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איגרת ללומד באולפן

ברוכים הבאים לאולפנים של האגף לחינוך 

מבוגרים במשרד החינוך.

ומברכים  אלינו  שהצטרפתם  שמחים  אנו 

אתכם בלימודים פוריים. מטרת הלימודים 

מיומנויות  את  לכם  להקנות  היא  באולפן 

לתפקד  שתוכלו  כדי  השונות  השפה 

במצבים  בישראל  יום  היום  בחיי  בעברית 

ובתחומים שונים וכן לסייע לכם בהשתלבות 

תעסוקתית, חברתית ותרבותית.

מדינת ישראל
משרד החינוך

האגף לחינוך מבוגרים

ברוכים
הבאים
w e l c o m e



הלימודים באולפן

ומנהל/ת האולפן הם  וכן צוות המורים  תוכנית הלימודים של האולפן 

באחריות האגף לחינוך מבוגרים. צוות ההוראה באולפן הוא צוות מיומן 

ומקצועי בתחום הוראת עברית כשפה שנייה והוא מקבל הכשרה וליווי 

פדגוגי מהאגף.

משך הלימודים באולפן הוא כ-5 חודשים, בסך הכול 500 שעות לימוד. 

בתקופת לימודים זו צפוי שתלמדו כשתי רמות עברית.

תוכנית הלימודים בנויה על תקשורתיות בכל מיומנויות הלשון ושמה 

דגש מיוחד על מיומנות הדיבור. המורים מלמדים בדרכי הוראה מגוונות 

ומשלבים בהן גם שימוש במערכת למידה דיגיטלית:

/http://ae.lms.education.gov.il

והיא כוללת עיתון מקוון בעברית קלה: ''החדשון'' שהאגף מפתח ומעדכן 

באופן שוטף והקישור אליו:

/http://hadshon.edu.gov.il

במהלך הקורס מתקיימים מבדקים ומבחנים לבחינת הלמידה וההוראה 

במטרה לשפר את ההישגים, וכן מבחן סיום רמה.

 בסיום האולפן יתקיימו שני מבחנים:
מבחן ארצי בכתב ומבחן בדיבור ב-4 רמות: א', ב', ג', ד'.

לומד שנכח באולפן ב- 80% לפחות מימי הלימוד - זכאי לגשת למבחן. 

תעודה ואישור

לאחר סיום האולפן תקבלו תעודה שבה יופיעו: רמה וציון בכתב, רמה 

וציון בדיבור. בנוסף תקבלו אישור על השתתפות באולפן. זכאי לקבל 

תעודה: לומד שניגש הן למבחן בדיבור והן למבחן בכתב.

ניתן  שימו לב! האישור מוכר לוותק לפנסיה במוסדות ציבור. פרטים 

למצוא באתר האגף לחינוך מבוגרים:

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducation

חובות הלומד באולפן

נוכחות מלאה •

השתתפות פעילה  •

ביצוע מטלות •

עמידה במבחנים •

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודים וקליטה טובה בישראל !



ברמה זו תרכשו את תשתית השפה העברית.

תלמדו כ-600 מילים, משקלי שמות עצם, 

מערכת הפועל בזמן הווה ובזמן עבר, שם 

המספר וסוגים שונים של משפטים.

דיבור

שיחות קצרות בנושאי היכרות, משפחה 
וחינוך, התמצאות במרחב ובזמן, נסיעות, 

בריאות, צרכנות, דיור

שימוש במבעים שונים: בקשה, בקשת מידע, 
תודה, התנצלות, הבעת דעה, הצעה והמלצה, 

ברכות ואיחולים, תלונה, פתיחה וסיום של 

שיחות

קריאה והבנה של סוגים שונים של טקסטים

שיחות, סיפורים קצרים, קטעי מידע, פתקים, 

טפסים, דברי ברכה, הודעות, כותרות 

וכתבות קצרות מן העיתון

הבנת הנשמע והבנת הנצפה

שיחות וסיפורים מוקלטים, שירים, הודעות, 

קטעי מידע, חדשות ותחזית מזג אוויר, 

סרטונים, משדרי טלוויזיה בעברית קלה

כתיבה

פתק, מסרון, מילוי טפסים, ברכות ואיחולים, 

סיפור קצר

ברמה זו תרכשו את תשתית השפה העברית 

ותרחיבו את הידע בשפה.

תלמדו כ-500 מילים, משקלי שמות עצם, 

הפועל בכל הזמנים: עבר, הווה ועתיד, סוגים 

שונים של משפטים, כגון: תנאי, השוואה, 

ויתור, אופן, ועוד.

דיבור

שיחות בנושאים הבאים: משפחה וחינוך, 
התמצאות במרחב ובזמן, נסיעות, בריאות, 

צרכנות, דיור, שירותי תקשורת, שירותי 

בנק, תעסוקה, אקטואליה, אישים, מקומות

שימוש במבעים שונים: בקשה, בקשת מידע, 
 תודה, התנצלות, הזמנה, הבעת דעה,

הצעה והמלצה, ברכות ואיחולים, מחמאות, 

עידוד, תלונה, קבלה ודחייה, פתיחות 

וסיומים של שיחות

קריאה והבנה של סוגים שונים של טקסטים

שיחות, סיפורים, שירים, קטעי מידע, 

פתקים, טפסים, חשבונות, שלטים, מודעות, 

מכתבים, הזמנות, דברי ברכה, הודעות, 

ידיעות וכתבות קצרות מן העיתון

הבנת הנשמע והבנת הנצפה

שיחות וסיפורים מוקלטים, שירים ופזמונים 

ישראליים, הוראות, הודעות, קטעי מידע, 

ידיעות חדשותיות מוקלטות, תחזית מזג 

אוויר,  פרסומות, סרטונים ומשדרי טלוויזיה 

בעברית קלה 

כתיבה

פתק, מסרון, סיפור, מכתב קצר, מילוי 

טפסים, מודעה, הזמנה, ברכות ואיחולים, 

קטע תיאורי קצר

בסילבוס לרמהאסילבוס לרמה



ברמה זו תשפרו ותעמיקו את רמת הידע 

שלכם בשפה העברית.

תלמדו את הפעלים הסבילים בכל הזמנים, 

משקלי שמות תואר וסוגים נוספים של 

משפטים.

דיבור

התמקדות בתקשורת בין אישית, בתקשורת 

המונים בעיתונות ובתקשורת עיונית-

לימודית:

לבקש ולמסור מידע בנושאים שונים, 

לתקשר בראיון עבודה, במסגרות רפואיות 

ובמערכת החינוך, לתאר מקומות, חפצים 

ואנשים, להזמין פריטים, להביע דעה, להציע 

ולהמליץ, לברר את זכויותיכם כעובדים 

וכחולים

קריאה והבנה של סוגים שונים של טקסטים 

הוראות, מודעות, קטעי ספרות, מחקרים, 

כתבות מן העיתון;

הבנת מידע הקשור לתעסוקה, למסגרות 

חינוך, למוסדות בריאות, לאקטואליה 

ולאירועי תרבות;

הבנת הוראות והנחיות של בעלי תפקידים, 

במודעות ובאתרים מקוונים

הבנת הנשמע והבנת הנצפה

סיפורים, שירים, הודעות מוקלטות, חדשות 

ותוכניות טלוויזיה, דיונים והרצאות 

כתיבה 

שאלונים וטפסים, הצעת מועמדות לעבודה, 

סיכום מידע ממקורות שונים

ברמה זו תעמיקו ותשכללו את ידיעותיכם 

בשפה העברית.                                                                          

תלמדו משקלי שמות עצם, גזרות במערכת 

הפועל הפעיל והסביל בהווה, בעבר ובעתיד 

וסוגים שונים של משפטים.

דיבור

מסירת מידע אישי וכללי בנושאים שונים: 

סוג העבודה, חפצים, זמנים, מקומות, 

אנשים, תחבורה, מחירים ודפי חשבון;

שיחות על נושאים חדשותיים, אקטואליים 

ועיוניים, על זכויות רפואיות ועל זכויות 

עובדים;

הרצאות על נושאים עיוניים

קריאה והבנה של סוגים שונים של טקסטים

הבנת דפי חשבון, תלושי שכר, עלוני מידע, 

הוראות הפעלה והוראות שימוש, קטעי 

ספרות ומחקרים;

כמו כן הסקת מסקנות והבנת אוצר מילים 

בהקשר

הבנת הנשמע והבנת הנצפה

חדשות, הרצאות, תוכניות טלוויזיה, סרטים, 

הצגות; מידע הנמסר בתחום התעסוקה, 

בתחום החינוך ובתחום הבריאות

כתיבה

מכתבים רשמיים ולא רשמיים, תיאור 

אירועים אישיים וחדשותיים, הבעת דעה 

על נושאים שונים, מילוי שאלונים מקוונים, 

סיכום סיפור, הרצאה וקטע קריאה

דסילבוס לרמהגסילבוס לרמה


