
כלי הערכה בשפה לתלמידים עם 
מוגבלויות בשכיחות נמוכה

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

האגף לחינוך מיוחד

מחוזיות לתחום שפהמדריכות -זיסקינד והילה איילת אלון

חינוך מיוחד' אגף א



מדוע להעריך תלמידים עם 
?מוגבלות בשכיחות נמוכה

אט לשאלה'אנא ענו בצ



?לשם מה–הערכה 

כחלק מתכנון הוראה ולמידה ולשם קבלת , תהליכי הערכה הינם בעלי חשיבות רבה

כדי להבטיח שממצאי ההערכה ישפיעו . החלטות לגבי המענה לו זקוקים התלמידים

,  (ולא יתמקדו רק בהערכת הישגים)על עיצוב תהליך ההוראה והלמידה בכללותו 

:מתחייבת הלימה בין
יעדי  

תוכנית 
הלימודים

יעדי  
ההוראה

יעדי  
הערכה



:הערכההוראה מבוססת 

לתלמידיםיצירת פרופיל אורייני •

  זיהוי נקודות חוזק

 לחיזוקנקודות זיהוי

 אישיותהצבת מטרות

התערבות ברמה  

פרטנית
התערבות ברמה  

קבוצתית
התערבות ברמה  

כיתתית

איתור מענים  
נוספים

טיפולים  
, משקמים

רפואיים -פרא
תומכים

שיתוף הורים

"קול קורא"נלקח מתוך מצגת של הערכת שטף הקריאה בתכנית 



:עקרונות להערכה לתלמידים עם מוגבלות בשכיחות נמוכה

(.קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק)הערכה בשיתוף מטפלים ממקצועות הבריאות •

(.א"תל)הערכה בזיקה ליעדים בתכנית האישית של התלמיד •

למוגבלות  , בחירה והתאמה מושכלת של כלי הערכה בהלימה למאפייני התפקוד•

.ומכבדי גיל

מחוונים מותאמים למאפייני  , הזדמנויות הערכה בכיתה)שימוש במגוון כלי הערכה •

(.מחוונים ממקצועות הבריאות, האוכלוסייה



תחומי

הבדיקה

קישוריםכלי הערכה/ מחוונים 

האזנה  

/ ודיבור 

כשירות  

תקשורתית

מיפוי תקשורתי

מחוון להערכה של האזנה  

כשירות  -ודיבור

תקשורתית

32-34' עמ, בתוך מסמך פיתוח מיומנויות תקשורת
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/communicationskills.p

df

תהליכי  , במדור חינוך לשוני–כשירות תקשורתית-מחוון להערכה של האזנה ודיבור 

,  הערכה

מדריך יישומי להטמעת החינוך הלשוני:בתוך 

קריאה

מחוון למיפוי והערכה  •

בחינוך המיוחד  

לראשית  ' מבדק א•

הקריאה  

מבדק ידע אלפביתי  •

"  קול קורא"מדורג ב

.מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc

:'מבדק כיתה א
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mi

vdakim.htm
"  קול קורא"מבדק ידע אלפביתי מדורג ב

.עברית בקדם יסודי וביסודי–חינוך לשוני"יעלה בקרוב באתר 

:כלי הערכה

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/communicationskills.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/listening_speaking_indicator.pdf
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdakim.htm


תחומי

הבדיקה

קישוריםכלי הערכה/ מחוונים 

הבנת הנקרא

הבנת  / 

הנשמע

הבנת הנקרא

שטף קריאה

הבנת הנשמע

'ג-'הבנת הנקרא א–ה"ראמ-

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Test_
Units_lang/Heb_langH_2_Havant_Milim.htm

כלי להערכת שטף קריאה
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-

assessment.aspx
(ה"ראמבתוך אתר )' ב–' מבדק א

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivd
ak_Hebrew.htm

ומעלה מהמדריכה המחוזית  ' הערכה לכיתות דניתן לקבל את

מחוון למיפוי והערכה  כתיבה

בחינוך המיוחד  

'תלקיט כיתה ב

'ה-'ערכת כתיבה ד

.מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc
'כיתה בתלקיט

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivd
ak_2_writing.htm

'ה-'כתיבה דערכת
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/a-reading-

encouragement-kit.aspx

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Test_Units_lang/Heb_langH_2_Havant_Milim.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/tools-individual-assessment.aspx
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Hebrew.htm
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_2_writing.htm
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/evaluation/Pages/a-reading-encouragement-kit.aspx


דוגמאות לכלי הערכה



32-34' עמ, בתוך מסמך פיתוח מיומנויות תקשורת•

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/communicationskills.pdf

המודל  
השיתופי

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/communicationskills.pdf


הלשונימדריך יישומי להטמעת החינוך , תהליכי הערכה, חינוך לשוניבמדור –תקשורתיתכשירות -מחוון להערכה של האזנה ודיבור 

המודל  
השיתופי

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/listening_speaking_indicator.pdf
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/curricula-in-core/Pages/language_education.aspx


.מחוון למיפוי והערכה בחינוך המיוחד מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד•

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc


.מחוון למיפוי והערכה בחינוך המיוחד מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד•

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc


.מחוון למיפוי והערכה בחינוך המיוחד מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד•

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/mechvan.doc


:רכיבי הערכה בקריאה

.יומית ומסביבת הלימודים-סמלים מוכרים מהסביבה היום/ מילים מוכרות •

('חוברת מבדק א"/ קול קורא"מבדק ידע אלפביתי בערכת )עיצורים –אבני יסוד •

('ג-'מבדק ב"/ קול קורא"מתוך ערכת הקריאה . )בקריאה או בסמלים–מילים •

.בקריאה או בסמלים–משפט •

(ה"ראממבדקי / מתוך תכני הלמידה)בקריאה או בסמלים–טקסט •

"קול קורא"ידע אלפביתי בערכת התמונה מתוך מבדק 



שלא השלימו את רכישת הקריאה ואינם ( יסודי ומעלה)תלמידים בכל גיל 
.מצליחים לקרוא

הערכה חליפית–הערכת הבנת הנשמע 

, רכיבי ההבנה מיכולות הפיענוחמאפשרת בידוד -הערכת הבנת הנשמע
.קשיים בזיכרון עבודהנטרול 

?אילו תלמידים נעריך באמצעות טקסט מושמע



.קצר•
.מעט אירועים•
.חזרתיות רבה•
(.שפה מתאימה לשפה המובנת לתלמיד)משלב שפתי נהיר •
.הומור, תובנה, מוסר השכל–אלמנט מתוחכם •

:יש חשיבות לשאלות הבנת הטקסט הבודקות 
.המסר הגלוי•
.מסר סמוי •
....(מה דעתך על)הערכה וביקורת •

:מאפייני הטקסט להערכת הבנת הנשמע

:יש חשיבות לשאלות הבנת הטקסט הבודקות 



ארגון הלמידה בעקבות הערכהארגון הלמידה בעקבות הערכה





:דוגמאות לכלי הערכה שנבנו בבתי הספר

,  "יהודה–בן "סגנית ורכזת פדגוגית מבית ספר –נירה דיין •
.ירושלים

, " דרור"קלינאית תקשורת מבית ספר –שטאלהדר •
.קיבוץ מסילות



?למה משמשים ממצאי ההערכה

.קבלת החלטות•

. תכנון הוראה•

.הערכת ההתקדמות של התלמיד•

.הערכת אסטרטגיות ההוראה•

מארגןממקד

מכוון


