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1. מהי הערכה ומהן מטרותיה

"בצורה הכללית ביותר ניתן להגדיר הערכה כפעילות של תיאור ושפיטה של דברים שונים למטרות שונות. מקצוע 

ההערכה הוא עתיק מאוד. כבר בספר בראשית פרק א' אנו מוצאים שבורא העולם, בתהליך שיטתי של פיתוח 

והגדרת משתנים, קובע 'כי טוב' בכמה שלבים של הערכה מתמשכת. המורה כמעריך - גם זו תופעה עתיקה מאוד. 

מקדמת דנא הוא ידוע כבוחן, כנותן ציונים וכנותן תעודות. אז מה עוד ניתן לחדש בתחום זה?" )דוד נבו(1 

ג'יי מקטי טוען במאמרו "מה קורה בין הערכה להערכה?"2 כי אי־ההתאמה של מבחנים סטנדרטיים לתפיסות 

ההוראה והלמידה של תקופתנו עוררה עניין בכלי הערכות ביצוע כגון משימות ופרויקטים שונים. כלים אלו 

מממשים באופן יעיל יותר את מדידת מידת המסוגלות של התלמידים ליישם בתנאים של "העולם האמיתי" את 

הידע, את המיומנויות ואת יכולות ההבנה שרכשו בבית הספר. יותר ויותר מורים עושים שימוש בכלי הערכות 

ביצוע, והשפעתם של כלים אלו ניכרת גם בתכניות ההערכה האזוריות )למשל, ההחלטה על תכנית למידה 
מבוססת פרויקטים כבגרות חלופית בעיר חולון( ובתכניות ההערכה הארציות )למשל, "רפורמת 30/70"(.3

עם זאת, שימוש בלעדי בכלי הערכות ביצוע לא יביא לשיפור ניכר של ביצועי התלמידים: יש להקנות הרגלי 

הערכה חלופית גם כחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה עצמו. כלומר, על מנת שתלמידים יוכלו לשפר את 

הביצועים שלהם על בסיס מדדים עדכניים, יש להנחיל גישות הוראה המעודדות ביצועים. 

נבו, דוד. "ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה". הערכה בתכנון לימודים והוראה: פרספקטיבה של המורה. עורך: משה זילברשטיין. ירושלים: משרד החינוך   1
והתרבות ומכון מופ"ת, 1992. עמ' 5.

מקטי, ג'יי. "מה קורה בין הערכה להערכה?". חינוך החשיבה 10. תרגום: דפנה עמית. ירושלים: מכון ברנקו וייס, 1997. עמ' 63-57.  2
בתקופת כהונתו כשר חינוך הכריז שי פירון על רפורמת 30/70, שמשמעותה הערכה בית ספרית־פנימית של עד 30 אחוז מחומר הלימוד באמצעות הערכה חלופית,   3

והערכת 70 אחוז מחומר הלימוד באמצעות בחינת הבגרות החיצונית.

המכון לחינוך דמוקרטי פועל בשנים האחרונות להטמעת תהליכי שינוי פדגוגי בבתי ספר ברחבי הארץ. המשותף 

ליוזמות חינוכיות אלו הוא הרצון להטמיע תפיסות הוראה ולמידה התומכות בצמיחה רב ממדית של האדם; 

השמות דגש על למידה שרלוונטית לחיי התלמידים ומעוררת בהם ובמורה סקרנות רגשית ואינטלקטואלית; על 

למידה שמאפשרת את הרחבת עולם הידע של התלמיד בעזרת חשיבה ביקורתית, יצירתית ורפלקטיבית; על 

למידה שמאפשרת התנסות בשלל מיומנויות; ועל למידה שמעודדת פיתוח אחריות כלפי הממד האישי וכלפי 

הממד החברתי. 

יישום תפיסה זו נעשה תוך אימוץ מודלים המדגישים את רעיון הלמידה ההתנסותית. למשל, למידה מבוססת 

פרויקטים, למידה מבוססת מקום, למידה באמצעות משחק, למידה הכוללת התמחויות בתחומים שונים, קהילות 

למידה ולמידה בניהול עצמי. 

במהלך הטמעת הגישה בבתי ספר שונים התבהר הצורך בפיתוח מודל הערכה שיתמוך בלמידה ההתנסותית על 

כל סוגיה. זהו מודל שמהותו היא יצירת מערך הערכה שעקרונותיו הולמים את העקרונות המרכזיים של למידה 

משמעותית: הערכה רלוונטית לתלמיד; הערכה המאפשרת בחירה וביטוי עצמי; הערכה המתייחסת למצוינות 

אישית על כל גווניה; הערכה ששותפים לה מגוון מעריכים; דרכי הערכה שנקבעות על ידי מגוון גורמים, ובהם 

התלמיד עצמו; והערכה שימושית ללמידת המשך. ביטויה המוחשי של תפיסת הערכה כזו הוא העמדת ארגז כלים 

לרשות המורים שיאפשר להם לבטא את הממדים השונים שאותם הם מעוניינים להעריך. במילים אחרות, פיתוח 

כלים שייצרו התאמה מרבית בין "מה מעריכים" ל"איך מעריכים". 
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להרחבה בנושא 
תרבות הערכה 

מקדמת:

בירנבוים, מנוחה. "הערכה 
לשם למידה". הד החינוך 
81 )7(. תל אביב: הוצאת 

הסתדרות המורים בישראל, 
2007. עמ' 46-40.

נבו, דוד. "ההערכה ככלי 
לשיפור ההוראה והלמידה". 

הערכה בתכנון לימודים 
והוראה: פרספקטיבה 

של המורה. עורך: משה 
זילברשטיין. ירושלים: משרד 

החינוך והתרבות ומכון מופ"ת, 
1992. עמ' 12-5. 

מקטי, ג'יי. "מה קורה בין 
הערכה להערכה?". חינוך 

החשיבה 10. תרגום: דפנה 
עמית. ירושלים: מכון ברנקו 

וייס, 1997. עמ' 63-57.

ברנע, ניצה, קברמן, צביה, 
ודורי יהודית. "מבחנים ארציים 
סטנדרטיים להערכה חלופית 

שזורה בלמידה בפרויקט 
'בגרות 2000': עמדות מנהלים, 

מורים ותלמידים". הלכה 
ומעשה בתכנון לימודים, כרך 

19. משרד החינוך - האגף 
לתכניות לימודים, 2007. עמ' 

.47-9

עקרונות הפעולה המנחים את תהליך ההערכה:

ביטוי עצמי: תהליך הערכה שמאפשר הבעת ידע, דעה ורגש ומשמש כלי שבאמצעותו יוכל התלמיד להדגים את 

המצוינות האישית שלו על כל היבטיה. הן המורה והן התלמיד אחראים על תהליך זה ובוחרים את הדרכים ואת 

השיטות שבאמצעותן יישמו אותו. 

רלוונטיות: תהליך הערכה שבו הדברים המשמעותיים למורה ולתלמיד הם חלק אינטגרלי מקידום תהליכי 

הלמידה; תהליך הערכה העונה על צורך ממשי, כלומר מקדם את התלמיד לקראת פעילות חיצונית לאקט 

ההערכה )לא רק לשם הציון( ונמצא בהלימה עם סטנדרטים מקובלים בתחומי הדעת השונים.

גיוון: הערכה המשלבת בין כלי הערכה, שותפי הערכה ומועדי הערכה באופן שמאפשר לתלמידים שונים לבטא 

את היכולות המגוונות שלהם, ובהן הממדים השונים )לפי מודל הימ"ה, שיפורט בהמשך( של תכנית הלימודים.

שקיפות ושימושיות: שקיפות של תהליך ההערכה ושל תוצאותיו תוך שמירה על פרטיות השותפים; שימושיות של 

תהליך ההערכה ושל תוצאותיו - הערכה שמביאה תועלת לתלמיד לאורך תהליך הלמידה כולו. 

מה, מי, איך, מתי?

מודל ההערכה עונה על ארבע שאלות מרכזיות: מה להעריך, איך להעריך, מי מעריך, מתי להעריך.

הערכה היא חלק בלתי נפרד מהלמידה - 

כלי עבודה מרכזי של מורים ותלמידים

ידע	 
מיומנויות	 
הרגלים והליכות	 

המורה	 
מומחים	 
עמיתים	 
עצמי	 

לאורך 
תהליך 

הלמידה

כלי הערכה מגוונים:
תוצרי למידה ומחוונים	 
טיוטות מרובות ומשוב מקדם	 
רפלקציה מסכמת, פורטפוליו ותעודה	 

מה?

איך?

מי?

מתי?

http://media.wix.com/ugd/ea97e6_18d27af52c1b44d7afe169b3a3b667a7.pdf
http://media.wix.com/ugd/ea97e6_18d27af52c1b44d7afe169b3a3b667a7.pdf
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*  מודל הימ״ה פותח במכון 
לחינוך דמוקרטי במטרה 
לאפשר תהליכי למידה, 

הוראה והערכה התואמים 
את אתגרי החינוך.

 2.  הערכה דיאלוגית 
והטמעתה בבית הספר 

כדי להטמיע תרבות של הערכה מומלץ לבצע מהלך שתחילתו בבירור עמדת קהילת המורים בנושא ההערכה 

ובהצגת תפיסה של תרבות הערכה דיאלוגית מקדמת. השאלה הראשונה שיש לשאול היא מה להעריך, ובתוך כך 

להציג את מודל הימ"ה )ידע, מיומנויות והרגלים(* ולדון בהפנמה שלו כדרך המאפשרת התבוננות בגישות הוראה, 

למידה והערכה התופסות את האדם כשלם. בשלב הבא יש להכיר את כלי ההערכה השונים ולהתנסות בהם ככלים 

המסייעים לתכנון, לדיוק ולשיקוף תהליכי הוראה; ככלים המסייעים למהלך ההוראה והלמידה; וככלים שמטרתם 

לסכם את תהליך ההוראה והלמידה. 

א. מה להעריך? תיאור מודל ימ"ה להערכה

השאלה הראשונה והמרכזית ששואל את עצמו איש 

החינוך היא מה להעריך. התשובה לשאלה זו מביאה 

לידי ביטוי את מה שחשוב לו, כמורה, ללמד - את 

התחומים ואת ההיבטים שחשוב לו לקדם; ויתרה מזו, 

את ה"למה" של איש החינוך. 

מטרתו של מודל הימ"ה היא להדגיש את תפקידה של 

מערכת החינוך בפיתוח ההליכות וההרגלים - הנטיות 

ההתנהגותיות המביאות לידי ביטוי את העולם הערכי 

של הפרט. מודל ימ"ה יונק את הבסיס הרעיוני שלו 

מכמה מקורות מידע: א. הרובד הערכי, המתייחס 

למטרות החינוך - לערכים הנוגעים לפרט )למימוש 

שלל היכולות שלו( ולמקומו בחברה; ב. מטרות 

פונקציונאליות שונות הנוגעות לדרישות העולם 

המשתנות במאה ה-21 ולתפיסה רחבה של מהותה 

של היכולת המקצועית של האדם הבוגר; ג. מחקר 

מתקדם על אודות התנאים הנדרשים ל"הצלחה בחיים" 

בממדים שונים. 

בתהליך ההערכה המעצבת - שהוא שיקוף של 

התהליך החינוכי כולו ־ נתבונן בהתפתחות התלמיד 

בשלושה ממדים: 

ממד הידע: תחום הדעת - מושגי יסוד, תהליכים 

ורעיונות.

ממד המיומנויות: יכולת התלמיד לבצע שלל פעולות. 

למשל, מיומנויות חשיבה, מיומנויות חקר, מיומנויות 

תקשורת כתובה ומדוברת, מיומנויות טכנולוגיות 

ואוריינות מחשב.

הממד הערכי: ממד המתבטא בפיתוח הרגלי חשיבה 

 Habits of Mind and( והתנהגות - הרגלי תודעה ולב

Heart(4. הרגלים הם הנורמות ההתנהגותיות שמבטאות 

את התפיסה הערכית של האדם את עצמו ואת 

סביבתו; הם דפוסי ההתנהגות והחשיבה שמאפיינים 

את האדם באשר הוא. פיתוח ההרגלים מסייע לאדם 

לגבש את הקול הפנימי שלו ואת זהותו הייחודית - 

מרכיבים אלו כרוכים זה בזה, ומובחנים לצורך מיקוד 

ההתבוננות בלבד. 

הרגלי תודעה ולב לדוגמא: התבוננות פנימית, מיקוד 

שליטה פנימי, יצירת דיאלוג, אמפתיה, סובלנות, 

גמישות, אחריות חברתית וסביבתית, אקטיביזם חברתי, 

מציאת הקשרים, מתן הסברים לתופעות על סמך 

עדויות, יכולת לערער על הנחות יסוד ויכולת להבחין 

בין נקודות מבט שונות. 

באמצעות מודל זה אנו שואפים לעצב תהליך הערכה 

שמתייחס להתפתחות התלמיד במסגרת ממדים אלו, 

הכוללים ממדים נוספים מלבד ממד הידע, המוערך 

באופן פורמאלי ברוב מערכות החינוך. 

 Meier Debora,)2002( The Power of Their Ideas: Lessons for America  4
from a Small School in Harlem, Beacon Press

שטיינברג, יעל. 
"הערכה של תהליך 
הלמידה ושל תוצרי 

הלמידה - הצגת מודל 
ימ״ה להערכה רב 

ממדית של יכולות 
הלומד: ידע, מיומנויות 

והרגלי תודעה ולב 
 Habits of Mind (
and Heart(". תל 

אביב: המכון לחינוך 
 .2015  , דמוקרטי

https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbeGNzUUJhZW9EWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbeGNzUUJhZW9EWlU/view?usp=sharing
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ב. כיצד בונים תכנית הערכה? 

תכנית הערכה היא למעשה גם תכנית ההוראה 

והלמידה. בשלב הראשון של בניית תכנית הערכה 

נשאלות שאלות כבדות משקל, כגון מה חשוב לי 

ללמוד; מהן השאלות המרכזיות שעליהן חשוב לי 

שיינתנו תשובות במהלך הלמידה; מהם תוצרי הלמידה 

ותוצרי ההערכה; מהם הידע, המיומנויות וההרגלים 

שחשוב לי לפתח במהלך ההוראה ואילו מהם אני רוצה 

להעריך באופן פורמאלי.

בשלב הראשון המורה בוחר את תחומי הדעת ובד בבד 

מתכנן את תוצרי הלמידה. השלב השני הוא תהליך 

של מיקוד, שבו המורה מחליט במה חשוב לו להתמקד 

בעיקר במהלך הלמידה. אחת השאלות החשובות 

שיש לבחון בשלב זה היא האם הימ"ה שנבחרו אכן 

באים לידי ביטוי בתוצרי הלמידה; האם תוצרי הלמידה 

מזמנים את השימוש בימ"ה שנבחרו.

חשוב מאוד לכלול בימ"ה מספר מצומצם של 

מיומנויות והרגלים. אף כי הלמידה מספקת הזדמנות 

להתנסויות בשלל מיומנויות והרגלים, מומלץ להתמקד 

באלו שיוערכו באופן פורמאלי.

בשלב הבא יש לבחור מחוון מתאים לכל תוצר למידה, 

וכן להחליט מיהם מעריכי התוצרים. השלב האחרון 

הוא השלב שבו נפרשת תכנית ההערכה כולה באופן 

ויזואלי־מוחשי ברור ובליווי לוח זמנים, כך שתהיה 

מובנת ומפורשת כשתוצג בפני התלמידים.

ג. איך להעריך?

בשלב תכנון תהליך ההוראה וההערכה מגדירה המורה 

לעצמה את מה שתרצה להעריך, כלומר את הידע, את 

המיומנויות ואת ההרגלים שהתלמידים ירכשו במהלך 

תהליך הלמידה. כעת יש להחליט איך מעריכים - אילו 

כלי הערכה יביאו לידי ביטוי באופן מיטבי את הימ"ה 

של התלמיד לאורך רצף הלמידה )מבחן, עבודה 

עיונית, תכנון והדרכה של סיור, יצירת תערוכה, ביצוע 

סקר עמדות וניתוחו וכדומה(.

שלא כמו בהערכה ובלמידה מסורתיות, שבהן כלי 

ההערכה העיקרי הוא מבחן, בהערכה דיאלוגית 

מעצבת נעשה שימוש במגוון גדול מאוד של כלי 

הערכה )למעשה, כל תוצר המלווה במחוון הוא כלי 

הערכה(. באופן זה למורה ניתנת חירות רבה לקבוע 

כיצד יוערכו תלמידיו ולהרחיב את מעגל השותפים 

להערכה. אם בלמידה מסורתית המעריך הבלעדי הוא 

המורה, הרי שבתהליך של הערכה דיאלוגית מעצבת 

גם התלמידים הם שותפים פעילים, וניתן לשתף בו 

גם גורמים נוספים, כגון מומחים בתחומם שיעריכו 

את הלמידה בהתאם לסטנדרטים של העולם שמחוץ 

לכיתה, הקהל הרחב והקהילה הקרובה.

בשל המגוון הגדול של אפשרויות ההערכה והשותפים 

לה, כדאי להקדיש זמן לבנייה מראש של תכנית 

ההערכה )ראו הפרק "כיצד בונים תכנית הערכה"(. 

תכנון זה יבהיר למורה ולתלמידים מה עומד לקרות 

בכל אחד משלבי הלמידה, ישפר את רמת תיאום 

הציפיות עם התלמידים ויהפוך אותם לשותפים פעילים 

יותר. רצוי להציג בפני התלמידים את תכנית ההערכה 

כבר עם תחילת התהליך: את מודל הימ"ה, את כלי 

ההערכה, את המחוונים ואת לוח הזמנים. כמו כן, על 

התכנית להיכתב בשפה פשוטה ובהירה.

כלי ההערכה משמשים את 
המורה בכמה אופנים ותחנות 

לאורך תהליך הלמידה: 

1.  הצבת מטרות ויצירת שקיפות של 
יעדי הלמידה בעזרת תוצרי הלמידה 

והמחוונים.

2.  הערכת הידע, המיומנויות וההרגלים 
במהלך תהליך ההוראה והלמידה, בין 
השאר על ידי כתיבת טיוטות מרובות 
כחלק מתהליך של משוב מקדם ורב 

כיווני שמטרתו שיפור היכולות ותוצרי 
הלמידה. 

3.  הערכה מסכמת.

תכנון מהלך הערכה

בחירת 
תחומי 
הדעת

פרישת 
תוכנית 

הלימודים

שאילת שאלות

מה חשוב לי ללמוד?

על מה חשוב לי 
שינתנו תשובות?

מה הם תוצרי הלמידה 
והערכה?

נה הידע, המיומנויות 
וההרגלים שחשוב לי 
שהתלמידים ירכשו?

יש להקפיד 
על בחירה של 

מספר מצומצם 
של מיומנויות 

והרגלים

האם הידע 
בא לידי 

ביטוי בתוצרי 
הלמידה?

האם תוצרי 
הלמידה מזמנים 

שימוש בימ"ה?

תכנון 
תוצרי 
למידה

בניית מיקוד ודיוקבחירת ימ"ה
מחוונים

החלטה על 
מי מעריך 

כל אחד 
מתוצרי 
הלמידה

פרישת תוכנית 
הערכה באופן 

ויזואלי על ציר 
זמנים ברור 

ופשוט להצגה 
בפני התלמידים

2345678 1
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תוצרים:

 
120 תוצרים אפשריים

 
?pbl מהו תוצר ב-

 
דוגמא לתוצר 

למידה בספרות

 דוגמה לתוצר 
למידה במתמטיקה

מחוונים:

 
ונים  מאגר המחו

של המכון

להרחבה בנושא 
משוב מקדם:

בוזו־שוורץ, מאיה והרפז, 
יורם. "משוב שוטף מקדם 
למידה טובה". תל אביב: 

הד החינוך 4, כרך פ"ז, 
2013. הוצאת הסתדרות 

המורים בישראל. עמ' 
 .115-112

וויליאם, דילן. "המשוב 
כחלק מהמערכת". סדרת 

מאמרים על הוראה 
איכותית. ירושלים: קרן 

טראמפ ומכון ברנקו וייס, 
2012. עמ' 8-1.

 

הפרפר של אליוט - 
כללי משוב מקדם 

 

משוב מקדם קבוצתי 
בסוף תהליך

 

משוב מקדם - שיעור 
הקניית מיומנות 

1.  הצבת מטרות ויצירת שקיפות 
של יעדי למידה

זהו השלב בו מתחילים את תהליך הלמידה ועמו 

יוצאים לדרך, כך שתהליך ההערכה הנו בלתי נפרד 

ממהלך תכנון ההוראה והלמידה. בשלב זה המורה, 

מתכנן תהליך ההערכה, מבהיר לעצמו ולתלמידים את 

מטרות הלמידה. 

תוצרי למידה

תוצרי הלמידה הם הדברים שאנו מעריכים - הם 

משקפים את הידע ואת המיומנויות של התלמידים, 

וככאלה הם בני הערכה. בדומה לכך, גם מבחן הוא סוג 

של תוצר למידה.

תוצר למידה - או "תוצר ביצוע משמעותי" - הוא 

"מנוע" מרכזי ללמידה. ההחלטה על התוצר היא השלב 

המרכזי בתכנון ההוראה וההערכה. התוצר משמעותי 

לתלמיד, רלוונטי לעולמו ולחיי היומיום שלו והוא 

המטרה היישומית של הלמידה ההתנסותית. התוצר 

הוא התשובה הפשוטה לשאלה שתלמידים שואלים 

לא פעם: "למה אנחנו לומדים את זה?". 

על תוצר הלמידה להיות בנוי בהלימה עם הימ"ה 

של תכנית הלימודים, כדי לאפשר לתלמיד להביא 

לידי ביטוי את ממדי הימ"ה שהוגדרו מראש למטרות 

ההערכה של הלמידה. 

מחוונים

תפקיד המחוון הוא להביא לדיוק של כיוון הלמידה, 

לייצר שקיפות ובהירות של יעדי הלמידה ולהמחיש 

את ממדי מודל הימ״ה.

המחוונים הם אבני היסוד של כלי ההערכה השונים, 

והם אלו המאפשרים את הגיוון שבהערכה. המחוונים 

מתארים את הסטנדרטים הנדרשים בכל תחום )ידע, 

מיומנות והרגלים(. תכנון המחוונים במשותף עם 

התלמידים יוצר דיון מרתק על מה הופך תוצר לתוצר 

טוב, ומגביר את מעורבות התלמידים בתהליך הלמידה.

מאפייני המחוונים:

מחוונים הם הבסיס לסטנדרטיזציה בתחום הנלמד. 	 

הם מתארים את הרמה הרצויה לביצוע מיטבי.

על המחוונים להיות בנויים בהלימה מלאה עם 	 

ממדי הימ"ה של הלמידה.

חשוב לתכנן מחוונים שיהלמו את הדרישות 	 

המקובלות )ידע ומיומנויות( בתחום הדעת.

חשוב להציג בפני התלמידים את המחוונים בטרם 	 

תתחיל הלמידה. 

יש להזין כל מחוון במערכת המשוב הממוחשבת 	 

כבר בתחילת השנה. פעולה זו תקל על שקלול 

הציון לאורך התהליך.

2.  הערכת הידע, המיומנויות וההרגלים 
במהלך תהליך ההוראה והלמידה

שלב זה בהערכה מלווה את החלק המרכזי של תהליך 

הלמידה, אחרי היציאה לדרך ולפני הסיום. נוסף 

לתוצרים ולמחוונים התומכים בהם, בליבת תהליך 

ההערכה מושם דגש גם על משוב מקדם תוצרי למידה 

ועל חשיבה רפלקטיבית של התלמיד על הלמידה 

שלו. 

משוב מקדם

הערכה מקדמת מסייעת לתלמיד לשפר את הלמידה 

שלו לכל אורכה ולא רק בסופה. משוב הוא הכלי 

המרכזי המסייע בכך. 

תלמידים מתרגלים מתן משוב וקבלה של משוב 

בנקודות רבות לאורך תהליך הלמידה. משוב איכותי 

מתמקד בדברים שהתלמיד יכול לשנות. משוב טוב 

הוא משוב אמ"ת: אדיב, ממוקד ותורם לממושבים. על 

מנת לאפשר מתן וקבלת משוב אמ״ת יש צורך ליצור 

בכיתה אווירה של מקום בטוח בה מותר להתנסות 

ולטעות.

ניתן לתת משוב מקדם במספר אופנים, למשל:

הצגה מול כל הכיתה - כל תלמיד או קבוצה מקבלים 

הזדמנות להציג את העבודה שלהם בפני כל חבריהם 

לכיתה ולקבל משוב. משוב כזה יעיל במיוחד כהכנה 

לקראת תערוכות עם מומחים מבחוץ או אורחים.

משוב בסגנון גלריה - התלמידים מציבים טיוטות 

תוצרי- למידה שלהם בכיתה. חבריהם עוברים בין 

העבודות ורושמים הערות לכל תוצר על פתקיות. ניתן 

לכתוב התרשמויות כלליות והצעות לשיפור. 

משוב סדנאי בקבוצות - התלמידים מקבלים מהמורה 

שאלות על התוצר שיצרו. כל אחד בתורו מציג את 

התוצר שלו לחבריו בקבוצה. יחד הם דנים ברשימת 

השאלות שקיבלו מהמורה. 

משוב זוגי - פורמט המאפשר משוב מעמיק. 

התלמידים נפגשים בשניים, במסגרת זמן נתון ארוך 

יחסית, על מנת להקדיש מחשבה כל אחד לעבודה 

של חברו - למשוב, להבהרות ולבחינה משותפת 

של דרכים אפשריות לשיפור העבודה. פורמט זה 

אפקטיבי במיוחד בשלב האחרון לפני ההגשה להערכה 

המסכמת.

ראינו, אם כך, ששיפור תוצרי הלמידה נעשה באמצעות 

הכנת טיוטות מרובות הזוכות למשוב מקדם. לרוב לא 

ניתן להסתפק בהכנת טיוטה אחת של תוצר, משום 

שתמיד אפשר ליצור טיוטה מדויקת יותר ומקיפה 

יותר.

חשיבה רפלקטיבית - כלי לשיקוף בתהליך 
הלמידה 

חשיבה רפלקטיבית היא אחד ההרגלים החשובים 

ביותר בלמידה התנסותית הנתמכת בהערכה מעצבת. 

שלב קבוע בשגרת הלמידה הוא "עצירה" לשם 

התבוננות במה שכבר נעשה ולשם חשיבה על שאלות 

שונות, ובהן: מה אני עושה טוב, במה אני צריכה 

להשתפר, מה קשה לי, כיצד ארצה לאתגר את עצמי 

בהמשך.

שיקוף )רפלקציה( מאפשר למורה לפתח ולהטמיע 

 )Habits of Mind and Heart( הרגלי תודעה ולב

בקרב התלמידים. השיקוף מקדם חשיבה ביקורתית, 

https://docs.google.com/document/d/17p_4RsWUdkPnJkJGoV31MFfTLTrhyBcB2ogMKsuGgJU/edit
https://docs.google.com/document/d/17p_4RsWUdkPnJkJGoV31MFfTLTrhyBcB2ogMKsuGgJU/edit
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/yama_ehida3_shaykonforti_mdi.xml
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/hishtalmut/yama_ehida3_shaykonforti_mdi.xml
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=u0u2-sHuMJU
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZomm-1BbYQ
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbYU1MZHR5SEJPcHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbYU1MZHR5SEJPcHc/view
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgaVFfemR5aEFxZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgaVFfemR5aEFxZGs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgUVJxdkd1cVBGWDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgUVJxdkd1cVBGWDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgUVJxdkd1cVBGWDg/view
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פרזנטציה של 

POL הלמידה 

תלקיט:
להרחבה בנושא התלקיט: 

נוגה חרמון. "פורטפוליו - 
תלקיט: תיאוריה ומעשה", 

.2010

דוגמא לכלי ליצירת 
ו דיגיטלי פרוטפולי

תעודה:

 

תעודה של בית 
הספר החדש ברוח 
היי־טק-היי-חולון

 

תעודה של בית הספר 
 הממלכתי קהילתי 

רקפת - כרמיאל

 

תעודה לפרויקט כפרי 
ינות ־כפר הנוער- עי

יצירתית, יעילה ובונה. חשיבה כזו מסייעת לתלמידים 

להיות אנשים טובים יותר ואזרחים טובים יותר. הגדרת 

הרגלים כאלה בשיתוף התלמידים, יחד עם שיח 

רפלקטיבי מתמיד על הרגלים אלו, מאפשרים למורה 

להעריך את תהליכי ההתפתחות של התלמידים. 

ניתן להשתמש בכלים מסוימים מתוך שלל כלי המשוב 

המקדם לצורך רפלקציה של התלמיד על תהליך 

הלמידה שלו.

3. הערכה מסכמת

זהו השלב החותם את תהליך הלמידה. שלב זה 

מאפשר מבט רפלקטיבי רחב ופומבי הכולל הסקת 

מסקנות בנוגע למטרות העל של תהליך הלמידה. 

התלמיד יכול "להביט אחורה" כדי להבין במה 

התקדם, מה השיג ומה עדיין לפניו. המורה והמעגל 

הקרוב המלווה את התלמיד משמשים עדים לתהליך 

שהתרחש. זה הזמן "לחגוג" - להוקיר את תהליך 

הלמידה הכולל.

כלי שיקוף )רפלקציה( במבט מסכם תהליך

כלים רפלקטיביים במבט מסכם תהליך הם כלים 

שמטרתם לאפשר שיח רפלקטיבי מנקודות 

מבט שונות )לימודיות, רגשיות, חברתיות(. כלים 

רפלקטיביים נוספים הם כלים המשמשים לאורך 

תהליך הלמידה ומגיעים למיצוים בסוף התהליך, כגון 

יומן חשיבה רפלקטיבי ותלקיט הכולל תוצרי למידה 

וכתיבה רפלקטיבית בזמן התהליך ובסופו.

POL - פרזנטציה של הלמידה

 POL - Presentation of( פרזנטציה של הלמידה

Learning(5 היא מבט רפלקטיבי־רטרוספקטיבי על 

תהליך הלמידה. זהו אירוע הערכה מסכמת שנערך 

פעמיים בשנה )בסוף כל מחצית( ובו תלמידים 

מספרים על תהליך הלמידה שלהם במהלך המחצית, 

תוך התייחסות להרגלי החשיבה והלב ובליווי דוגמאות 

הממחישות את תהליך הלמידה )טיוטות, תוצרי 

למידה, תיאורי מקרים ספציפיים(.

מושג שפותח ברשת בתי הספר High Tech High בסן דייגו, קליפורניה,   5
ארצות הברית.

פורטפוליו - תלקיט

אחד הכלים שיכול לסייע בקידום התלמידים הוא 

התלקיט, שאותו יוצרים המורה והתלמיד. 

התלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות 

התלמידים - שנאסף לאורך תהליך הלמידה. 

התלמידים הם אלו שבוחרים את העבודות שייכללו 

בתלקיט בסופו של דבר, כדי שישמשו ראיות למהלכי 

הלמידה ולביצועי ההבנה שלהם. התלקיט משקף את 

התקדמותם ואת הישגיהם של התלמידים במקצוע 

הנלמד. התלקיט משמש מצד אחד ככלי להערכה 

ממושכת של תהליך הלמידה ושל תוצאותיו, ובסופו, 

מעיד על תהליך הבניית הידע של התלמידים. מאחר 

שהתלקיט נוצר על ידי התלמיד עצמו, הוא משמש 

גם בסיס לביטוי עצמי ייחודי. באופן זה, המורה נהיה 

ממעביר ידע למסייע בתהליך הלמידה ולמספק 

הזדמנויות למידה, והתלמיד נעשה שותף בתכנון 

הלמידה ובהערכת הישגיו תוך רפלקציה מתמדת.

שלושה מהלכים - רפלקציה, דיאלוג בין המורה 

לתלמיד והערכה עצמית - הם אלו המבדילים את 

התלקיט מקלסר מקצוע רגיל. 

תעודה

מטרת התעודה היא הערכה מסכמת של הלמידה 

לאורך תקופה, והיא מעניקה תמונה מלאה ומקיפה 

של הישגי התלמיד. כמו כן, התעודה פומבית ולכן ניתן 

לשתף בה את הסובבים את התלמיד - המורה, ההורים, 

חבריו לכיתה ואחרים. 

להערכת ההישגים יש תפקידים רבים, ולפיכך יש 

לדיווחי ההערכה נמענים רבים, ובהם התלמידים, 

הוריהם, הנהלת בית הספר שבו הם לומדים והנהלת 

בית הספר שבו ילמדו, וכן גורמים שונים במערכת 

החינוך.6 לשם סיפוק צורכי הנמענים השונים קיים 

מגוון רחב של צורות דיווח על הישגים, ובהן הערכה 

מילולית, הערכה מספרית ושילובים שונים בין 

השתיים. מומלץ לתכנן תעודה שתהיה ייחודית לבית 

הספר ותשקף את תהליכי הלמידה הנהוגים בו. למשל, 

התעודה בבית ספר דמוקרטי היא למעשה סיכום 

דיאלוגי שנכתב יחד עם התלמיד.

בירנבוים, מנוחה. חלופות בהערכת הישגים. תל אביב:   6 
הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, 1997.

https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbRUU3bmg3U1JucnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbRUU3bmg3U1JucnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbRUU3bmg3U1JucnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgWXJHQTMyMHdDeDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B5yX0k5VcgkgWXJHQTMyMHdDeDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbR3BtaHhlRWVMQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbR3BtaHhlRWVMQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbR3BtaHhlRWVMQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbR3BtaHhlRWVMQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbUzBiVkNIT25WbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbUzBiVkNIT25WbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbUzBiVkNIT25WbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbUzBiVkNIT25WbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbTWV0VXN6Wk1OREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbTWV0VXN6Wk1OREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_0zkrIuEtKbTWV0VXN6Wk1OREE/view?usp=sharing
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ד. מי מעריך? גיוון נקודות מבט

שאלה מרכזית נוספת היא מיהם הגורמים שיכולים 

למשב את התלמיד באופן שיקדם אותו לאורך 

התהליך.

בתהליכי הערכה מסורתיים המורה הוא הגורם היחיד 

כמעט שממשב את הילד. כאשר רוצים ליצור תהליך 

התואם את תפיסת ההערכה כתרבות דיאלוגית 

מעצבת, חשוב לכלול בו מגוון מעריכים: התלמיד 

עצמו, חבריו לכיתה, מומחים ומבוגרים נוספים בעלי 

ידע או עניין בתהליך הלמידה.

יש לתכנן מתי תתבצע הערכת המורה ומתי תתבצע 

הערכת עמיתים, וכן מתי תינתן לתלמיד בחירה בין 

המעריכים ומתי לא תינתן לו בחירה כזו.

משום שהמורה, יותר מהמעריכים האחרים, מכיר 

לעומק את תהליך הלמידה של התלמיד ואת שלבי 

ההתקדמות שלו, להערכה שלו משקל מרכזי. חשוב 

להדגיש שבכל אחד משלבי הלמידה מעורבים 

בתהליכי ההערכה גם התלמיד עצמו וחבריו לכיתה, 

ומומלץ לשלב באופן גלוי את הערכת התלמידים את 

עצמם גם בשקלול הסופי של התהליך. כמו כן, רצוי 

לשלב בתהליכי ההערכה גם מומחים )לכך נדרש 

תכנון מראש(, בעיקר בשלב ההתבוננות בתוצר הסופי. 

להערכת המומחים בתחומי הדעת או המיומנויות יש 

תוקף שווה ערך לתוקפה בעולם "האמיתי". 

ה.  מתי להעריך? נקודות זמן ידועות 
מראש לאורך תהליך הלמידה 

תכנון הזמן הוא השלב שבו ה"חלום" פוגש את 

המציאות. המיומנות של תכנון זמן - היכולת להגדיר 

מראש מהו משך הלמידה שיוקצה לכל שלב ולבנות 

נכון את ציר הלמידה וההערכה - היא מיומנות מרכזית 

שהמורה רוכשת בהתאם לתפיסת הערכה דיאלוגית 

מעצבת.

זהו גם השלב שבו המורה סוקרת את שלבי התכנון 

הקודמים לתחילת הלמידה )הגדרת היבטי ימ"ה, מיקוד 

תוצרי הלמידה שבחר(, ולכן עשויה לשנות אותם או 

להביא לדיוקם אם התוצר בלתי ניתן ליישום או אם 

ריבוי הקריטריונים של הימ"ה לא מאפשר להעריך 

כראוי את כולם. בחירת תוצרי הערכה וימ"ה שאינם 

הולמים את לוח הזמנים הכיתתי עלולה לגרום לתסכול 

בקרב המורה ובקרב התלמידים.

3.  דוגמאות לתהליך הערכה, 
הוראה ולמידה

להלן תיאורי מקרה המדגימים הלכה למעשה כיצד מורה מעצב תוכנית הערכה, הוראה ולמידה.

התיאור הראשון מדגים תכנון תהליך הערכה הוראה ולמידה העומד בקריטריונים הנדרשים להגשה לבגרות 

במסגרת תוכנית חלוצי הערכה המאפשרת 100% בגרות חלופית בשתי מקצועות ליבה לתלמיד. במקצועות אלה 

בית הספר מעניק את מלוא הציון, ללא מעורבות של בוחנים חיצוניים.

התיאור השני מדגים תכנון תהליך הערכה, הוראה ולמידה בחטיבת ביניים, בשיעור היסטוריה לכיתה ז', הנלמד 

בסמסטר אחד )5 שעות בשבוע(.

התיאור השלישי מדגים מהלך של הערכה, הוראה ולמידה בבית ספר יסודי, בשיעור שפה רב גילאי לכיתות א' ו- ב'. 
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א.  בגרות במסלול למידה מבוססת פרוייקטים 
)PBL( באשכול מחשבת ישראל 

פורמט זה הוא פורמט בו ניתן להציע מתווה הערכה במסגרת תוכנית חלוצי הערכה לבגרות

כללי

בקבוצה במסלול של 5 יח"ל במחשבת ישראל בתיכון קרית שרת, יתקיים בשנת הלימודים תשע"ה מסלול הערכה של "למידה מבוססת 

פרויקטים" )למ"פ = PBL(, על פי המודל שאושר ע"י משרד החינוך לעיר חולון לכיתה י"ב. 

התכנית תתקיים בלימודי היחידה "הטוב והרע בהגות היהודית" )סמל שאלון 039203(. 

המורה: שיראל שאלתיאל אטיאס

להלן תפורט התכנית שאנו מבקשים את אישורה. 

 מבנה 
הערכה

30% היבחנויות פנימיות

45% תלקיט

25% תוצר

 נושא 
הפרויקט

הטוב והרע - מציאות הרע בעולם האם יש בה משהו טוב? מה ההשלכות של יצירת האופציה לעשות את הרע 

בעולם?

 השאלה 
הפורייה

קיומו של הרע: טוב או רע? או - אדם וחוה, מה עשיתם?!

התוצר

התלמידים יפיקו משפט ציבורי ובו מועמדים לדין אדם וחוה על החטא הקדמון שעפ"י המקרא הוליד את 

האופציה לקיום רע בעולם. התלמידים יעבדו את הטקסטים שנלמדו בקבוצות, לפי תחומי הדעת, וישתמשו בהם 

כדי להכין כתבי תביעה והגנה אותם יציגו במשפט הציבורי לפי קבוצות הלימוד )3 תלמידים בקבוצה(

 מטרות 
הלמידה

ימ"ה )ידע, מיומנויות והרגלים(

מבנה הערכה

היבחנויות פנימיות: 30%

תלקיט )כולל: עבודות ומשימות שוטפות 

במהלך השנה ]כמו סכום מאמר אקדמי, 

כתיבת נייר עמדה על בעיית הרע[, 

תוצרי הביניים )כולל: תוצר ראשון לפני 

הפרזנטציה בעקבות לימוד הטקסטים 

ופרזנטציות של למידת העמיתים, הגשת 

רפלקציה והכנת כתבי ההגנה והתביעה - 

טיוטות והערות על פרויקט הגמר(: 45%

תוצר )כולל: פרזנטציה, נייר עמדה שני 

על בעיית הרע לאחר הלימוד, הגשת 

רפלקציה( 25%

נושא הפרויקט

הטוב והרע - מציאות הרע בעולם האם יש 

בה משהו טוב? מה ההשלכות של יצירת 

האופציה לעשות את הרע בעולם? 

השאלה הפורייה

קיומו של הרע: טוב או רע? או - אדם וחוה, 

מה עשיתם?!

התוצר

התלמידים יפיקו משפט ציבורי ובו 

מועמדים לדין אדם וחוה על החטא הקדמון 

שעפ"י המקרא הוליד את האופציה לקיום 

רע בעולם. התלמידים יעבדו את הטקסטים 

שנלמדו בקבוצות, לפי תחומי הדעת )ראו 

למטה(, וישתמשו בהם כדי להכין כתבי 

תביעה והגנה אותם יציגו במשפט הציבורי 

לפי קבוצות הלימוד )3 תלמידים בקבוצה(: 

מקרא. 1

חז"ל. 2

ימי הביניים והפילוסופיה של הרמב"ם. 3

הקבלה . 4

תגובות תיאולוגיות לשואה . 5

הכיתה תחליט על דרך עיצוב האולם, 

כבית משפט, תדאג לתלבושות מתאימות 

ולכל צורכי ערב הצגת התוצר. למעשה, 

כל קבוצה, לאחר לימוד המקורות תצטרך 

להחליט האם הטקסטים שלמדה מתאימים 

להגן על אדם וחווה או כדי לתבוע אותם. 

לדוגמא: קבוצת חז"ל ובה המקור שמתאר 

שיצר הרע הסתלק מן העולם ואז לא 

נמצאה ביצה אחת בכל העולם וכו', 

תשתמש בטקסט זה כדי להגן על אדם 

וחווה במשפט. 

 מטרות הפרויקט: ימ"ה 
)ידע, מיומנויות והרגלים(:

:)Learning to know( ידע

הפרקים הבאים מתוך יחידת הלימוד: . 1

מקרא	 

חז"ל	 

ימי הביניים והפילוסופיה של 	 

הרמב"ם

הקבלה 	 

תגובות תיאולוגיות לשואה 	 

*לא כל המקורות מתוך הפרקים 

הללו יילמדו. 

הכרות עם מערכת המשפט והתנהלות . 2

משפט: הכנת כתב הגנה ותביעה. 

:)Learning to do( מיומנויות

קריאה וניתוח של טקסטים . 1

קריאה וניתוח של מאמרים אקדמיים . 2

היכולת ליישם את הבנת הטקסט ברמה . 3

עמוקה כדי לסווגו כמועיל לתביעה או 

להגנה 

:)Learning to be( הרגלים

פיתוח פרספקטיבה: גיבוש עמדה בנוגע . 1

לסוגיית הטוב והרע דרך עיון ולימוד 

מקורות 

הבנת מורכבות: להכיר בצדדים שונים . 2

של מקרים
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ב.  תכנית היסטוריה כיתה ז'

כללי

בבית הספר לימודי ההיסטוריה בשכבת ז הם סמסטריאלים. 

התוכנית נכתבה בידי צווות היסטוריה - אור בס וברק אטקין ביהס עירוני ה מודיעין

מבנה הערכה:

תוצרי למידה 1 ־ ציר זמן משפחתי 5%

תוצר למידה 2 ־ טבלת השוואה בין 

האמפריה הרומית לממלכת קרל הגדול 5%

תוצר למידה 3 ־ ניתוח ציור מימי הביניים 

5%

תוצר למידה 4 ־ טבלת השוואה בין הנצרות 

לאיסלם 5%

תוצר למידה 5 ־ דף מידע והצגת תובנות 

15%

תוצר למידה 6־ מבחן 25% 

תוצר למידה 7 ־ בניית תחנה והנחייה בסיור 

ברמלה סביב מקום הקדוש לאחת הדתות 

10%

תוצר למידה 8 - תוצר מסכם 30% 

נושא הפרויקט: 

כשדתות נפגשות 

השאלה הפורייה: 

כשדתות נפגשות - השלמה או מלחמה?

עבודת צוות: להיות לומד שעובד בצוות . 3

ובשיתוף פעולה

יכולת עמידה מול קהל: להיות אדם . 4

שמסוגל לעמוד בפני קבוצת אנשים 

ולהסביר את שלמד והבין 

אבני דרך בתהליך השנתי:

ספטמבר־אוקטובר:

לימוד פרק המבוא לבעיית הרע 	 

לימוד המקורות על סיפור החטא 	 

הקדמון 

בוחן על המבוא ועל סיפור גן העדן 	 

אוקטובר-ינואר )תחילת הפרויקט(:

כל קבוצה תלמד ותעמיק באחד 	 

הנושאים )מקרא, חז"ל וכו'( תגיש סיכום 

כתוב ]תוצר ביניים 1[ ותתבצע למידת 

עמיתים )בדרך של פרזנטציה( ]תוצר 

ביניים 2[ והגשת רפלקציה אישית על 

התהליך.

ינואר־מרץ: 

הכנת כתבי ההגנה והתביעה למשפט	 

בחירה ואיתור עדים מתאימים	 

עבודת הכנה לערב: כתיבת נאומי פתיחה 	 

וסיכום והצגת הנושא הנדון למשפט, 

הכנת התפאורה והתלבושות הדרושות 

לערב

מרץ 2015: 

ערב גמר: קיום המשפט הציבורי. הערכה 

עפ"י מחוון. בשלב זה יוזמנו גם מעריכים 

חיצוניים )מורים למחשבת ישראל / נציגי 

הפיקוח(.

משימות חקר מתוכננות לתלקיט: 

עבודה אישית להגשה: נייר עמדה על . 1

בעיית הרע לאור המושגים והמקורות 

על סיפור גן העדן שנלמדו 

עבודה אישית להגשה: ניתוח מאמר . 2

אקדמי הנוגע לשאלת הרע לפי תחום 

הדעת של הקבוצה. לדוגמא: סוגיית 

הרע במקרא. 

עבודה קבוצתית להגשה: למידה של . 3

מקורות מהפרק )כל קבוצה לומדת פרק 

אחד ומתעמקת בו( והכנת סיכום לפרק 

- תוצר לפני הוראת העמיתים

משימה קבוצתית: הכנת מצגת + . 4

פרזנטציה )הוראת עמיתים( על הפרק 

בו התמחו

משימה קבוצתית: כתיבת כתבי ההגנה . 5

והתביעה 

משימה אישית: כתיבת נאום פתיחה . 6

וסיכום להגנה\תביעה )השופטים יכתבו 

נאום פתיחה וסיכום למשפט( 

עבודה אישית להגשה: נייר עמדה שני . 7

על בעיית הרע לאור הנלמד 

 מבנה 
הערכה

5% תוצרי למידה 1

5% תוצר למידה 2

5% תוצר למידה 3

5% תוצר למידה 4

15% תוצר למידה 5

25% תוצר למידה 6

10% תוצר למידה 7 

30% תוצר למידה 8 

 נושא 
הפרויקט

כשדתות נפגשות

 השאלה 
הפורייה

כשדתות נפגשות - השלמה או מלחמה?

סיור וירטואלי בעיר בארץ בה שלוש הדתות נפגשותהתוצר

 מטרות 
הלמידה

ימ"ה )ידע, מיומנויות והרגלים(
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וספרד המוסלמית. כגון אישים ואירועים 

בולטים המבטאים הקשר בין הדתות 

חיובי או שלילי. 

כולל הבסיס הדתי של עוינות או יחסי 

השלום

תוצר למידה בקבוצות - דף מידע והצגת 	 

 תובנות

כל קבוצה מציגה את התובנות שלה על 

הדתות ואפשרות החיים יחדיו. 

 מבחן	 

תהליך הלמידה הזה מכין את התלמידים 

למבחן מסכם על החומר

הצגת תובנות הקבוצות	 

דצמבר- ינואר:

איך בונים בניית סיור טוב? משך סיור. 	 

 סוג המסלול. ציוד לדרך. 

התבוננות במפות של סיורים. מפגש עם 

מדריך טיולים 

תוצר למידה בקבוצות - בניית תחנה 	 

בסיור לרמלה בעקבות שלוש הדתות

הערכת עמיתים - עפ״י מחוון	 

חקר על מקומות בארץ בהם קיימים 	 

אתרים של שלושת הדתות

תוצר הלמידה בקבוצות:

יצירת חוברת שתציג מקום בארץ בדגש . 1

על חיים של בני דתות שונות יחדיו. 

יצירת סיור וירטואלי שיוצג להורים . 2

בערב הקהילות

רפלקציה אישית על תהליך הלמידה. 3

הערכה אישית והערכת מורה	 

 ג.  שיעור שפה, כיתות א' ו-ב'

כללי

הדוגמא מתארת שיעור שהתקיים בבית ספר יסודי צומח "משעולים" בעתלית. בבית הספר 

ארבעה שיעורי שפה לכיתות א' ו-ב' גם יחד, המתקיימים במקביל. בשיעור זה לומדים 15 

תלמידים בני 7 ו-5 תלמידים בני 6. כולם מסוגלים להתמודד עם דרישות תכנית הלימודים 

של כיתה ב'. כולם קוראים וכותבים. 

עקרון אחד עליו מבוססת תכנית הלמידה הוא מתן קדימות להעדפות ואהבות אישיות הן 

של המורה והן של התלמידים. העקרון השני הוא לאפשר דרכי למידה שונות ללומדים 

השונים בכיתה. העקרון השלישי הוא שותפות בקבלת החלטות ואפשרויות בחירה ולבסוף- 

לא משאירים אף אחד מאחור.

השיעור תוכנן ונוהל על ידי תמר אהרונוב.

התוצר: 

 סיור וירטואלי בעיר בארץ בה שלוש 

הדתות נפגשות.

יצירת חוברת המציגה את העיר/ היישוב 

ואת המקומות בה קיימים במקום אתרים 

המאפיינים את שלוש הדתות.

יוצג בערב קהילות למידה להורי השכבה.

 מטרות הלמידה: ימ"ה 
)ידע, מיומנויות והרגלים(:

:)Learning to know( ידע

מבוא להיסטוריה, מבוא לימי הביניים, הדת 

ואנחנו, מבוא תאולוגי וגאופוליטי לאירופה 

הנוצרית, מבוא תאולוגי וגאופוליטי 

לאיסלם, ניתוח מקרים: מסעות הצלב או 

תור הזהב בספרד. 

:)Learning to do( מיומנויות

איתור ועיבוד מידע.	 

מיומנויות ניתוח והשוואה	 

יכולת עמידה מול קהל: להיות אדם 	 

שמסוגל לעמוד בפני קבוצת אנשים 

ולהסביר את שלמד והבין 

:)Learning to be( הרגלים

עבודת צוות: להיות לומד שעובד בצוות 

ובשיתוף פעולה

אבני דרך בתהליך השנתי:

ספטמבר:

מבוא להסטוריה: מהי היסטוריה. ציר 	 

זמן כולו. תקופות היסטוריות. ספירה. 

תוצר למידה אישי - ציר זמן משפחתי - 	 

שלושה דורות אחורה

הערכת מורה	 

אוקטובר

מבוא לימה"ב: התפרקות האימפריה 	 

הרומאית וצמיחת החברה הפיאודלית, 

ממלכת הפרנקים, השוואה בין שני 

המצבים הגיאופוליטיים הנל כדי להבין 

הפיאודליזם.

תוצר למידה הזוגות- טבלת השוואה בין 	 

האימפריה הרומית לממלכת קרל הגדול.

הערכת עמיתים מול טבלה מלאה 	 

ומחוון.

אמצע אוקוטבר - הצגת מהלך הלמידה 
הכולל: 

הדת ואנחנו. בירור עמדות על הדת 	 

בחייכם. חברים. והאירועים והמושגים 

המזמנים: נוצרים עולים, חילונים... 

צמיחת האיסלאם. שיעה סונה. דקירה 

בירושלים על ידי חרדי. דאעש.

הצגת השאלה הפורייה, תוצר מסכם, 

מהלך הלמידה ומדדדי הערכה

מבוא תיאולוגי וגיאופוליטי לאירופה 	 

הנוצרית: מושגים: נצרות, ישו, שילוש 

קדוש, מעמד הכנסייה, סקרמנטים ) 

מבחינה תיאולוגית וכמנגנון שליטה( 

כנסיה, אפיפיור, הוותיקן, הברית החדשה. 

פרישת הכנסייה באירופה. תפיסה בסיסית 

של הנרטיב הנוצרי. 

תוצר למידה בזוגות ־ ניתוח מאפיינים 	 

נוצריים מציור מימי הביניים. 

הערכת מורה	 

נובמבר:

מבוא תיאולוגי וגיאופוליטי לאיסלאם. 	 

ג'אהליה. מכה. מדינה. אומה. עמודי 

האסלאם. ג'יהאד. סונה. שיעה. חליפות. 

קראן. ירושלים. מסגד הקצה. כיתה 

הפוכה. הכרות הנרטיב הבסיסי של 

האיסלאם. 

תוצר למידה אישי - טבלת השוואה בין 	 

נצרות לאיסלם

הערכה עצמית מול טבלה מלאה ומחוון	 

נובמבר-דצמבר:

ניתוח מקרים: מסעות הצלב או תור 	 

 הזהב בספרד. 

עפ"י המאפיינים הבאים:

היווצרות המפגש בין דתות ) גורמים, 

מרכיבים(

מהלך המפגש ) מרכזים, שיאים, תרבות 

חומרית, תרבות רוחנית, 

צורות החיים יחדיו.) ביטויים שונים של 

צורות חיים יחדיו. ממלכת הצלבנים 

מצגותהתוצר

ספרונים

תרשים ותאור תהליך התפתחות

הצגה

חדר משחקים

 מטרות 
הלמידה

ימ"ה )ידע, מיומנויות והרגלים(
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לחברי הכיתה- על מנת לשתף ולקבל 

משוב מסכם. 

בסוף השנה יצא ספר גדול, הכולל את כל 

הספרונים. מודפס. עם האיורים של הילדים, 

הספר מיועד למתנה לילדי הגנים הסמוכים 

לבית הספר ולקניה לילדים.

הספרונים השיגו את רוב יעדי תכנית 

הלימודים של שנה ב' כבר באמצע השנה. 

.3

הצגה על פי הסיפור "תיבת פנדורה", מתוך 

המיתולוגיה היוונית. 

אחד מהנושאים השילדים ביקשו הוא 

להכיר תרבויות בעולם. 

תמר ביקשה להעמיק עוד בהבנה של מבנה 

וכתיבה של סיפור. השילוב בין בקשת 

התלמידים והיעד של תמר הוביל להכרות 

עם המיתולוגיה היוונית. 

בשלב ההקניה שוחחה תמר עם הילדים על 

יוון העתיקה ונתנה רקע כללי מאוד. 

בשלב השני נבחר הסיפור "תיבת פנדורה". 

הילדים עבדו עם מספר מקורות של הסיפור 

תוך הקראה שלהם. נערכה השוואה בין 

הגרסאות ואבחנה בין סיפור בע"פ וסיפור 

כתוב, מטבע לשון, לקח- הדבר איפשר 

העמקה בהקניה שנערכה לפני הספרונים.

בשלב השלישי הילדים הציעו לעשות 

הצגה.

נבע מכך העמקה בחקר דמויות והאיפיון 

שלהן. למה הם כאלה, מה הם אומרים אחד 

על השני?

חלוקת התפקידים בוצעה בהגרלה.

את המחזה - תרגום הסיפור לבמה - כתבו 

מספר ילדים לפי בחירה. 

בזוגות - למדו את הטקסט בעל פה, כשהם 

מאמנים אחד את השני. 

בקבוצות - בנו תפאורה. 

הצגה נערכה לפני כל ילדי בית ספר

אחרי ההצגה: דיון רפלקטיבי מסכם ברמה 

הרגשי הבין אישית. הם דנו באופן בו ניגשו 

להצגה, וסוגיית העזרה ההדדית. השיקוף 

התמקד בהרגלים.

.4

מכתבים בכתב עברי קדום. 

הכוונה של תמר הייתה להמשיך בנושא 

התרבויות.

נערכה הקניה על התרבות השומרית 

וההמצאות של השומרים באמצעות 

סרטונים ושיחות.

התמקדו בתולדות הכתב. תמר הביאה 

מאמר בנושא )ברמה גבוהה( אותו קראו 

לפי מה שלמדו כל השנה.

מכיוון שתמר זיהתה קושי בהתמודדות עם 

הטקסט היא החליטה לערוך את הקריאה 

ביחד. היא הקריאה והילדים הסבירו. 

תוצרי הביניים בעקבות הטקסט:

1 ־ תרשים זרימה של התפתחות הכתב, כל 

אחד עשה בדרכו- כולם צודקים!

2 ־ תיאור התפתחות כלשהי )לא של כתב 

= ביצוע הבנה(.

התוצר המסכם: כתיבת מכתבים אחד לשני 

בכתב עברי קדום כשכל אחד שמקבל 

מכתב צריך לפענח אותו. נכתב על דף קסם 

)צובעים בצבעים רבים, מכסים בשחור 

וחורטים( על מנת לחקות את החריטה על 

החמר. נעשו טיוטות מרובות עליהן קיבלו 

משוב אישי מתמר. 

.5

תוצר מסכם שנתי: חדר משחקים המופעל 

על ידי הילדים

מטרת החדר: ילדים מלמדים ילדים. 

לשימוש ילדים בלבד. חדר משחקים עם 

כל החומרים שעבדו עליהם השנה בשיעור 

שפה.

התהליך: 

עשו ביחד רשימה של מה שלמדו כל 

השנה. הדבר איפשר לילדים לזכור את 

כל מהלך הלמידה ומה למדו. לבסוף 

נערך דיון מה יעשו על מנת לבטא את כל 

הלמידה.הילדים הביאו את הרעיון של חדר 

משחקים. 

התחלקו לחמש קבוצות. כל קבוצה בחרה 

נושא מתוך הרשימה שעשו בכיתה. 

מטרת כל קבוצה - איך לבטא את הנושא 

שנבחר במשחק.

עשו טיוטת משחק עליו ערכו משוב בתוך 

הקבוצה ועם המורה. 

בטיוטא השניה העבירו לקבוצה אחרת 

למשוב תוך כדי התנסות במשחק. 

המשחקים אמרו מה למדו בעקבות 

המשחק. 

לפרזנטציה הפעילו הילדים את חדר 

המשחקים עבור שאר ילדי בית הספר.

תוצרי למידה ומהלך השנה: 

מצגות - כתוצר למידה של חקר של . 1

נושא חופשי

ספרונים - כאמצעי לתרגול כתיבה . 2

חופשית, בעקבות הקניה לאורך חודש 

בנושאים: מבנה סיפור ואוצר מילים. 

תרשים ותאור תהליך התפתחות - . 3

תרשים זרימה של התפתחות הכתב, 

והגשת תוצר הבנה של תהליך 

התפתחות כולשהו

הצגה - העלאת הצגה לכלל ילדי בית . 4

הספר, כאמצעי לתרגול חקר דמות, 

אפיון דמות, כתיבת מחזה, יצירת 

תפאורה, למידת טקסט בעל פה. תוך 

שימת דגש על עזרה הדדית.

חדר משחקים - יצירת משחקים . 5

שישמשו את ילדי בית הספר, בנושאים 

שנלמדו במהלך השנה, כאמצעי 

להזכרות, תרגול והוראה 

 מטרות הלמידה: ימ"ה 
)ידע, מיומנויות והרגלים(:

:)Learning to know( ידע

מתוך תכנית הלימודים של כיתה ב: 

כתיבה חופשית, מיומנויות בהבנת 	 

הנקרא, אוצר מילים )מילים נרדפות, 

הפכים( שורשים ומשפחות מילים, כתב 

יד, סימני פיסוק, תשובה מליאה. 

בשילוב הנושאים: 	 

מבנה סיפור, תיאור דמויות, הטרמה.	 

המיתולוגיה היוונית: תיבת פנדורה	 

תולדות הכתב: התרבות השומרית וכתב 	 

היתדות, כתב עברי קדום. 

בעלי חיים: נדידת ציפורים, אלבטרוס, 	 

צבי ים, פרפר )גלגולי החיים(, נחש

כוכבים ושושנת הרוחות	 

חגי ישראל	 

:)Learning to do( מיומנויות

כתיבת סיפור	 

איור	 

קריאה	 

עריכת מצגות	 

קבלת החלטות בקבוצה	 

חקר נושא )חיפוש באנטרנט, מציאת 	 

מקורות(

הופעה לפני קהל )הצגת מצגת, הקראה, 	 

משחק דרמטי(

:)Learning to be( הרגלים

מתן משוב אמ"י )אדיב ממוקד ויעיל( 	 

אחד לשני 

בחירה	 

התמודדות עם לחץ	 

עזרה הדדית	 

התאפקות )אם יש שאלה שרוצים 	 

לשאול את תמר: שואלים קודם את 

החברים בקבוצה, אחכ את כתם - 

הכלבה של תמר, ורק בסוף את תמר(

ביטחון עצמי והסתמכות על עצמך.	 

מהלך הלמידה:

 .1

מצגות.

בתחיל השנה תמר הביאה טקסטים על 

בע"ח.

שלב ראשון: עבודה אישית בדפים ומליאה. 

הקניה - דגשים: הטרמה לפני טקסט- 

לנסות לשער על מה יהיה הטקסט / חקר 

עבודה אישית: הכנת מצגות בנושא לפי 

בחירה, והצגה בפני חברי הכיתה. 

מסורת: קריאה קבועה בתחילת שיעור 

ושיתוף בחוויות הקריאה. 

.2

תמר הציעה מספר אפשרויות: כתיבת 

סיפור, יומן אישי, מחברת שיאים אישית. 

הילדים הציעו גם: קומיקס, סיפורים 

קצרים, סיפורים בהמשכים. לבסוף נבחרה 

האפשרות של כתיבת ספרונים. בכל יום 

עבדו על הספרונים כחצי שיעור. משימה 

הייתה יחידנית. 

בכיתה קבעו מראש, ביחד, את הפרמטרים 

באמצעותם תמר והתלמידים ימשבו את 

הספרונים: מבנה הסיפור, תיאור דמויות- 

מילות תואר, עניין בתוכן, עיצוב, ניקוד, 

סימני פיסוק.

לקראת המשוב על טיוטת הסיפור תמר 

הסבירה את ההבדל בין הארות והערות. 

תמר כתבה הערכה מילולית בהתאמה 

לפארמטרים שהוגדרו.

אחרי הטיוטה הסופית הקריאו הילדים 
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לפי תפיסה זו, על מטרות החינוך לסייע ליצירת תהליך חינוכי ככזה המפתח את היכולת הקוגניטיבית של התלמיד 

במהלך רכישת הידע והבניית הידע; כתהליך המזמן רכישת מיומנויות שונות; וכתהליך המאפשר פיתוח מודעות 

עצמית שנובעת מחשיבה רפלקטיבית ומבהיר את ערך האחריות החברתית בתרבות הדמוקרטית. תפיסה זו 

שואפת להתפתחות התלמיד בתחום הקוגניטיבי, בתחום הרגשי, בתחום התוך־אישי )פיתוח מודעות עצמית( 

ובתחום הבין־אישי. מודל ימ"ה, כמודל הערכה, מאפשר התבוננות עקבית ומקיפה בהתפתחות התלמיד בכל 

הממדים הללו.

לסיכום, בחוברת זו ניסינו להציג גישת הערכה שלפיה מלאכת הלמידה מתמקדת בייחודיות האדם, בתפיסת האדם 

כמכלול וכמי שמקיים מערכות קשרים מתגמלות ויצרניות עם סביבתו ועם חבריו. 

4. סיכום

בחוברת זו הראינו כיצד תהליכי הוראה ותהליכי הערכה הם תהליכים בלתי נפרדים ושווי ערך. כלי ההערכה שדנו 

בהם במאמר זה מסייעים לפיתוח יכולות מטא־קוגניטיביות של הלומד משום שהם מביאים לחשיבה על הלמידה, 

להערכתה ולהערכת ההתקדמות בה על ידי הלומד עצמו. במחקר מקובל לטעון שחשיבה ברמה גבוהה מסוג זה 
מסייעת ללומד להיות לומד טוב יותר.7

זאת ועוד: ערכי הפרט ומימוש יכולותיו, כמו גם התחשבות במטרות פונקציונאליות הנוגעות לדרישות העולם 

הדינמיות בימינו - הם העומדים בבסיס מודל הימ"ה.

באונסק"ו אומץ המודל של ז'אק דלורס8, המתמקד בארבע מטרות מרכזיות לחינוך במאה ה-21: 

ללמוד לדעת - Learning to Know: סיפוק כלים המאפשרים להבין טוב יותר את העולם ולרכוש ידע בעולמנו 	 

המתפתח ומשתנה. כלים אלו יכשירו את התלמיד לקראת היותו אזרח רחב אופקים, ביקורתי ויצירתי.

ללמוד לעשות ־ Learning to Do: סיפוק כלים שיאפשרו לתלמיד לחוות שלל התנסויות רב חושיות ולתפקד 	 

באופן יעיל בעולם שמבוסס על כלכלה גלובלית. כלים אלו יכשירו את התלמיד לקראת היותו אדם המתפקד 

ביעילות בעולם משתנה.

ללמוד להיות ־ Learning to Be: סיפוק כלים להתבוננות פנימית ביכולות האישיות וביכולות החברתיות־ערכיות 	 

כדי שכל פרט יוכל לפתח את הייחודיות ואת הפוטנציאל הטמונים בו, הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית. 

כלים אלו יכשירו את התלמיד לקראת היותו "אדם שלם".

ללמוד לחיות ביחד - Learning to Live Together: חשיפת התלמידים לערכים הקשורים לזכויות אדם 	 

ולעקרונות דמוקרטיים - לקראת היותם שותפים ליצירת חיי שלום והרמוניה.

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה. משרד החינוך - האגף לתכנון ופיתוח תכניות   7
לימודים, 2009.

 .1998 ,Unesco .Commission International the of UNESCO to Report־Within Treasure The :Learning .Jacques ,Delors  8
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