
מפגש ארצי לצוותי חינוך ומובילי תחום בחינוך המיוחד

ב "תשפ

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית ' מיוחד         אגף אאגף בכיר יישום חוק חינוך 



התעודה כמשוב

  מסכמתסופי של הערכה תוצר -התעודה.

ניתן להשתמש בה ככלי להערכה מעצבת ומקדמת.

 כלים למשוב והערכהמתוך מגוון רחב של היא רק כלי אחדהתעודה.

 מעצים ומלמד עם התלמידלשיח הזדמנות -התעודה.

ניהול ההוראה והחינוך, מרחב פדגוגי, פורטל עובדי הוראה, כתיבת תעודות

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/writing-diplomas/


כתיבת תעודה  
היא תהליך

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א ניהול ההוראה והחינוך, מרחב פדגוגי, פורטל עובדי הוראה, כתיבת תעודות

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/writing-diplomas/


אתגרים בכתיבת תעודות לתלמידים עם מוגבלויות

ד נבטא את הפער בין התלמיד עם הצרכים המיוחדים לבין בני גילו באופן מכבד ומעציםכיצ?

כיצד נבטא את ההתאמות שמקבל התלמיד בלמידה והערכה?

כיצד נבטא את ההתקדמות של התלמיד ביחס ליעדיו בתכנית האישית ?

 מרכבת"כיצד נכתוב הערכה ומשוב באופן ברור ומונגש לתלמידים עם מוגבלות"  ?





תיאור מקרה

o ס באזור מגוריו"לומד בכתה רגילה בביה, (9בן )' תלמיד כתה דשי  ,

.חברותי ואהוב, ילד שמח

oעם לקויות למידה  , דידקטי-שי אובחן באמצעות אבחון פסיכו

.ודיסלקציה

o שגיאות  , קצב איטי, קשיי פענוח: כגון, קשיים ניכרים בקריאהלשי

.  הקריאהרבות וכן קשיים בהבנה עקב קשיי

o הוא מבין את  , מקריאים עבורו את הטקסט ביחידות קצרותכאשר

.הרעיונות המרכזיים ומצליח לשחזר  את עיקרי הדברים

o וזקוק לעידוד ותיווך  , מגייס כוחות רבים להתמודדות עם קשייושי

.כדי להתמיד בביצוע משימות לימודיות

o אינו מקבל התאמות וסיוע הוא מפגין חרדה והימנעות  כאשר

.מהמשימה

o הנקראמותאמת לביסוס הקריאה והבנת הוראה ' שע3שי מקבל.

:התאמות בהערכה

טקסטים  של הקראה -במקצועות רבי מלל 1.

וצמצום כמות  , פ "בעהיבחנות , ברמת הכתה

.  החומר הנלמד

הקראה של שאלות מילוליות  –בחשבון 2.

.והוראות

.תוספת זמן בהתאם לצורך3.



כתיבת הערכה בשפהשאלות לגבי 

 בקריאהנכתוב הערכה וציון לתלמיד שמתקשה מאד כיצד?

 נתאר את מאפייני התפקוד שלו באופן מכבד ומהימןכיצד?

 נחשב את הציון כאשר קיים פער בין תחומי השפה השוניםכיצד?

 וקשיים משמעותיים  " מרכבת"כיצד נתאר מאפייני תפקוד של תלמידים עם מוגבלות

?בשפה



תיאור מאפייני התפקוד  

ממיומנויות  בכל אחת 

, האזנה ודיבור: השפה

,  קריאה והפקת משמעות

,  הבנת טקסט מושמע

.כתיבה וידע לשוני
:בקריאה

תיאור מאפייני הטקסט  

שקורא התלמיד

(לא רמת הקריאה)

תיאור נקודות החוזק  

וההתקדמות של  

התלמיד  

תיאור הפער כיעד בר  

השגה להתקדמות  

ולשיפור

דגשים לכתיבת הערכה בשפה  



בחינוך היסודיעל הוראה העברית בשיתוף הפיקוח בתחום שפת אם גובשו התבחינים 



ההיגדרכיב

/ האזנה ודיבור 

בעל פההבעה 

הנך נענה לפניה אליך1.

הנך יוזם פניה לחבריך2.

מילה/הנך מביע את העדפותיך באמצעות מחוות3.

משפט/באמצעות מילה, הנך משיב לשאלה בחומר הנלמד4.

הנך מבקש רשות באמצעות משפט  5.

לדברי הזולת  ... מאזין בהנך 6.

באופן ברור וענייני  / הנך מגיב לדברי הזולת בקצרה 7.

כשפונים אליך/ הנך משתתף בשיחות ובדיונים מיוזמתך 8.

הנך מקפיד על כללי השיח9.

טיעוןמציג /ביקורת/הנך מביע דעה10.

הנך נענה לפנייה של מבוגרים ושל חבריך ויוזם פנייה מכבדת לחבריך באמצעות מילת  :בהאזנה ודיבורמתכללדוגמא להיגד 

.אני מבקש?, אפשר: כמו, חשוב שתשתמש במילות פנייה נוספות". רוצה"הפנייה 

חשוב שתנסה להשתתף  . לדברי הזולת ומשתתף בשיחות כאשר פונים אליך... הנך מאזין ב:בהאזנה ודיבורמתכללדוגמא להיגד 

.חשוב שתרחיב את הטיעון ותשתמש בנימוקים. הנך מציג טיעון במשפט קצר ופשוט. בשיחה



ההיגדרכיב

...  חלק  מהאותיות/'ב-'הנך מזהה את כל אותיות ה א1.קריאה

(מאפייני הטקסט הנקרא... )טקסט/משפט/הנך קורא מילים2.

בסמלים•

ארוך/ מורכב   קצר / פשוט •

לא מנוקד/ מנוקד חלקית / מנוקד •

לא מוכר/ מוכר •

מפעיל  , תקשורתי, ספרותי, מידעי•

לרוב באופן שוטף/ קורא טקסט באופן שוטף ך הנ. 3

משתדל לדייק/ לרוב מדייק / הנך מדייק בקריאה . 4

קצר  /משפט מנוקד וארוך/ את שמות בני המשפחה שלך ושמות חבריך/ אתה קורא מילים מנוקדות שלמדת:מתכללדוגמא להיגד 

.בנושאים שלמדת

עליך לתרגל קריאת טקסטים ללא  . לרוב מדייק בקריאה, קצר ומנוקד באופן שוטף, ה קורא טקסט פשוט/את:מתכללדוגמא להיגד 

.ניקוד



?"מרכב"לטקסט " פשוט"מה בין טקסט 

טקסט מרכב

ארוך-

עלילה סבוכה/פרטים רביםכולל -

מסרים סמויים הדורשים היסקיםכולל -

מילים לא /אוצר מילים במשלב גבוהכולל -
שכיחות

מופשט ואינו מוכר מחיי היום יום  התוכן -

בעלי מבנה תחבירי  /ארוכיםהמשפטים -
מרכב

דורשת מיומנויות חשיבה מסדר  ההבנה -
הבנת קשרי סיבה  , השוואה:  גבוה

.ניבוי והשערה, הסקת מסקנות, ותוצאה

טקסט פשוט

קצר-

דמויות/מעט פרטיםכולל -

בעיקר עובדות  /מסרים גלוייםכולל -

אוצר מילים מוכרכולל -

קרוב לעולמו של התלמידהתוכן -

קצרים ובעלי מבנה תחבירי משפטים -
פשוט

דורשת מיומנויות חשיבה מסדר  הבנה -
נמוך



ההיגדרכיב

/ הבנת הנקרא 

*טקסט מושמעהבנת 

הוראות/ה מבין משפט פשוט/את1.

את המסר הגלויה מבין /את2.

(מסקנות, מפרש ומסיק)את המסר הסמוי ה מבין /את3.

דעה וביקורת ביחס לטקסטה מביע /את4.

דימויים/ ביטויים / את כוונות הכותב ה מבין /את5.

.  מנוקד ופשוט, הרעיון במשפט שלם/המשמעות/הכוונה/ה מבין את המסר/את:דוגמא הבנת הנקרא

.  אתה מבין מילים בהקשר לסיפור שמקריאים לך ומצביע על התמונה המסמלת את המילה: דוגמא הבנת הנשמע

.אתה מבין את הרעיון הכללי במשפט בהקשר לסיפור שמקריאים לך

.  עליך לנסות להביע דעה וביקורת ביחס לטקסט. ה מבין את התוכן הגלוי בטקסט ספרותי/את:דוגמא הבנת הנקרא

עליך ללמוד לזהות  . ה מבין את הרעיון המרכזי בטקסט המושמע ומשיב נכון לשאלות תוכן ואיתור פרטים /את: דוגמא הבנת הנשמע

.  את הקשר בין סיבה לבין ותוצאה



ההיגדרכיב

....  מילות פנייה כגון/מכיר מילות שאלה1.(הכרות)ידע לשוני 

.ה מכיר פעלים שמתארים פעולות במצבי היום יום/את2.

('וכיובתחביר , דקדוק/מערכת הצורות, אוצר מילים)מבין את הנושא הנלמד / מכיר .3

.משתמש במילים חדשות שלמדת במשפט שלם, משתמש במילות פנייה שלמדת1.(שימוש)ידע לשוני 

.ה משתמש בפעלים שלמדת ומשלב אותם במשפטים שאתה אומר במצבים שונים/את2.

משתדל להשתמש באוצר מילים ובכללי הדקדוק והתחביר בשיח דבור ובכתיבה/ נכון משתמש .3

:  מתכללדוגמא להיגד 

.ה מכיר מילות פניה שונות ומשלב אותן במשפט פניה לחבריך/את-

.ה מכיר מילות שאלה ושואל שאלות באמצעותן/את-

:  מתכללדוגמא להיגד 

.  ומשלב אותם במשפטים דבורים בצורה נכונה, ה מכיר פעלים פשוטים/את-

.עליך לנתח פעלים בבניינים נוספים שנלמדו. זמן וגוף, י שורש"עפ" פעל"אתה מנתח פעלים בבניין -



ההיגדרכיב

מילים נתונות/משפטים באמצעות סמלים/הנך כותב מילים1.(מאפייני הטקסט)כתיבה 

ארוך/ מורכב   קצר / פשוט ... טקסט/משפט/מילה/אותיותכותב הנך  2.

בפירוט/ באופן תמציתי / י תבנית "הנך  כותב תשובה לשאלה עפ3.

הוראות / תיאור והסבר / דיווח על תהליך / אירוע , חוויה, הנך  כותב סיפור4.

בפירוט/ רפלקציה באופן תמציתי / הבעת דעה וטיעון / תמצית וסיכום / 

בקצרה/ מדויק    בפירוט/ מציג רעיונות באופן ברור / מציג את התוכן הנך (תוכן הטקסט הנכתב)כתיבה 

נעזר בתבנית לכתיבת הטקסט/ כותב במבנה המתאים לסוג הטקסט הנך (מבנה)כתיבה 

משתדל לכתוב לפי כללי הדקדוק והתחביר/ כותב הנך (לשון)כתיבה 

משכתב  / בודק את תוצרי הכתיבה שלך / קורא את תוצרי הכתיבה שלך הנך (הערכת תוצרי הכתיבה)כתיבה 

ומתקן את הטקסט שכתבת

, סיכום קצר במבנה מתאים/תשובה קצרה לשאלהסמלים /מחשבבעזרת /אתה כותב באופן ברור: מתכללדוגמא להיגד 

.עליך לקרוא את הטקסט שכתבת ולתקן במידת הצורך. ומשתדל לכתוב לפי כללי הדקדוק



ההיגדרכיב

לקרוא/להקשיב להנך נהנה 1.ספרות

הנך מכיר את שם הדמות המרכזית ומזהה אותה בסיפור מוכר2.

יודע לאפיין את דמות הגיבורהנך 3.

הנך עוקב אחר התפתחות העלילה4.

רעיון מרכזי/ הנך מבין את המסר בסיפור 5.

מטאפורה, דימוי, נמשל-משל: הנך שולט במושגים ספרותיים כגון6.

...בטקסטים 

ארוכים/ קצרים -

מורכבים/ פשוטים -

( מחזה, שיר, משל, סיפור עם, סיפור הרפתקאות: כגון)מסוגים שונים -

:מתכללדוגמא להיגד 

.ומגיב בשמחה לשירים בחרוזים, אתה נהנה להקשיב לסיפורים קצרים ומוכרים-

.  יודע לתאר את הגיבורים המרכזיים בסיפור ועוקב אחר התפתחות העלילה, נהנה להקשיב לסיפורי הרפתקאות קצריםאתה -

.עליך להתמקד בזיהוי ובהבנה של דימויים ומטאפורות בסיפור.  אתה מבין את המסר העיקרי בסיפורים קצרים-



התבחינים בתחום שפת אם גובשו בשיתוף הפיקוח על הוראת העברית



היגדים מעודדיםרמה מתקדמתרמה בינוניתרמת בסיסתבחינים

מידת השליטה בתכנים 

ובמיומנויות שנלמדו

הנך שולט באופן בסיסי  

במיומנויות הבעת הדעה  

והצגת טיעון  

הנך שולט באופן חלקי  

במיומנויות הבעת הדעה  

והצגת טיעון  

הנך שולט באופן מלא  

במיומנויות הבעת הדעה  

והצגת טיעון  

המשך בהשתדלותך  

להשיג שליטה מלאה  

הבעת הדעה  במיומנויות 

והצגת טיעון  

היקף התכנים  

והמיומנויות ביחס 

לתכנית הלימודים

הנך שולט בתכנים  

:  ומיומנויות עיקריות

בכתיבת טקסט קצר 

ופשוט והבעת דעה באופן  

תמציתי

הנך שולט בחלק  

:  מהתכנים והמיומנויות

בכתיבת טקסט מורכב  

והבעת דעה באופן  

מפורט

הנך שולט בכל התכנים  

והמיומנויות של החומר  

הנלמד בכתיבת טקסט  

ארוך והבעת דעה באופן  

מפורט

המשך והשתדל להקיף

מיומנויות ותכנים רבים 

הקשורים לכתיבת טקסט  

והבעת דעה באופן מלא  

ונכון

רמת המורכבות של 

התכנים והמיומנויות

הנך שולט במיומנויות  

בעיקר  : ותכני יסוד בלשון

בביסוס אוצר מילים

הנך שולט במיומנויות  

:  ותכנים מורכבים בלשון

תחביר, אוצר מילים

הנך שולט במיומנויות  

ותכנים בלשון מסדר  

,  אוצר מילים: גבוה

מערכת הצורות  , תחביר

ועוד

השתדל להתמודד  

בהצלחה עם רמת  

המורכבות של כל  

התכנים הלשוניים  

שנלמדו

פירוט הנושאים 

והמיומנויות שלמד  

התלמיד

הנך שולט בעיקר בהבנת  

המסר הגלוי

שבטקסט הנלמד

המסר  הנך שולט בהבנת

הגלוי והסמוי שבטקסט  

הנלמד

המסר  הנך שולט בהבנת

הגלוי והסמוי שבטקסט  

מסוגל להביע  ,הנלמד

דעה וביקורת ומבין את  

כוונת הכותב

להשתדל להשיג  המשך

שליטה בכל מיומנויות  

הבנת הנקרא



מחוז חיפה, מדריכה מחוזית לחינוך לשוני, איילת אלון

מחוז צפון, מדריכה מחוזית לחינוך לשוני, זיסקינדהילה 



תיאור מקרה

oס לחינוך מיוחד"לומד בבי, דתלמיד כיתה , 10בן , עומר.

o הפרעות התקשורת רצף אובחן בילדות המוקדמת על(ASD.)

o באייפדהוא נעזר באפליקציית תקשורת -במילים אינו מדבר עומר  .

o הצוות לצרכי תקשורתרב של זקוק לתיווך.

oלומד בהתאם לתכנית אישית.

:יעדים בתכנית האישית בתחום שפה

oבהקשר לחיי היום יום ולצורך הבעת צרכים ורצונות, הרחבת אוצר מילים בסמלים.

o (.סיפורים, עונות השנה, חגים)הכרות עם סמלים בתכני הלמידה השונים

oהכרות עם סמלים לתיאור רגשות ותחושות.

o (.  ניידות, אכילה, משחק)קריאה וכתיבה בסמלים של משפט פשוט שלם המתאר מצבי יום יום

o (.סדר היום, שמו ושמות החברים בכיתה)הכרות עם תבניות מילים הקשורות לעולמו

oאו סמלים/פ לשאלות בתוכן נלמד באמצעות תבניות מילים ו"ניסוח תשובה בע.



"קשתות"ס לחינוך מיוחד "על תהליך בניית התעודה בביה



"ניצנים"מיוחד ס לחינוך "על תהליך בניית התעודה בביה



דוגמאות לתעודות לתלמידים עם מוגבלויות 



חיפה" אחוזת ילדים ויצו"ס "ביה



כרכור-פרדס חנה" צור"ס "ביה

תחום כישורי חיים



כרכור-פרדס חנה" צור"ס "ביה

תחום לימודי



רכסים , "נווה רם"ס "ביה



עיקרי מסמך כתיבת תעודות לתלמידים  

עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

מסמך כתיבת תעודות לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/study-design/Pages/evaluation_process.aspx


המסמך כולל
תפיסה חינוכית

עקרונות לכתיבת תעודות לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 תבחינים לכתיבת הערכה מילולית בתחומי  -כלי פדגוגי

הרגשי ובתחום  , החברתי, בתחום ההתנהגותי, הדעת

התלמידאות

 ל "הנשל הערכה מילולית בתחומים דוגמאות להיגדים

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א

כתיבת תעודות לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/study-design/Pages/evaluation_process.aspx


  תהליכי הערכה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים

.  אלו בחינוך הרגיללתהליכים בהלימה בחינוך הרגיל מתקיימים 

 לעיתים נעשים שינויים בתהליכי הערכה בהתאם לתפקוד התלמידים

. היקפם ומידת מורכבותם, אשר משפיעים על התכנים, ולצורכיהם

 באמצעות  , הערכהאלו בתהליכי על התעודה לתת ביטוי לשינויים הנעשים

(.  במידה וקיימת)מספרית הערכה מילולית לצד הערכה 

  התעודה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הלומדים בחינוך

מבחינת , לתעודה של יתר התלמידים בכתה הרגילהתהא זהה , הרגיל

.  מטרות ומבנה התעודה, מהות

תפיסה חינוכית

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א



מהות התעודה

 החברתי וההתנהגותי של התלמיד ומידת , של מצבו הלימודישיקוף

. התקדמותו

שיקוף של הידע והמיומנויות שנרכשו בתהליכי ההוראה והלמידה.

 הישגי התלמיד בהתייחס להישגים הנדרשים נאמן של שיקוף

תוך שמירה על איזון  , ובהתאם להתקדמות התלמיד ביחס לעצמו

.ביניהם

 שכבת  /הישגי התלמיד ביחס לתלמידי הכיתהנאמן של שיקוף

.הגיל

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א



 להשתמש בתעודה בה נעשה שימוש עבור כלל תלמידי  יש

.הגילבהתאם לשכבת , הספרבית 

 יפורטובתעודה:

oהנושאים והמיומנויות שנלמדו, תחומי הדעת

oתחומי הכנה לחיים שנלמדו בהתאם לתכניות החינוך המיוחד

oיעדים מתוך התכנית האישית של התלמיד

בתכנית שמקבל התלמיד והערכת התקדמותו במסגרתם יצוינו הטיפולים

. בתעודהולא ,האישית בלבד

 עצמהמעבר לתעודה נספחיםלתעודה להוסיף אין.

 לומד / בתעודה שהתלמיד מקבל תמיכה מסל שילוב והכלה לציין אין

.ב"וכיולומד בתכנית מותאמת / לומד בתכנית אישית / מ"חנבכיתת 

עקרונות לכתיבת 
התעודה

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א



 משכבת גיל לשכבת הגיל הבאה ובמעברים בין חטיבות הגיל במעבר–

במטרה  לאפשר המשך מתן מענה  , לדייק בתוכן המידע הנכתב בתעודהחשוב 

לקליטה מיטבית של התלמיד במסגרת החינוכית  ולהיערך לצרכי התלמיד מותאם 

.החדשה

 המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונהבשנת:

o  יש לאפשר ולעודד תלמידים עם צרכים מיוחדים להבחן ככל שניתן במבחני

.  תוך מתן התאמות שנקבעו עבורם בדרכי היבחנות, הכיתה

o להכינם לקראת היבחנות בבחינות הבגרות-המטרה.

o  בתעודה יש להקפיד שהציון ישקף את מצבו הלימודי של התלמיד במטרה

.לאפשר למסגרת הקולטת להיערך למתן מענה מותאם עבורו

o  יש לשקף את מהות הפער בין רמת הישגיו לבין רמת ההישגים המצופה מבני

. גילו

מתן תעודות  
לתלמידים במעברים

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א





ומבחניםהמילולית והציון בתעודה יינתנו על פי מגוון משימות הערכה ההערכה 

במקרים בהם הוערך התלמיד  

בחינה הזהה לשכבת הגיל  /במשימה

בלבדהתאמות בתנאי ההיבחנות עם 

שקלול הציון לתעודה יעשה בהתאם  

לשקלול שנעשה לגבי כלל התלמידים  

כמו גם ההערכה המילולית, בכיתה

אם התלמיד הוערך עם התאמות מבחינת  

מורכבותאו רמת /היקף ו, תוכן

ולצד הציון  , הציון יינתן בהתאם להישגיו

תיכתב הערכה מילולית המשקפת את  

:  רמת ידיעותיו ומתייחסת אל
o  פירוט התכנים והמיומנויות ומידת

השליטה בהם

o  היקף התכנים והמיומנויות ורמת

מורכבותם

אופן ההערכה ומתן ציונים לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך 

בכתה הרגילהמיוחדים הלומדים 



ומבחניםהמילולית והציון בתעודה יינתנו על פי מגוון משימות הערכה ההערכה 

נבחנה הכיתה בבחינה הזהה לשכבת  אם 

התאמותהגיל עם 

הציון לתעודה וההערכה המילולית  שקלול 

יהיו בהתאם לשקלול שנעשה לגבי כלל  

הגיל התלמידים בשכבת 

אם כלל תלמידי הכיתה או חלק מהם 

נבחנו בבחינה או במשימת הערכה 

בשונה משאר תלמידי  , אישית להם בלבד

היקף או רמת  , שכבת הגיל מבחינת תוכן

מורכבות

יינתן בהתאם להישגיהם במשימות  הציון 

תיכתב הערכה  ולצידו, ההערכה שקיבלו

מילולית המתייחסת לרמת הביצוע של 

התלמיד באחד או יותר מהתבחינים  

היקף  , פירוט התכנים והמיומנויות: האלה

.  התכנים והמיומנויות ורמת מורכבותם

אופן ההערכה ומתן ציונים לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך 

בבית הספר לחינוך הרגילבכתת חינוך מיוחד מיוחדים הלומדים 



בשנהתעודות יחולקו לתלמידים לפחות פעמיים 

הרגיליישאו אופי דומה ככל האפשר לתעודות בחינוך התעודות 

בכיתההתקדמותו והישגיו בכל המקצועות והנושאים שנלמדו , יש לציין בתעודה את תפקוד התלמיד

אם בשל קשיים רבים ומורכבות  

משמעותית בתפקוד התלמיד למד  

להתקדםנושאים מעטים ומתקשה 

,  יש לכתוב הערכה מכבדת ככל האפשר

המתארת את הנושאים שלמד ואת אופן  

התפקוד שלו בשיעורים אלו

מיוחדבבית הספר לחינוך אופן ההערכה ומתן ציונים לתלמידים הלומדים 

: ההערכה המילולית תתייחס לרמת הביצוע של התלמיד באחד או יותר מהתבחינים האלה

היקף התכנים והמיומנויות ורמת מורכבותם , התכנים והמיומנויותפירוט 



 החינוךהבוגר של מערכת מיומנויות דמות התבחינים מבוססים על מסמך  .

רגשי, חברתי, לימודי: התבחינים מתייחסים לתחומי תפקוד שונים  ,

.ותלמידאותהתנהגותי 

חוזקותומאפשרים שיקוף של , התבחינים כוללים מדרג של ביצועי הבנה

.לחיזוקומוקדים 

 התבחינים משקפים את מקומו של התלמיד ביחס לתכנית הלימודים

. האישית שלוהרגילה וביחס לתכנית 

תבחינים לכתיבת 
הערכה ותעודות  

בתחומי הדעת

חינוך מיוחד          מזכירות פדגוגית' אגף בכיר יישום חוק חינוך מיוחד          אגף א

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/boger2030.pdf


 מיוחדיםכתיבת תעודות לתלמידים עם מוגבלויות הזכאים לשירותי חינוך "מסמך"  ,

.ח"משה, כתיבת תעודות–כלי עזר להוראה , עובדי הוראהפורטל 

 ל  ''מנכחוזר הנחיות למתן ציונים ולמשוב על ציונים במבחנים פנימיים מתוך

.מבחנים פנימיים כחלק מההערכה על פני הרצף החינוכי-( ב)9/עו

משרד  , להוראה איכותיתפרקטיקות–פורטל עובדי הוראה , כתיבת תעודות

החינוך

 משרד החינוך, מזכירות פדגוגית, 2030מיומנויות דמות הבוגר במערכת החינוך

אבני דרך ללמידה  , עקרונות ההערכה הנובעים מתפיסת הלמידה המשמעותית

(.ד"תשע, משרד החינוך, משמעותית

פרק , תכנון הוראה איכותית ולמידה משמעותית לתלמידים עם צרכים מיוחדים

חינוך מיוחד' אגף א,"תהליכי הערכה"

להרחבה

https://pop.education.gov.il/teaching-tools/teaching-practices/search-teaching-practices/writing-diplomas/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/writing-diplomas/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/boger2030.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/mashmautit/AvneyDerech.htm
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/telem/evaluationprocesses/Pages/evaluation.aspx

