
ה"עלימבדק
נבנה בעקבות מבדקי מיפוי ובקשת 

תים"מנהלי הת

תים"תהלדי יאבחון לרכה ע-ה"עלי



?למי מיועד המבדק

:  רמות3-המבדק קיים ב

אתחילת כיתה •

'תחילת כיתה ב•

'תחילת כיתה ג•

.כשלכל רמת גיל תחומי מבדק שונים



?מתי מתבצע המבדק

כסלו–מומלץ לבצע את המבדק בתקופת חשון 

.  זוהי תקופה בה התלמידים מצויים בתהליך למידה רציף

מן התוצאות להסיק מסקנות, לקבל ממצאים אמיניםכך ניתן  

.מיידיבטווח זמן בתחומים  הנדרשים  ולחזק את התלמידים 



?מה מטרת המבדק

המבדק מאפשר קבלת מידע וניתוח מקצועי של הרמה הלימודית  

:בשני מישורים

.ותחומים הדורשים חיזוק בכיתה, תחומים חזקים-ברמת הכלל•

.בכל אחד מהתחומים הנבדקים, של התלמידהשגיוזיהוי -ברמת הפרט•



ה"דוגמא למבדק עלי

'תחילת כיתה א
מיועד לילדים שסיימו את המכינה



קריאת מילים בסיסיות

חלק זה בודק את יכולת הילד לקרא מילים בסיסיות•

חלק זה בודק את רמת התלמידים בכיתה במילים בסיסיות•

:ניתן ייצוג ל•

  תבניות מילים בסיסיות

מילים בעלות תבנית

24מורכבת ומילים שבהן יש מבני נגף בשפה
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ח   ָרִקיע  -ִמְזבֵּ

ְמיָֻּחד-ְבכֹור 

אִתי-רֹאׁש  הֹוצֵּ

ְך-ָכמֹוָך  סֹומֵּ

ִיים-ֶאְביֹון  ִמְשָקפ 

ן–ּוְביֹום  ּוְבכֵּ

ינּו  ְבָאֳהלֹו–ָצרֹותֵּ

ְכְת  ְסְמִרים-ָהפ  מ 

ֶנֱאָמן–ָקלּוף 

ָפה-ְגבֹוה   כ 

ָכתֹום-ְשִכיָנה 

ֲעָליו-ֶנֱאָמן  נ 



קריאת פסוקים

חלק זה בודק את יכולת הילד לקרא פסוקים ממשלב לשוני מוכר באופן מדויק•

חלק זה בודק את רמת התלמידים בכיתה בקריאה מדויקת של פסוקים•

מילים כשיש ייצוג של צליל בכל מילה6-7הפסוקים שנבחרו הם פסוקים שבהם בין 
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ִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם" מ  ת ב  ְשֶקֹשֶ ין לֹו ְסנ ִפיר ְוק  "  אֵּ



הבנת הנקרא

חלק זה בודק את רמת הבנת הנקרא בשלב של קריאת משפטים תוך התייחסות לנושא  •

.מושאונשוא , נושא-המשפט 

שלב זה הינו שלב בסיסי תואם גיל לקליטת מסרים•

.הנכתב לקורא–בין המוען לנמען 
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כתיבה

מוטורית  -הגרפושל הכתיבה ואת היכולת ( הצלילית)חלק זה בודק את הרמה הפונולוגית •

.של התלמיד ושל הכיתה

:באמצעות מטלות הכתיבה ניתן להסיק על•

  עיצוב הכתב

כיוון

לחץ על מכשיר הכתיבה

מבנה המילה

ייצוג גרפי לכל צליל
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כתוב את שם הציור

כתוב את שמך



מיומנויות יסוד בבסיס הקריאה

:חלק זה מתייחס לזיהוי פונולוגי של צלילים
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המשמעות הנבדקתהבודקהילד

זיהוי צליל בודד

זיהוי צליל בודד דומה

זיהוי צליל בודד זהה



חשבון

:במטלת החשבון ניתן לזהות את 

יכולת המניה•

זיהוי תבניות חשבוניות•

מספור•

מיקום במרחב•

מניה במעגל•

מניה בתפזורת•
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מוטוריקה עדינה

בין ( שילוב)את האינטגרציה , חלק זה בודק את הביצוע המוטורי של התלמיד

.לכיוון והתמצאות במרחבהתיחסותיד תוך -עין
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צייר משולש לפי הנקודות

צייר ריבוע לפי הנקודות

מתח קו ישר לפי הנקודות

צייר אלכסון לפי הנקודות



סיכום



למחנך,למורהמאפשריםעליהמבדקיבאמצעותהנבדקתהכיתהתלמידי

הלימודיםלחומרהדעתאתולתתהכיתתיתהלימודיםרמתאתלזהותולמנהל

ההישגיםבטווחהנמצאיםהכיתהלתלמידילאפשרובכךבכיתהלמידתוולאופן

.הנדרשהמיטביבאופןלהשתלבומטההממוצע



'מעגל התפלגות לכיתה א

מעגלפ"עלראותניתן

המשקלאתההתפלגות

אחדלכלשניתןהסגולי

פ"עשנבדקומהתחומים

הדעתמבנהחשיבות

הלימודיםלתוכניתבהתאם

.ת"בתהנדרשת
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8
8 קריאת מילים

פסוקים

הבנת הנקרא

כתיבה

מיומנויות יסוד

חשבון

מוטוריקה עדינה



ל"כנהתפלגותמעגלי

כיתותלמבדקיגםקיימים

נבדקתחוםכשלכל'וג'ב

למשקלבהתאם,הניקוד

פ"עשניתןהסגולי

הדעתמבנהשלהחשיבות

.הגילבשכבת

הבנתלרמתמתייחסשבוהארישהחלקעצמימבדקהינו-'בכיתותמבדק

.מאדקצרבקטעמשפטברמתהנקרא
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דיוק בקריאת מילים

כתיבה

התאמה מילה למשפט

לא נכון/זיהוי נכון

שאלות איתור פרטים

קטע חשבוני-הבנת הנקרא

הסקת מסקנות

לשון

חשבון



ל"כנהתפלגותמעגלי

כיתותלמבדקיגםקיימים

נבדקתחוםכשלכל'וג'ב

למשקלבהתאם,הניקוד

פ"עשניתןהסגולי

הדעתמבנהשלהחשיבות

.הגילבשכבת

שלהנקראלהבנתשמתייחסעצמימבדקהינו-'גכיתותמבדק

.ויישוםפירוש,מילוליתברמהקטע



ומשיבשואל



אני יודע מי  "

החלשיםהתלמידים 
.בכיתה

במה יתרום לי 

"?המבדק

:תשובה

,מתקשיםתלמידיםשני

מגלההממצאיםניתוח

מתקשהמהםאחדשכל

.אחרבתחום

מוקדאתמזהיםכאשר

שניתןהעזרה–הקושי

.יותרמדויקתתהיה



קיבלתי טבלאות "

.ותרשימים

במה זה מסייע  

"?לי

:תשובה

שרברואיםבתרשים

נכשלובכיתההתלמידים

בתחילתשורוקבתחום

.גנובהופתחמילה

,הקרובההתקופהבמהלך

התלמידיםעםלעבודכדאי

ולהקפיד,שונותבמשימות

בקריאתהנושאעל

.בחומשהפסוקים



יש לי תלמיד "

,שמשתתף בשיעור ומבין

.התקשה-אולם במבדק 

"?כיצד יתכן

:תשובה

מגליםהממצאים

לאעדייןשהתלמיד

.מדויקבאופןקורא

יכולתלמרותכך

הואשלוהטובהההבנה

עםלהתמודדמתקשה

וזהבכתבמשימות

בשארהקושיאתמסביר

.התחומים



כיצד אשפר את  "

תחומי הלמידה

בהתאם 

"?לממצאים

:תשובה

טףשיוק דשיבה חבנה ה

אפשרותניתנת.1

הדרכהלקבללמלמד

הלמידהמרכזמצוות

.'יוסףשירת'

חוברותאתלרכוש.2

ש"הֹחדקוראמה
.'ב-'אלכיתות



כיצד אדע  "

שאכן הכיתה  

"?השתפרה

:תשובה

.י"מיפומבדקילבצעניתן

יחידניםומיקודפילוחמבדקי

סוףלקראתהכיתהלתלמידי

.שנה


