
הוא רוכש עוד בטחון ביכולתו ללמוד".
ג'ון קלדוול הולט
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כריכת התעודה
הצעות לפתגמים ומשפטים לכריכה קדמית:

ֲלת ֲח ֵב ֵרינ וְ לא ֶח ְסרונָ ,וְ ְֶ ַד ֵר ָל ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברו
 ַר ָהִ ְ ֵ ,ל ֵנ ִֶ ְר ֶאה ָל ֶא ָחד ַמע ַ
" ְ
ילה ְת ַח'ֵק
ֲלה   שנְ (ה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברו ָח ִל ָ
ֶי ,$וְ ל ַיע ֶ
ָר וְ ָה ָרצ י ְל ָפנ ָ
ַ ֶ ֶר ְַ $הָ #
ַחת ר
ֶיֵ ְ#ֶ . $הא ַהל נ ַ
יֲ ַ ,$א ֶר ָ+ל י וְ יָד ַע ְל ָפנ ָ
ה ָבה ֵא ֶל ָ
ִה ְת ַק ְ*ר ֵתנ ְ ֲ

ַח ֵא ֶל ָ
י"$

)רבי אלימלך מליז'נסק – הנעם אלימלך(

יִ $ב ְל ָב ְב ָ,$
יַ $ה ָ ָברְ ,מאֹדִ ְ :פ ָ
"לֹא ַב ָ ַמ ִיִ ,הוא ...וְ לֹאֵ /מ ֵע ֶבר ַלִ ...ָ#יָ /קר0ב ֵא ֶל ָ
ַל ֲעֹ1ת) ".0עפ"י דברים ל' י"א(

"והיה כעץ שתול על פלגי מים ,אשר פריו יתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח"
)תהילים א' ג(

תחילה זורעים ,משקים ומתפללים לגשם – רק לבסוף בא הפרי.

"אמר ר' יצחק" :אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן ,לא יגעתי
ומצאתי אל תאמן ,יגעתי ומצאתי תאמן"
)תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו' עמ' ב(
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כריכה אחורית
הצעות לגב הכריכה על גב כריכת התעודה:

התעודה היא ציון דרך:
כי על האדם לבדוק את עצמו.
מה השגתי? עד כמה השתדלתי? ובמה עלי עוד להשתפר?!
התעודה בה אתה אוחז ,היא רק משל לדבר האמיתי שהוא עבודת ה'.
בעבודת ה' השמים הם הגבול ,זוהי עבודה לכל החיים ,לחיות עם ההרגשה שה' איתי ,עמי ואצלי.
כל רגע ורגע ובכל המצבים .וצריך האדם להזכיר לעצמו שיש להיות עם ה' .וישאל עצמו מה
השגתי? עד כמה השתדלתי? ובמה עלי עוד להשתפר?!
צריך לדעת שלהגיע לבגרות אין הדבר כרוך רק במבחנים תקופתיים .אלא "לרגעים תבחננו"
עשרות מבחנים מידי יום ,כיצד אני מתייחס לזולת? כיצד אני מקבל דברים? והאם אני חי בידיעה
שהכל לטובה?
שאלות אלו מידי יום יהיו בבחינת "להגיד אמונתך בפי" ,יחזקו את האמונה בה' יאירו את חיינו
וישרו שלווה ושמחה.
"לא את אומנות החינוך הנקראת פדגוגיה ,כוונתנו להורות ..כי לא את השכל של התלמיד בלבד
אנו מחפשים עתה ,רק את כל התלמיד ,את הנפש את הרוח והנשמה אנו מחפשים ,לקשרן באלוקי
ישראל ,כדי שיהיה יהודי חרד לדבר ה' ,וכל מאוויו אליו יתברך יהיו".
)חובת התלמידים בהקדמה(
הרב אברהם גרנביץ  -הרב שם שרפר .אולפנת למרחב.

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

53

עם התעודה....
הציון:
ציון גבוה או נמוך
 6רגיל או  6הפוך 9
נעמיד דברים במקומם
ונזכיר שעל זה לא עומד העולם,
עדיין אפשר לשנות הכל,
במאמץ קטן או גדול.
ומה שבטוח בטוח
כדי שישופר מצב הרוח
או שסתם יגדל ויגבר
מצורף בזה צ'ופר) ...נצרף משהו מתוק(
אז בלי בכי או דכדוך
קחו "ביס" ותנו חיוך.

התעודה:
בחלוקת תעודות ,כשהמחצית נגמרת,
אני תמיד נזכר בתעודה אחרת.
כותב אותה מורה קטן
מורה השוכן בליבו של אדם.
רק במקצועות מהנושאים הבאים:
לב טוב ,שובבות,
אחווה ,חברות,
שמחה ,אושר,
כבוד ויושר.
ואותם הנושאים יותר חשובים
מכל שאר המקצועות הנלמדים

אדם הוא אדם:

כי בכל המקצועות בתעודה האחרת
נבחנים רק על מה שבמחברת,

אך יש אדם ויש אדם.

אולם בעידוד ,תמיכה ,אהבה וצדקה

יש ,היודע כי אדם הוא ,אך שוכח.

נבחנים בכל דקה ודקה...

יש ,ובכל פעלו זוכר כי אדם הוא,
וטעון הוא ברוח.
אדם זה ,גם בעת צער
וחוסר אונים ,באין עצה ותושייה-
אינו אומר נואש ,אינו פושט ידו,
אלא מושך במושכות העגלה ,אינו מרפה!
כי ידוע ,שאלוקים נותן כוח,
לכל המאמין בו ,ומאמין בכוחותיו שלו.
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אגרת להורים....

משל החגורה השחורה
מתוך :לנצח ניבנו ג'יימס קולינס וג'רי פוראס
דמיינו לעצמכם איש אומנויות הלחימה )תלמיד ג'ודו מתקדם מאד( הכורע בפני סנסאיי אמן )המדריך אותו(
בטכס שבו הוא עומד לקבל חגורה שחורה שבה זכה בעמל רב ,לאחר שנים של אימונים מאומצים.
"קודם שאעניק לך את החגורה ,עליך לעבור עוד מבחן אחד" ,אומר הסנסאיי.
"אני מוכן" ,משיב לו התלמיד ,ומצפה אולי לסיבוב נוסף ואחרון" .עליך לענות על השאלה המהותית :מה היא
המשמעות האמיתית של החגורה השחורה?"
"קץ המסע שלי" אומר התלמיד" .גמול ראוי לעבודה שהשקעתי" .הסנסאיי ממתין לשמוע עוד .ניכר בו שהוא אינו
שבע רצון .לבסוף אומר הסנסאיי לתלמיד" :עדיין אינך מוכן לקבל את החגורה השחורה .עליך לשוב בעוד שנה".
כעבור שנה כורע שוב התלמיד בפני הסנסאיי .
"מה היא המשמעות האמיתית של החגורה השחורה? " שואל הסנסאיי".סמל להצטיינות ולהישגיות הנעלה ביותר
באמנות שלנו" ,אומר התלמיד.
הסנסאיי אינו אומר מאומה במשך דקות ארוכות וממתין .ניכר שאין הוא מרוצה.
לבסוף הוא אומר":עדיין אינך מוכן לקבל את החגורה השחורה .חזור הנה בעוד שנה אחת".
כעבור שנה כורע שוב התלמיד בפני הסנסאיי .ושוב שואל אותו הסנסאיי" :מה המשמעות האמיתית של החגורה
השחורה?" "החגורה מייצגת את ההתחלה  -תחילתו של מסע שלעולם אינו מסתיים ,מסע של משמעת ,עמל וחתירה
אל רמה ,שהולכת ומשתבחת כל העת" ,אומר התלמיד.
"כן ,כעת אתה מוכן לקבל את החגורה השחורה ,ולהתחיל בעבודתך".
)הופץ במייל(
ילדכם קיבל היום "חגורה שחורה" ,נאחל לו הצלחה בהמשך מסע הלמידה ועבודת החיים.

הורים יקרים
חז"ל אמרו" :שמאל דוחה וימין מקרבת" וכבר הורונו גדולי ישראל שעלינו להשתמש ב"ימין מקרבת" ורק במקרים
מסוימים ב"שמאל דוחה" .ועוד עיקר העיקרים בתורה ובקניית מידות טובות הוא היגיעה וההתאמצות "לא יגעת
ומצאת אל תאמין" .וכל החינוך שאנו מחנכים את בנינו הוא להחשיב להם כמה יקר לפני הקב"ה העמל וההתמצאות
שלהם  -ואכן בנכם היקר עומל יום יום בתפילה במידות טובות ובהישגים .וכל זאת לגרום נחת להקב"ה.
בואו וננצל את תעודת ההערכה להראות לילד כמה אנו מייקרים התעסקותו ,וזהו הדבר היחיד שיש לנו בעולם,
שרק זה עושה נחת וממלא את כל ליבנו שמחה.
בהצלחה!
שלחה לפורום זיוה.
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הורים יקרים
ילדכם שב היום הביתה ובידו תעודת הערכה
המשקפת את השקעתו במחצית השנה שחלפה.
אך לפני שאתם בה מעיינים
אני מבקשת כי תקדישו מספר רגעים
למחשבה על הדברים הבאים:
ילדים  -הם כמו צמחים,
חלקם צבעוניים וחלקם ירוקים,
חלקם קטנים וחלקם גדולים,
חלקם בשטח מצומצם מסתפקים
וחלקם ככל האפשר מתפרשים,
אך דבר אחד משותף לכולם -
הם זקוקים לנו לצורך התפתחותם,
כשם שהצמחים זקוקים למים ולדשן לצמיחתם.
אם ניתן לצמח מהם כמות קטנה – עלול הוא לקמול,
אך גם אם נעתיר עליו שפע בלתי מוגבל – להפתעתנו ,הוא יבול.
רק אם נדע לזהות את הכמות המתאימה,
יפרח הוא וישגשג וישובב את הנשמה.
כך גם ילדינו –
זקוקים הם לתשומת ליבנו ,לתגובותינו ולהנחיותינו,
צמאים הם להערכתנו ,ולעתים חוששים מתגובתנו.
היום ,כשאתם בתעודתו מעיינים ,שאלו עצמכם –
לאיזה דשן זקוק כעת ילדכם?
זכרו  -כל ילד רוצה להצליח ולגרום נחת להוריו,
אך לעתים המשא מקשה עליו.
כל ילד עושה כפי יכולתו,
אולם לפעמים זקוק הוא ליד תומכת שתכוון אותו.
התעודה היא כלי מכוון לעתיד,
באמצעותה ניתן לקבוע במה צריך להשתפר התלמיד.
בהנחייתכם יוכל ילדכם לקבל החלטות חשובות
שלהמשך חייו תהיינה משמעותיות.
לעתים ,בעיקר כשהוא נתקל בקשיים,
ילדנו פשוט זקוק לנוכחותנו התומכת ולאהבתנו ללא תנאים
ממש כשם שידו האוהבת של הגנן דרושה לצמחים.
גב' דורית קליין ,מנהלת ביה"ס "ברויאר – חפץ חיים"
מתוך מאגר רעיונות באתר ילקוט המנהל
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הורים יקרים
היום ישוב ילדכם הביתה ויביא עמו את תעודת ההישגים של מחצית א'/ב' ויגישה לעיונכם.
יהיה מי שיגיש בגאווה ובשמחה ,אחר בעצב ואולי באכזבה.
בשעה זו ניטיב לעשות אם נזכור שכל ילד יחיד ומיוחד והוא שונה מחברו.
נלמד אנו המורים ואתם ההורים לקבל את ילדינו כפי שהם:
ילדים מסוימים הם כמו מריצות  -יש צורך לדחוף אותם.
אחרים הם כמו עפיפונים -אם לא תקשור אליהם חוט -הם עשויים להתעופף.
ילדים מסוימים הם כמו קרון  -יש צורך למשוך אותם,
אחרים הם כמו חרס ,שבירים ועלולים להתנפץ,
אלא אם כן נטפל בהם בזהירות,
וישנם שהם כמו מים שקטים ,חודרים עמוק ואחראים.
כולם יקרים וחביבים!
וכאשר נמצא את הדרך לליבם של כל אחד ואחת ,אכן נמלא את תפקידנו כהלכה.
אז בואו יחד,
אנו המורים ,ואתם ההורים נעשה הכל לקדם את ילדינו כמיטב יכולתנו.

גב' חסידה פרידמן ,מנהלת ממ"ד עוזיאל
מתוך מאגר רעיונות באתר ילקוט המנהל.
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הורים יקרים
היום ילדיכם את התעודה יביא
האם ישמח להציגה או שמא יחביא?
ואתם ,מה תהיה תגובתכם?
סיפוק? גאווה? או אולי לא עלינו ,אכזבה?
הורה ,בטרם תגיב  -חשוב!
מתי נדרשת אתה לאחרונה,
לעמוד "למבחן" בכל יום ובכל שעה?
ולהוכיח בתחומים כה רבים הצלחה?
מתי היית אתה לאחרונה
חשוף לביקורת לא מי יודע מה…
כיצד חשת את הטעם בכל פעם
כשהצלחת ,נכשלת ו"כשהכה בך הרעם"?…
לאיזו תגובה ייחלת מן האנשים שאהבת
כאשר את התוצאות קיבלת?
לכן דווקא עכשיו זקוק ילדיכם
למלוא האהדה והתמיכה מצידכם.
חשוב לו לדעת
שאהבתכם אינה תלויה בהישגים,
וכמובן אינה מותנית בציונים.
נא התייחסו בהערכה להישגיו
וקבלו בהבנה את אי הצלחותיו.
אם יחוש ילדיכם עידוד ותמיכה
את המיטב שבו ,ימצה בהצלחה.
כי ילדים אינם נכשלים במקרה
ללא סיבה או רק בגלל המורה…
ואם ילדיכם מתקשה בלימודיו,
בדקו מדוע וכיצד איבד את דרכו?
ואיך נסייע לו
לממש את המרב הטמון בו.
אנו פה לעזרתכם,
בשיחה ותמיכה נפעל עמכם
לטובת ילדיכם  -תלמידנו.
כך ימצה את מיטב כישוריו ויגיע למלוא הישגיו.
פורסם בעלון בית ספר דקל וילנאי א' מעלה אדומים
מתוך מאגר רעיונות באתר ילקוט המנהל.
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רעיונות למורה לסכום תקופה עם כיתתו
© בעריכת צוות מנו"ף מכללה ירושלים

מה יש לנו בבטן?

מה

צריך שינוי בכיתה?

מה

כדאי לעשות עוד?

איך

נעשה זאת?

שאלון שביעות רצון תלמידים

אילו הקירות יכלו לדבר...
אילו יכולתי...
אולי כדאי...
עשינו בגדול
הלואי...
חבל ש...
לציין לשבח ראוי...
החידוש היה ...

עלינו להמשיך
את...
אני חושש...
הצטערתי...
היתה לי
הפתעה
לטובה...
התרגשתי...

סיכום
הדברים שאני אוהב בכיתה ______________ -

ממה אתה נהנה בכיתה?

דברים שאני לא אוהב בכיתה ____________ -

ממה אינך נהנה?

אילו יכולתי הייתי משנה ________________ -

ממה הנך נהנה בכיתה?

הזיכרון הכי חזק שלי __________________ -

ממה אינך נהנה?

שינויים שחלו בי ______________________-

מה היית רוצה שיהיה עוד בבית הספר?

ציפיותי לעתיד _______________________ -

מה היית רוצה שיהיה עוד בכיתה?

רציתי עוד להוסיף ____________________ -

כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל...
ציוני הדרך בתקופה החולפת
משהו חשוב שלמדתי השנה על עצמי.
חבר חדש שרכשתי השנה.
חוויה נעימה שעברתי.
חוויה קשה שעברתי.
מטרה שהצלחתי להגשים.
פעילות  /שיעור שאהבתי במיוחד.
דבר נוסף שחשוב לי לומר:

סכום תקופה
התלמידים מקבלים דף עזר בו הם
מתבקשים להתייחס לנושאים אשר נבחרו
מראש ע"י המורה  /או בשיתוף עם נציגי
הכתה) .ראה דוגמא(
יחסים חברתיים
מריבות ,אלימות
הפסקות
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תרגיל הבהרת עמדות

התעודה

"דברים" – ציין  2 – 3לכל קוביה.
דברים
הקיימים
בביה"ס והיית
רוצה שימשיכו
להיות.

דברים שלא
קיימים
בביה"ס
והיית רוצה
שיהיו.

דברים
הקיימים
בביה"ס
והייתי רוצה
שלא יהיו.

דברים שלא
קיימים
בביה"ס ואני
מרוצה מכך
שהם לא
קיימים

מזוודות
במזוודה מספר  1הכניסו את כל ה"חפצים"
שאתם רוצים לקחת אתכם לתקופה הבאה.
במזוודה מספר  2הכניסו את כל ה"חפצים"
שאתם רוצים לאחסן בבוידם...

ש

ימור

ש

יפור

ש

כל תלמידי הכיתה יחברו וינסחו "תעודה" כיתתית
אשר יהיו רשומים בה "מקצועות" /נושאים אשר
יבחרו על ידם.
"מקצוע" /נושא

ציון

הערכה

ומה הלאה?

סיכום מחצית א'
החצי המלא של הכוס – ________________
_________________________________
_________________________________
החצי שיתמלא _____________________ -
_________________________________
_________________________________

ינוי

מנו"ף  -מכללה ירושלים  -רח' דובדבני ת.ד  16078בית וגן  91160טל 02-6750912 :פקס0732750662 :
אתר אינטרנט www.yalkut.com :אימיילmanof@macam.ac.il :

