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  מבוא .1

חוזר זה  .1/פ'אומהווה השלמה לחוזר מפמ"ר תש פ"אתש –לנושא בחינות הבגרות בפיזיקה  חוזר זה מוקדש

 . פ"אבחנים לקראת בחינות הבגרות תשמפרט את המידע הדרוש למורים ולנ

 

 שונותתלמידים שאלוני בחינת הבגרות עבור אוכלוסיות  .2

 יח"ל 5הבחינות לתלמידי שאלוני  .2.1

, תלמידים בתי הספר תלמידי הרפורמה ולא רפורמה, תלמידי - כל אוכלוסיות התלמידים גם השנה,

  . נבחנים במכניקה ובחשמל באותם השאלונים – משנהונבחני  אקסטרניים

  . 036-371 –חשמל  ושאלון, 036-361 –שאלון מכניקה  :םהשאלונים ה

, באתר תוכניות הלימודיםכל האוכלוסיות להתעדכן בתכני הבחינה כמופיע במסגרת מעל המורים והנבחנים 

 מפמ"ר פיזיקה.

 יקטיםיזיקה לתלמידים שאינם מבצעים פרושאלוני הפ .2.1.1

 שאלוני פיזיקה 
 )השם הרשמי בקובץ השאלונים(

 036-580 –סמל השאלון הראשי 

 משקל
%() 

 סמל
 שאלון

 משך הבחינה ההערכה
 )דקות:שעות(

משך הבחינה לאחר 
תוספת זמן  מיוחדת 

 לשנת קורונה

 2.30 2:00 חיצונית 036-361 30 מכניקה –פיזיקה 

 2.30 2:00 חיצונית 036-371 25 חשמל –פיזיקה 

דקות  20 -כ חיצונית 036-376 15 מעבדה רגילה
 לתלמיד

 

 2:30   פנימית 036-283 30 ספרית הערכה בית -מוגבר  -פיזיקה 

 

 " פרויקטים"או  לומדים במסגרת "פיזיקה בגישה חוקרת" לתלמידי רפורמה ה הפיזיקה שאלוני .2.1.2

 שאלוני פיזיקה
 )השם הרשמי בקובץ השאלונים(

 036-580 –סמל השאלון הראשי 

 משקל
)%( 

 משך הבחינה ההערכה סמל שאלון
 שעות( )דקות:

משך הבחינה לאחר 
זמן  מיוחדת תוספת 

 לשנת קורונה

 2.30 2:00 חיצונית 036-361 30 מכניקה –פיזיקה 

 2.30 2:00 חיצונית 036-371 25 חשמל –פיזיקה 

 פרויקטים
 

 פיזיקה הערכה בית ספרית 

  ** חיצונית 036376 15

  פנימית 036283 30

 גישה חוקרת )*( -פיזיקה 
 

גישה  -פיזיקה הערכה בית ספרית 
 חוקרת

  ** חיצונית 036-286 15

  פנימית 036-288 30

המבנה של כל שאלון והקריטריונים לבחירת השאלון מפורטים בחוזר  ממבני השאלונים.)*( יש לבחור את  אחד 

 : "חוזר פיזיקה בגישה חוקרת".ייעודי

קה בגישה : "חוזר פיזימשך הבחינה, מבנה הבחינה של כל שאלון וההערכה מפורטים בחוזר ייעודי *(*)

 חוקרת".

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/
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 לתלמידים אקסטרניים או נבחני משנה שהם תלמידי הרפורמה הפיזיקה שאלוני .2.1.3

בבחינת הבגרות  תלמידים שנבחנותלמידים הלומדים כיום במסגרות אקסטרניות או שאלונים אלה הם עבור  

 .2016 -או תלמידים חריגים שנבחנו ב 2017אחרי שנת 

 שאלוני פיזיקה
 036-580 –סמל השאלון הראשי 

 משקל
)%( 

 סמל
 שאלון

 משך הבחינה ההערכה
 )דקות:שעות(

משך הבחינה 
לאחר תוספת 
זמן  מיוחדת 
 לשנת קורונה

 2.30 2:00 חיצונית 036-361 30 מכניקה –פיזיקה 

 2.30 2:00 חיצונית 036-371 25 חשמל –פיזיקה 

 2:30 2:00 חיצונית 036-382 15 שאלון חקר

 קרינה וחומר 
הבחינה הם הנושאים שהיו )נושאי 

 (036541בעבר בשאלון 

 2:30 2:00 חיצונית 036-282 30

  

 לנבחני משנה שאינם תלמידי הרפורמה  הפיזיקה שאלוני .2.1.4

בשאלוני הרפורמה פ"א תשכל נבחני משנה, תלמידי רפורמה ותלמידים שאינם תלמידי הרפורמה, יבחנו בקיץ 

 .(2.1.1 )כמופיע בטבלה הנ"ל בסעיף בלבד

 .(2016 -ב)או תלמידים מואצים  2016לפני שנת  תלמידים שנבחנועבור  מפרטת את השאלונים 1נספח טבלה בה

 . יש לשים לב שהמשקלים משתנים בהתאם לצירופי השאלונים!את משקלי השאלוניםגם הטבלה מפרטת 

השאלונים  יצטרכו לגשת השנה לשני 036-381בשאלון  שוב להיבחן שמבקשיםכי כל התלמידים , מודגש

 .036-381. אין אפשרות להיבחן בשאלון עיל(ל 2.1.1)כמופיע בטבלה בסעיף  במכניקה ובחשמל

 

 036-182ושאלון  036-183שאלון  –שאלוני "מבוא לפיזיקה"  .2.2

 036-183שאלון  –"מבוא לפיזיקה"  .2.2.1

בשנה זו, . דעים"במסגרת "חובת מ, ש"ש 3בלימוד מקצוע מדעי בהיקף  מחויביםכלל תלמידי החטיבה העליונה 

, וידווחו אתר מפמ"ר פיזיקה" ילמדו על פי התכנית שמפורסמת במבוא לפיזיקהתלמידים שיבחרו ללמוד "

נים למשרד החינוך יהיה בהתאם לכללים שפורסמו לבתי הספר על ידי אגף . דיווח הציו036-183בשאלון 

 הבחינות.

השעות הנלמדות במסגרת ה"מבוא לפיזיקה" אינן נכללות במניין השעות של לימודי מגמת  90-חשוב להדגיש ש

  יח"ל. 5 -הפיזיקה ל

 

 לבי"ס שאין להם הכרה בציון שנתי 036-182שאלון  –"מבוא לפיזיקה"  .2.2.2

 מיועד רק לבתי ספר שאין להם הכרה בציון שנתי ואינם יכולים לדווח ציון פנימי בשאלון  036-182שאלון 

036-183 . 

שאלון הבחינה ישוגר לבתי הספר ביום הבחינה בכתב, באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות. תכנית 

 .אתר מפמ"ר פיזיקההלימודים לשאלון זה מפורסמת ב

קודמות )הסבר מדעי הבשנים בהשוואה למקובל השנה, שאלון זה יכיל יותר היבטים אורייניים גם שימו לב: 

 (.עודו מילולי, שימוש בגרפים, הוצאת מידע מגרף, מעבר בין ייצוגים מדעיים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/hovat_madaeim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/hovat_madaeim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/hovat_madaeim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/hovat_madaeim.htm
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 חשמל במכניקה ובבחינות שאלוני המבנה  .3

מועדי הבחינות ל שתתקיימנה במועד א' של קיץ תשפ"א ואינו תקףהמבנה שלהלן רלוונטי אך ורק לבחינות 

 תלמידים חריגים או לכל שנה אחרת.של 

 036-361מכניקה, שאלון שאלון  .3.1

התאם למיקוד שפורסם בחוזר מפמ"ר השאלות תהיינה בכל . שאלות 6גם השנה, בבחינה במכניקה תהיינה 

 לבחירתו. השאלות 6שאלות מתוך  3לענות על הנבחן על  .1תשפ"א/

 מכניקה:, לפי פרקי תכנית הלימודים בשאלותהלהלן פירוט 

 דגשים מספר השאלות בתוכנית הלימודים שם הפרק
 .תנועה בתאוצה קבועה 1 קינמטיקה

 .וצה קבועה, בתאחוקי ניוטון לאורך קו ישר 2 דינמיקה
 .זריקה אופקית

 .ממדיתכולל התנגשות אלסטית חד  1 התנע ושימורו
 .כולל עבודה ואנרגיה במישור משופע 1 אנרגיה מכנית ושימורה

 יש לתרגל תנועה מעגלית בכבידה. 1 כבידה

 

 036-371חשמל, שאלון שאלון  .3.2

למיקוד שפורסם בחוזר מפמ"ר השאלות תהיינה בהתאם כל . שאלות 6תהיינה  בחשמלגם השנה, בבחינה 

  לבחירתו. השאלות 6שאלות מתוך  3לענות על הנבחן . על 1תשפ"א/

 :חשמל, לפי פרקי תכנית הלימודים בשאלותהלהלן פירוט 

 דגשים מספר השאלות שם הפרק
  חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

2 
יש לעמוד גם על הקשר בין שדה ופוטנציאל במגוון 

 קיבול וקבליםל חשמלי, פוטנציא אפשרויות.
 .יש ללמד ריאוסטט ופוטנציומטר 1 מעגלי זרם ישר
 .אין צורך להעמיק בסילונית וציקלוטרון 2 השדה המגנטי

 .ל עוצמת שדה מגנטי המשתנה גם במקום וגם בזמןכול 1 השראה אלקטרומגנטית
 .לתרגל תנועה מעגלית מומלץ הערה כללית: 

 

 אלוניםבכל הש היקף ורמת השאלות

כל השאלות תהיינה זהות ברמתן ובהיקפן לשאלות שהיו מקובלות עד היום בבחינות הבגרות ותכלולנה, בדומה 

 לשאלות בשנים האחרונות, היבטים אורייניים.

 

  הרשמיבמועד  שלא ייבחנותלמידים ל, היבחנות במועד חריג .4

או  מחלההיעדרות עקב  שונות, כגון: בתי ספר שבהם תלמידים שאינם יכולים להיבחן במועד הרשמי מסיבות

יפנו לגב' אהובה סיידוף באגף הבחינות במשרד  –וכיוצ"ב ייצוג מדינת ישראל בתחרויות רשמיות בעולם  ,בידוד

 החינוך לקבלת הנחיות ואישורים מתאימים. 

המדריכה, ניתן לפנות בנושא זה אל  1.3.2021לאחר קבלת ההנחיות והאישורים מגב' סיידוף והחל מתאריך 

ית על בחינות חריגות לתלמידים אלה, מטעם האחרא zehoritk@gmail.com ד"ר זהורית קאפח, במייל:

 הפיקוח על הוראת הפיזיקה. 

 מבנה הבחינה שהוצג לעיל אינו תקף למועדי הבחינות של תלמידים חריגים.

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/Word/zehoritk@gmail.com
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/Word/zehoritk@gmail.com
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 בחינות הבגרות במעבדה .5

 036-376שאלון  –בחינת הבגרות ב"מעבדה רגילה"  .5.1

 1בנספח מס'  2א/בחוזר מפמ"ר למידה ובחינה במעבדה תשפ"הוראות הבחינה במעבדה רגילה פורסמו 

 .מופיעות עיקר ההוראות

 

 בחינת המעבדהקראת ל תמיכה .5.1.1

 הבאות: הפעולות  וצעבהכנות לבחינת הבגרות במעבדה, בשנה מאתגרת זו, בו כדי לסייע למורים

 "דוגמאות לפעילויות מעבדה ביתיות"מסמך פורסם : מסמך ניסויים ביתיים ומסמך הוראות בטיחות .א

אגף מטעם  במסמך בטיחות, תחת הנחיות בטיחות שהופיעו מרחוקהמכיל הצעות לביצוע ניסויים 

 משרד החינוך. , המדעים במזכירות הפדגוגית

: בוצעו מספר השתלמויות מורים שבהן הודגמו המעבדות השתלמויות מורים, מעבדות מקוונות .ב

 מורים. 200-שתלמויות אלה השתתפו כהבהתנסו בביצוען. והוכשרו הביתיות והמורים 

מורים, עסקו  300-, המאכלסות כ"קהילות קרוב לבית" – : קהילות מורי הפיזיקהקהילות מורים .ג

קהילת מורי "פיזיקה  בנושאי המעבדה ובפרט בתהליכי ההערכה של פעילות התלמידים.השנה 

צעים פרויקטים וכן מחקרית" עסקה בתהליכים מעמיקים של הערכה מרחוק של התלמידים המב

 .מקוון ם לכנסהתלמידי הכנת

בחינת  תהליך ההרשמה לבחינה וביצועמורים הוסבר לשבהם  ערב מפגשי 3הפיקוח קיים  :ימי עיון .ד

 מורים.  400-. במפגשים נכחו למעלה מהמעבדה בפועל

 

 מפגשי סימולציהתמיכה בתהליך הערכה,  .5.1.2

 הילות יבצעו את הפעולות הבאות:בחודשים הקרובים הפיקוח על הפיזיקה ומובילי הק

: חוברו מספר סימולציות של אירועי בחינה, כדי להדגים למורים לכלל המורים מפגשי סימולציה .א

. קובץ האקסלבהמופיעים  תייחסות לקריטריונים של ההערכההבדרכי הערכה  ודגשים וכןעקרונות 

 600-מפגשים שבהם אמורים להשתתף כ 5-במהלך חופשת הפסח ומיד לאחריה צפויים להתקיים כ

 מורים.

בקהילות המורים שבהם יידונו נוספים כו מפגשים : במהלך התקופה הקרובה יערקהילות המורים .ב

 דה.ים במעבהתלמיד ת הידע והמיומנויות שלתהליכי הערכ

 

 נבחני משנה ונבחנים אקסטרניםל 036-382שאלון  –שאלון חקר  .5.2

ולא ב"מעבדה  036382שאלון  -אקסטרנים יבחנו בבחינת הבגרות ב"שאלון חקר"נבחנים נבחני משנה ו

 .036376שאלון  –רגילה" 

 ניסויי חובה לנבחנים בשאלון חקר: .5.2.1

 .ניסויי החובה השנה לא יופיעו בבחינה ב"שאלון חקר" שאלות בנושא 

 

 לימוד לקראת בחינת המעבדה בשאלון חקר –נבחני משנה  .5.2.2

לפנות  ניתןלקראת המבחן ב"שאלון חקר".  ,יסויי החובהנאת ניסויים, ובפרט משנה לבצע הנבחני מומלץ ל

ולבקש מהמנהל/הרכז לאפשר להם לבצע או לאחד התיכונים הסמוכים למקום מגוריהם דו לבית הספר בו למ

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/phizika/2019/hozer_mafmar_PA2.pdf
https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%94%20_%D7%92.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/research_home1122020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/research_home1122020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/phizika/2019/MechvanMaabadaPA.xlsx
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יקשה מאוד על הנבחנים להגיע  ,יסויי החובהנאת ובפרט חשוב לציין כי ללא ביצוע ניסויים בפועל,  .יםניסוי

 .100בבחינה לציון 

 

 מחברות הבחינה בשאלון חקר .5.2.3

יכתבו את תשובותיהם בתוך  הנבחנים, כמו בשנים שעברו, ובשנה זו שאלון הבחינה משמש כמחברת בחינה

ה המחברת המשמשת את שאלון הבחינה. על שאלון הבחינה יש להדביק "מדבקת נבחן ללא שם" ו"מדבקה לבנ

 של המקצוע".

 

 גרפים ממוחשבים .5.2.4

אותם במדפסת  ולהדפיס (Excel, ניתן לשרטט את הגרפים באמצעות גיליון אלקטרוני )תוכנת במידה ויתאפשר

פועל. הגרף הממוחשב צריך להיות בגודל של הגרף הידני, כלומר בגודל של כחצי דף הנמצאת בחדר הבחינה ב

A4 להדביק  להדפיס את הטבלאות והגרפים, הנבחנים, לפחות, ולכלול סמלים, יחידות לצירים וקווי רשת. על

 בחןהנבנוסף, על  מידם למחברת הבחינה.ולהצ "מדבקת סמל שאלון"ו "מדבקת נבחן ללא שם"תדפיס כל על 

 לכתוב את מספר הזהות שלו בצמוד לכותרת הגרף. 

 אין חובה לביה"ס לספק מספר עמדות מחשב כמספר הנבחנים.

 להצטייד בהתקן נישא אישי, אליו יעתיקו הנבחניםעל  הנבחניםבאם המדפסת אינה מחוברת ברשת למחשבי 

בחינה לדאוג למחוק מהמחשב הנוכח בחדר ה המשגיח בבחינהבה על חואת הגרפים שלהם וידפיסו במדפסת. 

 .ניגש לעמדת המחשב להדפסה אחריו הבא שהנבחןאחד לפני  נבחןאת הגרפים ששרטט 

 

 מאחלים למורים ולתלמידים הצלחה רבה בבחינות הבגרות!אנו 

 

 

 ד"ר צביקה אריכא ד"ר אורנה בלומברגר

 פיזיקה כזמרקח מפ פיזיקהה מרכזת הפיקוח על
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 נספחים .6

 ל תהליך הרישום וההיבחנותנוה – 1נספח  .6.1

 נוהל ההרשמה לבחינה במעבדה רגילה .6.1.1

  תבצע בשני שלבים: נת "מעבדה רגילה". תהליך הרישום ההשנה כל התלמידים יבחנו בבחינת הבגרות במתכו

 ת אישור להיבחנות במעבדה הרגילה. לשם קבל באתר מוקד מקצוערישום  .א

. לצרף את רשימת הניסויים הרכז נדרשע"י רכז המקצוע בביה"ס. בתהליך הרישום  בוצערישום זה 

 .30.12.20-תאריך אחרון לביצוע הרישום היה ב

 אפליקציה של אגף הבחינות. שילובית/רישום לבחינת הבגרות דרך ה .ב

. כל בוחן יוכל לבחון לכל ל בקשה לשיבוץ בוחןול"ס. התהליך כרכז הבגרויות של ביהע"י  נעשהרישום זה 

תלמידים ביום בחינה אחד. חלוקת התלמידים תיעשה בתהליך הרישום באפליקציה. תאריך  25היותר 

 .1.3.2021-יה בה אחרון לביצוע הרישום

 קריטריונים לקבלת אישור להיבחן במעבדה הרגילה .6.1.2

 .2א/בחוזר מפמ"ר למידה ובחינה במעבדה תשפ"מפורטים רשימת הניסויים עומדת בקריטריונים ה .א

שנדרש לבית ספרו. המורה הבוחן צריך להיות על כל בי"ס לספק מורה כבוחן אחד לכל יום בחינה  .ב

 מאגרב מערכת שילוביתמותנה ברישום בהאישור מאושר ע"י אגף הבחינות והפיקוח על הפיזיקה. 

 .15.3.21: הוארון לביצוע הרישום תאריך אח . המומחים

 המלצת המדריך מטעם הפיקוח על הוראת הפיזיקה.שיבוץ ב .ג

 

 הנחיות להרשמה כבוחן .6.1.3

ים במאגר או לעדכן את חייבים להירשם כבוחנהמגישים לבחינת הבגרות במעבדה רגילה כל המורים 

 פרטיהם.

בכתב או וניין לשמש כמעריך בחינות כפי שפרסם משרד החינוך בחוזר מטעם אגף הבחינות, על כל מורה המע

 .בקישורהמופיע באתר ופרויקטים( ועומד בקריטריונים להירשם במאגר המשרד  בוחן בע"פ )במעבדה רגילה

 בר במערכת "מוקד מקצוע".את מי שנרשם בע גםהנחיות אלה מחייבות 

 .לא ניתן להסתפק בהרשמה רק במערכת "מוקד מקצוע"שימו לב: 

  :המסמכים הנדרשים לרישום כבוחן

 רישיון הוראה. .1

 תעודת בוגר אקדמית במקצוע. .2

 ע.תעודת הוראה במקצו .3

 .נים(ש 4-)השנה יאושרו בוחנים בעלי ותק נמוך משנים לפחות בהגשה לבחינות בגרות במקצוע  4ותק של  .4

 השנים האחרונות.  4-בתחום הדעת בלפחות השתלמות אחת השתתפות  .5

 אישור מנהל ביה"ס. .6

 

 הבוחנים: רישום במאגר הוראות ל .6.1.4

 :בקישורבאתר המופיע  ה"להלן מספר המלצות שיסיעו לכם ברישום הפרטים ב"מסכי הקליט

עבור בוחנים ומעריכים חדשים יש לעדכן תארים באתר. יש להכין קובץ )תמונה או סריקה( של תעודת ההוראה  .1

 תארים".ושל התואר האחרון ולהעלות אותם למערכת במסך "

תיכון )למשל, במסך "מוסדות עיסוק בפועל" יש לרשום את שם המוסד וסמל מוסד. באם אינכם מלמדים בבי"ס  .2

 מומחה שאינו מלמד בתיכון."-גמלאים(, יש לבחור את האפשרות הראשונה: "אחר

 במסך "מקצועות" יש לבחור "פיזיקה" ולאחר מכן לבחור "בוחן". .3

http://moked.education.gov.il/
http://moked.education.gov.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/phizika/2019/hozer_mafmar_PA2.pdf
../AppData/Local/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/Word/education.gov.il
../AppData/Local/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Roaming/Microsoft/Word/education.gov.il
il.gov.education.experts://http/
il.gov.education.experts://http/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/infosystem/Pages/Database-examiners.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/infosystem/Pages/Database-examiners.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/infosystem/Pages/Database-examiners.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/infosystem/Pages/Database-examiners.aspx
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 השנים האחרונות. 4-חות השתלמות אחת שביצעתם בבמסך "השתלמויות" יש לרשום לפ .4

 תק בהגשה לבגרות.יש לצרף את המלצת מנהל בית הספר, כולל שנות הוו .5

 יש לוודא את שליחת הפרטים במסך "סטטוסים למומחה", בכפתור "סיים ושלח לאישור". .6

 

 .073-3938900 בטלפון: ב"דבמקרה של תקלות בהרשמה יש לפנות למרכז התמיכה הטכנית במר

: רגליתליהי תלם מ, ניתן לפנות אל המדריכה חינות הבגרות במעבדה או פרויקטיםלשאלות בכל הנוגע לב

physlab1@gmail.com. 

 

 דגשים לתהליך הבחינה .6.1.5

 לפני הבחינה

  .ולבוחן ית הספרבלבדוא"ל נשלחים כתבי מינוי ובעקבות השיבוץ  המדריכים משבצים את הבוחן .1

בחינה )האם בפועל בבית הספר אליו שובץ את המועד לבחינה ואת אופי ה רכז הפיזיקההבוחן יקבע עם  .2

בביה"ס, האם המורה והתלמיד בביה"ס והבוחן בזום או אם כולם בזום(. בהתאם להנחיות משרד 

 הבריאות בזמן המתוכנן לבחינה.

 .רכז הבגרויות מזין את תאריך הבחינה .3

  תלמידים לקבוצה. 25עד של מגיש בקשה לבוחן בחלוקה  הבגרויותרכז  .4

או דוא"ל עם כתב מינוי מעודכן ובו  SMS  המרב"ד הודעתסמוך לתאריך הבחינה נשלח לבוחן מ .5

   .וסיסמה לאפליקציה להזנת הציונים קישור התאריכים,

וע ימים לפני מועד הבוחן יקבל מהמורה/הרכז את רשימת הניסויים לבחינה, התדריכים לפחות שב .6

  הבחינה.

. את תאים למפגש המקווןהמורה לשלוח קישור מ באחריותבאופן מקוון  אם הבחינה תתקיים מרחוק .7

  .יישלח גם לתלמידיו הקישור המורה

דקות בחינה. כל תלמיד ייכנס  20-המורה יקבע את לוח הזמנים לבחינה כך שלכל תלמיד יוקצבו כ .8

 ה בזמן שנקבע לו.למעבדה או לקישור שישלח המור

חתימה דיגיטלית( לאמת פרטים ולחתום על כתב המינוי ) לראות את השיבוצים הפעילים,  הבוחן יוכל .9

  אחרת לא יוכל לבחון.

 שעות לפני מועד הבחינה. 24רכז הבגרויות חייב להזין את הציוני ההגשה עד  .10

 המאושרת. ובו רשימת הניסויים השיבוץ יופיע גם באתר מוקד מקצוע כולל הקובץ .11

 

 הבחינה ומהלכה

לבין התלקיט של  ב"אתר מוקד מקצוע" על הבוחן לבדוק את התאמה בין קובץ רשימת המעבדות .12

 התלמידים.

 אם הבחינה מתבצעת בביה"ס, על המורה לדאוג שכל מערכות הניסויים ימצאו באותו החדר. .13

  יד הנבחן, המורה והבוחן.שבזמן הבחינה יהיו נוכחים בחדר המעבדה אך ורק התלמ על המורה לדאוג .14

התלמיד הראשון וכפי שקבע  דקות לפני מועד הבחינה של 10הבוחן יגיע לביה"ס או יעלה לזום לפחות  .15

 עם המורה.

הבוחן יאפשר לתלמיד זמן ראוי  בזמן הבחינה. ומקצועית  אווירה מרגיעה, נעימה על הבוחן להשרות .16

 למחשבה ולא יאיץ בתלמיד לענות.

  על הניסויים בהתאם לבחירת הבוחן.כל תלמיד יבחן  .17

  ם הרשמית, ללא מיקוד.תכנית הלימודיהשאלות בזמן הבחינה נבחרות ע"י הבוחן בהתאם ל .18

mailto:physlab1@gmail.com
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הבוחן ישאל את התלמידים שאלות הנוגעות לביצוע הניסוי עצמו וגם לחומר התיאורטי הנוגע לניסוי  .19

  על פי הקריטריונים בקובץ האקסל ובאפליקציה.

  עת בביה"ס, הבוחן יוכל לבקש מהתלמיד לגשת למערכת הניסוי להרכיב אותהאם הבחינה מתבצ .20

לענות על שאלות הקשורות לאופן הרכבת המערכת, ביצוע המדידות בניסוי ולבצע מדידה לדוגמא או 

 והסקת המסקנות מהן.

מעבר לחומר הלימוד בשאלותיו זכותו לבקש מהבוחן לשנות את   אם המורה חושב שהבוחן חורג .21

 לה. יש להעביר את הבקשה בכתב בזמן אמת.השא

 המורה לא יכול לתת רמזים או לענות במקום התלמיד. .22

 ה וקיימת בעיה כלשהי לאחד התלמידים על המורה לעדכן את הבוחן לפני הבחינה.במיד .23

 המורה והבוחן יעשו כל מאמץ כדי לשמור על מסגרת לוח הזמנים שנקבע מראש. .24

 לפני המילוי באפליקציה. EXCELLהציונים בקובץ  בזמן הבחינה על הבוחן למלא את .25

 

 לאחר הבחינה

 .הבחינה של יום 23:59 השעה אפליקציה עדנים בציוסיום הבחינה הבוחן ימלא את הב .26

  את טופס המשוב ולדווח בו על כל אירוע חריג. למלאעל הבוחן  .27

. את הציונים ניתן ןציו שלא קיבלותלמידים על דוא"ל ובו מידע לאחר הזנת הציונים בית הספר יקבל  .28

 .יהיה לראות רק לאחר שבוע מהבחינה
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  ם רפורמהטרושקלים לנבחני משנה, לתלמידי טבלת השאלונים והמ – 2נספח  .6.2

 בטבלה שלהלן, משקלו היחסי של כל שאלון תלוי בשאלונים האחרים. שימו לב! 

 :יח"ל 5טבלת משקלי השאלונים, לנבחני משנה טרום רפורמה, ברמת 

 מעבדה קרינה וחומר חשמל מכניקה

 מספרי

 שאלונים

 משקל

)%( 

 מספרי

 שאלונים

 משקל

)%( 

 מספרי

 יםשאלונ

 משקל

)%( 

 מספרי

 שאלונים

 משקל

)%( 

036201 40 917521 

036002 

036371 

25 036541 

036003 

15 917553 ,917554 

917555 ,036376 ,

036386 ,036382 

20 

036201 

 

35 9175210

36002 

036371 

25 036282 15 917553 ,917554 

917555 ,036376 ,

036386 ,036382 

15 

917531 

036361 

35 917521 

036002 

036371 

30 036541 

036003 

20 917553 ,917554 

917555 ,036376 ,

036386 ,036382 

15 

917531 

036361 

35 917521 

036002 

 

25 036282 25 917553 ,917554 

917555 ,036376 ,

036386 ,036382 

15 

917531 

 

35 036371 25 036282 25 917553 ,917554 

917555 ,036376 ,

036386 ,036382 

15 

036381 55 036282 30 036382 15 
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 בבחינת הבגרות מפתח ההערכה – 3נספח  .6.3

 . עדכון ההנחיות הכלליות במחוון1

 הערות כלליות

הציב ישירות בלי להציג משוואה כללית, יש  . בסעיפים שבהם לא ניתן ניקוד למשוואה כללית, והתלמיד1

 לסעיף, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם. 10%להוריד 

לסעיף, אלא אם כן נאמר  5%עיפים שבהם התלמיד לא כתב יחידות, או כתב יחידות שגויות, יש להוריד . בס2

 ( m/2Nsאחרת בדגם. )גם אם כתב יחידות לא מפושטות כגון 

 לסעיף, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם. 10%עה בחישוב, יש להוריד . בסעיפים שבהם התלמיד ט3

ה של "כן" או "לא" )או תשובה מתוך האפשרויות הנתונות בשאלה( תזכה . בשאלות שבהן נדרש נימוק, תשוב4

 אם התלמיד נימק או ניסה לנמק, אלא אם כן נאמר אחרת בדגם. רקבנקודות 

יש כולל שמות הכוחות, ון מבלי להציג תרשים כוחות נכון, . בסעיפים בהם התלמיד השתמש בחוקי ניוט5

 ת. לסעיף, אלא אם כן נאמר אחר 10%להוריד 

 5%. לתשובה מספרית סופית שאינה מוצגת בכתיב עשרוני עם מספר ספרות סביר או כשבר פשוט, יש להוריד 6

 לסעיף אלא אם נאמר אחרת בדגם.

של  מנומקתתקבלה כתוצאה מטעות נגררת, ללא התייחסות . לתשובה לא הגיונית מבחינה פיזיקאלית שה7

 סופית כפי שמופיע בדגם.התלמיד לכך, יש להוריד את הניקוד לתשובה ה

 אסור בהחלט. -. השימוש במחשבון גרפי8

 

 בשאלון המעבדה 

 לסעיף, אלא אם נאמר אחרת בדגם. 10%יש להוריד  2g=9.8m/sבמקום  2g=10m/s-אם השתמש ב (1)

ג תוצאות המדידות בכתיבה שאינה מדעית )למשל, ייצוג דיוק המדידה באמצעות מספר אם תלמיד הצי (2)

 לסעיף, אלא אם נאמר אחרת בדגם. 10%( יש להוריד 10קות של ספרות מתאים, חז

 לסעיף, אלא אם נאמר אחרת בדגם. 20%אם תלמיד חישב שיפוע ולא הציג יחידות יש להוריד  (3)

 

 ם נימוק )בכלל זה, כן/לא(. מפתח להערכת שאלה רב בררתית ע2

 לתשובה 30%

 נימוק 70%

 פרוט: 

 . יאם נימק נכון, הבין את ההסבר הפיזיקאל -

יתכן והתבלבל בהבנת הנקרא, או לחליפין משום ש 70%יקבל  -אם בחר תשובה לא נכונה, ונימק נכון -

  בחירה לא נכונה.

 .לא יזכה בנקודות –אם בחר תשובה נכונה ונימק נימוק לא נכון  -

 

 



 

 12מ' ע

 

 . הצעות למפתח הערכה של שרטוטי גרפים3

I. בדה(: גרף כמותי בו ייצוג מטבלה מומר לגרף )גם לשאלון המע 

 

 

II. :גרף איכותי 

 פעולות משקל

 בחירה נכונה של הציר האופקי והציר האנכי 20%

 להוריד( -שם הגודל הפיזיקאלי )אם כתב יחידות לא נכונותכותרות הצירים:  20%

ו מגמה( המתאים לייצג את צורת הגרף הנדרש. הניקוד קו  הגרף )אין כאן נקודות ואין ק 60%

 מותנה בשרטוט קו מגמה עם סרגל, באם קו המגמה הוא קו ישר.

 אי שרטוט צירים עם סרגל 10%

 אם כתב יחידות לא נכונות 10%

 

 פעולות משקל

 בחירה נכונה של הציר האופקי והציר האנכי. 10%

 כותרות הצירים: שם הגודל בפיזיקה + היחידות. 10%

 קנה המידה: 30%

 לו לפחות חצי עמודפריסת הערכים כך שמתקבל גרף שגוד - 10%

ראשית משבצות בין שנת  2סימון ערכים של שנתות ראשיות במרווחים של לפחות  - 10%

 אחת לשנת העוקבת.

 קנה מידה אחיד לכל ציר בנפרד. - 10%

 גרף פיזור. הניקוד מותנה בקנה מידה אחיד בצירים. -סימון כל הנקודות מהטבלה  30%

רבת כל הנקודות כך שהן מפוזרות במרווח כולל שווה מעליו קו המגמה הוא קו העובר בק 20%

 .ודהלעבור דרך אף נק חייב לאומתחתיו. הקו 

 הניקוד מותנה:

 בקנה מידה אחיד לכל אחד מהצירים. .א

 בשרטוט קו המגמה עם סרגל. .ב


