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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 6ממ  )בודנביום,מ4ממ ;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
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7ממ (.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) ממ מ,Dannמ;994תמ,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,מתממ (.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחוע)כ(מסךוףמ -ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות

בודנביום,מ 'מ)4ממ (.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7ממ (.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'מ ע-6ע.

נבי,מר'מ)תממ (.מהערכה בית–ספרית.	כבת–והירה:מדאס.

Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in 
Education, 5(1), 7-74. 

Dann, R., (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process. 
London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual 
Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 
consensus study.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במ ח'מהיךבדמהשנהמ וטכנולוגיה	לכיתה	 במדע	  בחתמה וצ"במ

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
ה ו ירוםמ חטוביןמ ןאנוןמ כןמ בימ שקפוםמ הנברקיןמ יה וי ניויןמ ה בחתמ נישכומ שינום.מ  גזדוםמ
הבונווםמ)הןשנ"י(מי ןכו וםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמח'.מברוקןמה וי ניוין,מיבא  תמ וי ניויןמ
חשובהמ סרדמגביהמבןה ואומחקדמיפןדיתמבךוין,מנךשוןמבהקשדמש מנישכומה ו ירמה דאזווםמבןאנוןמ

ה ו ירוםמ)דכימפדקמכ'מש ה ת(.

שבשו יש 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 צוות,מאומבון–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	

במחוזותמ)דשו ןמה פקחוםמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

דכ "ה, ש מ הכונטדנטמ בכןדמ נוןתמ  ציכמ ךזדמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ מפדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

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

מ לטלפון	03-7632888	

מ פנימי		 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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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.מ

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

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.מ

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

 בחתמה וצ"במב רךמיטאני יגוהמ אוןהמח'מפיןחמך –פומ פדטמה בחת.

 פדטמה בחתמ ביססמך מה ס אוםמהכ ה:

מ ןאנוןמה ו ירוםמ" ו ירומ רךמיטאני יגוהמבחטובןמהבונוום"מ)ןשנ"ימ996ת(	

מ ה ךיראתמ חירשמ	 כב(,מ ) ס עמ ההושגוםמ י שופידמ יה וי ניויןמ הורךמ ה ס עמ חוזיקמ
הוכ: שאןיבןימ כןדמ יטנט,מ רדעמ גםמ ה ס עמ כ מ כפשדמ הגוךמ 2010.מ יוני	 התש"ע,	 	סיוון	

.www.motnet.proj.ac.il

 פדטמה בחתמאי  מידע	ומיומנויותמב רךמיטאני יגוהמ ןיעמנושאי	החובהמשביגדומאוןהמח'מצדואוםמ
אנישכוםמ בנישכומ ו ירמה יגרדוםמבןאנוןמה ו ירוםמ ווא  ימשכ יןמ  הפגותמבהםמש וטה.מ כמ

 הדחבהמי הך קה.

ה בחתמובריקמורךמש ממושגים,מש מעקרונות,מש מתהליכיםמיש מתופעותמבנישכומה ו ירמה דאזווםמ
הנלמדים	בכיתות	ז'-ח'.	א ימאת,מה בחתמובריק	שליטה	במיומנויות	חשיבה	)כסטדטגויןמחשובה(	

ברמות	שונות.

במבחן	ייבדקו	המיומנויות	במשולב	עם	התכנים	של	כל	נושאי	הלימוד.
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*מה וי ניויןמווברקימב שי במךםמהןאנוםמש מנישכומה ו יר.

נושא/תת–נושאנושא	מרכזי
מסתמך	על	מסמך	האב

משקל	יחסי

חומרים:	מבנה,	תכונות	
ותהליכים

נושא	1	)כיתה	ז',	מחצית	א'(
חי דום:מןאיניןמישו ישוםמ

נושא	2	)כיתה	ז',	מחצית	א'(
חי דום:משוניווםמבחי ד,מה יר מהח קוקומש מהחי דמ

נושא	3	)כיתה	ח',	מחצית	א'(
חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין

נושא	4	)כיתה	ח',	מחצית	א'(
חי דום:משוניווםמאו וום

א–%מ4

אנרגיה	ואינטראקציה

נושא	3	)כיתה	ז',	מחצית	א'(	
סיגומכנדגוה,מה דהמישו יד

חיםמיט פדטידה

נושא	1	)כיתה	ח',	מחצית	א'(	
סיגומכנדגוה,מה דהמישו יד

נושא	1	)כיתה	ח',	מחצית	ב'(	
חש  מי גנטויןמ

נושא	2	)כיתה	ח',	מחצית	ב'(	
איחיןמיןניךה

א–%כ מ

תופעות,	מבנים	ותהליכים	
ביצורים	חיים

נושא	1	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(	
ןכ,מ בנהמיןפקירמ

נושא	2	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(	
 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמחוום

%כת—%מ 

מערכות	אקולוגיות

נושא	3	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(	
 ךדאיןמכקי יגוין

נושא	2	)כיתה	ח',	מחצית	א'(	
 ךדאיןמכקי יגוין

%כתמ—%מ 
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מיפוי המבחן
השאלהא.2 

הנושא	המרכזי
הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב

מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע
רמת	החשיבה	

המצופה*
תכ

ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום
ןכמ—מ בנהמיןפקיר

 רךןמ הםמה דאובוםמש מןכמצ חמיש מןכמחומי כןדמכןמה ורךמבטקסט
בונינון

תב
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

ןכמ—מ בנהמיןפקיר
 זהיןמ דאובוםמה שיןפוםמ ןכמצ חמי ןכמחו

נ יאה

 
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמהחוום
 רךןמ הימ ס י מזדו ןמהרםמבא ומהרם

נ יאה

ע
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמהחוום
 רךןמכןמןפקורמהזוךה

נ יאה

4
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

ןכמ—מ בנהמיןפקיר
 רךןמכןמןפקורמקדיםמהןכמ

נ יאה

ככ
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמהחוום
 קדיכמןיצכיןמ גדףמי קשדמבונתמ בותמהנןינוםמה יפוךוםמבטקסטמהנ ייה

בונינון

כב
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמהחוום
 הסוקמ סקנהמ נוסיומך מס עמןיצכיןמה יצגיןמבגדף

גביהה

כג
ןיפךין,מ בנוםמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבגיףמהכרםמיבוצידוםמהחוום
 זהיןמפךי יןמה סווךיןמ קודידמהגיףו  נוךןמ אןמחיםמבהקשדמנןית

בונינון

6
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 כןדמ ורךמג יומבטקסט

נ יאה

7
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 ש במפדטומ ורךמה יפוךוםמב קי יןמשינוםמבטקסט

נ יאה

8
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 הסוקמ סקניןמ טקסטמ

בונינון

9
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 וושםמכןמה ורךמשבטקסטמיכןמה סקניןמ  נימבהקשדמחרש

גביהה

מת
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 הצוךמפןדיתמ בךוהמחרשהמך מס עמה ורךמה יפוךמבטקסטמ

בונינון

תת
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 קדיכמןדשוםמש מ כדגמ זיתמי זהיןמכןמ בנהמד יןמההזנהמב כדגמה זיתמ

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמעת.
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השאלה
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע

רמת	החשיבה	
המצופה*

 ת
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 זהיןמכובדוםמהי י יגווםמכצ מרגמיכצ מוינק

בונינון

עתכ
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 וי ניויןמחקדמ—מ זהיןמכןמ טדיןמה חקדמך מס עמטקסטמכימך מס עמןיצכיןמ

ה יצגיןמבטב המכימך מס עמשנוהם
גביהה

עתב
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 וי ניויןמחקדמ—מ הסוקמ הםמהןנכוםמהזהוםמבנוסיומ

בונינון

עתג
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךדאיןמכקי יגוין
 וי ניויןמחקדמ—מ הבותמןיצכיןמש מנוסיומי וושםמכיןתמ

גביהה

4ת
כנדגוהמיכונטדכקצוה

איחיןמיןניךה
 הבותמןדשו וםמש מאיחיןמהפיך וםמך מגיפוםמבןניךה

בונינון

כתכ
כנדגוהמיכונטדכקצוה

איחיןמיןניךה
 רךןמשאיחמהאבורהמהיכמהגידםמ נפו המחיפשוןמש מגיף

נ יאה

כתב
כנדגוהמיכונטדכקצוה

איחיןמיןניךה
 רךןמ המקידהמ  הודיןמש מגיףמהניפ מנפו המחיפשון

בונינון

6ת
כנדגוהמיכונטדכקצוה

איחיןמיןניךה
 זהיןמבןדשוםמכןמאוייתמאיחמהחואיעמבןניךןמגיף

בונינון

7ת
כנדגוהמיכונטדכקצוה

איחיןמיןניךה
 רךןמכןמהחיקמהש ושומש מנויטיתמבהקשדמש מגד ומש ום

נ יאה

8ת
כנדגוהמיכונטדכקצוה

סיגומכנדגוה,מה דהמישו יד
 זהיןמה דיןמש מכנדגוהמבכודיךוםמשינוםמה ןיכדוםמבן יניןמ

בונינון

9ת
כנדגוהמיכונטדכקצוה

חש  מי גנטוין
 רךןמאוצרמךיבומיכידעמש מ יטמ י ועמה שי במב ךג מחש  ומ שפוךוםמך מךיצ ןמ

הזדםמהחש  ו
בונינון

מ 
כנדגוהמיכונטדכקצוה

סיגומכנדגוה,מה דהמישו יד
 הבותמש  פ מ וםמושמכנדגווןמגיבה

נ יאה

ת 
כנדגוהמיכונטדכקצוה

חש  מי גנטוין
 רךןמך מ המ ךורהמסטווןמ חיגמב ר–זדםמ

בונינון

  
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמ הומההגרדהמש מוסירמאו ו

נ יאה

ע כ
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמ הגרודמכןמה ישגמ" ספדמכטי ו"

נ יאה

ע ב
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמשבכטיםמנוטד ומ ספדמהכ קטדינוםמשייהמ  ספדמהכטי ומ

נ יאה

 4
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:משוניווםמבחי ד,מה יר מהח קוקומש מ
החי ד

 רךןמ הימשוניומאו ומי הימשוניומפוזוק ומי זהיןמ ןיעמןדחושמכםמהשוניומשח מ
בחי דמהיכמאו ומכימפוזוק ומ

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמעת.
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השאלה
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע

רמת	החשיבה	
המצופה*

כ 
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:משוניווםמאו וום
 הסוקמשבןדחושמ ןיכדמפודיקמש מחי דמ

בונינון

 6
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמאוצרמניצדמויתמחויבומ כטים

נ יאה

7 כ
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:משוניווםמבחי ד,מה יר מהח קוקומש מ
החי ד

 רךןמשךדביבמש מניז וםמ)רופיזוה(מניצדמאןיצכהמ ןניךהמש מח קוקום
בונינון

7 ב
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:משוניווםמבחי ד,מה יר מהח קוקומש מ
החי ד

 רךןמ הומהשפךןמהט פדטידהמך מ הודיןמןה ועמהרופיזוהמי זהיןמכןמהגדףמ
ה ןכדמכןמהקשדמבותמשנומה שןנום

גביהה

 8
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמשגזמכצו מ ש שמ  ו יומנידיןמ הטמ

בונינון

 9
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמשן וסןמ  חמ י ואהמחש  

בונינון

מעכ
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 רךןמש סןמחי דמנש דןמגםמאשנפחימ שןנה

נ יאה

מעב
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 זהיןמכחןמ ןאיניןמההןפשטיןמש מח קוקומגז

בונינון

תע
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מוסירין,מןדאיביןמיןךדיבין
 רךןמשןאיניןמהןדאיבןמשיניןמ ןאיניןמהחי דוםמה דאובוםמכיןה

בונינון

 ע
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 זהיןמ כפוונוםמה שיןפוםמ גזוםמשינוםמ

גביהה

עע
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
Nמהוכמנוטד וןמי רךןמאוצרמוגובמנוודמ ק יסמך מ גךמִכןה

aC
Iרךןמשן וסןמ 

בונינון

4ע
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 הבותמשהסורידמש משנומהניז וםמהיכמ פומהצפופיןמש הםמי רךןמ הימ וקיםמה טבךמ

 פומצפופיןמהניז וםמ
גביהה

כעכ
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואוםמ

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 זהיןמכןמהצידעמב יצדמטאני יגו

בונינון

כעב
חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואום

חי דום:מןאיניןמישו ישום
 הןכוםמכןמהחי דמ פומןאיניןוימ  טדהמי צידעמ

גביהה

*ממהגרדןמד ןמהחשובהמה ציפה:
מנמוכה:	ִכחזידמןאנוםמנ  רום,מכוןידמ ורךמג יומבווציגוםמ יאדוםמ)טקסט,מןדשוםמ יאד,מטב המיארי ה(

מבינונית:מהבנהווושיםמבהקשדמ יאד
מגבוהה:מוושיםמבהקשדמ כמ יאדמי וי ניויןמחשובהמגביהין

ממחשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמד יןמ ציפין,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמשהן  ורמ פךו מבז תמההשבהמך מהשכ ה.
מד 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 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
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 מאוןהמח'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	ח'	באייר	התשע"א,	12	במאי	2011מכימבטייחמש 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 
אוןיןמח'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.

הןווחסיןמ אי  ןמ הבחונהמ ההוךדאיןמ ויםמ מיוחדים:מ צרכים	 בעלי	 תלמידים	 לבחינת	 היערכות	
 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 הםמקשוומדכווה(,מוקצהמאוןהמנפדרןמיאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ)דכימסךוףמב. מש ה ת(מ
יוורךמכןמהן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מ
וצוכהמ שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב. מ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומ

הצדאוםמה 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  ורום
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,מכותמ

חיבהמ 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"מסחוע)כ(מסךוףמע-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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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.מן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמ א המ קטךוםמיארי 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	 דקותמ 	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 כתמ ך מ הךי המ 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 בחתמי כמ
וש שמ שגוחמבכףמכחןמ הת.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
 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
  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.

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.	 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.	 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 .

כפשדמ אןיבמך מה יחמכןמ ספדמהנקיריןמה יקצהמ א מןשיבהמך מא מכחןמ שכ יןמה בחת. 	.7	

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.מ
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

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.מ
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

סךוףמ )דכימ ב בחתמ ניספיןמ שכ יןמ היח טמ בט מ כםמ המבחנים:מ חלוקת	 לאחר	 לתלמידים	 הנחיות	
אומהשכ יןמ ושמ הבהודמ כו ימ כ.מ יך מ ך מכו ימשכ יןמ השובמ ושמ הבהודמ ן  ורוםמ ב.4מש ה ת(,מ

ה 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"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

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 מכיןתמבחושיבמהצויתמהסיפו.מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 	.2

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

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

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.ע. 	.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 ימצויתממ. 	מ

ויןדמ סו תמ הן  ורמ כםמ הסגוריםמ בפריטים	 סךוף	 יבא מ )ד"ב(מ רב–בררה	 מסוג	 בפריטים	 	מ
 ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתממ.

שימו	לב:
בפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמכןמהןשיבהמהנאינהמיהיסוףמ ורךמ כמד יינטומהסותר	 	מ

אותה	ומעיד	על	חוסר	הבנה,מהןשיבהמןוחשבמשגיוה.



23 חוברת הנחיות 1065 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', התשע"א

 חייתמ  בחתמ4עמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"אמחוון למבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

44-MAD-1 1-8A-SOF-p-net  4  4:14414:16:      34-04-08-01-01-01-010-011-05  'מבחן 34 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	1:	תופעות,	מבנים	ותהליכים	ביצורים	חיים

ןשיבהמהאי  ןמ כפוותמש מבך מחווםמי כפוותמש מצ ח:פןיח1 	=	2 א.	

העינן	הוא	בעל	חיים:מהךונתמחסדמריפתמיוכימבך מאישדמןניךהמ —מ
ךצ וןמבךזדןמשיטית.

העינן	הוא	צמח:מהךונתמ או מא ידיפ סטום. —מ

ןשיבהמה צוונןמ כפוותמכחרמנאיתמש מבך מחווםמכימש מצ ח.מ 1	=מ מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

מ— 

ןשיבהמה צוונןמכןמש ישןמה דאובוםמהכ ה:מצוטיפ ס ה,מקדיםמןכמפןיח 	=	2 ב.	
יגדךות.

הערה:מושמ קב מגםמ דאובמנאיתמשכונימ יפוךמבכויד,מ ריג ה:מ
 וטיאינרדוהמידוביזי ום.מ

ןשיבהמה צוונןמשנומ דאובוםמ בותמהנ" ,מכימןשיבהמה צוונןמשנומ 1	=מ מ
 דאובוםמנאינוםמי דאובמכחרמשגיו.

הערה:מכםמנאןבימויןדמ ש ישהמ דאובום,מווברקימדקמש ישןמ
ה דאובוםמשנאןבימדכשינום.

ןשיבהמה צוונןמ דאובמכחרמ בותמהנ" ,מכימא מןשיבהמכחדן. 	=	0 	

מ— 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ במ←מךידקמ←מנוםמ←מידורד"ב2

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ ייסןמכןמחיםמהגיף.ד"ב3

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ כפשדמ ךבדמ בּוָקדמש מחי דום.ד"ב4

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

44-MAD-1 1-8A-SOF-p-net  4  4:14414:16:      34-04-08-01-01-01-010-011-05  'מבחן 34 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מט פדטידןמהגיףמש הםמך ןהמב ה עמה שחקמיודרהממד"ב5 	=	2 א.	
מ כחדמסוי י. מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מ 

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מן בישןמהארידג מ כפשדןמכיידידמטיבמויןדמש ד"ב 	=	3 ב.	
הגיףמ כשדמן בישןמהפיטבי . מ מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מע

הןשיביןמהנאינין:סגיד ג.	

לאכן	הפעולה

 ניחהמב קיםמקדודמבז תמההפסקין

הסדןמפדוטוםמ תמהן בישןמבז תמההפסקיןמארומ
 כפשדמכןמהןכריןמהזוךה

שןווןמ ךטמ וםמב ברמ פנומה שחקמארומ  ניךמ
כובירמ וםמבזוךה

הדטבןמהגיףמב וםמבז תמההפסקין

3	=	סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין

סו יתמש ישמןשיביןמנאיניןמ 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמ 	=	1

סו יתמןשיבהמכחןמנאינהמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0

הערה:מסו יתמש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןהמפךי המווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.

מ—ע

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4עמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
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 4

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

44-MAD-1 1-8A-SOF-p-net  4  4:14414:16:      34-04-08-01-01-01-010-011-05  'מבחן 34 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	2:	מערכות	אקולוגיות

ןשיבהמהאי  ןמשנווםמ תמהשוניווםמהכ המיכןמהןיצכיןמש הם:ממפןיח6 	=	2

השינוי:מחנואןמקימה וםמיהזד ןמה וםמ  קידיןמהודקיתמ נגב 	—

התוצאה:מהפחןןמא יןמה וםמבנח  	

השינוי:מהכצןמההןוושביןופוןיחמחק כיןמיןךשווהמבכזיד 	—

ממ התוצאה:מהזד ןמשפאוםמ זיה וםמ נח וזוהיםמהנח ופגוךהמב גייתמ 	
ה ונום מ

השינוי:מהזד ןמ ומשפאוםמ נח  —מ

התוצאה:מזוהיםמה וםמבנח ופגוךהמב גייתמה ונוםמבנח  מ

ןשיבהמהאי  ןמשוניומכחרמב ברמיכןמהןיצכהמש י.מ 	=	1

א מןשיבהמכחדן,מאי  מןשיביןמשבהתמהןיצכהמכונהמןיכ ןמכןמהשוניו.מ 0	=מ

מ— 

ת מ ונוםפןיח7 	=	2
7 מ ונום

ןשיבהמכחןמנאינה 	=	1

א מןשיבהמכחדן 	=	0

מ— 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מהזוהיםמ צ צםמכןמ גייתמה ונוםמש מצ חומה ום.ד"ב8

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

צויתמהנו פכהמיהסבדמשהנו פכהמהוכמצ חמצףמהדגושמויןדמ זוהים,מכימצויתמפןיח9 	=	2
הנו פכהמיהסבדמשהסּוףמהיכמצ חמ זרקדמשכונימדגושמ זוהים.מ

א מןשיבהמכחדן,מאי  מצויתמהנו פכהמ  כמהסבד. 0	=מ

הערה:מןשיבהמהאי  ןמןוכידמש מ בנהמהצ חמ  כמהןווחסיןמ קשדמשבותמ מ
ה בנהמ דגושיןמ זוהים,מןוחשבמןשיבהמשגיוה,

 ריג ה:

נו פכהמןאי ה,מאומשידשומהצ חמיגבךי וימשקיךוםמבקדקךוןמהנח ,מ —מ
יהך וםמגרי וםמידחבום.

מ,מ 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ צידעמב נוךןמזוהיםמ חרשמש מ ומהנח ,פןיח10 	=	2
 ריג ה:

—מ רכיגמשהזוהיםמ כמוחזיד.

—מ הפסוקמכןמהזד ןמהשפאוםמ נח .

—מ ש ידמך מכואיןמה ום.

—מ טהדו נקיןמכןמ ומהנח .מ

א מןשיבהמכחדןמ 0	=מ

הערה:מןשיבהמה ןווחסןמ שןו ןמצ חוםמשכונםמדגושוםמ זוהים,מןוחשבמ מ
ןשיבהמשגיוה.מ

מ,מ 

הןשיביןמהנאינין:מסגיד11

טורף–עלטורףצמחונייצרןהיצור	החי

חגב

חוטה

ונשיף

נחש

צפדרך

סו יתמח שמןשיביןמנאינין 	=	3

סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין 1	=מ

סו יתמש מפחיןמ ש ישמןשיביןמנאינין 0	=מ

הערה:	סו יתמש מויןדמ ןשיבהמכחןמךבידמכיןימוצידמחומווחשבמןשיבהמ 	
שגיוה.

מ—ע

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מבצידןמכבדומהןניךהד"ב12

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מת

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

2	=	ןשיבהמהאי  ןמכןמשןומה טדיןמהכ ה:פןיח13 א.	

—מ בריקמכןמהשפךןמהרשתמך מ סןמהפ פ וםמ)הפודין(.

—מ בריקמכןמהשפךןמהרשתמך מ ספדמהזדךוםמבפ פ ום.

ןשיבהמהאי  ןמ טדהמכחןמ בותמהנ" . 	=	1 	

הערות:	 מ

*		ןשיבהמשבהמשןומה טדיןמאןיביןמוחר,מןוחשבמןשיבהמ  כהמנאינה. 	

**מכםמנאןבימויןדמ שןומ טדין,מווברקימדקמשןומה טדיןמשנאןבימ מ
ממממדכשינין.מ

א מןשיבהמכחדן 0	=מ מ

מ— 

2	=	ןשיבהמה צוונןמשנומןנכוםמנאינום,פןיח ב.	
 ריג ה:

סיגמהקדקך —מ

ךיצ ןמהכיד —מ

הט פדטידה —מ

א יןמה וםמ השקוה —מ

סיגמהפ פ ום —מ

—מ ספדמהצ חום

ה דחקמבותמצ חומהפ פ מ —מ

הערה:	כםמנאןבימויןדמ שנומןנכום,מווברקימדקמשנומהןנכוםמשנאןבימ 	
דכשינום.מ

ןשיבהמה צוונןמןנכומכחרמנאית,מכימא מןשיבהמכחדן. 	=	0

מ,מ 

2	=	ןשיבהמש ו ון,מיהסבדמהאי  מהןווחסיןמ ןיצכיןמהנוסיו,פןיח ג.	
 ריג ה:

—מ כ,מאומהרשתמ כמגדםמ הןפןחיןמזדךוםמדבוםמויןדמבפ פ ום.

כ נםמהרשתמגדםמ הןפןחיןמפודיןמבך ומ סהמגרי המויןד,מכב מ כמ —מ
גדםמ הןפןחיןמזדךוםמדבוםמויןד,מי אתמכותמבימצידע.

—מ כ,מאומבטופי משבימהיסופימרשתמהןפןחימפחיןמזדךום.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

מ,מ 
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	3:	אנרגיה	וִאינְֶט�ַאְקְצי�ה

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(ממד"ב14

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

איחמהאבורהואיחמהאיברואיחמה שואהמש מארידמהכדץפןיח15 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

מ,מ 

ןשיבהמנאינה:מ) (מגֵר ה.ד"ב 	=	2 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מ 

3	=	ןשיבהמנאינה:מ) (מחץמ ד"ב16

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

2	=מןשיבהמנאינה:מ)ת(מהש שמיארידמהכדץמ פךו וםמזהמך מזהמאיחיןממד"ב17
השייוםמבגיר ם.

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ) (ממד"ב18

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מב ךג מש שי במבימ יטמךבהמיקצד.ד"ב19

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ כנדגווןמגיבהד"ב20

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מך מאעמשהכ קטדינוםמנךוםמבכיןימאוייתמב ךג ד"ב21

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	4:	חומרים:	מבנה,	תכונות	ותהליכים

2	=	ןשיבהמנאינה:מ) (מא מחי דמהבניומ סיגמכחרמש מכטי ום.ד"ב22

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	 ספדמהפדיטינוםמבגדךותמהכטיםובכטיםפןיח23 א.	

א מןשיבהמכחדן,מאי  מהןשיבין:מ" ספדמהפדיטינום"מי" ספדמ 	=	0
הפדיטינוםמבחי ד".

מ,מ 

2	=	מ8פןיח ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

מ,מ 

2	=	ןשיבהמה צוונןמשח מבזאיאוןמשוניומפוזוק ו,מיהסבדמהאי  מהןווחסיןמפןיח24
 פחיןמ  כפוותמכחרמש משוניומזהמאומהסבדמהאי  מהןווחסיןמ הוךרד

שוניומאו ו,
 ריג ה:

שוניומפוזוק ו,מאומהזאיאוןמשונןהמדקמכןמצידןהמכב מ כמכןמהדאבהו —מ
כןמסיגמהח קוקוםמש ה.

שוניומפוזוק ו,מאומח קוקומהזאיאוןמ כמהשןני. —מ

א מןשיבהמכחדן,מאי  מןשיבהמנאינהמ  כמהסבד. 	=	0

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מהןפדקהמינפ טימביךיןמגז.ד"ב25

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ כברמכ קטדית.ד"ב26

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

2	=	ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשןניךןמהח קוקוםמהוכמהגידםמפןיח27 א.	
 הןךדבבין,מ

 ריג ה:

בותמח קוקומהניז מושמדוק,מי אוייתמשח קוקומהניז מזזוםמי ח וקוםמ —מ
זהמך מגבומזה,מהםמהןךדבבימינאנסימהכחרמ דוקמש מהכחד.מ

הניז וםמהןךדבבימבג  מןניךןמהח קוקום. —מ

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

הערה:	ןשיבהמשושמבה	שו ישמב ישגוםמ"פךפיך"מכימ"ךדביב"מ  כמ מ
הןווחסיןמ ןניךןמהח קוקום,מןוחשבמןשיבהמשגיוה,

 ריג ה:

הח קוקוםמש מה וםמיש מהניז מהודיקמפךפךימזהמבזהמיהןךדבבי. —מ

מ,מ 

ד"ב

ות
בב

ער
הת

 ה
ות

יר
מה

  

הטמפרטורה

ממ ןשיבהמנאינה:מ)4(מ 	=	3 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ  ו יומנידיןמ הטד"ב28

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מבךזדןמזדםמחש  וד"ב29

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ כמהשןנןהד"ב30 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מ 

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מהםמהןפזדימבא מח  מהבקביק.ד"ב 	=	2 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

מ,מ 

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(משהתמשיניןמ ןאיניןמהנןדתמיגםמ ןאיניןמהח צת.ד"ב31

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

3	=	ןשיבהמנאינה:מ) (מה דחקמבותמהח קוקוםמנוןתמ צ צים.ד"ב32

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מידירד"ב33

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מ 

המשך	בעמוד	הבא



31 חוברת הנחיות 1065 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', התשע"א

 חייתמ  בחתמ4עמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 10
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

3	=	ןשיבהמנאינה:מ) (ממד"ב34

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

מ,מע

2	=	ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ הגר ןמ הודיןמהשחווה.מפןיח35 א.	

הערה:	ןשיבהמה ןווחסןמבךקופותמ הגר ןמ הודיןמהשחווה,מןוחשבמ 	 	
ןשיבהמנאינה,מ ריג ה:מןשיבהמה ןווחסןמ הקטנןמהחואיעמבותמהשחוותמ

  ום,מכימןשיבהמה ןווחסןמ שופידמהושגוםו שבודןמשוכום.

א מןשיבהמכחדן, 	=	0
 ריג ה:מ

—מ הק מכןמהןניךהמב ום

צידהמהורדירונ ון —מ

—מ כפשדמשחווהמטיבהמויןד

שחווהמק המ —מ

מ,מ 

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ  שק ו  סהמש מהשחוותמו/אומ ח ופהמפןיח 	=	3 ב.	
ש י.

א מןשיבהמכחדן 0	=מ מ

מ,מע
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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.ת(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

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
יהשו ישמ כקס ,מ בןיאנןמ בסוסוןמ ש וטהמ שושמ הםמ ב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמ השו ישמ השינום:מ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןממע:7מ-מע:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממע:כת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממע:7מ-ממ:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

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 )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
) (מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)ע(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ8ע-9עמריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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

" ךדאיןמ חוום",מ בוצידוםמ יןה ואוםמ "ןיפךין,מ בנוםמ בנישכוםמ הצויתמ בנפדרמכןמ ושמ חשבמ 	מ
כקי יגוין",מ"כנדגוהמיכונטדכקצוה"מי"חי דום:מ בנה,מןאיניןמיןה ואום".מ חשבוםמכןמהצויתמ
א  מ נישכמ ןיעמ בכיןימ הן  ורמ שצבדמ הנקיריןמ סאיםמ ך –פומ הכ המ כחרמ הנישכוםמ בא מ

הנקיריןמבנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמממ –ממת.
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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 שםמריג המי 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  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ 	מ
אי  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.	 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.	 ןתמשנומצוינום,מצויתמכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיצויתמ
כחדמ)בךבידמה ידה(מה ןבססמך מהשכ 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 **מ
 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.



37 חוברת הנחיות 1065 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', התשע"א



חוברת הנחיות 1065 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', התשע"א38

דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מח1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממנעמהממממממממממממממממממממ

מ

תופעות,	מבנים	ותהליכים	
ביצורים	חיים

ניקוד
מת שכ המתכ
מת שכ המתב
מ שכ המ 
מ שכ המע
מ שכ המ4

מ שכ המככ
מעשכ המכב
מת עשכ המכג

מערכות	אקולוגיות
ניקוד

מת שכ המ6
מת שכ המ7
מ שכ המ8
מ שכ המ9
מ שכ הממת
מת עשכ המתת
מתשכ המ ת

מת שכ המעתכ
מ שכ המעתב
מ שכ המעתג

אנרגיה	ואינטראקציה
ניקוד

מעשכ המ4ת
מ שכ המכתכ
מ שכ המכתב
מעשכ המ6ת
מ שכ המ7ת
מ שכ המ8ת
מעשכ המ9ת
מ שכ הממ 
מעשכ המת 

חומרים:	מבנה,	תכונות	
ותהליכים

ניקוד
מ שכ המ  

מ שכ המע כ
מ שכ המע ב
מ שכ המ4 
מ שכ המכ 
מ שכ המ6 

מ שכ המ7 כ
מעשכ המ7 ב
מ שכ המ8 
מ שכ המ9 

מ שכ הממעכ
מ שכ הממעב
מ שכ המתע
מעשכ המ ע
מ שכ המעע
מעשכ המ4ע

מ שכ המכעכ
מעשכ המכעב

ציונים	
באחוזים

( )
___%

18
100× =( )

___%
20

100× =( )
___%

22
100× =( )

___%
40

100× =

תופעות,	מבנים	ותהליכים	
ביצורים	חיים

חומרים:	מבנה,	תכונות	אנרגיה	ואינטראקציהמערכות	אקולוגיות
ותהליכים

	 76 	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

7280
131677177530

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א	

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

מ

תופעות,	מבנים	ותהליכים	
ביצורים	חיים

ניקוד
מת שכ המתכ
מת שכ המתב
מ שכ המ 
מ שכ המע
מ שכ המ4

מ שכ המככ
מעשכ המכב
מת עשכ המכג

מערכות	אקולוגיות
ניקוד

מת שכ המ6
מת שכ המ7
מ שכ המ8
מ שכ המ9
מ שכ הממת
מת עשכ המתת
מתשכ המ ת

מת שכ המעתכ
מ שכ המעתב
מ שכ המעתג

אנרגיה	ואינטראקציה
ניקוד

מעשכ המ4ת
מ שכ המכתכ
מ שכ המכתב
מעשכ המ6ת
מ שכ המ7ת
מ שכ המ8ת
מעשכ המ9ת
מ שכ הממ 
מעשכ המת 

חומרים:	מבנה,	תכונות	
ותהליכים

ניקוד
מ שכ המ  

מ שכ המע כ
מ שכ המע ב
מ שכ המ4 
מ שכ המכ 
מ שכ המ6 

מ שכ המ7 כ
מעשכ המ7 ב
מ שכ המ8 
מ שכ המ9 

מ שכ הממעכ
מ שכ הממעב
מ שכ המתע
מעשכ המ ע
מ שכ המעע
מעשכ המ4ע

מ שכ המכעכ
מעשכ המכעב

ציונים	
באחוזים

( )
___%

18
100× =( )

___%
20

100× =( )
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תופעות,	מבנים	ותהליכים	
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חומרים:	מבנה,	תכונות	אנרגיה	ואינטראקציהמערכות	אקולוגיות
ותהליכים

	      	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף מיפוי כיתתי — מדע וטכנולוגיה לכיתה ח' מיצ"ב פנימי התשע"א
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 יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

חומרים:	מבנה,	תכונות	ותהליכיםאנרגיה	ואינטראקציה
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מממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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אנשי קשר למיצ"ב הפנימי — מדע וטכנולוגיה לכיתה ח'
בנושאים	הקשורים	בתוכן	המבחן	אפשר	לפנות	לצוות	הפיקוח	על	הוראת	מדע	וטכנולוגיה	במחוזות.

טלפונים	וכתובות	דוא"לשםמחוז

צפית

אהת דח מ מר"דמ
חט"ב( ) רךוםמ

052-269155204-6500335

rachelco@education.gov.il

כ סו ומ ופהמ ר"דמ
)טאני יגוה(

050-6282265
04-6500178	

פקס	—	04-6500283

yafaam@education.gov.il

שחם דח מ
050-6282670

04-6500116	
פקס	—	04-6500335

rachelsh3@education.gov.il

חופה

וךקיביבוץ' ךנןמ
054-624635904-8246359

amiryako@netvision.net.il

רד שדהמ
050-6282831

04-8632418	
פקס	—	04-8632594

sarahda@education.gov.il

ויסף דאז בדמ נידוןמ ר"דמ
050-6282524

03-6896589	
פקס	—	03-6896594

nuritba@education.gov.il

דירתן –כבוב ידרהמ
050-6289239

03-6896338	
פקס	—	03-6896793

vrodan@gmail.com

י נח"ו כדוהתודיש וםמ טו ומ
050-628303402-5601539

tilyar@education.gov.il
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טלפונים	וכתובות	דוא"לשםמחוז

רדים

ופדח פנונהמ
050-6282750

08-6263159	
פקס	—	08-6263183

pninaif@education.gov.il

נוו דק כנרדומ ר"דמ
052-2291444

08-6263160	
פקס	—	08-6263183

Andreyne@education.gov.il

שאטדהןוושביןו שכי מ ר"דמ
050-6221488

03-6898833/2	
פקס	—	03-6898793

Shaul@kfar-olami.org.il

ממ	מפמ"רית	מדע	וטכנולוגיה

טלפונים	וכתובות	דוא"לשם

אהתמ שישומ
050-6282356

03-6896168	
פקס	—	03-6896162

shoshycoh@education.gov.il
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