
חינוך מיוחד' אגף א, אילנה קלר

משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל

חינוך מיוחד' אגף א



ותכניות אישיותכתתיתבסיס לבניית תכנית 

כוללת מבדקים ומשימות בשגרת הלמידה

שימוש בכלי הערכה פורמליים 
בהתאמה למאפייני התפקוד



-ספטמבר
אוקטובר

בסיס לתכנית  •
עבודה

לתלמידים  •
חדשים בלבד

ינואר

הערכה  •
מעצבת  
בשגרת  
הלמידה

מאי

הערכה  •
מסכמת 

בסיס לשנה  •
הבאה



(.אותיות ותנועות)זיהוי אבני יסוד , (מילים/טקסט)קצב ודיוק –קריאההערכה של ה■

או הערכת ההבנה של טקסט מושמע  הבנת הנקרא הערכה של ■

הכתיבההערכה של ■

ריכוז הנתונים לכל תלמיד■

ניתוח הנתונים■

כתתיתבניית מפת יעדים ■



כתיבה

חוויה, סיפור–כתיבה חופשית 
הכתבת מילים

ה"ראמ" מדף"כתיבת תשובות במבחני 

הבנת הנקרא

תלמידים ברכישת הקריאה תלמידים קוראים

קריאה

*תלמידים ברכישת הקריאה תלמידים קוראים

הגיל או ברמת בני * טקסט
שנתייםטקסט מנוקד בפער של עד 

מילים קריאה של רשימת -
(וצליליםאותיות )אבני יסוד זיהוי -

משימות להערכה של הבנת הנקרא
הבנה של טקסט מושמע ממאגר  
הטקסטים להקראה  

. תלמידים בכל גיל המתקשים מאד בקריאה וזקוקים להשלמת תהליך הרכישה של הקריאה* 



הערכה לתלמידים חדשיםשכבת גיל
אוקטובר-ספטמבר

הערכה מעצבת
ינואר-דצמבר

הערכה מסכמת
יוני-מאי

'מבדק כתה א'מבדק כתה אהערכת הפרופיל האורייני  א

'מבדק כתה אב

בחירת המשימות בהתאם לרמת 
התפקוד

'מבדק כתה ב'מבדק כתה ב

מבחנים ויחידות מבחן

כלי להערכת שטף הקריאהכלי להערכת שטף הקריאהכלי להערכת שטף הקריאה: קריאהד-ג

כלים להערכה של הבנת  : הבנת הנקרא
הנקרא

(ה"ראמ)מבחנים ויחידות מבחן משימות הערכה בשגרת הלמידה

כלי להערכת שטף הקריאה: קריאהו-ה

משימות הערכה בשגרת הלמידה

(ה"ראמ)מבחנים ויחידות מבחן 

כלים להערכה של הבנת הנקרא

טקסט קצר לקריאה קוליתמשימות הערכה בשגרת הלמידהטקסט קצר לקריאה קוליתט-ז

ת"עמימבדק : לתלמידי שילוב
ב"משימות הערכה לחט

(ה"ראמ)מבחנים ויחידות מבחן 

:למתקשים בקריאה בכל גיל 
יש לקיים הערכה של הבנת טקסט מושמע מתוך מאגר הטקסטים בהדרכה המחוזית

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/profileA.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-assessment.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-assessment.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-assessment.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-assessment.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm




דפוס שגיאותדיוקקצבשם המטלה

קריאת 
עיצורים  
ותנועות

קריאת מילים 
בודדות

קריאת טקסט



תיאור התפקוד  דגשים להתייחסותתבחינים
(מוקדי כוח ומוקדי קושי)

רצף  ,  איתור פרטים עיקרייםמשמעות גלויה

רעיונות מרכזיים גלויים, אירועים

מיון , היסקים, קשרים: הבנה שלהבנת המשתמע

רעיונות מרכזיים  , והשוואה

שיפוט ביחס  , עמדה/דיעההבעת יישום וביקורת

היקש וקישור למציאות, לאירועים



(מוקדי כוח ומוקדי קושי)תיאור התפקוד דגשים להתייחסותתבחינים

עמדות כלפי 
כתיבה

,  התנגדות, התלהבות, ביטחון
מבקש סיוע  , אי שקט, חשש

, מרגש, מעניין, מפתיעאיכות הטקסט
או /מרשים ברמת התוכן ו

היבט  , אורך, ברמת הכתיבה
לשוני  

, מצומצם, מפותחתוכן

ארגון –קשר בין רעיונות לכידות
,   רציף, כרונולוגי, לוגי

באמצעות ידע לשוני

תקינות  , אוצר מיליםלשון הטקסט
גיוון, מורפולוגית ותחבירית

כתב , שגיאות כתיב, סימני פיסוקכתב וארגון, כתיב
ארגון הדף, קריא





תפקוד/אפיון שגיאותמאפייניםרכיב

קריאה מדויקת ואיטיתקצב ודיוק

קריאה מדויקת ומקוטעת  

לא מדויקת ומקוטעת

פרוזודיה

מותאמת לתוכן ותחביר  –הנגנה )
)

גבוהה

בינונית
נמוכה

.  קרא את כל הטקסט בהנגנה המותאמת לתוכן ולתחביר

.  קרא חלק מהטקסט בהנגנה המותאמת לתוכן ולתחביר
קרא את רוב הטקסט ללא הנגנה המותאמת לתוכן ולתחביר

ידע פונולוגי-ידע לשוני

מודעות מורפולוגית דקדוקית-
ידע תחבירי-

הבנה  

(שאלה לניטור ההבנה במבדק)

גבוהה  

בינונית   
נמוכה

הביע את דעתו ונימק אותה-

הביע דעתו על הדמות בקצרה ומבלי להתייחס לפואנטה-
הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור-

ניטור הבנה ובקרה-תפקודים ניהוליים

ויסות הקריאה-
גמישות קוגניטיבית-

ויסות רגשי-דפוסים רגשיים

מוטיבציה-
תחושת מסוגלות-
גישה לקריאה-

התמדה, מחויבות-

ג"כנס חינוך מיוחד תשפ, ר לימור קולן"מהרצאתה של ד" הערכת שטף קריאה"מבוסס על מצגת 



תפקוד/אפיון שגיאותמאפיינים להתייחסותרכיב

ידע לשוני

אוצר מילים
מורפולוגיה, תחביר, דקדוק

ידע עולםידע קודם בתחום התוכן

מושגים

,היסק, זיכרוןכישורי חשיבה

,דמיון
המיינדתיאוריית 

,שטף קריאהיכולות אורייניות

הבעה בכתב

ניטור הבנה ובקרהקשב ותפקודים ניהוליים

גמישות קוגניטיבית
ויסות הקריאה

,  טקסט סיפורי, טקסט טיעון: מבנה הסוגותידע על מבנה הטקסט  

מידעיטקסט 

ג"כנס חינוך מיוחד תשפ, ר לימור קולן"מהרצאתה של ד" הערכה של הבנת הנקרא"מבוסס על מצגת 





: הדרךציוני 

שמות התלמידים  

לפי קבוצות

הערכה לוח זמניםהזדמנויות למידהתיאור הביצוע הנדרש

מעצבת

הערכה 

מסכמת

חינוך מיוחד' אגף א, במדריך ליישום והטמעה של תכניות החינוך לשוני בחינוך המיוחדהישגים נדרשים , 2למילוי מפת היעדים יש להתבסס על פרק 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx


  הרשות הארצית למדידה והערכה–( ב"יסודי וחט)כלים להערכה פנימית

חינוך לשוני בחינוך היסודי–הערכה משולבת בלמידה

הפיקוח על הוראת העברית–ב "מבחנים ומשימות הערכה לחט

 חינוך לשוני בחינוך המיוחד–הערכת הישגים בשפת אם בחינוך המיוחד

https://www.rama.education/tools/
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/evaluation.aspx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativat-beynayim/mivchanim_msimot/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx


חומרי  ם ואתרי–تعليمية مواقع ومواد תוכניות לימוד  –المناهج 
למידה  

ب قائمة الكتب اْلُملزمة في قسم الكتכלי הערכה  –التقييمأدوات 
רשימת הספרים המאושרים בחברה–التدريسيّة

הערבית  

ة اللغة العربية  للمرحلة االبتدائيمنهاج
תוכיות יסודי  

כיתה א  מבדקالمنطار موقعאת המפמר 

القراءة صف األول فحص 

الكتب الموصى بها قائمة
רשימת ספרים מאושרים

االعدادية منهاج اللغة العربية للمرحلة

תוכנית חטיבה  
ראמה  מבדקיالتعليم االبتدائي قسمחינוך יסודי אגף

من صف االول حتى التاسعفحوصات راما
الكتاب مسيرة

מצעד הספר  

موقع  التربية الخاصة אגף חינוך מיוחד א 

افاق -مطاحח "מט

الحقيبة البيداجوجية 

االندماج حقيبة مركزيוהשתלבות רכזות הכלה

לקויות למידה  התאמות
مالءمات لذوي العسر التعلمي

مهني واستكماالت تطور
השתלמויות ופיתוח מקצועי  

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/taalemmanhag
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/
https://docs.google.com/document/d/1sq0GgTmoP8M8M-_luVvP26tlTfGo7FGn0jvy_I7EVNA/edit
https://docs.google.com/document/d/1sq0GgTmoP8M8M-_luVvP26tlTfGo7FGn0jvy_I7EVNA/edit
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/mnaheg
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
https://drive.google.com/file/d/1HJgebql3jYCq6N3wwexBvDlpfrsTvict/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJgebql3jYCq6N3wwexBvDlpfrsTvict/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home/msyrte-alktab
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/arabicsite/home/msyrte-alktab
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi
https://ar.ebag.cet.ac.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/matra12/morkzyalandmaj.htm
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/learning_disabilities
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/almintar_high_school/home/learning_disabilities
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/professional-development/

