
  , גדרהיסודי הביל"ויים-בי"ס ממלכתי
 הומניסטי בדרך המשחק והחקר-חינוך ערכי

 טתשע"ב, מחצית  / הערכה חלופיתלוח מבחנים
 

 

 2019פברואר 

 במחצית  -טתכנית הערכה לשנת הלימודים תשע"

 

מבחנים  )חוזר מנכ"ל בנושא: להוראת משרד החינוךרך תכנית הערכה פנימית, בהלימה וצוות ביה"ס ע

בזיקה לייחודיות ביה"ס :למידה דרך משחק וחקר  מאמין" הבית ספריה"אני  ו (והערכה פנימית בית ספרית

למידה השוטף -ההערכה משמשת חלק אינטגראלי מתהליך ההוראהרכה חלופית. המהווה אמצעי נוסף להע

על התהליכים  בקרה, לשם תכנון ומשוביומי המתרחש בכיתות. תפקידה לספק למורות נתונים לצורך -והיום

 להציב שמאפשריםכלים מגוונים  מעריכות באמצעותהישגי הלומדים. המורות  קידוםהמתרחשים בכיתה ולשם 

וראה שונות, תהליכים ותוצרים תוך התייחסות להקשר שהלמידה מתרחשת בו. המבחן הוא כלי אחד מטרות ה

בלבד מבין הכלים הללו. אי לכך חשוב שההערכה הפנימית, בשונה מהערכה חיצונית, תהיה משולבת בתהליך 

 ההוראה ותאופיין בקשר גומלין מתמשך ורצוף בין המורה לתלמיד. 

 
 משרד החינוך(  -)חוזר מנכ"ל –ניים לפי כיתות מבחנים פנימיים וחיצו

 מבחנים 
  כיתה

 ו' ה' ד' ג' ב' א'

מבחנים 

  חיצוניים

לא יערכו 
  מבחנים

מיצ"ב בכישורי 
שפה )עברית(. פעם 

  בארבע שנים.

מיצ"ב חיצוני   
בשניים מארבע 

תחומי הדעת )שפה, 
מתמטיקה, מדעים 

ואנגלית( פעם 
  בשנתיים.

 

מבחנים 

  פנימיים

לא יערכו 
מבחנים. 

יערכו 
מבדקים 
פרטניים 

בשפה 
  ובמתמטיקה

 שפה ומתמטיקה. 
בשפה יערך מיצ"ב 

פנימי בכל שנה שבה 
  אין מיצ"ב חיצוני.

שפה, מתמטיקה 
ותחומי דעת 
נוספים לפי 

החלטת בית 
  הספר.

שפה, מתמטיקה 
ותחומי דעת 
נוספים לפי 

החלטת בית 
  הספר.

שפת אם, מתמטיקה 
פים. ותחומי דעת נוס
בכלל זה מבחני 

המיצ"ב הפנימי 
בתחומי הדעת 

שביה"ס אינו נבחן 
 בהם באופן חיצוני. 

שפה, מתמטיקה ותחומי 
דעת נוספים לפי החלטת 

  בית הספר.

מספר 

המבחנים 

  ותדירותם

יערכו שני מבחנים  
כיתתיים בשנה 

במתמטיקה ובשפה 
ובכלל זה המיצ"ב 

 הפנימי בשפה.
כמו כן, יהיה מרווח 

שבועות בין  4של 
 מבחן למבחן.

עד מבחן אחד 
בשלושה שבועות 

 10 -ולא יותר מ
מבחנים בשנה 

  בסך הכול.

עד מבחן אחד 
בשבועיים ולא 

 12 -יותר מ
מבחנים בשנה 

  בסך הכול.

עד מבחן אחד בשבוע 
ובכלל זה מבחני 
מיצ"ב פנימיים 

  וחיצוניים.

  עד מבחן אחד בשבוע

סוג המשוב 

  לתלמידים
לי המתייחס לקריטריונים תיאור מילו 

ברורים לתלמידים לגבי איכות הביצוע 
  שלהם.

תיאור מילולי 
המתייחס 

לקריטריונים 
ברורים לתלמידים 
לגבי איכות הביצוע 

ושילוב ציונים 
מילוליים כמו: 
"טוב מאוד" , 

 "כמעט טוב" וכד'.

תיאור מילולי 
המתייחס 

לקריטריונים ברורים 
לתלמידים לגבי 

שלהם איכות הביצוע 
וכמו כן, שילוב 

  ציונים מספריים.

תיאור מילולי המתייחס 
לקריטריונים ברורים 

לתלמידים לגבי איכות 
הביצוע שלהם וכמו כן, 

ייעשה שילוב של ציונים 
  מספריים.
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בנוסף ניישם דרכי הערכה חלופיות לבחינת הישגי הלומדים ולשם הערכה שוטפת שתבוא לידי 

הישגי התלמידים באמצעות פעולות מצוין בטבלה, אנו מעריכות את בנוסף לביטוי גם בתעודה. 

ועבודות שונות שהתלמיד/ה מבצע/ת כגון: שעורי בית, דפי עבודה, נושא אישי, לימודיות שוטפות 

מענה לשאלות במהלך השיעור, משימות הערכה, הרצאה, הכנת מצגת, תלקיט, משחק, בדיקת 

 ה ועוד.הרגלי למיד מחברות/ חוברות, התמדה על

 

 .אנו מאחלים לכל תלמידנו ברכת הצלחה ולמידה מהנה

 להלן סולם הציונים והערכה המילולית

 ו -המותאמים לתלמידי כתות ג )מבחנים/ תעודה/משימת הערכה ( 

 סולם הציונים /הערכה

 תרגום למלל עד ציון מציון
 מספיק בקושי  44 0

 בלתי מספיק 54 45

 מספיק 64 54

 ובכמעט ט 74 65

 טוב 84 75

 כמעט טוב מאוד 89 85

 טוב מאוד 95 90

 מצויין 100 96

 בברכת הצלחה 

 והצוות החינוכימנהלת ביה"ס  -שלהבת בני
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 שכבה א

להלן דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה מאתר 
 אופ"ק, בדיקת מחברות/חומרי למידה (במחצית זו

 

 הערכה נושאים תאריך מקצוע 

 משימות הערכה  לאורך מחצית ב' שפה
מתוך  4-10 

 10חוברת 
המשימות משרד 

 החינוך.
מבדקי קריאה 

שוטפים במהלך 
 המחצית.

 10חוברת 
 המשימות.

חיבור וחיסור עד  04.03.19 חשבון 
עם שבירת  20

 עשרת.

משימת 
 הערכה.

 

במה לכל 
 תלמיד

הצגת תוצרים  לאורך מחצית ב'
כחלק מהנושא 

 השנתי "הילד
 הזה הוא אני".

הערכה 
 חלופית

 

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

 בהצלחה, 
 

אושרת מולאי, סיגלית טרמין ומיטל  -שכבה א'מחנכות 
 אבטליון כהן.
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 שכבה ב'

להלן דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה מאתר 
 .אופ"ק, בדיקת מחברות/חומרי למידה (במחצית זו

 
 

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

 

 בהצלחה, 
 

 מורן אוחנה, לירון רחימי ואיריס לוי -שכבה ב'מחנכות 
 

 הערכה  נושאים תאריך מקצוע

 16/5/19 1ב' חשבון 
 14/5/19 2,3ב'

 מבחן הנושאים למבחן ינתנו בהמשך.

 מציאת מידע גלוי וסמוי מן הטקסט 2/4/19 שפה 
 הבנת הוראות

 יפורכתיבת ס

 מבחן 

משימת  המילון -לשון  28/5/19 שפה
 כתה

הגשה בתאריך  מדעים
24/3/19 

 

 סביבות חיים
 חומרים

משימת 
בית 

 להגשה

 17/5/19 מולדת
 
 
 

הערכה  אני ומשפחתי
 חלופית 

 3/6/19 תורה
 
 

 

הערכה  סיפורי האבות
חלופית 
הכנת 

 משחקים
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 'גשכבה 

להלן לוח מבחנים / דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת 
 חברות/חומרי למידה (במחצית זוהערכה מאתר אופ"ק, בדיקת מ

 

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

 

הצלחה רבהב  
 צוות שכבה ג -מעיין, רביד ונאור

 

 נושאים למבחן / משימת הערכה מקצוע  תאריך 
 משימה חלופית 

עבודת  -מולדת  21/2
 הגשה

 בניית תרשים סביבה -עבודת הגשה

תופעות מחזוריות: יום ולילה, חודש  מדעים 12/3
 ושנה, 

 הלוח העברי

 2, ג'1ג'  25/3
 3ג'  27/3

עבודת  –תורה 
 כיתה

 ספר שמות

 טקסט מדעי, טקסט סיפורי וכתיבה עברית 2/4

 3ג  8/4
 2, ג1ג 9/4

גדולה  תצלילי האותיות, התאמת או אנגלית
לאות קטנה, קריאת מילים פשוטות 

והתאמה לתמונה, קריאת משפט קצר 
והתאמה לתמונה, אוצר מילים מתוך 

 מחברת המדבקות
 

 אגדות חז"ל  -עבודת הגשה מורשת  29/4

 ושאים יינתנו במפורט בסמוך למבחןהנ חשבון 30/4

 תכונות חומרים מדעים 29/5
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 שכבה ד
 ,תלמידים יקרים

להלן לוח מבחנים / דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה 
 מאתר אופ"ק, בדיקת מחברות/חומרי למידה (במחצית זו

 

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

  החומרייתכנו שינויים הקשורים להיקף 
 

 בהצלחה רבה
 מחנכות שכבה ד -מירי, רבקה, מיה

 

 נושאים למבחן / משימת הערכה מקצוע  תאריך 
 משימה חלופית 

 1ד -13/02

 3, ד2ד -15/02

 עבודת כיתה בנושא פעלים לשון

 1ד – 27/02

 3, ד2ד -01/03

 התמצאות במפה –מבחן במולדת  מולדת
 

כל   -12/3

 השכבה 

  –מבחן במדעים  מדעים
 מים ואוויר תכונות ושימושים.

 מצבי צבירה.

 מבחן דיאגנוסטי עברית 01/04

כל    -29/04
 השכבה

 

מבחן שופטים מבוא + פרקים ג', ד', ו', ז', ח',  תנ"ך
 ט'

 3ד' -13/05

 2, ד1ד -14/05

 

אוצר מילים )מתוך חוברת אוצר   –בחן מ אנגלית
המילים(: עונות השנה, מזג אוויר, בגדים, 

 פעלים, אברי גוף, מילות יחס, כינויי גוף.
 טקסט+ שאלות.
 כתיבת משפטים.

 התאמת פועל עזר לכינוי גוף.

כל   -20/05

 השכבה

עבודת כיתה בהבנת הנקרא בנושא בעלי  עברית
 חיים.

כל  -21/05

 השכבה

 גשת עבודה ה מדעים

כל  -30/05

 השכבה

 

הנושאים יינתנו בסמוך  -מבחן דיאגנוסטי מתמטיקה 
 למועד.
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 שכבה ה
 

להלן לוח מבחנים / דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה מאתר 
 אופ"ק, בדיקת מחברות/חומרי למידה (במחצית זו.

 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע

עת  -שפה

 הדעת 

 משימת באתר עת הדעת עם ציון. יום ב' 11.2.19

 דיאגנוסטימבחן  יום ה' 14.2.19 שפה

 משימות באופק שמואל א' : פרק ח' ו ט'. 2 יום א' 17.2.19 תנ"ך )אופק(

מתמטיקה 

 וגיאומטריה

 3יום ב' ה 25.2.19

 2,ה1יום ד' ה 27.2.19

מבחן מסכם שברים פשוטים, משפחת המרובעים 

 חישוב שטח והיקף מלבן וריבוע וצורות מורכבות

 דיאגנוסטימבחן  יום ה'  7.3.19 אנגלית 

 שמואל א' פרקים: ח', ט', י', י"א, י"ב יום ד' 13.3.19 תנ"ך

פתיחת משימה מתוקשבת בנושא גוף האדם. תאריך  יום ב'  18.3.19 מדעים

 ייקבע במהלך שבועיים מפתיחת המשימה.

שפה יומן 

 קריאה

 "האי ברחוב הציפורים" -הגשת יומן קריאה יום א' 24.3.19

 מיצ"ב פנימי תשע"ט יום ה' 28.3.18 פהש

 )מתמטיקה וגיאומטריה(משימה מתוקשבת באופק עם ציון  31.3-10.4 מתמטיקה

 דיאגנוסטימבחן  יום שני 1.4.19 מתמטיקה

 משימה באופק מסביב לים התיכון יום ראשון 7.4.19 גיאוגרפיה 

 עבודת כיתה עם ציון יום רביעי 10.4.19 לשון

 מסביב לים התיכון    -משימת כיתה עם ציון יום רביעי 1.5.19 גיאוגרפיה

 דיאגנוסטימבחן  יום שני 13.5.19 מתמטיקה

 דגם מערכת השמש –הגשת עבודה  יום שני  27.5.19 מדעים

 ב פנימי "מיצ יום רביעי 29.5.19 אנגלית

 מיצ"ב פנימי מתמטיקה יום שני 3.6.19 מתמטיקה

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר בשבות מתוקיינתנו משימות הערכה.  

 בהצלחה,
 יסמין ו לילך, גלית -צוות שכבה ה'
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 4כיתה ה 
 

 תלמידים יקרים,
אופ"ק,  להלן לוח מבחנים / דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה מאתר

 בדיקת מחברות/חומרי למידה (במחצית זו.
 

 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע

 
 משימה באופק: כינויי גוף, שם המספר. יום ראשון 10.2.19 לשון )אופק(

 משימה באופק שמואל א' : פרק ג'. יום ראשון 17.2.19 תנ"ך )אופק(

 הגשת עבודה גלגולו של חפץ. יום שני 28.2.19 שפה  

 משאבי טבע ומתכות. יום חמישי 7.3.19 מדעים

 משימה באופק: אוצר מילים מקטינות. יום ראשון 10.3.19 לשון

 מבחן שמואל א פרקים: ד, ה,  יום שישי 15.3.19 תנ"ך

 משימה באופק: משמעות השבר. שנייום  18.3.19 מתמטיקה

 עבודת כיתה בלשון. יום חמישי 28.3.19 שפה

 מבחן שברים: זיהוי, שיום, המחשה, וחיבור במכנים זהים. לישייום ש 2.4.19 מתמטיקה

מבחן אוצר מילים, טקסט ושאלות לאיתור פרטים גלויים,  יום ראשון 7.4.19 אנגלית

 התאמת אות גדולה לקטנה ולהפך.

 משימה באופק מסביב לים התיכון. יום שני 8.4.19 גיאוגרפיה 

 מסביב לים התיכון.    -עם ציוןמשימת כיתה  יום שישי 3.5.19 גיאוגרפיה

 משימת כיתה מצולעים זיהוי ותכונות. סוגי זויות. יום שלישי 7.5.19 מתמטיקה

 מבחן בשפה. יום חמישי 16.5.19 שפה

  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

 בהצלחה
 שרה והצוות החינוכי
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  , גדרהיסודי הביל"ויים-בי"ס ממלכתי
 הומניסטי בדרך המשחק והחקר-חינוך ערכי

 טתשע"ב, מחצית  / הערכה חלופיתלוח מבחנים
 

 

 ו'שכבה 
 

להלן לוח מבחנים / דרכי הערכה )משימת כיתה, עבודת בית, משימת הערכה מאתר אופ"ק, 
 במחצית זו. בדיקת מחברות/חומרי למידה (

 
 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע

 משימת הערכה בנושא המעגל: שטח והיקף 4.2 גיאומטריה

משימת הערכה, נושאים: שם הפועל ושם  7.2 וןלש

 הפעולה, בניינים, פעיל וסביל. 

משימת הערכה בנושא כפל וחילוק שברים  11.2 מתמטיקה

 פשוטים 

 משימת הערכה בנושא טקסט מידעי.  14.2 שפה

מבחן בנושא פילוג הממלכה וסיפורי אליהו  18.2 תנ"ך 

 הנביא. 

 מפריה הרומאיתמבחן בנושא האי 25.2 היסטוריה

 מבחן בנושא המים.  5.2 גיאוגרפיה

 

 11.3: 1ו' מדעים 

 12.3: 2ו'

 14.3: 3ו'

 מבחן בנושא אנרגיית האור והראייה.  

  ,past simple, future unseenמבחן:  26.3 אנגלית

  3+4אוצר מילים פרק 

מבחן: טקס מידעי, טקסט סיפורי ומשימת  2.4 השפה

 כתיבה.

  

מבחן: ארבע פעולות חשבון במספרים טבעיים  8.4 מתמטיקה

ובשברים )פשוטים ועשרוניים(, סדר פעולות 

חשבון, בעיות מילוליות, חישוב שטח והיקף של 

 מעגל, מאפייני גופים וחישוב נפחים



  , גדרהיסודי הביל"ויים-בי"ס ממלכתי
 הומניסטי בדרך המשחק והחקר-חינוך ערכי

 טתשע"ב, מחצית  / הערכה חלופיתלוח מבחנים
 

 

 נושאי הבחינה תאריך  מקצוע

  ,past simple , present simpleמבחן מסכם:  7.5 אנגלית

present progressive unseen,  

 5אוצר מילים פרק  

 13.5: 1ו' מדעים 

 15.5: 2ו'

 16.5: 3ו'

 נושאים ימסרו בהמשך

תרבות עם 

 ישראל ומורשתו

 הגשה סופית של עבודת גיל המצוות.  17.5

 
  אופקבאתר ו  עת הדעתאתר במתוקשבות יינתנו משימות הערכה.  

 
 בהצלחה,

  ליאת ר, ליאת ב, אדווה -צוות שכבה ו'
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