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:ב"בשפה בחטהערכה פנימית מתמשכת 
ההתחלההוא ת"עמימבדק 

.21.4.2021

מפגש ארצי לצוותי החינוך המיוחד

ר הדס גלברט"ד

ה"ראמ, מנהלת תחום הערכה מעצבת



2

במפגש היום
ככלי להערכה מעצבתת"עמינכיר את מבדק 

של פיתוח כלי ההערכה וניכנס לנעליו של המפתח" מאחורי הקלעים"נכיר מעט את 
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כנקודת התחלה להערכה' לכיתה זית"עממבדק –1חלק 

?מהן רמות ביצוע ומה הן מוסיפות–2חלק 

להערכה משולבת בהוראהת"עמיממבדק –3חלק 

טעימות
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ת"עמימבדק 

כנקודת התחלה

החינוך  של תחום הדעת במשרד רים "יסודי והמפמ-בשיתוף עם אגף עלה"ראמהפיתוח בהובלת . ז"בתשעפורסם 

מדריכים, מהאקדמיהומומחים , דורית רביד' ר פרופ"יו–מייעצת היגוי ועדת 
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(ה"אל-תכנית הכלה)המבדק מטרת 

לימוד בראשית  למֵצב את התלמיד היחיד בהקשר של ידע שהולם גיל ורמת 

:' כיתה ז

אורייניות של כל תלמידי הכיתה  -היכולות השפתיותמיפוי

תלמידים מתקשים עם המעבר לחטיבת הביניים  איתור

לספק למורים ולבתי הספר מידע מהימן שיאפשר להעריך  : הערכה מעצבת

את היכולות של תלמידיהם כבסיס להתערבות וכבסיס לתכנון ההוראה בכיתה

ביצוע למיפוי ביצועי התלמידים ביחס  מתאפשר הודות להליך של קביעת תקנים ורמות 

מומחיםמחקר ושיפוט מבוסס , המצופהלרמה 
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מבדק  
ת"עמי

'לכיתה ז

(במהלך ספטמבר)

טקסט ממיין

טקסט בסיסי
טקסט ברמה המצופה

:המטרה היא לספק את מקסימום המידע

":למה זה מגיע לי: "לכלל התלמידיםטקסט ממיין •

(מהתלמידים30%-כ, "?מי זה, הלו)"יחסית לטקסט קל מתקשיםלנתב •

"(1915הישרדות )"ברמה הנדרשת לטקסט ינותבו שאר התלמידים בעוד •

?  לקל או קשה( והשאלות הנלוות)הופך את הטקסט מה 



מאפייני הטקסט

ערכיים-לעומת נושאים חברתייםיום -מחיי היוםנושאים מוכרים 

מידע קונקרטי לעומת תכנים מופשטים  

לעומת רעיונות מורכבים" שקופים"רעיונות 

אורך הטקסט, נדירותמילים מוכרות או , משלב לשוני



מאפייני השאלות

:השאלותסיווג  

בתוכנית הלימודיםהמתוארים ממדי ההבנה •

נגישות המידע מושפעת מגודל  : עד כמה המידע זמין בטקסט-המידע נגישות •

דחיסות המידע, הלשון, מורכבות התוכן, יחידת הטקסט

דרך התשאול•

מבנים מוכרים, בטקסטקרוב לניסוח הניסוח בשאלה , הפניה לטקסט, סגור\פתוח

ממדי ההבנה לפי  
נגישות המידעתכנית הלימודים  

ובינוניתתוכן ברמת נגישות גבוהה מידעאיתור 

ונמוכהתוכן ברמת נגישות בינונית פרשנות והיסק

הערכה וביקורת
נמוכה  תוכן ברמת נגישות 

(אינטרטקסטואלית)

יש מידה רבה של  

:הקבלה בין הסיווגים
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השתמעויות
להוראה

[המידע משתמע בפסקה השנייה בטקסט]

:  מטרת השאלה

.  למצוא את המשותף לכל החברות האנושיות לפי ההגדרה בטקסט

:מה נדרש מהתלמיד

.לאתר הגדרה בטקסט. א 

.למצוא את המשותף לנושא מסוים לפי כל הפרטים בפסקה. ב 

.להבחין בין דוגמה פרטית ובין הגדרה כללית. ג 

טקסט ממיין

'למה זה מגיע לי'

איתור מידע: ממד הבנה

בינונית: נגישות בטקסט

קלה מאוד: דרגת קושי
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מהן רמות ביצוע  

?ומה הן מוסיפות



11

המחקר שליווה את פיתוח המבדק

?קל" קל"והקשה " קשה"האם הטקסט ה: חישוב ממוצע•

שונותרמות ביצוע נקודות חתך בין קביעתי "מתן פשר לציונים במבדק ע: קביעת תקנים•

:  מבנה המחקר

חלק א ממיין  :     התלמידיםכלל 

"קל"2ב"   קשה"1ב: הקצאה אקראית

":  נורמות"עיקרי מחקר 

מדגם מייצג

תלמידים1000-כ, כיתות40

ציון  

מינימום

ציון  

מקסימום

רמת ביצוע

1 2 3 4

1חתך ' נק

בין רמה ראשונה  
לשניה

3חתך ' נק

בין רמה שלישית  
לרביעית

2חתך ' נק

בין רמה שניה  
לשלישית

מה תלמיד נדרש רמת ביצוע מגדירה 

ברמה זואו מסוגל לבצע \לדעת ו
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קביעת תקנים ותיאור רמות ביצוע

ציון  

מינימום

ציון  

מקסימום

רמת ביצוע

1 2 3 4

1חתך ' נק

בין רמה ראשונה  
לשניה

3חתך ' נק

בין רמה שלישית  
לרביעית

2חתך ' נק

בין רמה שניה  
לשלישית

השאלות  כל סידור 

בכל הטקסטים

לפי קושי והסיכוי להשיב עליהן

שיפוט מומחיםבאמצעות מודל מתמטי

בדרישות  איפה יש קפיצה 

?  של השאלות

!זו נקודת החתך

:כל שאלהלגבי 

?  מה השאלה מודדת

?מה נדרש כדי להשיב עליה
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ציון  

מינימום

ציון  

מקסימום

רמת ביצוע

1 2 3 4

1חתך ' נק

בין רמה ראשונה  
לשניה

3חתך ' נק

בין רמה שלישית  
לרביעית

2חתך ' נק

בין רמה שניה  
לשלישית

או מסוגל לבצע בכל אחת מהרמות\מגדירות מה תלמיד נדרש לדעת ו

לסוג השאלות, לנגישות בטקסט, מתייחסות לממדי ההבנה•

ועל מה שהטקסט מזמןמבוססות על תכנית הלימודים •

:  שיפוט מומחים

מה נדרש מהתלמיד כדי להשיב עליה  בודקים עבור כל שאלה •

לתיאור אופרטיבי מה תלמיד שהשיב על שאלות כאלה יודע ומסוגל  במטרה להגיע •

וקשייםחוזקותמכוון לאיתור . לעשות

45%(4)מתקדמת 

25%(3)תקינה 

10%(2)בסיסית 

נמוכה  

(1)מבסיסית 

20%

תיאור רמות הביצוע

מה נדרש מהתלמיד  : נקודת ההתחלה

?בכל שאלה בטקסט מסוים

להגיע לתובנות וליצור הכללות: המטרה
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(4רמה )תיאור רמת ביצוע מתקדמת 

.רואה בטקסט יחידת שיח שלמה ועצמאית• 

הבנת הטקסט השלם ובין בין יכולת משלב : אינטרטקסטואליותרעיונות ודעות הדורשים , מפיק הסברים• 
.טקסטואלי רלוונטי–חוץידע 

.מציג רעיון או תופעה מנקודות מבט שונות ויוצר קשר לוגי ביניהן• 

.מסיק מסקנות המבוססות על מידע משתמע או מופשט• 

.הנדרשיםלקשרים הלוגיים מביע רעיון במבנים רטוריים לשוניים מורכבים בהתאמה • 

.שמות מופשטיםאזכורים של לרבות , מקשר בין חלקי הטקסט ומתייחס לכל סוגי האזכורים• 

.סמך ידע כללי–משער השערות בנוגע לטקסט על• 

.יוצר הכללות המתבססות על הערכה וביקורת של הטקסט• 
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(1רמה )תיאור רמת ביצוע נמוכה מבסיסית 

(לשורות מפורשות בטקסטהפניה )מזהה או מאתר פרטי תוכן בטקסט לפי מראה מקום נתון • 

(.מידע גלוי ומפורש במקום אחד בטקסט)מזהה או מאתר מידע גלוי ברמת נגישות גבוהה בטקסט • 

מזהה או מאתר פיסות של מידע גלוי בטקסט ומסיק מסקנה המשתמעת מן הטקסט בבירור• 

מפיק באופן חלקי פרטי מידע ברמת מילה או משפט ללא התייחסות לרעיון שלם בפסקה או לטקסט  • 

.השלם

, ללא פרטים הדורשים התייחסות לרעיון( זמן, מקום)משלים פרטים קונקרטיים ברמת מוכרות גבוהה •

.גורם או להכללה ברמת מוכרות נמוכה

מסיק מסקנות הנוגעות לקטגוריה קונקרטית אחת או לנקודת מבט אחת מבין כמה נקודות מבט נדרשות  • 
(.חלקיתתשובה )
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השתמעויות
להוראה

"  קשה"טקסט 

'1915הישרדות '

:מטרת השאלה

.לאתר פרטי מידע שהם ראיה להבנת רעיון•

.להוכיח קביעה בטקסט בעזרת פרטי מידע גלויים או בעזרת דוגמאות•

:מה נדרש מהתלמיד

המוכיחים שההרפתקה  , לאתר רק את הפרטים השליליים במודעה•
(.הכבוד וההכרה שבהצלחה—במודעה יש גם פרטים חיוביים )מסוכנת 

סכנה  -( לאחר איתור הפרטים)למיין את תוצאות ההשתתפות בהרפתקה •
.כבוד והכרה מצד שני, מצד אחד

איתור מידע: ממד הבנה

גבוהה: נגישות בטקסט

בינונית-קלה: דרגת קושי

הפניה לשורות  )מזהה או מאתר פרטי תוכן בטקסט לפי מראה מקום נתון •

(מפורשות בטקסט

מידע גלוי  )מזהה או מאתר מידע גלוי ברמת נגישות גבוהה בטקסט •

(בטקסטומפורש במקום אחד 

1מה נדרש מתלמיד ברמת ביצוע -לקוח מתוך תיאור רמות הביצוע  
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השתמעויות
להוראה

"  קשה"טקסט 

'1915הישרדות '

:מטרת השאלה

מתרכז בהבנת  , המידע בכל הטקסט)להסביר עובדה מנקודות מבט שונות •
(פסקה אחת

:מה נדרש מהתלמיד

לבחון עובדה משתי נקודות מבט מנוגדות•

?  מה נחשב הצלחה ומה כישלון–להסביר את שתי נקודות המבט לפי הטקסט •
?ואנשיושקלטוןמהו המצב המורכב שאליו נקלעו 

פרשנות והיסק: ממד הבנה

נמוכה: נגישות בטקסט

קשה-בינונית: דרגת קושי

.מציג רעיון או תופעה מנקודות מבט שונות ויוצר קשר לוגי ביניהן• 

.מסיק מסקנות המבוססות על מידע משתמע או מופשט• 
4מה נדרש מתלמיד ברמת ביצוע -לקוח מתוך תיאור רמות הביצוע  
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השתמעויות
להוראה

"  קל"טקסט 

'מי זה, הלו'

פרשנות והיסק: ממד הבנה

(ט"א)נמוכה : בטקסטנגישות

בינונית-קלה: דרגת קושי

:מטרת השאלה

לבדוק הבנה של רעיון לפי רוח הטקסט  •

טקסטואלי-ובעזרת ידע חוץ

:מה נדרש מהתלמיד

להבין את המשפט המצוטט ולהתמקד  •

במילת המפתח שבו

לבחור את המשפט שיש בו את הרעיון  •

המשתמע מהתוכן בפסקה

לגורמים או לסיבות, משלים פרטים ברמת מוכרות בינונית הנוגעים לרעיונות• 

יוצר אינטגרציה בין ידע אישי ובין ידע מהטקסט• 
3מה נדרש מתלמיד ברמת ביצוע -לקוח מתוך תיאור רמות הביצוע  
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מדעים, מתמטיקה, אוריינות קריאה, שנים3מתקיים מידי , OECD-של המחקר 

אחרותלשקף למערכות חינוך תמונת מצב ביחס למדינות : מטרת המחקר

בכל מדינהמשתתפים 6000-כ, מדינות70-מדגם מייצג בכ, 15-16בני : משתתפים

!גם מחקר פיזה מדווח על רמות ביצוע

:מחקר פיזה מדווח עבור כל מדינה

ציון ממוצע  •

שיעור תלמידים בכל רמת ביצוע•

ה"ראמהמסגרת המושגית באתר 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2018.htm
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מתקשים  2, תקינות5, ביצוערמות 7(: 15-16בני )רמות ביצוע במחקר פיזה 

התלמידים מסוגלים לעשות בכל רמהמה רמת ביצוע

הקורא מסוגל להראות  .כאחדבאופן מפורט ומדויק ,מרוביםוהנגדותהשוואות ,היקשיםבדרך כלל התלמיד יודע לעשות 6רמה

עשוי  הקורא .יותרהמשימות כרוכות במיזוג של מידע משני טקסטים או לעתים ו, נתוןהבנה מלאה ומפורטת של טקסט 

הערכה  במשימות .להתמודד עם רעיונות לא מוכרים לנוכח מידע מתחרה בולט וליצור קטגוריות מופשטות לפרשנויות

התחשבות  תוך , מוכרוביקורת הוא עשוי להעלות השערות או לעשות הערכה ביקורתית בנוגע לטקסט מורכב בנושא לא 

חשוב במשימות  תנאי .לטקסטבמספר רב של אמות מידה או נקודות מבט ויישום של הבנה מתוחכמת שמקורה מעבר 

.ברמה זו הוא דיוק בניתוח ותשומת לב קפדנית לפרטים שאינם בולטים בטקסטיםואחזורושל איתור מידע 

הנושאאתלזהות,בזוזותלויותשאינןמפורשמידעשלפיסותכמהאו,מפורשמידעשלפיסהלאתרמסוגלהתלמיד'א1רמה

-יום,נפוץידעלביןהטקסטמתוךמידעביןפשוטקישורלעשותאו,מוכרנושאעלבטקסטהמחברכוונתאתאוהמרכזי
.מתחרהמידע,איןכמעטאו,ואיןבטקסטבולטהנדרשהמידעכללבדרך.יומי

להסיקשישיותראואחתמידעפיסתשלאיתורמצריכותעמןלהתמודדמצליחשהתלמידזוברמההמשימותמקצת2רמה

,בטקסטמרכזירעיוןלזהותלהידרשעשויהקוראאחרותבמשימות.תנאיםבמספרעומדותשהןולוודאהטקסטמתוך

להיסקיםנדרשוהקוראבולטאינוהמידעכאשר,בטקסטמסויםחלקבתוךמשמעותלהביןאווקשריםיחסיםלהבין

הערכהבמשימות.בטקסטיחידמאפייןסמךעלהנגדותאוהשוואותלכלולעשויותזוברמהמשימות.נמוכהברמה

ועמדותאישיתהתנסותסמךעל,חיצוניידעלביןהטקסטביןקישוראוהשוואהלעשותהתלמידעלזוברמהטיפוסיות

.אישיות

:בהערכה פנימית מעצבת

,  אנחנו רואים את התלמיד

את בית הספר, את הכיתה
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מבחנים ויחידות  

הערכה להערכה  

פנימית מעצבת
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להערכה משולבת בהוראהת"עמיממבדק 

לא רק על היכולות של  , לאסוף מידע עשירשילוב הערכה בהוראה מאפשר 
גם על ההתקדמות שלואלא , בנקודת זמן מסוימתהתלמיד 

כעת כשהכרנו את 

הרקע לתיאור רמות 

:הביצוע

ההשתמעויותמהן 

?להוראה
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ה"ראמ, כלים להערכה פנימית–קטלוג דיגיטלי 

ב"חט, שפה עברית

https://www.rama.education/tools/
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ה"ראמ, כלים להערכה פנימית–קטלוג דיגיטלי 

ט-ח-ז, יחידות הערכה בעברית
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'ט', ח', לכיתות ז–יחידות טקסט 

שמשתלבות תוך כדי ההוראה, קצרות, קטנותהערכה מונגשים כיחידות טקסטים ממבחנים 

. לשלבם במהלך השיעורולכן נוח ולבדיקה נוח ומהיר יחסית להעברה •

ארוךפחות את התלמידים משימוש במבחן מלחיץ •

שונותלכיתות , מגוון טקסטים לבחירה לתלמידים שונים•

הערכה בפעימות קטנות במהלך פרק זמן קצר מספקת מידע עשיר למורה•

גמישות בהעברה ובבדיקה

במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות אותן להעביר ניתן •

בה ועודהמיומנות שרוצים לעסוק , הנלמדהנושא : ההערכה

מתאפשרת בחירה והתאמה של הטקסטים לתלמיד ותכנון הוראה מותאמת•

,  פעילויות, להוסיף טקסטים, להסיר שאלות, להוסיף שאלות, לשנות את השאלות: הכול הולך•

שיח בכיתה, משימות
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השתמעויות
להוראה

יחידת מבחן

מידעיטקסט 

(ט"מתשע)

המכונות  ...'

את  שיקחו

'העבודה שלכם

הערכה ביקורתית: ממד הבנה

ורפלקציה

ט"אנמוכה : נגישות בטקסט

קשה-בינונית: דרגת קושי

משלב בין יכולת    : אינטרטקסטואליותרעיונות ודעות הדורשים , הסבריםמפיק •

.טקסטואלי רלוונטי–הטקסט השלם ובין ידע חוץהבנת 

.הכללות המתבססות על הערכה וביקורת של הטקסטיוצר •

4מה נדרש מתלמיד ברמת ביצוע -ת"עמילקוח מתוך תיאור רמות הביצוע במבדק 

:מתוך המחוון
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מסייעות להערכה של ת"עמיכיצד רמות הביצוע של 
?טקסטים אחרים

לימודיםתוכניתהמבדק כמו גם המבחנים מבוססים על אותה 

[איתור מתקשים-מטרה נוספת ת"לעמי]

בידע  להתבונן מספקות לנו משקפיים ת"עמירמות הביצוע שנקבעו למבדק 

יחידות מבחן וטקסטים אחרים, התלמידים גם בטקסטים ממבחניםשל 

?  האם השיב נכון: לא נסתפק בלבדוק

? השאלה ומהו מסוגל לבצעיודע תלמיד שענה על מה : אלא נברר גם

...כיווןאבל נותן , מדויקזה לא 

?איפה זה עוזר לי

,  לכיתה, בחירת טקסטים לתלמיד•

באופן דיפרנציאלי

התאמת השאלות בטקסט להערכה•

האם יש עוד מאפיינים של יכולות  •

?שבאים לידי ביטוי בטקסט מסוים
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להערכה מתמשכת בשפהת"עמיממבדק : לסיכום

:הערכה משולבת בהוראה
לא רק על היכולות של התלמיד  , לאסוף מידע עשירמאפשרת •

שלואלא גם על ההתקדמות 
היכולות הנדרשות בתחום  את העמקת ההבנה של מזמנת •

וכך לתכנן את ההוראה או , לומדיםתלמידים הדעת ואיך 
ההתערבות

?הביצוערמות מה מוסיפות 
התלמיד בצורה אופרטיביתהיכולות של את מפרטות •
התלמידשיסייעו לקידום פיגומים ותיווך מאפשרות לי לתכנן •
מכוונות אותי בבחירת הטקסט הבא•
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תודה


