
הדדית הערכה 

הצמיחה את  ולהוקיר  להכיר 
כיצד למדת?  מה  שלך.  האישית 

יות ו בחו אחרים  שתף/י  התפתחת? 
שלך!  הלמידה 

של הצמיחה  את  ולהוקיר  להכיר 
הקבוצה חברי  כל  ן  בי הדדיות  הזולת. 

ערכים מטפחת  גיבוש,  על  שומרת 
צוות. עבודת  ומעודדת  משותפים 

ב ו הט קרת  הו ו דה  תו הכרת 

על חשבו   - חדש  יום  הוא  יום  כל 
לכם/ן שתעזור  מחשבה  או  מילה 

במהלך חיובית  אנרגיה  על  לשמור 
, שקראתם/ן מספר  ציטוט  לי  או היום. 
נסו מחבר/ה.  שקיבלתם/ן  הודעה  או 
פניהם על  תעלו  לי  ואו חברים  לשתף 

וך! חי

קטן רגע  נקדיש 

האנרגיה את  נזמן   - ובי  בחי נתמקד  . 1

לנו  הנחוצה 
ו שאנחנ הלב  תשומת  מתוך  נולדת  ובית  חי אנרגיה 

- ו  שלנ והגדילה  הלמידה  את  להעריך  מקדישים 

עם האינטראקציה  ומתוך  אישיות  יות  ו חו מתוך 

והמשתתפים. הצוות 
 

והדדיות שיתוף   . 2

מחשבות  - ו  שלנ ההעצמה  כי  בתהלי נשתף 

חשובות ובחירות  מחזקות  תחושות  מעודדות, 

. ו שלקחנ
 

להיות מנת  על  לשהות   - נוכחות  . 3

בהווה נתמקד  היום,   המולת  את  נשהה  לרגע,  רק   

המקום  את  מעריכים  ו  אנחנ כאשר   . אותו ונעריך 

נזכרים  ו  אנחנ זה,  ברגע  נמצאים  ו  אנחנ שבו 

אליה למטרה  ו  שלנ בדרך   , ו שלנ בהתקדמות   

להגיע.  רוצים  ו  אנחנ
 

בהערכה מביטות  טובות  עיניים   . 4
את בכתב  לתעד  זמן  נקדיש  לזה.  זה  לב  נשים 

הרגע את  ונמצא   , ו נ חברי ן  בי ו  נ יהי שז האדיבות 

על הערכה  נביע   . ו שכתבנ מה  את  לחלוק  ן  הנכו

קלים ברגעים  ) אחרים  שעשו  הטובה  העבודה 

 . כאחד) וקשים 
 

למידה  . 5
בשיעורים וגם  ו  שלנ בהישגים  גם  אחרים  נשתף 

משרה הדדית  הערכה  הדרך.  לאורך  ו  שלמדנ

 . כולם/ן על  טובה  תחושה 

 

הנדרש וד  הצי
מהמשתתפים אחד  כל  עבור  כתיבה  דפי   2

משתתף/ת לכל  אחד  מרקר 
מקופלים פתקים  חופן  להכיל  שיכול  אחר  מיכל  כל  או  נונית,  בי צנצנת 

 , ו שלנ העבודה  על  ו  לעצמנ נודה 
אותנו וים  המלו לחברים  נודה  ו

A C T I V I T Y  2 הכשרה פעילה.

1 הדדית  הערכה 

הדדית 2 הערכה 

A C T I V I T Y  2 הכשרה פעילה.



נו דומי
 

כך האמצע  לאורך  קו  יר  ולצי במאונך  הדף  את  להניח  יש  ומרקר.  כתיבה  בדף  יצטייד  משתתף  כל 

אחת אופי  תכונת  משתתף  כל  יכתוב  העמוד  צדי  י  משנ אחד  בכל  לשניים.  העמוד  את  שיחלק 

תכונת י  השנ ובצד   , שלו אחת  חוזקה   , שלו ובית  חי תכונה  יכתוב  אחד  בצד  למשל,   . אותו המתארת 

באמצעותה.  לגדול  או  לשנות,  לשפר,  ללמוד  רוצה  היה  שאותה  אופי 

 

כל הקבוצה.  חברי  שאר  שכתבו  המילים  את  יקראו  ו הדפים  את  המשתתפים  ניחו  י  , מכן לאחר 

בדרך בהן  שתומכות  כאלה  או  שכתב  התכונות  את  המשלימות  מילים  אחר  יחפש  משתתף 

לסיום, הארץ.  על  או  שולחן  על  אותם  ניחו  י ו  " ו נ דומי ה" חלקי  את  המשתתפים  יצרפו  יחד,   . כלשהי

 ? שחיפשו המשלימה  התכונה  את  מצאו  כולם  האם   - המשחק  תוצאות  על  הקבוצה  תשוחח 

שאר חושבת  מה  ולראות  נכתבו  שכבר  אלה  לצד  משלימות  לתכונות  ונות  רעי לכתוב  ניתן  לא,  אם 

 . לגביהן הקבוצה 

לך דרושה  למציאות,  ונות  רעי להפוך  מנת  על  אך   , יצירתיות" " היא  שכתבת  התכונות  אחת  לדוגמא: 

. פרקטיות" " ן  ו כג משלימה  תכונה 

1 פעולה 

 . הדלי י  דימו באמצעות  טובות  במחשבות  נשתף 
 

ורגשות אופטימית  באנרגיה  שלנו   " הדלי את  "נמלא 
חיוביים! 

 
( אנונימי יכתוב (באופן  ו  שעלי יר  ני דף  יקבל  משתתף  כל 
מכן לאחר  לאחרונה.  לב  שם  שאליה  אחת  ובית  חי נקודה 

את מקמו  בצנצנת.  אותם  והניחו  לפתקים  ירות  הני את  קפלו 
כך ומית,  ומי הי ברמה  לכולם  נגישה  שתהיה  כן  הי הצנצנת 
בסוף וביות.  חי מחשבות  עוד  אליה  להוסיף  תוכלו  שתמיד 

מהצנצנת הפתקים  את  שלפו  שבוע,  כל  בתחילת  או  יום  כל 
בקול.  וקראו 

 
 

2 פעולה 

A C T I V I T Y  2 הכשרה פעילה.

הדדית 3 הערכה 

הדדית 4 הערכה 

A C T I V I T Y  2 הכשרה פעילה.


