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התלמיד מרגיש שרוצים בהצלחתו, מעודדים אותו ומכירים 

בהישגיו.

סביבה בטוחה ותומכת  עיקרון 3

על המורה לשדר "מעורבות תומכת". הפגנת חיבה, הקדשת משאבים, 

רגישות, אמפטיה.

הכרה בעבודת התלמיד וביטוי שבח מספר רב של פעמים. 

מתן פרסים.

פרסום ההצלחות בכיתה, במסדרון, בטקסים.

הרחבת תפקידם של התלמידים בניהול השיעורים, באמצעות מתן 

בחירות )אישיות או קבוצתיות(: הנושא או סדר הנושאים, השיטה, 

קצב, דרכי הערכה.

מתן פרויקטים אישיים, כשהתלמיד מציב לעצמו את המטרה ומגדיר 

את המשימה – בהתאם לנושאי העניין שלו, יכולותיו ושאיפותיו

על התלמיד להיות שותף בבחירת המטרות, הנושאים, עיצוב דרכי הלמידה 

וההערכה.

התלמיד מזדהה עם הפעולה אותה הוא מבצע.

המורה מעניק לתלמיד )על ידי קבלת בחירותיו( משמעות אמיתית.

התלמיד מרגיש שייכות.

אוטונומיה לתלמיד עיקרון 1

המורה מעורר עניין בחומר הנלמד.

קיים חיבור בין הנלמד לערכים ולזהות האישיים של התלמיד.

התלמיד מוצא את עצמו בשיעור ומרגיש שייך.

רלוונטיותעיקרון 2
הכנת מערך כך שיתאים למרבית התלמידים שלוקח בחשבון את 

החוזקות והחולשות של התלמידים בכיתה.

קישור החומר למטרות אישיות ולשאלות שמעסיקות את 

התלמידים. למשל, בעת הקניית טכניקות כתיבת שירה במקום 

לנתח את שירת ביאליק לנתח את שירת ישי ריבו.

פעולת המורה



באיזו מידה שידרתי השבוע מעורבות תומכת?

באיזו מידה הבעתי הכרה בעבודות התלמידים, שיבחתי אותם וכמה?

האם פרסמתי הצלחות בביה"ס?

האם אתה מרגיש שהמורה          בעדך, נגדך או אדיש כלפיך?

כמה פעמים בחודש האחרון המורה          אמר עליך דברים טובים?

האם בחודש האחרון זכית בפרס או שדברים שיצרת התפרסמו 

בפומבי בבית-הספר?

מספר התלמידים שלקחו חלק בניהול השיעורים

מספר הבחירות שניתנו לתלמידים

האם התבצעה בחינת נושא/שיטה/קצב/הערכה?

מגוון הפרויקטים שניתנו לתלמידים

האם התלמידים הציבו לעצמם משימות?

האם התלמידים הגדירו בעצמם את המשימות?

באיזו מידה אתה מרגיש שהשפעת על השיעור?

באיזו מידה אתה מרגיש שהשפעת על נושא השיעור או רצף הנושאים?

באיזו מידה אתה מרגיש שהשפעת על צורת ההוראה בכיתה?

באיזה אופן הוערכו יכולותיך, ידיעותיך ותפקודך?

באיזו מידה אתה מרגיש שהצלחת לבטא את עצמך בפרויקט או 

בעבודה?

האם נערכה התאמת מערך השיעור למגוון תלמידים?

האם החומר הנלמד קושר למטרות אישיות או 

שאלות שמעסיקות את התלמידים?

עד כמה השיעור הזה "דיבר" אליך והיה רלוונטי לחייך?

האם תשתמש אחה"צ במשהו שלמדת בשיעור?

דוגמאות לשאלות משוב לתלמידבחן את עצמך למורה



איך זה נראה אצל התלמיד

פיתוח
מסוגלות
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עקרונות לפיתוח מסוגלות ללמידה בקרב 
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)1( הצבת אתגרים אופטימליים
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)8( התנסויות במרחב





הצבת אתגרים בסדר גודל שהתלמיד יכול להתמודד איתם.

קיימים אתגרים גם ללא תגמול.

האתגרים מותאמים אישית.

על המורה לשדר מסר של אמונה ביכולת התלמיד להצליח.

על המשימות להיות לא קשות ולא קלות מדי 

ושההצלחה בהן תורמת לתחושת היכולת.

הצבת אתגרים אופטימליים עיקרון 1

תכנית עבודה אישית שמחזקת את תחושת התלמיד כי הוא יכול 

להשיג את יעדיו.

כוללת יעדי משנה ומבנה מסייע ברור וזמין )מפת דרכים(. 

התלמיד יכול לכוון למטרות קרובות "קטנות" ולא רק ליעדים 

רחוקים ו"מאיימים".

התלמיד יודע מה עליו לעשות כדי להגיע ליעד.

התלמיד יודע למי לפנות לעזרה.

עיצוב משותף של מפת דרכים לתלמיד שנועדה לקדם את יכולותיו.תכנית עבודה אישית לתלמידעיקרון 2

הגדרת הידע / המיומנויות שעליו לרכוש על מנת להשיג את מטרותיו.

הגדרת הצעדים להתקדמות.

זיהוי אנשים ושיטות שיכולים לסייע לו כאשר מתגלה בעיה.

אנשים ושיטות שיכולים לסייע לו כאשר מתגלה בעיה.

הקמת שאלון מקדים לתלמיד, כבסיס למפגש הכנת התכנית.

העברת שיעורים המיועדים מלכתחילה לזיהוי החוזקות של התלמידים. 

מטלת בית לדוגמא לתלמיד: שאל קרובים במה אתה טוב.

פעולת המורה



מספר האתגרים שהצבתי לתלמידים

מספר האתגרים שהצבתי ללא תגמול

מספר האתגרים המותאמים אישית

באיזו מידה שידרתי מסר של אמונה ביכולת התלמידים להצליח

האם בפרויקט / עבודה מצאת את עצמך מתאמץ כדי להגיע לתובנות 

חדשות, מעבר לחומר הנלמד?

האם המורה "מתקיל" אותך אישית מדי פעם בשאלות שמותאמות רק 

לך )ולא מיועדות לכל הכיתה(?

עד כמה אתה מרגיש שהמורים מאמינים ביכולת שלך להצליח?

האם יצרתי מפת דרכים לתלמיד לקידום יכולותיו?

האם הגדרתי צעדים להתקדמות לכל תלמיד?

האם זיהיתי מכשולים אפשריים לכל תלמיד וסייעתי 

לו להגדיר דרכים להתגברות?

האם איתרתי אנשים ושיטות שייסייעו במקרה של 

קושי או בעיה?

האם העברתי שיעורים לזיהוי יכולות התלמיד?

האם תכננת יחד עם מורה מפת דרכים לקדם את היכולות שלך:

האם הצבתם, אתה והמורה, יעד רחוק לאן אתה רוצה להגיע?

האם הצבתם מטרות משנה? מהן? האם הן כלליות, במקצוע אחד או 

בכמה מקצועות?

האם אתה מרגיש שאתה יודע באילו יכולות אתה חזק, ואילו כדאי לך 

לשפר כדי להתקדם?

האם יש לך יעד רחוק טווח?

עד כמה אתה בטוח שתוכל להשיג אותו?

דוגמאות לשאלות משוב לתלמידבחן את עצמך למורה



המורה נותן לתלמיד משוב ספציפי, המצביע על המיומנויות או 

הידע שנרכשו, ובהמשך על מיומנויות או צדדים שאפשר לשפר או 

לשכלל. זאת, תוך התייחסות לתכניות התלמיד ולביצועיו הקודמים, 

ותוך הימנעות מהשוואה לאחרים )ציונים מספריים המאפשרים 

השוואה לאחרים סותרים את סוג המשוב הרצוי, ואינם תומכים 

בתחושת היכולת(.

יש להקפיד על מתן משוב ספציפי ולא השוואתי, באוריינטציה חיובית. 

כולל צמצום במבחנים סטנדרטיים.

משוב ספציפי וחיובי עיקרון 3

לתלמיד יכולות למידה מפותחות, הנדרשות כדי להתמודד עם 

הלימודים ובראיית מטרותיו ויעדיו.

יכולות למידהעיקרון 4
הקניית אסטרטגיות כגון:

שיטות איתור ידע | שיטות סינון מידע וכתיבת סיכומים | הוצאת 

עיקר מטפל | תמצות | בניית תשובה | שינון וזכירה | עמידה מול 

קהל | כיצד ללמד אחרים וכד'.

שיום ההתרחשויות והתהליכים.

יצירת מחוונים לאסטרטגיות רלוונטיות.

שימוש במשימות לתרגול ולשיפור המיומנויות, ומישוב מיידי שלהן.

מורה זמין למענה על שאלות.

מעקב אחר התוצרים / תוצרי ביניים.

המורה צריך להימנע מ"האכלה בכפית" / מתן סיכומים ומיקודים.

פעולת המורה



האם הרגשת שמעריכים אותך על השיפור ביכולות שלך בלבד, או האם נתתי לתלמיד משוב מבוסס מיומנויות?

שמעריכים אותך מול אחרים?

איזה אסטרטגיות הקניתי השבוע – באיזו מידה 

התמקדתי בכל אחת?

באיזו מידה שיימתי התרחשויות ותהליכים?

האם יצרתי מחוונים לאסטרטגיות בהן בחרתי?

באיזו מידה הייתי זמין לשאלות?

האם עקבתי אחרי תוצרי הביניים?

באיזו מידה תרגלתם את הבאים:

איתור ידע?

סינון מידע?

באיזו מידה אתה שולט לתחושתך בנושאים הבאים:

כיצד לאתר מידע?

כיצד לסנן מידע?

דוגמאות לשאלות משוב לתלמידבחן את עצמך למורה



האחריות לתהליך הלמידה מועברת מהמורה לתלמיד

)אין תגמול שלילי(:

מורה מפסיק לבדוק ולהעיר על אי הכנת שיעורי בית,

מורה מפסיק לבדוק ולהעיר על מחסור בחומרים,

מורה מפסיק לבדוק השלמת שיעורים

בתום תקופה המורה מעריך את התלמיד על צורת העבודה )התהליך(.

ניהול שיח כיתתי על מאפייני סביבת הלמידה וגורמיהם.

התלמיד לוקח אחריות על תהליך הלמידה שלו, ועל קיום סביבת 

למידה מיטבית לכולם.

התלמיד אחראי להשלים את החומר / להכין שיעורי בית או כל משימה 

אחרת, ללא תגמול או ביקורת חיצונית.

התלמיד אחראי להצלחותיו ולכישלונותיו.

התלמיד אחראי על מאפייני סביבת הלמידה )כמו שקט וסדר(, כך 

שתנעם גם לתלמידים האחרים.

אחריות על הלמידה עיקרון 5

התלמיד מתכנן ומנהל את הזמן שלו.

התלמיד יודע להעריך את הזמן למשימות שונות, לבחור מה 

לעשות בהתאם לזמן, מנהל יומן ובוחר נכון את משימותיו.

ניהול ותכנון זמןעיקרון 6
הקניית אסטרטגיות של תכנון, ניהול זמן ומשאבים וקבלת החלטות.

המורה מכבד את החלטות התלמיד.

אימון בשלבים: 

)1( רשימת המשימות והזמן המוקצה מוגדרת על ידי המורה, 

האחראי גם על היומן

)2( בירור ע"י התלמיד אצל המורה בנוגע למשימות וזמנן, ואיך 

נראה היומן

)3( תלמיד יודע להעריך את הזמן ולנהל את היומן בעצמו

פעולת המורה



האם הערתי על אי הכנת שיעורי בית?

האם הערתי על אי הבאת ציוד?

כמה תלמידים הערכתי על צורת העבודה ולא על התוצאה?

האם שוחחתי הכיתה על מאפייני סביבת הלמידה?

מי לתחושתך אחראי יותר, אתה או המורה, על הנושאים הבאים:

שתגיע עם שיעורי בית מוכנים

שתתכונן למבחן

שתצליח במבחן

האם המורה העריך אותך על צורת העבודה שלך והשפעתה על 

הצלחתך?

האם הקניתי אסטרטגיות תכנון, ניהול זמן וקבלת 

החלטות?

האם סייעתי לתלמידים להעריך את עמידתם בלוחות 

הזמנים?

באיזו מידה אתה יודע לנצל את הזמן שלך ביעילות לטובת לימודים?

באיזה אחוז מהמבחנים בחצי השנה הזאת הגעת למבחן, כשאתה מרגיש 

שלא היה לך זמן מספק ללמוד אליו?

דוגמאות לשאלות משוב לתלמידבחן את עצמך למורה



הקנייה ותרגול של שיטות למידה עצמאית: למידה לבד, למידה 

בקבוצות בגדלים שונים.

הטמעת התובנות שעלו בתכנית העבודה האישית.

בשלב שיח מסכם יחידה/שיח פותח יחידה מתן דגש על חשיבות 

בחירת שותפים ללמידה וכיצד ניתן להרוויח מעבודת צוות.

הגדרת המיומנויות הנדרשות למשימה, ולאורן לבחור שותפויות 

עם חברים בעלי אוריינטציה רלוונטית.

התלמיד בוחר את סגנון הלמידה המתאים לו.

וגם יידע לזהות עם מי כדאי לו ללמוד ומתי.

בחירת סגנון למידה עיקרון 7

מבנה, ישיבה ותנועה במרחב, המאפשר לתלמיד למידה מיטבית.

התנסויות במרחבעיקרון 8
הכרות והתנסות באפשריות שהמרחב מאפשר:

"אזור פתוח" - מיקס של כל הסגנונות בחלל הגדול

"צמוד קיר" - כיסא בר/כסא רגיל מאפשר לנטרל מסיחים

"אזור שקט אישי" - חדר ירוק

"אזור שקט קבוצתי" - חדר צהוב

יכולת בחירת שותפים ללמידה.

פעולת המורה



עם כמה תלמידים שוחחתי?

עם כמה תלמידים שוחחתי על תהליך בחירת שותפים ללמידה?

לכמה תלמידים הסברתי את משמעותה של עבודת צוות?

האם אתה מרגיש שתרגלת מספיק:

למידה לבד?

למידה בזוגות?

למידה בקבוצות גדולות יותר?

באיזו מידה אתה בטוח ביכולת שלך לבחור סגנון למידה נכון אל מול 

משימה?

עם מי היית בוחר לעבוד במשימה מסוג _____?

האם אתה מרגיש שהתנסית מספיק באפשרויות שהמרחב מאפשר?עם כמה התנסויות במרחב התנסו התלמידים?

באיזו מידה אתה בטוח ביכולת שלך לבחור את האזור שהכי מתאים לך 

ללמידה לכל משימה?

דוגמאות לשאלות משוב לתלמידבחן את עצמך למורה



המידע מבוסס על תהליכי למידה ותכנון שנערכו
בשותפות של יחידת הערכה, קהילת ירושלים 
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