
, רקי רפס  תיב  להנמ 

: הלאה םיאשונה  לע  עדימ  תלבק  ךרוצל  דעונ  הז  ןולאש  .הז  רקחמב  ךתופתתשה  לע  ךל  הדות 

רפסה תיב  לע  עקר 
רפסה תיב  לוהינ 

הארוהה תווצ 
הכרעהו הדידמ 

םידימלת תוצובק 
רפסה תיבב  םילקאה 

.םידימלתה ינחבמ  תואצות  לש  רשקהה  תא  רתוי  בוט  ססבל  ידכ  רפס , יתב  לש  תוצובק  ןיב  הנושהו  הוושה  רואיתב  עייסי  הז  עדימ 
.תונידמ ןיב  האוושהב  ןהו  הנידמה  ךותב  ןה  םידימלת -  יגשיה  לע  םיבאשמה  תונימזל  שי  העפשה  וזיא  ןיבהל  רוזעל  יושע  ןתינה  עדימה  המגודל ,

.תוקד ךרוא כ-35  ןולאשה  יולימ  .ומעטמ  הנוממ  וא  רפסה  תיב  להנמ  אלמי  ןולאשה  תא 
.הזה עדימה  תא  רתאל  ידכ  תווצ  רבח  דועב  רזעיהל  הצרתש  ןכתיי  .רפסה  תיב  לע  םינותנ  קפסל  שקבתת  תולאשה  ןמ  קלחב 

.רקחמה יכרוצל  קיפסת  רתויב  הבוטה  ךתכרעה  תקיודמ , הבושת  ךידיב  ןיא  םא 

םידימלתה בור  םידמול  הבש  הכומס , התיכל  סחייתהב  תולאשה  לע  בישהל  ךילע  התיכב י ,' םידימלת  ןיא  ךרפס  תיבב  םא  התיכ י .' ידימלתל  תועגונ  תולאשהמ  קלח  ןולאשה  ךרואל 
'(. התיכ ט לשמל   ) ךרפס תיבב  ינב ה-15 

.הזה רותפכל  עיגהל  ידכ  ךסמה  תיתחת  ןוויכל  הטמל  לולגל  ךרטצתש  ןכתיי  םירקמ  המכב  .ךסמה  לש  הנותחתה  תילאמשה  הניפבש  אבה "  " רותפכה לע  ץחל  האבה  הלאשל  רובעל  ידכ 

.יפיצפס רפס  תיב  תוהזל  רשפא  היהי  אל  םהבש  םיעצוממו  םימוכס  בשחל  ידכ  םירחא  םילהנמ  לש  תובושת  םע  וגזומי  ןה  .תויוסח  וראשיי  ךיתובושת 

.דחאכ םישנלו  םירבגל  תונופ  ןה  םלוא  רכז , ןושלב  תוחסונמ  תולאשה 

SCIntro1



? ךרפס תיב  אצמנ  הבש  הליהקה  תא  רתויב  הבוטה  הרוצב  תראתמ  הלאה  תורדגהה  ןמ  וזיא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

( םיבשות תוחפ מ-3,000   ) יאלקח רוזא  וא  יתליהק  בושיי  רפכ ,

( םיבשות דע כ-15,000   3,000  ) הרייע

( םיבשות דע כ-100,000   15,000  ) הנטק ריע 

( םיבשות דע כ-1,000,000   100,000  ) הלודג ריע 

SC001C01TA01

SC001C01TA02

SC001C01TA03

SC001C01TA04

SC001



? הלאה םיאשונהמ  דחא  לשב  תעגפנ  םידומיל  םייקל  ךרפס  תיב  לש  תלוכיה  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אל דואמללכ  תמיוסמטעמ  הברההדימב 

.םירומב רוסחמ 

.תקפסמ אל  הרשכה  ילעב  וא  םימיאתמ  אל  םירומ 

, םיבשחמ ישנא  םינרפס , םיטנרובל , המגודל   ) עייסמ תווצ  ישנאב  רוסחמ 
(. ּתוריכזמו הקוזחת  ישנא 

.תקפסמ אל  הרשכה  ילעב  וא  םימיאתמ  אל  עייסמ  תווצ  ישנא 

היירפסב םירפס  יגולונכט , דויצ  דומיל , ירפס  המגודל   ) הארוה ירזעב  רוסחמ 
(. הדבעמ דויצ  וא 

דויצ דומיל , ירפס  המגודל   ) הדורי תוכיאב  וא  םימיאתמ  אל  הארוה  ירזע 
(. הדבעמ דויצ  וא  היירפסב  םירפס  יגולונכט ,

תוכרעמ רוריק , / םומיח תוכרעמ  םיחטש , םינבמ , המגודל   ) תויתשתב רוסחמ 
(. הקיטסוקא הרבגהו , הרואת 

תוכרעמ םיחטש , םינבמ , המגודל   ) הדורי תוכיאב  וא  תומיאתמ  אל  תויתשת 
(. הקיטסוקא הרבגהו , הרואת  תוכרעמ  רוריק , / םומיח

SC017Q01NA01SC017Q01NA02SC017Q01NA03SC017Q01NA04

SC017Q02NA01SC017Q02NA02SC017Q02NA03SC017Q02NA04

SC017Q03NA01SC017Q03NA02SC017Q03NA03SC017Q03NA04

SC017Q04NA01SC017Q04NA02SC017Q04NA03SC017Q04NA04

SC017Q05NA01SC017Q05NA02SC017Q05NA03SC017Q05NA04

SC017Q06NA01SC017Q06NA02SC017Q06NA03SC017Q06NA04

SC017Q07NA01SC017Q07NA02SC017Q07NA03SC017Q07NA04

SC017Q08NA01SC017Q08NA02SC017Q08NA03SC017Q08NA04

SC017



'? התיכ י ידימלתל  דיתעל ) עוצקמ  תריחבל  עגונב  ץועיי   ) תיעוצקמ הנווכה  ןתמל  יארחא  רפסה  תיבב  ימ 

( .תומיאתמה תויורשפאה  לכ  תא  רחב  )

תיעוצקמ הנווכה  רפסה  תיבב  ןיא 

תיעוצקמ הנווכה  ןתמל  תוירחאב  םיקלוח  םירומה  לכ 

תיעוצקמ הנווכה  ןתמל  םיארחאה  םה  םימיוסמ  םירומ 

( רתוי וא  דחא   ) תיעוצקמ הנווכהל  ץעוי  קסעומ  רפסה  תיבב 

וא דחא   ) תיעוצקמ הנווכהל  ינוציח  ץעוי  תועיבקב  עיגמ  רפסה  תיבל 
( רתוי

SC161Q01SA01

SC161Q02SA01

SC161Q03SA01

SC161Q04SA01

SC161Q05SA01

SC161



Branching rule

Rule: IF (^SC161Q01SA01=1) THEN GOTO ^SC155 ELSE GOTO ^SC162

SC161R01



? תעצומ איה  הבש  ךרדה  תא  ראתמ  הלאה  םידגיהה  ןיבמ  הזיא  התיכ י ,' ידימלתל  תיעוצקמ  הנווכה  רפסה  תיבב  תנתינ  םא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

ךכב םיניינועמה  םידימלתל  קר  תנתינ  תיעוצקמ  הנווכה 

ועבקנש םידעומב  םידימלתהמ  דחא  לכל  תנתינ  תיעוצקמ  הנווכה 
שארמ

SC162Q01SA01

SC162Q01SA02

SC162



? םיילטיגיד םירישכמב  שומיש  תועצמאב  הארוהה  תאו  הדימלה  תא  רפשל  ךרפס  תיב  לש  תלוכיל  עגונב  הלאה  םידגיהל  םיכסמ  התא  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

( םימכח תוחולו  םינופטראמס  םיטלבאט , םיבשחמ , ןוגכ  םינוש  םיגוסמ  םיילטיגיד  םירישכמל  סחייתה  )

םיכסמ אל  םיכסמדואמ  םיכסמםיכסמאל  דואמ 

ֵפַסְמ קּ אוה  טנרטניאל  םירבוחמה  םיילטיגידה  םירישכמה  רפסמ 

תֶֶקּפַסְמ רפסה  תיבב  טנרטניאב  השילגה  תוריהמ 

ֵפַסְמ קּ אוה  הארוהל  םישמשמה  םיילטיגידה  םירישכמה  רפסמ 

םהלש בושחמה  תלוכי  תניחבמ  קיפסמ  םיקזח  רפסה  תיבב  םיילטיגידה  םירישכמה 

תוְקּפַסְמ רפסה  תיב  תושרל  תודמועה  תונכותה 

הארוהב םיילטיגיד  םירישכמ  בלשל  ידכ  תוצוחנה  תויגוגדפו  תוינכט  תויונמוימ  ילעב  םה  םירומה 

םיילטיגיד םירישכמב  שומיש  םיבלשמה  םירועיש  תנכה  ךרוצל  ןמז  קיפסמ  שי  םירומל 

םיילטיגיד םירישכמב  שמתשהל  דציכ  דומלל  םהל  תרשפאמה  הליעי  תיעוצקמ  הכימת  םילבקמ  םירומה 

(Moodle "ב , ושמ לשמל   ) הדימלב תכמותה  הליעי  תנווקמ  המרופטלפ  שי 

הארוהב םיילטיגיד  םירישכמ  בלשל  םתוא  דדועל  ידכ  םיצירמת  םילבקמ  םירומה 

בושחמ יניינעב  ךמסומ  ינכט  עויס  קיפסמ  שי  רפסה  תיבב 

SC155Q01HA01SC155Q01HA02SC155Q01HA03SC155Q01HA04

SC155Q02HA01SC155Q02HA02SC155Q02HA03SC155Q02HA04

SC155Q03HA01SC155Q03HA02SC155Q03HA03SC155Q03HA04

SC155Q04HA01SC155Q04HA02SC155Q04HA03SC155Q04HA04

SC155Q05HA01SC155Q05HA02SC155Q05HA03SC155Q05HA04

SC155Q06HA01SC155Q06HA02SC155Q06HA03SC155Q06HA04

SC155Q07HA01SC155Q07HA02SC155Q07HA03SC155Q07HA04

SC155Q08HA01SC155Q08HA02SC155Q08HA03SC155Q08HA04

SC155Q09HA01SC155Q09HA02SC155Q09HA03SC155Q09HA04

SC155Q10HA01SC155Q10HA02SC155Q10HA03SC155Q10HA04

SC155Q11HA01SC155Q11HA02SC155Q11HA03SC155Q11HA04

SC155



? הלאה םירבדה  םימייק  ךרפס  תיבב  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

םיילטיגיד םירישכמב  שומיש  אשונב  ירפס  תיב  ןונקת 

תויגוגדפ תורטמל  םיילטיגיד  םירישכמב  שומיש  אשונב  םייפיצפס  םילהנ 

םימיוסמ תועוצקמב  הארוהו  הדימל  ךרוצל  םיילטיגיד  םירישכמ  בולישל  תינכת 

תויגוגדפ תורטמל  םיילטיגיד  םירישכמב  שומישל  עגונב  םינוידל  הארוהה  תווצ  םע  םיעובק  םישגפמ 

טנרטניאב תיארחא  תוגהנתהל  עגונב  םידימלת  תייחנהל  תרדגומ  תינכת 

הדימלבו הארוהב  המודכו ) פאסטאוו  קובסייפ ,  ) תויתרבח תותשרב  שומישל  עגונב  תרדגומ  תוינידמ 

הארוהב םיילטיגיד  םירישכמב  שומישל  עגונב  םירומ  ןיב  הלועפ  ףותיש  םודיקל  תרדגומ  תינכת 

םירישכמ םיבלשמה  הארוה  ירמוחו  הארוה  תושיג  חתפל  וא  ךירעהל  קולחל , ידכ  םישגפנ  םירומ  ובש  רדגומ  ןמז 
םיילטיגיד

SC156Q01HA01SC156Q01HA02

SC156Q02HA01SC156Q02HA02

SC156Q03HA01SC156Q03HA02

SC156Q04HA01SC156Q04HA02

SC156Q05HA01SC156Q05HA02

SC156Q06HA01SC156Q06HA02

SC156Q07HA01SC156Q07HA02

SC156Q08HA01SC156Q08HA02

SC156



.םהידלי רובע  רפס  תיב  םירחוב  םהשכ  םירוהה  ינפל  תודמועה  תויורשפאה  ןהמ  תעדל  םיניינועמ  ונא 

? ךתביבסב דומילה  תויורשפא  תא  רתויב  הבוטה  הרוצב  ראתמ  הלאה  םידגיהה  ןמ  הזיא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

.ונלש םידימלתה  לע  םירחתמה  הז  רוזאב  רתוי  וא  רפס  יתב  ינש  שי 

.ונלש םידימלתה  לע  הרחתמה  הז  רוזאב  דחא  רפס  תיב  דוע  שי 

.ונלש םידימלתה  לע  םירחתמה  הז  רוזאב  רפס  יתב  דוע  ןיא 

SC011Q01TA01

SC011Q01TA02

SC011Q01TA03

SC011



? ךרפס תיבל  םידימלת  תלבק  תעב  הלאה  םימרוגה  םילקשנ  תופיכת  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

םעפ דימתםימעפלףא 

( ןוימ ינחבמ  תוברל   ) דימלתה לש  םיידומיל  םיגשיה 

םימדוק רפס  יתבמ  תוצלמה 

רפסה תיב  לש  תיתדה  וא  תיכוניחה  השיגל  םירוהה  תמכסה 

תדחוימ המגמב  ןיינועמ  וא  תדחוימ  תינכתל  קוקז  דימלתה  םאה 

רבעשל םידימלת  לש  וא  הווהב  םידימלת  לש  החפשמ  ינבל  תנתינה  הפדעה 

דימלתה לש  םירוגמה  רוזא 

רחא םרוג 

SC012Q01TA01SC012Q01TA02SC012Q01TA03

SC012Q02TA01SC012Q02TA02SC012Q02TA03

SC012Q03TA01SC012Q03TA02SC012Q03TA03

SC012Q04TA01SC012Q04TA02SC012Q04TA03

SC012Q05TA01SC012Q05TA02SC012Q05TA03

SC012Q06TA01SC012Q06TA02SC012Q06TA03

SC012Q07TA01SC012Q07TA02SC012Q07TA03

SC012



.תונוש תולוכי  ילעב  םידימלת  רובע  הנוש  ןפואב  הארוהה  תא  םינגראמש  רפס  יתב  שי 

'? התיכב י םידימלתל  עגונב  הז  אשונב  ךרפס  תיב  תוינידמ  יהמ 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

תועוצקמה םידחאלכב  עוצקמתועוצקמב  םושב 

םהלש תולוכיה  יפל  תוצבקהל  םיקלוחמ  םידימלתה 

( תינגורטה התיכב  תמאתומ  הארוה   ) התיכה ךותב  םהלש  תולוכיה  יפל  םיקלוחמ  םידימלתה 

SC042Q01TA01SC042Q01TA02SC042Q01TA03

SC042Q02TA01SC042Q02TA02SC042Q02TA03

SC042



? הלאה תורטמל  םישמשמ  התיכ י ' ידימלת  לש  םינויצה  ךרפס  תיבב  םאה 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

םהלש הדימלה  לע  בושמ  םידימלתל  תתל 

םדלי תומדקתה  לע  םירוהל  חוודל 

( התיכ ריאשהל  וא  תולעהל   ) הנשה ףוסב  םידימלת  לש  רבעמל  עגונב  תוטלחה  לבקל 

תוצבקהל םידימלת  ןיימל 

םייצרא וא  םייזוחמ  םיגשיהל  רפסה  תיב  יגשיה  תא  תוושהל 

הנשל הנשמ  רפסה  תיב  לש  תומדקתהה  רחא  בוקעל 

םירומה לש  תויביטקפאה  תא  טופשל 

םרפשל םוקמ  שיש  םידומילה  תינכתב  וא  הארוהב  םיטביה  תוהזל 

םידימלתה יכרוצל  הארוהה  תא  םיאתהל 

םירחא רפס  יתבל  ךרפס  תיב  תא  תוושהל 

תודועת םידימלתל  תתל 

SC154Q01HA01SC154Q01HA02

SC154Q02WA01SC154Q02WA02

SC154Q03WA01SC154Q03WA02

SC154Q04WA01SC154Q04WA02

SC154Q05WA01SC154Q05WA02

SC154Q06WA01SC154Q06WA02

SC154Q07WA01SC154Q07WA02

SC154Q08WA01SC154Q08WA02

SC154Q09HA01SC154Q09HA02

SC154Q10WA01SC154Q10WA02

SC154Q11HA01SC154Q11HA02

SC154



? הלאה ( Accountability  ) תויתוירחאה יכילהב  םישמשמ  ךרפס  תיב  לש  םיגשיהה  ינותנ  םאה 

.םימייסמה רועיש  תא  וא  הבכִשה , לש  וא  רפסה  תיב  לש  תוללקושמ  םינחבמ  תואצות  םיללוכ  םיגשיהה  ינותנ 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

( תרושקתב לשמל   ) בחרה רוביצב  םימסרפתמ  ךרפס  תיב  לש  םיגשיהה  ינותנ 

תשר וא  תימוקמה  תושרה  ךוניחה , דרשמ  ידי  לע  ןמז  ךרואל  בקעמב  םיאצמנ  ךרפס  תיב  לש  םיגשיהה  ינותנ 
.ךוניחה

םירוהל תורישי  םירבעומ  ךרפס  תיב  לש  םיגשיהה  ינותנ 

SC036Q01TA01SC036Q01TA02

SC036Q02TA01SC036Q02TA02

SC036Q03NA01SC036Q03NA02

SC036



? םימייק םה  עודמ  ךרפס ? תיבב  םימייק  רופישלו , תוכיא  תחטבהל  םידעוימה  הלאה , םיעצמאה  םאה 

( .הרזעה רותפכ  לע  ץחל  רפסה ," תיב  לש  תינוציח  הכרעה   " וא רפסה " תיב  לש  תימינפ  הכרעה   " םיחנומל ףסונ  רבסהל  קוקז  התא  םא  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

תיב ךותמ  םימרוג  ידי  לע  עצבתהל  הלוכי  הכרעהה  .וכרעוי  םימוחת  וליא  רידגמ  רפסה  תיב  ותרגסמבו  רפסה , תיב  ידי  לע  להונמש  ךילהתמ  קלחכ  הכרעה  רפסה : תיב  לש  תימינפ  הכרעה 
.ךכ ךרוצל  הנימ  רפסה  תיבש  םינוגרא  וא  םישנא  ידי  לע  וא  רפסה 

.םיכרעומה םימוחתה  תא  רידגמ  וניא  רפסה  תיב  .ינוציח  ףוג  ידי  לע  חקופמו  להונמש  ךילהתמ  קלחכ  הכרעה  רפסה : תיב  לש  תינוציח  הכרעה 

תויחנהל םאתהב  לשמל  הבוח , הז  ןכ ,
תושרה לש  וא  ךוניחה  דרשמ  רפסהלש  תיב  תמזויב  אלןכ ,

תימצע הכרעה  / תימינפ הכרעה 

תינוציח הכרעה 

רפסה תיב  לש  םייכוניחה  םידעיה  לשו  םידומילה  תינכת  לש  בותכ  ָטְרפִמ 

םידימלתה יגשיה  לש  םיטרדנטס  ובו  בותכ  טרפמ 

דועית םירומ , וא  םידימלת  לש  תוחכונ  תוחכונ : ינותנ  לש  יתטיש  םושיר 
יעוצקמ חותיפל  תויוליעפב  םירומ  לש  תופתתשה 

וא תורגב  תדועתל  םיאכזה  ירועיש  לשו  םינחבמ  תואצות  לש  יתטיש  םושיר 
רמג תדועתל 

םירומל םירועישל , עגונב  לשמל   ) םידימלתהמ בותכ  בושמ  תשקב 
( םיבאשמלו

םירומ תכרדה 

רתוי וא  דחא  החמומ  ץעוי  תרזעב  רפסה  תיב  רופישל  דעוימה  עובק  ץועיי 
תוחפל םישדוח  השיש  ךשמב 

תורפס וא  ןושל  הפשה -  תועוצקמ  תארוהל  תיטרדנטס  תוינידמ  םושיי 
חותיפב הוולמו  םיפתושמ  הארוה  ירמוח  תללוכה  םידומיל  תינכת  רמולכ , )

( ותרשכהבו הארוהה  תווצ 

SC037Q01TA01SC037Q01TA02SC037Q01TA03

SC037Q02TA01SC037Q02TA02SC037Q02TA03

SC037Q03TA01SC037Q03TA02SC037Q03TA03

SC037Q04TA01SC037Q04TA02SC037Q04TA03

SC037Q05NA01SC037Q05NA02SC037Q05NA03

SC037Q06NA01SC037Q06NA02SC037Q06NA03

SC037Q07TA01SC037Q07TA02SC037Q07TA03

SC037Q08TA01SC037Q08TA02SC037Q08TA03

SC037Q09TA01SC037Q09TA02SC037Q09TA03

SC037Q10NA01SC037Q10NA02SC037Q10NA03

SC037



םיאצומ וא  םירזגמ  תודע , לשמל   ) תונוש תויוברת  לע  הדימלל  עגונב  ךרפס  תיבב  םירומ  ברקב  תוגוהנה  תוטישה  תא  םיפקשמ  הלאה  םיטפשמה  םאה 
(? םינוש

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

.לארשיב תויחה  תונוש  תויתוברת  תוצובק  לש  הירוטסיהה  לע  םידמול  רפסה  תיבב  םידימלתה 

.תורחא תונידמב  תויחה  תונוש  תויתוברת  תוצובק  לש  הירוטסיהה  לע  םידמול  רפסה  תיבב  םידימלתה 

תונוש תויתוברת  תוצובק  לש  תונמא ) םיגהנמ , םיכרע , תומרונ , תונומא , לשמל   ) תוברתה לע  םידמול  רפסה  תיבב  םידימלתה 
.לארשיב תויחה 

.תונוש תויוברת  לש  טבמ  תודוקנמ  םייתרבחו  םיירוטסיה  םיעוריא  לע  םידמול  רפסה  תיבב  םידימלתה 

(. תויתרבח וא  תוינתא  תויתד , תוימואל , לשמל   ) תויוהז לש  ןווגמ  אטבל  םידימלתה  תא  תודדועמה  תויוליעפב  ךמות  רפסה  תיב 

.תורחא תונידמב  רפס  יתב  םע  םידימלת  יפוליח  תינכת  עיצמ  רפסה  תיב 

(. םינוש םיאצומ  וא  םירזגמ  תודע , לשמל   ) תונוש תויתוברת  תוצובק  ריכהל  םידימלתל  םירשפאמה  םיעוריא  ןגראמ  רפסה  תיב 

.תונוש תויוברת  לש  םיגח  םיגגוח  רפסה  תיבב 

.תויתרבחה תותשרה  וא  טנרטניאה  תועצמאב  תורחא  תויוברתמ  םישנא  םע  רשק  רוציל  םידימלת  דדועמ  רפסה  תיב 

תדימל הצובקב , הדובע  תועצמאב  לשמל   ) תויוברת ןיב  תונושה  לע  םידימלת  דמלל  ידכ  תונוש  תושיג  ץמאמ  רפסה  תיב 
(. המודכו תונמא  הקיזומ , תויעב , ןורתפ  תויצלומיס , םיתימע ,

SC165Q01HA01SC165Q01HA02

SC165Q02HA01SC165Q02HA02

SC165Q03HA01SC165Q03HA02

SC165Q04HA01SC165Q04HA02

SC165Q05HA01SC165Q05HA02

SC165Q06HA01SC165Q06HA02

SC165Q07HA01SC165Q07HA02

SC165Q08HA01SC165Q08HA02

SC165Q09HA01SC165Q09HA02

SC165Q10HA01SC165Q10HA02

SC165



? ךרפס תיבב  הארוהה  תווצ  לע  תלבוקמה  העד  םיפקשמ  הלאה  םידגיהה  הדימ  וזיאב 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

דחא ףא  לע  תלבוקמ  אל 
דחא ףא  לע  טעמכ  וא 

לע תלבוקמ 
םהמ קלח 

לע תלבוקמ 
םהמ םיבר 

םלוכ לע  תלבוקמ 
םלוכ לע  טעמכ  וא 

.םינוש םיכרע  תויהל  םילוכי  תונוש  תויוברתמ  םישנאלש  ודמלי  םידימלתש  בושח 

.תורחא תויוברת  דבכל  רשפאה  לככ  םדקומ  דומלל  םיכירצ  םידימלת 

.םהל םיפתושמה  םירבדה  תא  וריכי  םינוש  םיאצוממ  םידימלתש  בושח  התיכב 

תאיצמ ידי  לע  תקולחמה  תא  רותפל  םתוא  דדועל  ךירצ  םינוש , םיאצוממ  םידימלת  ןיב  םיכוסכס  שישכ 
.ףתושמ הנכמ 

SC166Q02HA01SC166Q02HA02SC166Q02HA03SC166Q02HA04

SC166Q03HA01SC166Q03HA02SC166Q03HA03SC166Q03HA04

SC166Q05HA01SC166Q05HA02SC166Q05HA03SC166Q05HA04

SC166Q06HA01SC166Q06HA02SC166Q06HA03SC166Q06HA04

SC166



'? התיכב י הלאה  םיאשונה  תארוהל  םידומיל  תינכת  תמייק  םאה 

( .תירפס - תיבה וא  תיצראה  המרל  סחייתה  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

תונוש תונידממ  וא  תונוש  תויוברתמ  םישנא  םע  םירשק  תריצי 

תונוש תויוברת  לע  עדי 

תויתוברת - ןיב תויווחל  תוחיתפ 

תיתוברת ּתונושל  דובכ 

הרז הפש 

תיתרוקיב הבישח  תויונמוימ 

SC167Q01HA01SC167Q01HA02

SC167Q02HA01SC167Q02HA02

SC167Q03HA01SC167Q03HA02

SC167Q04HA01SC167Q04HA02

SC167Q05HA01SC167Q05HA02

SC167Q06HA01SC167Q06HA02

SC167



'? התיכב י הלאה  םיאשונה  תארוהל  םידומיל  תינכת  תמייק  םאה 

( .תירפס - תיבה וא  תיצראה  המרל  סחייתה  )

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

ץראה רודכ  תוממחתהו  םילקא  יוניש 

( תוֵפגַמ לשמל   ) םלועב תואירבה  בצמ 

( הנידמל הנידממ  םישנא  לש  רבעמ   ) הריגה

םיימואל - ןיב םיכוסכס 

םלועב םינוש  םירוזאב  הנוזת  - תת וא  בער 

ינועל תוביס 

םלועב םינוש  םירוזאב  םישנל  םירבג  ןיב  ןויווש 

SC158Q01HA01SC158Q01HA02

SC158Q02HA01SC158Q02HA02

SC158Q04HA01SC158Q04HA02

SC158Q07HA01SC158Q07HA02

SC158Q08HA01SC158Q08HA02

SC158Q09HA01SC158Q09HA02

SC158Q12HA01SC158Q12HA02

SC158



? הלאה תועפותה  לשב  ךרפס  תיבב  םידימלתה  תדימל  תעגפנ  המכ  דע 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אל דואמללכ  תמיוסמטעמ  הברההדימב 

רושיא אלל  רפסה  תיבמ  םידימלת  תורדעיה 

רושיא אלל  םירועישמ  םידימלת  תורדעיה 

םירומ יפלכ  םידימלת  לש  דובכ  רסוח 

םידימלתה ברקב  םימס  וא  לוהוכלא  תכירצ 

םהילע םימייאמה  וא  םירחא  םידימלת  םידיחפמה  םידימלת 

םיבושק םניאש  םידימלת 

םידימלתה לש  םיישיאה  םיכרצה  לע  םינוע  םניאש  םירומ 

םירומ לש  תורדעיה 

םייונישל הארוהה  תווצ  תודגנתה 

םידימלת לא  יַדמ  הבר  תושקונב  םיסחייתמה  םירומ 

םירועישל בטיה  םינכומ  םניאש  םירומ 

SC061Q01TA01SC061Q01TA02SC061Q01TA03SC061Q01TA04

SC061Q02TA01SC061Q02TA02SC061Q02TA03SC061Q02TA04

SC061Q03TA01SC061Q03TA02SC061Q03TA03SC061Q03TA04

SC061Q04TA01SC061Q04TA02SC061Q04TA03SC061Q04TA04

SC061Q05TA01SC061Q05TA02SC061Q05TA03SC061Q05TA04

SC061Q11HA01SC061Q11HA02SC061Q11HA03SC061Q11HA04

SC061Q06TA01SC061Q06TA02SC061Q06TA03SC061Q06TA04

SC061Q07TA01SC061Q07TA02SC061Q07TA03SC061Q07TA04

SC061Q08TA01SC061Q08TA02SC061Q08TA03SC061Q08TA04

SC061Q09TA01SC061Q09TA02SC061Q09TA03SC061Q09TA04

SC061Q10TA01SC061Q10TA02SC061Q10TA03SC061Q10TA04

SC061



? רפסה תיבב  םימושרה  םידימלתה  לש  ללוכה  רפסמה  היה  המ  ראורבפב 2018 , ןוכנ ל-1 

( .הז ןיממ  םימושר  םידימלת  ןיא  םא  ספא ) " ) 0  " דלקה .הרוש  לכב  רפסמ  דלקה  )

: םינבה רפסמ 

: תונבה רפסמ 

SC002Q01TA01

SC002Q02TA01

SC002



? הלאה םינייפאמה  ילעב  םה  ךרפס  תיבב  התיכ י ' ידימלתמ  ךתכרעהל  םיזוחא  המכ 

( .תוירוגטק המכל  ךייתשהל  םייושע  םידימלת  )

( .םיאתמה זוחאה  לא  רותפכה  תא  זזה  )

םינחבנ םה  הבש  הפשהמ  הנוש  םהלש  םאה  תפשש  םידימלת 
הזיפ ןחבמב 

םידחוימ םיכרצ  םע  םידימלת 

ךומנ ימונוקא  - ויצוס עקרמ  םידימלת 

SC048Q01NA01

0%100%

SC048Q02NA01

0%100%

SC048Q03NA01

0%100%

SC048



.ךרפס תיבב  התיכב י ' םידימלת  ברקב  בשחמ  - דימלת סחיה  לע  עדימ  ףוסאל  איה  הלאה  תולאשה  תרטמ 

( .םייק אל  םא  ספא ) " ) 0  " דלקה .הרוש  לכב  רפסמ  דלקה  )

רפסמ

? ךרפס תיבב  התיכב י ' םידימלתה  לכ  ךס  והמ 

? םיידומיל םיכרצל  הלא  םידימלת  תושרל  םידמוע  ךרעב  םיבשחמ  המכ 

? טנרטניאל םירבוחמ  "ל  נה םיבשחמהמ  המכ  ךרעב 

(? םיטלבאט ללוכ   ) םידיינ םיבשחמ  םה  הלאה  םיבשחמהמ  המכ  ךרעב 

? רפסה תיבב  ךתכרעהל  שי  םימכח  תוחול  המכ 

? רפסה תיבב  ךתכרעהל  שי  םינרקמ  המכ 

? רפסה תיבב  ךתכרעהל  שי  םירומה , תושרל  םידמועה  טנרטניאל  םירבוחמ  םיבשחמ  המכ 

SC004Q01TA01

SC004Q02TA01

SC004Q03TA01

SC004Q04NA01

SC004Q05NA01

SC004Q06NA01

SC004Q07NA01

SC004



? ךרפס תיב  לש  הארוהה  תווצב  שי  הלאה  תוירוגטקהמ  םירומ  המכ 

םירומ ובשחיי  םירומה  רתי  לכ  .םידומילה  תנש  לכ  ךשמב  הרשמ  תוחפל ב-90%  קסעומה  הרומ  אוה  האלמ  הרשמב  הרומ  .תיקלח  הרשמב  םירומ  םגו  האלמ  הרשמב  םירומ  םג  לולכל  שי 
.תיקלח  הרשמב 

.הרומה לש  רתויב  ההובגה  הלכשהה  תמר  תא  קר  ןובשחב  איבהל  שי 

( .םירומ ןיא  םא  ספא ) " ) 0  " דלקה .הלאה  תוירוגטקה  ןמ  תחא  לכב  תיקלח  הרשמבו  האלמ  הרשמב  םירומה  רפסמ  תא  דלקה  )

האלמ תיקלחהרשמ  הרשמ 

םירומה לכ  ךס 

ךוניחה דרשמ  ידי  לע  םיכמסומה  םירומ  םה  המכ  םירומה , לכ  ךס  ךותמ 

.( B.Sc. ,B.Ed. ,B.A לשמל  ) ןושאר ראות  ילעב  םה  םירומ  המכ  םירומה , לכ  ךס  ךותמ 

ינש ראות  ילעב  םה  םירומ  המכ  םירומה , לכ  ךס  ךותמ 

ישילש ראות  ילעב  םה  םירומ  המכ  םירומה , לכ  ךס  ךותמ 

SC018Q01TA01SC018Q01TA02

SC018Q02TA01SC018Q02TA02

SC018Q05NA01SC018Q05NA02

SC018Q06NA01SC018Q06NA02

SC018Q07NA01SC018Q07NA02

SC018



? יעוצקמ חותיפל  תינכתב  ףתתשה  ךרפס  תיבב  הארוהה  תווצמ  זוחא  הזיא  םינורחאה , םישדוחה  תשולשב 

אלש היושע  וא  תרכומ  הרשכהכ  בשחיהל  היושע  תינכתב  תופתתשהה  .תויגוגדפ  תוקיטקרפ  וא  הארוה  ירושיכ  חתפל  התרטמש  תילמרופ  תינכת  איה  יעוצקמ  חותיפל  תינכת 
.ךוניחבו הארוהב  דקמתהלו  תוחפל  דחא  םוי  ךשמיהל  תבייח  תינכתה  .תרכומ  הרשכהכ  בשחיהל 

( .יעוצקמ חותיפל  ןהשלכ  תויוליעפב  ללכ  ףתתשה  אל  הארוהה  תווצ  םא  ספא ) " ) 0  " רחב .םיאתמה  זוחאה  לא  רותפכה  תא  זזה  )

ךרפס תיבב  הארוהה  תווצ  לכ 

SC025Q01NA01

0%100%

SC025



? תורחא תונידממ  םיחרוא  םירומ  חראמ  ךרפס  תיב  םאה 

( .דבלב תחא  תורשפא  רחב  )

ןכ

אל

SC159Q01HA01

SC159Q01HA02

SC159



? ךרפס תיבב  התיכ י ' ידימלת  לש  םאה  תותיכ  לש  עצוממה  לדוגה  המ 

( .תחא תורשפא  רחב  )

תוחפ וא  םידימלת   15

םידימלת  20-16

םידימלת  25-21

םידימלת  30-26

םידימלת  35-31

םידימלת  40-36

םידימלת  45-41

םידימלת  50-46

םידימלת רתוי מ-50 

SC003Q01TA01

SC003Q01TA02

SC003Q01TA03

SC003Q01TA04

SC003Q01TA05

SC003Q01TA06

SC003Q01TA07

SC003Q01TA08

SC003Q01TA09

SC003



? תיחכונה םידומילה  תנשב  תותיכ י ' ידימלתל  עיצמ  ךרפס  תיב  הלאה  תויוליעפה  ןמ  וליא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

הלהקמ וא  תרומזת  הקהל ,

רפסה תיב  לש  רמזחמ  וא  הגצה 

ןיזגמ וא  רפסה  תיב  ןותיע  רפסה , תיב  לש  רוזחמ  רפס 

תובא יתבב  תובדנתה  לשמל  תובדנתה , תויוליעפ 

האירק ןודעומ 

(Debating  ) טייביד גוח 

תונמא תויוליעפ  וא  תונמא  גוח 

טרופס תויוליעפ  וא  טרופס  תרחבנ 

( תוצרהל םיאבה  םיאנותיעו  םירפוס  לשמל   ) םישגפמ וא  תואצרה 

תוימוקמ תוירפס  םע  הלועפ  יפותיש 

םיימוקמ םינותיע  םע  הלועפ  יפותיש 

SC053Q01TA01SC053Q01TA02

SC053Q02TA01SC053Q02TA02

SC053Q03TA01SC053Q03TA02

SC053Q04TA01SC053Q04TA02

SC053Q12IA01SC053Q12IA02

SC053Q13IA01SC053Q13IA02

SC053Q09TA01SC053Q09TA02

SC053Q10TA01SC053Q10TA02

SC053Q14IA01SC053Q14IA02

SC053Q15IA01SC053Q15IA02

SC053Q16IA01SC053Q16IA02

SC053



? רפסה תיבב  תיברע ) / תירבע  ) דומילה תפש  הניא  םהלש  םאה  תפשש  התיכב י ' םידימלתל  ךרפס  תיבב  תועצומ  הלאה  תויורשפאהמ  וליא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

לשמל  ) דומילה תפשב  םהיתויונמוימ  תא  חתפל  ןתרטמש  רובגת  תועש  םילבקמו  תוליגר  תותיכב  םידמול  הלאה  םידימלתה 
(. תרושקת ירושיכו  םילימ  רצוא  קודקד , בותכו , אורק 

תפשב םהיתויונמוימ  תא  חתפל  התרטמש  תידוחיי  תרגסמב  םידמול  הלאה  םידימלתה  תוליגר , תותיכל  םירבוע  םהש  ינפל 
(. תרושקת ירושיכו  םילימ  רצוא  קודקד , בותכו , אורק  לשמל   ) דומילה

.םהלש םאה  תפשב  םימיוסמ  תועוצקמב  רובגת  םילבקמ  הלאה  םידימלתה  תוליגר , תותיכל  םירבוע  םהש  ינפל 

.תופשה יתשב  הטילש  חתפל  ידכ  םהלש , םאה  תפשב  םהידומילמ  דבכנ  קלח  םידמול  הלאה  םידימלתה 

.הלאה םידימלתה  לש  םידחוימה  םיכרצה  לע  תונעל  ידכ  ןטקומ  התיכב  םידימלתה  רפסמ 

SC150Q01IA01SC150Q01IA02

SC150Q02IA01SC150Q02IA02

SC150Q03IA01SC150Q03IA02

SC150Q04IA01SC150Q04IA02

SC150Q05IA01SC150Q05IA02

SC150



וא רמג  תדועתל  םיאכז  תויהל  ילבמ  רפסה  תיב  תא  ובזע  רפסה , תיבב  רתויב  ההובגה  התיכב  םידימלתהמ  םיזוחא  המכ  תמדוקה , םידומילה  תנשב 
? תורגב תדועתל 

( .הדובעל וא  ךשמה  ידומילל  תיעוצקמ , הרשכה  לש  תודסומל  ההובג , הלכשהל  תודסומל  לבקתהל  םידימלתל  תרשפאמה  הדועת  איה  תורגב " תדועת  וא  רמג  תדועת  )"

( .וזכ הדועת  ילב  רפסה  תיב  תא  ובזעש  םידימלת  ויה  אל  םא  ספא ) " ) 0  " רחב .םיאתמה  זוחאה  לא  רותפכה  תא  זזה  )

SC164Q01HA01

0%100%

SC164



Consistency check rule

Rule: IF ^SC164Q01HA01 > 50

.ךתבושת תא  קודב  לודג מ-50% . ךרעה  :Message

SC164E01



? רפסה תיבל  תורושקה  הלאה  תויוליעפב  ופתתשהש  םידימלתה  ירוה  זוחא  היה  המ  תיחכונה , םידומילה  תנשב 

( .תוליעפב ופתתשה  םירוהה  לכ  םא  האמ ) " ) 100  " רחב .תוליעפב  ופתתשהש  םירוה  ןיא  םא  ספא ) " ) 0  " רחב .םיאתמה  זוחאה  לא  רותפכה  תא  זזה  )

.םדלי תומדקתהב  הרומה  םע  םתמזויב , ונד ,

.םדלי תומדקתהב  דליה , לש  םירומה  דחא  תמזויב  ונד ,

דעו המגודל  רפסה , תיב  לש  תוינידמה  תעיבקב  ופתתשה 
.םירוה תגהנה  וא  םירוה ,

תועשל ץוחמ  תויוליעפל  וא  תויזיפ  תויוליעפל  ובדנתה 
הדובע וא  ןוניג  תורגנ , הנבמ , תקוזחת  המגודל   ) םידומילה

(. לויט טרופס , רפסה , תיב  לש  הגצה  רצחב ,

SC064Q01TA01

0%100%

SC064Q02TA01

0%100%

SC064Q03TA01

0%100%

SC064Q04NA01

0%100%

SC064



? תוליגרה םידומילה  תועשב  םידמלנה  הפשה  ירועישל  רבעמ  תורפס ) וא  ןושל ו/  ) הפש ירועיש  עיצמ  ךרפס  תיב  םאה 

( .תחא תורשפא  רחב  )

ןכ

אל

SC152Q01HA01

SC152Q01HA02

SC152



Branching rule

Rule: If (^SC152Q01HA02 = 1) then GOTO ^SC052 ELSE GOTO ^SC160

SC152R01



? םיעצומ םיפסונ  תורפס ) וא  ןושל ו/  ) הפש ירועיש  וליא 

( .תחא תורשפא  רחב  )

םימדקתמל הרשעה 

םישקתמל רובגת 

םישקתמל רובגת  םגו  םימדקתמל  הרשעה  םג 

האירקב תמדוקה  םהיגשיה  תמר  ךמס  לע  םידימלתה  תקולח  אלל  הארוה 

SC160Q01WA01

SC160Q01WA02

SC160Q01WA03

SC160Q01WA04

SC160



'? התיכ י ידימלתל  עיצמ  ךרפס  תיב  םידומילב  הכימת  וזיא 

( .הרוש לכב  תחא  תורשפא  רחב  )

אלןכ

םהלש תיבה  ירועיש  תא  ןיכהל  םילוכי  םידימלתה  םהבש  םירדח 

תיבה ירועיש  תנכהב  תווצה  לש  הרזע 

םיכנוח םידימלת 

SC052Q01NA01SC052Q01NA02

SC052Q02NA01SC052Q02NA02

SC052Q03HA01SC052Q03HA02

SC052



! ןולאשה יולימב  תעקשהש  ץמאמה  לעו  הלועפה  ףותיש  לע  הבר  הדות 

SCEnd01


