
  
   

  

  

   



  
  

  

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

 מדינת ישראל
 מינהל החינו� הדתי משרד החינו�

 הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 ראמ"ה
 רשות הארצית למדידה והערכה בחינו�ה

 בס"ד

2
 מאגר משימות תושבע"פ

  

  היגוי הועדת 

  מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פיהודה זולד�, יו"ר, ד"ר הרב 

  מפקח ארצי להוראת תלמוד ותושבע"פהרב דוד עצמו�, 

  הוראת תלמוד ותושבע"פמומחה תחו� הרב אברה� מלכיאל, 

  , ירושלי�שרייבר, מכללת ליפשי�ד"ר אברה� 

  בחמ"ד תושבע"פ, מדרי� הרב יהודה פויסט

  "דחמעברית  רכזתגב' יעל נדלר, 

   , מדריכת תושבע"פ בחמ"דגב' אורה קפלו�

  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, מטח :פיתוח

  ראש העי� 'אוהל שרה' בי"סרב , בישיבת ההסדר בקרני שומרו�ר"מ  הרב רפאל זיקרי, :יו"ר צוות כתיבה

  תושבע"פתנ"� ולמורה ל ,ציפורה נווהגב'  :חברת צוות כתיבה

   גילה בטורי גב'ו ענת דרו� שמש גב' :וכתיבה הקפסיכומטרי

   ראקל סיטמ�גב' : וכתיבה ריכוז

�  גב' מיכל אילו� :עריכת לשו

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

  מר איל אילת: איור

  תהילה גרינוולדגב'  :המאגר ניהול פיתוח

 :�  מר עוזי סגירניהול פיתוח מבחני� ארציי

ותרמו לנו  ,ולמורי�, ששיתפו עמנו פעולה לצור� ניסוי המשימות למנהלי� תודה מיוחדת

  .שיפור המשימותשל מהל� ההתאפשר מניסיונ� הפדגוגי העשיר. הודות לה� מידיעותיה� ו

          :מדרי� למורהב סמלוני�לכויות יוצרי� ז

  :�  Black Jack/shutterstock.comספר: �מחשב  Kittichai/shutterstock.comשעו

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



  
  

  

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

 מדינת ישראל
 מינהל החינו� הדתי משרד החינו�

 הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 ראמ"ה
 רשות הארצית למדידה והערכה בחינו�ה

 בס"ד

3
 מאגר משימות תושבע"פ

  לכבוד המורי� והמורות 

  המלמדי� והמלמדות 

  דיני�, משנה וגמרא 

  ה–בכיתות ג

 

  ,שלו� וברכה

  מאגר המשימות בדיני�, משנה וגמרא 

  ה–לכיתות ג

 הוא ה. מאגר המשימות–לכיתות ג דיני�, משנה וגמרא – פה מאגר משימות בתורה שבעלמובא חוברת זו ב

לתלמידי� לדרכי ההיבחנות הרגילות בכיתה. המטרה היא להציע וללמידה הרגילה  חומר לימודי המתווס!

לבטא הזדמנות  ולתלמידות לתת לתלמידי�. כמו כ� ודרכי הערכה אחרות אחרהוראה בסגנו� ולתלמידות 

משל עצמ�. העשייה היא אישית וג� בדר� הלמידה בכיתה באופ� יצירתי ו שה� רכשו במהל� עהיד את

  למה שהוא יצר בעצמו ובכוחותיו, וכ� ג� תלמידי� בגיל בית הספר היסודי.  מתקשרקבוצתית. כל אד� 

  (שיר השירי� א, ד) נאמר במדרש: 'ֲחָדָריו ַהֶ(ֶל' ֱהִבי%ִני'על הפסוק: 

כ� יש לה� לתלמידי חכמי� לכל אחד ואחד   ,חדרי חדרי� בתורתו קדוש ברו� הואלכש� שיש לו '

  .'חדרי חדרי� בתורתו

ונדרש עמל רב כדי להיקרא תלמיד , פה רק בתחילת דרכ� בלימוד תורה שבכתב ותורה שבעל ה�תלמידינו 

האלה אחד ואחת. המשימות ולחדרי החדרי� של כל  מניחי� את אבני היסוד לחדרבגיל הזה חכ�, א� 

פה מזוויות אחרות, וכ� להתחבר טוב יותר  תורה שבעלהכני ולהעמיק ולהפני� את ת ,ללמוד ותמאפשר

  לרכוש עוד כלי� ומיומנויות ללמידה אישית ועצמית. ולתכני� הללו 

  נוצרו ונכתבו.   �שמ� הלִ שֶ את המטרות  יגשי�אנו מתפלל� ומקווי� שביצוע המשימות הללו אכ� 

  

הרשות (חברי� וחברות מראמ"ה בה השתתפו שדות מעומק הלב לחברי ועדת ההיגוי, אנו מבקשי� להו

פה בחמ"ד, וכמוב� לכותבי�  ומצוות ההדרכה והפיקוח של תורה שבעל )הארצית למדידה והערכה

משותפת,  בעבודהרב קבוצה גדולה של חברי� וחברות שעמלו במש� זמ�  זו היאולכותבות של המשימות. 

  המוגמר שלפנינו. תוצר שהגיעו ללבטי� עד ב, במחשבות ויצירהובבכתיבה 

  

  שוב, תודה גדולה!

  בברכה רבה והצלחה גדולה,

  

  הרב יהודה זולד�

  מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ
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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�  המשימות האלה בדר� שונה ממבח� סטנדרטי.

תכני�,  ניתוחעל  ,תוצרי� המעידי� על הבנה מעמיקה יכולי� לפתחמתמשכות. באמצעות� התלמידי� 

  מנקודות מבט שונות. נושאי� מתכנית הלימודי� בפרשנות והתבוננות על  וכמו כ�

  

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

  .ומהלכי� רפלקטיביי� שאינ� מתאפשרי� במבח� שגרתי קצר
  

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

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

בעלת הפנמה כדי  תו� בכיתה להלכות ולמשניות הנלמדות בנוגעאקטואליות מעולמ� של התלמידי� 

   .מחשבתי –ברובד המוסרי משמעות 

  

בחינו�  והערכה למדידה הארצית הרשות בי� פעולה שיתו! של תוצאה המשימות בתושב"ע הוא מאגר

 כתיבה החינו�. צוות במשרד הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ ,מינהל החינו� הדתי (ראמ"ה) ובי�

מפמ"ר להוראת ההרב יהודה זולד�,  בראשותו של מקצועית היגוי ועדת של בסיועה המשימות את פיתח

  תלמוד ותושבע"פ.
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  תכולת המאגר

 עומדות לרשות משימותהערכה. ה משימותעשרה  שתי�יש פה   תורה שבעל במקצוע המשימות במאגר

  .ה–ג בכיתות המקצוע את המלמדי� המורי�

. בטבלה שלפניכ� הגיל משכבות אחת בכלתכנית הלימודי� החדשה  את משקפות במאגר המשימות

  כתובות המשימות. 

  

כיתה 
  ג

  סימני הסדר
  הלכה

  צדקה מצוות
  הלכה

  כשרות הלכות
  הלכה

  ביכורי� המשנה
  משנה

כיתה 
  ד

  סוכה
  משנה

  שבתאוצרות ה
  הלכה

  תענית מסכת
  הלכה

   קריאת שמע
  משנה

כיתה 
  ה

  ראש השנה
  משנה

  ברכות מסע של
  הלכה

  לחברו בי� אד�
  הלכה

  גמרא
  גמרא

  

 ובו 'למורהמדרי� ' כל משימה מורכבת משני חלקי�. החלק הראשו� הואאגר דומה: מבנה המשימות במ

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

מחוו� ההנחיות להעברת המשימה לתלמידי�, התוצר המצופה מהתלמיד,  ,לביצוע המשימה החומרי�

יש במדרי� למורה הצעות  על כ� נוס!. ונספחי� )הקריטריוני� להערכה וומפורטי� ב ,אנליטיהוא  �המחוו(

לעשות ע� התלמידי� כדי להעמיק ולהעשיר את הידע  ויות נוספות שאפשרל המשימות: פעיללהרחבה ש

ובה הוראות לכל שלב, דפי עזר ונספחי�  'המשימה לתלמידי�'החלק השני הוא בנושא של המשימה. 

  רלוונטיי�. 

  

תורה לסיכו�, מאגר המשימות הוא עוד נדב� של החומרי� המוצעי� למורי� המלמדי� את המקצוע 

תלמידיה�  יוכלו להערי� את תהלי� הלמידה של. מורי� שישתמשו במאגר המשימות ביעילות, פה  שבעל

למידה  צדה ג�במנו לתלמידיה� הערכה שיש באופ� העולה בקנה אחד ע� תהלי� ההוראה שלה�, יזַ 

  .ו את התפתחות� המקצועיתמאתגרת, מקדמת ומעניינת, ויעשיר
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ההישגי� הנדרשי� , על המיומנויות ועל תכנית הלימודי� י�מאגר המשימות מושתתהיעדי� ב

  . היעדי� מפורטי� בטבלה שלפניכ�.פה, בכל אחת משכבות הגיל  מקצוע תורה שבעלמהתלמידי� 0ַ 

  ההישגי� הנדרשי� בתושבע"פ לפייעדי המשימות 

  כיתה ג

  משימות
  

 �  הישגי
�  נדרשי

  הסדר סימני
  (הלכה)

  צדקה
  (הלכה)

  כשרות
  (הלכה)

  ביכורי� מסכת
  (משנה)

התמצאות במבנה 
  טקסט הלכתי

התמצאות בהגדה 
באמצעות מיקו� 

הסימניות של סימני 
  הסדר בתו� ההגדה

      

  הבנה ופרשנות
(ברשימת ההישגי� 

מכונה פרשנות 
  והיסק)

 הדר� של הבנה
 את מקיימי� שלפיה
, הסדר סימני מצוות

 ולפי ההלכה לפי
 המנהגי�

  המשפחתיי�

 אופ� של הבנה
 מצוות של הקיו�
  .צדקה

בי� הלכות קישור 
צדקה לבי� 

  סיפורי מקרה

הבנה של אופ� 
קיו� הלכות 

 ;כשרות

התאמה בי� 
אריזות המזו� 

 ;לתוויות הכשרות

התאמה בי� 
מאכלי� להלכות 

  ;הכשרות
סיווג מאכלי� 

לתפריטי� כשרי� 
והכנת תעודות 

  כשרות לתפריטי�

הבנה של משניות 
 הביכורי�;

בנת המהל� של ה
הבאת מעמד 

 הביכורי�
  

 של לרעיו� הצעה    ערכי� ורלוונטיות
 צדקה פעילות

) חסדי� גמילות(
 הספר בבית

בזיקה להלכות 
  צדקה

 רפלקציה כתיבת
 על אישית

  המשימה

 רפלקציה כתיבת
 על אישית

  המשימה

הבעה בכתב: הצגת   מיומנויות כלליות
המידע על סימני 

הסדר בד! המידע 
  ובסימניות; 

: פה בעלהבעה 
הצגת המידע על 
  סימני הסדר בעל

  פה

 בכתב הבעה
 מידע: וארגו�
 הרעיו� תיאור

 צדקה לפעילות
  תוצר והכנת

 לפני להצגתו
  הכיתה;
: פה בעלהבעה 
 הרעיו� הצגת

 צדקה לפעילות
  הכיתה לפני

הבעה בכתב וארגו�   
על דמות  מידע

בכרזה: תיאור 
הדמות, המחשת 

תפקיד הדמות 
מעמד הבאת ב

בעזרת  הביכורי�
  ציור
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  ההישגי� הנדרשי� בתושבע"פ לפייעדי המשימות 

  כיתה ד

  משימות
  

 �  הישגי
�  נדרשי

  אוצרות השבת
  (הלכה)

  סוכה
  (משנה)

  תענית
  (משנה)

  קריאת שמע
  (הלכה)

אוצר מילי�, 
  קריאה והיגוי

איתור טעויות       
בקריאה ובהגייה 
 של פרשיות שמע
כדי שהקריאה 

תהיה נכונה 
 ומדויקת;

הגייה מדויקת של 
שמע  קריאת
  ישראל

התמצאות   מבנה
  1בקצשו"ע

משנה, ארגו� 
מסכת סוכה לפי 

  כללי כאמד"ט

התמצאות במשנה 
במסכת תענית, 

  שנה ח'פרק ג' מ

  

  הבנה ופרשנות
(ברשימת 

ההישגי� מכונה 
  פרשנות והיסק)

בי� מצוות  הבחנה
השבת ובי� מנהגי 

  השבת

ניסוח בעיות 
ופתרונות 

בסוגיות הנוגעות 
לבניית סוכה 

  בה והישיבה

הבנת הסיפור 
ורצ! האירועי� 

   במשנה;
הבנת הנסיבות 

בה� רשאי כל ש
אד�  לנסות 

לשנות את 
המציאות 

  ילהבאמצעות תפ

אופ�  של הבנה
 הקריאה של

 לפי 'קריאת שמע'
בדגש על  ,ההלכה

  הדיוק בקריאה

מושגי� קישור   ערכי� ורלוונטיות
קיו� והלכות שבת ל
השבת על ידי 

  התלמיד ומשפחתו

כתיבת רפלקציה 
אישית על 
  המשימה

  

כתיבת סיפור 
מקרה המדגי� את 

 התפילהרעיו� של 
  ציבורב

  

בכתב: ארגו�  הבעה  מיומנויות כלליות
  המידע בד! המוצג;

: פה בעלהבעה 
הצגת המידע מד! 

 זמ�ב המידע
  תערוכה

הבעה בכתב: 
 בעיות ניסוח

 ופתרונות
  שוני� מסוגי�

  

הבעה בכתב: 
ת סיפור על כתיב

מקרה של תפילה 
  בציבור;

: פה בעלהבעה 
דיו� בנושא 'כוחה 

מקומה של ו
התפילה בשינוי 

  המציאות'
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 מאגר משימות תושבע"פ

 

  ההישגי� הנדרשי� בתושבע"פ לפייעדי המשימות 

  הכיתה 

                משימות
  

�  הישגי
�  נדרשי

  ברכות
  (הלכה)

  ראש השנה
  (משנה)

  גמרא
  בי� אד� לחברו

  (הלכה)

  תורה היסודות 
  פה  שבעל

הבחנה בי� חכמי     
  המשנה ובי�

   חכמי הגמרא

  

רוש יהבנה ופ      מושגי תוכ�
  מושגי�

  

ילי�, מאוצר 
  קריאה והיגוי

רוש של יהבנה ופ    
  מילי�;

שימוש במילו� 
  עברי ארמי

  

התמצאות בטקסט   מבנה
הלכתי: פרקי� 

עוסקי� בהלכות ה
מתו� ברכות 

  קצשו"ע

התמצאות בטקסט הלכתי: 
במשנה במסכת לראש 

השנה, במחזור התפילה של 
  �"ראש השנה ובתנ

הבנה של מבנה 
  ד! גמרא;

התמצאות 
בגמרא במסכת 

  ברכות

של טקסט  התמצאות במבנה
י� עוסקהלכתי: פרקי� ה

בהלכות בי� אד� לחברו 
  בקצשו"ע

  הבנה ופרשנות
(ברשימת 
ההישגי� 

מכונה פרשנות 
  והיסק)

כתיבת שאלות 
 לפיותשובות 

הלכות ברכות 
  מתו� קצשו"ע

גילוי המבנה של תפילת 
מוס! לראש השנה 

באמצעות הבנת החוקיות 
שבה והבנת הקשרי� שבי� 

המשנה ובי� מחזור 
 תפילה;ה

ניתוח מחלוקות במשנה 
 לראש השנה;

הבנת המשמעות המשותפת 
ל הפסוקי� בתפילת מוס! ש

  לראש השנה

    

ערכי� 
  ורלוונטיות

 – צוות עבודת
 משותפת בדיקה

 השאלות של
  והתשובות

כתיבת סיכו� רפלקטיבי על 
המשימה ועל תרומתה 

לחוויית תפילת ראש השנה 
 של התלמיד

  

כתיבת סיכו� 
על  רפלקטיבי
  המשימה

קשור כתיבת סיפור מקרה ה
לאחת ההלכות שבי� אד� 

  לחברו;
כתיבת כללי התנהגות לאמנה 

לכיתה לפי ההלכות חברתית 
  שבי� אד� לחברו;

הכללי�  צירו! –עבודת צוות 
, שנכתבו לכדי אמנה חברתית

שיתו!  תו� כדי  צוותעבודה ב
  פעולה בי� התלמידי�

 הבעה בכתב:   מיומנות כללית
לת שאלות שאי

  וניסוח תשובות;
ארגו� מידע 

  בכרטיסי משחק

  :הבעה בכתב
  המידע בטבלה ארגו�

הבעה בכתב: 
ארגו� המידע 

  במחברת

   :הבעה בכתב
  ניסוח סיפור המקרה

 


