
כלי הערכה בחינוך הלשוני

.  רשימת הכלים שלהלן מסודרת על פי שכבות הגיל

יודגש שבנוסף לכלים שבמצגת קיימות גם משימות הערכה בכל אחת מיחידות המפותחות במסגרת  

.  מחולל ההוראה

.האוריינות הדיגיטליתכן קיימות משימות להערכה של אוריינות דיגיטלית משולבות ביחידות ההוראה של 
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/mesimot-oryanyot-digmey-horaa/


הערכה מיטבית משולבת בהוראה

מיטבית משולבת הערכההסבר כללי על אופן 

:בתנאי ביצוע גמישים ובהתאמה לצרכים, בהוראה

סרטון, כרזה
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https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/infographic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y0YCrGF9mR8


פירוט כלי ההערכה לכיתה א

הערותשם הכלי וקישורמטרת ההערכה

הערכה של רמת האוריינות  

, שיח דבור: היבטים. במכלול

,  ידע פונולוגי, גישה לספר

ידע כללי  

הערכת הפרופיל  

האורייני בתחילת  

כתה א

הכלי  . משולבת בהוראהכלי להערכה

מתאים לראשית כיתה א וכן למעקב  

.לאורך השנה

.  קבוצתינעשה באופן פרטני או

מבדק הקריאה והכתיבה  

'לכיתה א
מבדק הקריאה  

לכתה א

שמלוות את  עשר משימות הערכה

רכישת הקריאה והכתיבה לאורך שנת  

.  הלימודים

.ההערכה פרטנית

לבחינת הערכה מסכמת

התקדמות בשלבי רכישת  

פי שיטת הלימוד-הקריאה על

כלולים  ' בכל ספר לימוד לכיתה א

מבדקי קריאה לבחינת ההתקדמות על  

.  פי שלבי השיטה
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פירוט כלי הערכה לכיתה ב
הערותשם הכלי וקישורמטרת ההערכה

הערכה של רמת 

האוריינות במכלול 

, שיח דבור: היבטים

ידע  , גישה לספר

ידע כללי , פונולוגי

הערכת הפרופיל 

האורייני בתחילת  

כתה ב

הכלי נבנה לכיתה א אך . משולבת בהוראהכלי להערכה

.כיתה בבראשית מתאים למעקב

. קבוצתינעשה באופן פרטני או

הערכה של מכלול 

מיומנויות השפה בכיתה

ב

מבדק בעברית  

לכתה ב

,  הבנת הנשמע, כולל הערכה של הבנת הנקראהמבדק

הערכת הכתיבה נעשית פעמיים  . וכתיבה, כתיב, ידע לשוני

-הערכת הבנת הנקרא נעשית בחודשים דצמבר. בשנה

.חלקו נעשה באופן קבוצתי וחלקו באופן פרטני. ינואר

מדף בהבנת  מבחני

ידע  , כתיבה, הנקרא

לשוני

יחידות הערכה  

מתוך מבחני מדף  

הבנת  -לכיתה ב 

,  לשון, הנקרא

כתיבה

. ב ישנים"ההערכה מבוססות על מבחני מיצמשימות

.  מתאימות למיפוי כיתה או להערכה משולבת בהוראה

ניתן להעבירן  . השימוש על פי שיקול דעתה של המורה

,  טקסט ושאלות)באופן מלא או לחלקן לחלקים קטנים יותר 

(משימת כתיבה

יסתיים עד  . )בפיתוחאיתור מתקשים בקריאה

(לסוף החודש
המבדק כולל רשימת מילים וכן טקסטים קצרים לבדיקת

מיועד להערכה פרטנית לאיתור  . הקצב והדיוק בקריאה

. ולהכוונה להוראה, לזיהוי אופי הקשיים בקריאה, מתקשים

לקידום שטף  " קול קורא"המבדק משולב בתוכנית 

. הקריאה
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פירוט כלי הערכה לכיתה ג
הערותשם הכלי וקישורמטרת ההערכה

מתקשים  איתור

בקריאה

כלי להערכת שטף  

קריאה לכתה ג

המבדק כולל רשימת מילים וכן טקסטים קצרים 

מיועד להערכה פרטנית  . הקצב והדיוק בקריאהלבדיקת

,  לזיהוי אופי הקשיים בקריאה, לאיתור מתקשים

"  קול קורא"המבדק משולב בתוכנית . ולהכוונה להוראה

.  לקידום שטף הקריאה

מיפוי כיתה בראשית  

כיתה ג  

ערכות כלי מיפוי  

לתחילת שנת  

א"הלימודים תשפ

ידע לשוני  , הכולל הערכה של הבנת הנקראמבחן

.  וכתיבה

משימות הערכה  

, בהבנת הנקרא

ידע לשוני, כתיבה

–הבנת הנקרא 
כלים להערכה  

משולבת בלמידה

ההערכה מתאימות למיפוי כיתה או להערכה  משימות

השימוש על פי שיקול דעתה של  . משולבת בהוראה

ניתן להעבירן באופן מלא או לחלקן לחלקים . המורה

(משימת כתיבה, טקסט ושאלות)קטנים יותר 

שלוש  -המבדק יכלול משימות כתיבה להערכה פעמייםבפיתוחכתיבה לכיתה גמבדק

משולבות בתוכן הלימודי לכיתה גחלקן, בשנה

הערכה  כלי המשלב

והוראה של מכלול 

מיומנויות השפה

מתאים  ,הכלי מדגים שילוב מיטבי של הערכה והוראה.  בפיתוח

ההערכה וההוראה מתבצעות  . גם לשונות בכיתה

עולמוןתוך כדי משחוק בתוך , בצורה ידידותית

(.סימולציה)
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פירוט כלי הערכה לכיתה ד

הערותשם הכלי וקישורמטרת ההערכה

הערכה מותאמת  

לשונות בכיתה

כלי  -" ליל הגחליליות"

להערכה מותאמת  

ה  -לשונות בכיתות ד

הכלי מדגים כיצד ניתן לבצע הערכה קצרה של הבנת  

.באופן מותאם לשונות, הנקרא תוך כדי שיעור עברית

מיפוי כיתה  

בראשית כיתה ד

ערכות כלי מיפוי  

לתחילת שנת הלימודים  

א"תשפ

ידע לשוני  , הכולל הערכה של הבנת הנקראמבחן

.  וכתיבה

משימות הערכה  

, בהבנת הנקרא

ידע  , כתיבה

לשוני

כלים  –הבנת הנקרא 

להערכה משולבת  

בלמידה

ההערכה מתאימות למיפוי כיתה או להערכה  משימות

השימוש על פי שיקול דעתה של  . משולבת בהוראה

ניתן להעבירן באופן מלא או לחלקן לחלקים . המורה

(משימת כתיבה, טקסט ושאלות)קטנים יותר 

כתיבה  מבדק

לכיתה ד

-המבדק יכלול משימות כתיבה להערכה פעמייםבפיתוח

משולבות בתוכן הלימודי לכיתה דחלקן, שלוש בשנה

מאגר משימות  

לאיתור מתקשים  

והוראת כתיבה

ֶעְרכָּה לעידוד כתיבה  

-בעקבות קריאת טקסט

'ה-'לכיתות ד

.  הכלי מיועד להערכת כתיבה משולבת בהוראה
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https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx
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פירוט כלי הערכה לכיתה ה

הערותשם הכלי וקישורמטרת ההערכה

מיפוי כיתה  

בראשית כיתה ה

נשלח לבתי הספר על  

ה בתחילת  "ידי הראמ

השנה

.  ידע לשוני וכתיבה, הכולל הערכה של הבנת הנקראמבחן

כולל ניתוח טעויות  . ב ישנים"מבוסס על מבחני מיצ

.והמלצות להוראה

משימות הערכה  

, בהבנת הנקרא

ידע לשוני, כתיבה

כלים  –הבנת הנקרא 

להערכה משולבת  

בלמידה

.  ב ישנים"ההערכה מבוססות על מבחני מיצמשימות

.  מתאימות למיפוי כיתה או להערכה משולבת בהוראה

ניתן להעבירן  . השימוש על פי שיקול דעתה של המורה

טקסט  )באופן מלא או לחלקן לחלקים קטנים יותר 

(משימת כתיבה, ושאלות

מאגר משימות  

לאיתור מתקשים  

והוראת כתיבה

ֶעְרכָּה לעידוד כתיבה  

בעקבות קריאת  

ה-לכיתות ד-טקסט

.  הכלי מיועד להערכת כתיבה משולבת בהוראה

הערכה מותאמת  

לשונות בכיתה

-" ליל הגחליליות"

כלי להערכה  

מותאמת לשונות  

ה  -בכיתות ד

הכלי מדגים כיצד ניתן לבצע הערכה קצרה של הבנת  

.באופן מותאם לשונות, הנקרא תוך כדי שיעור עברית
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פירוט כלי הערכה לכיתה ו

מטרת 

ההערכה

הערותשם הכלי וקישור

מיפוי כיתה  

בראשית כיתה ו

ערכות כלי מיפוי  

לתחילת שנת הלימודים  

א"תשפ

ידע לשוני  , הכולל הערכה של הבנת הנקראמבחן

.  וכתיבה

.  ב"במתכונת מבחן מיצ

בהבנת  מבחנים 

,  כתיבה, הנקרא

ידע לשוני

כלים  –הבנת הנקרא 

להערכה משולבת  

בלמידה

ב ישנים  "ההערכה מבוססות על מבחני מיצמשימות

.  מתאימות להערכת מתקשים בכיתה ו. לכיתה ה

משימות הערכה  

, בהבנת הנקרא

ידע  , כתיבה

לשוני

כלים  –הבנת הנקרא 

להערכה משולבת  

בלמידה

ההערכה מתאימות למיפוי כיתה או להערכה  משימות

השימוש על פי שיקול דעתה של  . משולבת בהוראה

ניתן להעבירן באופן מלא או לחלקן לחלקים . המורה

(משימת כתיבה, טקסט ושאלות)קטנים יותר 
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