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  פתח דבר

מדידה  – פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" (ראמ"ההרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )

התפיסה המובילה של . ספרי-הביתהלימה ליעדים הלימודיים ולחזון בלתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה,  שמטרתה

מדדי יעילות וצמיחה בית " – ב"המיצאלא כלים בשירות הלמידה.  ,עצמהלכששמבחנים אינם מטרה  ראמ"ה היא

ספריים לשם בקרה וניטור של התהליך הלימודי ולשם -מספק מערכת מדדים המסייעת לקבוע יעדים בית – "ספרית

 הקצאה יעילה של משאבים.

(. כל 3, 2, 1הספר היסודיים וחטיבות הביניים לשלוש קבוצות ארציות )-כנת חולקו בתיעל פי מתכונת המיצ"ב המעוד

ספר המשתייכים לכל קבוצה משתתפים -הספר בארץ. בתי-מדגם מייצג של כלל בתי היאקבוצה מבין שלוש הקבוצות 

 2הספר שנכללו בקבוצה -במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים ונבחנים בשנה זו בכל מבחני המיצ"ב החיצוני. בתי

באתר ראמ"ה  מפורסמים. פרטים נוספים על מתכונת המיצ"ב המעודכנת והשתתפו במבחני המיצ"ב החיצוני בתשע"
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ת וותלמידי חטיב יםהספר היסודי-יבתבמיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי  ממצאי מבחני ההישגים

אם )עברית/ערבית(, -הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה: שפת

אם, באנגלית ובמתמטיקה הועברו בכיתות -. המבחנים בשפת)בכיתות ח' בלבד( מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה

הספר -בהן לא נערך מבחן חיצוני בביתשנערך מבחן בכיתות ח' בלבד. בשנים ח'. במקצוע מדע וטכנולוגיה -ה' ו

אם -הספר להעברה במתכונת פנימית )מיצ"ב פנימי(. המבחן בשפת-המבחנים בכל המקצועות נשלחים לבית

 כמיצ"ב פנימי בלבד.  ו)עברית/ערבית( לכיתות ב' נערך בתשע"

ת המקומית שהשתתפו ספר ברשו-של תלמידים בבתי שגיםמבחני ההידוח זה מכיל ריכוז נתונים של תוצאות 

ברשות המקומית מוצגים לצד  הספר-בתיבנתוני ההישגים הלימודיים של התלמידים . ותשע"-שנים תשס"חבמיצ"ב ב

. הנתונים כוללים חלוקה לפי מגזרי שפה מאותן שנים שבהן נבחנו תלמידי הרשות המקומית נתונים ארציים מקבילים

ספר מרשויות בעלות -ממוצע הישגי התלמידים בבתימוצג  נוסף על כך. ( כאשר הדבר רלוונטיעברית/ערבית)דוברי 

נתונים מסקרי  .כלכלי דומה )עפ"י סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( המשתייכות לאותו מגזר שפה-רקע חברתי

 האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב מוצגים בדוח נפרד.

סטטיסטי של ציוני המבחנים המתרגם  מערך כיולשל ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה  שנתית-רבהשוואה כדי לאפשר 

נועד לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני  זה. סולם שנתי-סולם מיצ"ב רבלאת הציונים הגולמיים בכל שנה 

שנתי נקבע כך -תשס"ח. סולם המיצ"ב הרב היאשנתית -להשוואה הרבשנקבעה המיצ"ב לאורך השנים. שנת הבסיס 

הנתונים בדוח  .100 הייתהוסטיית התקן  500, היה גיל שכבתחום דעת, בכל שבשנת הבסיס הציון הממוצע של כל ת

  הנוכחי מוצגים בסולם זה.

ח מט –מאומצת של צוות ראמ"ה וִעמו שותפים רבים: שלוש החברות הזכייניות  המוגש לכם הוא פרי עבודה הדוח

)עיבוד הנתונים(; ועדות ההיגוי בכל  המרכז הארצי לבחינות ולהערכה)פיתוח המבחנים(, טלדור )תפעול המבחנים(, 

נציגו, וכן צוות מפקחים, מדריכים ומורים; יועצים ממאגר המומחים של ראמ"ה את תחום דעת שכללו את המפמ"ר או 

 וגורמים רבים במטה המשרד ומחוזותיו.

נות העולות מנתוני המיצ"ב יסייעו למערכת החינוך לאפשר לכל ילדה וילד בישראל למצות את אנו מקווים שהתוב

 מיטב יכולתם ולהביא לצמצום פערים בחברה הישראלית.

 ב ב ר כ ה,

 ח. גליקמן
 ד"ר חגית גליקמן

 מנכ"לית ראמ"ה
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 הקדמה 
חטיבות הביניים תלמידי היסודיים ו הספר-בתיבאיזו מידה עומדים תלמידי  דוקלב נועדומיצ"ב ההישגים במבחני 

 מתמטיקה, עברית/ערבית() אם-שפת, :ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה

ועדת היגוי שכללה את המפמ"ר להוראת המקצוע ליוותה את פיתוח המבחנים  . בכל מקצועמדע וטכנולוגיהו אנגלית

אם, מתמטיקה ואנגלית -במקצועות שפת. מפקחים, מדריכים ומורים להוראת המקצועאנשי אקדמיה, או את נציגו, וכן 

 .2016יוני -תלמידי כיתות ח' בלבד. המבחנים הועברו במהלך מרץ – טכנולוגיהח' ובמדע ו-נבחנו תלמידי כיתות ה' ו

שהשתתפו  ברשות המקומיתספר -של תלמידים בבתי תוצאות מבחני ההישגיםדוח זה מכיל ריכוז נתונים על אודות 

הספר -בתיבשנה"ל תשע"ד לא נערכו מבחני מיצ"ב חיצוניים וכל . כאמור, ותשע"-במיצ"ב במהלך השנים תשס"ח

היסודיים וחטיבות הביניים קיבלו את המבחנים להעברה פנימית )"מיצ"ב פנימי"(. על כן, התרשימים המוצגים להלן 

נתוני ההישגים הלימודיים של התלמידים ברשות המקומית מוצגים לצד  אינם כוללים נתוני מיצ"ב בעבור תשע"ד.

. הנתונים כוללים חלוקה לפי מגזרי שפה ידי הרשות המקומיתמאותן שנים שבהן נבחנו תלמ נתונים ארציים מקבילים

רקע ספר מרשויות בעלות -ממוצע התלמידים בבתימוצג  נוסף על כך כאשר הדבר רלוונטי. ()דוברי עברית/ערבית

 .)עפ"י סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( המשתייכות לאותו מגזר שפה כלכלי דומה-חברתי

(. כל 3, 2, 1הספר היסודיים וחטיבות הביניים לשלוש קבוצות ארציות )-דכנת חולקו בתיעל פי מתכונת המיצ"ב המעו

ספר המשתייכים לכל קבוצה משתתפים -הספר בארץ. בתי-מדגם מייצג של כלל בתי היאקבוצה מבין שלוש הקבוצות 

השתתפו במבחני המיצ"ב  ובמיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים ונבחנים בשנה זו בכל מבחני המיצ"ב החיצוני. בתשע"

באתר ראמ"ה  מפורסמים. פרטים נוספים על מתכונת המיצ"ב המעודכנת 2הספר שנכללו בקבוצה -בתי החיצוני
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ת. ברשות מקומית קטנה נכללו כל התחשבה בפיזורם על פני הרשויות המקומיו קבוצות המיצ"בהספר ל-חלוקת בתי

; ברשות מקומית הספר ברשות משתתפים במיצ"ב אחת לשלוש שנים-קבוצה, כך שכל בתיהספר ברשות ב-בתי

קבוצות )מחצית מתלמידי הרשות בכל אחת מהקבוצות(, כך שהרשות י תהספר ברשות לש-בינונית חולקו בתי

שלוש הספר ל-; ברשות מקומית גדולה חולקו בתימיצ"בהמשתתפת בשנתיים מתוך שלוש השנים הנכללות במחזור 

 תלמידים ברשות. מיצ"ב, כך שמדי שנה משתתף במיצ"ב שליש אחר שלקבוצות 

 .בינונית הספר שבתחומה כרשות-מסווגת על פי מספר בתי לודהרשות המקומית 

ספר, -ומייצגות של בתי שקולותהספר היסודיים וחטיבות הביניים לארבע קבוצות -חולקו בתי תשע"ד-חתשס"בשנים 

ספר המשתייכים לזוג -במבחני המיצ"ב בתי בשנים אלו השתתפוד'. -אשכולות א', ב', ג' ו –המכונות "אשכולות" 

הספר -במספר בתיהספר לאשכולות התחשבה -חלוקת בתי . גם בשנים אלוהאשכולות }א', ג'{ או }ב', ד'{, לסירוגין

השתתפות והיקפה השתנו בהתאם לגודל הרשות )קטנה, בינונית, גדולה(. בדוח , כך שתדירות הרשות מקומית בכל

 במהלך שנות השתתפותה במבחני המיצ"ב.עבורה ודווחו הנוכחי ידווחו נתוני העבר הקיימים בעבור הרשות שנאספו 

סטטיסטי של ציוני המבחנים המתרגם  מערך כיולשל ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה  שנתית-השוואה רבכדי לאפשר 

נועד לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני  זה. סולם שנתי-סולם מיצ"ב רבלאת הציונים הגולמיים בכל שנה 

שנתי נקבע כך -תשס"ח. סולם המיצ"ב הרב היאשנתית -להשוואה הרבשנקבעה המיצ"ב לאורך השנים. שנת הבסיס 

 .100 הייתהוסטיית התקן  500, היה שכבת גילחום דעת, בכל ע של כל תשבשנת הבסיס )תשס"ח( הציון הממוצ

  הנתונים בדוח הנוכחי מוצגים בסולם זה.

משום שמדובר בתכנים שונים  במקצועות השוניםאין לערוך השוואות ישירות בין הציונים הממוצעים נדגיש כי 

זהה בכל המקצועות. אפשר של המבחנים קושי הרמת אין דרך להבטיח כי הגדרות שונות לציפיות בכל מקצוע, וו

 לבחון את הישגי התלמידים ברשות המקומית במקצועות השונים באמצעות השוואה לנתונים הארציים המקבילים.
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בכל אחד ממקצועות  ותשע"-חבדוח הנוכחי מדווחים הישגי הרשות המקומית במבחנים החיצוניים בשנים תשס"

. בכל אחד מהפרקים מוצגים נתוני ח'( )כיתות מדע וטכנולוגיהאנגלית ו, מתמטיקה, הליבה: שפת אם )עברית/ערבית(

הן ברמת  מוצגיםהרשות המקומית הנוגעים למבחן במקצוע אחד ובשכבת גיל אחת. הנתונים המדווחים בפרקים אלה 

כאשר הדבר  (ערביתדוברי  ספר-בתידוברי עברית ו ספר-בתי)למגזרי השפה הנבחנים ברשות והן בחלוקה  כלל

, מוצגים לצד הממוצעים הרשותיים נתונים נוסף על כך. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים. רלוונטי

' פירוט בעמ' כלכלי דומה )ר-מרקע חברתיברשויות שפה )דוברי עברית/ערבית( ה ידובר ספרה-בתי קרבמקבילים ב

, כלומר כאשר יחידת הניתוח היא התלמיד. כך למשל, תלמידהברמת הבא(. הנתונים המדווחים בדוח זה מחושבים 

מוצג ממוצע הישגי התלמידים ברשות המקומית במבחן מסוים בהשוואה לממוצע המקביל בקרב כלל התלמידים 

 בארץ.

. נוהל העברת המבחנים כולל הנחיות קפדניות לשמירה על בהקפדה על טוהר בחינותראמ"ה רואה חשיבות עליונה 

הפרה של טוהר בחינות. נתוני התלמידים המיצ"ב כולל בדיקה נרחבת לאיתור טוהר הבחינות. הליך חישוב נתוני 

חשד לפגיעה בטוהר הבחינות אינם נכללים בחישוב הנתונים של אותו מבחן בכל הרמות בהם עלה ש ספר-בתיב

עדות לפגיעה בטוהר הבחינות מטופלים על פי נוהל משמעתי, כנדרש. הדוח בהם נמצאה ש ספר-בתיהמדווחות. 

הנתונים הארציים והרשותיים המדווחים בדוח ספרי מכיל הערה ברורה בדבר הפרה של טוהר הבחינות. -הבית

 ספר שנמצאה בהם פגיעה בטוהר הבחינות.-הנוכחי אינם כוללים את נתוניהם של בתי

צ"ב נבחנו גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות בחינוך הרגיל: עולים חדשים במבחני המי

למידה ותלמידים הנמצאים בארץ בין שנה לשלוש שנים ומתקשים עדיין בשפה העברית, תלמידים בעלי לקויות 

י מבחן כמו עמיתיהם לכיתה כנית השילוב )להלן "משולבים"(. תלמידים אלו נבחנו באותם נוסחהמקבלים תמיכה מת

אם שבו הם נבחנים ב"כיתות האם" הרגילות(. נתוני ההישגים  אך בתנאי היבחנות מותאמים )פרט למבחן בשפת

כבעלי לקויות למידה, אך אינם  הספר-בתיהמדווחים בדוחות הרשותיים כוללים את נתוני התלמידים שדווחו על ידי 

 הספר-בתיחדשים ושל תלמידים הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב. תלמידי כוללים את נתוניהם של תלמידים עולים 

נתוניהם  .ת ה' בלבדנבחנו במבחנים בעברית ובמתמטיקה לכיתוו , כאמור,החרדיים השתתפו במיצ"ב באופן חלקי

 אינם כלולים בדוחות הרשותיים.

 

  



 

 5 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 

 ךלתשומת לב

 במקרים 25-מספר המשיבים בקבוצת הדיווח קטן מ נתונים רשותיים אינם מדווחים במסגרת הדוח הנוכחי כאשר .

 ".-אלה לא מדווחים הנתונים הרשותיים בלוחות ובמקומם מוצג הסימון "

  )לא מדווחים  –במקרים שבהם לא מדווחים נתוני תשע"ו של קבוצת דיווח נתונה )כגון דוברי עברית/ערבית ברשות

 בעבורה גם נתוני העבר.

 

 כלכלי של תושבי הרשות ואופן חישובו-החברתיהניתוח על פי הרקע 

 הישגיהם ביןל התלמידים של כלכלי-החברתי הרקע בין קשר על מצביעים ותשע"-חתשס" בשנים הארציים המיצ"ב נתוני

 כבר ניכרים שונות כלכליות-חברתיות מרמות תלמידים בין הפערים כי מראים אלה ממצאים ועוד, זאת המיצ"ב. במבחני

 הרקע פיל גם המקומית ברשות התלמידים הישגי את לבחון וא,פא חשוב, ב'. בכיתות אם-בשפת במבחנים בהישגים

 גם הרשותיים הממוצעים לצד מדווחים הנוכחי בדוח כך, לשם תלמידיה. ואת הרשות תושבי את המאפיין כלכלי-החברתי

 ברקע זו לרשות הדומות שפה מגזר מאותו מקומיות רשויות הכוללת כלכלית,-החברתית ההשוואה קבוצת ממוצעי

 דומה"(. מרקע ברשויות עברית/ערבית דוברי" )להלן, תושביהן של כלכלי-החברתי

 כפי ,כלכליים-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני סיווגה על מבוסס תשע"ו, שנת בעבור הנוכחי, דוחה

 כלכליים-חברתיים אשכולות לעשרה הרשויות שיוך על סףנו לפירוט .2016 בשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה

 בקישור: הלמ"ס באתר 2013" בשנת האוכלוסייה של כלכלית-החברתית הרמה לפי וסיווגן מקומיות רשויות פיון"א הודעה: ר'

http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330. 

 פרסמהש כלכליים-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות סיווג תקף היה תשע"ה ובשנת גתשע"-בתשע" השנים זוגב

 וסיווגן גאוגרפיות יחידות "אפיון הודעה: ר' .אלו בשנים הדוחות מבוססים ועליו 2013 בשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 :בקישור "2008 בשנת האוכלוסייה של כלכלית-החברתית הרמה לפי

cmonth=1http://cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&cyear=2008&. 

 הדוחות מבוססים ועליו 2006 בשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה סיווגה תקף היה בתשע"-חתשס" בשנים

 "2006 בשנת האוכלוסייה של כלכלית-החברתית הרמה לפי וסיווגן המקומיות הרשויות "אפיון הודעה ראה .אלו בשנים

 .http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200 :בקישור

 ינוניב נמוך, כלכלי:-חברתי רקע קבוצות לשלוש כלכליים-החברתיים האשכולות עשרת קובצו המיצ"ב נתוני ניתוח לשם

  אלו. קבוצות משלוש לאחת שויכה רשות וכל ,וגבוה

 השתנתה זאת ובעקבות הלמ"ס, של האחרון בפרסום כלכלי-החברתי האשכול בסיווג שינוי חל הרשויות במקצת כי לציין שי

 תשע"ה-תשע"ג בשנים שסווגה רשות לדוגמה, .אליה מושוות שהן כלכלית-חברתית מבחינה הדומות הרשויות קבוצת

-חברתי מרקע הרשויות קבוצתל החדש בסיווג משויכת בינוני כלכלי-חברתי מרקע הרשויות בקבוצת הנכלל למ"ס באשכול

 כלכלי-חברתי מרקע הדומות הרשויות לקבוצת מושווים תשע"ה-תשע"ג בשנים הרשות נתוני זה, במקרה גבוה. כלכלי

 גבוה. כלכלי-חברתי מרקע הרשויות את כעת שכוללת הדומות הרשויות קבוצת לנתוני מושווים תשע"ו נתוני בעוד בינוני,

 

  

http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330
http://cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&cyear=2008&cmonth=1
http://cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=100&cyear=2008&cmonth=1
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200924244


 

 6 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 שגי התלמידים ברשותיה – 'בעברית לכיתות ההמבחן  .1

מוצגים שלאחריו בתרשים במבחן בעברית לכיתות ה'.  המקומיתהבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות בלוח 

עברית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים הספר דוברי ה-בבתי שנתי( של התלמידים-)בסולם רבנתוני הציון הכולל 

 .מקביליםנתונים ארציים 

 'הלכיתות שנבחנו ברשות בעברית התלמידים  מספר :1לוח 

 שנה
 בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים

 7 252 ט+ תשס" חתשס"

 7 298 "אעתש"ע + תש

 6 173 ג"תשע+  בתשע"

 6 189 תשע"ה

 6 219 תשע"ו

 ה'לכיתות  בעברית( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 1תרשים 

 עברית ה'
 

 

  534 526 544 506 448  לודדוברי עברית ב

  537 537 536 525 507  דוברי עברית בארץ

 ברשויותדוברי עברית 
 מרקע דומה

 493 514 526 529 529  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. הערה: 

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 7 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 הישגי התלמידים ברשות – 'בעברית לכיתות חהמבחן  .2

מוצגים שלאחריו בתרשים במבחן בעברית לכיתות ח'.  המקומיתהבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות בלוח 

עברית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים הספר דוברי ה-בבתי שנתי( של התלמידים-נתוני הציון הכולל )בסולם רב

 .נתונים ארציים מקבילים

 'חלכיתות שנבחנו ברשות בעברית התלמידים  מספר :2לוח 

 שנה
 בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים

 7 252 ט+ תשס" חתשס"

 6 217 "אעתש"ע + תש

 7 212 ג"תשע+  בתשע"

 6 209 תשע"ה

 6 194 תשע"ו

 'חלכיתות  בעברית( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 2תרשים 

 ח'עברית 
 

 

  561 561 515 537 495  לודדוברי עברית ב

  558 540 538 544 518  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 496 530 521 519 549  

 

 .בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים* 
 .כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשיםהערה: 

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 8 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 הישגי התלמידים ברשות – 'לכיתות ה בערביתהמבחן  .3

מוצגים שלאחריו בתרשים במבחן בערבית לכיתות ה'.  המקומיתהבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות בלוח 

ית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים ברהעספר דוברי ה-בבתי שנתי( של התלמידים-נתוני הציון הכולל )בסולם רב

 .נתונים ארציים מקבילים

 'הלכיתות שנבחנו ברשות בערבית התלמידים  מספר :3לוח 

 שנה
 יתרבבתי"ס דוברי ע

 מס' בתי"ס מס' נבחנים

 3 207 ט+ תשס" חתשס"

 2 91 "אעתש"ע + תש

 4 286 ג"תשע+  בתשע"

 2 78 תשע"ה

 3 193 תשע"ו

 'הלכיתות  בערבית( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 3תרשים 

 ערבית ה'
 

 

  572 563 547 503 460  לודדוברי ערבית ב

  573 560 567 555 517  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 517 554 567 560 573  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים. הערה: כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 9 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 הישגי התלמידים ברשות – 'בערבית לכיתות חהמבחן  .4

מוצגים שלאחריו בתרשים במבחן בערבית לכיתות ח'.  המקומיתהבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות בלוח 

ית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים ברהעספר דוברי ה-בבתי שנתי( של התלמידים-נתוני הציון הכולל )בסולם רב

 .נתונים ארציים מקבילים

 'חלכיתות שנבחנו ברשות בערבית התלמידים  מספר :4לוח 

 שנה
 יתרבבתי"ס דוברי ע

 מס' בתי"ס מס' נבחנים

 - - ט+ תשס" חתשס"

 1 260 "אעתש"ע + תש

 - - ג"תשע+  בתשע"

 2 176 תשע"ה

 2 222 תשע"ו

 'חלכיתות  בערבית( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 4תרשים 

 'חערבית 
 

 

  494 456 - 497 -  לודדוברי ערבית ב

  539 518 540 520 512  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 513 520 539 517 539  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 .שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשיםכאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או הערה: 

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 10 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 הישגי התלמידים ברשות – 'במתמטיקה לכיתות ההמבחן  .5

 שלאחריובתרשים  .לכיתות ה' במתמטיקהבמבחן הבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות המקומית  בלוח

ספר דוברי עברית ודוברי -הספר ובחלוקה לבתי-בכלל בתישנתי( של התלמידים -נתוני הציון הכולל )בסולם רב יםמוצג

 .ם ארציים מקביליםערבית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים נתוני

 'הלכיתות שנבחנו ברשות במתמטיקה התלמידים  מספר :5לוח 

 שנה
 כלל בתיה"ס בתי"ס דוברי ערבית בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים

 10 455 3 212 7 243 תשס"ח + תשס"ט

 9 385 2 91 7 294 תש"ע + תשע"א

 10 473 4 293 6 180 ג"תשע"ב + תשע

 9 352 3 156 6 196 תשע"ה

 9 409 3 193 6 216 תשע"ו

 

 'הלכיתות במתמטיקה ( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 5תרשים 

 מתמטיקה ה'
 

 

  511 563 530 524 447  לודב כלל התלמידים

  554 545 545 538 504  בתיה"ס בארץכלל 

 

 

 

 מתמטיקה ה'
 

 

  539 551 555 535 476  לודדוברי עברית ב

  566 559 559 553 524  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 512 543 549 551 561  
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 11 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 

 מתמטיקה ה'
 

 

  479 578 514 490 414  לודדוברי ערבית ב

  524 511 514 504 458  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 458 503 514 511 524  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים.הערה: 

 תשומת לבך ל

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 הישגי התלמידים ברשות – 'במתמטיקה לכיתות חהמבחן  .6

 שלאחריובתרשים  .'חלכיתות  במתמטיקהבמבחן הבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות המקומית  בלוח

ספר דוברי עברית ודוברי -הספר ובחלוקה לבתי-בכלל בתישנתי( של התלמידים -נתוני הציון הכולל )בסולם רב יםמוצג

 .ערבית ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים

 'חלכיתות שנבחנו ברשות במתמטיקה התלמידים  מספר :6לוח 

 שנה
 כלל בתיה"ס בתי"ס דוברי ערבית בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים

 7 253 - - 7 253 תשס"ח + תשס"ט

 7 488 1 273 6 215 תש"ע + תשע"א

 7 213 - - 7 213 ג"תשע"ב + תשע

 7 347 1 136 6 211 תשע"ה

 7 264 1 79 6 185 תשע"ו

 

  'חלכיתות במתמטיקה ( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 6תרשים 

 'חמתמטיקה 
 

 

  513 490 501 507 497  לודכלל התלמידים ב

  532 532 510 516 505  כלל בתיה"ס בארץ

 

 

 

 'חמתמטיקה 
 

 

  555 543 501 541 497  לודדוברי עברית ב

  549 548 524 528 516  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 487 505 499 515 531  
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 13 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 

 'חמתמטיקה 
 

 

  413 409 - 480 -  לודדוברי ערבית ב

  496 498 478 489 480  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 481 488 478 496 496  

 

 .מבחני הישגים* בשנת תשע"ד לא התקיימו 
 כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים.הערה: 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 הישגי התלמידים ברשות – 'באנגלית לכיתות ההמבחן  .7

 יםמוצג שלאחריובתרשים  .לכיתות ה' באנגליתבמבחן הבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות המקומית  בלוח

ספר דוברי עברית ודוברי ערבית -הספר ובחלוקה לבתי-בכלל בתישנתי( של התלמידים -נתוני הציון הכולל )בסולם רב

 .ארציים מקבילים ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים

 'הלכיתות שנבחנו ברשות באנגלית התלמידים  מספר :7לוח 

 שנה
 כלל בתיה"ס בתי"ס דוברי ערבית בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים

 9 418 2 96 7 322 תשס"ח + תשס"ט

 9 447 4 271 5 176 תש"ע + תשע"א

 9 328 2 58 7 270 ג"תשע"ב + תשע

 9 342 3 154 6 188 תשע"ה

 8 379 3 192 5 187 תשע"ו

 

 'הלכיתות באנגלית ( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 7תרשים 

 ה' אנגלית
 

 

  514 511 535 473 490  לודכלל התלמידים ב

  542 524 535 517 503  בארץכלל בתיה"ס 

 

 

 

 ה' אנגלית
 

 

  511 509 527 486 503  לודדוברי עברית ב

  544 530 543 526 513  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 497 499 527 519 532  
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 ה' אנגלית
 

 

  516 514 574 465 448  לודדוברי ערבית ב

  538 508 516 497 481  ערבית בארץדוברי 

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 480 497 514 507 537  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים.הערה: 

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 הישגי התלמידים ברשות – 'באנגלית לכיתות חהמבחן  .8

מוצגים  שלאחריובתרשים במבחן באנגלית לכיתות ח'. הבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות המקומית בלוח 

ספר דוברי עברית ודוברי ערבית -הספר ובחלוקה לבתי-בכלל בתישנתי( של התלמידים -נתוני הציון הכולל )בסולם רב

 .ברשות. לצד נתוני הרשות מוצגים נתונים ארציים מקבילים

 'חלכיתות שנבחנו ברשות באנגלית התלמידים  מספר :8לוח 

 שנה
 כלל בתיה"ס דוברי ערבית בתי"ס בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים

 7 467 1 224 6 243 תשס"ח + תשס"ט

 5 239 - - 5 239 תש"ע + תשע"א

 7 284 1 53 6 231 ג"תשע"ב + תשע

 8 382 2 173 6 209 תשע"ה

 6 250 1 78 5 172 תשע"ו

 

  'חלכיתות באנגלית ( שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 8תרשים 

 אנגלית ח'
 

 

  493 475 509 506 449  לודכלל התלמידים ב

  517 514 514 518 503  כלל בתיה"ס בארץ

 

 

 אנגלית ח'
 

 

  523 532 514 506 501  לודדוברי עברית ב

  537 531 534 534 525  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 499 499 506 492 514  
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 אנגלית ח'
 

 

  427 405 489 - 393  לודדוברי ערבית ב

  473 476 470 481 451  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 449 481 468 473 473  

 

 .הישגים* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני 
 כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות אינם מוצגים בתרשים.הערה: 

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 הישגי התלמידים ברשות – 'חהמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות  .9

 שלאחריובתרשים . 'חלכיתות  במדע וטכנולוגיהבמבחן הבא מוצג מספר התלמידים שנבחנו ברשות המקומית בלוח 

ספר דוברי עברית ודוברי -הספר ובחלוקה לבתי-בכלל בתישנתי( של התלמידים -נתוני הציון הכולל )בסולם רבמוצגים 

 .מוצגים נתונים ארציים מקביליםערבית ברשות. לצד נתוני הרשות 

 'חבמדע וטכנולוגיה לכיתות ברשות  התלמידים שנבחנו מספר :9לוח 

 שנה
 כלל בתיה"ס בתי"ס דוברי ערבית בתי"ס דוברי עברית

 מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים מס' בתי"ס מס' נבחנים

 7 429 1 189 6 240 תשס"ח + תשס"ט

 6 249 - - 6 249 תש"ע + תשע"א

 7 287 1 64 6 223 ג"תשע"ב + תשע

 8 381 2 176 6 205 תשע"ה

 7 267 1 80 6 187 תשע"ו

 

  'ח( במדע וטכנולוגיה לכיתות שנתי-רב)בסולם ברשות : הישגי התלמידים 9תרשים 

 מדע וטכנולוגיה ח'
 

 

  555 497 533 508 446  לודכלל התלמידים ב

  564 552 549 532 503  כלל בתיה"ס בארץ

 

 

 מדע וטכנולוגיה ח'
 

 

  574 551 541 508 498  לודדוברי עברית ב

  573 567 561 541 519  דוברי עברית בארץ

דוברי עברית ברשויות 
 מרקע דומה

 496 509 531 530 561  
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 מדע וטכנולוגיה ח'
 

 

  511 435 506 - 379  לודדוברי ערבית ב

  543 520 520 510 462  דוברי ערבית בארץ

דוברי ערבית ברשויות 
 מרקע דומה

 461 511 518 518 543  

 

 .* בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני הישגים
 אינם מוצגים בתרשים.כאשר מספר הנבחנים ברשות הנו קטן במיוחד או שנתוני הרשות חסרים, נתוני הרשות  ה:הער

 

 לתשומת לבך 

-חברתיים לאשכולות המקומיות הרשויות של העדכני הסיווג את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה 2016 בשנת

 נתוני בעוד הנוכחי, הסיווג על מבוססים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות לקבוצת נוגעיםה ותשע" נתוני כלכליים.

 פרק ר' נוסף להסבר שנים. אותןב פיםתק ושהי יםהסיווג על מבוססים הקודמות בשנים דומה כלכלי-חברתי מרקע הרשויות

 ההקדמה.
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 ו"בשנת תשעתיאורי המבחנים 

 'בעברית לכיתות ההמבחן 

המבחן בעברית לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך הלשוני בהתבסס על 

 היסודי.הספר -תתכנית הלימודים לבי

המבחן, מפרט המבחן, מיפוי המבחן והמחוון נמצאים לרשותך באתר האינטרנט של ראמ"ה, 

http://rama.education.gov.ilספרית", בנושא "מבחני מדף".-, בחלונית "הערכה בית 

 הנושאים שנבדקו במבחן הם:

 הנושא נבדק באמצעות טקסטים משתי סוגות: סיפור וטקסט מידע. כל טקסט לווה בשאלות  – הבנת הנקרא

 ההבנה האלה: אשר התייחסו לארבעת ממדי

מיומנות של הקורא להבין את מה שנכתב ממד הבנה זה עוסק ב – הבנת המשמעות הגלויה בטקסט .א

. המידע עשוי מחפש הקוראשכלשהו קשור למידע בטקסט באופן מפורש בטקסט, וכן להבין כיצד הכתוב 

ש התלמיד שבהן נדר שאלותבאמצעות במבחן  נבדקלהופיע במשפט, בפסקה או בטקסט כולו. ממד זה 

הסברים הכתובים באופן מפורש בטקסט, ורעיונות, הגדרות לזהות פרטי מידע מפורשים בטקסט,  לאתר

 ְקָשרים לוגיים המפורשים בטקסט ועוד.לזהות פרטי מידע מפורשים,  לארגן מחדש

הקורא להשלים פערי ממד הבנה זה עוסק במיומנות של  – הבנת המשמעות המשתמעת מן הטקסט .ב

התלמיד להבין את  שאלות שבהן נדרשבאמצעות במבחן משמעות הקיימים בטקסט. ממד זה נבדק 

רעיונות ויחסים לוגיים המשתמעים להבין אזכורים, להבין מילים וביטויים מתוך ההקשר, של  המשמעות

 מתוך הכתוב ועוד.

הקורא לעבד את המידע ולבנות משמעות רחבה בעקבות ממד הבנה זה עוסק במיומנות של  – פרשנות .ג

כדי ליצור פרשנות  ועל הידע והניסיון שלואת העולם  ועל תפיסתבהקשר זה הקורא מסתמך הקריאה. 

להעלות השערות על סמך שבהן נדרש התלמיד  שאלותמעוגנת בטקסט. ממד זה נבדק במבחן באמצעות 

ם, מניעים ורגשות העולים מן הטקסט, להבין מסרים עיקריים הכתוב, לגבש תובנות בנוגע לתהליכים, מסרי

 .מהטקסט, להשוות ולמזג בין רעיונות, ליישם את הנלמד מן הטקסט בהקשרים אחרים ועוד

ממד הבנה זה עוסק במיומנות  –לשוניים מבניים ותוכניים,  –טקסטואליים והערכה של רכיבים  בחינה .ד

להשתמש באופן יעיל ומושכל . כלומר, ביכולת הקורא טקסטהקורא לבדוק כיצד המשמעות מוצגת בשל 

ולבחון אותם ביחס  ועל מוסכמות לשוניות , על אמצעים רטורייםעל סוגות, על מבנים של טקסט ובידע של

להעריך את מטרת הטקסט  בהן נדרש התלמיד שאלותבמבחן באמצעות  נבדק. ממד זה למטרות הכתיבה

הזיקות בין הטקסטים, את הרלוונטיות של הטקסט למטרות הקורא, את ים נלווים, את טהראשי וטקס

 עמדתו של הכותב, את תרומתם של רכיבי המבנה להבנת התוכן ועוד.

 מיומנויות כמו התאמה במין ובמספר בין ובודקות  בזיקה לטקסטיםשהן שאלות הנושא נבדק באמצעות  – לשון

 פים של הפועל ושימוש תקני בהם.שמות עצם, פעלים ושמות תואר; זיהוי זמנים וגו

 כן על פי ניסוח תשובות ו שורות כעשרשל  בהיקף מטלת כתיבההנושא נבדק במבחן באמצעות  – הבעה בכתב

 לשאלות שנכללו בפרק הבנת הנקרא.
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 21 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'בעברית לכיתות חהמבחן 

הלשוני בהתבסס על המבחן בעברית לכיתות ח' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום החינוך 

 יסודי. -העל הספר-תלבי המעודכנת תכנית הלימודים

, http://rama.education.gov.il המחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה,ו המבחן מיפויהמבחן, המפרט, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-בחלונית "הערכה בית

 שנבדקו במבחן הם: הנושאים

 הנושא נבדק באמצעות טקסטים משתי סוגות: טקסט טיעון/שכנוע וטקסט מידע. כל טקסט  – הבנת הנקרא

 לווה בשאלות אשר התייחסו לשלושת ממדי ההבנה הבאים:

ולארגן  מפורשים בטקסט לאתר פרטי מידעבמיומנות של הקורא  עוסקממד הבנה זה  –איתור מידע  .א

המרכזי שאלות שבהן נדרש התלמיד לאתר מידע בטקסט באמצעות  במבחן ממד זה נבדקאותם. 

לזהות את הרצף הכרונולוגי  לזהות קשרים לוגיים גלויים בין פרטי מידע שונים, ,ובטקסטים הנלווים

 לאתר פרטי מידע מפורשים ממקומות שונים בטקסט ולארגנם מחדש וכד'. ,בטקסט

להבין את הטקסט הנקרא באופן מעמיק יותר  קוראהשל  במיומנותעוסק ממד הבנה זה  – פרשנות והיסק .ב

 ,להבין את הרעיון המרכזי בטקסטשאלות שבהן נדרש מהתלמיד באמצעות  במבחן ושלם. ממד זה נבדק

למיין ולהשוות בין פרטי  ,להבין קשרים לוגיים שאינם גלויים בטקסט בין משפטים ובין פסקאות בטקסט

 להסיק מסקנות וכד'., להבין עמדות המוצגות בטקסט ,לקים שונים בטקסטלמזג פרטי מידע מח ,מידע

הערכה וביקורת של תוכן הטקסט ושל הלשון  ממד הבנה זה עוסק במיומנות של – הערכה וביקורת .ג

 לקשר מידע מהטקסט עם ידע ממקורות אחרים. ממד זה נבדק הקוראמחייבת את  . מיומנות זווהמבנה

מבנהו את תוכן הטקסט, את מנומק ן נדרש התלמיד להעריך/לבקר באופן שאלות שבהבאמצעות  במבחן

 לקשראו להשוות  ,לשון הטקסטלהעריך את  ,עמדות שונות המוצגות בטקסט לבקרולהעריך  ,הירותואת בו

 ועוד. אישיותבין המידע שבטקסט ובין ידע חיצוני או עמדות 

 הבנה  , למשל,מיומנויות כמוובודקות  בזיקה לטקסטיםשהן שאלות הנושא נבדק באמצעות  – לשון-לשון ומטה

של מבנה המילה, הבחנה בין חלקי הדיבור, הכרת צורות הפועל )למשל: פעיל, סביל(, הכרת הצירוף השמני 

 )סמיכות, שם עצם ושם תואר(, הכרת התפקיד של סימני הפיסוק, הכרת שם המספר ושימוש תקין בו וכד'.

 עשרה שורות כחמששל כתיבת טיעון בהיקף של  הבאמצעות מטלנבדק  הנושא – הבעה בכתב.  
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 22 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'בערבית לכיתות ההמבחן 

המבחן בערבית לכיתות ה' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום השפה הערבית מתוך תכנית 

 היסודי. המבחן הועבר בשני נוסחים חופפים בחלקם. פרסה-תהלימודים לבי

, http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, ומפרט, מיפוי המבחן ההמבחן, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-בחלונית "הערכה בית

 הנושאים שנבדקו במבחן הם:

 כל טקסט לווה עיוניטקסט וסט נרטיבי הנושא נבדק באמצעות טקסטים משתי סוגות: טק – הבנת הנקרא .

 בשאלות אשר התייחסו לממדי ההבנה הבאים:

מפורש  לאתר מידע במיומנות של הקורא עוסקממד הבנה זה  –הבנת המשמעות הגלויה בטקסט  .א

לארגן פרטי מידע מפורשים בטקסט על פי קריטריונים נתונים  ,קשרים לוגיים מפורשים הותלז, בטקסט

 '.וכד

מעבר ולהבין להעמיק במיומנות של הקורא  עוסקממד הבנה זה  – טקסטב הסמויה המשמעותהבנת  .ב

להבין קשרים לוגיים שאינם  ,עליו להבין מילים וביטויים מתוך הקשר. למה שמוצהר מפורשות בטקסט

ליצור הכללות  ,להבין רעיונות מרכזיים המשתמעים מהטקסט ,לרבות רצף כרונולוגי, מפורשים בטקסט

 '.וכד

השערות  במיומנות להעלות עוסקממד הבנה זה  – מידעופרשנות, מיזוג ויישום של רעיונות  .ג

בין עובדה  להבחין ,דמויות על סמך הכתוב לאפיין ,נלמד בטקסטה ליישם את ,בהסתמך על הכתוב

 '.לדעה וכד

במיומנות  עוסקזה הבנה ממד  – הערכה של התוכן וזיהוי תפקיד הרכיבים הלשוניים והטקסטואליים .ד

להבחין באווירה  ,להעריך את מטרתו של הטקסטעליו . לבחון את הטקסט באופן ביקורתישל הקורא 

להבין את תפקידם של רכיבי המבנה ושל הרכיבים  ,להעריך את עמדתו של הכותב ,ובנימה של הסיפור

 '.הלשוניים וכד

 יישום והערכה"(. ד' לכדי ממד אחד )להלן " פרשנות,-לשם הדיווח אוחדו הממדים ג' ו

  מיומנויות כמו הכרת מונחים  ובודקות בזיקה לטקסטים שהןשאלות  באמצעות נבדקנושא ה –ידע לשוני

הכרת התפקיד של סימני הפיסוק , זיהוי והבנה של רכיבים במערכת הצורות והתחביר, ומושגים לשוניים

 .והשימוש בהם

  שורות כעשר של בהיקף מטלת כתיבההנושא נבדק במבחן באמצעות  –הבעה בכתב. 
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 23 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'בערבית לכיתות חהמבחן 

המבחן בערבית לכיתות ח' נועד להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום השפה הערבית מתוך תכנית 

 יסודי. המבחן הועבר בשני נוסחים חופפים בחלקם. -העלהספר -תהלימודים לבי

, http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, ו המבחן מיפויהמבחן, המפרט, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-בחלונית "הערכה בית

 הנושאים שנבדקו במבחן הם:

 כל טקסט לווה בינרטיוטקסט עיוני הנושא נבדק באמצעות טקסטים משתי סוגות: טקסט  – הבנת הנקרא .

 בשאלות אשר התייחסו לממדי ההבנה הבאים:

מפורש  לאתר מידע במיומנות של הקורא עוסקממד הבנה זה  –הבנת המשמעות הגלויה בטקסט   .א

לארגן פרטי מידע מפורשים  ,קשרים לוגיים מפורשים לזהות ,לאתר הגדרות מפורשות בטקסט ,בטקסט

 '.בטקסט על פי קריטריונים נתונים וכד

להעמיק מעבר למה של הקורא  במיומנות עוסקממד הבנה זה  – טקסטב המשמעות הסמויההבנת  .ב

להבין הקשרים לוגיים שאינם , עליו להבין מילים וביטויים מתוך הקשר. שמוצהר מפורשות בטקסט

דמויות על  לאפיין ,להבין רעיונות מרכזיים המשתמעים מהטקסט ,לרבות רצף כרונולוגי, מפורשים בטקסט

 '.סמך הכתוב וכד

השערות  במיומנות של הקורא להעלות עוסקממד הבנה זה  – מידעופרשנות, מיזוג ויישום של רעיונות  .ג

 '.הכללות וכד ליצור ,בין עובדה לדעה להבחין, טקסטמההנלמד  את יישםל ,בהסתמך על הכתוב

עוסק במיומנות של ממד זה  – הערכה של התוכן וזיהוי תפקיד הרכיבים הלשוניים והטקסטואליים .ד

להעריך את עמדתו של , את מטרתו של הטקסט עליו להעריך. לבחון את הטקסט באופן ביקורתיהקורא 

 '.להבין את תפקידם של רכיבי המבנה ושל הרכיבים הלשוניים וכד ,הכותב

 ד' לכדי ממד אחד )להלן " פרשנות, יישום והערכה"(. -לשם הדיווח אוחדו הממדים ג' ו

 מונחים  כמו הכרתמיומנויות ובודקות  בזיקה לטקסטיםשהן שאלות נבדק באמצעות נושא ה – ידע לשוני

הכרת התפקיד של סימני הפיסוק , זיהוי והבנה של רכיבים במערכת הצורות והתחביר, ומושגים לשוניים

 .והשימוש בהם

 בהיקף של כחמש עשרה שורות מטלת כתיבההנושא נבדק במבחן באמצעות  – הבעה בכתב. 
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 24 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'במתמטיקה לכיתות ההמבחן 

מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה  ובמיומנויות המבחן במתמטיקה לכיתות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים

 (. 2006התשס"ו )

, http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, והמבחן מיפוי  ,המפרטהמבחן, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-בחלונית "הערכה בית

 שנבדקו במבחן הם:הראשיים הנושאים 

  מספרים טבעיים(מספרים שלמים( 

  שברים פשוטים ושברים עשרוניים(שברים( 

 זוויות, ישרים וקטעים, מצולעים, מרובעים, חישוב אורך, היקף ושטח של מצולעים(  גיאומטריה ומדידות( 

במסגרת נושאים אלו נבדקו כישורים שונים כמו הכרת מושגים ותכונות, הבנת יחסים ופעולות, יכולת חישוב בדרכים 

ליות שגרתיות ושאינן שונות, יכולת אומדן ותובנה מספרית, אוריינות מתמטית ויכולת לתרגם סיטואציות מילו

 שגרתיות לייצוגים מתמטיים. כמו כן, המבחן בדק הכרת מושגים ותכונות בתחום הגיאומטריה והמדידות.

 שאלות המבחן היו מגוונות מבחינת אופני התשאול ומבחינת רמות החשיבה שנדרש התלמיד ליישם:

 עובדות.שאלות שבהן נבדקו ידע וזיהוי של מושגים ושל  – שאלות ידע וזיהוי .א

שאלות שבהן נבדקה היכולת לבצע חישובים המבוססים על אלגוריתמים  – שאלות חשיבה אלגוריתמית .ב

 שגרתיים.

שאלות שבהן נבדקה היכולת ליישם ידע מתמטי שנלמד בהקשר חדש  –יישום -חשיבה תהליכית שאלות .ג

 ת(.נתון והיכולת להתאים מודל מתמטי לסיטואציה מילולית )לרוב בהקשר של המציאו

שאלות שבהן נבדקה היכולת למצוא את הפתרון בדרכים המבוססות על  – תובנה-שאלות חשיבה תהליכית .ד

 תובנה חשבונית.

שאלות ברמת חשיבה גבוהה שבהן נבדקה היכולת לבצע ניתוח )אנליזה וסינתזה(, חיפוש  –חיפוש פתוח  .ה

 מקות באופן מילולי או מתמטי ועוד.פתוח למציאת דרך לפתרון, חקר והנמקה, פתרון בעיות חקר, ניסוח הנ
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 25 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'במתמטיקה לכיתות חהמבחן 

המבחן במתמטיקה לכיתות ח' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה, 

 ח'.-והתבסס על נושאים הנלמדים בכיתות ז'

, http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, מיפוי המבחן והמפרט, המבחן, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-בחלונית "הערכה בית

 שנבדקו במבחן הם:תחומים ה

 מספריהתחום ה 

 אלגבריהתחום ה 

 גיאומטרי התחום ה 

, אחרות נושאים ובין תחומים מתמטייםבין מגוונות ואופני תשאול שונים. היו שאלות ששילבו המבחן כלל שאלות 

)מילוליים,  ייצוגים של תופעותשל במגוון יום. נעשה במבחן שימוש -שילבו אוריינות מתמטית וסיטואציות מחיי היום

. בכל אחד מהתחומים והתלמידים נדרשו להפעיל אסטרטגיות מתאימות לפתרוןמספריים, גרפיים וסימבוליים( 

 ם, סימנים מקובלים ואלגוריתמים שנלמדו. נדרש להשתמש במגוון מושגי

 המבחן זימנו חשיבה ברמות שונות שחולקו לשתי קטגוריות רחבות: שאלות

שאלות שבהן נבדקה הכרה של מושגים,  –)ידע, זיהוי וחשיבה אלגוריתמית(  שאלות ברמת חשיבה נמוכה .א

שוויונות המבוססים על אלגוריתמים שגרתיים, פשוטים -היכולת לבצע חישובים ולפתור משוואות ואי

  ומורכבים.

שאלות שבהן נבדקה היכולת לקשר בין  –)חשיבה תהליכית וחיפוש פתוח(  שאלות ברמת חשיבה גבוהה .ב

ם ולהתאים מודל מתמטי לסיטואציה מילולית, שאלות שדרשו ניתוח )אנליזה וסינתזה(, חקר והנמקה מושגי

   ומציאת דרך לפתרון שאלות לא שגרתיות.
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 26 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'באנגלית לכיתות ההמבחן 

 המבחן באנגלית לכיתות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים באנגלית. 

בחלונית  ,http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, מיפוי המבחן ו המבחן, המפרט,

 ספרית", בנושא "מבחני מדף".-"הערכה בית

 ים: נושאהמבחן הקיף שלושה 

 ( הבנת הנשמעAccess to Information from Spoken Texts) – באמצעות שתי מטלות  הנושא נבדק

 שמע, אליהן נלוו מספר שאלות.

 ( הבנת הנקראAccess to Information from Written Texts )–  נבדק באמצעות שלוש הנושא

משימות קריאה ברמות קושי עולות: קריאת משפטים, קריאה של קטע קצר וקריאה של קטע קריאה ארוך 

 ת הנוגעות אליהם.יותר. קטעי הקריאה לוו במספר שאלו

 ( הבעה בכתבWritten Presentation )–  ברמת  –נבדק באמצעות מטלות כתיבה בשתי רמות הנושא

 המילה וברמת המשפט.

 :במיומנויות אלו עסקושאלות ההבנה במבחן )הבנת הנשמע והבנת הנקרא( 

הקורא להבין עוסקת ביכולת של מיומנות זו  – (Literal Comprehensionהבנת המשמעות הגלויה ) .א

 מידע שבהן נדרש התלמיד לאתר מיומנות זו נבדקה באמצעות שאלות את המידע המפורש בטקסט.

 ., להעתיק אותו כלשונו או לשכתב אותוטקסטב רלוונטי הגלוי

מיזוג רעיונות או פרטי מידע המפורשים בתוך הטקסט, ב עוסקתמיומנות זו  – (Integrationאינטגרציה ) .ב

 בין רעיונות התלמיד לקשר שבהן נדרששאלות מיומנות זו נבדקה באמצעות אך נמצאים בחלקים שונים בו. 

 בתוך הטקסט. שונים

הבנה מעמיקה יותר של הרעיונות המובעים בטקסט כשהם ב מיומנות זו עוסקת – (Inferenceהסקה ) .ג

הבודקות הסקה התלמיד נדרש, למשל, לקשר בין פרטי מידע שבטקסט לבין ידע  שאלותב מפורשים.אינם 

 .פי מאפייניו-עלחיצוני או ניסיון אישי שלו, להבין את הרעיון המרכזי של הטקסט ולזהות את סוג הטקסט 

מיומנות זו עוסקת ביכולת להביע דעה אישית הקשורה  – Personal Response)הבעת דעה אישית ) .ד

על התלמידים להתבסס הן על ההבנה המילולית  מיומנות זו בשאלות הבודקות. וכן הטקסט ולנמק אותהבת

 .התפיסות האישיות שלהםשל הטקסט והן על 

 (.Higher-Order Thinking Skillsאינטגרציה, הסקה והבעת דעה אישית מייצגות מיומנויות מסדר חשיבה גבוה )
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 27 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'באנגלית לכיתות חהמבחן 

 המבחן באנגלית לכיתות ח' בדק את שליטת התלמידים בנושאים מתוך תכנית הלימודים באנגלית. 

, בחלונית http://rama.education.gov.ilהמחוון נמצאים באתר האינטרנט של ראמ"ה, ו המבחן מיפויהמבחן, המפרט, 

 "מבחני מדף". ספרית", בנושא-"הערכה בית

 המבחן הקיף שלושה תחומים:

 ( הבנת הנשמעAccess to Information from Spoken Texts) –  נבדק באמצעות שתי מטלות הנושא

 שמע, אליהן נלוו מספר שאלות.

 ( הבנת הנקראAccess to Information from Written Texts) –  נבדק באמצעות שלושה הנושא

 .הםשאלות הנוגעות אלי במספרלוו  י הקריאה. קטעותעול קושית וקטעי קריאה ברמ

 ( הבעה בכתבWritten Presentation )–  נבדק באמצעות מטלת כתיבת חיבור בנושא נתון.הנושא 

 :עסקו במיומנויות אלושאלות ההבנה במבחן )הבנת הנשמע והבנת הנקרא( 

 להבין הקורא של ביכולת עוסקת זו מיומנות – (Literal Comprehensionהבנת המשמעות הגלויה ) .א

 מידע לאתר התלמיד נדרש שבהן שאלות באמצעות נבדקה זו מיומנות. בטקסט המפורש המידע את

 .אותו לשכתב או כלשונו אותו להעתיק, בטקסט הגלוי רלוונטי

מיזוג רעיונות או פרטי מידע המפורשים בתוך הטקסט, ב עוסקתמיומנות זו  –( Integrationאינטגרציה ) .ב

 בין רעיונות התלמיד לקשר שבהן נדרששאלות מיומנות זו נבדקה באמצעות אך נמצאים בחלקים שונים בו. 

 בתוך הטקסט. שונים

הבנה מעמיקה יותר של הרעיונות המובעים בטקסט כשהם ב מיומנות זו עוסקת – (Inferenceהסקה ) .ג

הבודקות הסקה התלמיד נדרש, למשל, לקשר בין פרטי מידע שבטקסט לבין ידע  שאלותב מפורשים.אינם 

 .פי מאפייניו-עלחיצוני או ניסיון אישי שלו, להבין את הרעיון המרכזי של הטקסט ולזהות את סוג הטקסט 

מיומנות זו עוסקת ביכולת להביע דעה אישית הקשורה  – Personal Response)הבעת דעה אישית ) .ד

על התלמידים להתבסס הן על ההבנה המילולית  מיומנות זו בשאלות הבודקות. וכן הטקסט ולנמק אותהבת

 .התפיסות האישיות שלהםשל הטקסט והן על 

 (.Higher-Order Thinking Skillsאינטגרציה, הסקה והבעת דעה אישית מייצגות מיומנויות מסדר חשיבה גבוה )
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 28 ותשע"-שנתי תשס"ח-, דוח מיצ"ב רשותי רבלוד

 

 'חהמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות 

ח' לפי תכנית הלימודים -בנושאי הליבה הנלמדים בכיתות ז' ו שליטההמבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' בדק 

 ומסמכי מדיניות נוספים שבאחריות מפמ"ר תחום הדעת )מסמך אב, מסמכי התנסויות, מסמך מיומנויות(.המעודכנת, 

, http://rama.education.gov.ilראמ"ה,  המחוון נמצאים באתר האינטרנט שלו המבחן מיפויהמבחן, המפרט, 

 ספרית", בנושא "מבחני מדף". -בחלונית "הערכה בית

 שנבדקו במבחן היו: המרכזייםהנושאים 

 חומרים 

  אנרגיה, כוחות ותנועה 

  מערכות אקולוגיות 

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים 

 יישומים בתוכניהם שילבו השונים בנושאים השאלות ולכן הדעת מתחום משמעותי חלק הוא הטכנולוגיה נושא

 .רלוונטיים טכנולוגיים

 המבחן זימנו חשיבה ברמות שונות שחולקו לקטגוריות האלה: שאלות

ידע והכרה של מושגים, עקרונות ותופעות בנושאי  שאלות שבהן נבדקו – חשיבה מסדר נמוךשאלות  .א

 איתור מידע גלוי מתוך טקסט מדעי., כמו גם מיומנות של ח'-הלימוד בכיתות ז'

הבנה של מושגים, עקרונות, תהליכים שאלות שבהן נבדקו מיומנויות כמו  – חשיבה מסדר בינונישאלות  .ב

 יישום שלהם בהקשרים של המציאות.ותופעות מדעיות ו

ים חדשים בהקשרידע ועקרונות מיומנויות כמו יישום שאלות שבהן נבדקו  – חשיבה מסדר גבוהות שאל .ג

 .ומיומנויות של חקר מדעי ופתרון בעיות
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