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  היגוי הועדת 

  טרופר, מפמ"ר להוראת התנ"� בחמ"דהרב יהודה 

  להוראת התנ"� בחמ"דלשעבר מפמ"ר מירי שליסל, גב' 

  מכללת אורות ישראל, ד"ר רבקה רביב

  מכללת אורות ישראל ,גב' ברוריה מיכמ 

  בתנ"�מר נדב טחובר, מורה בכיר 

  'ראמ"ה, 'הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�

  ד"ר חני שלטו , מנהלת תחו! הערכה מעצבת 

  , מנהלת ג# מאגרי משימות אבי"אורנה שר ד"ר

  ד"ר ליסה אמדור, מנהלת לשעבר של ג# מאגרי משימות

   המרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטחפיתוח: 

  מר יאיר ליברמ , רכז הדרכה ארצי בתנ"� :ראש צוות הכתיבה

   ציפורה נווהגב' נדב טחובר;  מר עדיאל שושני; מר  :חברי צוות הכתיבה

   ראקל סיטמ גב'  : וכתיבה ריכוז

   ענת דרו� שמש גב'; גילה בטורי גב' :הקפסיכומטרי

  גב' מיכל אילו  :עריכת לשו 

  ראקל סיטמ גב' : גב' רהאדה ערפאת, עיצוב, גרפיקה והפקה

  :  מר איל אילת איור

 תהילה גרינוולדגב' :  פיתוח מאגר המשימות ניהול

 מר עוזי סגירול פיתוח מבחני! ארציי!: ניה

  

  

  זכויות יוצרי� לסמלוני� במדרי� למורה

  :�  Black Jack/shutterstock.com ספר:�מחשב  Kittichai/shutterstock.comשעו

  Gazlast/shutterstock.com דפי משימה:  naihei/shutterstock.comפאזל: 

ותרמו לנו  ,ור� ניסוי המשימותלמנהלי� ולמורי�, ששיתפו עמנו פעולה לצ תודה מיוחדת

 .שיפור המשימותשל מהל� התאפשר מניסיונ� הפדגוגי העשיר. הודות לה� מידיעותיה� ו
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  ,מורים יקרים

  ו בבתי ספר הממ"ד. -אנו מתכבדים להציג לפניכם את מאגר המשימות בתורה לכיתות ג

מאגר המשימות משלים נדבך נוסף של כלי הערכה בתכנית הלימודים המתחדשת לבתי הספר 

  היסודיים. 

 היא מטלה יישומית שמטרתה להעריך ידע נלמד ורעיונות בדרך יצירתית ומהנה. משימת הערכהמשימת הערכהמשימת הערכהמשימת הערכה

מרגישים שהמבחן אינו כלי מספיק להערכה, בייחוד אם אנו רוצים שהתלמיד ייתן לא פעם אנו 

ביטוי למהות הנושא הנלמד ולערכים הנובעים ממנו, ולא רק לפרטי ידע. משימות ההערכה 

מזמנות לתלמיד אפשרות להביע את עצמו באופן אישי ולהציג את כישוריו השונים. מאגר 

  ם בדרכים שונות.המשימות מגוון ומקיף נושאים רבי

דווקא בלימוד התורה, שביסודו הוא לימוד ערכי, אנו נדרשים להוסיף כלים מתאימים אשר 

  יאפשרו לתלמידים לתת ביטוי למה שנלמד בדרכים נוספות, מגוונות ויצירתיות. 

למשימת הערכה אין "תשובה אחת נכונה", ותלמידים יכולים להציע זוויות ראייה שונות, 

ותוצרים שונים. עם זאת אין זה אומר שכל ביצוע הוא מיטבי. לכל משימה מצורף  מסקנות שונות

מדריך למורה, ובתוך המדריך יש מחוון. המחוון מכיל דוגמאות של תוצרי תלמידים, בליווי 

הסבר קונקרטי כיצד להעריך את רמות הביצוע השונות. חשוב להשתמש במדריך כדי להפיק את 

  התועלת המרבית מהמשימה. 

  הצעתנו היא כי בתחומים שבהם יש משימת הערכה, תחליף המשימה את המבחן. 

חלק בעל משמעות, יש גם לתהליך  אינו דומה למבחן. בביצוע משימהביצוע משימת הערכה 

  ולכן יש צורך בנוכחות ובמעורבות המורה בהסברים ובהכוונות למשימה. 

התלמידים בסיוע המורה כדי לוודא לא אחת המלצנו שהשלב הראשון במשימה יבוצע על ידי 

שהמשימה בהירה ומובנת להם. כמו כן חשוב לתת במה לתוצרי התלמידים, ולהסברים הנלווים 

  להביע אותו. ומדוע בחרו דווקא בדרך שבה בחרומהו הרעיון שהביעו,  –שלהם 

ה גם בסיס להעלאת הצעות ורעיונות משלכם ים כי השימוש במשימות ההערכה יהיאנו מקו

ולהעלות אותם  למדים. נשמח לקבל מכם רעיונותלמשימות נוספות בפרשות ובנושאים שאתם מ

  לאתר "ללמוד וללמד".

  בעמוד הבא מוצגת טבלה מסכמת של משימות ההערכה ומקומן בתכנית השנתית.

   

  מטח על השותפות הפורייה בהכנת המשימות. תודתנו העמוקה לצוות ראמ"ה ולצוות

  יאיר ליברמן וצוות הכתיבה                                                                 
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  מבוא

 לימודי!העל סמ� תכנית התלמידי!  הישגיאת  להערי� מאפשרות למורי! במאגר זהש ביצועהמשימות 

 ג!משימות פתוחות, מורכבות, מאתגרות ולעתי!  ברוב ה   מאגרמשימות ה בדר� שונה ממבח  סטנדרטי.

 ניתוחיכולת על  ,תוצרי! המעידי! על הבנה מעמיקה יכולי! לפתחמשכות. באמצעות  התלמידי! מת

  מנקודות מבט שונות. נושאי! מתכנית הלימודי! בפרשנות והתבוננות על  תכני!, וכמו כ 

  

מנות עבודה בצוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיו  קבוצתי, הערכה עצמית המשימות מזַ 

  .רפלקטיביי! שאינ! מתאפשרי! במבח  שגרתי קצרומהלכי! 

  

כדי שיוכלו להערי� את  למורי! המיועדי! למידה חומרי של נוס# נדב� בתורה הוא המשימות מאגר

מאפשרות לבחו  סוגיות  המשימות. ומעניינת מקדמת, מאתגרת למידה ג! צדהב שיש בדר� התלמידי!

בעלת הפנמה כדי  תו� בכיתהולפירושי! שנלמדו פרקי! ל בנוגעאקטואליות מעולמ! של התלמידי! 

   .מחשבתי"ברובד המוסרימשמעות 

  

בחינו�  והערכה למדידה הארצית הרשות בי  פעולה שיתו# של תוצאה הוארה המשימות בתו מאגר

 את פיתח כתיבה . צוותהחינו� במשרד התנ"�הפיקוח על הוראת  ,מינהל החינו� הדתי (ראמ"ה) ובי 

  ושלתנ"� בחמ"ד מפמ"ר מר יהודה טרופר,  של !בראשות מקצועית היגוי ועדת של בסיועה המשימות

.שבעת כהונתה כמפמ"ר תנ"� בחמ"ד התחילה את תהלי� הפיתוח של המשימותגב' מירי שליסל 
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  ומבנהו המשימות בתורה תכולת מאגר
  

  .ו–ג יתותבכ המקצוע את המלמדי! המורי! עומדות לרשות משימותהערכה. ה משימות 12 במאגר

  . הגיל משכבות אחת בכל החדשה תכנית הלימודי! מושתתות על אגרהמ משימות

  

 :משימות המאגר 12

  המשימה לתלמיד  נושא המשימה המשימהש�  חומש

   

   

  שמות

 (כיתה ג)

צמיחת הגאולה מתו� סיכו! פרשת שמות:  שעבוד מצרי�

  משה  גזירות, תחילת שליחותוהשעבוד ה

!, כתיבת כרזות התאמת איורי! לפסוקי

  בש! מל� מצרי!

חשיבות  ומשמעות  הייחודית של עשרת  ברותיעשרת הד

  ברותיהד

התאמת פסוקי! לאיורי!, מיו  הדיברות, 

  הכנת שקופיות 

דיני נזיקי   ותכונותיו, תפקיד הדיי  משפטי� 

  מתו� פרשת משפטי!  ושומרי!

מילוי הצהרת דיי , כרטיסיות תובע 

  ונתבע מתו� הפרשה 

המשכ� אלבו� 

 שלי

, ביקור ! ותפקיד! של כלי המשכ מיקומ

  ."מקדש מעט"" בבית כנסת

כרטיסי כלי!, הדבקה בתרשי!, ביקור 

 צילו! וכתיבה –ב"מקדש מעט" 

   

  

  ויקרא

 (כיתה ד)

דמותו של רש"י "רב  של ישראל", הכרת  רש"י 

  כתב רש"י

סרטו , משחקי זיכרו  ותפזורת להכרת 

  כתב רש"י 

חשיבותה והופעותיה  – דמותו של הכה  כהני� 

  השונות בחומש ויקרא

התאמת איורי! לפסוקי!, הכנת "תיק 

  ליווי לכה  המתחיל"

; מצוות ומנהגי!תאריכי!  –החגי! בחיינו  חגי ישראל

  ובי  חגי! חגי! דאורייתא הבדלה בי  

  דרבנ 

תעודות זהות הכנת לוח שנה אישי, הכנת 

  עדי!על המו ומשחק קלפי!

   

  

  במדבר

(כיתה 

 ה)

מיקו!  –מילוי תרשי! מחנה ישראל     מחנה ישראלסידור   מחנה ישראל

פתרו   האוכלוסי ; השבטי! ומספר

  חידות

בעבר הירד  המזרחי בשנה הארבעי! סע המ פרקי מסע

  הדר�, הקשיי! והאמונה    –

סימו  מקומות ודרכי! במפה, איגרת 

   המלצות למנהיגי הע! לקראת הדר�

סיכו! המידות והערכי! הנלמדי! מדמותו  משה רבנו

  דברי!–של משה רבנו בחומשי! שמות

פסוקי! ואיתור מידות;  כתיבת "איורי!

נאו! למושב הכנסת, או עיצוב 

  פינה/תערוכה בחדר לאור דמותו של משה

  

  דברי�

 (כיתה ו)

אמירת "שמע ישראל" במסורת ישראל,  שמע ישראל 

  הוייחודה כהצהרת אמונ

"שמע ישראל" במעגל  –מיו  איורי! 

בני משפחה, הכנת  שלהחיי!, ריאיו  

  סמל "שמע ישראל" 

�הרעיונות  –נאו! משה בספר דברי!  מעבר הירד

המרכזיי! שצריכי! להוביל את עוברי 

  הירד  אל האר. המובטחת

כתיבת הנחיות למנהיגי הע! כיצד לנהוג 

בחמישה תחומי חיי!, ע! כניסת הע! 

   לאר..

 

  



  
  

  

  

    הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

  מדינת ישראל
  מינהל החינו� הדתי  משרד החינו�

  התנ"� הוראתהפיקוח  על 

  ראמ"ה
 רשות הארצית למדידה והערכה בחינו�ה

  בס"ד

6/6  

6
 מאגר משימות תורה

  

 ובו "למורהמדרי� " הוא החלק הראשו�כל משימה מורכבת משני חלקי!. אגר דומה: מבנה המשימות במ

, התנאי! לביצוע המשימה יעדי המשימה, ,לביצוע המשימה דרשהנמפורטי! הענייני! האלה: ידע קוד! 

 וורטי! בומפ ,אנליטיהוא   המחוו(מחוו  התוצר המצופה מהתלמיד, ה ,לביצוע המשימה החומרי!

לכל שלב, דפי עזר  ובה הוראות "מידלתלהמשימה הוא " החלק השני. ונספחי! )הקריטריוני! להערכה

  ונספחי! רלוונטיי!. 

  

. תורהלסיכו!, מאגר המשימות הוא עוד נדב� של החומרי! המוצעי! למורי! המלמדי! את המקצוע 

תלמידיה! באופ   לי� הלמידה שלמורי! שישתמשו במאגר המשימות ביעילות, יוכלו להערי� את תה

  צדה ג!בש מגוונת מנו לתלמידיה! הערכהיזַ . ה! העולה בקנה אחד ע! תהלי� ההוראה שלה!

ידע המקצועי שלה! את ה להעשיר המורי! . באמצעות המאגר יוכלולמידה מאתגרת, מקדמת ומעניינת

 חלופות בהערכה.תחו! ב


