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  ה "ראמ
  הרשות הארצית 

  ה בחינוךלמדידה והערכ

  טיוטא
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 17 מתוך 2כלי להערכת מורים      עמוד 

  

 

תפיסת תפקיד : 1על -מדד
 ואתיקה מקצועית

 מחויבות לארגון ולמערכת

 הזדהות עם תפקיד ההוראה והחינוך

  תפיסת תפקיד המורה
 כמחנך

 קה קוד התנהגות ואתי
 מקצועית

 השקעה ומעורבות 

  שותפות עם גורמי סיוע 

 אחריותיות 

 שותפות ומעורבות הורים 

 

 תחום הדעת: 2על -מדד

 ידע בתחום הדעת ובהוראתו

  תחום הדעת ותכנית
 הלימודים

  טיפול בקשיי למידה של
 תלמידים

תהליכים לימודיים : 3על -מדד
 וחינוכיים

 סביבה תומכת למידה

 עור וארגונוניהול השי

  למידה והערכה, דרכי הוראה

  הנוארגוההוראה תכנון 

 

 סביבה פיזית 

 נורמות התנהגות 

 תלמיד-קשר מורה 

 שיטות ואמצעים 

 חשיבה מסדר גבוה 

  מעורבות והשתתפות
 תלמידים

 משוב והערכה 

 

שותפות בקהילה : 4על -מדד
 מקצועית

 קהילה מקצועית בתחום הדעת

 בית ספריתקהילה מקצועית 

 למידה משותפת ורפלקציה 

 

 התפתחות מקצועית  

 



 

 17 מתוך 3כלי להערכת מורים        עמוד 

  

  אתיקה מקצועיתתפיסת תפקיד ו: 1 על-מדד
  יצוערמת ב

  מרכיבים

  בסיסרמת למתחת 

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  ההוראה והחינוךתפקיד  תפיסת 1.1
  המורה כמחנךשל  ותפיסת תפקיד

להצלחת כל  מחויבות
 יםבהיבט םתלמידיה
, הרגשי, קוגניטיביה

 הערכי והחברתי
  

  תפקידיו ברמה את מבצע
לעתים , הטכנית בלבד

 לדרישה מתחת
הוא תוך ש, הפורמאלית

, היבטים ערכייםממתעלם 
רגשיים וחברתיים 

 . בהתפתחות תלמידיו
  להגיע ותמחויב מגלה אינו 

מקבל עליו  ינולתוצאות וא
 .אחריות להישגי תלמידיו

  התלמיד יכולת כי מאמין
שינוי  לואינה ניתנתקבועה  

 .השפעהו
 מכוון למיצוי הפוטנציאל ינוא 

  .ידהאישי של כל תלמ

    מתייחס באופן אחראי לתפקידי
פי כההוראה והחינוך וממלאם 

  .הנדרש
  טיפוח של מכיר בחשיבות

בקרב  תחושת מסוגלות
 .תלמידיו

  ניחן בתפיסה המאמינה במיצוי
ל של תלמיד תוך הפוטנציא

  .והכרה בייחודיות

  פועל למיצוי הפוטנציאל של כל
 תלמיד

  הזדמנויות שונות מש מוממזהה
 .שלו לתלמידיוהידע  מקילהענ

 הזדמנויות מממשמזהה ו 
לעסוק בערכים אישיים ולטפח 
מיומנויות חברתיות במסגרת 

 .השיעור ועם כיתתו
 להישגים  ציפיות גבוהות טאמב

, התנהגותיים, לימודיים(
מכל אחד ) חברתיים, רגשיים

 תוך הכרה ומתלמידי
 . םיהבייחודיות

  מסוגל ויודע לנהל דיון
  .עם התלמידיםמשמעותי 

 :וגם...
 ת הסקרנות  אביפועל להרח

בקרב הנגישות לדעת את ו
 .תלמידיו

 ולפתח יםיוזם הזדמנויות להעצ 
 .מסוגלות בקרב תלמידיו

  יוזם התנסויות לבירור פעיל של
ערכים אישיים ולטיפוח 

בקרב מיומנויות חברתיות 
 .תלמידיו

  מצליח לעורר אמונה ביכולת
 צוות בית תלמידיו בקרבשל 

-סיוע הביתגורמי הו הספר
 .ספריים

  

    

הטמעת מכוונות ל
 וביטוים ערכים

-בתהליכי הוראה
  למידה

  
  

  אינו פועל כנדרש להטמעת
 .הערכים

  עמואינו בקיא במורשת. 
  

   ם פועל להטמעת ערכי
בקרב  נייםאדמוקרטיים והומ

ו על ידי שילוב הדגמות תלמידי
לעניינים חברתיים ת והתייחסו
 .ואזרחיים

 אתק יהעמלב ויפועל להרח 
  .הידע שלו במורשת עמו

 :וגם...
 משלב היבטים חברתיים ,

בתכנית  ותרבותיים אזרחיים
 ובפעילות הכיתתיתההוראה 

 .שלו
 
 
  

 :וגם...
  בוחן דרכים בהם ניתן לערב

 .באופן פעיל תלמידים בתהליך
 הזדמנויות שונות מממשיוזם ו 

לדיאלוג ולהתנסות במשמעותם 
של ערכים דמוקרטיים 

הלכה , קירה ולח,והומאניים
של משמעות היות , למעשה

בבית , בכיתה(חבר בקהילה 
ואזרח ) בשכונה, הספר

 .במדינה
  תוהיקף עשייאת יוזם ומרחיב 

 החינוכית מעבר תווהשפע
למסגרות הפורמאליות 

 .ותולגבולות כית
  

  

    



 

 17 מתוך 4כלי להערכת מורים      עמוד 

  אתיקה מקצועיתתפיסת תפקיד ו: 1 על-מדד
  יצוערמת ב

  מרכיבים

  בסיסרמת למתחת 

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  קוד התנהגות ואתיקה מקצועית
   אתיקה מקצועית

   
  אתיקה כללי אינו מקפיד על

עת  בארבמקצועית
 ברמת מפורטים(התחומים 

  )ביצוע בסיס

    כללי על פועל תוך שמירה
 בארבעה אתיקה מקצועית

 : תחומים
 היחסים עם התלמידים 
 םההיחסים הם הורי  
 היחסים עם עמיתים 
  לאיכות מחויבות

הפרופסיה ולמעמדה 
  .1בציבור

  
  אפשרות בחירה בין שתי רמות ביצוע בלבד

  מחויבות לארגון ולמערכת 1.2

  השקעה ומעורבות
 השקעה בהוראה

  
  נמנע מלהתחייב ליעדי

  .הוראה
    משקיע זמן ומאמץ

להתמקצעות ולעמידה ביעדי 
  . בכיתהההוראה

 :וגם...
  משקיע בעקביות ובהתמדה זמן

ומאמץ במעשה ההוראה 
והחינוך תוך חתירה 

  .לסטנדרטים גבוהים של ביצוע

 :וגם...
  משקיע בעקביות ובהתמדה זמן

חומי העשייה בכל תומאמץ 
-השכבתיים והבית, הכיתתיים

 . ספריים
  מחויב לסטנדרטים גבוהים של

  . ביצוע

    

השתלבות 
משימות /בפעילויות

  ספריות-בית
  

 יותאינו מעורב בפעילו /
 .  ספרית- ביתמשימות

  

   זמן ומאמץ ותעקבימשקיע ב 
 .בכל תחום בכיתה

 מוכן לסייע ולעזור לאחרים. 
  
  
 
  

 מאמץ משקיע באופן עקבי זמן ו
בכל תחום בכיתה ובבית 

 .הספר
  מוכן לקבל עליו תפקידים ברמה

או משימות / וספרית-הבית
  .מערכתיות

  ממלא תפקידים חשובים ברמה
 . ספרית-הבית

  מעורב ושותף במהלכים
מרכזיים ומתגייס לקדם יוזמות 

  .ופרויקטים מערכתיים

    

                                                             
 –ידים יחסים עם תלמ) 1: (לדוגמא. 390-383 ,רמות:אביב-תל, החינוך במבחן הזמן) עורך. (א, פלדי: בתוך. אתיקה מקצועית למורים ותפקודם בחברה כאליתה משרתת). 1997(נ , אלוני: מקור 1

 יקפיד ליידע –יחסים עם הורי התלמידים ) 2. (ועוד; ...ישמור על גישה שיוויונית הוגנת ומכבדת; ...יטפח מידות מוסריות ואזרחיות; ...יחתור למימוש מירבי של הפוטנציאל הגלום בתלמידיו
יסייע בקליטתם של עמיתים ;  יחלוק איתם ידע וניסיון מקצועי–יחסים עם עמיתים ) 3. (ועוד; ...םיקפיד לשמור על סודיות הפרטים האישיי; ...אותם על מצבם הלימודי והחברתי של ילדיהם

, יקפיד על מוסר עבודה גבוה; ...ימנע מלנצל לרעה את מעמדו; ... שישמש דוגמא אישית–מחוייבות לאיכות הפרופסיה ושמה הטוב ) 4. (ועוד; ...יימנע מלהלעיז עליהם ולפגוע בכבודם; חדשים
 .ועוד; יוזמה ואחריות בכל הנוגע לתפקודו של המוסד בו הוא מועסק, ויגלה מעורבות



 

 17 מתוך 5כלי להערכת מורים      עמוד 

  אתיקה מקצועיתתפיסת תפקיד ו: 1 על-מדד
  יצוערמת ב

  מרכיבים

  בסיסרמת למתחת 

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  שותפות עם גורמי סיוע
שותפות עם גורמי 

  הסיוע 
  

 ר את הצוות אינו מכי
 .ס"הטיפולי בביה

 משתף פעולה עם אינו 
או מסיר  הצוות הטיפולי

אחריות מעצמו ורואה 
הטיפולי אחראי בצוות 
  .בלעדי

    אולם מערב את הצוות הטיפולי
 את תכנית עדיין לא מיישם

  .הפעולה שסוכמה

  מערב את הצוות הטיפולי מיד
עם הופעת גילויים ראשונים של 

ים התנהגותי/קשיים רגשיים
 .ברמת היחיד והקבוצה

  תכנית הפעולהאת מיישם 
  .השסוכמ

 :וגם...
  נוספים פתרונות יוזם

  .המקובלים על הצוות הטיפולי

    

  )Accountability( אחריותיות
כתיבת תכנית עבודה 

על ומתן דין וחשבון 
  הביצוע

  

  אינו מציג תכנית עבודה
 כנדרש או מציג שנתית

 .תכנית שאינה מעודכנת
 אחר מעקב  אינו מנהל

 .הביצוע וההישגים
  אינו מאפשר שקיפות

ובקרה על העשייה שלו ועל 
 .הישגיו

  
  

    מכין תכנית עבודה שנתית
ומציב יעדים מדידים העונים על 

 .צורכי תלמידיו
  תכנון מול של מבצע מעקב

 .ביצוע באמצע השנה ובסופה
  מוסר דין וחשבון לרכז

השכבה על מידת /המקצוע
  .ההעמידה בתכנית העבוד

  מכין תכנית עבודה שנתית
 ומציב יעדים מדידים ותקופתית

מציג ראיות על , התלמיד ברמת
 . המטרותן שלמידת השגת

 מבצע מעקב תכנון מול ביצוע ,
הישגים באמצע ושל יעדים של 

ומעדכן את , השנה ובסופה
 . שאסףהתכנית על פי הנתונים

 את ,  את תכנית העבודהמביא
 היעדים ואת תוצאות המעקבים

לידיעתם של הנהלת בית 
  .התלמידים וההורים, הספר

 :וגם...
  השוטפות תוצאות ההערכה

עבודה תכנית משפיעות על 
לצרכים דינאמית המותאמת 

 .המשתנים של התלמידים
  של תכנית בנייהבמעורב 

-בין/גילאית-רב/עבודה שכבתית
 . ומוביל אותה'תחומית וכד

  דן עם השותפים בתכנית
העבודה ומגבש איתם 

 .אסטרטגיות פעולה לשיפור
  
  

  

    

  הוריםשל שותפות ומעורבות 
    
    

מעורבות הורים בהיבט 
  לימודי-חינוכיה
  

  מידע מוסר/ע מידמוסראינו 
  .ל"חלקי להורים על תכנה

 ת אינו מקפיד לעדכן א
 בדבר אופן סדירההורים ב

הורים (תפקוד ילדיהם 
מגלים שיש בעיות רק כשהן 

 .) משברכבר ברמת
 ות הוריםמסתייג ממעורב 

ומעדיף שלא לשתפם 
  .פעילות הכיתהב

    מוסר להורים מידע על תכנית
  .הפעילות הלימודית והחינוכית

  מעדכן את ההורים באופן סדיר
 .בדבר תפקוד ילדיהם

  הורים  של יוזם וממסד שותפות
בתכנון ובהפעלה של פעילויות 

  כיתתיות

 :וגם...
  מוסר להורים מידע על שיטות

 .הערכההלמידה וה, ההוראה
  מעודד שותפות של הורים

  .בקידום הלמידה של ילדיהם
  הורים  יוזם וממסד שותפות של

 פעילויות בתכנון ובהפעלה של
  . ספריות-בית

 :וגם...
  מפתח בשיתוף ההורים

דרכי עבודה מותאמות /תכניות
  .לקידום הלמידה של ילדיהם

  

    

  



 

 17 מתוך 6כלי להערכת מורים        עמוד 

   תחום הדעת: 2 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

   בתחום הדעת ובהוראתוידע 2.1

   תחום הדעת ותכנית הלימודים
  בקיאות בתחום הדעת

  
  דבר בהבנהובידע בלוקה 

מושגים , עקרונות
 ותהליכים מרכזיים

  .בתחום הדעת

   ברמה הנדרשת אבקי 
 במושגים, בעקרונות

ובתהליכים מרכזיים של תחום 
  . הדעת

  מגלה בקיאות רבה בתחום
, מבין לעומק רעיונות, הדעת

 עקרונות וערכים ,מושגים
ומכיר על בוריין את הכלולים בו 

 .תחוםבדרכי החקר המרכזיות 
  מגלה בקיאות בידע הקשור

  . תחום הדעתבהוראת

 :וגם...
 ידע בתחום  מקור משמש

הדעת בבית הספר ונתפס 
.  שאר המוריםבעינימכא ס-כבר

 אופן את מבין לעומק  ואבקי
,  רעיונותתם שלהתפתחו
עקרונות וערכים , מושגים

 בדרכי א בקי,תחום הדעתב
 . החקר המרכזיות של התחום

 בתפניות מרכזיות  אבקי
ובדילמות עדכניות בתחום 

 .הוראתוב והדעת
  

  .  

 הלימודים תכניתהכרת 
 של תחום הדעת

  

  תכניתאינו מכיר את 
הלימודים של תחום 

  .הדעת

   הלימודים של תכנית באבקי 
 שבו הדעתהוראת תחום 

  .התמחה

 :וגם...
  עוקב אחר ההתקדמות בתכנית

הלימודים אל מול התכנון 
 ובכלל זה ,מעדכן בהתאםו

  .משאבים וכלים

 :וגם...
  תכניתמוביל את בניית 

תחום הוראת הלימודים של 
  .הדעת בבית הספר

  לל המוריםאת כמנחה 
 .העוסקים בהוראת התחום

  

    

התאמת משאבים 
ותהליכי הוראה למאפייני 

  תחום הדעת

  אינו מתאים משאבים
ותהליכי הוראה לנושא 

  .הנלמד

    משתמש באמצעים מותאמים
  .להוראת תחום הדעת

 את , מתאים את המשאבים
-למידה-תהליכי ההוראה

הערכה ואת משימות הלמידה 
למאפייני התחום ולמאפייני 

  .םהתלמידי

 :וגם...
  מפתח חומרים עדכניים

ורלוונטיים להוראת התחום 
בית של ומפיץ אותם לצוות 

  . ומחוצה לוהספר

    

קישור לתחומי דעת 
 אחרים

  

 לתחומי דעת אינו מקשר 
רצוי הדבר  אם אחרים גם

  .או נדרש

    מקשר באופן לא שיטתי או
לעיתים רחוקות לתחומי דעת 

  .נוספים

  מקשר בין סוגיות מרכזיות
תחום הדעת לבין סוגיות ב

רלוונטיות בתחומי דעת 
 .אחרים

  מגלה פתיחות ועניין בתחומים
מגוונים  הקשורים למקצוע 

ההוראה ופועל להרחבת 

 :וגם...
  בעל ידע והבנה עמוקים של

 תחומיים-ביןהיבטים 
ומשמעותם להבנת תחום 

 . הוראתוהדעת ואופן 
  בידע , המקיפהבולט בהשכלתו

 .  ובלמדנותוגוון שלוהמ
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   תחום הדעת: 2 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

 .השכלתו הכללית
  

  מכיר מגוון של מקורות
 .להרחבת ידע ודעת

  ניכריםמשקיע משאבים אישיים 
, בהרחבת הידע הכללי שלו

  .עדכונובהעמקתו וב
שגויה שפתו המקצועית    שימוש בשפה מקצועית

 .דלה וחסרהאו 
    מקצועית משתמש בשפה

  .ת בסיסיברמה
 מקצועית  בשפה מתבטא

 אוצר בעל, פ ובכתב"בע תקנית
  .מילים עשיר

 בפעם מדי פעם  מנצל
ת הידע  אביהזדמנויות להרח
שפה של התלמידים ב

  .תחום הדעת של המקצועית

  משתמש בשפה מקצועית
ומעדכן אותה תקנית ועשירה 

 בהתאם להתפתחויות
  .ולחידושים

  הזדמנויותבקביעות מנצל 
של  הידע  אתבילהרח

 המקצועית התלמידים בשפה
  .של תחום הדעת

   

          פול בקשיי למידה של תלמידיםטי
ידה  והלמתכנון ההוראה

התייחסות לקשיים  תוך
 אופייניים

  קשיים  מאתראינו
או /ו בלמידת תחום הדעת

 לקשיים אינו נותן מענה
  .אלו

    מתכנן את דרכי הלמידה
ומאתר חלק מהקשיים 

האופייניים בתחום הדעת 
שגיאות , תפיסה מושגית(

  ). 'כותפיסות מוטעות ו, נפוצות
  קשיי חלק מלמספק מענה

  . למידהה
  

 שיטתי מבוססת באופן ההוראה 
 )או מעשי/תיאורטי ו(על ידע 

וקשיים דרכי למידה ל בנוגע
 בתחום הדעת ייםאופיינ

שגיאות , תפיסה מושגית(
  ). 'תפיסות מוטעות וכו, נפוצות

  מפעיל מנגנון מובנה לבחינה
מחודשת של תכנון ההוראה 

נה של לנוכח  אופנויות הב
 שגיאות ,למשל(תלמידיו 

  ).מושגיות אופייניות

 :וגם...
  חדשניות מתעדכן בשיטות

 .ומיישמן
  מפתח דרכים ושיטות ייחודיות

 עם ותלהתמודדללמידה ו
 .קשיים
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  טייןמצרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  ניהול השיעור וארגונו 3.1

   וארגונהתכנון ההוראה
מטרות  ה שלהגדר

  יםהשיעור
  

 את מטרות  מגדיר אינו
או שהמטרות , יםשיעורה

 שייהפכומעורפלות מכדי 
 או , הוראה יישומיתתכניתל

  .שאינן מתאימות לכיתה

   יםמגדיר את מטרות השיעור 
 .בהתאם ליעדי תכנית הלימודים

  מתאימות יםמטרות השיעוררב 
  .לכיתה

 תואמות את יםכל מטרות השיעור 
תכנית הלימודים ומתאימות 

 .לכיתה
  מטרות הלמידה משקפות ציפיות

  .גבוהות

  מגדיר מטרות בהירות וספציפיות
מותאמות ובנות , יםשל השיעור

  .מדידה
  מטרות הלמידה משקפות ציפיות

 .גבוהות מכלל התלמידים
  

  

: ם יהתנהלות השיעור
 גמישותו ניצול זמן, מבנה

  

 מים  מתקדים אינםהשיעור
אין הבחנה . לעבר מטרתם

לא נוצרים , המושגיםבין 
 .קשרים ביניהם

 באופן ים מתנהליםהשיעור 
 מבנה חסר, אסוציאטיבי

 .בהיר
 אינו מנוצל יםזמן השיעור 

 החומרים ,מספיק
והאמצעים אינם מוכנים 

 .במידה מספקת
 ההכיתתית אינה השגר 

רב התלמידים אינם , הברור
 .יודעים מה מצופה מהם

  בנוקשות נצמד המורה
ללא  יםלתכנית השיעור

 . הלימה למטרותיהם
  
  

  

   לעתים לנושאים ים גולשיםהשיעור 
מיצוי בהם או חסר /לא רלוונטיים ו

 .של הנושא הנלמד
 מבנה ותוכן י בעליםהשיעור 

 .  ממטרותיהםהנגזרים, בהירים
  ולקשר פועל להבהיר את המושגים

 .ביניהם
  מקדיש זמן לפתיחה ולסגירה של

 .תוך סיכומם, יםהשיעור
  מנצל ביעילות את זמן בדרך כלל

 2.יםהשיעור
  יש עדות מסוימת לשגרה כיתתית

המאפשרת לכולם לדעת מה 
 .מצופה מהם

 כלל האמצעים מוכנים וזמינים. 
  מגלה גמישות חלקית המורה

 ועושה יםבמהלך השיעור
 .התאמות

  
  

 באופן ים ממוקדיםעור רוב השי 
 תוך יעיל ביעדים ובהשגתם

 .התייחסות לצורכי התלמידים
 ים הנלמדים עוסק בנושא

 .נים ומגיע למיצוים השומהיבטיהם
  נוצרים קשרים מורכבים בין

 . הנלמדים בשיעוריםהמושגים
 עושה שימוש בסיכומי ביניים ,

מוודא הבנה , יר מעבריםמבה
 . לנושא חדשיעבורבטרם 

 טיביות את זמן מנהל באפק
 .יםהשיעור

  כל התלמידים יודעים מה מצופה
מהם וכיצד לנהוג במהלך 

 .יםהשיעור
  מגלה גמישות רבה במהלך

  . ועושה התאמותיםהשיעור

 :וגם...
 התלמידים מגיעים להמשגות/ 

מוצאים , תובנות חדשות
מתמודדים עם קושי ומגלים /פתרון

 .מודעות לכך
 יעיל גם יםניצול זמן השיעור 

ורה מגמיש ומשנה את כשהמ
 .התכנית

 העולות  קשוב למטרות חדשות
ומממש במהלך השיעור 

הזדמנויות לקידום למידה 
  .משמעותית

  

  

                                                             
  .מתאימה למטרות השיעור )ביצוע מטלות, עבודה בקבוצות, שיחה ודיון, הרצאה(הקצאת הזמן לכל חלק בשיעור  2
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  טייןמצרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  )ה"הל(למידה והערכה , דרכי הוראה 3.2

  שיטות ואמצעים
 עבודה דיפרנציאלית

  
  מתייחס אל הכיתה ואל

מיקשה התלמידים כאל 
אינו מתייחס לשוני . אחת

ידה או בקצב הלמ, בצרכים
   .ביכולות של התלמידים

  
  

  יש התחלה של עבודה
 לצרכים אםדיפרנציאלית בהת

השונים של התלמידים 
גדרת ה באמצעות ,ולכישוריהם

  .יעדים שונים לתלמידים שונים

  יש ביטויים לעבודה דיפרנציאלית
של רמת באמצעות התאמה 

יכולות לצורך למצות את ההתיווך 
  .של התלמידים

 שיטתית אלית העבודה הדיפרנצי
ות ושוטפת ונעשית באמצע

התאמה של רמת התיווך למיצוי 
  . התלמידיםכלל של יכולות מיטבי

    
  

למידה  , מגוון דרכי הוראה
  והערכה

   

  במגוון דל של משתמש
  .שיטות ואמצעים בהוראה

  לא ברור הקשר בין
מטרות בין האמצעים ל

 .השיעור
  מטרותאותן מציב 

  . משאביםמשתמש באותםו
 בכלי הערכה  שמשתמ

שהם בעיקרם (אחידים 
  . לכל התלמידים) מבחנים

    משתמש בשיטות ובאמצעים שונים
, דיון, הוראה פרונטאלית(להוראה 

) 'שימוש בעזרים שונים וכו, מטלות
  .המתאימים למטרות השיעור

 משתמש גם בכלי הערכה נוספים ,
  .באופן נקודתי, פתוחים

 אמצעים, מגוון שיטותמשתמש ב 
: ובכללם(בהוראה  ומסגרות

-מטלות הוראה, שאלות ודוגמאות
ייצוגים , שיעורי בית, למידה
, שימוש באופנויות שונות, ועזרים

מסגרות למידה אישיות 
המתאימים למטרות ) וקבוצתיות

 .השיעור ולצורכי התלמידים
 מגוונים כלים שיטות ובמשתמש ב

, פ"בע/ בכתב,מטלה, מבחן(
) מעצב/מסכם, קבוצתי/אישי

בהלימה , ים שוניםכישור להערכת
  .לתהליכי ההוראה והלמידה

  בשיטותיצירתיבאופן משתמש , 
מגוונים  ואמצעיםמסגרות 
שאלות : ובכללם (וחדשניים
, למידה-מטלות הוראה, ודוגמאות

, ייצוגים ועזרים, שיעורי בית
מסגרות , שימוש באופנויות שונות

) למידה אישיות וקבוצתיות
המתאימים למטרות השיעור 

 .לצורכי התלמידיםו
  לצד שיטות וכלים שגרתיים של

מטלה , מבחן(הערכה 
, קבוצתי, אישי, פ"בע/בכתב
 משלב מרכיבי) 'מעצב וכו, מסכם

או / של התלמידים והערכה עצמית
הערכת עמיתים בתהליך המשוב 

  .וההערכה
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  טייןמצרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  )ICT (3טכנולוגיות תקשוב
  
  

  משתמש כלל במחשב אינו
 .)שולחני או נייד(
  אינו משלב טכנולוגיות

  . למידהב בהוראה ותקשוב

   סביבות מתוקשבות ב משתמש
בהיבט אישי לצרכי תקשורת 

קבוצות ,  דואל:למשל (ומקצועי
 .)דיון

 ת ו מתוקשבותמשתמש בסביב
 .לצרכי חיפוש ועיבוד מידע

 בסביבות משתמש /מיישם
  בתהליכי הוראהמתוקשבות

התאמת חומרי למידה  (ולמידה
  .)עורוהפעלתם בשי

 :וגם...
 סביבות ב באופן מושכל משתמש

את מתאים  ( בהוראהמתוקשבות
מוסף תכנים כך שיהיה להם ערך ה

 ולשונותבהתאם למטרות ההוראה 
 ).תלמידיו

  בלוח אקטיביפעיל משתמש באופן 
לצרכי המחשה ואינטראקציה עם 

 .תלמידיו
 סביבות ב באופן מושכל משתמש

 הערכה ובלמידהב מתוקשבות
ערכות לניהול למידה הפעלת מ(

LMS(. 
   משתמש באופן שוטף במערכות

 ס"מנב(לניהול מידע פדגוגי 
 ).ואחרים

  ללמידה תלמידיו מכוון את
 .בסביבות מתוקשבות

 כישורי בקרב תלמידיו  מטפח
כתיבה ויצירה בסביבה , קריאה

  . דיגיטאלית

 :וגם...
  מפעיל בצורה רחבה מערכות

ניהול (לניהול הלמידה 
/ יםמשתמש/תכנים
הקצאות שונות , הקבצות/כיתות

 )'וכד
  מפתח באופן פעיל חומרי למידה

 .מתוקשבים
 ספרי- ביתל פורטמקים 
 קהילות שיתופיות של מפעיל 

לומדים ועמיתים לצורך הבניית 
 .ידע שיתופי

  חידושים יוזם איתור ושילוב של 
-טכנולוגיים כמשאב נוסף להוראה

  .הערכה-למידה

    

                                                             
 .מצטיין מדובר על מורה המנהל מערכות ופיתוח חומרי למידה מתוקשביםברמת ; ברמת מיומן מדובר על מורה ותלמיד מקוונים;  על מורה מקווןמדוברברמת הבסיס  3
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3על -מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

1-2  

  רמת מיומן

3-4  

  רמת מצטיין

5-6  

  אומן  

7  

  חשיבה מסדר גבוה
הפעלות לטיפוח חשיבה 

 4מסדר גבוה
  

  אין עדויות לשימוש
בהפעלות לשם טיפוח 
 .רמות חשיבה גבוהות

  האינטראקציה בין המורה
דים מאופיינת בסגנון לתלמי

 המורה מתווך -הדקלום 
את כל השאלות ואת כל 

 .התשובות
  משתמש לרוב בשאלות

המכוונות לתשובה צפויה 
מראש ואינו מקשר את 

נושא השיעור לידע קודם 
  .של התלמידים

    ניכרת התחלה של שימוש
בהפעלות לטיפוח רמות חשיבה 

 . גבוהות
 רעיונות תפיסות ולמתייחס ל

 .למידיםהעולים מהת
  
  

  בדרך כלל משלב בשיעור הפעלות
 . לטיפוח רמות חשיבה גבוהות

  מקשר את הנלמד לתכנים שנלמדו
 .לפני כן

  מכוון ומקדם את הדיון בהתבסס
 .על דברי התלמידים

  במקום (מסכם ומשקף בעצמו
 ).לאפשר לתלמידים לעשות זאת

 
  

  

  מטפח בהתמדה ובשיטתיות רמות
חשיבה גבוהות אצל רוב 

 .5יםהתלמיד
  בשגיאות או ,ברעיונותמשתמש 

בתפיסות חבויות כנקודות מוצא 
ים מבקש מהמשתתפ, לשיח

הצעות והסברים לשגיאות העולות 
 ל ספקיהט התלמידים לומעודד את

 .תיאוריות/דעות/עובדותל בנוגע
  התלמידים מקבלים עליהם

תורמים לו , אחריות להצלחת הדיון
  .מיוזמתם ויוזמים נושאים

    

  תלמידיםשל והשתתפות מעורבות 
פעולות ליצירת מעורבות 

 תלמידיםשל 
  

 לחשיבות נו מתייחסאי 
נטיות שלו וורללהנושא ו

 .לתלמידים
  מעודד מעורבות אינו

 ומתעלם והשתתפות
מתלמידים שאינם 

או אינם /משתתפים ו
 .מקשיבים

  גילויי משאלות וממתעלם
  .תלמידים מצדעניין 

   םמזמן חומרים מעניינים ורלוונטיי ,
או /דיונים ו, שיטות הוראה מגוונות

הפעלות מתוכננות להגברת 
 .  התלמידיםם שלמעורבות

  

 הנלמד לסוגיות את  מקשר
רלוונטיות ואקטואליות לחיי 

מזמן רעיונות מקרב , התלמידים
,  ביטוי אישימעודד, התלמידים

או הפעלות / דיונים ומעורר
 אינטראקציות מזמן, מגוונות

כלל את  ומעודדחברתיות 
 . בשיעורהשתתףהתלמידים ל

 מעורר סקרנות ומאתגר לחשיבה ,
שהתלמידים יבינו את  מוודא

 נושא ו או מטרתו שלחשיבות
  .השיעור

 :וגם...
  מעורר מעורבות והשתתפות

בשיעור בדרכים יצירתיות 
ער לשינויים ברמת . וחדשניות
 ומגיב ל התלמידים בכיתההעניין ש

 .בהתערבויות אפקטיביות
 תלמידים ומאפשר של מות מזמן יוז

חומרים , נושאים, מטלותת ריבח
  .םהגברת מעורבותשם ל' וכד

    

                                                             
, ראיה, סיבה: שימוש בשפת חשיבה; הכללות והמשגות, זימון השוואות; העמקהשם שימוש בשגיאות ל; תלמידיםשל עידוד שאלות ; מתן זמן לחשיבה ולארגון תשובות; שאלות פתוחות: ןוגכ 4

 .קישור לידע קודם; ידוד יצירתיותע; עידוד חשיבה ביקורתית; השערה
 לתכנון וארגון מחשבות מאפשר לתלמידים זמן חשיבה. עצמםכוחות ב' קישור לידע קודם  וכד, השוואות, מזמין את התלמידים לעשות הכללות. רבים/או כיווני חשיבה שונים/מעודד העמקה ו 5

 .הליך המצריך זמןלא למהר להציע פתרונות ובכך מעביר מסר שחשיבה היא תשם ומעודד
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3על -מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

1-2  

  רמת מיומן

3-4  

  רמת מצטיין

5-6  

  אומן  

7  

התלמידים בפועל מעורבות 
 ויחסי גומלין בכיתה

 
  

  מהתלמידים מעטיםרק 
 .מעורבים

  תקשורת יש גילויים של
האווירה . בלתי מכבדת

מקשה על ומתוחה 
, הצקות,  הקנטות:הלמידה

  .'מילים קשות וכד

    משתתפת  בשיעור בדרך כלל
 קטנה יחסית של תלמידים הקבוצ

 .המשתייכים לקבוצה נורמטיבית
 ניכרים ר תלמידי הכיתה אצל שא

 .שעמום וחוסר עניין בשיעור
  בין מתנהלתהתקשורת ברובה 

 . מורהה לבין יחידתלמיד 
  דברי  לעתלמידים מגיבים

 .בחוסר סובלנותעמיתיהם 
  
  

  

 רב התלמידים משתתפים מי
ופן פעיל בלמידה ומעורבים בא

אולם זקוקים , ומגלים עניין בשיעור
 . סיבי מצד המורהאלדרבון מ

  יש גילויים של תקשורת מנומסת
הם . התלמידיםבקרב ותומכת 

 חברתית מתנהלים כקבוצה
, עזרה הדדית, חיבה: מגובשת

  .רגוןפ
  

  כלל התלמידים משתתפים
, מידה ניכרתלמידה בבומעורבים 

ור בנושא השיעמגלים עניין 
 . ממנוומתלהבים

 משתתפים  ,מיוזמתם, התלמידים
 . השתתפות פעילהבשיעור

 גם בין (כיוונית -התקשורת רב
 תוך )התלמידים לבין עצמם

, הקשבה ורצון להבין את האחרים
, נכונות להביע דעות שונות

רה ימוך שניסיון לשכנע תוספקנות 
  .האווירה נינוחה. על הכבוד

    

  משוב והערכה
 נותן משוב או ינוא   למידהדם מקמשוב מתן 

משתמש במשוב ש
ובהערכה באופן שאינו 

, כוללני(מקדם ואינו מצמיח 
, מתסכל, לא יישומי, מתייג

  ).באיחור
  

    ניכרת התחלה של שימוש
בטכניקות של משוב והערכה 

במסגרת השיעור  מקדמי למידה
מחזק פעולות חיוביות ומתייחס (

, ספציפי ;לנקודות טעונות שיפור
  .)מעודד ומחזק, יישום-בר

  מספק משוב והערכה מקדמי
מחזק פעולות חיוביות (למידה 

 ;ומתייחס לנקודות טעונות שיפור
 )מעודד ומחזק,  יישום-בר, ספציפי

 מטלות, בהתייחסו לתשובות
 . הביתבשיעוריבשיעור ווביצועים 

 מתן  המחייביםמצבים ין מבחין ב
מצבים המחייבים בין משוב ליחיד ל

  . לקבוצהמשובמתן 

 :וגם...
 משתמש באופן מובנה ושיטתי 

  משוב והערכה מקדמיבתהליכי
 .למידה

  שימוש לעשותתלמידים מעודד 
בעקבות מיידי בתהליכי הלמידה 

 .המשוב שקיבלו
  תלמידיו כישורים אצל מטפח

 רפלקטיביים של משוב והערכה
 לתלמידים זמן וכלים מקצה(

שיפור ביצועים ל,  טעויותלתיקון
  ). תוצריםולשכתוב

    

  הוראהשיפור המשוב ל
  
  
  
  
  
  

  אינו מקפיד על תיעוד רמת
הביצועים וההישגים של 

 .תלמידיו
 ינןתוצאות ההערכה א 

משפיעות על תכנון 
  .ההוראה

    מקפיד על תיעוד הביצועים
 .וההישגים של תלמידיו

  תוצאות ההערכה משפיעות על
השימוש על תכנון ההוראה ו

 . במשאבים
 שתית לכל משתמש במיפוי כת

  .פעולותיו

 :וגם...
  ופערים כשירויותמאתר ומזהה 

חברתיים , רגשיים, קוגניטיביים
והתנהגותיים בקרב כלל 

 .התלמידים
 ת התערבות ליחידים ובונה תכני

 ממצאים פנימיים נוכחולקבוצות ל
 . ומעריך את תוצאותיה,וחיצוניים

 

 :וגם...
  תהליכים מערב באופן שיטתי

 על תוצרי המתבססיםרפלקטיביים 
תלמידים ואינטראקציות למידה 

  .לשיפור הוראה
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  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3על -מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

1-2  

  רמת מיומן

3-4  

  רמת מצטיין

5-6  

  אומן  

7  

  סביבה תומכת למידה 3.3

  סביבה פיזית
בה הוא מלמד שהכיתה    חזות הכיתה וארגונה

, אינה מסודרת ונקייה
התלמידים מתקשים למצוא 

בה את מקומם ואת 
הסדר פוגם -אי. חפציהם

ביכולת ההקשבה ומשבש 
  .את התנהלות השיעור

 ורגנת כך שתשרת הכיתה מא
ביעילות את הלמידה ואת נוחות 

 . התלמידים
 אה הכיתה מר: מחנך כיתה

מורה / ונעים להימצא בה , אסתטי
שינוי במראה הכיתה  יוזם: מקצועי

  .בשיתוף האחראים על כך
  שמירה  על מקפידיםהתלמידים

  .סביבת הלמידה שלהםל ש נאותה

 :וגם...
  אחריות מקבלים עליהםהתלמידים 

ת ל סביב נאותה שלשמירה
הם  ותורמים למידה שלה

 .לטיפוחה
  

 :וגם...
 בארגון משתף את התלמידים 

 ש וי,הסביבה הפיזית של הכיתה
עדויות לביטוי אישי ולתוצרים של 

   .התלמידים

  

 סביבה לימודית מפעילה

  

 אין ה די הלמתבסביב
ושאים נביטויים חיצוניים ל

  .הנלמדים

  

 ביטויים יש הדיהלמת בסביב   
 בדרכיי ייצוג הנלמדיםושאים לנ

  .שונות 

  מעדכן את המראה והארגון של
   .הכיתה לפי תכנית הפעילות

 ירויי הסביבה הלימודית מספקת ג
 למידה מעניינים ורלוונטיים

 .התלמידיםומגבירה את מעורבות 
  בה שהאמצעים המוצגים בסביבה

מסייעים ללמידה מלמד המורה 
למעורבות אקטיבית של ו

  .התלמידים

 :וגם...
 לסוגיות  מספקת גירוייםהסביבה 

המשמשות , חברתיות ואקטואליות
  .בסיס לדיון

  

  

 



 

 17 מתוך 14כלי להערכת מורים      עמוד 

 

  תהליכים לימודיים וחינוכיים: 3על -מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

1-2  

  רמת מיומן

3-4  

  רמת מצטיין

5-6  

  אומן  

7  

  נורמות התנהגות
בארגון כללים קביעת 
  לה וניהוהכיתה

  בנוגע הציפיות והכללים
עמידה בלוח זמנים , להופעה

אינם והתנהגות בשיעור 
לא , או אינם עקביים/בהירים ו

ברור לתלמידים מה מצופה 
מהם ולאיזו תגובה יזכו 

  .ורהממה
 משמעת  ניכרות בעיות תובכית

 או הפרות של כללי בית חוזרות
  .הספר

 התנהגות לא  לע מגיב ינוא
  או שתגובתו אינה,תקינה
 או בלתי , או מוגזמת,עקבית
  .מכבדת

    בהיריםמציב ציפיות וכללים 
לעמידה בלוח זמנים , הופעהל

 . בשיעורתנהגות התלמידיםולה
  בדרך כלל מצליח לשמור על

תוך , מסגרת הזמנים של השיעור
 מיטיפול עקבי במאחרים וב

   .המשמעתמפרים את כללי ש
 עקבי באכיפת הכללים.  

  ברורותקיימות נורמות התנהגות 
י רוב "הידועות ומיושמות ע

, סבלנות, הקשבה: התלמידים
הופעה ולבוש , נימוס, סובלנות

 .ועמידה בלוח זמנים
 קונפליקטים והתנגדויות , הפרעות

,  ובשיקול דעתמטופלים בענייניות
  .תוך שמירה על יחס מכבד

  התלמידים בעיצוב את משתף
נורמות וביישום עקבי של 

, נותסבל, התנהגות של הקשבה
, הופעה ולבוש, סובלנות ונימוס

 בכיתה -עמידה בלוח זמנים 
 .ומחוצה לה

 אחר התנהגות שלו מעקב ה
 .  מניעתי בעל אופיהואהתלמידים 

 יש אפשרות להעניק תלמידים ל 
 .התנהגותםעל לחבריהם משוב 

  מפעיל תהליכים לניהול
, פשרה, מ"מו, גישור: קונפליקטים

תוך שיתוף התלמידים באחריות 
 באירועי רואה. ניהול הקונפליקטל

קונפליקט הזדמנות ללמידה 
  .אישית וקבוצתית

    

  תלמיד-קשר מורה
מהות הקשר  ושגרת 

   מפגשים
  אינו מקפיד על מפגשים סדירים

 .עם תלמידיו
  מופיעות אחת מההתנהגויות

: באופן מלא או חלקי, הבאות
מפגין זלזול וביקורתיות ביחסו 

מתייג ומזניח , לתלמידיו
פוגע , תלמידים מתקשים

ה, ומעליב ה ואיָפ יש . נוקט איָפ
תלונות רבות על יחסו 

 .לתלמידים
  אינו יעיל בפתרון בעיותיהם

 .ודאגותיהם של התלמידים
  שלצורך ל ואינו נענה עראינו 

סיוע או ב, תמיכההתלמידים ב
  .תשומת לבב

    מקיים שגרת מפגשים ודיאלוג
 .תלמידיםקבוע עם 

 כלל פי לכיבות מגלה אכפתיות ומחו
ם לכל והתלמידים ומתייחס בח

 . הםאחד מ
 תלמיד -האינטראקציה מורה

דאגה , ידידותית ומבטאת חום
 . וכבוד

  יעיל בפתרון בעיותיהם ודאגותיהם
 .של התלמידים

 :וגם...
  מתכנן באופן דיפרנציאלי את

 .המפגש על פי צורכי התלמיד
  התלמידים המורה מעודד את

צרכים  ערנות ורגישות ללגלות
 .של עמיתיהםרגשיים 

  

 :וגם...
  משמש כתובת לתמיכה ולעזרה הן

 :כגון (להוריהםלתלמידים והן 
 ).ס"המפגשים מחוץ לבי
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  שותפות בקהילה מקצועית: 4 על-מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  בסיסרמת מתחת ל

0  

  בסיסרמת   

2,1  

  מיומןרמת 

4,3  

  מצטייןרמת 

6,5  

  אומן  

7  

  ת ספריתביקהילה מקצועית  4.1

  למידה משותפת ורפלקציה
 יםאינו יודע אם השיעור   רפלקציה למידה משותפת ו

 את ו או השיגוהצליח
 .תומטרה
 דרכים  מסוגל להציע אינו

 .הוראהר הופילש
  אינו פעיל בתהליכי הלמידה

  .של הצוות
 משוב תנמנע מקבל 

  .ומחשיפה

   אפקטיביות ה  אתמדויקמעריך ב
בה שהשיעור ושל המידה של 

 שיג את מטרותיו ה
 נוגעמציע הצעות כלליות ב 

 .ההוראהלשיפור 
 שותף פעיל בתהליכי למידה בית-

  .ספריים
 ולומד מהם משוב פתוח לתהליכי.  

 :וגם...
 מקורות /יכול להצביע על ראיות

 בנוגע לתמיכה בשיפוט שלו
 .לאפקטיביות השיעור

  לשיפור ההוראה מציע הצעות
בנוגע לבעיות שהתעוררו 

 .ולפתרונן
 הצלחות, קשיים, מעלה  דילמות 

 וקונפליקטים ומביא אירועים אלו
 כחומר ללמידה משותפת במפגשי

 .הצוות
  מיישם בכיתתו את מה שהפיק

 ומשתף את ומתהליכי למידה אל
 .הצוות בניסיונו מיישום הלמידה

 פתוח לתהליכי משוב ולומד מהם.  

 :וגם...
 הערכה מושכלת ומדויקת עושה 

 ושל של אפקטיביות השיעור
 ,בה השיג את מטרותיושהמידה 

ויכול להצביע על דוגמאות רבות 
מהשיעור תוך שקילת הרלוונטיות 

 .היחסית של כל אחת מהן
  משתף מורים נוספים בתובנות

 .שעלו מתוך הרפלקציה
 ביים משתף בתהליכים רפלקטי

 .כדרך להצמחת מורים אחרים
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  שותפות בקהילה מקצועית: 4על -מדד
  רמת ביצוע

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

1-2  

  רמת מיומן

3-4  

  רמת מצטיין

5-6  

  אומן  

7  

  קהילה מקצועית בתחום הדעת 4.2

  ת מקצועיהתפתחות
השתתפות במסגרות 

ויישום לפיתוח מקצועי 
 הלמידה

  

 אופן סדיר ב משתתף ינוא
 .במסגרות לפיתוח מקצועי

  אין יישום של בכיתתו
 הנלמד במסגרות לפיתוח

  .מקצועי

  משתתף באופן סדיר במסגרות
 .לפיתוח מקצועי

  יישום חלקי ולא ביקורתי של ניכר
 .הלמידה

  מזהה צרכים להתפתחות
   . ופועל למימושםתמקצועי

 :וגם...
  מיישם בכיתתו את הלמידה

 . ביקורתי ומותאם, באופן מושכל
 מציג עדויות לנלמד מכיתתו.  

 :וגם...
 מעורב ומשתתף מעבר , פועל

ש במסגרות שבהן הוא לנדר
  .לומד

 על בסיס מפתח יישומים נוספים 
 .הנלמד

  מזהה צרכים להתפתחות
מתוצאות מקצועית הנגזרים 

  .6 התלמידיםהם שלביצועי

  

מעורבות בקהילת תחום 
 הדעת

  
  

  אינו מעורב בקהילה
  .מקצועית בתחום הדעת

  אינו מסתייע באחרים
  .העומדים לרשותו לשם כך

  

 יים ברשתמכיר אתרים מקצוע 
 . בהםונעזר

  מורה עמית(מסתייע באחרים ,
לשיפור הלמידה  )מדריך ועוד

   .שלו

 נעזר באתרים מקצועיים ברשת. 
  משתתף באופן פעיל בסיוע

  .למורים אחרים

 :וגם...
  מקצועיים מרכז ומוביל צוותים

שותף פעיל  ;מחוזיים או ארציים
  .בקהילת תחום הדעתותורם 
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 17 מתוך 17כלי להערכת מורים      עמוד 

  עומד בנדרש/ מתחת לנדרש : ההערכה תיעשה בשתי רמות ביצוע. בחמשת ההיבטים שלהלןעבודת המורה הנך מתבקש להעריך את 

מתחת     
  לנדרש

עומד   
  בנדרש

ס ודיווח על היעדרות "נוכחות המורה בביה. א
  אישית

 מרבה להיעדר מסיבות לא מוצדקות. 
 אינו מתאם את היעדרויותיו.  

  - מקפיד על נוכחות מלאה בבית הספר ,
 .רויותיו מוצדקותוהיעד

 .מקפיד על זמני הוראה והפסקות -
  .מקפיד לתאם היעדרויות -

  

מקפיד לדווח על אירועים חריגים בשיעור      .אינו מקפיד לדווח ולעדכן כנדרש -  דיווח על אירועים חריגים בקרב התלמידים. ב
  .ובחצר בית הספר

  

    .ל נוהלי בית הספרמקפיד ע     .נרשמו מספר חריגות מהנהלים   7הקפדה על נהלים. ג

תפקוד והתנהגות , אינו מקפיד לתעד נוכחות   תיעוד נוכחות והתנהגות של תלמידים. ד
  .של תלמידים

   תפקוד והתנהגות , מקפיד לתעד נוכחות
 .של תלמידים

  

אלא אם כן (שפתו פשוטה ולא תמיד תקנית    ערביתה/העבריתשימוש בשפה . ה
 ).המוערך הוא עולה חדש

 בלבלותהנחיותיו מ.  

   פ ובכתב"מתבטא בשפה תקנית בע. 
 מתבטא רוב הזמן בשפה : בערבית

  .פ ובכתב"בע, ספרותית
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