
 

 

 

 
 

 

 מלווה יקר!  

 שמחים להכירך, ותודה על שיתוף הפעולה.

את "תעודת מהות", אלטרנטיבה לתעודות הקלאסיות אנו במרכז "מהותי", יצרנו  

שאנו מכירים מבתי הספר. זוהי פעילות כיפית וקלילה, אך משמעותית וייחודית! 

התבוננות פנימה, אנו מקווים לאפשר  בעזרת "תעודת מהות" המבוססת על 

מקום, לתת ביטוי ולרתום את הילד לקיום שיח מתבונן ומשמעותי ביניכם. השיח 

תעודת הערכה אישית  – הזה יוליד תוצר משותף שישמר עבורכם למזכרת 

ומהותית. המפגש הבלתי אמצעי הוא הזדמנות לאפשר לילד לשתף ולתת ביטוי 

 הפנימי.למחשבותיו, רגשותיו ועולמו 

 איך זה עובד? 

תתבקשו להכניס את פרטי המשתתף לצלם את תמונתו   לקישורברגע שתיכנסו  

בזמן אמת ואז יופיעו שאלות מנחות אותן תשאלו את המשתתף. בכל שאלה, יש 

למלא את תשובותיו בצורה כזו שתעמוד בהגבלת התווים, משמע יהיה עליכם 

 לזקק את התוכן המשמעותי מדבריו.

"תעודת  –זכרת בתום כל השאלות, תופיע תמונה המסכמת את התשובות כמ

 מהות".

כמובן שאנו מזמינים את המשתתף, בעזרתכם, לשתף את תמונתו עם 

 משפחתו/חבריו ולדון עליה עימם.

בלשון מנוסח התוצר הסופי . י נוחות מעמטהאפליקציה מנוסחת בלשון זכר  *

 .מתאימה לשני המיניםה

 קציה מותאמת לשימוש בטלפון נייד בלבד.* האפלי

 שותכם בכל שאלה! תודה על הסיוע, עומדים לר 

מרכז מהותי
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 שאלה כלל חידודו מיקוד

 |  הוא הספר בבית עליי האהוב הדבר .1

 לחברים,  מסוימים, לשיעורים  קשור להיות יכול הספר? בבית אוהב הכי אני מה

 וכיו'. ספריים בית  אירועים תחושות, לרגשות,

 |   עליו ללמוד אותי מסקרן  שהכי הדבר .2

  תופעות   מסוים,  שיעור  תחום,   נושא,  עוד?  ללמוד  רוצה  הייתי  מה  על   אותי?  מעניין  מה

 וכיו'. אותי  שמרתקות

 |  בעצמי  גאה  הכי  אני בו הדבר .3

  שהייתה   הצלחה  גאה,  אני  בו  בעברי  מסוים  רגע  להיות  יכול  בעצמי?  גאווה  לי  מסב  מה

 ... שהפגנתי. התנהגות אתגר, עם התמודדות לי,

 |   חבריי למען שעשיתי טוב משהו .4

 להיות חייב לא מחבריי. אחד את שימחתי שדרכו משהו נעימה, מחווה טוב, מעשה

 חבר. עבור טוב  של קטן מעשה גם ומשמעותי,  גדול רגע

 | עצמי למען שעשיתי טוב משהו .5

  המטרות  שלי, ההתפתחות שלי, הכיף בשביל -בשבילי השנה שעשיתי משהו

  השתתפתי  אם או אוהב, שאני בתחום לחוג הלכתי אם למשל שלי. והרצונות

 טוב.  לי שעשתה בפעילות

 | הבאה  שנה  לקראת בו להשתפר רוצה  שהייתי אחד דבר .6

 מסוים, מקצוע להיות יכול בו. ולהתפתח  בו, עצמי את  לאתגר רוצה שהייתי משהו

 תחביב.  הרגל, התנהגות, 

 | השנה  איתי לוקח שאני טוב דבר .7

  להצלחה  לי, שהייתה לחוויה קשור להיות יכול – עליי  שעברה מהשנה טוב זיכרון כל

 וכיו'. שקיבלתי לטיפ שלי,

 

 

 


