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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 כדד  )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: ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,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 )998מ ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ) דד מ,Dannמ;994ממ,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" מסחוע)כ(מסךוףמ -מ.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבמתמטיקה	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"ג(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מ

יהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמה ן טוקהמיכןמצייןה,מ ן טוקכום,מ י חומחוניעמ ן טומי ידוםמה   רוםמ
 ן טוקהמבבןו–הספדמהוסירוום.מבייךרןמההוגיומיבןה ועמהאןובהמהוימשיןפוםמנצוגוםמ א מה גזדום.מ

נישכומה בחתמ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמי ןכו וםמ חי דמהנ  רמבאוןיןמכ'—ה'.

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
החיבדין,מנוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	
המיצ"ב	הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמ
הוכמ כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמ
חוניאווםמ בוךרוםמ יבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמ הן  ור,מבד ןמהאוןהמ

י ו ירוום,מי קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

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

חירשום.

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

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
 meitzav@education.gov.ilלדוא"למ 	•

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  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
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 

שכ יןמ בחתמה וצ"במ)הןשך"ג(מב ן טוקהמ אוןהמה'מ שקפיןמכןמהנישכום,מכןמה וי ניויןמיכןמ
הךקדיניןמה יפוךוםמבןאנוןמה ו ירוםמהןשס"ימ)כדד (מ אוןיןמכ'—ה'.

ב בחתמנברקיןמההבנהמיהש וטהמב וי ניויןמשיניןמב ספדוםמיבפךי יןמבש  וםמיבשבדום,מיבנישכמ
גכי טדווהמי רורין.מבותמהשכ יןמ יפוךיןמגםמשכ יןמשנרדשןמבהתמהואי ןמ ש במבותמנישכוםמשנ  רימ

בןחי ומה ספדום,מהפךי יןמיהגכי טדווה.

השכ יןמהתמבד יןמקישומשיניןמירידשיןמ וי ניויןמחשובהמשינין:מורךמיזוהיו,מחשובהמכ גידון ון,מ
וושיםמיןיבנהמחשבינוןמיחופישמפןיחמיהנ קה.

 ט יןמה בחתמ גיינין:משכ יןמ סיגמדב–בדדה,משכ יןמסגידין,משכ יןמפןיחיןמשושמ התמפןדיתמכחר,מ
שכ יןמפןיחיןמשושמ התמויןדמ פןדיתמכחרמישכ יןמהרידשיןמהנ קהמכימןוכידמהרדעמ פןדיתמב ו וםמ

יבןדגו ום.מח קמ השכ יןמהתמשגדןויןמי יאדיןמיח קתמכונתמשגדןוין.

בטב המש ה תמ יצגמ פדטמה בחתמ)כשדמפידסםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המאבדמבכיקטיבדמ מד (.מ
ה פדטמ ןכדמבפודיטמכןמנישכומה בחת,מכןמנישכומה שנהמיכןמה שק מהוחסומש מא מנישכמב בחת.
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אחוז	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי

	מספרים	ופעולות	—	
שבדוםמפשיטוםמ

יךשדינוום

•	 ש ךיויןמשיניןמש מהשבדמהפשיטמ)אי  מווציגמ ספדוםמטבךווםמ
י–'ד'מאשבדום,מ ספדוםמ ךידבוםמישבדוםמהגרי וםמ –מ(

•	 ש ךיןמהשבדמהךשדינומ)אשבדמש אנהימדממכימדדמ(מיהבנהמ
ה ןבססןמך מה בנהמהךשדינומ

•	 ךבדמ שבדמךשדינומ שבדמפשיט

שבדוםמפשיטוםמך מושד–ה ספדום 	•

השייכןמשבדוםמפשיטוםמיךשדינווםמ 	•

ש יןמשינוםמ שבדמפשיט,מצ ציםמיהדחבהמי ךבדמ  ספדמ ךידבמ 	•
 שבד

חובידמיחוסידמשבדוםמפשיטום,מ ספדוםמ ךידבוםמישבדוםמ 	•
ךשדינווםמ

אפ מש םמבשבדמפשיטמ)אחובידמחיזד(מ 	•

א–%ד4

מספרים	ופעולות	—	
מ ספדוםמטבךווםמ

)אי  מד(

יחקדמנןינום

האדןמ ספדוםמ"גרי ום"מיהבנןמה בנהמהךשדינו 	•

ושד–ה ספדוםמ 	•

ןדגו ומחובידמיןדגו ומחוסידמבןחיםמהכ פוםמ)אי  מ שייכין( 	•

אפ מ)אי  מאפ מבךשדיןמיב כיןמש  ין,מאפ מ ספדמרי–ספדןומ 	•
כימן ן–ספדןומב ספדמחר–ספדןו,מיאפ מ ספדמרי–ספדןומב ספדמ

רי–ספדןו(

חו יקמב ח קמחר–ספדןומאשה חי קמהיכמ ספדמרי–ספדןומכימ 	•
 ספדמן ן–ספדןומ)אי  מחו יקמךםמשכדון(

חו יקמב ח קמרי–ספדןומשהיכמךשדןמש  ה 	•

ןאיניןמש מ אפ יןמיסו נומהןח קיןמ 	•

סרדמפךי יןמ)אי  משו ישמבסיגדוום( 	•

שו ישמבחיקומהפךי ין:מחו יף,מקוביץמיפו יגמיחיקומה–דמיחיקומ 	•
ה–מ

•	 ספדוםמדכשינווםמי ספדוםמפדוקוםמ

•	 ש ךיןמשייויתמיכו–שייוית,מ ש ךיןמפךי יןמחשבית,מקשדמ
בותמהפךי ין,מהשפךןמשוניומבכחרמ  דאובומןדגו ,מ ש ךיןמ

השכדוןמבחו יק

ווציגוםמגדפווםמש מנןינוםמ)רוכגד ין:מך יריןמי ק ין( 	•

חושיבמ  יצךמיןאיניןמה  יצך 	•

נוןיחמסואיווםממ 	•

א–5%ע
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אחוז	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי

גאומטרייה	כולל	
מדידות	אורך,	שטח	

ונפח

זייויןמ—מזוהיו,משוים,מ ויתמ זייויןמחרין,מושדיןמיקהיןמיהשייכה,מ 	•
כי רתמ וריןמב ך ין

•	 קבו יןמי כינאיןמ

•	 צי ךוםמ—מח קומה צי ךוםמ)אי  מכ אסינום(,מ צי ךוםמ
 שיא  ום

•	 שי שוםמ—מןאיניןמי ויתמך מפומצ ךיןמיך מפומזייויןמ)  כמ
חושיבומזייויןמב שי שום(,מגיבהמב שי ש

•	 דיבךוםמ—מנוןיחמןאינין,מ ויתמ דיבךוםמיקשדומהא המבונוהם,מ
גיבהמב קבו וין

ןוביןמ—מח קומןובין,מפדוסיןמ 	•

כידע,מהוקף,משטח,משטחמפנוםמינפחמןוביןמ—משו ישמבוחוריןמ 	•
 ורהמ ןכו ין,מחושיבומהוקפוםמישטחוםמש מ צי ךוםמ)  בנום,מ

 קבו ויןמשכונתמ  בנום,מי שי שום(

א–%ד 

שו ישמבוחוריןמ ורהמ ןכו יןמ  רוריןמ שק מיז תמדידות	משקל	וזמן א–5%•	
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מיפוי המבחן
א.2 

מיומנויות
	

נושאים

מושגים
תרגילים

שאלות	מילוליות
מיומנויות	נוספות

זיהוי	
והכרת	
מושגים

תכונות
תרגיל

משוואה
וחישוב		

שאינו	ישיר

השוואת	
תרגילים

שאלה	
חד–
שלבית	

שאלה	
	

דו–
שלבית	

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

שאלה
	

אוריינית/
אינטגרטיבית

נימוק	או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

מספרים	שלמים	וחקר	נתונים
חובידמיחוסיד

מכ,ממב
7

 מב

אפ מיחו יק
מג,מככ,מכג

8כ,מ8ב
 מכ,מעמכ,מ

עמב
 מכ

דכשינווםמ
יפדוקום

כדבךמפךי ין
9

ממ
ממ

חיקומסרדמ
הפךי ין

כב

  יצך

סו נומהןח קין

חיקמהפו יג
דמ

חקדמנןינוםמ
4מכ

4מבמ,מ
4מב 

4מכ,מ
4מבמ,מ
4מב 

4מכ,מ4מבמ,מ4מב 

גאומטרייה	ומדידות
 רוריןמ שק 

מ 
מ 

מ 

 רוריןמכידעמ
5 ב

 קבו יןמ
י כינאין

 צי ךום

 דיבךום
5מ

5ב,מ5מ,מ
ד כ,מד ב

ד כ,מ
ד ב

שטחוםמיהוקפום
  

8מכ,מ8מב
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מיומנויות
	

נושאים

מושגים
תרגילים

שאלות	מילוליות
מיומנויות	נוספות

זיהוי	
והכרת	
מושגים

תכונות
תרגיל

משוואה
וחישוב		

שאינו	ישיר

השוואת	
תרגילים

שאלה	
חד–
שלבית	

שאלה	
	

דו–
שלבית	

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

שאלה
	

אוריינית/
אינטגרטיבית

נימוק	או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

גיפוםמינפחום
9מ

זייוין
5כ

 רוריןמז ת
כמ

 שי שום
5מ

8מכ,מ8מב
8מכ,מ8מב

כ אסינוםמ
ב צי ךום

5מ
4

גיפוםמ—מפדוסןמ
ןובהמ

7מ

שברים
 היןמהשבדמ

הפשיט
ע 

ע
5ע

 
4ע

שבדוםמך 
מ

ושד–ה ספדום
 עכ

 עכ,מ עב

השייכןמשבדום
כ 

9 כ
9 ב

 ךבדמ שבדמ
  ספדמ ךידב

ע

א יןמיח ק
דע

עע
עע

אפ משבדמבש ם
מע

הדחבהמיצ צים
5ע

חובידמיחוסידמ
שבדוםמפשיטום

4 כ,מ4 ב
5 כ

 היןמהשבדמ
הךשדינו

7 כ,מ7 ב

חובידמיחוסידמ
שבדוםמךשדינוום

4 ג
7 כ,מ7 ב

 8
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שכ יןמה בחתמ ווצגיןמד יןמחשובהמשינין:

ידע	וזיהוימ—משכ יןמשנברקמבהתמורךמיזוהיומש מ ישגוםמיש מךיברין. א.מ

חשיבה	אלגוריתמיתמ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ בצךמחושיבוםמה ביססוםמך מכ גידון וםמ ב.	
שגדןווםמפשיטוםמי ידאבום.

חשיבה	תהליכית	)יישום	ותובנה	חשבונית(מ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ קשדמבותמ ישגוםמ ג.מ
י הןכוםמ יר מ ן טומ סוטיכצוהמ ו י ון,מישכ יןמשבהתמ ןבקשמהן  ורמ  ציכמכןמהפןדיתמ

ברדאוםמה ביססיןמך מןיבנהמחשבינון.

חיפוש	פתוח	והנמקהמ—משכ יןמבד ןמחשובהמגביההמהרידשיןמנוןיחמ)כנ וזהמיסונןזה(,מחופישמ ד.מ
פןיחמ  צוכןמרדעמהפןדית,מחקדמיהנ קה.

חשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמרמות	מצופות,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמש מהן  ורמ
בז תמפןדיתמהשכ ה.מד ןמהחשובהמש מהן  ורמבז תמהפןדיתמן יוהמב ורןמההואדיןמש ימךםמשכ יןמ

רי יןמיךםמהןאנוםמשהשכ המ ווצגן,מיבכסטדטגוהמשובחדמהן  ורמ פןדיתמהשכ ה.

 ה תמטב המיבהמ ופיומשכ יןמה בחתמ פומהנישכוםמהדכשווםמי פומד יןמהחשובהמה ציפיןמש הת.

רמת	החשיבה

הנושא	הראשי

חשיבה	תהליכית	חשיבה	אלגוריתמיתידע	וזיהוי
)יישום	ותובנה(

חיפוש	פתוח	והנמקה

מכ,ממב,ממג,מככ,מכב,ממספרים	שלמים
כג,מ7

8כ,מ8ב,מ9,מדמ,מממ,מ
 מכ,מ מב,מעמכ,מעמב,מ

4מכ,מ4מבמ,מ4מב 

8מכ,מ8מב,מד כ,מד ב,מ5ב,מכמ,מ9מ,מ  ,מ5 ב4,מ5כ,מ5מ,מ7מגאומטרייה	ומדידות
מ 

ע,מ4 כ,מ4 ב,מ4 ג,מע שברים
9 כ

 ,מ5 כ,מכ ,מ7 כ,מ
8 ,מדע,ממע,מ עכ,מעע,מ

4ע,מ5ע

7 ב,מ9 ב,מ עבממ
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	כ"א	בסיוון	התשע"ג,	30	במאי	2013מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

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

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאעמ 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  ורוםמהכ ה,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ
 קדכןמ בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמ
משושמ הםמקשוומדכווה(,מוקצהמאוןהמנפדרןמיאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ)דכימסךוףמב. מש ה ת(מיוורךמכןמ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
קביציןמ ב. מ פידטוםמ בסךוףמ טקסטוםמ ו י וום(.מ יהקדכןמ ה בחתמ  קטךוםמ ח יקןמ  שודיןום,מ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמחיבדיןמה 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 
כדי שיוכלו לבטא את  והוגנים,  נאותים  יש לאפשר לתלמידים האלה להיבחן בתנאים  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 
חוברת  קצרה,  זמן  תוספת  המורה,  על–ידי  התלמידים  של  מילוליות  תשובות  כתיבת  )הקראה, 

מבחן מוגדלת וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:ממה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורום
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכןמברי 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
כןמ דשכומ שקי מ בון–הספדמ זכןמ ךםמ הזכן.מ כונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמ זהמ אתמ בחתמ ך מ
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
)הקדכןמטקסטוםמ ו י ווםמב בר(מ ן  ורוםמה ןקשוםמבקדוכהמה שןוואוםמ קביצהמזי.מארומ ךשיןמ
זכןמב ומ הפדוךמ ן  ורוםמהכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמ

ה 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 זכןמ 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 אתמ ךםמ ב בחתמ השןןפיןםמ ךצםמ 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 ימאתמבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

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

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

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מממממ
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.	ן  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

כותמ הקדוכמטקסטמ ן טומהאןיבמבשפהמפיד  וןמ) ספדום,מןדגו ום,מסו נומ 	1.	מ
כו–שייוית,מ שייכיןמיארי ה(.

ה בחתמ א  מ ח קומ בא מ כסידמ כחדמ ךזדמ חי דמ בא מ כימ ב חשביתמ השו ישמ 2.	מ
הנבחנום.מהכוסידמח מגםמך מן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.

!
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

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

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ ויןדמ –5ממ ש מ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדהמ 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  סידמכןמחיבדיןוהם.

י כמ בותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמ וךבידמ אומה ידהמ  ן טוקהמ השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמ
וש שמ שגוחמבכףמאוןה.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה למתמטיקה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  ן טוקהמ פומ 1.מ
שוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
ושמ ש הם.מ פואעמ הקשווםמ יכןמ הן  ורוםמ ש מ הורוךיןמ כןמ   ידהמ  ן טוקהמ  פיןמ
חשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  ן טוקהמ
ך –פומ שיכ ום.מ שהן  ורוםמ השכ יןמ כןמ יודשיםמ הנבחניןמ באוןיןמ ה בחתמ בז תמ וךבידמ
השכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

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

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

הנאינה.

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

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

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

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

כונימ ה ידהמ  ן טוקהמ )כםמ ה בחתמ ב ה עמ שיכ וםמ שהן  ורוםמ השכ יןמ כןמ 6.מ ןךרמ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  ן טוקה"מש ךו .

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

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

מןשיביןמ ו י ויןמש מהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.

כלי	עזר:	השו ישמב חשביתמכימבא מחי דמךזדמכחדמאסורמבא מח קומה בחת.מ 	!
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם.מ 	.2

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

 ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמכןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

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

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

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

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

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמא מ
השכ יןמ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ כ.מ

ושמ 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

שכפשדמ הןכו ימ היכמ הניבךוםמ אעמ הוןדיניןמ יכחרמ בון–ספדו,מ פנוםמ היכמ בחתמ הפנו ומ ה וצ"במ
 צידאומבון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינו,משבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

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

 סיו ן.

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

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

לערוך	השוואה	 העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	 אומ זכןמחשיבמ זאידמ ךםמ
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.מ
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו ין,מכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהאי  .מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

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

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

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.ע. 3.מ
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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 ידוםמ מ ניחויןמ
הךדאוםמ טייחמ יכןמ ההנחויןמ נוקירמ כןמ פדוט,מ הנאינהמ א מ הןשיבהמ כןמ )דב–בדדהוסגידופןיח(,מ

 ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ0,	2,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 •מ

ב חיית,מ ה פידטיןמ ההנחויןמ הןשיבהמ פומ כןמ ושמ הךדועמ ןשיבה(מ )בנווןמ הפתוחיםמ בפריטים	 •מ
י דשיםמכןמהצויתמה ןכום.מ

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

ושמ בריקמןדגו וםמשבהםמביצךמהחושיבמבצר,מי קב מןשיביןמנאיניןמגםמכםמהתמ כמהיךןקימ  קיםמ •מ
ה ויךרמ אע.מ
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

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

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

4,948פןיח1 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2,833פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

60פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמג.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ2מ וטדמ וץפןיח2

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

גרי מ –מ3מיקטתמ –מ4ד"ב3 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ)4(	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ)3(	 דיבךד"ב4

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

זייוןמקהה.ד"ב5 )2(מ 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

130   ך יןפןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב. 

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1,248פןיח6 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

35פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

81פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמג.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1,010 – 2,105פןיח7 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ1,095 = 

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

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

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

הש  ןמ ספדמשהיכמגרי מ –מ60מפןיח8 א.	
יקטתמ –מ70

1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

הש  ןמ ספדמשהיכמגרי מ –מ60מפןיח ב.	
יקטתמ –מ70,מישינהמ ה ספדמשנאןבמ

בסךוףמכ'.

1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ60מן  ורוםפןיח9

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2  – 7 × 30 = 7 × 28פןיח10 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ7 × 

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

14	ש"חפןיח11

ןדגו מכימהסבדמה ךורוםמך מהקשדמ
בותמ84, 6מי–מ14מ

אומ
בותמ28, 2מי–מ14מ

אומ
בותמ56, 4מי–מ14

הצגן	רדעמפןדיתמנאינהמ 2	נק'	—	
יןשיבהמנאינה

הצגןמרדעמפןדיתמנאינהמ 1	נק'	—	
  כמןשיבהמאומהצגןמרדעמ
פןדיתמנאינהמיןשיבהמשגיוהמ
ךקבמטךיןמחושיבמכחןמאומ
ןשיבהמנאינהמ  כמהצגןמ

רדעמפןדיתממממ

א מכפשדיןמכחדן	 0	נק'	—	

ד— 

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

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

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

11מןבנויןפןיח12 א.	

א מרדעמפןדיתמנאינהמה דכהמא המ מ
פך וםמש  יןמנאנסמ12מב–מ140

הערה:מושמ קב מגםמהסבדמב ו ום,
מממשכותמבימןדגו ום.מ

ןשיבהמשושמבהמשכדוןמ הערה:	
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.

הצגןמרדעמפןדיתמנאינהמ)גםמ 2	נק'	—	
כםמבפןדיתמהןדגו מ כמ
נאןבהמשכדון(מיןשיבהמ
נאינהמשהוכמ ספדמש םמ

  כמשכדוןמ)11(.

1	נק'	—	הצגןמרדעמפןדיתמנאינהמ  כמ
ןשיבהמאומהצגןמרדעמפןדיתמ
נאינהמיןשיבהמשגיוהמךקבמ
טךיןמחושיבמאומןשיבהמ

נאינהמ  כמהצגןמרדעמפןדיתמ

א מכפשדיןמכחדןמ 0	נק'	—	

ד— 

8מבוצוםפןיח ב.	

ןשיבהמהךקבוןמ חושיבמבסךוףמכ'מ מ
ןוחשבמןשיבהמנאינהמגםמכםמהווןהמ

טךיןמבחושיבמבסךוףמכ'.מ

2	נק'	—	מןשיבהמנאינה

מןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

42מש"חפןיח13 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

12מ רבקיןפןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

פומ3פןיח14 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

420מו רוםפןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב1.מ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1,260מו רוםמפןיח 1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב2.	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,מ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ)3(מ שי שמשייה–שיקווםמושד–זייון.מד"ב15

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

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

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ90מרקיןפןיח16

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ)1(ד"ב17

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

כחןמהכפשדיויןמהכ ה:פןיח18 א.	

5מס" ,מ5מס" ,מ7מס" מ;  • 	

5מס" ,מ6מס" ,מ6מס" .  • 	

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

הכפשדיןמש כמנאןבהמבסךוףמכ'.פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ60מס "קפןיח19

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

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

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

סדטיטמ דיבךמשושמבימדקמזייוןמפןיח20 א.	
ושדהמכחן,מ ריג ה:

ושמ קב מגםמסדטיטמשביממ הערה:מ
הזייוןמהושדהמכונהמך מקייומ

הדשן.מ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

סדטיטמ דיבךמשושמבימדקמשןומפןיח ב.	
זייויןמושדין,מ ריג ה:

טרפז ישר–זווית

ושמ קב מגםמסדטיטמשבימ הערה:מ
הזייויןמהושדיןמכונתמך מקייומ
הדשןמיכונתמס יאיןמזימ זי.מ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

אןובןמ"שקוןמךרשום"מיהןווחסיןמפןיח21
 השייכהמבותמ שק מש משקוןמכפינהמ
כחןמ  שק מש משקוןמךרשוםמכחןמ
בכיןתמוחוריןמ ורהמ)כימא מהשייכהמ
כחדןמש מכיןימ ספדמשקויןמךרשוםמ

ישקויןמכפינה(מ ריג ה:

שקוןמךרשוםמאומ שק משקוןמכפינהמ
כחןמהיכמ200מגדם,מי שק משקוןמ

ךרשוםמכחןמהיכמ250מגדם.מ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמינו יקמנאיתמ

ןשיבהמשגיוה,מ דביןמטךיןמ 0	נק'	—	
בחושיבמיוכי	נו יקמשגיומ

ד, 

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ80מ "דמ) טדמ�ביך(פןיח22

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

פןיח23
מ שטחמהדוביךמצביךמבכפיד,

4
8

אומא מווציגמכחדמש מ ספדמזה

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

פןיח24
1

1
12

א.	

אומא מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמ 	
זה

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

פןיח
1

3
5

ב.		

אומא מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמ 	
זה

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

3.94פןיח 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמג.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

פןיח25
3מק" 

1
4

א.		

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמ מ
זה

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2,500מ טדוםפןיח 1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמב.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

המשך	בעמוד	הבא
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הדשיןמהכדצוןמ  
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מדינת	ישראל
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

הש  המש מ ספדמהגרי מ –מ8,מ ריג ה:פןיח26

1
4

2

9
>

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

הש  ןמ ספדמשהיכמגרי מ –מ0.47מפןיח27 א.	
יקטתמ –מ1.47

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

הש  ןמ ספדמשהיכמגרי מ –מ0מפןיח ב.	
יקטתמ –מ0.47

1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

1.6מ טדוםפןיח28

אומא מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזהמ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

1פןיח29
3

2
7

+ מ < מ 1
3

3
5

+ 1	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,מ

הסבדמהאי  מכןמשנומה דאובוםמפןיח ב.	
הכ ה:מ

הןווחסיןמ  ספדמהשייהמבשנומ מ.מ

) 1
3
הןדגו וםמ)

מגרי מ 3
5
הןווחסיןמ אעמש–מ  .מ

2
7
 –מ

הערות:

כםמבסךוףמכ'מהיש םמהסו תממ •מ

מ,מישמ בריקמכןמסךוףמב'מ >

ך מפומההנחויןמה פידטין.מ

כםמבסךוףמכ'מהיש םמהסו תמ •מ

מ,מאיןמ בריקמכןמסךוףמב'מ =

)דמנק'(.

3	נק'	—	הסבדמהאי  מכןמשנומ
ה דאובום

)ושמ קב מגםמהסבדמהאי  מ
דקמכןמ דאובמ ספדמ (.

א מכפשדיןמכחדן 0	נק'	—	

ד,ע

3	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ100מק" מפןיח30

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד,ע

פןיח31
2

1
5

4
1

10
× = ×

אומא מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזהמ

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

המשך	בעמוד	הבא
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	ההנחיות	לניקודהתשובה	הנכונה
הציון

ד"ב32
מ 7
2

)4(מ 2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמא.	

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

א מ ספדמבןחיםמהזה:מפןיח ב.	

 12 ≤    ≤ 16  

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

10	ב ינוםמידירוםפןיח33

דרכי	פתרון	אפשריות:

חושיבמ ספדמהב ינוםמהכרי וםמ I.מ
יהצהיבוםמוחרמיכחדמאעמחושיבמ
 ספדמהב ינוםמהיידירוםמך מורומ

הש  המ –מ24

חושיבמהח קמש מהב ינוםמהכרי וםמ II.מ
יהצהיבוםמוחרמ ןיעמהש םמיכחדמ

אעמחושיבמהח קמהוחסומש מהב ינוםמ
היידירוםמ ןיעמהש םמי צוכןמ

 ספדם.

ושמ קב מגםמהסבדמ ו י וממ הערה:מ
נאיתמכימפןדיתמבךזדןמצויד.מ מ

הצגןמרדעמפןדיתמנאינהמ 2	נק'	—	
יןשיבהמנאינהממ

ןשיבהמנאינהמ  כמהצגןמ 1	נק'	—	
רדעמפןדיתמאומהצגןמרדעמ

פןדיתמנאינהמיןשיבהמ
שגיוהמךקבמטךיןמחושיבמ

)דקמבחובידמכימבחוסידמש מ
שבדוםמכימש מש  ום(מ

מירדעמ 10
24

אומהןשיבה:מ
פןדיתמנאינה.מ

א מכפשדיןמכחדן,מ דבין	 0	נק'	—	
שגוכהמבהןכ ןמא יןמ
 ח קמכימבהןכ ןמח קמ
 א יןמגםמכםמנאןבהמ

ןשיבהמנאינה,
אומווציגמ ספדומכחדמש מ

.
5

12
,מ ריג ה:מ 10

24
ה ספדמ

ד— 

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמ700מגדםפןיח34

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 

2	נק'	—	ןשיבהמנאינהמפומ3פןיח35

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—	

ד, 
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

אתמ יצךמ א ימ בבון–הספד.מ צייןמה ידוםמ  ן טוקהמ בורומ ווברקימ אוןהמ א מ אומה בחנוםמש 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 חיבדיןמה בחתמא וםמורנווםמ חושיבמהנןינוםמ—מדף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
ודף	מיפוי	כיתתי,משה ו יומש הםמואי מ הויןמש במ קרוםמ)א ומןי ע(מ פנומהק רןמהנןינוםמ  וצבון.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית א.	

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

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

חישוב	הציונים	באופן	ידני ב.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ8ע-9עמריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.
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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.מ

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכןמ 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

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהבכוםמבנפדר:מצויתמב ספדוםמ מ
סאיםמ ך –פומ נישכמ בא מ הצויתמ כןמ בשבדום.מ חשבוםמ יצויתמ י רוריןמ בגכי טדווהמ צויתמ ש  ום,מ
הנקיריןמהאי  משצבדמהן  ורמבכיןימהנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכמ)א מנישכמ יפוךמבטידמ

נפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ 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 ה.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ האוןןומ נןינוםמהכ המ ארומ השייןמכןמה  יצךמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ אתמ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאתמ 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.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמיהנישכוםמשנ  רימבאוןה.

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

ההשייכה.

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

הערות:	

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

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקצין 	**	
 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(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

שםמהן  ורוה:מממממממממממממממיעלממממממממממממממממממממממממאוןה:מה3

מספרים	השאלה
	גאומטרייההשאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

ד שכ המ דמשכ המ4ד שכ הממכ

ד שכ המעד שכ המ5כד שכ הממב

ד שכ המע ד שכ המ5בד שכ הממג

ד שכ המ4 כד שכ המ5מד שכ המככ

ד שכ המ4 בד שכ המכמד שכ המכב

ד שכ המ4 גד שכ המ7מד שכ המכג

ד שכ המ5 כד שכ המ8מכד שכ המ7

ד שכ המכ ד שכ המ8מבדמשכ המ8כ

ד שכ המ7 כדמשכ המ9מדמשכ המ8ב

דמשכ המ7 בד שכ המד כד שכ המ9

ד שכ המ8 ד שכ המד בד שכ המדמ

דמשכ המ9 כד שכ הממ דמ שכ המממ

דעשכ המ9 בד שכ המ  דמ שכ המ מכ

דעשכ המדעדמשכ המ5 בד שכ המ מב

ד שכ הממעד שכ המעמכ

ד שכ המ עכד שכ המעמב

ד שכ המ עבד שכ המ4מכ

דמ שכ המעעד שכ המ4מבמ

ד שכ המ4עדמשכ המ4מב 

ד שכ המ5ע

ציונים	באחוזים

( )
___%

35
100× =( )

___%
25

100× =( )
___%

40
100× =

ציון	בשבריםציון	בגאומטרייה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

     	נק'			)סכום	הנקודות	במספרים	שלמים,	בגאומטרייה	ומדידות	ובשברים(ציון	כולל

29
83

19
76

29
73

77

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי,	התשע"ג

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממאוןה:ממממממממממממממ

מספרים	השאלה
	גאומטרייההשאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

ד שכ המ דמשכ המ4ד שכ הממכ

ד שכ המעד שכ המ5כד שכ הממב

ד שכ המע ד שכ המ5בד שכ הממג

ד שכ המ4 כד שכ המ5מד שכ המככ

ד שכ המ4 בד שכ המכמד שכ המכב

ד שכ המ4 גד שכ המ7מד שכ המכג

ד שכ המ5 כד שכ המ8מכד שכ המ7

ד שכ המכ ד שכ המ8מבדמשכ המ8כ

ד שכ המ7 כדמשכ המ9מדמשכ המ8ב

דמשכ המ7 בד שכ המד כד שכ המ9

ד שכ המ8 ד שכ המד בד שכ המדמ

דמשכ המ9 כד שכ הממ דמ שכ המממ

דעשכ המ9 בד שכ המ  דמ שכ המ מכ

דעשכ המדעדמשכ המ5 בד שכ המ מב

ד שכ הממעד שכ המעמכ

ד שכ המ עכד שכ המעמב

ד שכ המ עבד שכ המ4מכ

דמ שכ המעעד שכ המ4מבמ

ד שכ המ4עדמשכ המ4מב 

ד שכ המ5ע

ציונים	באחוזים

( )
___%

35
100× =( )

___%
25

100× =( )
___%

40
100× =

ציון	בשבריםציון	בגאומטרייה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

     	נק'			)סכום	הנקודות	במספרים	שלמים,	בגאומטרייה	ומדידות	ובשברים(ציון	כולל

מ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף מיפוי כיתתי — מתמטיקה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי, התשע"ג
רגיל/

עולה/	
משולב

גאומטרייה	ומדידותמספרים	שלמים

	מספר	השאלה/
הסעיף

שם	התלמיד
ממ
כ

ממ
ב

ממ
ג

מכ
כ

מכ
ב

מכ
ג

מ78
כ

מ8
ב

מ מממדמ9
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מ מ
ב
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כ

מעמ
ב

מ4מ
כ

מ4מ
במ

מ4מ
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בנושא

מ45
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ב

מ8מ7מכמ5מ
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הציון	שבריםגאומטרייה	ומדידות
הכולל	
במבחן מד 

כ
מד 
ב

מ5   מ 
ב

הציון	
בנושא

מ4 ע ע 
כ

מ4 
ב

מ4 
ג

מ5 
כ

מ7 כ 
כ

מ7 
ב

מ9 8 
כ

מ9 
ב

מ עמעדע
כ

מ ע
ב

הציון	5ע4עעע
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מ
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ד4

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

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


