
 

 משוב תגובה לפעילות מדריך
 

 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 
אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.

 כנה ככל האפשר.

 
  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 
  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 
 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________________

____ 
 

 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 
 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

  
_______________________________________________ 

 

 תוף הפעולה

 משוב תגובה לפעילות מדריך
 

 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 
אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.

 כנה ככל האפשר.

 
  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 
  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 
 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________________ 

 
 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 

 
 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

  

_____________________________________ 

 שוב תגובה לפעילות מדריךמ
 

 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך האחרונה 
 אנא ענה על השאלות הבאות בצורה כנה ככל האפשר. שעברת.

 

 5)   1  2  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה
 שלילי( 1חיובי 

 

 5)   1  2  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 
 שלילי( 1חיובי 

 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :
____________________________________ 

 

 מה אתה יכול להוסיף: 
       _____________________________________ 

 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 
  _________________________________________ 

 משוב תגובה לפעילות מדריך

 

 שם ________   תלמיד יקר!
מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 

אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.

 כנה ככל האפשר.
 

  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2
 

  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2
 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________________
____ 

 

 מה אתה יכול להוסיף: 
       _____________________________________ 

 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 
 ____________________________________ 

 שוב תגובה לפעילות מדריךמ

 

 שם ________   תלמיד יקר!
מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 

אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.

 כנה ככל האפשר.
 

  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2
 

  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי  5)   1  2
 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________________ 
 

 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 
 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

  
_____________________________________ 

 שוב תגובה לפעילות מדריךמ

 

 שם ________   תלמיד יקר!
מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך האחרונה 

 אנא ענה על השאלות הבאות בצורה כנה ככל האפשר. שעברת.

 
 5)   1  2  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי 

 
 5)   1  2  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי 

 
 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________ 

 
 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 

 
 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

  ________________________________________ 

 משוב תגובה לפעילות מדריך

 
 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 

אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.
 כנה ככל האפשר.

 

  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה
 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 

  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 
 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :
____________________________________________

____ 

 
 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 

 
 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

 ____________________________________ 

 שוב תגובה לפעילות מדריךמ

 
 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך 

אנא ענה על השאלות הבאות בצורה  האחרונה שעברת.
 כנה ככל האפשר.

 

  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה
 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 

  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 
 שלילי( 1חיובי  5)   1  2

 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :
____________________________________________ 

 

 מה אתה יכול להוסיף: 
       _____________________________________ 

 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 
  

_____________________________________ 

 שוב תגובה לפעילות מדריךמ

 
 שם ________   תלמיד יקר!

מובא בפניך משוב תגובה ביחס לפעילות המדריך האחרונה 

 אנא ענה על השאלות הבאות בצורה כנה ככל האפשר. שעברת.
 

 5)   1  2  3  4  5      ?האם הבנת מה נושא הפעולה

 שלילי( 1חיובי 
 

 5)   1  2  3  4  5 האם השתתפת במהלך הפעולה? 

 שלילי( 1חיובי 
 

 האם נתקלת בבעיה מסוימת :

____________________________________ 
 

 מה אתה יכול להוסיף: 

       _____________________________________ 
 

 מה המסר שקיבלת מפעולה זו: 

  ________________________________________ 


