
 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 2000דצמבר,  20

 תצפיות במיומנויות הוראה

 דפי התצפית מיועדים למתכשרים להוראה ולמורים המאמנים.

דפי התצפית באים לסייע למתכשרים להוראה למקד את תצפיתם בתחום מוגדר 

שיעור ולהסיק מסקנות עבור מראש, לעזור לתאר מה ראו בתחום המוגדר במהלך ה

 עצמם כמורים. 

דפי התצפית באים לסייע למורה המאמן למקד את תצפיתם בתחום מוגדר מראש 

 כבסיס לשיחת המשוב. 

 

 דפי התצפית מתמקדים במיומנויות ההוראה הבאות:

 תפוקת קול 

 התמודדות עם בעיות משמעת 

 מיקום וניידות המורה + נלהבות והתלהבות 

 ארגון הציוד 

 גון הלומדיםאר 

 תדרוך מילולי 

 תדרוך בעזרת הדגמה 

 תדרוך באמצעים טכניים 

 משוב 

 ניתוח התכנון 

 יישום התכנון 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 תדרוך בעזרת הדגמה - תצפית במיומנות הוראה

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

 תנה הדגמה במהלך השיעור?י. כמה פעמים נ1

 :. תאר הדגמה2

I.  ?מי המחיש? מה נעשה? למי הייתה מיועדת ההדגמה 

II. מה הייתה מטרת ההדגמה? 

III. האם ההדגמה השיגה את המטרה? 

IV. עיתוי המתאים? תארהאם ההדגמה ניתנה ב. 

V. האם ההדגמה הייתה נכונה/מדויקת/יפה? 

VI. האם ההדגמה התאימה למהלך השיעור? פרט. 

VII. האם להדגמה צורף תדרוך מילולי ו/או ידני? תאר. 

VIII. האם ההדגמה בוצעה במיקום נכון? תאר. 

 . האם ניתנו הדגמות נוספות? תאר לפי הסעיפים הקודמים.3

 .ת הנסיבותאם כן, תאר א ?. האם הייתה חסרה הדגמה4



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 תדרוך מילולי –תצפית במיומנות הוראה .

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

 תאר אותו:ו סבר מילולי שלם מתחילתו ועד סופועקוב אחר תדרוך/ה .1

I.  ?למי היה מיועד התדרוך 

II.  ?במה דן התדרוך 

III. ?מה הייתה מטרת התדרוך 

IV. תנהגות או גם היבטים קוגניטיבייםהאם התדרוך כלל רק הוראות לפעולה ולה, 

 פרט. ?אחרים או בריאותיים ,פיזיולוגיים

V. רוך לא מילולי?  תאר. האם לתדרוך המילולי צורף תד 

 ותהתמקדתוך  ,עקוב אחר תדרוך/הסבר מילולי שלם מתחילתו ועד סופו .2

 במלמד:

I.  תאר את עמדת המורה, תפוקת הקול, בהירות ההסבר ותמציתיותו ותקינות

 .הלשון בזמן התדרוך

II.   ?האם המלמד שם לב להתנהגות הלומדים ומגיב לה? כיצד 

III.   החזרה? האם היא הייתה האם התדרוך חזר על עצמו? מה הייתה מטרת

 נחוצה?

IV.  נה לשאלות?האם המורה ע 

 ותהתמקדתוך  ,עקוב אחר תדרוך/הסבר מילולי שלם מתחילתו ועד סופו .3

 בלומדים:

I. האם היו קשובים לו? ?כיצד הלומדים התנהגו בזמן התדרוך 

II.  כיצד התדרוך השפיע על התנהגותם בשיעור? על איכות הביצוע? תאר. 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 תדרוך באמצעים טכניים -תצפית במיומנות הוראה 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

 תאר תהליך תדרוך באמצעים טכניים: .1

I. .באלו אמצעים טכניים היה שימוש במהלך השיעור? תאר במפורט 

 במה? –עבודה( האם התדרוך מקורי? יחודי?  -)שקף, כרזה, סרט, כרטיסי        

II. ?מה הייתה מטרת התדרוך הזה? האם הוא חסך זמן 

III. האם שולב  תדרוך מילולי? תאר. 

IV. ?האם האמצעים שנבחרו התאימו למטרה? האם התאימו לתוכן השיעור 

V. האם המידע הוצג בבהירות? מה מידת המורכבות? הסבר. 

VI. ?האם האמצעים אסתטיים 

VII. יב? תאר את התנהגות הלומדים בזמןהאם האמצעים משכו את הלומדים להקש 

 ?התדרוך

VIII. ?האם האמצעים הגבירו מוטיבציה ללמידה 

IX.  ?הביא האם הוא האם האופן שבו הוצגו האמצעים חסך זמן תדרוך בשיעור

 ותר?לפעילות נכונה/יעילה י

 תאר כיצד התדרוך באמצעים טכניים שדווחת עליו השתלב בשיעור ובמטרותיו. .2

 .התדרוך באמצעים טכניים ולשיפורו המלצות לחיזוקכתוב  .3

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 ארגון הלומדים - תצפית במיומנות הוראה

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   הלומדים )בנים/בנות(מס    הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

 ?עמדת המורה ביחס לתלמידיםמה  .1

 תאר את המעברים ממצב למצב במהלך שיעור.  .2

 היו היעילים ביותר )במושגי זמן(? האם המעברים ממצב למצב .3

 היו בטוחים? האם המעברים ממצב למצב .4

  מהם הסימנים המוסכמים בין המלמד לתלמידים? האם הם נשמרים  .5

 ?בעקביות     

 האם זמן השיעור נוצל ללמידה? כמה זמן נוצל ללמידה סבילה? ללמידה    .6

 פעילה? לארגון הלומדים? להמתנה?     

 .הצג את הגורמים לכך ,אם זמן השיעור לא נוצל ללמידה .7

 בהתאם להנחיות השיעור?מה הייתה ההתייחסות לתלמידים שלא פעלו  .8

 האם ההתייחסות הזו השפיע? כיצד? .9

 :האם זיהית דרכי ארגון מסודרות ועקביות? אם כן, תן כמה דוגמאות .10

   _________________________________________________ 

לקבוצות  * מצבים לדוגמה: שורה, מעגל או מספר מעגלים, זוגות, שלשות, חלוקה
 משחק, פעילות ללא ציוד, פעילות עם ציוד.

 

 

 
 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 משוב -תצפית במיומנות הוראה 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

 .בכל מתן משוב ספציפי ללומד ספציפי \סמן  .1

 .סמן ~ בכל מתן משוב ספציפי לכל הכיתה .2

 .סמן + בכל מתן משוב כללי .3

 תאר מי הילדים ומה    ?האם היו תלמידים שקיבלו מספר משובים רב  .4

 .מתן המשוביםלנסיבות ההיו        

 ציין את  ?ם במהלך שיעור שלםהאם היו תלמידים שלא קיבלו משובי  .5

 שמם.      

 האם היו נסיבות שבהם היה חשוב לתת להם משוב?                  

 לפי הסעיפים הבאים:עקוב אחרי מספר משובים  .6

I.  מה נאמר למי? באיזה חלק של השיעור נתן  –תאר את המשוב

 המשוב? האם היה חיזוק או תיקון?

II. הגוף; מגעטון דיבור; שפת התייחס ל ?באיזה אופן ניתן המשוב. 

III.  גררה למשוב?\גרמה \איזו התנהגות של הלומד הביאה 

IV.  מהי מטרת המשוב? 

V.  האם המשוב התאים למטרה? 

VI. לטווח  בת הלומד למשוב?  מה השפעת המשובמה הייתה תגו

 ?רחוקהלטווח ? מה השפעתו קרוב

 באילו חלקים של השיעור לא ניתנו  ם.ווח על המשובייסכם את הד .7

 יוו חלק אינטגרלי מתהליך האם המשובים המדוע?  ?משובים כלל      

 מידה?והלההוראה       

 

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 תפוקת קול -תצפית במיומנות הוראה 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 

האם תפוקת הקול משתנה בהתאם למטרה? )קבלת הכיתה, הצגת הנושא  .1

טיבציה, טיפול בבעיות משמעת המלמד, תדרוך חדש, חזרה על תדרוך, הגברת מו

 (וכו'

I. :אם כן, תאר בקצרה מקרים שהתרחשו על פי הקריטריונים 

 עוצמת הקול       -

 רות והפרדה בין המילים(קצב הדיבור )מהי -

 טון הדיבור )רגוע, מלווה במתח, סמכותי, רפוי( -

II. אם לא, תאר מה היית עושה במקום. 

האם  :הסתכל על תגובת הלומדים ביחס לקריטריונים של תפוקת הקול ותאר .2

 ל להתנהגות מסוימת של התלמידים?שינוי מצד המורה מובי

 תן דוגמה:     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 ארגון הציוד - תצפית במיומנות הוראה

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 ________________________________ יעדי השיעור

 ___________________________הציוד בשיעור 

 האם הציוד נבדק לפני השיעור? .1

האם כמות הציוד היא אופטימלית? הסבר. האם היה אפשר לדאוג למצב ציוד   .2

 יותר אופטימלי? איך?

 .האם הציוד שנבחר משרת את יעדי השיעור באופן הטוב ביותר? הסבר .3

ר את דרך עקוב אחרי חלוקת הציוד והחזרתו. כמה זמן לקח ארגון הציוד? תא .4

 הארגון. האם נבחרה דרך יעילה? מלמדת?

איזה מרחב אישי עמד לרשותו של כל אחד מהלומדים? האם הספיק בכדי לפעול  .5

 ?עם הציוד

 כללי בטיחות? ם ניתנוהאהאם הלומדים תודרכו כיצד להשתמש בציוד?  .6

גם מקרים ) תאר ,יוד לבין בעיות משמעת? אם כןהאם היה קשר בין הצ .7

 .(בודדים

 

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 - תצפית במיומנות הוראה

 נלהבות והתלהבות ,מיקום וניידות המורה

 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 .נוןבתכ יעדי השיעורבתחילת השיעור: פרט את 

 ?או אולי לחילופין נלמד משהו אחר ,בסוף השיעור: האם יעדי השיעור הושגו

 

 דקות רצופות של צפייה ושים לב לפרטים הבאים: 10בחר  .1

 ?ים בזמן זה המורה שינה את מיקומוא. כמה פעמ

 רשום את    ?הוא שינה את מיקומו ןן שבגללב. האם היו סיבות נראות לעי

 .הסיבות    

  פרט ?ת ולשמוע את המורה מכל מקום שעמדכלו לראוג. האם התלמידים י

 שניים שלושה מצבים.     

 פרט שניים  ?ושמע את התלמידים מכל מקום שעמד ד. האם המורה ראה

 שלושה מצבים    

 לו נסיבות? למי?יבא ?מורה מרבה לתת יחס אישי לתלמידיםהאם ה .2

שלושה  פרט שניים .תאר את מיקום המורה במצב שהוא נותן יחס אישי לתלמיד .3

 מצבים.

 .האם היו רגעים של היסוס? מה קרה לתלמידים ברגעים אלו? תאר מצב כזה .4

 .מצבים של חוסר ערנות למתרחש בחלק מהכיתה? תאר מצב כזה היו האם  .5

כיצד הדבר בא  ?מדילהב את הנושא שהוא להב ואתה ,מעורבהיה האם המורה  .6

 תאר.האם בא לידי ביטוי חוש הומור? לידי ביטוי? 

שניים שלושה מעברים משגרה להתלהבות ולהפגנת אכפתיות. מה קרה תאר   .7

לתפוקת הקול? לעמדת המורה? מה היו הנסיבות של ההתלהבות והפגנת 

 האכפתיות?

 

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 טיפול בבעיות משמעת -תצפית במיומנות הוראה 

 

 _שם המתכשר המלמד________     שם הצופה   תאריך

   מס הלומדים )בנים/בנות(   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 .יעדי השיעורבתחילת השיעור: פרט את 

 ?בסוף השיעור: האם יעדי השיעור הושגו או אולי לחילופין נלמד משהו אחר

 עקוב אחרי מספר בעיות משמעת בשיעור ולגבי כל אחת מהם רשום: .1

I. הבעיה שלר ואית. 

II.  תכנון לקוי, העדר מסגרת ברורה, תגובה שגויה  בעיהל אפשריות סיבות(

 .של המורה וכו'(

III.   גיב לבעיההכיצד המורה? 

IV. האם שפת הגוף והדיבור נותנים מסר אחיד בהתייחסות לבעיה? תאר. 

V.  ?האם המורה הצליח לשקול את תגובתו, או שהייתה לו תגובה מהבטן 

VI.  הועילה?מה קרה בעקבות התגובה? האם התגובה 

VII.  והצדק את הצעתךאחת האם תגובה אחרת הייתה מתאימה יותר? הצע. 

האם המורה ערני למאפייני הלומדים? האם השיעור המתוכנן התאים לאפיונים  .2

אלו? האם המורה מכיר את הילדים ה"בעייתיים" ומתאים את התכנון 

 וההתנהגות בשיעור ללומדים אלו?

כירים חוקים אלו ושומרים מהם חוקי המסגרת בשיעור? האם הלומדים מ  .3

 עליהם?

 האם המורה שומר בעקביות על חוקי המסגרת?   .4

 האם המורה מכבד את תלמידיו? האם הוא סבלן?  .5

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכת תכנון שיעור/יחידת הוראה

 

 שם המתכנן _________     שם המעריך   תאריך
 

 יעדים

 בהירות הניסוח

 מיקוד

 התאמה ללומדים

 התאמה ל"אני מאמין מקצועי"

 התאמה לתכנית הלימודים

 

 הערכת יעדים:

 התאמה ליעדים

 יעילות ההערכה

 התאמת ההערכה ללמידה

 

 בחירת תכנים ופעילויות

 התחשבות  במבנה הידע

 התאמה ליעדים

 התאמה ללומדים

 התאמה לתכנית הלימודים

 

 בחירת דרכי הוראה

 התאמה לתכנים

 התאמה ליעדים

 התאמה לאני מאמין המקצועי

 םהתאמה ללומדי

 התאמה לתכנית הלימודים

 

 רפלקציה

 מיקוד הרפלקציה בנקודות המשמעותיות

 התייחסות לתכנון

 התייחסות לביצוע

 התייחסות לקשר בין התכנון לביצוע

 

 

 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 תצפית ביישום התכנון

 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

   בנים/בנות(מס הלומדים )   הכיתה

 תנאים )מיקום/שעה ביום/מזג אויר(_______________

 .יעדי השיעורבתחילת השיעור: פרט את 

 ?בסוף השיעור: האם יעדי השיעור הושגו או אולי לחילופין נלמד משהו אחר

 

עיין במערך השיעור פעם אחת לפני השיעור בכדי לקבל הבנה כללית של העומד  .1

 להתרחש.

ענה  ,ן התכנון לביצוע. בכל פעם שהביצוע שונה מהתכנוןעקוב אחרי הקשר בי  .2

 על השאלות הבאות:

I. ?מה היה השינוי 

II. ?האם נראו בשטח סיבות לשינוי 

III.  האם השינוי הוביל לתהליכים חיוביים? פרט. 

IV.  האם השינוי הוביל לקשיים? פרט. 

V.   ?האם השינוי מאפשר להשיג את יעדי השיעור טוב יותר? משנה את היעדים  

 ?שיג את היעדיםלא מאפשר לה  

  ,ולא ניתן לעקוב אחרי שינויים מוגדרים ,אם חלו שינויים מהותיים בשיעור .3

 מדוע השיעור שונה מהביצוע? -על השאלה  ענה

: התכנון לא התאים ללומדים;  התכנון לא הסיבות הבאות פיל הנושא חשוב על

ה במצוקה התאים לתנאים הפיזיים; המורה לא זכר את התכנון; המורה הי

 בגלל בעיות בלתי צפויות; סיבה אחרת.

 מדוע בחרת בהן. ופרט ,לדעתך ,ציין את כל הסיבות המתאימות



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -הדגמה תדרוך בעזרת 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     איכות ההדגמות

     השגת המטרה של ההדגמות

     מספר ההדגמות הנחוץ

     בחירת מבצע להדגמות

     בחירת עיתוי להדגמות

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -תדרוך מילולי 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     איכות מתן ההסברים

     איכות תוכן ההסברים

     י ההסבריםעיתו

     התאמה ללומדים

     השגת המטרה של התדרוך

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -תדרוך באמצעים טכניים 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     ים ודרך הצגתםאיכות האמצע

     איכות תוכן האמצעים

     הקשר לדרכי תדרוך אחרות

     התאמה ללומדים

     השגת המטרה של התדרוך

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -ארגון הלומדים 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מנותמרכיבי המיו 

     עמדת המורה ביחס ללומדים

     יעילות -ארגון המעברים 

     בטיחות -ארגון המעברים 

תקשורת  –ארגון המעברים 
 לומדים-מורה

    

הקשר בין ארגון הלומדים 
 והציוד

    

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -משוב 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -תפוקת קול 
 

 _____שם המתכשר המלמד____     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -התמודדות עם בעיות משמעת 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור וניבינ טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -התלהבות ו ניידותו מיקום
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -ארגון הציוד 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 

 תשס"א ,בהנחיית ד"ר אלה שובל ,פותח על ידי תלמידי שנה ג'

 הערכה -ניתוח התכנון 
 

 שם המתכשר המלמד_________     שם הצופה   תאריך

 

 טעון שיפור בינוני טוב טוב מאוד מרכיבי המיומנות 

     

     

     

     

     

     הוסף:

 

 המלצות לחיזוק:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 המלצות לשיפור:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 הערות כלליות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
  
 


