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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ 6דד  )בודנביום,מ4דד ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
)ניד יןמ )ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמיבותמנןינומקביציןמההשייכהמ בד ןמהאוןה;מ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דד (.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
ש מ הפךד.מ היןהמ שנךשיןמ צ ציםמ הפךי יןמ ש מ הכפקטובויןמ כןמ י הךדועמ בפיך ,מ מ בוציךוםמ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )8עעמ ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) דד מ,Dannמ;4עעממ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,ממדד (.מ

ממ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחוא)כ(מסךוףמ -מ.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
ה וצ"במ ב סגדןמ בבןו–הספדמ )הןשך"ג(מ השנהמ היךבדמ ה'מ לכיתה	 וטכנולוגיה	 במדע	 ה וצ"במ  בחתמ

החוצינו,מיהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ינצוגומ נצוגומכקר והמ ה פ "דוןמ הידכןמה קציך,מ פקחוםמך מהידכןמה קציך,מ רדואום,מ ידום,מ
יה וי ניויןמהנברקיןמבימ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמ בון–הספדמ נישכומה בחתמ  גזדוםמשינום.מ
הוסירומ)הןשנ"ט(מי ןכו וםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מברוקןמה וי ניוין,מיבא  תמ וי ניויןמ
חשובהמ סרדמגביהמבןה ואומחקדמיפןדיתמבךוין,מנךשוןמבהקשדמש מנישכומה ו ירמה דאזווםמבןאנוןמ

ה ו ירוםמ)דכימפדקמכ'מש ה ת(.

שבשו ישמ הכחדוםמ ההךדאהמ ה ןייסףמ א ומ בון–ספדומ פנוםמ הךדאהמ א ומ זהמ ב בחתמ מושמ דכיןמ
ברוקןמ אכשדמ בון–ספדו,מ אןח וףמ  בחתמ סאםמ בימ כפשדמ השן שמ השנה.מ בבון–הספדמ כידעמ
ה חבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוותמאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	שושי	כהן,	
מפמ"רית	מדע	וטכנולוגיה,	בטלפון	03-6896168,	או	למפקחים	על	הוראת	מדע	וטכנולוגיה	

במחוזות.

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ נוןתמ  ציכמ ךזדמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.il,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
מ 	 meitzav@education.gov.il	לדוא"ל

מ לטלפון	03-7632888	
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת שלושה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

מפרט	המבחן	שלפניכם	מבוסס	על	המסמכים	האלה:

ןאנוןמה ו ירוםמב רךמיטאני יגוהמבבוה"סמהוסירומ)ןשנ"ט( 	מ

טויטןמ ס עמהסטנרדטוםמ)ןשס"ר( 	מ

	מ ס עמה  צהמ פדוסןמצוינומרדעמ פומשניןמגו 

 פדטמה בחתמאי  מידע	ומיומנויותמב רךמיטאני יגוהמ ןיעמנושאי	החובהמשביגדומאוןהמה'מצדואוםמ
 הפגותמבהםמש וטה.מ כמווא  ימשכ יןמבנישכומ ו ירמה יגרדוםמבןאנוןמה ו ירוםמאנישכוםמ הדחבהמ

י הך קה.

ה בחתמובריקמורךמש ממושגים,מש מעקרונות,מש מתהליכיםמיש מתופעותמבנישכומה ו ירמה דאזווםמ
)ידע,	 יבדוק	שליטה	במיומנויות	חשיבה	ברמות	שונות	 כן,	המבחן	 ג'—ה'.	כמו	 הנלמדים	בכיתות	
8—דממ בך ירוםמ ה פידטמ ה וי ניויןמ בה ו המ סטנרדטמ מדעי,	 חקר	 ובמיומנויות	 והנמקה(	 יישום	

בטויטןמ ס עמהסטנרדטוםמיאתמבה ו המ  ס עמהידכהמ פידשןמש מ וי ניויןמהחקדמה רךו.

במבחן	ייבדקו	המיומנויות	במשולב	עם	התכנים	של	כל	נושאי	הלימוד.	

לתשומת	לבכם

במפרט	מבחן	המיצ"ב	הנוכחי,	הנושא	המרכזי	"האדם,	התנהגותו,	בריאותו	ואיכות	חייו"	כולל	את	
תת–הנושא	"מזון	ותזונה"	)6.7(,	ללא	"מערכת	העיכול"	)6.7.1(.
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)ןשנ"ט(

)בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ
בןאנוןמה ו ירום.(

	נושא		
מרכזי

בנישכמ דאזומזהמושי בימ
גםמןאנוםמ הנישכמה דאזומ
" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמ

הסבובה"מ)נישכמ7(

כ–35% חי דוםמיןאיניןוהםמ)אי  מבטוחין,מ 1.2.אמ
מנפחמיא ין(

)אוןיןמג'-ר'(
שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ 	1.2.במ

)אוןיןמג'-ר'(

האדןמחי דום,מןאיניןוהם,מ וינםמ 1.5מ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(ממ

שוניווםמבחי ד מ.כ.ממ
ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןם  .כ.ממ

1	+מ2.
חומרים	
ואנרגיה

ועולם	מעשה	
ידי	אדם

שוניווםמבחי ד:מבךודהמ 	1.2.במ
)אוןיןמג'-ר'(

חי דום:משו ישום,מהפקהמיךובירמ)אי  מ 1.2.גמ
מחי דומר ק(מ
)אוןיןמג'-ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ)ך 'מע4( 1.6מ
חי דומר קמא קידיןמכנדגוה:מ מ.6.ממ

האדןם,מןאיניןוהםמיהשו ישוםמ
בהםמ

כנדגוה:מ ךג מחש  ומ 	2.2.אמ
)אוןיןמג'-ר'(

כנדגוהמחש  ון:מןיך ןמיבטוחיןמ 2.2.במ
)אוןיןמג'-ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ 	1.6מ
)ך 'מע4(

חש  מבשודיןמהכרם א.6.ממ

חי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאיןמין וסיןמ 1.2.אמ
)אוןיןמה'-י'(

חי דום:מןיך ןמי חודמסבובןו 1.2.דמ
-מ שכבומטבךמובשןוום

)אוןיןמה'-י'( מ
-מ שכבומטבךמו ווםממ

)אוןיןמה'-י'( מ

חי דוםמבטבךמיןה ואומנוצי םמ 	1.7מ
)ך 'מ 6(

מ.7.ממ שכבומטבךמובשןוום:מןאינין,מ
ןה ואוםמישו ישום
 .7.ממ שכבומטבךמבום

	1.6.אמ היןמהטאני יגוהמ
)אוןיןמג'-ר',מה'-י'(

ןה ועמהןואיתמ 	1.6.במ
)אוןיןמג'-ר'(

1.6.גמ ךדאיןמטאני יגוין:מ בנהמי דאובוםמ
)אוןיןמג'-ר'(

טאני יגוה:מסבובהמיחבדהמ 	1.6.דמ
)אוןיןמג'-ר'(

ש בוםמבןה ועמטאני יגו 	2.4מ
)ך 'ממכ(

א.4. מ ךדאןמטאני יגון
ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ 2.5מ

בךויןמ)ך 'מ64(

הנישכמ" ורךמיןקשידן"מ
ווברקמב סגדןמטופי מ

ב ורךמיןה ואומחקד,מיושי במ
בנישכוםמ דאזווםמכחדום.

ק וטהמיכוסיףמש מ ורך,מןקשידןמ 2.6.אמ
מיהךבדןמ ורךמ
)אוןיןמג'-ר'(

מידע	והטיפול	בו	)עמ'	52( 	3.2
מ. .אממ ישגומוסיר

 . .אמק וטהמיכוסיףמש מ ורךמ
כ. .אמןקשידןמיהךבדןמ ורך

	.3
מידע	

ותקשורת

בנישכמ דאזומזהמושי בימ
גםמןאנוםמ הנישכמה דאזומ
" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמ

הסבובה"מ)נישכמ7(.

כ–20% ארידמהכדץ:מ דאובום,מ וםמיכייודמ 1.4.אמ
)אוןיןמג'-ר'(

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמי זגמ 1.4.במ
הכייודמ)אוןיןמג'-ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובה,מאי  מ 1.4.ג	
מ שכבומ ום
)אוןיןמג'-ר'(

כט יספדהמ)ך 'מאכ( 	4.5
כייוד מ.כ.4מ

הורדיספדהמ)ך 'מאכ( 4.6מ
ןפיצןמה ום,מןאיניןוהםמ מ.4.6מ

יחשוביןם
מ .4.6מ חזידמה וםמבטבך,

ה וםמאחי דמ)דכימסךוףמכ.ממ
בנישכמה דאזומ"חי דוםמ

יכנדגוה"(

	.4
כדור	הארץ	

והיקום

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמיס ךוםמ 1.4.אמ
)אוןיןמג'-ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובה,מאי  מ 1.4.גממ
מקדקךיןמיס ךוםמ

)אוןיןמג'-ר'(

חי דוםמבקדיםמארידמהכדץמ 	4.7מ
)ך 'מ4כ(

ס ךוםמי חצבום מ.4.7מ
קדקך  .4.7מ

מ*מבא מ קיםמשבימאןיבמ")אוןיןמה'—י'("מושמ הןווחסמ ןאנוםמה ןכו וםמ אוןהמה',מזכןמך –פומה ס עמ"ה  צהמ פדוסןמ
ממנישכומ ו ירמך –פומשניןמגו "משבכןדמ טד.
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)ןשנ"ט(

)בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ
בןאנוןמה ו ירום.(

	נושא		
מרכזי

ןיפךיןמ חזידוין:מוים,מ ו ה,מחירש,מ 1.4.במ
משנהמ

)אוןיןמג'-ר'(
1.4.אמ ךדאןמהש שמיהוקים:מ ךדאןמהש שמ
י וקי המבג קסוה,מקוי תמש מג קסויןמ

ניספין,מארידמהכדץמאכחרמ איאבומ
ה אןמב ךדאןמהש שמהנ צכוםמ
בןניךהמ ן רןמסבובמהש ש,מ

כ צךוםמ חקדמהח  מי ןניךהמבח  מ
מישו ישוהם

)אוןיןמה'-י'(

4.4מ חזידויןמבטבךמ)ך 'מאכ(
ןה ואוםמכדיאומטייחמבוקים 	4.9מ

)ך 'מ66(
חקדמהח   מ.ע.4מ

בנישכמ דאזומזהמושי בימ
גםמןאנוםמ הנישכמה דאזומ
" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמ

הסבובה"מ)נישכמ7(.

כ–20% צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ 	2.3.אמ
)אוןיןמג'-ר'(

שו ישוםמבצ חוםמ 	2.3.גמ
)אוןיןמג'-ר'(

בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ 2.3.במ
)אוןיןמג'-ר'(

שו ישוםמבבך ומחווםמ 	2.3.גמ
)אוןיןמג'-ר'(
	1.3.אמ כפוונומחווםמ
)אוןיןמג'-ר'(
	1.3.במ גייתמה ונוםמ
)אוןיןמג'-ר'(

צ חוםמ)ך 'מככ-6כ( 5.3מ
ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מ  .א.כמ

צ חוםמ
ח קומהצ ח,מןפקורוהםמ א.א.כמ

יהשו ישוםמבהם
4.א.כמ חזידויןמבחוומהצ ח

בך ומחווםמ)ך 'מ6כ( 5.4מ
וצידוםמחווםמה יןכ וםמ סבובןםמ 5.5מ

)ך 'מ6כ(
5.6מ ישגומוסירמ)ך 'מ67(
מ.6.כמ כפוונומחוום

	.5
עולם	

היצורים	
החיים

כ–15% 	3.3.אמ ךדאיןמבגיףמהכרם:מ
הגיףמא ךדאן,מש רמישדודום,מהךיד,מ

 ךדאןמהנשו המ)אוןיןמג'-ר'(
כבדוםמי ךדאיןמבגיףמהכרם,מ זיתמ 3.3.אמ
יןזינהממ)אוןיןמה'-י'(ממ  כמ ךדאןמ

הךואי 
כידחמחווםמבדוכמ)בהקשדמ  ךדאיןמ 3.3.במ
שהיזאדימ ךו (,מאי  מקוריםמבדוכיןמ

)אוןיןמג'-ר',מה'-י'(

6.2מ בנוםמי ךדאיןמבגיףמהכרם,מ
הןנהגיןימיקוריםמבדוכיןימ)ך 'מ7כ(

ש רמישדודוםמ)ך 'מ7כ( 6.3מ
הךידמ)ך 'מ7כ( 6.4מ

נשו המ)ך 'מ7כ( 6.5מ
6.7מ זיתמיןזינהמ)ך 'מ68(,מ  כמ ךדאןמ

הךואי מ)מ.6.7(

	.6
האדם,	

התנהגותו,	
בריאותו	

ואיכות	חייו

ןאנוםמ נישכמ דאזומ
זהמושי בימגםמבנישכוםממ

ה דאזווםמהכ ה:
חי דוםמיכנדגוהמיךי םמ מ.מ

 ךשהמורומכרם
ארידמהכדץמיהוקים 4.מ

ךי םמהוצידוםמהחוום כ.מ

כ–10% סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמיהןכ המ 1.5.אמ
)אוןיןמג'-ר'(

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהממממממממ 1.5.במ
)אוןיןמג'-ר'(

גיד וםמה שפוךוםמך משוניווםמ 	7.3
בסבובהמ)ך 'מ8כ(

ןנכומהסבובהמי דאובוהמ מ.א.7מ
וצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ 4.א.7מ

יה שפוךוםמך וה

	.7
מערכות	

אקולוגיות	
ואיכות	
הסביבה

100% סה"כ
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א.2 מיפוי המבחן
השאלה

הנושא	המרכזי
תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים

סטנדרט	המשנה
מה	נדרש	מהתלמידים

רמת	החשיבה
	

המצופה*
מ

 ךדאיןמכקי יגויןמ
יכואיןמהסבובה

הכרםמי ךידביןימבטבךמ
מ7.7מ

)ך 'מע6(
הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ

כ.מ.במ
 רךןמ הומךודמודיקה,מ הבחותמבותמפךי יןמ

הןיד יןמ סבובהמיבותמפךי יןמהןיד יןמ פדט
נ יאה

 
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
ןנכומהסבובהמי דאובוה

ממ.א.7מ
)ך 'מ8כ(

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ
כ.מ.במ

 רךןמ הומההגרדהמש מ שכבמטבך;מ רךןמ
שפ סטוקמכונימ שכבמטבך

נ יאה

א
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
 גייתמי ידאביןמבךי םמהוצידוםמהחווםמ

 . .כמ
)ך 'מככ(

 גייתמה ונוםמבטבךמ
א.מ.במ

 זהיןמבך ומחווםמ ןיעמכויד;מ שוועמכןמבך ומ
החווםמ  ח קיןמשינין;מ הבחותמבותמ ונוםמשינוםמ

יבותמ ספדמפדטום

בונינון

4
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
הכרםמי ךידביןימבסבובה

 .7מ
)ך 'מא4(

מ
הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ

כ.מ.במ
 רךןמ הםמהנזקוםמהנגד וםמ סבובהמי כרםמ

 אדווהמש מס ךוםמב חצבין
נ יאה

כ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
הכרםמי ךידביןימבסבובה

 .7מ
)ך 'מא4(

מ
הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ

כ.מ.במ
 האודמרדאוםמ חוסאיתמב ום;מ שוועמכןמא מ

הפךי יןמהנןיניןמ חוסאיתמב וםמ) אנהמ שיןף(
בונינון

6
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
ןנכומהסבובהמי דאובוה

ממ.א.7מ
)ך 'מ8כ(

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ
כ.מ.במ

 רךןמ הימ שכבמטבך;מ רךןמשנוודמ ויצדמ ךץ;מ
 הבותמכןמהקשדמבותמהשכ ןמספדוםמיבותמהפחןהמ

בווצידמספדוםמחרשום;מ הסוקמ אעמשויפחןמ
השו ישמבךצוםמ ווצידמנווד

בונינון

7
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
ש רמישדודום

א.6מ
)ך 'מ7כ(

מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מהךידמ

א.א.כמ
 רךןמ הומההגרדהמש מִ פדק

נ יאה

8
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו ה

כ.6מ
)ך 'מ7כ((

מ
כידחמחווםמבדוכ:מנשו המ

א.א.במ
 רךןמשךושיתמפסובומפיגךמגםמב ךדאןמהנשו המ

ש מכנשוםמשכונםמ ךשנום
נ יאה

ע
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
הךיד

6.4מ
)ך 'מ7כ((

מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מהךידמ

א.א.כמ
 רךןמ הםמןפקורומהךיד;מ רךןמשבןה ועמ

ה ושיש,מןפקורמהךידמהיכמחושה;מ זהיןמבכו ימ
 ה צבוםמהנןינוםמהךידמ ש שמ חושה

בונינון

דמ
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו ה

כ.6מ
)ך 'מ7כ((

מ
כידחמחווםמבדוכ:מנשו המ

א.א.במ
 הבחותמבותמרדאוםמ  נוךןמהרבקהמיבותמרדאוםמ

 טופי מב ח יןמ ורבקין;מ רךןמשכנטובויטוקהמ
 ש שןמ טופי מב ח יןמחוורקויןממ

נ יאה

ממ
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
 זיתמיןזינהמ

מ6.7מ
)ך 'מ68(

 ךדאיןמבגיףמהכרם:מ זית,מןזינהמי ךדאןמ
א.א.כמ

הךואי מ
 רךןמש יצדומח במךשודוםמבסורת

נ יאה

 מ
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו ה

כ.6מ
)ך 'מ7כ((

מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מהךידמ

א.א.כמ
 הבותמשהכייודמשבןיעמהב יתמהיכמכייודמנשיף;מ
 רךןמ הםמההבר וםמבותמדואיזומהגזוםמהשינוםמ

בכייודמנשיףמ ךי ןמכייודמשכיף

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמ6מ.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרש	מהתלמידים
רמת	החשיבה
	

המצופה*
אמ

הכרם,מהןנהגיןי,מ
בדוכיןימיכואיןמחווי

 זיתמיןזינהמ
מ6.7מ

)ך 'מ68(
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מ

מא.א.כמ
 זית,מןזינהמי ךדאןמהךואי מ

 האודמ דאובומ זיתמךוקדוום;מ זהיןמכןמ דאובומ
ה זיתמבןפדוטמה יצגמבשכ ה,מ הבותמש דאובמ

ה זיתמהחסדמבןפדוטמהיכמפח ו ין

נ יאה

4מכ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

הן  ורוםמואודימיוןנסימב וי ניויןמש מטופי מ
מ.מ.כמ

ב ורך:מךוביר,מווציגמיהצגןמה ורךמיהורךממ
 ה ודמנןינוםמה יצגוםמבטב המבנןינוםמ

ה יצגוםמבווציגמגדפו
בונינון

4מב
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאין
 .מ.כמ

 רךןמשבדז מנ שעמ  גנט
נ יאה

4מג
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

הן  ורוםמוןנסימבןה ועמחקדמיבפןדיתמבךויןמ
מ.מ.במ

ןיעמהפך המש מחשובהמבוקידןון
 הבותמכןמהחשוביןמש מחזדיןמדביןמך מהנוסיומ

בונינון

4מר
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

הן  ורוםמוןנסימבןה ועמחקדמיבפןדיתמבךויןמ
מ.מ.במ

ןיעמהפך המש מחשובהמבוקידןון
 הבותמכןמהקשדמבותמה שןנוםמבנוסיו;מ זהיןמ

נוסיחמש מ סקנהמינוסיחמש מןיצכה
גביהה

כמכ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאיןמ
 .מ.כמ

 הבותמשהי אןמחיםמהוכמןאינהמהבכהמ ורומבוטיומ
גםמבט פדטידיןמנ יאין;מ הבחותמבותמחי דוםמ

ה י ואוםמחיםמיבותמחי דוםמ ביררומחים;מ רךןמ
ש ןאןמ י ואהמחיםמטיבמויןדמ חי דוםמכחדום

בונינון

כמב
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהםמ
מ

)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאיןמין וסין
 .מ.כמ

 רךןמשהןאינהמה כפשדןמקודידמהוכמ י ואיןמ
חיםמ

נ יאה

6מ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
 שכבומטבךמובשןוום

מ.7.ממ
)ך 'מ 6(

מ
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךובירמ—מ ןאיןמ

 .מ.גמ
 האודמ ישגמ)ךפדןמבדז (

נ יאה

7מ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חש  מבשודיןמהכרם

מא.6.ממ
)ך 'מע4(

כנדגוה:מ ךג מחש  ומ
 . .כמ

 האודמכןמהסו נוםמה יסא וםמש מדאובומה ךג מ
החש  ו;מ הןכוםמסא המש מ ךג מחש  ומ  ךג מ

חש  ומנןית

בונינון

8מ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהםמ
 .מ.כמ

 רךןמ הומןאינהמ ברו ה;מ האודמכןמהןאיניןמ
ה ברו יןמש מהחי דוםמהנ צכוםמבןךדיבןמ

הנןינה;מ זהיןמכןמהצופהמב וםמאןאינהמ
ה ווחרןמכןמהךץמ שכדמהחי דוםמבןךדיבןמ

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמ6מ.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרש	מהתלמידים
רמת	החשיבה
	

המצופה*
עמ

חי דוםמיכנדגוהמ
יךי םמ ךשהמורומכרם

האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ
כ.ממ

יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

חי דום:משו ישום,מהפקהמיךובירמ—מ ןאיןמ
מ. .גמ

 רךןמשזהבמהיכמ ןאן;מ האודמןאיניןמש מ
 ןאין;מ הןכוםמכןמהןאינהמהד יינטוןמ שו ישמ

ה ןיכדמבטקסט

בונינון

ד 
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןם

 .כ.ממ
)ך 'מ48(

מ
שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ

 .מ.במ
 האודמ צבומצבודהמש מ ום;מ זהיןמבן ינהמ

 ךבדמבותמ צבומצבודה;מ שוועמכןמשםמהןה ועמ
הנאיתמ שוניומב צבמהצבודה

נ יאה

מ 
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חש  מבשודיןמהכרם

מא.6.ממ
)ך 'מע4(

כנדגוהמחש  ון:מןיך ןמיבטוחיןמ
 . .במ

 הבותמכןמהקשדמבותמבטוחיןמבחש  מיבותמשו ישמ
בחי דוםמ ביררום;מ זהיןמכןמהחי דמה ביררמ

 בותמא המחי דוםמ י ואום

נ יאה

  
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם:מן וסיןמ
 .מ.כמ

 רךןמ הומן וסה;מ האודמןאיניןמש מחי דוםמ
שינום;מ רךןמשסיאדמ סוסמב וםמישהחי דוםמ

הכחדוםמהנןינוםמכונםמ סוסוםמב ום

נ יאה

א 
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חש  מבשודיןמהכרם

מא.6.ממ
)ך 'מע4(

כנדגוה:מ ךג מחש  ומ
 . .כמ

 רךןמ הםמ כפוונוימש מ ךג מחש  ומסגיד
נ יאה

 4
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהםמ
 .מ.כמ

 האודמא ֵומ רורהמה ש שוםמ  רורןמןאיניןמ
שיניןמש מחי דום;מ שוועמכןמא ִומה רורהמ

ה ןכוםמ  רורןמא מנןית;מ רךןמ התמוחוריןמ
ה ורהמש מא מא ִומ רורה

נ יאה

כ 
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

שוניווםמבחי ד:מבךודהמ
 .מ.במ

 רךןמשניאחיןמח צתמהוכמןנכומהאדחומ בךֵדה;מ
 רךןמשבח  מכותמח צת;מ הבותמש סובהמזימ כמ

ןוןאתמבךֵדהמבח  מ)וושיםמבהקשדמחרש(

גביהה

6 כ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
 ךדאןמטאני יגון

א.4. מ
)ך 'ממכ(

מ
ןה ועמהןואיתמ

6.מ.במ
 כןדמ ורךמ הטקסט

נ יאה

6 ב
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ

כ. מ
בךוין

)ך 'מ64(
מ

טאני יגוה:מסבובהמיחבדהמ
6.מ.אמ

 הבותמ הטקסטמכןמךקדיתמ נגניתמהקודידמש מ
 ךדאןמטאני יגוןמ כמ יאדןמ)כו–קי ד(;מ האודמ
כןמךקדיתמ נגניתמהקודידמש מגיףמהכרם;מ השייןמ

בותמןפקירמה נגניתמהחרשמ)כו–קי ד(מ ןפקירמ
הזוךהמבכרםמ

גביהה

6 ג
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.ממ
יהשו ישוםמבהם
מ

מ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהםמ
 .מ.כמ

 הבותמ השכ המ הומשאבןמכבנון;מ רךןמש וםמ
 ןכרוםמ  כמה  חוםמה י סוםמבהם;מ הבותמ

אוצרמניצדןמשאבןמ  חוםמך מהצונידין;מ
 הבותמש נגניתמהכו–קי דמ ביססמך מןה ועמ

ההןכרין

בונינון
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המצופה*
6 ר

חי דוםמיכנדגוהמ
יךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
כ. מ

בךוין
)ך 'מ64(

מ

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהמ
כ.מ.במ

השפךןמהכרםמך מהסבובה:מ שכבומ ום
4.מ.גמ

 רךןמ הימה חודמהסבובןומש מהשו ישמב ךדאןמ
קודידמהצידאןמחש  ;מ רךןמ הימה חודמ

הסבובןומש מהשו ישמב ךדאןמקודידמהצידאןמ
 ום;מ זהיןמנןינוםמד יינטווםמ  חודמהסבובןומ

ש מהשו ישמבא מ ךדאן

בונינון

 7
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידויןמבטבךמ
מ4.4מ

)ך 'מאכ(
ןיפךיןמ חזידוין:מוים,מ ו ה,מחירש,משנהמ

4.מ.במ
 רךןמשחירשמנקבךמ פומסוביבמארידמהכדץמסבובמ

צודי
נ יאה

 8
ארידמהכדץמיהוקים

קשדומגי  ותמבותמ ךדאיןמבארידמהכדץ
4.8מ

)ך 'מ4כ(
מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמיס ךוםמ
4.מ.כמ

 רךןמ הומב והמש מס ךום;מ הבותמ הטקסטמ
ןה ועמ כמ יאדמש מב והמ  כאיןוןמ)אבוסה(;מ

 השייןמבותמהןה ועמהחרשמ)אבוסה(מיבותמןה ועמ
הב והמהטבךומ)וושיםמבהקשדמחרש(;מ האודמכןמ
ה ינחוםמיכןמהןיפךיןמה יפוךוםמבכפשדיויןמ

הןשיבה

גביהה

ע 
ארידמהכדץמיהוקים

חקדמהח  ממ
ממ.ע.4מ

)ך 'מ66(
כ צךוםמ חקדמהח  מי ןניךהמבח  מ

4.מ.כמ
ישו ישוהםמ

 האודמכ צךוםמטאני יגווםמבחקדמהח  מ)ניסףמך מ
כ המה יצגוםמבשכ ה(

נ יאה

דא
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידויןמבטבךמ
מ4.4מ

)ך 'מאכ(
 ךדאןמהש שמיהוקיםמ

4.מ.כמ
 האודמ כפוונוםמש מאיאבומ אן

נ יאה

מאכ
ארידמהכדץמיהוקים

כט יספדה
מכ.4מ

)ך 'מאכ(
ווציגמיהצגןמה ורךמיהורךמ

מ.מ.כמ
 כןדמנןינוםמ ןדשוםמךיגה

נ יאה

מאב
ארידמהכדץמיהוקים

ח קומהצ ח,מןפקורוהםמישו ישוםמ
א.א.כמ

בהם
)ך 'מככ(

מ

צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום
א. .כמ

 רךןמשצ חוםמפי טוםמח צתמבןה ועמ
הפיטיסונןזה;מ קשידמבותמהך ווהמבכחיזמהח צתמ

יבותמןה ועמהפיטיסונןזה

גביהה

 א
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידמה וםמבטבך
 .4.6מ

)ך 'מ4כ(
מ

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמי זגמהכייודמ
4.מ.במ

 הבותמ הטקסטמןיפךהמ חזידוןמש משוניווםמ
ב צבומהצבודהמש מחי דמחרשמי כמ יאדמ) ןכת(;מ
 רךןמשה וםמשך מפנומארידמהכדץמךיבדוםמןה ועמ

 חזידומהרי המ ןה ועמשךיבדמהחי דמהחרש;מ
 רךןמאוצרמנקדכןמהןיפךהמ

גביהה

אאכ
ארידמהכדץמיהוקים

קדקך
 .4.7מ

)ך 'מ4כ(
מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מס ךוםמיקדקךיןמ
4.מ.כמ

 האודמכןמןאיניןמהקדקךין;מ הבותמכןמ טדןמ
הנוסיומה ציונןמב פידשמבטקסט;מ הסוקמבכוזהמ

א ומהצטבדהמא יןמגרי המויןדמש מ ום

בונינון

אאב
ארידמהכדץמיהוקים

קדקך
 .4.7מ

)ך 'מ4כ(
מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מס ךוםמיקדקךיןמ
4.מ.כמ

 זהיןמכןמה שןנוםמבנוסיומהדכשיתמי הבותמ
כןמהקשדמבונוהם;מ השייןמבותמגיר מהגדגודוםמ

שבשןומהקדקךיןמיבותמגיר מארידומהזאיאון

גביהה

*מדכימהךדהמבך ירמ6מ.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרש	מהתלמידים
רמת	החשיבה
	

המצופה*
4א

ךי םמהוצידוםמהחוום
בך ומחוום

מ4.כמ
)ך 'מ6כ(

בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
א. .במ

 רךןמשזח מהיכמכחרמהש בוםמב חזידמהחווםמ
ש מהחדקוםמ)ג גי (;מ זהיןמכןמהפדטמהביגדמ

בש במהכחדיתמש מ חזידמהחווםמש י

נ יאה

כא
ךי םמהוצידוםמהחוום

ח קומהצ ח,מןפקורוהםמיהשו ישוםמ
א.א.כמ

בהם
מ

)ך 'מככ(

שו ישוםמבצ חום
א. .במ

 האודמכןמח קומהצ ח;מ זהיןמפודיןמ
נ יאה

6א
ךי םמהוצידוםמהחוום

וצידוםמחווםמ יןכ וםמ סבובןם
כ.כמ

)ך 'מ6כ(
מ

צ חום:מהןכ המ סבובהמ
א. .כמ

 הבותמכןמהקשדמבותמ בנהמהזדךמ כיפתמהפצןי
בונינון

7אכ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחוום
מ4.כמ

)ך 'מ6כ(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .כמ
 רךןמ הומאסיןמהגיףמה כפוונןמכןמ ח קןמ

הזיח ום
נ יאה

7אב
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחוום
מ4.כמ

)ך 'מ6כ(
בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .במ
 רךןמ המןפקורמאסיןמהגיףמה כפוונןמכןמ

 ח קןמהזיח ום
נ יאה

8א
ךי םמהוצידוםמהחוום

האדןמצ חוםמבסבובהמהקדיבהמי וינםמ
מ.א.כמ

)ך 'מככ(
בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .במ
 האודמכןמה כפוונוםמהשינוםמש מ שפחיןמ
הצ חום;מ זהיןמפדחמ  שפחןמהפדפדנוום

נ יאה

עא
ךי םמהוצידוםמהחוום

ח קומהצ ח,מןפקורוהםמיהשו ישוםמ
א.א.כמ

בהםמ)ך 'מככ(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .כמ
 רךןמשהנבטמ או מבןיאימ כגדמ זיתמישהיכמ

כונימ ווצדמכןמ זינימכימ קב מכיןימ  קידיןמ
חוצינוום

נ יאה

ד4כ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחוום
מ4.כמ

)ך 'מ6כ(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .כמ
 האודמכןמ כפוונומה ח קיןמי זהיןמבך ומחווםמ

השוואוםמ  ח קיןמהשינין
נ יאה

ד4ב
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחוום
מ4.כמ

)ך 'מ6כ(
בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

א. .במ
 האודמ כפוותמווחירומש מ ח קןמהחדקום

נ יאה

מ4
ךי םמהוצידוםמהחוום

 כפוונומחוום
ממ. .כמ

)ך 'מככ(
 כפוונומחווםמ

א.מ.כמ
 הבותמ הטקסטמסוטיכצוהמ כמ יאדן;מ הבותמ
שבח קמהןחןיתמש מה ךדהמ)בגיבהמנ יע(מחסדמ

ח צת;מ האודמ כפוונומחוום;מ הבותמכןמהקשדמבותמ
גיבהמהא בוםמיבותמחיסדמבח צתמיפגוךהמבנשו ה

גביהה

*מהגרדןמד ןמהחשובהמה ציפה:
		נמוכה:מִכחזידמןאנוםמנ  רום,מכוןידמ ורךמג יומבווציגוםמ יאדוםמ)טקסט,מןדשוםמ יאד,מטב המיארי ה(

		בינונית:מהבנהווושיםמבהקשדמ יאד
		גבוהה:	וושיםמבהקשדמ כמ יאדמי וי ניויןמחשובהמגביהיןמ—מנוןיח,מסונןזה,מהא  ה,מהסקןמ סקנין,מנוסיומיארי ה

ממחשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמד יןמ ציפין,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמשהן  ורמ פךו מבז תמההשבהמך מהשכ ה.מ
ממד ןמהחשובהמן יוהמב ורןמהחשופהמש מהן  ורמ שכ יןמרי ין,מב וי ניויןמשהשכ המבירקןמיבכסטדטגווןמהפןדיתמשהן  ורמביחד.מ
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המבחנים,  סודיות  על  לשמירה  בכיתה,  המבחן  העברת  למועד  נוגע  המידע  הפנימי.  המיצ"ב 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	שלישי,	כ"ז	באייר	התשע"ג,	7	במאי	2013מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב. מש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
 שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב. מ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
)הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת 

וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםמ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מ

כותמחיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים:מ י  ץמ סווךמבהקדכןמה בחתמ
ב ומ הפדוךמ ן  ורוםמ זכןמ ארומ ךשיןמ זי.מ ה שןוואוםמ קביצהמ בקדוכהמ ה ןקשוםמ  ן  ורוםמ

הכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמה בחת.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מ מב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחוא)כ(מסךוףמא-מ.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(ממממ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.



19חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"ג
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמיארי ה(.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

	מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ 	מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ ויןדמ –כממ ש מ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ  רךמיטאני יגוהמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמ
י כמוש שמ שגוחמבכףמאוןה.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמ 1.מ
 פומשוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ  רךמיטאני יגוהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מ
ושמחשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  רךמ
יטאני יגוהמוךבידמבז תמה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מ
ך –פומהשכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ

 סקניןמשושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמכונימ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  רךמיטאני יגוה"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב. מ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

ןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
בשכ יןמ סיגמדב–בדדהמיבא מסךוףמבשכ יןמהסגידיןמושמןשיבהמנאינהמכחןמיך מהן  ורוםמ

 ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמכןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
א מהשכ יןמ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ
 כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינו,משבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ י  ץמ ךוותמ דכשמבשכ יןמה בחתמיבנישכוםמהנא  וםמבימ 	.1
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו יןמכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהאי  .מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ 	מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ 	מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.א. 	.3
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהוסגידופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

לידיעתכם,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ 	מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. 	מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתמד. 	מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מיבא מסךוף	בפריטים	הסגוריםמכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמ 	מ
כחן,מושמ ןןמ ימצויתמד.

שימו	לב:
בפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמכןמהןשיבהמהנאינהמיהיסוףמ ורךמ כמד יינטומהסותר	 	מ

אותה	ומעיד	על	חוסר	הבנה,מהןשיבהמןוחשבמשגיוה.
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מחוון למבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התשע"ג
 חייתמ  בחתמכ מבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"ג
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נסוךהמבןחבידהמצובידון

שןווהמ דיבהמבויםמחם

הצבןמִ ןקנומאישדמבפכדקום

שןו ןמצ חוםמהצידאוםמ ךטמ וםמבגוניןמצובידוין

סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמש ישמןשיביןמנאיניןמ 	=	1

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמכימפחיןמ 	=	0

הערה:	סו ית	שןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןהמהפךי המווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.מ

ד— 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ כ,מאומהיכמחי דמ ךיבר.מד"ב2 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

זיח וםפןיח3 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
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אןובןמשנומנזקוםמכפשדווםמשונים,מפןיח4 	=	2
 ריג ה:

פגיעה בנוף  —
רעש של פיצוצים

זיהום אוויר הנגרם על ידי אבק  —
פגיעה בבתי גידול של בעלי חיים/צמחים

קשיי נשימה  —
ניצול של משאב טבע מתכלה

אןובןמנזקמכפשדומכחרמב ברמאומאןובןמשןומןשיביןמה ןווחסיןמ כיןימ 	=	1
הנזק,מ

 ריג ה:

הורס את בית הגידול של בעלי החיים  —
הורס את בית הגידול של הצמחים

הערה:	כם	נאןבימויןדמ שנומנזקום,מושמ בריקמדקמכןמשנומהנזקוםמ 	
שנאןבימדכשינום.

א מןשיבהמכחדן,מאי  מ"זוהיםו א יעמהסבובה"מי"פגוךהמבסבובה".מ 	=	0

ד— 

ןשיבהמה ןווחסןמ חוסאיתמב ום.פןיח5 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

צויתמ"ךץ",מיהןווחסיןמנאינהמ רדעמשבהמויפחןמהשו ישמב שכבמטבךמזה,פןיח6 	=	2
 ריג ה:

עץ, יכרתו פחות עצים לייצור נייר וספרים חדשים.  —

צויתמ"ךץ"מ  כמהןווחסיןמ רדעמשבהמויפחןמהשו ישמב שכבמטבךמזהמאומ 	=	1
ב וייומהןווחסיןמשגיוהמ רדעמשבהמויפחןמהשו ישמב שכבמטבךמזה,

 ריג ה:מ

עץ, כי ככה ילדים לא יקנו ספרים חדשים.   —

או:	 	

כו–צויתמ"ךץ"וצויתמ שכבמטבךמשגיומב וייומהןווחסיןמנאינהמ רדעמשבהמ 	
ויפחןמהשו ישמבךץ,

 ריג ה:מ

נייר, כי ככה יכרתו פחות עצים.   —

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד— 

המשך	בעמוד	הבא
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הציון	

נושא	2:	האדם,	התנהגותו,	בריאותו	ואיכות	חייו

ןשיבהמנאינה:מ)4(מבותמשןומךצ ין.ד"ב7 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

צויתמ"ךי ד",מיהסבדמה ןווחסמ אנוסןמךשתמ)הסוגדוין(וכייודמ זיהםמפןיח8 	=	2
למערכת	הנשימה,

 ריג ה:מ

עומר, כי אנשים שנמצאים ליד מעשנים מכניסים לריאות את עשן הסיגריות.  —

עומר, כי אדם שלא מעשן עלול לשאוף בכל זאת את העשן.  —

עומר, כי העשן של הסיגריות מתפשט וגם אנשים אחרים נושמים אותו.  —

הערה:מאןובןמ“ךושיתמפסובו"ו" ךשתמפסובו"מןוחשבמהסבדמנאית. מ

צויתמ“נטך"מב וייומהסבדמנאיתמאומצויתמ"ךי ד"מב וייומהסבדמה ןווחסמ 	=	0
 אנוסןמךשתוכייודמ זיהםמלגוף,מ  כמהןווחסיןמ  ךדאןמהנשו ה,

 ריג ה:

עומר, כי העשן יכול להיכנס גם לגוף של מי שלא מעשן.  —
(הסבר: אין התייחסות למערכת הנשימה.)

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מנגוךהמבסודמחםד"ב9 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ קחןמכנטובויטוקה.ד"ב10 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ כאי מויןדמ יצדומח ב.ד"ב11 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

2	=מהןשיביןמהנאינין:סגיד12

כחיזמהח צתמבכייודמשבןיעמהב יתמהוהמנמוך מכחיזמהח צתמבכייודמ מ.מ
ש חיץמ ב ית.

כחיזמהפח תמהרי–ח צנומבכייודמשבןיעמהב יתמהוה גבוה מכחיזמהפח תמ  .מ
הרי–ח צנומבכייודמש חיץמ ב ית.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מפח ו יןד"ב13 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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הפריט
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הציון	

נושא	3:	חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	ידי	אדם

ןשיבהמנאינה:מ)א(מד"ב14 	=	1 א.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

0 1 2 3
המרחק בין המגנט לסיכות (ס"מ)

נט
מג

 ל
כו

מש
שנ

ת 
כו

סי
 ה

פר
מס

																																		

ד,מ

בדז ונוק וקיב טופ רהפןיח 	=	1 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ) (מאומאעמכפשדמ בריקמכםמהןיצכיןמחיזדיןמך מךצ ת.ד"ב 	=	2 ג.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מאא משה דחקמבותמה גנטמ סואיןמגרי מויןד,מאעמד"ב 	=	3 ד.	
נ שאיןמפחיןמסואיןמ  גנט.

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,א

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מאפוןמה ןאןד"ב15 	=	1 א.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהי אןמחיםד"ב 	=	1 ב.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מס ךמה או מבדז ד"ב16 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ)4(מד"ב17 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מצופָהמב וםד"ב18 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ) (מנוָןתמ הןאה.ד"במ19 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

הש  המש משנומ צבומהצבודהמהנאינום:פןיח20 	=	2
  צבמצבודהממוצקמ  צבמצבודהמנוזלמ

וגם	סו יתואןובן	"הןאה"מבשםמהןה וע.מ 	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

סו יתמ)א(,מיהסבדמה ןווחסמ אעמשורוןמהךשיוהמ ךץמ ביררןמחש  וכונהמפןיח21 	=	2
 י ואהמחש  מאומ אעמשורוןמהךשיוהמ נחישןמיגםמורוןמהךשיוהמ בדז מ

 י ואיןמחש  וכונתמ בירריןמחש  ,
 ריג ה:מ

עץ, כי עץ מבודד חשמל.   —

עץ, כי ברזל ונחושת מוליכים חום וחשמל.   —

הערות:	 	

כםמ כמסי נהמהןשיבהמהנאינהמ)א(,מינאןבמהסבדמנאיתמש ציותמבימ מ.מ
שםמהחי דמ"ךץ"מאומנאןבמהסבדמה ןווחסמ אעמשנחישןמוגםמבדז מ

 י ואוםמחש  ,מהןשיבהמןוחשבמנאינה.מ

הןווחסיןמ הךבדןו היב ןמחש  מב קיםמ הי אןמחש  מןוחשבמ  .מ
ןשיבהמנאינה.מ

א מןשיבהמכחדן,מאי  מסו יתמנאיתמ  כמהסבדמאומסו יתמנאיתמב וייומהסבדמ 	=	0
שגיו.מ

או: 	

סו יתמנאיתמב וייומהסבדמה ןווחסמ בורירו הי אה,מ  כמהןווחסיןמ מ
 חש  ,
 ריג ה:

עץ, כי עץ אינו מוליך.  —

עץ, כי עץ מבודד.  —

או: 	

סו יתמנאיתושגיומב וייומהסבדמה ןווחסמ אעמשדקמנחישןמאומשדקמבדז מ מ
 י ואוםמחש  ,

 ריג ה:מ

עץ, כי ברזל מוליך חשמל.  —מ

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ) (מסיאדד"ב22 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
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הןשיביןמהנאינין:סגיד23

לא	נכון	נכון

ב ךג מחש  ומסגידמושמ קידמזדם.

 ךג מחש  ומשבימחי דמ ביררמ חיבדמ כחרמ
הקטבוםמש מהסי  ה,מהיכמ ךג מחש  ומסגיד.

בא מ ךג מחש  ומסגידמואי מ ךבידמזדםמחש  ו.

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמכימפחין 	=	0

הערה:	סו ית	ש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימה שפטמווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.מ

ד, 

הןשיביןמהנאינין:פןיח24

יחידות	המידה	של	מכשיר	המדידההנתון
המכשיר

הט פדטידהמבןיעמה  ינה

 ר–ט פדטידהו
ןד י טד

כותמ קב מכןמ *מ
הןשיבהמ" ר–חים".

 ך יןמצ זויסו
 ך יןוצ זויסו
פדנהווטוק ייות

גדםוק"גו ו וגדםמאזנייםא יןמה זיתמה יצקממ

נפחמה וםמ

 שידהואיסמ רורהו
א ומ רורהו בחנהו
א ומש סי ניןמך וימ

שנןין

כותמ קב מכןמ *מ
הןשיביןמ
" ר–גשם"מ

י"א ומש סי נוםמ
ך וימסו נוםו
 ספדום".מ

סמ"ק

אןובןמכדבךמןשיביןמנאינין 	=	2

אןובןמש ישמןשיביןמנאינין 	=	1

אןובןמשןומןשיביןמנאיניןמכימפחין 	=	0

ד— 

המשך	בעמוד	הבא
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ןשיבהמש ו ון,מיהסבדמה ןווחסמ אעמשח צתמהיכמןנכומהאדחומ בךודהופןיח25 	=	3
 שדופהו ר וקהו כש,

 ריג ה:

לא, כי בחלל אין חמצן וכדי שתהיה שריפה צריך שיהיה חמצן.   —

לא, מפני שבלי חמצן אין אש.   —

הערה:	ןשיבה	חויבוןמיהסבדמה ןווחסמ אעמשבח  וןמושמ וא ומח צתמ 	
ה כפשדוםמשדופה,מווחשבימןשיבהמנאינה.

ןשיבהמש ו וןמב וייומהסבדמה ןווחסמ אעמשבח  מכותמח צת,מ  כמ 	=	2
הןווחסיןמ אעמשהח צתמהיכמןנכומהאדחומ בךודהו שדופהו ר וקהו

 כש,מ
 ריג ה:מ

לא, כי אין בחלל חמצן.   —

א מןשיבהמכחדן,מאי  מןשיבהמש ו וןמב וייומהסבדמשכונימ ןווחסמ אעמ 	=	0
שח צתמהיכמןנכומהאדחומ בךודהו שדופהו ר וקהו כש,

 ריג ה:

לא, מפני שלא תיתכן בעירה בחלל.  —
(הסבר: אין התייחסות לחמצן.)   

או: 	

ןשיבהמש ו וןמב וייומהסבדמ  כ,מכעמה ןווחסמ כייודמב קיםמ ח צת, מ
 ריג ה:מ

לא, כי בחלל אין אוויר, וככה אי אפשר להדליק אש, כי אש צריכה אוויר.   —

ד, ,א

המשך	בעמוד	הבא
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היכמנקביבוו)ושמבי(מנקביבויןוחידוםמ)קטנום(פןיח26 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מ

ןשיבהמה ןווחסןמ ןה ועמההזךה,מיהסבדמה ןווחסמ הןכריןמש מפןיח 	=	3 ב.	
זוךהו וםוניז ום,

 ריג ה:
הןה וע:מהזעה —מ

ההסבד:ממכי הזיעה מתאדה מהעור.מ
הןה וע:מהפרשת זיעה —מ

ההסבד:ממכי יוצאים נוזלים מגופנו, הם מתאדים, וכך הגוף מתקרר.מ
הןה וע:מהזעה —מ

ההסבד:ממכי באי–קולר הטיפות מתאדות מהצד החיצוני, וכך המים שבפנים 
             מתקררים. 

ןשיבהמה ןווחסןמ ןה ועמההזךהמ  כמהסבדמאומב וייומהסבדמשכונימ 	=	2
 ןווחסמ ןה ועמההןכריןמאומב וייומהסבדמשנךשהמבימשו ישמב ישגמ

 רךומשגיו,
 ריג ה:מ

הןה וע:מזיעה  —
ההסבד:ממכי הגוף מפריש טיפות של מים, וכך הוא מתקרר.

(הסבר: כתיבת "זיעה" ללא התייחסות להתאדות הזיעה.)
הןה וע:מהתאדות זיעה  —

ההסבד:ממכי הזיעה מתעבה על העור, וכך הגוף מתקרר.
(הסבר: כתיבת "התאדות זיעה", והסבר שנעשה בו שימוש 

במושג מדעי שגוי — "מתעבה" במקום "מתאדה".)
או:	

ןשיבהמשחסדמבהמשםמהןה ועמכימשנאןבמבהמןה ועמשגיומב וייומ מ
הסבדמנאיתמה ןווחסמ הןכריןמש מזוךהו וםוניז ום,

 ריג ה:
הןה וע:מ(לא מצוין)  מממ —מ

ההסבד:ממהתאדות הזיעה מקררת את הגוף.מ
0	=	א מןשיבהמכחדן,מאי  מאןובןמןה ועמשגיומב וייומהסבדמה ןווחסמ

 זוךהמב ברמאומ הןכריןמב בר,
 ריג ה:מ

הןה וע:מקירור  —
ההסבד:ממכי הזיעה שלנו יוצאת דרך העור.

הןה וע:מקירור  —
ההסבד:ממהתאדות מקררת את הגוף. 

ד, ,א

המשך	בעמוד	הבא
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	26
)המשך(

הסבדמה ןווחסמ אעמשה וםמ ןכרוםמוגםמ אעמשה  חמנשכדופןיח 	=	2 ג.	
שהכבנוןמנשכדןוכונהמ ןכרה,

 ריג ה:

המים מתאדים והמלח נשאר על הצינורות.   — מ מ
או:

הןווחסיןמ אעמשרקמה וםמ ןכרום,
 ריג ה:

רק המים מתאדים.   —
(הסבר: המילה "רק" מתייחסת בעקיפין לכך שהמלח נשאר.)

הערה:מכותמ קב מהןווחסיןמ אעמשהכבנוןמניצדןמּבִ קיםמ אעמשהוכמ מ  
נשכדןוכונהמ ןכרה.מ

1	=	הסבדמנאיתמשהנוסיחמש ימכונימ ריוקמ בחונהמ רךוןמאומהסבדמ
ה ןווחסמ אעמשה וםמ ןכרוםמ  כמהןווחסיןמ אעמשה  חמנשכדו

שהכבנוןמנשכדןוכונהמ ןכרה,מ
 ריג ה:מ

כי המים התייבשו ונשאר רק מלח.   —
(הסבר: התייחסות להתאדות המים בשפה לא מדעית — 

"התייבשו" במקום "התאדו".)
המים התאדו.   —

(הסבר: אין התייחסות לכך שהמלח נשאר/שהאבנית נשארת/
אינה מתאדה.)

כי המים התאדו וכך נוצרת אבנית.   —
(הסבר: כתיבת "נוצרת אבנית" במקום "האבנית נשארת/אינה 

מתאדה".)

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד— 

	הןשיביןמהנאינין:סגיד ד.	

לא	יעזוריעזורהנתון

א יןמה וםמשצידעמהכו–קי ד

 שק מהכו–קי ד

 חודמה זגת

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמכימפחין 	=	0

הערה:	סו ית	ש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימה שפטמווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.מ

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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נושא	4:	כדור	הארץ	והיקום

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מו  הד"ב27 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ) (מְּב ָוָהמש מס ךוםד"ב28 	=	3

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,א

צויתמפוןיחמטכנולוגימקווםמ)שכונימ ציותמבשכ ה(מהקשידמ חקדמהח  ,פןיח29 	=	1
 ריג ה:מט סקיפ,מ ךבידןמח  ,מ שגד,מןחנןמח  ,מדאבמח  ,מנך ומאבורה,מ

גשישון.מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מ

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מאיאבומ אן.ד"ב30 	=	1

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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הןשיביןמהנאינין:פןיח31 	=	2 א.	

)%(ד,מ)%(8ע מ.מ

)%(מ ,מ)%(אד.ד  .מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

הבהדיןמבניגךמ שפהמה רךוןמהנרדשןמבסךוףמב':פןיח

בהתייחסות	לפחמן	דו–חמצני:

פך וםמ ןקב ום:מ"קי טום",מ" יקחום",מ" אנוסום",מ" קב ום" 	—

פך וםמשכונםמ ןקב ום:מ"כיא ום",מ"שיןום",מ"ניש ום",מ"שיכפום",מ 	—
"שיכבום",מ" נקום",מ" סננום",מ"כיספום"

בהתייחסות	לחמצן:

פך וםמ ןקב ום:מ"פי טום",מ"ניןנום",מ" ווצדום",מ" חזודום",מ 	—
" יצוכום"

פך וםמשכונםמ ןקב ום:מ"נישפום",מ" יסופום" 	—

ד, ,א

הסבדמה ןווחסמ שנומה דאובוםמהכ ה: 	=	3 ב.	
פ וטןמח צתמ)ך מורומצ חום( —מ

ןה ועמהפיטיסונןזהוווצידמ זיתוווצידמסיאדוםוווצידמכנדגוהמ —מ
מ ריג ה:

הצמחים פלטו חמצן בתהליך הפוטוסינתזה.  —
כי כאשר צמחים מייצרים מזון, הם פולטים חמצן.  —

הצמחים שואבים פחמן דו–חמצני ופולטים חמצן בתהליך הפוטוסינתזה.  —
(הסבר: ההסבר כולל שימוש במונח לא מדעי — "שאיבת 

פחמן דו–חמצני" במקום "קליטת פחמן דו–חמצני" — אך גם 
את שני המרכיבים הנדרשים, ולכן ייחשב תשובה נכונה.)

הסבד	ה ןווחסמ ןה ועמהפיטיסונןזהמ  כמהןווחסיןמ פ וטןמח צת 	=	2 	
אומהסבדמה ןווחסמ ק וטןמפח תמרי–ח צנומי פ וטןמח צתמ  כמ

הןווחסיןמ ןה ועמהפיטיסונןזה,מ
 ריג ה:

כי הצמחים עשו פוטוסינתזה.  —
(הסבר: אין התייחסות לפליטת חמצן.)

כי הצמחים לוקחים פחמן דו–חמצני ופולטים חמצן.   —
א 	ןשיבהמכחדן,מאי  מהסבדמה ןווחסמדקמ פ וטןמח צת,מ  כמ 	=	0 	

הןווחסיןמ ןה ועמהפיטיסונןזהו ק וטןמפח תמרי–ח צנו,מ
 ריג ה:

כי צמחים פולטים חמצן.  —
(הסבר: אין התייחסות לקליטת פחמן דו–חמצני או לתהליך 

הפוטוסינתזה.) 
כי צמחים קולטים פחמן דו–חמצני.  —

(הסבר: אין התייחסות לפליטת חמצן או לתהליך 
הפוטוסינתזה.) 

המשך	בעמוד	הבא
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אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

3	=	 וםפןיח32

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,א

ןשיבהמנאינה:מ)א(מבאיסמב'מא יןמה וםמהווןהמגרי המויןדמ כשדמד"ב33 	=	1 א.	
באיסמכ'.

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,מ

הדייחמ)בותמהח קוקוםוהארידום(והגיר מ)ש מהח קוקוםוהארידום(פןיח 	=	3 ב.	

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,א

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמכ מבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"ג
 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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נושא	5:	עולם	היצורים	החיים

ןשיבהמנאינה:מ) (מד"ב34 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

פדוופודיןפןיח35 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מד"ב36 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

קשקשוםפןיח37 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמה ןווחסןמ הגנהמ) פנומפגוךיןוהןוובשיןוטידפום(,פןיח 	=	2 ב.	
 ריג ה:

הגנה  —

הם זוחלים על האדמה והקשקשים מִגנים על העור שלהם מפני שפשופים   —
ושריטות. 

הקשקשים שומרים שהגוף שלהם לא יאבד הרבה מים.  —

ככה לחיות אחרות קשה לאכול אותם.  —

א מןשיבהמכחדן,מאי  מהןשיבהמ"ש ודה"מאומןשיביןמה ןווחסיןמ 	=	0
 הגנהמ פנומגיד וםמשכונםמד יינטוום,מא י:מחרודןמ ום,מקדונןמהש שמ

יקיד.מ

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מממממממממממממממד"ב38 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהיכמ שן שמב כגדמש מחי דומ זיתמשושמבןיאי.ד"ב39 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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חדקוםפןיח40 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

צויתמכחרמה כפוונוםמהכ ה:פןיח 	=	2 ב.	

אמח קומגיףמ)דכש,מחזהמיבטת( —מ

6מדג ווםמ —מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

צויתמ"נשו ה",מיהסבדמה ןווחסמ אעמשב ךדהמכותמ) ספוק(מח צתמפןיח41 	=	3
) נשו ה(,
 ריג ה:

נשימה, מפני שאין חמצן במערה.  —

נשימה, מפני שכלבים הם נמוכים, והם ינשמו את הפחמן הדו–חמצני במקום את   —
החמצן. 

צויתמ“נשו ה"מ  כמהסבדמאומב וייומהסבדמשכונימ ןווחסמ אעמשב ךדהמ 	=	2
כותמ) ספוק(מח צתמ) נשו ה(מאומב וייומהסבדמשגיו,

 ריג ה:מ

נשימה, כי יש הרבה פחמן דו–חמצני ואי אפשר לנשום אותו.  —
(הסבר: אין התייחסות לחמצן.) 

א מןשיבהמכחדן,מאי  מצויתמ כפוותמחווםמשגיומב וייומהסבדמנאית,מ 	=	0
 ריג ה:

לנשום, כי אין חמצן במערה.  —
(הסבר: "לנשום" אינו מאפיין חיים, אלא "נשימה".)

מוות, כי לכלבים לא יהיה חמצן לנשימה במערה.  —
(הסבר: "מוות" אינו מאפיין חיים, אלא "נשימה".)

ד, ,א
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ  רךמיטאני יגוהמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמ
משדאזמה קציךמכימדאזמהשאבה,מכימ ומשו ינהמ צידעמאעמבורומ נה מבון–הספד,מו יימכןמהןה ועמהזה.מ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.מ(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמא ומ  יחשבמ חושיבמצוינוםמי  ופיומהושגום:מהמיצבית,משפיןחהמ
הנוןנוםמ נןינוםמ כיטי טו,מ ספקמ בכיפתמ הן  ורמ בד ןמ הצוינוםמ כןמ זהמ חשבמ א ומ דכ "ה.מ בורומ
ה וצבוןממ יבד ןמהשאבה.מ האוןהמ בד ןמ י כפשדמקב ןמןדשו וםמ קביציןמן  ורוםמ בותמ  השייכהמ

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

ניסףמך מה וצבון,מ צידפוםמ  חבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתי,משה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמב וצבון.

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )מ(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)א(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
"הערכה	 בח ינוןמ http://rama.education.gov.il,מ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

בית–ספרית",מבנישכמ"מיצ"ב	פנימי",מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ47-46מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.
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להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ 	מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ 	מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

ושמ חשבמבנפדרמכןמהצויתמבנישכוםמ" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמהסבובה",מ"הכרם,מהןנהגיןי,מ מ
בדוכיןימיכואיןמחווי",מ"חי דוםמיכנדגוהמיךי םמ ךשהמורומכרם",מ"ארידמהכדץמיהוקים"מי"ךי םמ
ך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמ הוצידוםמהחוום".מ חשבוםמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמהכ המ
הן  ורמבכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמ

הצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמדמ –דדמ.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ 	מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ 	מ
בחיבדןמזימ ריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ 	מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מכןמהן  ורוםמשהםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמ 	מ
אוןןומשכונימאי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.	 ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבאוןה.

ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ באוןה,מ שנ  רימ בנישכוםמ השכ יןמ בסוסמ ך מ הכחרמ צוינום,מ שנומ ג.מ ןתמ
בא  יןי.מהצויתמה ביססמך מא  מה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמ

ההשייכה.

ד.מ ןתמשנומצוינום,מהכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיהכחדמ
)ךבידמה ידה(מך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבךבדמכימבנישכוםמשךרוותמ כמנ  רי.

הערות:	

כפשדיויןמכ,מג,מרמ חווביןמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה,מגםמכםמדקמח קמ תמהנישכוםמ *מ
נ  רימבאוןה.מ

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ 	**
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
	דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

ממממממאוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממנדבממממממממממממממממממממ

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

ניקוד
דמ שכ הממ
ד שכ המ 
ד שכ המא
דמ שכ המ4
ד שכ המכ
דמ שכ המ6

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

ניקוד
ד שכ המ7
ד שכ המ8
ד שכ המע
ד שכ המדמ
ד שכ המממ
ד שכ המ מ
ד שכ המאמ

ציונים	
באחוזים

( )
___%

12
100× =( )

___%
14

100× =( )
___%

35
100× =

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ציונים	
באחוזים

( )
___%

18
100× =( )

___%
21

100× =

עולם	היצורים	החייםכדור	הארץ	והיקום

		70			נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המ4מכ
דמשכ המ4מב
ד שכ המ4מג
דאשכ המ4מר
דמשכ המכמכ
דמשכ המכמב
דמשכ המ6מ
ד שכ המ7מ
דמשכ המ8מ
ד שכ המעמ
ד שכ המד 
ד שכ הממ 
דמשכ המ  
ד שכ המא 
דמ שכ המ4 
ד אשכ המכ 

דמשכ המ6 כ
ד אשכ המ6 ב
דמ שכ המ6 ג
ד שכ המ6 ר

5871

62

27 71077

כדור	הארץ	והיקום

ניקוד
דמשכ המ7 
דאשכ המ8 
דמשכ המע 
דמשכ המדא

ד שכ הממאכ
ד אשכ הממאב
דאשכ המ א

דמשכ המאאכ
דאשכ המאאב

עולם	היצורים	החיים

ניקוד
ד שכ המ4א
ד שכ המכא
ד שכ המ6א

ד שכ המ7אכ
ד שכ המ7אב
ד שכ המ8א
ד שכ המעא

ד שכ המד4כ
ד שכ המד4ב
ד אשכ הממ4

13 13 72

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מ         שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

ניקוד
דמ שכ הממ
ד שכ המ 
ד שכ המא
דמ שכ המ4
ד שכ המכ
דמ שכ המ6

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

ניקוד
ד שכ המ7
ד שכ המ8
ד שכ המע
ד שכ המדמ
ד שכ המממ
ד שכ המ מ
ד שכ המאמ

ציונים	
באחוזים

( )
___%

12
100× =( )

___%
14

100× =( )
___%

35
100× =

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ציונים	
באחוזים

( )
___%

18
100× =( )

___%
21

100× =

עולם	היצורים	החייםכדור	הארץ	והיקום

		   			נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המ4מכ
דמשכ המ4מב
ד שכ המ4מג
דאשכ המ4מר
דמשכ המכמכ
דמשכ המכמב
דמשכ המ6מ
ד שכ המ7מ
דמשכ המ8מ
ד שכ המעמ
ד שכ המד 
ד שכ הממ 
דמשכ המ  
ד שכ המא 
דמ שכ המ4 
ד אשכ המכ 

דמשכ המ6 כ
ד אשכ המ6 ב
דמ שכ המ6 ג
ד שכ המ6 ר

כדור	הארץ	והיקום

ניקוד
דמשכ המ7 
דאשכ המ8 
דמשכ המע 
דמשכ המדא

ד שכ הממאכ
ד אשכ הממאב
דאשכ המ א

דמשכ המאאכ
דאשכ המאאב

עולם	היצורים	החיים

ניקוד
ד שכ המ4א
ד שכ המכא
ד שכ המ6א

ד שכ המ7אכ
ד שכ המ7אב
ד שכ המ8א
ד שכ המעא

ד שכ המד4כ
ד שכ המד4ב
ד אשכ הממ4
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דף מיפוי כיתתי — מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי, התשע"ג
רגיל/

עולה/	
משולב

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

	חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה
ידי	אדם

				מספר	השאלה/	
הסעיף

	שם	התלמיד

הציון	6כ4א מ
בנושא

הציון	אמ מממדמע78
בנושא

מ4מ
כ

מ4מ
ב

מ4מ
ג

מ4מ
ר

מכמ
כ

מכמ
ב

עמ8מ7מ6מ

מ

 

א

4

כ

6

7

8

ע

דמ

ממ

 מ

אמ

4מ

כמ

6מ

7מ

8מ

עמ

ד 

מ 

  

א 

 4

כ 

 6

 7

 8

ע 

דא

מא

 א

אא

4א

כא

6א

7א

8א

עא

ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

	חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה
ידי	אדם

הציון	עולם	היצורים	החייםכדור	הארץ	והיקום
	הכולל
במבחן

מ6 כ 4 א   מ ד 
כ

מ6 
ב

מ6 
ג

מ6 
ר

הציון	
בנושא

ממאדאע 8 7 
כ

ממא
ב

מאא א
כ

מאא
ב

הציון	
בנושא

מ7א6אכא4א
כ

מ7א
ב

מד4עא8א
כ

מד4
ב

הציון	מ4
בנושא

מ

 

א

4

כ

6

7

8

ע

דמ

ממ

 מ

אמ

4מ

כמ

6מ

7מ

8מ

עמ

ד 

מ 

  

א 

 4

כ 

 6

 7

 8

ע 

דא

מא

 א

אא

4א

כא

6א

7א

8א

עא

ד4

מממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה.


