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

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

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

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

)ב ד,מ7דד (.

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

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

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

 כחדויןוין.

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

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

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

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

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ינצוגומ נצוגומכקר והמ ה פ "דוןמ הידכןמה קציך,מ פקחוםמך מהידכןמה קציך,מ רדואום,מ ידום,מ
ה ו ירוםמ חטוביןמ ןאנוןמ כןמ בימ שקפוםמ הנברקיןמ יה וי ניויןמ ה בחתמ נישכומ שינום.מ  גזדוםמ
יבא  תמ וי ניויןמ ה וי ניוין,מ ברוקןמ ח'.מ אוןהמ בסיףמ הנ  רמ י ןכו וםמ חי דמ )הןשנ"י(מ הבונווםמ
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 צוותמאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

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

במחוזות.	

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

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

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

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

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

ה בחתמ צידאומבון–הספד.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 

מפרט	המבחן	שלפניכם	מבוסס	על	המסמכים	האלה:

ןאנוןמה ו ירוםמה ךיראנןמב רךמיטאני יגוהמ 	מ

)כ י מ ןשך"במ חט"במ שנןמ יטאני יגוהמ ב רךמ הוךדאיןמ ב אןבמ הנ צכמ ז'	 לכיתה	 האב	 מסמך	 	מ
ןשך"כ,מכיגיסטמממד (

)ן יזמ ןשך"גמ חט"במ שנןמ יטאני יגוהמ ב רךמ הוךדאיןמ ב אןבמ הנ צכמ ח'	 לכיתה	 האב	 מסמך	 	מ
ןשך"ב,מוינומ מד (

 פדטמה בחתמאי  מידע	ומיומנויותמב רךמיטאני יגוהמ ןיעמנושאי	החובהמשביגדומאוןהמח'מצדואוםמ
 הפגותמבהםמש וטה.מ

במבחן	ייבדקו:

ה דאזווםמ ה ו ירמ בנישכומ תופעותמ יש 	 תהליכים	 ש מ עקרונות,מ ש מ מושגים,מ ש מ יהבנהמ ורךמ
הנלמדים	בכיתות	ז'—ח'.	

 וי ניויןמחשובהמבד יןמשינין,מאגיתמורך,מוושים,מהנ קהמי וי ניויןמחקדמ רךו,ממבה ו המ  ס עמ
הידכהמ פידשןמש מ וי ניויןמחקדמ רךו.

לא	ייכללומשכ יןמבנישכומ ו ירמה יגרדוםמבןאנוןמה ו ירוםמאנישכוםמ הדחבהמי הך קה.

במבחן	ייבדקו	המיומנויות	במשולב	עם	התכנים	של	כל	נושאי	הלימוד.
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נושא/תת–נושאנושא	מרכזי

מסתמך	על	מסמך	האב	תשע"א	או	תשע"ב

מספר	העמוד	בתכנית	
הלימודים

משקל	
יחסי

חומרים

נושא	1	)כיתה	ז',	מחצית	א'(,	מסמך	האב	תשע"ב	
 -8גיפום,מחי דוםמיןאיניןוהםמיהשו ישוםמבהםמ

כ–40%

ע- מןה ואומשוניומבחי דמיחיקמשו ידמה סהמ

אמ-כמ בנהמהחי ד:מ יר מהח קוקוםמ

6מ-7מהשפךןמהשו ישמבחי דוםמך מהפדט,מך מהחבדהמיך מהסבובהמ

נושא	1	)כיתה	ח',	מחצית	א'(,	מסמך	האב	תשע"ג

  בנהמהחי ד:מסיגומח קוקום

אוסיריןמי בנהמהכטים

א-4טב ןמהוסירין

4ןדאיבין

7-עשוניווםמבחי ד

דמ-ממחי דום:מןיך ןמי חודמסבובןו

כןדאיביןמוינוין

כחי ציןמיבסוסום

כ-6ןךדיבין

טכנולוגיה

נושא	4	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ב

מ -7מטאני יגוה מ

נושא	1	)כיתה	ח',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ג

א-4 ךדאיןמטאני יגוין:מ בנהמיפךי ה

כהשפךןמהטאני יגוהמך מהחבדהמיהסבובה

אנרגיה,	כוחות	
ותנועה

נושא	2	)כיתה	ז',	מחצית	א'(,	מסמך	האב	תשע"ב

סיגומכנדגוה,מה דיןמכנדגוה,מ ךבדומכנדגוה,מחיקמשו ידמ
הכנדגוה

6-4

כ–20%	 נושא	2	)כיתה	ח',	מחצית	א'(,	מסמך	האב	תשע"ג

4-עכנדגוהמחש  ון

נושא	3	)כיתה	ח',	מחצית	א'(,	מסמך	האב	תשע"ג

א-4איחיןמישוניו
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נושא/תת–נושאנושא	מרכזי

מסתמך	על	מסמך	האב	תשע"א	או	תשע"ב

מספר	העמוד	בתכנית	
הלימודים

משקל	
יחסי

כאיחמהחואיע

6איחמהאבורה

כאיחמ גנטו

8-7איחמיכנדגוה

ממה ניףמיה ושידמה שיפךמא גבודומאיחמ

עןניךה

מערכות	
ותהליכים	

ביצורים	חיים

נושא	1	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ב

הןכ

א

כ–20%

נושא	2	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ב

ה גייתמהבוי יגו

 גייתמהוצידום

אמ

נושא	3	)כיתה	ז',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ב

7-4,דמ ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחווםמ—מהיב ה

ממ- מבדוכיןמהכרם,מכואיןמחווםמירדאוםמ ש ודןת

מערכות	
אקולוגיות

נושא	2	)כיתה	ח',	מחצית	ב'(,	מסמך	האב	תשע"ג

4מד יןמכדגית

כ–20% אמ-4מוחסומגי  ותמוצידום-סבובה

כמה דיןמי ךבדומכנדגוה

כמ ךידביןמהכרםמב דאובומהסבובהמיהש איןוה

100%סה"כ
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השאלהא.2 מיפוי המבחן
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרש	מהתלמידים

רמת	החשיבה	
המצופה*

מ
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

הןכ
 רךןמשבןה ועמהפיטיסונןזהמה ןקווםמבא ידיפ סטמניצדמח צת

בונינון

 
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

בדוכיןמהכרם,מכואיןמחווםמירדאוםמ ש ודןת
 רךןמשכחרמהגיד וםמה שפוךוםמך מההוצדיןמש מרפניןמא ומהרםמהיכמשי נוםמ

נ יאה

א
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחווםמ-מהיב ה
 רךןמ הימרוין;מ האודמכןמהגיד וםמה שפוךוםמך מקצבמהרויןמ

נ יאה

4
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחווםמ-מהיב ה
 רךןמשכחןמהןיצכיןמש מזוהיםמחוורקומהוכמך ווהמב ספדמןכומהרםמה בנום

נ יאה

כ
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 גייתמהוצידום
 רךןמשש רמפנו ומהיכמ כפוותמה שיןףמ א מבך ומהחי ויןמ

נ יאה

6
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחווםמ-מהיב ה
 רךןמ הומההגרדהמש מךידקום;מ רךןמשבךידקמהויצכמ תמה במכ מהדוכיןמ) חזידמ

הרםמהקטת(מזידםמרםמ"ךנו"מבח צת,מש כמא ימבשכדמהךידקוםמבגיףמהכרם.מ
בונינון

7
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

הןכ
 רךןמשקימ פין מהיכמהכדיעמויןד;מ זהיןמכןמהןכמבך משטחמהפנוםמהגרי מבויןד;מ
 הבותמשואי ןמהספוגהמש מןכוםמבריפתמה ךומהרקמ ישפךןמ שטחמהפנוםמש מהןכ

בונינון

8
 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום

 ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחווםמ-מהיב ה
 הבותמ הטקסטמ נגניתמש מ ךדאןמהיב המ כמ יאדןמ)טדאכין(;מ הבותמשב ךדאןמ

הזכןמהיב ןמהח צתמהוכמושודה,מי כמבכ צךיןמהרם;מ רךןמשב ךדאןמההיב המש מ
הכרםמהח צתמךיבדמברםמבכ צךיןמהה יג יבותמהכרים;מ הסוקמ אעמש חדקוםמכותמ

ה יג יבות,מא י דמשר םמכונימכריםממ

גביהה

עכ
 ךדאיןמכקי יגוין

ה דיןמי ךבדומכנדגוה
 הבותמ הםמהוחסוםמבותמכידגנוז וםמשינוםמ ןיעמןדשוםמש מ כדגמ זיתמנןית;מ הבותמ

 הםמהשוניווםמהכפשדווםמב כדגמה זיתמהזהמב קדהמש מהפדןמשוייומ שק ממ
בונינון

עב
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךידביןמהכרםמב דאובומהסבובהמיהש איןוה
 הבותמ הםמהוחסוםמבותמכידגנוז וםמשינוםמ ןיעמןדשוםמש מ כדגמ זיתמנןית;מ זהיןמ
וחסומטידף-נטדףמבותמהג ביזוהמ זח ומהוןישום;מ הסוקמ הומהבךוהמך מס עמןוכידמ

הפןדיתמ

בונינון

עג
 ךדאיןמכקי יגוין

 ךידביןמהכרםמב דאובומהסבובהמיהש איןוה
 רךןמשהרבדהמבוי יגוןמהוכמנקירןוןמ)פיגךןמב זוקמב בר(מ

נ יאה

דמ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובה
 רךןמ הימ דאובמבויטומי הימ דאובמכ–בויטומב ךדאןמכקי יגון;מ זהין,מ בותמא המ

 קדוםמנןינום,מכןמה קדהמה ןכדמהןכ המבותמשנומסיגומה דאובוםמהכ ה
נ יאה

גדוותמ
)ממ-4מ(

 ךדאיןמכקי יגוין
וחסומגי  ותמוצידום-סבובה

*מדכימהךדהמבך ירמכמ.
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השאלה
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרש	מהתלמידים

רמת	החשיבה	
המצופה*

ממ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובה
 כןדמ ורךמג יומבטקסטמ)כידווניןמ רךון(

נ יאה

 מ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובה
 כןדמ ורךמג יומבטקסטמ)כידווניןמ רךון(

נ יאה

אמכ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובהמ
הבנווןמ וי ניויןמחקדמ רךומ

 קדיכמנןינוםמבגדףמך ירין;מ קשידמבותמה ורךמשבטקסטמיבותמהנןינוםמשבגדף;מ
 הסוקמך מס עמזכןמ סקנהמ

גביהה

אמב
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובהמ
הבנווןמ וי ניויןמחקדמ רךו

 קדיכמנןינוםמבגדףמך ירין;מ קשידמבותמה ורךמשבטקסטמיבותמהנןינוםמשבגדףמ
הדצוף;מ הבותמשושמקשדמהפיעמבותמהט פדטידהמהחירשוןמה  יצךןמיבותמשטחמ

"הנקיריןמהח ין";מ זהיןמכןמהגדףמה בטכמכןמהקשדמהזה

גביהה

4מ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובה
 הבותמ הטקסטמ הימהקשדמבותמהט פדטידהמהגביההמבבוןמהגורי מש מהפו מיבותמ
גיר מכיזנוי;מ השייןמבותמ ורךמחרשמך מה  יןהמיבותמה ורךמה יפוךמבטקסטמך מ

הפו ;מ הסוקמ אעמך מההןכ המש מה  יןהמ בוןמהגורי מש ה;מי נסחמזכןמב שיתמ
השייכה

גביהה

כמ
 ךדאיןמכקי יגוין

וחסומגי  ותמוצידום-סבובה
 זהיןמהןכ המבותמןאינהמבויטוןמ)שידשוםמך יקום(מיבותמגידםמכ–בויטומ)קדקךמ

חי ון(מ
נ יאה

6מ
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

האיחמהחש  ומיהאיחמה גנטו
 רךןמש טךנוםמחש  ווםמ ניגרוםמנ שאוםמזהמ זה;מ זהיןמכןמהכוידמה ןכדמכןמ

ה צבמהזהמ
נ יאה

7מ
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

ה ניףמיה ושידמה שיפךמא גבודומאיח
 האודמכןמחיקמה ניףמהפשיט;מ הבותמנןינוםמ ןיעמכוידמ

נ יאה

8מ
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

כנדגוהמחש  ון
 רךןמשבשדופןמר קמנפ טוםמ כייודמגזוםמ זה ום;מ רךןמשהפקןמחש  מבןחנןמ

איחמנךשוןמך מורומשדופןמר קום;מ הבותמש אינוןמחש  וןמכונהמ זה ןמכןמהכייודמ
בכיפתמושוד,מכב מןיד ןמ זוהיםמהכייודמבךקופותו האודמגיד וםמכחדוםמ זוהיםמ

הכייודמ  ברמ אינוין

בונינון

עמ
)מ, (

כנדגוה,מאיחיןמיןניךה
כנדגוהמחש  ון

 האודמכןמהס  וםמש מדאובומה ךג מי הבותמןדשוםמש מ ךג מחש  ו;מ רךןמ הםמ
ה כפוונוםמש מהחובידמב קבו מ) בחונןמךיצ ןמהזדםמיכיפתמזדו ןי(;מ וושםמזכןמ

בהקשדמהנןיתמבשכ המ

בונינון

ד 
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

איחיןמישוניו
 רךןמשאיחיןמ ניגרוםמהםמשייוםמבגיר ם;מ רךןמשהךדעמש דֶכהמ רמהאיחמ שקףמ

כןמגיר ימש מא מכחרמ האיחיןמהכ ה
בונינון

מ כ
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

איחמהחואיע
 האודמכןמה ישגמ"איחמחואיע";מ רךןמשאיחמהחואיעמגידםמ ךצודןמהןניךה

נ יאה

*מדכימהךדהמבך ירמכמ.
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השאלה
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרש	מהתלמידים

רמת	החשיבה	
המצופה*

מ ב
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

סיגומכנדגוה,מה דיןמכנדגוה,מ ךבדומכנדגוה,מחיקמ
שו ידמהכנדגוה

 האודמה דיןמכנדגוה;מ רךןמ הימסיגמהכנדגוהמשהי דהמבסוטיכצוהמנןינהמ)כנדגווןמ
ןניךהמשהי דהמבכנדגווןמחים(

נ יאה

  
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

סיגומכנדגוה,מה דיןמכנדגוה,מ ךבדומכנדגוה,מחיקמ
שו ידמהכנדגוה

 הבותמשא מהכנדגוהמשנצדאןמך מורומנידהמ ניצ ןמ שנומסיגוםמש מכנדגוהמ—מ
 כנדגווןמכידמי כנדגווןמחים;מ הבותמשכםמושמשןומנידיןמשצידאיןמא יןמשייהמש מ
כנדגוהמחש  ון,מהנידהמשפי טןמחיםמדבמויןדמ פוקהמפחיןמכידמ הנידהמהכחדן,מ

י הופע

בונינון

א 
כנדגוה,מאיחיןמיןניךה

סיגומכנדגוה,מה דיןמכנדגוה,מ ךבדומכנדגוה,מחיקמ
שו ידמהכנדגוה

 וושםמכןמהורךמבנישכמחואיעמבהקשדמהנןיתמבשכ המ) גבוםמהנךוםמך מש שןמ
 אינון(;מ הבותמשבותמה גבוםמ ש שןמה אינוןמפיך מאיחמהחואיע;מ הבותמשהחואיעמ

בותמה גבוםמ ש שהמהובשהמגרי מויןד

בונינון

 4
חי דוםמ

ןדאיבין
 האודמסו י מאו ומש מ י קי יןמי זהיןמכןמה י קי המבך ןמ ספדמהכטי וםמ

הגרי מבויןד
נ יאה

כ 
חי דום

וסיריןמי בנהמהכטים
 רךןמ הימכטיםמנוטד ו;מ רךןמשאכשדמ יסופוםמכ קטדיתמ כטיםמנוטד ומניצדמוית

נ יאה

 6
חי דוםמ

חי ציןמיבסוסום
;מ רךןמשחי צהמ ניטד ןמך מורומבסוס;מ זהיןמכןמהבסוסמ pH–האודמכןמסי םמה 

 בותמא המכפשדיויןמנןיניןמ
בונינון

7 כ
חי דוםמ

טב ןמהוסירין
 האודמכןמ בנהמהטב המה חזידון;מ זהיןמכןמשםמה שפחהמ)גזוםמכצו ום(מך מפומ

ש יןמהוסיריןמשבטידמהנןית
נ יאה

7 ב
חי דוםמ

טב ןמהוסירין
 האודמכןמ בנהמהטב המה חזידון;מ רךןמ הםמה כפוונוםמש מ שפחןמהגזוםמ

הכצו וםמ
נ יאה

8 כ
חי דום

שוניווםמבחי ד
 רךןמ קדיכמניסחהמה ןכדןמןה ועמאו ו;מ רךןמשבחי דוםמחרשוםמהניצדוםמ

בןה ועמאו ומדקמסורידמהכטי וםמ שןנהמ
נ יאה

8 ב
חי דום

שוניווםמבחי ד
 רךןמ זהיןמכןמה גובוםמבןיעמניסחהמאו ון

בונינון

ע 
חי דום

וסיריןמי בנהמהכטים
 רךןמ הימ ספדמכטי ו;מ הבותמש ספדמהפדיטינוםמבגדךותמקיבךמכןמןאיניןמהוסיר;מ
 הסוקמ אעמשדקמשוניומב ספדמהפדיטינוםמבגדךותמואי מ)ןכידטון(מ שניןמכןמסיגמ

הכטים

בונינון

דא
חי דום

גיפום,מחי דוםמיןאיניןוהםמיהשו ישוםמבהם
 רךןמששוניומהצידהמבחי דמ יצקמכונימ שנהמכןמה סהמיכןמהנפחמש מהחי ד

נ יאה

מא
חי דום

ןךדיבין
 רךןמ הומןךדיבןמי הםמ כפוונוה;מ האודמכןמהןאינהמה פדורהמש מכבקןמנחישן;מ
 האודמכ צךוםמ הפדרןמןךדיבןמי זהיןמכןמהכ צךומה ןכוםמ הפדרןמהןךדיבןמ

הנןינהמ

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמכמ.
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השאלה
הנושא	המרכזי

הנושא/תת–הנושא	המסתמך	על	מסמך	האב
מה	נדרש	מהתלמידים

רמת	החשיבה	
המצופה*

 אכ
חי דום

שוניווםמבחי ד
 רךןמ הומכ קטדי וזה;מ הבותמכןמה קדהמה יצגמבכויד;מ הבותמשויתמהא ידמהיכמ

הויתמההיפעמ גז
בונינון

 אב
חי דום

שוניווםמבחי ד
 רךןמשבפודיקמש מןדאיבןמוינון,מוינוםמש ו ווםמ יסדוםמכ קטדינוםמ כ קטדירהמ

החויבוןממ
בונינון

אאכ
חי דום

הבנווןמ וי ניויןמחקדמ רךומ
 זהיןמכןמשנומה שןנוםמבנוסיומך מס עמהנןינוםמשבטב המיוכימבקטך;מ הבותמ הימ

הקשדמבותמה שןנום;מ נסחמכןמשכ ןמהחקדמהקישדןמבותמשנומה שןנום
גביהה

אאב
חי דום

ןה ואומשוניומבחי דמיחיקמשו ידמה סה
 הבותמ הטקסטמשחו יםמהגדגודמגידםמ הןכריןמה וםמשבי;מ קשידמבותמהןכריןמ
ה וםמיבותמהגר ןמהנפחמש מהגדגודוה חץמבןיעמהגדגוד;מ הבותמשהגר ןמהנפחמש מ

הגדגודוה חץמבןיעמהגדגודמגיד ןמ הןפיצציןמהגדגודמ)וושיםמבהקשדמחרש(

גביהה

אאג
חי דום

ןה ואומשוניומבחי דמיחיקמשו ידמה סה
 הסוקמ ה קדהמהנןיתמשכםמה סהמש מהשקוןמיש מגדגודומהןודסמָקטנה,מנגדךמ  נהמ

חי ד
בונינון

4א
חי דוםמ

שוניווםמבחי ד
 רךןמ הימשוניומאו ומי הימשוניומפוזוק ו;מ זהיןמכןמהשוניווםמהכ המב קדוםמ

 יאדוםמ חוומהוים–ויםממ
נ יאה

כא
חי דום

 בנהמהחי ד:מ יר מהח קוקום
 רךןמ הומן וסהמ)ןךדיבןמש מסיאדמיש מ ום(;מ האודמכןמ יר מהח קוקוםמש מ

החי ד;מ רךןמשהידרןמהט פדטידהמ ִכטהמכןמקצבמןניךןמהח קוקום,מי אתמןה ועמ
ההן יססיןמִכטומויןד

בונינון

6א
חי דום

גיפום,מחי דוםמיןאיניןוהםמיהשו ישוםמבהם
 רךןמשצפופיןמהוכמןאינהמווחירוןמ א מחי דמיהוכמנקבךןמך מפומה סהמיהנפחמש מ
החי ד;מ הבותמ הטקסטמשכםמה סהמש מהגיפוםמהווןהמזהה,מהנפחמש הםמהוהמצדועמ

 הויןמשינהמ)וושיםמבהקשדמחרש(

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
מחשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמד יןמ ציפין,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמשהן  ורמ פךו מבז תמההשבהמך מהשכ ה.
מ

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 
המבחנים,  סודיות  על  לשמירה  בכיתה,  המבחן  העברת  למועד  נוגע  המידע  הפנימי.  המיצ"ב 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

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

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
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.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
כןמ יוורךמ ש ה ת(מ ב. מ סךוףמ )דכימ בהןכםמ צידעמ כרםמ יאיחמ נפדרןמ אוןהמ וקצהמ דכווה(,מ קשוומ  הםמ
וצוכהמ הפסקין,מ ה בחת,מ ןשיביןמ שאןיבמ )  ש ,מ שוקב ימ ההןכ יןמ כיריןמ ך מ הזאכוםמ הן  ורוםמ
 שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב. מ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

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

וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

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

כותמחיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

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

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

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

הכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמה בחת.מ

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

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

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

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(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 ויןדמ –כממ ש מ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

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

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

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

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

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמ 	.1
 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 .

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

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

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

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 3.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'(.

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

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

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

 סיו ן.

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

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

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

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

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 	.2

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

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

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

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

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

לידיעתכם,	

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

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. 	מ

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

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

שימו	לב:
בפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמכןמהןשיבהמהנאינהמיהיסוףמ ורךמ כמד יינטומהסותר	 	מ

אותה	ומעיד	על	חוסר	הבנה,מהןשיבהמןוחשבמשגיוה.
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מחוון למבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התשע"ג
 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

נושא	1:	מערכות	ותהליכים	ביצורים	חיים

ןשיבהמנאינה:מ) (מויא מ ווצדמח צת.מד"ב1 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(משי נום.מד"ב2 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מאכשדמ חיןמהכייודמנ יאהד"ב3 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מרנהמסיב ןמ זוהיםמהנגדםמך מורומחוורקום.מד"ב4 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ) (מ אי םמושמש רמפנו ו.מד"ב5 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

סו יתמ" כ",מיהסבדמה ןווחסמ אעמשבךידקמהויצכמ תמה במכ מהדוכיןופןיח6 	=	2
שבךידקומהדוכיןושבךידקוםמשב חזידמהרםמהקטתמזידםמרםמךנומבח צתורםמ

ידורו.מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מד"ב7 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

																													

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג
 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 3
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

הסבדמה ןווחסמ שנומה דאובוםמהכ ה:פןיח8 	=	3

הרםמ)ש מהחדקום(מכונימ שןןףמבהיב ןמח צת. —מ
)כותמ קב מהןווחסיןמ כייודמב קיםמ ח צת.(

ברםמ)ש מהחדקום(מכותמה יג יבותוןכומרםמכרי ום. —מ

 ריג ה:מ

אם האוויר מגיע ישר לתאים של החרקים, אז הם לא צריכים כדוריות דם אדומות  —מ
שיעבירו להם חמצן, ולכן הדם שלהם לא אדום. 

הסבדמה ןווחסמ כחרמה דאובוםמהנ" , 	=	2
 ריג ה:מ

כי החמצן לא עובר בדם.  —מ

הדם של החרקים לא מוביל אוויר ולכן אין בו תאי דם אדומים.  —מ
(הסבר: התייחסות שגויה למרכיב הראשון — כתיבת "אוויר" במקום 

"חמצן".)

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, ,א

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג
 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 4
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

נושא	2:	מערכות	אקולוגיות

ןשיבהמנאינה:מ)א(מ ַבנּונומהודקיתד"ב9 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

צויתמשהבךוהמהוכמ"וןישום"ו"זח ומוןישום",מיהסבדמה ןווחסמ אעמפןיח 	=	2 ב.	
שרגומהג ביזוהמנוזינוםממזחלימוןישום,

 ריג ה:

התושבים התלוננו על בעיית זחלי היתושים שדגי הגמבוזיה ניזונים מהם.  —מ

הערה:מצויתמשהבךוהמהוכמפגוךהמבצ חומה וםמןוחשבמןשיבהמנאינה,מ מ
בןנכומשההסבדמ ןווחסמ אעמשרגומהג ביזוהמנוזינוםמ זח ומוןישום,מ

 ריג ה:מ

התושבים התלוננו על כך שצמחי המים בבריכות נפגעו. אם דגי הגמבוזיה  —מ
יאכלו את הזחלים של היתושים, הם לא יאכלו את הצמחים. 

צויתמשהבךוהמהוכמ"וןישום"ו"זח ומוןישום"מ  כמהסבדמאומב וייומ 1	=מ
הסבדמשגיו,
 ריג ה:מ

יש יתושים רבים בעיר ודגי הגמבוזיה אוכלים יתושים. —מ
(הסבר: נכתב שדגי הגמבוזיה "אוכלים יתושים" במקום "אוכלים 

זחלי יתושים".)
או:

צויתמבךוה	שגיוהמב וייומהסבדמנאית, 	
 ריג ה:

הבעיה היא חרקים, כי על פי התרשים גמבוזיה אוכלת זחלים של יתושים, שהם  —מ
חרקים.

או:
כו–צויתמהבךוהמב וייומהסבדמנאית.מ

א מןשיבהמכחדן,מאי  מצויתמשהבךוהמהוכמפגוךהמבצ חומה וםמ  כמ 0	=מ
הסבדמאומב וייומהסבדמשגיו.מ

ד— 

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשבהרבדהמבוי יגוןמדקמה זוקוםמ חיס ום,מפןיח 	=	2 ג.	
 ריג ה:מ

הדברה ביולוגית תחסל רק את המזיקים.   —

הדברה ביולוגית תהרוג רק את היתושים.   —

הערה:	ןשיבהמה ןווחסןמ חוסדיתמשושמ הרבדהמאו ון,מןוחשבמ 	 	
ןשיבהמנאינה.מ

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג
 

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	

ןשיבהמנאינה:מ)4(מזדךוםמבך ומצוצוןמׂש�ךָדיןמהנושכוםמבדיחמד"ב10 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

אןובןמשןומהןאיניןמהכ ה:פןיח11 	=	2

הוךרדמב יטיןמזוךה 	מ

)ךיד(מךבהוכונימשייהמבךיבויוושמבימנקיריןמח יןו ךאבמ ךבדמש מחים 	מ

אןובןמכחןמהןאיניןמהנ"  	=	1

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד— 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ סווךמבהידרןמט פדטידןמהגיף.מד"ב12 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ דץד"ב13 	=	3 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,א

ד"ב

אר
ינו

אר
ברו

פ
רץ
מ

ריל
אפ אי

מ וני
י

ולי
י

סט
וגו

א

בר
טמ

ספ

בר
טו
וק
א

בר
במ

נו

בר
צמ

ד

ת"
מו

הח
ת 

דו
קו

הנ
" 

טח
ש ןשיבהמנאינה:מ)א(מממ 	=	3 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,א
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג
 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 6
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

סו יתמ)מ(,מיהסבדמה ןווחסמנאיתמ ייוסיןמהחיםו ט פדטידןמהגיףמש מפןיח14 	=	3
ה  יןהמאומהסבדמה ןווחסמנאיתמ ייוסיןמהחיםו ט פדטידןמהגיףמש מ

הפו מלעומתמה  יןה,
 ריג ה:

כדי שהיא לא תאבד חום. —מ

אוזני הפיל הגדולות עוזרות לקררו משום שהוא חי באקלים חם, והממותה חיה  —מ
באקלים קר ולכן סביר להניח שאוזניה יהיו קטנות.

א מןשיבהמכחדן,מאי  מסו יתמ)מ(מ  כמהסבדמאומסו יתמ)מ(מב וייומהסבדמ 	=	0
שגיו,

 ריג ה:

כי בסיביר היה קר, אז לממותה לא היה צורך לפתח את אוזניה. —מ
(הסבר: התייחסות לטמפרטורת הסביבה בלבד, ולא לוויסות החום/

לטמפרטורת הגוף של הממותה.)

כי הפיל חי באקלים חם והאוזניים הגדולות שלו עוזרות לו לפלוט חום. —מ
(הסבר: התייחסות לוויסות החום של הפיל בלבד, ללא התייחסות 

לממותה.)

או:

סו יתמשגיומב וייומהסבדמנאית.

ד,א

ןשיבהמנאינה:מ)א(משידשוםמך יקוםמ כירד"ב15 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמ4אמבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"ג
 

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,	כוחות	ותנועה

ןשיבהמנאינה:מ)4(ממממד"ב16 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מ4מנויטיתמד"ב17 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

הסבדמה ןווחסמ אעמשווצידושהפקןמחש  מ)בןחניןמאיח(מ זהםו זה ןמפןיח18 	=	2
כןמהכייוד.

הערות:	 	

הסבדמה ןווחסמ אעמשחש  מ יפקמ) שדופן(מר ק,מ  כמהןווחסיןמ מ.מ
 זוהיםמהכייוד,מווחשבמןשיבהמנאינה,מ

 ריג ה:מ

מכיוון שהחשמל מופק משריפת דלק.   —

הסבדמה ןווחסמ אעמשושמגיד וםמניספוםמה שפוךוםמך מזוהיםמהכייוד,מ  .מ
יהאי  מריג כיןמ גיד וםמכ ה,מווחשבמןשיבהמנאינה,מ

 ריג ה:מ

כי גם אם המכוניות יצרכו חשמל, הייצור שלהן יזהם את הסביבה.   —

כי יש עוד המון דברים שמזהמים, כמו: מפעלים, סיגריות ושריפות.   —

א מןשיבהמכחדן,מאי  מהןווחסיןמ אעמששימושמבחש  מהיכמגידםמ זהםמ 	=	0
ב קיםמ אעמשווצידושהפקןמחש  מהיכוהוכמגידםמ זהם,מ

 ריג ה:מ

מפני שגם חשמל מזהם את האוויר.   —
(הסבר: אין התייחסות לייצור/להפקת חשמל.)

ד, 
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

הןשיביןמהנאינין:סגיד19

סו יתמ)מ(מ ר–זדםמכ' מ.מ

סו יתמ)מ(מ פסקממ  .מ

סו יתמשןומןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמןשיבהמכחןמנאינה 	=	1

סו יתמןשיביןמשגיוין 	=	0

ד— 

ממד"ב20 ןשיבהמנאינה:מ)א(מא מכחרמ האיחיןמשייהמ –ד מנויטית,מישנוהםמפיך וםמ 	=	2
באויינוםמ ניגרום. מ

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד, 

חואיעפןיח21 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

)כנדגוון(מחיםפןיח 	=	2 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

צויתמ"נידהמב'",מיהסבדמה ןווחסמ אעמשאא משהנידהמ" בזבזן"מויןדמפןיח22 	=	3
כנדגווןמחים,מאעמהוכמ פוקהמפחיןמכנדגווןמכיד,

 ריג ה:

נורה ב', כי בנורה א' האנרגיה החשמלית נוצלה לחום יותר מאשר לאור, ובנורה ב'   —
היא נוצלה לאור יותר מאשר לחום.

הערה:	ןשיבה	ש כמ ציונןמבהמ"נידהמב'"מב וייומהסבדמנאיתמןוחשבמןשיבהמ 	
נאינה,מבןנכומשבהסבדמ ציונןמב פידשמ"נידהמב'".מ

א מןשיבהמכחדן,מאי  מצויתמ“נידהמכ'"מב וייומהסבדמנאית. 	=	0

או: 	

ןשיבהמה ןווחסן	 אעמשבנידהמב'מכלמהכנדגוהמהחש  וןמהי דהמבכנדגווןמ 	
כידושנידהמב'מ כמפ טהמחיםמא  ,מ

 ריג ה:

נורה ב', כי כל האנרגיה שלה בוזבזה על אור.   —

ד,א
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  
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מספר
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הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

הסבדמה ןווחסמ אעמשהחואיעמבותמה גבוםמ ש שהמגר מ)אשהש שהמובשה(מפןיח23 	=	2
אומהסבדמה ןווחסמ אעמשהחואיעמבותמה גבוםמ ש שהמקטתמאשהש שהמ

דטיבה.מממ

הערה:	הסבד	נאיתמחוובמ א י מכןמה ישגמ“חואיע". 	

א מןשיבהמכחדן,מאי  מהסבדמה ןווחסמ הגר ןמהחואיעמבותמה אינוןמ 	=	0
 אבושמב קיםמ הגר ןמהחואיעמבותמה גבוםמ ש שה,מ

 ריג ה:

—  כי המים מפחיתים את החיכוך של המכונית.

או:	 	
הסבד	ה ןווחסמ אעמשכותמחואיעמא  ,

 ריג ה:

כי כשיורד גשם השמשה חלקה, ואז אין חיכוך.   —

ד, 
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

נושא	4:	חומרים

Pד"ב24
4
O

10
ןשיבהמנאינה:מ)א(מ 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ) (מניצדמוית.מד"ב25 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מסירהמ שןוהמ)pH 8.3(ד"ב26 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

)גזום(מכצו וםפןיח27 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהיכמ יפוךמבטבךמאכטי וםמביררום.מד"ב 	=	2 ב.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)א(מסורידמהכטי וםד"ב28 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

צויתמשנומה גובוםמהכ ה:מפןיח 	=	2 ב.	

HClממ •מ

NaOH •מ

ממ הערה:	אןובן	ש יןמהחי דוםמב קיםמהס  וםמהאו ווםמש הםמ 	 	
ןוחשבמןשיבהמנאינה.מ מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מ היסוףמלגרעיןמש מכטיםמהנחישןמ50מפדיטינום.מד"ב29 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מה סהמיהנפחמנשכדימ  כמשוניו.מד"ב30 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 

ןשיבהמנאינה:מ)4(מנוודמסוניתמד"ב31 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, 
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

א ידפןיח32 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן,מאי  מהןשיביןמ"א ידו"ו"א ידון". 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמה ןווחסןמ אעמשויתמא ידמ)ש ו ו(מ סידמכ קטדיתמ כ קטדירהמפןיח 	=	2 ב.	
)החויבון(.

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד, 

ןשיבהמה ניסחןמאשכ המי ןווחסןמנאיתמ קשדמ)כימ השפךה(משבותמפןיח33 	=	3 א.	
הק ופהמה ניקבןו צבמהק ופהמש מגדגודומהןודסמיבותמהוייצדיןמ

פיפקידתוהןפיצציןמהגדגודום,מ
 ריג ה:מ

מה הקשר בין שלמות קליפת גרגיר התירס ובין מספר גרגירי התירס שהפכו   —
לפופקורן? 

האם ניקוב בקליפת התירס משפיע על מספר גרגירי התירס שיהפכו לפופקורן?   —

א 	ןשיבהמכחדן,מאי  מןשיבהמשכונהמ ניסחןמאשכ המאומןשיבהמ 	=	0 	
ה ניסחןמא טדהוא סקנהואןיצכה,

 ריג ה:

לבדוק אם אפשר להכין פופקורן מגרגיר תירס מנוקב.   —
(הסבר: התשובה מנוסחת כמטרה.)

כדי ליצור פופקורן, כדאי ליצור חור בקליפה.  —
(הסבר: התשובה מנוסחת כמסקנה.)

או:

ןשיבהמה ןווחסןמ ק ופןמגדגודומהןודסמב קיםמלמצבמהק ופהמש מ מ מ
גדגודומהןודס.מ

ד,א

המשך	בעמוד	הבא
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הציון	

	33
)המשך(

ןשיבהמה ןווחסןמ שנומה דאובוםמהכ המבהקשדמש מגדגודוםמבך ומפןיח 	=	3 ב.	
ק ופהמכטי המכימ ניקבן:

)הוייצדין(מכרום —מ

הגר ןמה חץמש מהגדגודוהגר ןמהנפחמש מהגדגודוך ווהמב ספדמ —מ
ההןנגשיוין

 ריג ה:

מפני שאדי המים מפעילים לחץ על הקליפה האטומה, מה שגורם לפיצוץ. —מ

כי כשהקליפה מנוקבת אדי המים יוצאים החוצה, ואז לא נוצר לחץ בתוך  —מ
הגרגיר.

ןשיבהמה ןווחסןמדקמ כחרמה דאובוםמהנ" , 	=	2
 ריג ה:

כי כשהקליפה שלמה הלחץ בפנים גדול וגורם לפיצוץ. —מ
(הסבר: אין התייחסות להיווצרות אדים.)

כי הגרגירים עם הקליפה השלמה שמרו את המים, והמים התאדו. —מ
(הסבר: אין התייחסות להגדלת הלחץ של הגרגיר/להגדלת הנפח 

של הגרגיר/לעלייה במספר ההתנגשויות.)

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד, ,א

ןשיבהמנאינה:מ) (מוצוכהמש מכרומ וםמ השקוןמד"ב 	=	2 ג.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה	
הציון	

הןשיביןמהנאינין:סגיד34

שינוי	פיזיקלישינוי	כימיהפעולה

ִ חזידמבקביקומפ סטוק

קדוךןמנווד

שדופןמךצוםמב רידה

האנןמפס מ ׁש�ו�ש

סו יתמכדבךמןשיביןמנאיניןמ 	=	3

סו יתמש ישמןשיביןמנאיניןמ 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמכימפחיןמ 	=	0

הערה:	סו יתמשןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןהמהפךי המווחשבמןשיבהמ 	
שגיוה.מ

ד, ,א

הןווחסיןמ קודידמ)הן וסה(,מיהסבדמה ןווחסמ הכטןמ) הודין(מןניךןמפןיח35 	=	3
הח קוקוםמ)ש מה ום(ו הפחןןמ ספדמההןנגשיויןמבותמהח קוקוםמ)ש מ

ה ום(ו הקטנןמה�וקמבותמהח קוקוםמ)ש מה ום(ו הגר ןמאיחיןמה שואהמ
בותמהח קוקוםמ)ש מה ום(.

הןווחסיןמ קודידמ)הן וסה(מ  כמהסבדמאומב וייומהסבדמשגיו, 	=	2
 ריג ה:

לקרר את התמיסה, כי הסוכר יתמוסס לאט יותר. —מ
(הסבר: אין התייחסות להאטת מהירות תנועת החלקיקים/להפחתת 

מספר ההתנגשויות בין החלקיקים/להקטנת ה�יק בין החלקיקים/
להגדלת כוחות המשיכה בין החלקיקים.)

א מןשיבהמכחדן,מאי  מהןווחסיןמ הקפכהמב קיםמ קודידמב וייומהסבדמ 	=	0
נאית.מ

ד, ,א

ןשיבהמנאינה:מ)4(מכןמהנפחמש מהאןדמיש מגישמהזהבד"ב36 	=	3

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,א
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

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

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

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

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

 ןכו המ שו ישמרקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמה בחתמבש  יןי.

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

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

ההושגוםמ ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמ "מיצבית–כיתתית"	 בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ מ
ב וצ"במהפנו ומי  ופיוָם.מהמיצביות	שפותחו	בעבור	כל	אחד	ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	
אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמהצוינוםמ
ב בחת.מ האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ
ה וצבוןמהשאבןוןמ ספקןמנןינוםמשינום:מ)מ(מך מהושגומא  מהן  ורוםמבשאבה;מ) (מך מהשייכהמ
בותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)א(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ נןינומ
קביציןמההשייכהמהכדצויןמ)הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמך מנןינומה וצ"במהחוצינו.מה וצבויןמ
ופידס ימבכןדמדכ "המבאןיבן:מhttp://rama.education.gov.il,מבח ינוןמ"הערכה	בית–ספרית",מ

בנישכמ"מיצ"ב	פנימי",מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ 4-א4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

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

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

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

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

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

ושמ חשבמבנפדרמכןמהצויתמבנישכוםמ" ךדאיןמיןה ואוםמבוצידוםמחוום",מ" ךדאיןמכקי יגוין",מ 	מ
"כנדגוה,מאיחיןמיןניךה"מי"חי דום".מ חשבוםמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמהכ המך –פומ
סאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ

 יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

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

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

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

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

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ 	מ
בחיבדןמזימ 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  מכןמהן  ורוםמשהםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמ 	מ
אוןןומשכונימאי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

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

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

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

הערות:

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

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ **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.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מח1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממלוטם ממממממממממממממממממממ

מערכות	ותהליכים	ביצורים	חיים
ניקוד

ד שכ הממ
ד שכ המ 
ד שכ המא
ד שכ המ4
ד שכ המכ
ד שכ המ6
ד שכ המ7
ד אשכ המ8

אנרגיה,	כוחות	ותנועה	
ניקוד

ד שכ המ6מ
ד שכ המ7מ
ד שכ המ8מ
דמ שכ המעמ
ד שכ המד 

ד שכ הממ כ
ד שכ הממ ב
דאשכ המ  
ד שכ המא 

מערכות	אקולוגיות	
ניקוד

ד שכ המעכ
דמ שכ המעב
ד שכ המעג
ד שכ המדמ
דמ שכ המממ
ד שכ המ מ

דאשכ המאמכ
דאשכ המאמב
דאשכ המ4מ
ד שכ המכמ

חומרים
ניקוד

ד שכ המ4 
ד שכ המכ 
ד שכ המ6 

ד שכ המ7 כ
ד שכ המ7 ב
ד שכ המ8 כ
ד שכ המ8 ב
ד שכ המע 
ד שכ המדא
ד שכ הממא

ד שכ המ אכ
ד שכ המ אב
דאשכ המאאכ
ד אשכ המאאב
ד שכ המאאג
ד אשכ המ4א
ד אשכ המכא
דאשכ המ6א

ציונים	
באחוזים

( )
___%

17
100× =( )

___%
23

100× =( )
___%

19
100× =( )

___%
41

100× =

	מערכות	ותהליכים	
ביצורים	חיים

חומריםאנרגיה,	כוחות	ותנועה	מערכות	אקולוגיות

	 78 	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

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

33 80 15 79 17 74 13 76
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

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

אוןה:מ     שםמהן  ורוה:מממממממממממממממ     ממממממממממממממממממממ

מערכות	ותהליכים	ביצורים	חיים
ניקוד

ד שכ הממ
ד שכ המ 
ד שכ המא
ד שכ המ4
ד שכ המכ
ד שכ המ6
ד שכ המ7
ד אשכ המ8

אנרגיה,	כוחות	ותנועה	
ניקוד

ד שכ המ6מ
ד שכ המ7מ
ד שכ המ8מ
דמ שכ המעמ
ד שכ המד 

ד שכ הממ כ
ד שכ הממ ב
דאשכ המ  
ד שכ המא 

מערכות	אקולוגיות	
ניקוד

ד שכ המעכ
דמ שכ המעב
ד שכ המעג
ד שכ המדמ
דמ שכ המממ
ד שכ המ מ
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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

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


