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 22/ נוב'  חשוון התשפ"ג 

 

 מבחן ארצי על ספר דברים  

 ג פ" כיתה ו' תש 

 

 היסודיים  למנהלי בתי הספר 

 מורות ומורי תנ"ך , רכזי תנ"ך 

 שלום וברכה 

 

 מבחן ארצי בספר דברים  

הוא    המבחן.  חומשהמבחן הארצי בכיתות על חומש דברים הוא מבחן פנימי המשמש כעוגן בדרך להשלמת ה

אל    של התלמידים  יכולותיהם  בהערכת  וכן,  דברים   חומש בהידע שנלמד    להערכת  הספר   ית כלי למורה ולב

 .  מול הנדרש בתכנית הלימודים

היה  יטופס המבחן  .פנימית בלבד  במתכונת  תקיים מ והוא  כי תבא,  –דברים  המבחן נערך על פרשות 

ביום  ,  'מדידה והערכה' תחת הלשונית תנ"ך חמ"ד יסודי,  – המפמ"ר בפורטל הפדגוגי באתר להורדה זמין  

 (.  28.5.23)  ראשון ח' בסיון התשפ"ג

   .( 2.6.23עד יום ששי י"ג בסיון התשפ"ג )בשבוע זה,  את המבחן יעבירו בתי הספר במועד שיבחרו 

 כאמור, המבחן הוא מבחן פנימי. העברת המבחן, בדיקתו, והלמידה ממנו, נערכים על ידי צוות בית הספר. 

  ( 27.12)שלישי ג' בטבת התשפ"ג  המבחן הארצי תתקיים ביום  לכלל המורים בנושא  מקוונת    ארציתהדרכה  

 הדרכה לקראת הוראת פרשת עקב(. צמוד להמפגש  , המקוונות למשתלמים בהדרכות . )20:30בשעה 

 . לכניסה לחדר ההדרכה

 

 מפרט  

 ג תכנון שנתי מותאם תשפ"המבחן הוא על תכנית הלימודים על פי הנושאים המופיעים ב 

   לד - פרקים כו/    כה-פרקים כא /   כ-פרקים א פירוט הנושאים מופיע בתוכנית הלימודים בחומש לכיתה ו:  

 . למבחני מדף תמצאו גם מבחני מדף משנים קודמות. להלן קישור  באתר ראמ"ה

 

 ת המבחן בדיק

  ההוראה   לגבי הפקת לקחים  למידה ו  אפשרממצב על הלמידה של התלמידים, ונותן לנו תמונת  המבחן הארצי  

מחוון לבדיקה, וכן קובץ אקסל לאיסוף  תמצאו באתר המפמ"ר גם  לצד טופס המבחן    . הספר  בבית  והלמידה 

הספר  ישמש  אשר  התוצאות,   בית  פנימית. את  הבדיקה  ללמידה  ועל  הכלים  על  יתקיים    והניתוח   הסבר 

 בהדרכה המקוונת. 

 

 בס"ד

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/elementary/pedagogy-of-the-hamad-bible/measurement/
https://edu-il.zoom.us/j/5847343713?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09#success
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/Annual-planning-dvarim-tashpag.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-1-1-20.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-21-25.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/dvarim-mitve-26-34.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MivchaneyChemed/ChemedDvarim.htm


 

 

 

 למידה בעקבות המבחן

ולשם כך נקיים מפגשים בעקבות המבחן    , ליכי הלמידה מהמבחן ברמת המחוזתהמעוניינים לחזק את  אנו  

המבחן.   לפני  הודעה  כך  על  יקבלו  הביקור  יתקיים  אצלם  אשר  הספר  בתי  מחוז.  בכל  ספר  בתי  במספר 

 .  רומפמ"  פיקוח המחוזינציגות יתקיימו בהשתתפות ביקורים ה

נתמקד בנושא הוראת התורה, תוך למידה משותפת עם צוות כיתות ו' והנהלת בית הספר: מה    בביקורים אלו 

ללמוד מכם,   נוכל  פיקוח  כצוות  אנו  בית הספר מהמבחן, מה  צוות  את    רפשל על מנת  במה נתמקד  למד 

 ההוראה בהמשך וכדו'.   

 

ו' בקבוצות הווטסאפ בהם תוכלו לקבל רעיונות,  אנו ממליצים למורי כיתות ו' להצטרף לפורום מורי כיתות  

 . https://did.li/kvotzotהצעות לשיעורים ולעקוב אחר ההתקדמות לאורך תכנון שנתי. מצ"ב קישור: 

 

 

 לתלמיד שאלון עמדות

המרכזית  מטרת הערך  השאלון נועד לתת לצוות בית הספר כלי משוב ללצד המבחן שאלון עמדות לתלמיד.  

ביחס של התלמיד לשיעורי תורה, לחומש,  השאלון אנונימי, והוא עוסק    .של הקניית אהבה וחיבור לתורה

חשוב להעבירו בכיתה על מנת למורה שיקוף של  מקוונת(  לשאלון גירסה מקוונת )תוצג בהדרכה ה  וללימוד.

כנספח  השאלון מצורף    .ונקודת מוצא ממנה ניתן לקבוע יעדים להתקדמות ושיפור   יחס התלמידים ללימוד 

 למכתב זה. 

  

המטרה המרכזית בהוראת תורה היא הפנמת ערכי התורה, ומטרה זו צריכה ללוות אותנו לכל אורך  נזכור כי  

 . ת הכלים להשגתהשתלבים בדרך למטרה זו, ומדייקים אדרך המ ני אבהערכה הם תהליכי ה. ההוראה

 

 בלימוד התורה, באהבת התורה, וגם במבחן.   לכולם  בהצלחה

 

 

 ליברמן   יאיר הרב                        ד"ר איילת סיידלר                         

 יסודי   רכז הוראה ארצי                      בחמ"ד  ך "תנ ר "מפמ 

   

 

 

 

              

https://did.li/kvotzot

