
 

למדו לשמוח במה שיש לכם, בעודכם מנסים להשיג את מה שאתם עדיין רוצים".

 דף ההצלחות שלי                                                         

 מתוך ניפגש בחלומות /נעם חורב



תעֹוד ֵנֵצא ׁשּוב ְלַטֵייל ְבבֹוֶקר ֶׁשל   ַׁשבָּ
ה ְלַאט ְלַאט ֲאבּודָּ ה הָּ  ַנְחִזיר ֶאת ַהִשיְגרָּ

ֲאִוויר ה, ִנְנׁשֹום ֶאת הָּ  נָּקּום ֵמַהַספָּ
ִביר ְך ׁשָּ ל כָּ ל כָּ ַמְדנּו ִעם ַהְזַמן ֶׁשַהכֹּ  לָּ

  
ם ַעל ַהַגב ֵגׁש, ִנְׁשַכב ְסתָּ  עֹוד ַנְחזֹור ְלִהיפָּ

יו ן ֵמֵאלָּ ר ְכמּובָּ בָּ  לֹּא ִניַקח ׁשּום דָּ
נָּהוְ  ְברּו ִמיְליֹון ׁשָּ ת ַנְרִגיׁש ֶׁשעָּ  ַגם ִאם ְקצָּ

 ַנְמִׁשיְך, ְכִאיּלּו ְכלּום, ְכִאיּלּו ְכלּום לֹּא ִהְׁשַתנָּה

"לעיתים האושר מגיע דרך דלתות שלא ידעת כלל שהשארת פתוחות."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תהתקדמות אישימחוון לדף 
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 שם טוביובל "יש לי כוחות מיוחדים..."

שגילית שיש  חוזקה /מהו הכוח המיוחד
 ?בתקופת הקורונה  בך

 "כבר לא טסים מפה לשם  
 חנן בן ארי" כל הפארקים נעולים    

מהי החוויה המיוחדת שאת/ה זוכר 
 מהתקופה האחרונה?

ֵגׁש "  נועם חורב"  עֹוד ַנְחזֹור ְלִהיפָּ
מהו הדבר שאהבת לעשות 

בימי כשנפגשת עם חבר או חברה 
 חזרה לבית הספר?ה

 ישי ריבו" ואיך נדע להתאחד בפרוד הזה "
יחד עם יתם שמהו הדבר הראשון שע

 החברים מן הכיתה?

 אמיר דדון" להאמין, לראות שטוב "
מהו הדבר הטוב שאת/ה לוקח/ת 
 איתך מהשנה הזו להמשך הדרך?

   תתארו לכם אותנו מגשימים את  "
 שלמה ארצי" כל החלומות    

ספרו על חלום אחד שהייתם רוצים 
 להגשים .



 

 סילסבברלי 

 לומד/ת יקר/ה,

 הנה מסתיימת לה המחצית השנייה .

 מחצית מיוחדת במינה אשר הציבה בפנינו אתגרים לא מעטים,

 אך יחד עם זאת שיקפה לנו כמה כוחות ונקודות אור יש בנו.

 לפניכם מחוון להתקדמות האישית שלכם במחצית הזו , הן במסגרת בית הספר והן בתקופת הקורונה.

 מימדים וסמנו את השלב בו אתם נמצאים.אנא קראו את ה

 

 הדרך.. בתחילת .אל היעד בדרך .את היעד השגתי 

האם הייתי שותף ללמידה 
 מרחוק?

   

 האם הייתי לומד עצמאי ?
 

   

האם בצעתי את המשימות לפי 
 התכנון שקיבלתי?

   

האם עשיתי מאמץ להתקדם 
 בנושאים בהם התקשיתי?

   

בין האם הייתי שותף לשיח 
 החברים בכיתה}בזום{?

   

האם הקפדתי על סדר וארגון 
 בכל התקופה?

   

האם הקפדתי על שגרת יום 
 רגילה?

   

האם למדתי כלים חדשים 
 בלמידה מרחוק?

   

האם הייתי חלק מקבוצות 
 הלמידה השונות ?

   

אחריות אישית  יגיליתהאם 
בהתארגנות למפגשים 

 המשותפים?

   

לב לעבודה האם הקפדתי לשים 
ללא שגיאות כתיב, בשורות ולפי 

 כללי הכתיבה?

   

הם הקפדתי לבדוק את 
משימותיך לאחר ביצוען והפעלת 

 ביקורת עצמית?

   

האם הכנתי את עצמי ללמידה 
 לפני תחילת היום?

   

 

 זוהי רק חלק מן הדרך.

נו עוד דרך ובחלקם אנו ממחוון זה נלמד כמה התקדמנו במימדים מסויימים , באילו התקדמנו אך יש ל

 בתחילתו של התהליך אך המודעות היא מחצית הדרך....


