
 החינוך משרד
 שפות אגף - הפדגוגית המזכירות

 וביסודי יסודי־בקדם העברית הוראת על הפיקוח

 

1 
 

 

 תשפ"ג כלי ההערכה הפנימית בעברית לאורך שנת הלימודים פריסת

 
-ספטמבר
-מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר

 יוני-מאי אפריל

כיתה 
 א

 הערכת הפרופיל האורייני
 5-10משימות  –מבדק א  4 ,3משימות  –מבדק א 

 1 2 ,1משימות   - מבדק א

כיתה 
 ב

 2מבדק שטף קריאה פרטני
 *,קריאה שטף –מבדק בעברית לכיתה ב   

 הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, לשון

 הבנת הנקרא וידע לשונימבחני מדף ב
 

 מבדק שטף קריאה פרטני
 

 3כיתה בלמבדק הכתיבה 
 ה(י)פעימה שני הכתיבה לכיתה במבדק  )פעימה ראשונה(

כיתה 
 ג

 מיפוי כיתה
אחת ממשימות ההערכה המומלצות 

 באתר ראמ"ה
 באתר המפמ"ראו 

 

 המשלב הערכה והוראה לסירוגין מהלך
הבנת הנקרא, לשון,  וספרות, כתיבה,   –

  –אוריינות דיגיטלית, שיח דבור 
 
   

 מיפוי כיתה
אחת ממשימות ההערכה המומלצות  

 באתר המפמ"ר
 
 

 ד-מבדק כתיבה  ג
 מבדק שטף קריאה פרטני

 

 
 מבדק שטף קריאה פרטני

 

משימה מתוקשבת להערכת אוריינות  
 דיגיטלית

 
 ד-מבדק כתיבה  ג

כיתה 
 ד

 

משימת 
 הערכה מתוך 
 אתר ראמ"ה

באתר או 
 המפמ"ר

מבחן תמונת מצ"ב 
 תשפ"ב ככלי פנימי

+ כלי לניתוח 
 טעויות

  הערכה חיצונית בית ספרית
 "תמונת מצב"

  + משימת הערכה פנימית בכתיבה

  החיצוניהמבחן העברה חוזרת, פנימית של 
 אתר ראמ"ה משימת הערכה מתוך או 

 באתר המפמ"ראו 

 מבדק שטף קריאה פרטני
ליל משימת הערכה מותאמת לשונות  

 הגחליליות

 מבדק שטף קריאה פרטני
 

 ד-מבדק כתיבה  ג ד-מבדק כתיבה  ג

כיתה 
 ה

אחת ממשימות ההערכה המומלצות 
 באתר ראמ"ה

 באתר המפמ"ראו 

 כתיבהו הנקראהבנת מבחני מדף 
 כתיבהו  הבנת הנקרא, לשוןמבחני מדף  

 מבחן הבנת הנקרא מותאם לשונות    מבדק שטף קריאה פרטני
 "(הגחליליותליל "כמו ) 

 

 
 מבדק שטף קריאה פרטני

 

 ו-מבדק כתיבה לכיתות ה ו-מבדק כתיבה לכיתות ה

כיתה 
 ו

אחת ממשימות ההערכה המומלצות 
 באתר ראמ"ה

 באתר המפמ"ראו 

שימות הערכה של הבנת הנקרא, לשון מ
  הוכתיב

משימות הערכה של הבנת הנקרא, לשון 
   וכתיבה

 מבדק שטף קריאה פרטני מבדק שטף קריאה פרטני

 ו-מבדק כתיבה לכיתות ה
 ו-מבדק כתיבה לכיתות ה

 
 

 

                                                           
 המבדקים מגיעים מודפסים אל בתי הספר. 1
 הכלים למבדק שטף הקריאה והמדריך למורה נמצאים באתר החינוך הלשוני.   2
 המדריכים למורה נשלחו מודפסים אל בתי הספר עם המבדקים של הבנת הנקרא. 3
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