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אגף קליטת תלמידים עולים 

1



איזה סיוע   ובעזרת מתיהיא לבדוק המבדק מטרת "

תלמידים עולים יכולים להשתלב בהצלחה בכיתות האם 

–בקרב בני גילם הדוברים עברית ילידית –

,  ולהשתתף בשיעורים שנלמדים בהם מקצועות הלימוד השונים

"  תוך כדי קבלת סיוע

מדריך למורה מבדקי מדף: לקוח מתוך 2



והמדריך למורה נכתבו בהתבסס על ההנחה שתלמיד עולה יוכל  המבדקים "

כאשר יציג ביצועים בעברית התואמים  ( אם), בכיתה בקרב בני גילולהשתלב

תכנית הלימודים עברית כשפה  כפי שהיא מוגדרת ב" רמת הביניים"את 

(108-77' עמ" )שנייה

מדריך למורה מבדקי מדף: לקוח מתוך
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המבדקמבנה 
:חמישה פרקים

:שכבות הגיל

מדריך למורה

מחוון למתן ציונים

.פרק הקריאה בקולופרק השיח : שתי הרצאות מצולמות

שיח
(דיבור)

הבנת הנשמעקריאה בקול
(האזנה)

הבעה בכתבהבנת הנקרא  

'ט' ח-'ז',  ו-'ה', ד-'ג
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http://meyda.education.gov.il/files/Rama/madrichLabochen.pdf
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/lectures/rama/mahvannoemi.xml
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/lectures/rama/kriabakol.xml


פריטי הלשון נלמדים בכל פרק
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הבעה  
בכתב

יכולת הצגת מידע  
סיפור  : בכתב

הצגת עמדה  , אישי
מנומקת

הבנת  
הנקרא

תהלוך מידע והפקת  
משמעות מטקסט  

,  מידעי: כתוב
סיפורי

הבנת  
הנשמע

תהלוך מידע והפקת  
משמעות מטקסט  

,  הוראות: מושמע
דווח ומילוי הוראות

קריאה  
בקול

יכולת קידוד ופענוח  
של טקסט מנוקד  

קריאת  : ולא מנוקד
טקסט מנוקד ולא 

מנוקד
קישור להרצאה  

מצולמת

שיח
תקשורתיות והצת  

שיח  : פ"מידע בע
שיח  , בענייני יומיום

תיאור, הסבר, מורחב

קישור להרצאה  
מצולמת

מודעות לשונית וידע לשוני

https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/lectures/rama/kriabakol.xml
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=convertedflv/lectures/rama/mahvannoemi.xml


6ח  "תשס, ירושלים, תכנית הלימודים עברית כשפה שנייה: מתוך

.  ברכישת שפהעוגןמהווים פריטי הלשון 
השליטה בהם הכרחית בכל המיומנויות  

!  ובכל עולמות השיח

פריטים אלה מוינו ודורגו על ידי כותבי  
: התכנית לשלוש רמות

.  ומתקדמיםביניים, מתחילים

תלמיד עולה יכול להשתלב בהצלחה בכיתה  
כפי שהוגדרה  רמת הביניים במידה והגיע ל

.בתכנית הלימודים עברית כשפה שנייה

שלוש רמות 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/68F30AA2-D49C-482B-8428-212C4832FD52/65474/safa3.pdf
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דוגמה מתוך תכנית הלימודים  

דירוג פריטי הלשון: 'פרק ב

.  הגבולות אינם מוחלטים

ונועדו לסייע בקביעת הרמה ובהכנת תכנית לימודים , הם נקבעו על סמך ספרי לימוד וניסיון שהצטבר



מתן ציונים

(:  באופן ידני)על ידי המורה –בשלושה פרקים 

קריאה בקול והבעה בכתב, שיח

(:באופן אוטומטי)המוודלעל ידי –בשני פרקים 

הבנת הנקרא והבנת הנשמע
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דוגמת מחוון

יש



?מה יחשב הצלחה

כפי " רמת הביניים"יועבר לתלמיד כאשר המורה סבורה כי הגיע  להמבדק 

.   שהיא מוגדרת בתכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה

הינו כלי לאבחון פרטניהמבדק 

במהלך שנת הלימודים הראשונה  כל תלמיד עולה צריך לבצע אותו

(.רצוי לערוך אותו בשלבים)

.   במבדק מעיד על יכולת התלמיד להשתלב בהצלחה בכיתה65ציון מעל 
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:מדברי המפתחים

של התלמידים שהערכה מבוקרת של הידע בעברית אנחנו מקווים "

של כל תלמיד לזיהוי הצרכיםתסייע 

".  לכל תלמידלבניית תכנית עבודה אישית ותסייע גם 
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מדף באתר המוודלמבדקי 
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:  הצטיידו בפרטים אישיים
שם פרטי ושם משפחה
שם משתמש וסיסמה

כתובת מייל

?  אין ברשותכם סיסמה ושם משתמש

:דרכים לקבל אותם3יש 

שירותים עצמיים לקבלת סיסמה▪

מוקד הסיסמאותיצירת קשר עם▪

6552*

22:00–07:30המוקד פעיל בין השעות 

פניה למזכירות בית הספר▪

קישור לפורטל תלמידיםניתן למצוא הסבר על הזדהות אחידה ב  

כניסה ראשונית לשם הזדהות–' שלב א

https://apps2.education.gov.il/EduLogin/selfreset.aspx
http://edu.gov.il/special/students/Services/Pages/identification.aspx
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כרום-כנסו אל הענן החינוכי דרך גוגל

:  כנסו אל
כניסה לאתרי  

Moodle
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:  כנסו אל
מינהל פדגוגי



השלימו את פרטי ההזדהות האחידה שלכם
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לאחר הכניסה

באמצעות הקשה על שמכם התנתקותבצעו 
הנמצא בסרגל העליון השחור

!בצעתם כניסה ראשונית בהצלחה
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תלמידיכםבצעו אותה פעולה עם 

!לא ניתן לבצע שיוך, בלי הזדהות ראשונית
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למבדקיםרישום משתמשים –שיוך

מתבצע לאחר הזדהות ראשונית

אשר אליו נרצה לרשום את המשתמשים, יש להימצא בתוך מרחב הלימוד

שיוך–' שלב ב
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כרום-גוגלכנסו אל הענן החינוכי דרך 

:  כנסו אל
כניסה לאתרי  

Moodle
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:  כנסו אל
מינהל פדגוגי



מורות ומורים
כך תכנסו אל המבדקים הרלוונטיים  הקליקו על  

הקורסים שלי
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בחרו את המבדק  
המבוקש
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הגעתם אל המבדק
33לשקףדלגו

(  ולמדריכיםמיועדים למדריכות32–26שקפים )
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:  כנסו אל
רשימת  

הקטגוריות

שלבי כניסת מדריכות ומדריכים  
32–26שקפים 
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אגף : כנסו אל
קליטת  

תלמידים  
עולים
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:  כנסו אל
מבדקי מדף



מבדקי  : כנסו אל
ט"תשע-מדף
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המחוז שלכם: כנסו אל
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שהמבוקבית הספר : כנסו אל
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:  כנסו אל
המדף  מבדק 

המבוקש
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תוכלו לבצע שיוכיםכאן 

:  הקישו על
משתמשים

:  כ על"ואח
שיוך לתפקיד
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הקישו על אחד ממקשי השיוך  
(לא משנה איזה מהם)
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בלשונית זו  . 2
כתבו את שם  

המשתמש שתרצו  
לשייך

בלשונית זו  . 1
סטודנט או : בחרו

תלמיד

במידה והמוודל  . 3
כתבו  , לא מזהה

את כתובת המייל 
של התלמיד  

חיפושו
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וודאו שמדובר  
במשתמש  

הקישו  . המתאים
שיוך לתפקיד  
וסיום שיוך  
משתמשים
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!שימו לב

(.סטודנט)תלמידאו מורה לא עורך : הקפידו לבחור בלשונית התפקיד

.בסיום התהליך תוכלו לראות את שמות המשתמשים שהוספתם ברשימה
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קריאה  שיח
בקול

הבנת 
הנקרא

הבנת 
הנשמע

הבעה 
בכתב

ידני  
באמצעות  

מחוון

ידני  
באמצעות  

מחוון

ידני  אוטומטיאוטומטי
באמצעות  

מחוון

מתן ציונים–' שלב ג

הציונים ניתנים  

הבעה בכתב , קריאה בקול, שיח: באופן ידני בשלושה פרקים

.הבנת הנקרא והבנת הנשמע: ובאופן אוטומטי בשני פרקים

ההנחיות בשקפים הבאים מתייחסות לפרקים אשר בהם  

ייש לתת ציונים באופן ידנ
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:  כנסו אל
מתן  /הצגת

ציוניםלהגשות
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סמנו את 
התלמיד  
הרלוונטי

ציונים: בחרו
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הרחיבו את  
טבלת המחוון
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בחירת ההערכות המתאימות לביצועו של התלמיד

התאימו את 
ההערכות  

המתאימות 
לביצוע של  

התלמיד
והקישו על  

שמירת  
שינויים
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הציון זמין לסטודנט

בלשונית זו  
הציון  : בחרו

זמין לסטודנט

בצעו  . 2
שמירת  
שינויים
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אישור על  
ביצוע שמירה



מספר עצות לדרך
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.תלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי–הבנת הנקרא והבנת הנשמע : בפרקים

:לפני שיתחילו לבצע פרקים אלו הדריכו אותם

כולן  לבצע את המשימות •

על מנת שהציונים ישמרוסיוםלאשר •

מומלץ לצלם את התמונות ואת הטקסטים-שיח וקריאה בקול : לפני ביצוע הפרקים

או לבצע על דפים, כדאי לצלם את דפי המשימות–הבעה בכתב לפני ביצוע פרק ה
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נותן מענה לכל הנושאים הקשורים בשימוש במוודל( אט'טלפוני או בצ)מוקד תמיכה 

התמצאות באתר ועוד, ביצוע שיוכים, כניסה לאתר
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ובהצלחה


