
הערכת ההבנה של טקסט  

לתלמידים עם צרכים מיוחדים

ב"תשפ–כלי הערכה בשפת אם בחינוך המיוחד –מפגש ארצי 

שפה והערכה בחינוך המיוחד, פדגוגיה–אילנה קלר 

משרד החינוך

המינהל הפדגוגי

חינוך מיוחד' אגף א



?  מה מעריכים בהבנת הנקרא

הטקסטשל ההבנה מימדיארבעת 

הבנת המשמעות הגלויה בטקסט. 1

o (מקום, זמן, פעולות , כגון שמות )איתור פרטי מידע מפורשים בטקסט

o במפורשהסברים והכללות הכתובים בטקסט , הגדרות , רעיונות זיהוי

o בטקסטמחדש של פרטי מידע מפורשים ארגון

o בטקסטיחסים לוגיים מפורשים זיהוי

o תקין של הכתוב תוך הישענות על סימני הניקוד בהקשר הנתוןפיענוח .



?  מעריכים בהבנת הנקראמה 

ההבנה של הטקסטמימדיארבעת 

הטקסטהמשמעות המשתמעת מן הבנת . 2

o בהקשרהבנת מילים וביטויים

oהבנת אזכורים

o בעיה, פירוט–הכללה: בטקסט למשליחסים לוגיים שאינם מפורשים הבנת-

oנימוקים–טענה, תוצאה–סיבה , פתרון.

o במפורשרעיונות ברורים אף שאינם כתובים בטקסט הבנת

o תקין של הכתוב ללא סימני ניקוד לפי ההקשר במשפטפיענוח .



?מה מעריכים בהבנת הנקרא

ההבנה של הטקסטמימדיארבעת 

ויישוםעיבוד , פרשנות .3

o בטקסטהשערת השערות לפי הכתוב

o שבטקסטלמניעים ולרגשות , ליחסים, למסרים, תובנות בנוגע לתהליכיםגיבוש

o עיקרייםרעיונות ומסרים הבנת

o פרשנותהמבוססת על תהליכי השוואה

o מידעפרטי מיזוג

o שבטקסטחוויות והתנסויות ובין משמעויות , בין ידע אישישילוב

o בטקסטמקומות ואווירה לפי הכתוב , אישים, דמויותאפיון

o להתנהגויות או למעשים המתוארים  , לדילמות , עמדה בנוגע לסוגיות גיבוש

בטקסטהעמדה מנומקת ומבוססת על הכתוב –בטקסט 

o הנלמד בטקסט בהקשרים אחריםיישום.



?מה מעריכים בהבנת הנקרא

ההבנה של הטקסטמימדיארבעת 

בטקסטמבנה ולשון , והערכה של רכיבי תוכןבחינה . 4

o לוהערכת המטרה של הטקסט ושל הטקסטים הנלווים

o הקוראהרלוונטיות של הטקסט למטרות הערכת

o הכותבעמדתו של הערכת

o (  הרעיונותהיתכנות , בהירות, עדכניות, כגון אמינות)הטקסט תוכן הערכת
הטקסטתוכן להבנת הערכת תרומתו של מבנה הטקסט 

o בין חזותיים או שאינם מפורשים בין טקסטים מילוליים או הערכת קשרים
משותףכמה טקסטים שיש להם הקשר 

o בחירות , שימוש באמצעים ספרותייםכגון )הכתיבה הלשון וסגנון הערכת
(.לשוניות



של הבנת הנקרא  כלים להערכה 

ו-בכתות ג



ח"משה, חינוך לשוני ביסודי, משימות להערכה של הבנת הנקרא

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx


ח"משה, חינוך לשוני ביסודי, משימות להערכה של הבנת הנקרא

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx


דוגמה לטקסט המיועד להערכה  

של הבנת הנקרא



ליל הגחליליות  : טקסט להערכה של הבנת הנקרא

. בחינוך הרגיל' דמיועד לכתה 

.בחינוך המיוחד' ניתן לשימוש עד כתה ו

:  המבדק כולל

 טקסט לקריאה

  משימה לתלמיד

 מדריך למורה

טקסט ברמות שונות של התאמה והנגשה:

טקסט מנוקד -

טקסט מנוקד מוגדל  -

טקסט לא מנוקד מוגדל-

טקסט במשלב לשוני גבוה-

ח"משה, חינוך לשוני בקדם יסודי וביסודי, להערכה של הבנת הנקרא" ליל הגחליליות"טקסט 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/Firefly-Night.pdf


ליל הגחליליות  : טקסט להערכה של הבנת הנקרא

:אפשרויות להעברה

במליאה

בקבוצה

באופן פרטני

: התאמת המשימה

שאלה

מדד הבנה ותשובה נכונה

תיאור קשיים אפשריים  

תיווך אפשרי

מהערכה ללמידה



הגחליליות הצילו את יהודי צפת מן הגזרה הקשה של , על פי האגדהשאלה

?  על מה רגז המושל. א. המושל

מדד הבנה ותשובה  

נכונה
התפילה , בעיקר רגז על קולות הרינה)איתור מידע מפורש . משמעות גלויה

(.  ולימוד התורה שעלו מבתי הכנסת ובתי המדרש יומם ולילה

.  קושי באיתור מידע והתמצאות בטקסטתיאור קשיים אפשריים

נא חפשו בתשומת לב מרבית , התשובה כתובה בטקסט: הנחיה לתלמידיםתיווך אפשרי

. את התשובה

.  לקרוא את הטקסט בקריאה קולית, כדאי להציע לתלמידים שהתקשו• 

הקריאה הקולית יכולה לעורר את תשומת ליבם לפרטים בטקסט וכן לספק  

.  למורה מידע נוסף על מקור הטעות של התלמידים

היעזרו במילים  : מתן הנחיה לתלמידים במטרה למקד את תהליכי הקריאה• 

כדי להבין איפה לאתר את התשובה בטקסט) רגז(שבשאלה 

,  למשל. ללמד אסטרטגיות שיקלו על התלמידים לאתר מידע רלוונטימהערכה ללמידה

באמצעות זיהוי מילים דומות או זהות בשאלה ובטקסט או באמצעות  

.  הסתייעות בנושא הפסקה

דוגמה למחוון להערכת ההבנה של הטקסט  
(*ליל הגחליליות)

המחוון מיועד להערכה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד* 



(ה"ראמ)יחידות הערכה בשפה 

ה"ראמ, יחידות הערכה בשפת אם-הערכה פנימית בית ספרית 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Test_Units_lang/test_units_heb_m.htm


?  מה כוללות יחידות ההערכה בשפה

שימושי, מידעי, סיפורי: טקסטים מסוגות שונות.

מילים ומשפטים, טקסט שלם: טקסטים ברמות שונות.

כוללים משימות כתיבה .

 בהתאם  ', ט-'ניתנים לשימוש בכתות א–' ח',ה',בהטקסטים מיועדים לכתות

.לרמות התפקוד של התלמידים בכתה

ניתנים להעברה במהלך השיעורים כמשימות להערכה מעצבת.

ניתן לשנות ולהתאים את השאלות.

ניתוח הממצאים משמש לתכנון ההוראה.



ריכוז ממצאי הבנת הנקרא

תיאור התפקוד  דגשים להתייחסותתבחינים

(מוקדי כוח ומוקדי קושי)

משמעות  

גלויה
,  איתור פרטים עיקריים

רעיונות  , רצף אירועים

מרכזיים גלויים

הבנת  

המשתמע
,  היסקים, קשרים: הבנה של

רעיונות  , מיון והשוואה

מרכזיים  

יישום  

וביקורת
שיפוט  , עמדה/דיעההבעת 

היקש , ביחס לאירועים

וקישור למציאות



תועלת מהמבחן  כלי להפקת 

להוראהוהשתמעויות



קריאה והבנה

אלא מפעילים ממדים שונים של , קוראים לא פועלים ברמה אחת של הבנה

למאפיינים שלהם , בהתאם לתכלית הקריאה שלהם, הקריאההבנה במהלך 

.הטקסטובהתאם לסוג כקוראים 

מזכירות פדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית, חינוך לשוני בקדם יסודי וביסוד,וטעויותהפקת תועלת מניתוח שאלות 

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/usefulness-test.aspx


גורמים אפשריים לקשיים

חסר/ידע עולם דל

אוצר מילים מצומצם

 דקדוק ותחביר–ידע לשוני

 (היסקים, סיבתיות, השוואה)מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

פער בין הבנה להבעה

עבודהזכרון



המלצות אפשריות להוראה

הטרמת התוכן והרחבת ידע עולם

הוראה ישירה של אוצר מילים

הקשר בין חלקי הטקסט–הטקסט תיהלוך

הוראת הידע הלשוני בהקשר לטקסט

ניתוח ופיצוח שאלות

מתן אסטרטגיות לאיתור מידע בטקסט

 (פ ובכתב"תכנון וארגון המידע בע)מתן אסטרטגיות שונות למענה

תיווך למיומנויות חשיבה בהקשר לטקסט

הפקת מידע מטקסט חזותי



:כל מבחן כולל

שאלה

הבנהמימד

דרישת השאלה

תשובה נכונה

ניתוח תשובות שגויות

המלצות להוראה

מזכירות פדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית, חינוך לשוני בקדם יסודי וביסוד,וטעויותהפקת תועלת מניתוח שאלות 

כלי להפקת תועלת מהמבחן

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/usefulness-test.aspx


דוגמה למחוון  

תשובותלניתוח 



דוגמה להמלצות להוראה 

ניתוח תשובותבעקבות 



טקסטים להערכת ההבנה של טקסט  

מושמע



( ב"יסודי וחט)בכל גיל תלמידים את ההבנה של הכלי נועד להעריך 

שלא השלימו את רכישת הקריאה ואינם מצליחים לקרוא כלל 

(.גם לא ברמת משפט שלם)

מטרת הכלי

:הכלי בודק

 ועמדות ביחס לטקסטהנעה

זכירה ושחזור של העיקר

יישום  , הבנת המשתמע, משמעות גלויה–ההבנה מימדי

.וביקורת

 הערכה עצמית של התלמיד–ניטור ההבנה



?מה כולל הכלי

(.שני טקסטים לכל שכבת גיל* )'עד ח' טקסטים להקראה לכתות ב

שאלות בממדי הבנה שונים.

 ציינוןמחוון לבדיקת התשובות עם.

דף לסכום הממצאים .



הנחיות להעברה

 טקסט ברמת בני הגילמתקיימת באמצעות ההערכה

 יותר מפעם אחתניתן להקריא את הטקסט

שוניםשאילת השאלות באופנים יש חשיבות ל

של התלמידהקריאה העצמאית יש להעריך גם את , בנוסף















?מה כולל סכום הממצאים

 ענייןמוטיבציה ומידת

 וזכירהאיתור ומידע

 הטקסטהבנה כוללת של

 עצמיכיול ההבנה וביטחון



?למה נתייחס בניתוח הממצאים

ידע עולם
היסקים

אוצר מילים

ידע סוגה
הבנה -מטא 

ובקרה
ידע לשוני–דקדוק 

(  ח"משה, ארצית שפהבועדהקלינאי תקשורת וחבר , ברנדסגלעד באדיבות )



? למה משמשים הממצאים

 בהוראה ובהערכה פנימיתקביעת התאמות

  מידע על הפער בין קשיי פענוח לרמת ההבנה

 של התלמידמידע על יכולות לשוניות וקוגניטיביות

 וברמה האישיתהכתתיתממוקדת ברמה תכנון התערבות

בחירה של ספרי לימוד וחומרי למידה



כלים להערכה פנימית בחינוך המיוחד
לתלמידים עם מוגבלויות שכיחות

שכבת  

גיל

הערכה לתלמידים חדשים

אוקטובר-ספטמבר

הערכה מעצבת

ינואר-דצמבר

הערכה מסכמת

יוני-מאי

'מבדק כתה א'מבדק כתה אהערכת הפרופיל האורייני  א

'מבדק כתה אב

לתלמידים שטרם השלימו את רכישת הקריאה

'כלי להערכת שטף הקריאה לסוף כתה ב'מבדק כתה ב

'כתה במבדק 

מבחנים ויחידות מבחן

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

הנקראכלים להערכה של הבנת : הבנת הנקרא

כלי מיפוי בשפת אם לתחילת שנת הלימודים

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

כלי להערכת שטף הקריאה: קריאהו-ה

משימות הערכה בשגרת הלמידה

(ה"ראמ)מבחנים ויחידות מבחן 

הנקראכלים להערכה של הבנת 

כלי מיפוי בשפת אם לתחילת שנת הלימודים

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

ת"עמימבדק : לתלמידי שילוב

ב"משימות הערכה לחט

כלי מיפוי בשפת אם לתחילת שנת הלימודים

(ה"ראמ)מבחנים ויחידות מבחן 

:בכל גיל בקריאה למתקשים 

המחוזיתיש לקיים הערכה של הבנת טקסט מושמע מתוך מאגר הטקסטים בהדרכה 

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
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/fluency-assessment-end-of-classB.pdf
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
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mipuy21/mipuy-heb-21.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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/Assessment-Tools.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mipuy21/mipuy-heb-21.htm
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativat-beynayim/mivchanim_msimot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mipuy21/mipuy-heb-21.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/mivchaneymadaflist.htm


להרחבה

(.ה"ראמ)הרשות הארצית למדידה והערכה , הערכה פנימית בית ספרית1.

חוזר , ב"התשפהמחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים , המבחניםמערך 2.

.  ה"ראמ, 2021ל אוקטובר "מנכ

.ח"משה, חינוך מיוחד', אגף א, תהליכי הערכה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים3.

,  הערכה משולבת בלמידה–עברית בחינוך הקדם יסודי וביסודי –לשוני חינוך 4.

.ח"משה

.ח"משה, מבחנים ומשימות–הבעה ולשון , הבנה: עברית5.

תהליכי  –למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם צרכים מיוחדים תכנון 6.

.ח"משה, חינוך מיוחד', אגף א. הערכה

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Haaracha_pnimi_general.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=239&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2021%2F50&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/study-design/Pages/evaluation_process.aspx
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/telem/evaluationprocesses/Pages/evaluation.aspx

