
 המינהל הפדגוגי

 אגף קליטת תלמידים עולים

 

 בחטיבה העליונהולתלמידים תושבים חוזרים הערכה חלופית לתלמידים עולים 

 –התכנית הלאומית ללמידה משמעותית "מסמך זה מצטרף לחוזר מנכ"ל בנושא:  
מבהיר את הדרישות אשר , "ארגון הלימודים ותעודות הסיום  :החטיבה העליונה

מרכיב ההרחבה את  ,במסגרת ההערכה הבית ספריתינת ישראל במדמתלמידים 
 30%-הספר(, המהווים כ-בחירה )לבחירת המורה/ ביתהפרקי ואת  וההעמקה

 מהיקף החומר, ואשר יוערכו בהערכה בית ספרית מגוונת. 
 החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום -ללמידה משמעותית  התכנית הלאומית

 ר שא בארץ לומדים תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזריםבחטיבות העליונות 
הבין מעבר קושי בכגון:  רביםשונות זו גורמת לאתגרים   מגיעים מרקע שונה.

הסתגלות לדפוסי  ,םבעבורשפה שנייה אשר מהווה השפה העברית רכישת תרבותי, 
פערים בכל מקצועות הלימוד שנלמדו אחרת בארצות למידה חדשים והשלמת 

  .ותדרכי הערכה מותאמ לתלמידים אלהאפשר לפיכך חשוב ל המוצא.

המדיניות ללמידה משמעותית מבקשת להתאים את הלמידה ללומד: לגילו, למינו, 
הלמידה המשמעותית תבוא לידי לתרבותו, לכישוריו ולנטיות לבו, ומניחה כי חוויית 

פדגוגית הערכית וה מכאן נובעת החשיבותביטוי בדרכים שונות אצל אנשים שונים. 
דובר שפת אם ששמגיע ממדינה אחרת ו ההערכה ללומדאת התאים את הלמידה ול

 .אחרת

יש לעמוד בכלל אירועי  ,להבהיר שלצורך קבלת תעודת בגרות ישראלית חשוב
הפנימיים. אין אפשרות להמיר  יםיירועי ההערכה הבית ספרההערכה החיצוניים וא

 את ההערכה הבית ספרית בהערכה אחרת. 
לגבי פרוט ההתאמות בבחינות חיצוניות לתלמידים עולים ותושבים חוזרים יש 

 לפעול על פי חוזר מנכ"ל 
 :לעולים החדשיםקישור לחוזר 

החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים  –תכנית הלאומית ללמידה משמעותית 
 בבחינות הבגרות

 
 לתושבים חוזרים :קישור לחוזר 

החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל  –תכנית הלאומית ללמידה משמעותית 
 אוכלוסיות מיוחדות בהיבחנות בבחינות הבגרות

 
   הערכה חלופית בית ספרית:במטלות  צעות לה

  עבודת חקרכתיבת 

 כתיבת עבודה עיונית 
 פורטפוליו / הכנת תלקיט עבודות 
 כתיבת עבודה קבוצתית, משחקי תפקידים, הפקת  – ביצוע קבוצתית מטלת

בסגנון דיבייט, הכנת סיור לימודי  הצגה בנושא מסוים, עריכת דיון קבוצתי
 שחברי הקבוצה מדריכים אותו

  פרויקטיםמבוססת למידה PBL  

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=285
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=83&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=83&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=82&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=82&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK


 ת לימודיות במעבדהומשימ  
  פוסטר, תערוכהמשחק, דגם, כרזה,  -תוצר הכנת 

  ראיוןאו מיצג  הרצאה, מצגתהכנת , 
 בחינות מתוקשבות, בחינות שטח  

 
  חוזרים תושביםתלמידים לו עולים לתלמידים מטלה כל  יתאימו הספר בית מורי

  .המקצוע ר"מפמ שמציע ולאפשרויות לנושאים בכפוף
 . של המפמ"רים  במקצועות החובה מדריכי העוליםעם ניתן ליצור קשר 

 
 

 :לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים המלצות לבחירת הערכה חלופית
 

 בה הכשירות הלשונית בשפה שמשימה חשוב לבחור  – מטלת הערכה
 יםהתלמידשל וכן להתייחס לחזקות  בהערכה מכשול  מהווה העברית אינה

 שיכולות לפצות על החסך השפתי. 

 או   בות המוצאים לתרירלוונט נושאים לבחור   מומלץ  –בחירת נושאים
 והתושבים החוזרים  לבחור נושאים המקרבים את התלמידים העולים

 .   לחברה הישראלית 

 לשלב את התלמיד  מומלץתית בהערכה חלופית קבוצ - הערכה בקבוצה
להצמיד לו חונך או  עם קבוצת תלמידים ילידי הארץ /תושב חוזרהעולה

לכשירותו לאפשר לו לתרום את חלקו בהתאם כך מלווה מטעם הקבוצה ו
לתלמיד בהם נושאים שמומלץ לבחור   .הלשונית בשפה העברית

 יכול להעצימו. שיתרון דבר  יש העולה/תושב חוזר
 

 

http://meyda.education.gov.il/files/olim/madrichimbagrut2019.pdf

