


את כללי  המכבד הליכות כילד נעים למדתי להכירך 
לשתף אתה חבר טוב היודע , ההתנהגות בכיתה

על  , להימנע ממריבותומשתדל ולהתחשב בסובבים אותך 
 .  על ילדי הכיתהאתה אהוד כן 

 

 



הייתי . ללמוד ולהצליחרצונך אני מעריכה מאוד את 
הספר עם כל הציוד  לבית להגיע מקפיד שמחה לראותך 
אני . בעקביות את שיעורי הביתומכין הלימודי הנדרש 

 .בטוחה ביכולתך זו

 



לעבוד בריכוז במשימות  אתה משתדל שמחתי לגלות  כי 
 .הגבוהים בשפההישגיך ואני מעריכה את 

 



ואני מאמינה ביכולתך להגיע  אתה תלמיד מוכשר 
קשוב ומרוכז  להיות הקפד . להישגים גבוהים בכל תחום

את הפעילות החברתית לזמן  ושמור בזמן השיעור 
להצלחות אני בטוחה שדרך זו תוביל אותך . ההפסקה

 .בהמשך

 

 

 

 



.  אתה פעיל בתחום החברתי וחבריך אוהבים את חברתך
לעיתים קשה לך להפריד בין ההפסקה לשיעור ולהיות 

אני משוכנעת ביכולתך לשמור כל כללי בית . קשוב ומרוכז
 .בשיעורקשוב הספר ולהיות 



הישגיך בלימודים  , אתה ילד פיקח בעל ידע במגוון נושאים
אשמח , כן-נאים ואני יודעת שההצלחה חשובה לך  על

לשמוע אותך משתתף יותר בשיעורים ומעשיר את השיח 
 . הכיתתי

 

 

 

 



עם המטלות מתמודד ברצינות ובאחריות אותך ראיתי 
 אמיתימגלה רצון אתה . בכיתהכתלמיד הנדרשות ממך 

לבצע כל  ומקפיד לנעשה בכיתה קשוב , בלימודיךלהצליח 
כי המפתח להצלחה מצוי אצלך  וכי  זכור . מטלה

אני  . התמדה  והשקעה הן שם המשחק  -בלימודים 
זו ולהגיע להישגים בכל ביכולתך להתמיד בדרך מאמינה 

 . תחום

 



יודעת אני . אותךאתה חבר טוב המוכן לעזור לסובבים 
שאתה מכיר היטב את כללי בית הספר ומאמינה 

 .ביכולתך לשמור עליהם בכל עת

 

 

 



לכבד את כללי בית הספר  , הקפד לנהוג באיפוק
ולהתייחס בנימוס לסובבים אותך גם במצבים שאינם  

התחשבות והקשבה יובילו אותך , זכור כי סבלנות. לרוחך
 . להצלחה

 



במחצית זו  ראיתי אותך מתמודד בצורות שונות  עם 
הבחנתי שכאשר  . המטלות הנדרשות ממך כתלמיד בכיתה

אתה בוחר לקחת אחריות על למידתך ועל התנהלותך  
 . ביכולתך להגיע להישגים נאותים  -בשיעור

 



הישגיך בלימודים . להכירך כילדה אחראית וחרוצהלמדתי 
נאים כמו גם השאיפה למצוינות והנכונות לעבודה  

התמדתך והקפדתך על כללי בית , רצינותך. מאומצת
 .הספר ראויים גם הם להערכה

 


