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למורים שלום,

מאגר המשימות בעברית נועד להיות כלי להערכה בית-ספרית פנימית, לצד מבחנים פנימיים אחרים 

של בית הספר הנכתבים בידי המורים, ולצד מדדים חיצוניים להערכה בית-ספרית כדוגמת המיצ"ב. 

המשימות שלפניכם תואמות את תכנית הלימודים בהוראת העברית ומזמנות התייחסות לכישורי שפה 

והבנה בתחום הקריאה והידע הלשוני. המשימות נועדו לסייע למורים לקבל משוב על הישגי התלמידים, 

ולעזור לבית הספר לתכנן את ההוראה על פי הישגים אלה. 

המורה יכול לבחור מן המאגר את המשימות המתאימות לנושאים שנקבעו בתכנית הלימודים של 

בית הספר, ולתכנן את תהליך ההוראה כך שיכֻוון לרכישת הידע הדרוש למשימות שבחר והמיומנויות 

הנדרשות בהם.

המשימות הן משימות ביצוע, המעודדות מעורבות של התלמידים בתהליך העבודה ושימוש במיומנויות 

מגוונות הנרכשות בתהליך הלמידה. לכל משימה סיפור מסגרת, קטע טקסט או כמה קטעי טקסט 

קצרים הקשורים לנושא המשימה, והתלמידים מתקדמים בעבודתם לפי הרצף הרעיוני של המשימה. 

המשימות בודקות יכולת אוריינית בהקשרים אותנטיים. לדוגמה, במשימה "קייטנה" מסופר על 

פעילויותיהם של ילדים המשתתפים בקייטנה. המשימה עוסקת בכלים לארגון מידע כגון טבלה 

ורשומה, ופעילות הכתיבה היא בהקשר אותנטי. המשימות נוסו בבתי ספר על ידי מורים לעברית, 

והמחוונים נבנו לפי תשובות הנבדקים.     

בתהליך פיתוח המשימות, שותפים מומחים בתחום השפה, מומחים לבניית מבחנים, אנשי אקדמיה 

ונציגים ממשרד החינוך. המשימות מותאמות לא רק לתכנית הלימודים ולהגדרת ההישגים הנדרשים, 

אלא גם למחקר העדכני בתחום השפה והתפתחותה בגיל בית הספר ולדרכי ההוראה החדשות.



מבנה מאגר המשימות

במאגר תשע משימות מבחן. כל משימה מורכבת מהחלקים האלה:

דף למורה - ובו הסעיפים הבאים:  .1

תיאור המשימה - תיאור קצר של תוכן המשימה והמבנה שלה א. 

תת-סוגה ומטרה חברתית ב. 

עולמות השיח  ג. 

שיקולים בבחירת הטקסט ד. 

הקשר תוכני  ה. 

שכבת הגיל שהמשימה מיועדת לה ו. 

משך המשימה - כמה שיעורים דרושים למשימה ז. 

ההכנות הדרושות למשימה ח. 

הציוד הדרוש לביצוע המשימה ט. 

אופי העבודה הנדרשת - פרטנית או בזוג י. 

כמו כן מצורפת טבלה ובה תיאור של כל אחד מפריטי המשימה.

חוברת לתלמיד - החוברת כוללת את המשימה עצמה: הוראות, קטעי קריאה, שאלות, הנחיות   .2

לביצוע מטלות שונות וכד' - בהתאם למשימה הספציפית. 

תשובון - חלק זה כולל את המשימה לתלמיד בצירוף תשובה מלאה לכל שאלה. לעתים יש פירוט   .3

של תשובות חלקיות, או של תשובות האמורות לקבל ציון מלא אף על פי שהן שונות מהתשובה 

המלאה. לעיתים נכללו תשובות אותנטיות של תלמידים שסברנו כי יש מקום לציין כיצד להתייחס 

אליהן.

מחוון - כולל הנחיות מפורטות לציינון כל שאלה על פי רמות הישג )מה אמורה לכלול תשובה   .4

מלאה, אילו תשובות יקבלו ציון חלקי וכד'(. הציונים נעים בין 0 )לא ענה כלל על השאלה או שגה 

בכול( לבין 5 )תשובה מלאה(. 

איך לעבוד עם מאגר המשימות?

כדי להבטיח הפקת תועלת ְמרבית ממאגר המשימות שלפניכם, אנא הקפידו לקרוא בתשומת לב את 

כל החומר הנלווה למשימה לפני השימוש בה בכיתה. 

מומלץ למורה לעיין במאגר ולהכיר אותו לפני שישתמש במשימה מתוכו לצורכי מבחן. כך יוכל להבטיח 

שהתלמידים מסוגלים להתמודד עם אופי השאלות שבמשימה ועם סוגי המיומנויות הדרושות לה. 

לאחר שהמורה בוחר להשתמש במשימה, עליו:

להדפיס ולצלם את החוברת לתלמיד במספר העותקים הדרוש.  .1

להקצות את מספר השיעורים הדרוש להשלמת המשימה.  .2

לקרוא בתשומת לב את הדף למורה, ובעיקר את הסעיף הדן בהכנות הדרושות למשימה.  .3

אנו מקווים כי השימוש במאגר יהיה פורה ומהנה.



ריכוז נושאי המשימות וכיתות היעד

משך המטלה נושא מרכזי כיתות שם המשימה מס'

2-1 שיעורים
פעילות על פי הוראות 

וכתיבת הוראות
ג הוראות .1

שיעור אחד כתיבת הוראות ג
משחק "שליחות 

נסתרת" 

 .2

2-1 שיעורים
שימוש בטבלה ורשומה 

ככלים לארגון מידע
ג הקייטנה          .3

2-1 שיעורים הבנת שיר ג תיבת החלומות .4

2-1 שיעורים הבנת הנקרא ד הזבלית .5

2-1 שיעורים
השוואה בין גרסאות שונות 

של אותו הטקסט 
ד השועל והכרם .6

שיעור אחד
אבחנה בין שפה דבורה 

לשפה כתובה
ד

מדברים וכותבים 

כך או אחרת
.7

שיעור אחד מילות קישור ותפקידן בשפה ד מילים מקשרות    .8

שיעור אחד
השורש ככלי לקידום הבנת 

הנקרא
שורשים ד .9


