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 מבחניםהנחיות להכנת 
 

 .רקע 

הצעות למבחנים בכל המקצועות בהם מתקיימים מבחנים פנימיים  להכין לכל קורס,על פי הוראות האגף להכשרה, יש 

נוהל עריכת בחינות פנימיות בעלות תוקף ראה  – המבחנים ממוחשבים וגם אם אינם ממוחשבים(מכל הסוגים )גם אם 

כיום בעזרת מחשב )תוכנת המבחנים / מחולל המבחנים( . במבחנים פנימיים הנערכים למבוגרים חיצוני בקורסים

כל קורס וקורס ללהכין ימשיכו המבחנים להתקיים בעזרת המחשב ובמאגרים הקיימים. יחד עם זאת, עדיין חלה חובה 

  .של אותם מקצועות הצעות של מבחנים פנימיים חדשיםבנפרד 

 

 מבוא.

רך שמטרתה להגיע ליעדים מקצועיים מוגדרים. כדי שניתן יהיה הכנת תכנית לימוד לכל מקצוע שהוא, היא התוויית ד

סוגי המבחנים הם רבים ושונים. חיבור זה מתייחס לבדוק אם הנבחנים מסוגלים להגיע לאותם יעדים, יש להכין מבחן. 

"מבחנים מכונה גם של מבחנים סוג זה  בעל ארבע תשובות אפשריות. ,ברירה-רק לסוג אחד של מבחנים: רב

החיבור מתבסס על  (".Multiple Choice"מבחני בחירה מרבות )  –או בלשון מקצועית יותר  "מבחני קוויז", ,קאים"אמרי

משרד העבודה והרווחה, האגף יוסף, -חוברת שהוכנה בעבר: "מבחנים באמצעות מחשב" )פרופ' אורי אדלמן ועוזי בן

 (.1997אדם, -להכשרה ופתוח כח

 

ישאף להכין את  ,)להלן: מדריך( מדריךמורה או משום שכל  שיקבעו,מבחנים היגזרו מומרכיביה, ני ההוראה ימאפי

לכל מבחן חייבים להצמיד מדדים . יעיל ואיכותייגרור תהליך למידה  איכותימבחן  –במילים אחרות תלמידיו למבחנים. 

ב לבדיקת תקפותו ומהימנותו, . בנוסף, כל מבחן חייב להיות מלווה במעקהלהשגתותנאים קריטריונים כן להצלחה בו ו

 כמו גם בניתוח פריטים לבדיקת מרכיביו ועמידתם בפרמטרים של תורת המבחנים.

 

 על מנת להבהיר את הדברים נגדיר כך:

 חוזרות של המבחןהבדיקות בשל אותו מבחן. ככל שהתוצאות מדידות חוזרות ב ,רבה בין תוצאותימידת הק – מהימנות

כך  –תהייה דומות יותר באותם תנאים, בחינות חוזרות של אותו נבחן כל שהתוצאות של כ, או תהיינה דומות יותר

מבחן הירי  –)מקבץ( המבחן מהימן יותר. משל למה הדבר דומה?! לירי אל מטרה. ככל שהפגיעות קרובות יותר זו לזו 

ן נכנס א. כ)מיצוע( המטרה היו אלה פגיעות אל לבימהימן יותר. אלא שגם אם הפגיעות חופפות זו לזו, לא בהכרח 

 .)או מימד התוקף( מימד התקפות

 

ו למדוד. ככל שניתן להתרשם שהמבחן אכן משקף את הידיעות ייכולת המבחן למדוד את אשר התכוונו מתכננ – תקפות

 –כך ניתן לומר שהמבחן תקף יותר. במילים אחרות  –והתאמתן למקצוע המבוקש והיכולות המקצועיות של הנבחן 

 הירי תקף יותר.מבחן  –ככל שהפגיעות במטרה קרובות למרכזה ן הירי, במבח

 ניתן אף לומר שתיתכן מהימנות ללא תקפות, אך לא תיתכן תקפות ללא מהימנות.

 

. משימה מורכבת לחוד משימת מבחןכל מרכיבי משימות המבחן ואת טכניקה שמטרתה לבדוק את  – ניתוח פריטים

הניתוח שיתואר להלן פועל בארבעה רבדים:  .)מסיחים( אחת נכונה ושלוש שגויות משאלה וארבע אפשרויות תשובה.

 ספרי של המבחן, רובד המשימה ורובד הפריט.-רובד ארצי של  המבחן, רובד בית

 

ואין כיתות שמורכבות רק מנחשלים. באוכלוסיה  "גאונים"אנו יוצאים מהנחת עבודה שאין כיתות שמורכבות רק מ

ארבעה עלים. אנו מניחים שחלים כאן כללי ההתפלגות  עללכך הוא כמו הסיכוי למצוא תלתן ב הטרוגנית הסיכוי

, כמה תלמידים נחשלים ורוב של תלמידים "גאונים"הנורמלית )הגרף/פעמון של גאוס(. יש בכל כתה מספר תלמידים 

מדריכים. תנודות והבדלים בין ו מורים. לזאת יקרא "כתה נורמלית". אותו כלל חל גם על או קרובים לממוצע ממוצעים

כתות אמנם קיימים. אך הם לא גדולים בדרך כלל. שונות חריגה תיתכן, אך היא מאד מאד נדירה. בכתה נורמלית תהיה 

 ויהיו כמה נכשלים. אולם מרבית הציונים יהיו 100% עד 90% התפלגות נורמלית של ציונים. יהיו כמה הצלחות ברמת

 ין כשלון.לב 90%באינטרוול שבין 

 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/876A5A60-0B0B-4913-9FF6-89371A0203C6/0/intertokefexter.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/876A5A60-0B0B-4913-9FF6-89371A0203C6/0/intertokefexter.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/876A5A60-0B0B-4913-9FF6-89371A0203C6/0/intertokefexter.pdf
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או יותר הצליחו במבחן,  80%כאשר בודקים את התפלגות הציונים של כל הנבחנים במבחן אחד, אנו קובעים שאם 

יחידת מבחן  המבחן קשה מדי. –או יותר נכשלו במבחן  60%קל מדי. אם  , כיחידה סגורה,פירוש הדבר הוא שהמבחן

 . 80-ל 40ין במבחן נע ב תלמידים המצליחיםתחשב לסבירה אם אחוז ה

 

מדריכים ואם אצל כל המורים והאם בודקים את תוצאות המבחנים של כל ואם המבחנים משותפים לכל בתי הספר 

בעיה במבחן ויש לשנותו. זה קיימת קרוב לוודאי ש – חרוץהתוצאות הן הצלחה מסחררת או כשלון מורים והמדריכים ה

 הרובד הארצי.

ויש כמה מדריכים שאצלם ההצלחה מועטה, סביר להניח  נים היא נורמליתאם אצל רוב המדריכים התפלגות הציו

הוא הדבר כאשר בבתי ספר מסוימים או אצל מדריכים מסוימים מסתמנת ספרי. -שהבעיה נעוצה במדריך וברובד הבית

קרה הסיכוי שהבעיה נעוצה דווקא בכתה הלומדת הוא נמוך ובכל מהצלחה אדירה בעוד התמונה הארצית היא שונה. 

 פעמי.-הוא יופיע על בסיס חד

 

 60%המשימה קלה מדי. אם  –או יותר תשובה נכונה  80%כאשר יורדים לנבכי המשימות, אם על שאלה מסוימת ענו 

 , המשימה נחשבת לטובה.80%-ל 40%היא קשה מדי. אם מספר העונים נכונה נע בין  –או יותר נכשלו בה 

לאחר בדיקת כלל  שאלות קלות מדי ראויות להיפסל ולהיגרע מהמבחןלמען הגינות המבחן, שאלות קשות מדי ו

מתוך מבחן של עשרים שאלות לאחר בדיקת מבחני כל הכתה, קרה ששל הקבוצה הנבחנת. הווי אומר שאם  המבחנים

( יתחלק ביניהן. 100%עשרה השאלות הנותרות והניקוד )-ינתן על בסיס שש 100%נפסלו ארבע, הרי שציון של  –

ים אמורים בעיקר אם סיבת הכשלון נעוצה במבחן. קיימת מחלוקת אם נכון הדבר להיעשות גם אם הסיבה הדבר

 כשלון נעוצה במדריך ובבית הספר, שהרי לא ראוי להוציא לשוק המקצועי אדם לא מיומן דיו.ל

 

כל המשיבים -מסךרובד הפריטים. לאחר שב ניתוחרובד המשימה, צריכות כעת לעמוד לב ניתוחהמשימות שעברו את 

מסיחים הם התשובות לשאלה מסוימת, נוכה מספר המשיבים נכונה, מסתכלים ובודקים כמה משיבים משך כל מסיח. 

השגויות שנועדו להסיח את דעת הנבחנים מהתשובה הנכונה כדי לבחון את דבקותם בתורה המקצועית, המשקפת את 

להיות פחות או יותר שווה בין כל המסיחים. מסיחים  צריכהם של המשיבים הנותריההתפלגות יכולותיהם המקצועיות. 

או לא משכו משיבים כלל,  ,יותר משיבים או שבאופן בולט ומובהק משכו מעט משיבים שבאופן בולט ומובהק משכו

 לא נפסלה לשימוש.בכללותה דורשים שינוי, גם אם המשימה 

 

 בין יתרונותיו של מבחן רב ברירה ניתן למנות את אלה:

במבחנים פתוחים, נדרש הנבחן לנסח בעצמו את התשובות ולעיתים אף לענות על השאלות  – מיצוי חומר הלימוד

מפחיתה מהאפשרות  לא זו בלבד שההתעסקות באלה, גוזלת זמן ומשאבי חשיבה וריכוז, אלא שהיאבהרחבה. 

ות בשאלות ולהקיף את כל חומר לא ניתן להרבלהתמקד בבדיקת הרבדים המקצועיים של הנבחן. מטבע הדברים, גם 

הנבחן לא עוסק המורכב משאלות קצרות וממוקדות, ברירה -במבחן רבלעומת זאת, הלימודים או לפחות את מרביתו. 

 ניתן להתמקד בנושאים מקצועיים מוגדרים ולהקיף יותר את חומר הלימודים. .בניסוח

 

ברמות המכיל משימות רבות את כל חומר הלימודים, המקיף גדול, כאשר קיים מאגר משימות מבחן  – מיקוד משותף

קושי שונות ומהיבטים שונים, ראוי ונכון הוא לפרסם את מאגד משימות המבחן. כך ממוקדים המדריכים והתלמידים 

כולם מתמקדים באותם באותן מטרות לימוד. כאשר אותם מבחנים משמשים בכל בתי הספר המלמדים אותו מקצוע, 

מדריכיהם, למרות מוריהם ותן מטרות לימוד ונוצר יותר שוויון מקצועי בין בתי הספר השונים ובין כל חומרי לימוד ובאו

אמנם השוויון אולי לא יהיה מוחלט ויהיה תלוי גם  .ואולי אף פועלים בקרב אוכלוסיות שונות מקומות שוניםשהם ב

בתחום המנהלי ובשרות ברובו קיים, ישאר תיחוסר שוויון בין בתי ספר ומדריכים, אם ברמתם של המדריכים. אולם 

. שיקולים של רמות ההצלחה בעקבות השירות שהוא מקבליותר תלמיד יבחר בבית ספר התלמיד.  –הניתן ללקוח 

 וקלות הלימודים והבחינות יהיו פחותים בהרבה.
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קא על מתכנן המבחן. עבודת מורכבת דוקשה וברירה, מטיל אחריות רבה ועבודה -יחד עם יתרונותיו, שימוש במבחן רב

ור והממוקד, עוברת מהנבחן לבוחן. לא זו בלבד שהבוחן אחראי לדיוק המקצועי של השאלות, הוא הניסוח הבהיר, הבר

למאפיינים של התשובות הנכונות  ,לדיוק המקצועי של התשובות הנכונותלרמת השאלות )ידע, הבנה וכו'(, גם אחראי 

  .ושל המסיחים

 

האמת ניתנת להאמר, נו מבחן רב ברירה בן עשרים משימות, בפרק זמן שבין שעה לשעתיים. יבחנים, יכרוב מחברי המ

בין מחצית  מגיע בממוצעהעומדת בפרמטרים הנדונים בחיבור זה, של מבחן,  משימה אחתהזמן הממוצע להכנת ש

חריו צריך לתקן את כל הדרוש, טים ראשון. לאיניתוח פרועריכת במבחן " ה"הרצתלפני ד והשעה עד שעה וכל זאת ע

 ולערוך שוב ניתוח פריטים.במבחנים נוספים  ה"להריץ" את המשימ

 

רואים  ת ויד אדם לא נוגעת בהם מעבר להכרחי,חשבמוממערכת כאשר מבחנים אלה מבוצעים ונבדקים בעזרת 

 יתרונות נוספים. ביניהם:

או להשתמש במבחן ם בהם נבחנים מנסים להעתיק מקרי רואים אנולא אחת  – טוהר המידות של נבחנים ובוחנים

אחרים מתוך מניעים לא טהורים. לא פעם נבחנים מעלים טענות של נקמנות מצד מורים ובוחנים. פסולים בעזרים 

השימוש במחשב מצמצם את מעורבות האדם להזנת מאגרים, קביעת תפריטי מבחנים )כמה שאלות תופענה מתוך כל 

( ותו לאו. הפקת מבחנים, בדיקתם, מתן ציונים ומסירתם , מה הניקוד לכל שאלה וכיוב'מאגר פרק לימודי או מתוך כל

 לנבחנים, מתבצעים בלחיצת כפתור. לאדם המפעיל אין השפעה על תהליכים אלה.

 

והוא איננו קל כלל ועיקר, הרי שיצירת  הניסוח עובר מהנבחן לבוחן נטלאם אמרנו ש – בוחןה מדריךההקלת עבודת 

גרים גדולים המשותפים לכל בתי הספר מפחיתה את העבודה בהרבה. לא יהיה צורך להכין מבחנים לכל קורס מא

 בנפרד. העבודה הרבה והקשה תתמצה בהקמת המאגר ותיקון המשימות בהתאם לתוצאות ניתוח הפריטים.

דברים:  ארבעהלעסוק ב ,םבוחנימדריכים הלאחר שקם מאגר טוב שכל פריטיו עומדים בקריטריונים שנקבעו, נותר ל

 ,תיקון משימות על פי תוצאות ניתוחי הפריטים שימשיכו להתבצע, עדכון המאגרים לאור שינויים בתחומים המקצועיים

. פעילות זו וחיבור משימות חדשות לשיפור המבחנים הקיימים יצירת מאגרים חדשים בהתאם לשינויים בתכניות הלימוד

בנוסף, מוסר מהבוחן נטל בדיקת המבחנים  אשר הכנת מבחן לכל קורס בנפרד.נעשית בתדירות נמוכה בהרבה מ

 ורישום הציונים.

 

 :השכיחות ותדוגמאשר הען לה. לונשנותעד היום עלו בבירור שגיאות חוזרות לנו מבדיקת מבחנים שהוגשו 

 חן יסמן אתשאם נבבהרבה מבחנים מצאנו  התשובה הארוכה ביותר היא הנכונה ברוב המוחלט של המקרים. -1

 כל התשובות הארוכות, הוא יעבור את המבחן בהצלחה גם אם אינו יודע מילה אחת בעברית.

 

 נכונות" Y-ו Xגם תשובת "תשובה  תשובת "כל התשובות נכונות" היא הנכונה ברוב המוחלט של המקרים. -2

 Y-ו Xתשובה היא הנכונה בכל המקרים. לא זו בלבד, אלא שהמחשב מערבל את התשובות ואז "קיימת ו

 גם אם במקור היא הנכונה. –נכונות" חסרת תוקף ותהיה שגויה בהרבה מקרים 

 

 היא –מובהק משאר האפשרויות ומהותי באופן  יםשונוגישתה סגנונה המבנה שלה, ניסוחה, התשובה ש -3

 המקרים.המוחלט של הנכונה ברוב 

 

 התשובות נכונות", סביר ביותר שיעבור את המבחן כל מי שיענה על התשובות הארוכות, או החריגות בניסוחן או "כל

 בהצלחה גם אם אין לו מושג בחומר הנלמד.

 

זכירת  ., משמעויותיו והשלכותיוזיכרון בלבד ונמנעות מלגעת בהבנת החומר הנלמדידע/המשימות בודקות  -4

לעבד מידע, הגדרה מקצועית או פריט מידע זה או אחר, לא הופכות את בעל המקצוע לטוב יותר. היכולת 

 –שלהם ועל סמך הפריטים הרלוונטיים להרכיב תשובה נכונה ומיון לעשות אינטגרציה של פריטי מידע או סינון 

היא מטרת הלמידה והיא צריכה להשתקף במבחן. הבנת משמעות והשלכות של פריט מידע, חשובה עשרת 

 פריט המידע עצמו.זכירת מונים מ
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. אני גם 2X2. אני יודע כמה הם 222ר בפשטות כך: אני יודע כמה הם את ההבדל בין ידע והבנה ניתן לתא

)או כל מספר אחר( לא יתנו אותה תוצאה.  3X3-ו 323-נותנים אותה תוצאה. אני גם יודע ש 2X2-ו 222-יודע ש

 השאלה היא האם אני מסוגל להסביר למה זה.

"הטקסונומיה ראה בסוף הקובץ  –ן שאלות הסבר יותר מורחב על ההבדלים בין ידע לבין הבנה והכוונה לסגנו

 .של בלום"

 

בדרך כלל המבחנים מנוסחים כך שכותב המבחן )המנסח( מבין באותו רגע מה בדיוק הוא רוצה לשאול ולמה  -5

עדיין יבין מה  –הוא מתכוון. לפי הנוסח בכלל לא בטוח שאם הוא יקרא את מה שכתב שבוע לאחר מכן 

המנסח אינו זוכר  שאלה ולמה הכוונה. יותר מזה, בכלל לא בטוח שקורא אחר יבין "למה התכוון המשורר".ה

הוא מיועד לאנשים אחרים שיצטרכו לקרוא  .לעצמו-ולא מיועד לכותב או שולח  הואכל מה שבשעת עבודתו ש

 . ישושגיהם אולי שונים משלומו ו, שפתם אולי דלה משלו. אולי הבנתם מוגבלת משלןאותו ולהבין למה התכוו

 לחשוב על האנשים האלה בשעת הניסוח ולנסח כך שכל קורא יבין בקלות מה נדרש ממנו.

זאת ועוד, בראשו של הכותב "יושבות תמונות" מעולם התוכן המקצועי הנהיר לו. הוא מסתמך עליהן בעת 

בנים מאליהם. הכותב חייב כתיבת משימות המבחן, גם אם הוא אינו מודע לכך. יש בראשו דברים המו

להתעלות על עצמו ולצאת מדפוס חשיבה זה. התמונות שבראשו, המושגים שבראשו והדברים המובנים לו 

הם צריכים  .נתוני השאלהתוך התמונה בכל אינם נמצאים בראשי הנבחנים. הם צריכים לקבל את  –מאליהם 

 גלוי לעיניהם בעתוו. הכל חייב להיות כתוב להשתמש במושגים שהם נחלת הכלל ואין דבר המובן להם מאלי

 המבחן.

על אחת כמה וכמה מודגשים הדברים במקרה שמי מהנבחנים לא למד את המקצוע עם הקבוצה שאיתה הוא 

נבחן, אלא עם קבוצה אחרת ועם מדריך אחר. התמונות בראשו של המדריך האחר, המושגים והדברים 

 . אל לנו להפיל תלמיד במבחנים רק בגללאלה של המנסח הנוכחימ המובנים לו מאליהם יכולים להיות שונים

 חשבותינו.מ , כשהתלמידים במרכזושונות זו. זה אחד החסרונות של מבחן פנימי ועלינו להתמודד מול

ברור שמה את רמת האוכלוסיה הלומדת.  או רמת הניסוח ודרישות ההבנה לא תואמות את דרישות המקצוע  -6

רכב ציבורי קורס להכשרת נהגי להכשרת נהגי רכב כבד שונה ממה שנדרש מתלמידי שנדרש מתלמידי קורס 

רכב קורס להכשרת נהגי גם אם מדובר במקצוע בעל שם זהה לשני הקורסים וגם אם תכניהם מאד דומים. ב –

י חייבים. בקורס לרכב כבד אין מבחנ –ציבורי קורס להכשרת נהגי רכב כבד לא חייבים לדעת קרוא וכתוב. ב

יש. לכן גם ההבנה שצריך לדרוש מהם היא שונה. ברור אף יותר, שנדרוש  –שפה והבנת הנקרא. ברכב ציבורי 

גבוהה יותר( מתלמידי הקורסים להכשרת מורי נהיגה, מנהלים מקצועיים וקציני  –רמה אחרת לחלוטין )כמובן 

 יטוי של מחבר המבחן היו ירודיםנציין בצער, כי נתקלנו גם במקרים בהם רמת הניסוח וכושר הב טיחות.ב

 מאד.

 

אין פרופורציה בין חלקם של נושאים מסוימים במבחן, לבין חלקם בכלל המקצוע או בפרק הזמן המוקדש להם  -7

 לימודים,המזמן  4%-כמוקדשים לו מכלל תכנית הלימוד ו 4%-במסגרת הלימודים. לדוגמא: נושא שמהווה כ

 גיון.אין בכך ה השאלות במבחן.מ 50%מהווה 

 

 שאלות המבחן מנוסחות כהיגדים ואפילו כהיגדים חלקיים. הדבר גורם לכך שהנבחן צריך לקרוא את התשובות -8

 כדי להבין מה רוצים ממנו בשאלה.

 

)הנ"ל(, גם אם שאלה מנוסחת כשאלה, נמצאו שאלות המנוסחות באופן שצריך  8בלי קשר לאמור בסעיף  -9

 בשאלה. זה מקשה על הנבחן בצורה טכנית מיותרת. ואין לכך קשרלקרוא את התשובות כדי להבין מה נדרש 

 .דבר הפוגע בתקפות המבחן – עם בחינה מקצועית

 

נכתבו שאלות סתמיות ותשובות סתמיות, במטרה לעמוד במכסת שאלות/משימות או כדי למלא חלל  -10

 סתמית נדחית על הסףלכתיבת 'שאלות מתנה' או לבניית שאלות קלות מדי כי תשובה א בתשובות. הדבר מבי

 קל מדי. –כך המבחן קל יותר  –ככל שנדחות על הסף יותר תשובות אפשריות  ע"י הנבחן.
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  – על פי ההנחיות הבאות , לכל מערכת שעות הנשלחת לפקוח,מתבקשים לצרף הצעות מבחנים הספר-בתיעל כן, 

 את המחשבות לעיל.גם הם מערבים  כאשר

 מדוברמדריכים במקצועות בהם מתקיימים מבחנים פנימיים )מורים/ההי הקורסים ולכל רכזנא להפיץ הנחיות אלה לכל 

 (.הן במקצועות בהם קיימים מבחנים ממוחשבים והן במקצועות בהם לא קיימים מבחנים כאלה

הוא גם אחראי להנחות את כותבי   לכך שיוכנו מבחנים וישלחו לפקוח המקצועי.אחראי לתחבורה מנהל בית הספר 

חנים בתוכן חיבור זה. לדעתנו, נכון יהיה שמי שמלמד הוא גם יחבר את המבחן. ההגיון המקצועי אומר שמדריך המב

 להנחות את חייב להיות מסוגל לבדוק האם תלמידיו הגיעו ליעדים שנקבעו והוא אמון על כך. לפיכך המנהל אמור

 שהמבחנים נשלחים לפקוח. לפני –ו  מדריכים ולבקר את המבחנים שהם מגישים, לפי הנחיות אלוה מוריםה

 אין צורך לשלוח מבחנים לתיקוני מערכות קיימות ושינויי מערכות קיימות.

 גם למבחנים המיועדים למועד ב' יוכן מבחן שונה מקודמו. .ושונה מקודמו לכל מערכת הנשלחת יצורף מבחן חדש

גם אם המדריך איננו מחבר השאלות,  .המשלוחותאריך  שם המדריך המחברשם ביה"ס השולח, מבחנים ראש היצוין ב

המשימות )השאלות( חייבות להיות במסגרת התכנים הנלמדים הוא האחראי לטיבן של השאלות. אלא עשו זאת עבורו, 

 שיפורטו בהמשך. למבחניםאצלנו, לעמוד באמות המידה המקצועיות המקובלות אצלנו ובאמות המידה 

 

 הנחיות להכנת משימות מבחן.

 יודגש כי:שוב 

 .כותבי המבחניםן ולעדכלהכנת המבחנים ואחראי לתחבורה מנהל ביה"ס 

 פי הפרמטרים במסמך זה לפני משלוחם לפקוח.-אחראי לבדיקת המבחן עללתחבורה מנהל ביה"ס 

הצעות המבחנים יהוו בסיס למאגרי המבחנים אותם אנו מתכננים לידע את המחברים כי אחראי לתחבורה מנהל ביה"ס 

השאלות תאספנה למאגר ובעתיד יעשה בהן שימוש בפריסה רחבה של בתי בין היתר עליו לידע אותם כי  שב.למח

מדריכים ובתי מורים, הצי השאלות בין כל הבהספר. בעתיד הרחוק יותר אנו בודקים את האפשרות לפרסם את מק

 .אף למחשב אותןכאמור ו הספר

 

 מספר השאלות במבחן.

 ה כזה שיקיף את כל נושאי המקצוע הנלמד. המספר לא יפחת מהאופציות הבאות:מספר השאלות במבחן יהי

 . ( אמריקאיותשאלותמשימות ) 20 לפחות לכל מקצוע לחבר יש –)ועד בכלל(  16למקצוע במספר שעות לימוד עד 

 משימות לפחות. 30יש לחבר  – 16למקצוע במספר שעות לימוד מעל 

  וארבע תשובות אפשריות: אחת נכונה ושלושה מסיחים )תשובות שגויות(. נות( )עליה צריך לעמשימה מורכבת משאלה 

 

 מיצוי חומר הלימוד.

. למי שמכיר ומבין את החומר היא צריכה הקשור לשאלה אין חובה שהתשובה הנכונה תקיף את כל החומר הנלמד

 .טים האפשריים, גם אם אינה מכילה את כל הפרילהיות נכונה באופן ברור מבין ארבע האפשרויות

יחד עם זאת, התשובות השגויות צריכות להיראות כאילו הן נכונות, באופן שמי שאינו בקי בחומר, לא יוכל להבחין בין 

 לא תהיה רחוקה יותר מדי מן התשובה הנכונהתשובה נכונה לבין מסיח )תשובה שגויה(. כלומר, התשובה השגויה 

 .ומהאמת המקצועית

 

 .יחסית יצוגיות

היקף של כל נושא בחומר הלימוד חייב לייצג את חומר הלימוד באותן פרופורציות שהופיעו בתהליך הלמידה. מבחן 

רמת הטיפול בחומר לימוד ומשך הזמן כשם שומסגרת הזמן המוקדש לו, יהיו פרופורציונליים להופעתם במבחן. 

צריך הדבר לבוא לידי ביטוי בכתה, כך קושי הלמידה המוקדש לכך יהיו פרופורציונליים לחשיבות הנושא למקצוע ו

 מהמבחן. 50%-יופיע ב –( 4%) 24לא יתכן שחומר שנלמד בשעה אחת מתוך בתפריט המבחן. 
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 סוגי שאלות שאין לכלול במבחן.

( בהן יש משפט בו חסרה מילה או מושג והנבחן צריך לבחור מילה )או מושג( Stringאין לכלול שאלות בסגנון מחרוזת )

 בע אפשרויות הנתונות בתשובות.מתוך אר

 

 משימות בסגנון נכון/לא נכון. אין לכלול

 

 שאלה מנוסחת כשאלה.

 . למשל:ולא כהיגד כל השאלות תהיינה מנוסחות כשאלה

 הסדר הנכון ל... הוא: לא בסגנון:  

 מה הסדר הנכון ל...?  אלא: 

 

 הבנת שאלה.

 את התשובות האפשריות.ילא קרלמי שיודע את החומר( גם )לנכונה ומלאה תהיה ניתנת להבנה ומתן תשובה  השאל

לקרוא את התשובות האפשריות כדי להבין את השאלה או מה רוצים בה. האבחון ייעשה בכך  צריךבו  אין לקיים מצב

 יוכל לענות על השאלה בצורה מלאה, ממוקדת ומדויקתהוא , תלמיד בקי בחומראם שהמחבר צריך להגיע למסקנה ש

 שאלה "עוברת".זאת  –ארבע אפשרויות לענות  יקבלגם אם לא , בתכנים מקצועיים וללא תכנים מיותרים( )ללא חוסר

 

יחד עם  בתוך השאלה יהיו כל הנתונים כדי לענות עליה תשובה נכונה גם אם התלמיד לא יקרא את ארבע האפשרויות.

 ת מיון נתונים ולהשתמש רק באלה הרלוונטיים.על מנת שהתלמיד יצטרך לעשו (מיותריםסרק ) זאת, ניתן להוסיף נתוני

 

 רמת השאלה.

ידע או ברמת  אין להסתפק (.'הטקסונומיה של בלום')ראה או רמה גבוהה יותר כל השאלות תהיינה ברמת הבנה

ולא רק להעמיד ותיו של החומר הנלמד, של משמעויותיו והשלכבדיקת זיכרון של הנבחן. הנבחן צריך להוכיח הבנה 

ובוודאי הנתונים בשאלה לא אמורים להפנות אותו לפרטי הידע שלמד  או את מאגר פרטי הידע שלו.את זכרונו למבחן 

הם צריכים להיות ברורים כך שתלמיד הבקי בחומר ידע לקשר בין הנתון לפרטי לא לשמש רמז לפרטי ידע אלה, אך 

 גרציה של פריטי מידע שלמד, למיין ולסנן אותם כדי להגיע לתשובה הנכונה. הידע הרלוונטיים. הוא צריך לעשות אינט

 

יש להקפיד שהשאלות והתשובות לא תהיינה קלות מדי או פשוטות מדי. אמנם אין אנו רוצים להכשיל נבחנים על 

הצליח במבחן גם רב יוכל ל-בי-בכך או על פרטים טכניים של עריכת המבחן, אך אין אנו רוצים שכל בר-עניינים של מה

המבחן חייב להבחין בין אלה שבצורה מובהקת יודעים ומבינים את  אם אינו מכיר ומבין את החומר ברמה הראויה.

 החומר המקצועי הנלמד ובין אלה שבמובהק לא יודעים ומבינים אותו ברמה הראויה.

 

בחן יצטרך לא רק להחליט מה התשובה במסגרת שאלות הבאות לבחון ידע והבנה, רצוי מאד ליצור שאלות נימוקים. הנ

הנכונה אלא גם להבין את הנימוק לכך. כלומר, תהיה שאלה, לשאלה תהיינה ארבע תשובות אפשריות, לכל תשובה 

יוצמד נימוק. רק צירוף אחד של תשובה נכונה עם נימוק נכון הוא התשובה הנכונה אותה צריך לסמן, כאשר תשובות 

 נכונה עם נימוק שגוי, תשובה שגויה עם נימוק נכון, תשובה שגויה עם נימוק שגוי וכד'.שגויות תהיינה אלה: תשובה 

 

 .ומוחלטות התשובות מיון תשובות

יודגש כי תשובה נכונה  יש להקפיד שלא תהיינה שתי תשובות נכונות לשאלה ולא יהיה מצב בו אין כלל תשובה נכונה.

 .ות לפי שיטתנונכונ ותתשוב ןאינ –או תשובה נכונה לפעמים בחלקה רק 

 

 רמת קושי של מבחן.

(, קיימת גם רמת קושי 'הטקסונומיה של בלום')ראה  שבודק או מייצג המבחןל מרמת החשיבה או רמת הלמידה ילהבד

ות קל. צריך כך עולה מימד הקושי. המבחן לא אמור להי –של מבחן. ככל שהתשובות האפשריות קרובות יותר זו לזו 

לגרום לנבחן להתלבט בין האפשרויות, לחשוב, לנתח כל אפשרות, לסנן נתונים, למיין, להרכיב תשובה ולהסיק מסקנה. 

 או על דברים הקשורים בהשקפה/עמדה, אך אין צורך לתת לו מתנות.  זוטותאין הכוונה להכשיל נבחן על 
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 בקיצוניות עם תשובות סתמיות(: ת)מנוסח לא טובהדוגמא לשאלה 

 לפנות ימינה כשהרכב צמוד ככל האפשר לצד ימין של הכביש? תקנות התעבורה מחייבותמדוע 

כדי להיות כמה שפחות בתחום הצומת וכדי לצמצם את האפשרות שרכב אחר יכנס בשטח המת הגדול של צד  -א

 (., גם אם לא מלאהימין. )תשובה נכונה

סטרי עם נתיב אחד בכל -חובה חוקית להיות צמוד לצד ימין של הכביש, פרט לכביש דואין כל צורך מחייב או  -ב

שאלת נימוק "מדוע" ויש לענות רק על  אעונה לשאלה כפי שנשאלה. השאלה הי מסיח לא טוב כי אינוכיוון. )

 כך(.

בין כיווני בפניות ימינה נצמדים לימין ובפניות שמאלה נצמדים לשמאל ככל האפשר, כדי להפריד משום ש -ג

 מדי ולא נכונה בעליל(.וקלה תשובה שקופה מסיח לא טוב כי ההנסיעה השונים. )

רים ורודות טסות בשמים ברוורס כשהן הפוכות על גבן ומחפשות את כיוון הטיסה בעזרת ניווט על פי וציפ כי -ד

 .וגם בדומות לה נתקלנו( כוכב הצפון. )זו מריחה סתמית כדי למלא חלל

 

 :מצאת במסיחים. דוגמא למסיחים טובים יותרבעיה נברור שה

גדול שעלול לנוע לקראתנו בכיוון הנגדי, במיוחד במקומות צרים למעבר שני כלי רכב להתרחק מרכב  על מנת -ב

 גדולים.

כי אם נהג הפונה ימינה לא נצמד לימין, זה נותן לגיטימציה לנהג הנוסע ברכב מאחוריו לנסות ולעקוף אותו  -ג

 גויה כי לפעמים היא נכונה ולפעמים לא(.תשובה שה) מימין.

משום שההיצמדות לצד ימין של הכביש, מאפשרת לנהג סקירה טובה יותר של מה שמתרחש בצד הימני של  -ד

 הרכב.

 

אלה מסיחים שהרבה יותר קרובים זה לזה וגם לתשובה הנכונה, יש בהם הגיון מסוים, כולם עוסקים בתחום המקצועי, 

 ומבנה כללי.הם באותו אורך, סגנון 

 

אין צורך ואף לא הגיון מקצועי להתלות תשובה במילה מובלעת שגם תלמיד בקי, לא בטוח שישים לב אליה. לדוגמא: 

כביש שיש בו זכות  עםכביש שיש בו זכות קדימה...." והגדרת תמרור "התמזגות  שלהגדרת תמרור "התמזגות 

שאלה על  –יחד עם זה  .הווה פגיעה בתקפות המשימההמ לא מקצועי עקדימה..." עלולות להכשיל נבחן על רק

זכירת תמרורים אלה היא קלאסית לשאלת הבנה ונימוקים כדי לבחון את הבנת משמעותם והשלכותיהם בלי לבדוק את 

 פריט הידע עצמו )התמרור והגדרתו(.

 

יד והיא תשובה מלאה; בנוסף, קשה להצביע על שיטה אחת לניסוח תשובה נכונה. התשובה יכולה להיות נכונה תמ

התשובה יכולה נכונה תמיד אך לא מלאה; התשובה תהיה הטובה ביותר והקרובה ביותר לאמת המקצועית מתוך 

 אינן תשובות נכונות –. תשובה נכונה לפעמים ותשובה נכונה בחלקה התשובות הנתונות, גם אם איננה שלמה

  .לשיטתנו

 לה אחת, כלומר: אין ליצור מצב בו התלמיד יצטרך לבחור בין:מאותה סיבה אין להשתמש בכל האפשרויות בשא

 תשובה נכונה ומלאה. -א

 תשובה נכונה אך לא מלאה. -ב

 תשובה נכונה אך לא שלמה. -ג

 תשובה קרובה מאד לאמת המקצועית. -ד

 ופגיעה בתקפות המשימה. זו הכשלה לא הוגנת.

 

 דרך התייחסות:

ך השלילה. למשל, לא לשאול "איזה מהמשפטים הבאים איננו שאלה צריכה להיות מנוסחת על דרך החיוב ולא על דר

 הנכון מהמשפטים הבאים?"איזה הוא נכון?" יש לשאול "
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 התחום המקצועי של שאלה.

 אין לכלול במבחן שאלות ותשובות סתמיות.

 

חשוב יתרה מכך,  כל משימה/שאלה במבחן חייבת להיות מתחום התוכן של הנושא הנלמד וחייבת לתרום להבנתו.

במסגרת מקצוע "השירות הציבורי" )לנהגי שיישום הסוגיה בעתיד יתרום לתפקודו של התלמיד כבעל מקצוע. דוגמא: 

משום שאין לו שליטה על  , כבעל מקצוע,'היכן נכון למקם מסוף של אוטובוסים', אינו מועיל לתלמיד רכב ציבורי( השאלה

זאת, לשאול 'לאחר שסיימת להוריד ולקלוט נוסעים, אתה רוצה  זה. לעומת-כך. זה לא תורם לרמתו המקצועית כהוא

זו שאלה שהתשובה עליה תתרום לתפקודו  –' ? תמתין לו או תיסע?לנסוע אך ראית אדם רץ לעברך. מה תעשה

 המקצועי של הנהג.

 

נכונה. ברור  , למשל: דיני תעבורה ונהיגהזהרו מלערב חומר לימודי ממקצועות אחרים )גם אם הם של אותו קורס(יה

 שהם קשורים זה בזה, אך בדיני תעבורה נעסוק בחקיקה. בנהיגה נכונה נעסוק בטכניקות של נהיגה.

ש להקפיד על כך שהשאלות לא תוכלנה להיפתר באמצעות שימוש בידע כללי, אינטליגנציה, הגיון או נוסח יזאת ועוד, 

 והוא ההיבט המקצועי. –תכנניו התכוונו השאלה משום שמבחן כזה אינו תקף. הוא אינו בודק את מה שמ

 

 .ומבנה מאפייני ניסוח

 :וצורת ניסוח , מבנהןבאותו סגנותהיינה כל התשובות האפשריות 

 הן תהיינה מפורשות באותה מידה. לא אחת מפורשת והאחרות מעורפלות או להיפך. -

 הן תהיינה מדויקות באותה מידה. לא אחת מדויקת והאחרות לא או להיפך. -

 ן ההגדרתי.יתהיינה כוללניות באותה מידה וזהות באופיהן  -

 הן תהיינה זהות בדקדוקן ובתחבירן הלשוני. -

 

התשובה הנכונה לא תהיה באופן מובהק הארוכה ביותר ולא  באותו אורך בקירוב. תהיינהכל התשובות האפשריות 

 הקצרה ביותר.

 

 ז ולא כמסיח.לא כרמ – אין לכלול בתשובות סטריאוטיפ מוכר או מטבע לשון

 לא כרמז ולא כמסיח. –אין לכלול הכוונה למילים בתוך השאלה 

 לבד.בכמסיח, כדי לא לאפשר לתלמיד להסתמך על זכרון  ו, כרמז אככל הניתן, אין להשתמש בציטוט מספר הלימוד

 

 אין לחבר שאלות המהוות תשובה לשאלות אחרות. לדוגמא:

 ?כב משאמה האורך המרבי המותר לר :שאלה אחת היא

 א....  
 ב....  
 ג....  
 ד....  

מ', מה המידה המרבית שמותר למטען לבלוט מאחורי  Xאם האורך המרבי לרכב משא הוא  :תהיה תאחרשאלה 

 ?הרכב

 א....

 ב....
 ג....
 ד....

ל את בדוגמא זו די לשאו השאלה השניה נותנת תשובה לשאלה הראשונה והרי לכם "שאלת מתנה". אין לנו ענין בכך.

 : מה המידה המרבית שמותר למטען לבלוט מאחורי רכב משאכדי למצות נושא זה המחצית השניה של השאלה השניה

הנבחן צריך לזכור את האורך התשובות תהיינה במידות של מטרים וסנטימטרים. ? כבד )לא מורכב ולא מחובר(

ריך לעשות אינטגרציה שלהם כדי להגיע המירבי המותר בחקיקה לרכב משא כבד ואת אמת המידה לחישוב. הוא צ

 הבנות אפשריות, אך הסיוע לא פוגע בתקפות המבחן.-בל סיוע בחידוד הגדרת הרכב למניעת איילתשובה. הנבחן ק
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 שאלות מורכבות.

יש להמנע משאלות מורכבות. לא ליצור כמה שאלות )או שאלות משנה( בתוך שאלה אחת. לדוגמא: לא לשאול: "כמה 

 ולאן מובילה היציאה החמישית?"  Xלכביש מספר יציאות יש 

 ?Xתהיה שאלה אחת: כמה יציאות יש מכביש מספר תחת זאת, 

 ?Xתהיה שאלה נוספת: לאן מובילה היציאה החמישית מכביש מספר 

 

 מושגים מקצועיים.

ים המופיעים יש להימנע משימוש במושגים "שהומצאו" ע"י המדריך או ע"י קבוצת מדריכים. מומלץ להשתמש במושג

. על המדריך להימנע מהמצאת מושגים שאצל מדריך אחר אולי לא קיימים. יש ובתכנית הלימודים בספרות המקצועית

לזכור כי שגיאה שעושים הרבה כותבים היא, שהם כותבים כך שהם יבינו. למעשה הם צריכים לכתוב כך שאחרים 

ת, בשום אופן אין ליצור מצב בו תלמידים של מדריך מסוים ידעו יבינו. על כן יש לתקן ניסוחים ולדייק בהם. יתרה מזא

לענות על השאלות כי היו חלק מהמתרחש בכתה והיו מורגלים בניסוח ובמינוח מסוימים, בעוד תלמידים אחרים לא 

שקורא יוכלו לענות בגלל הבדלי ניסוח ומינוח בין מדריכים )למשל אם למדו אצל מדריך אחר(. כמו כן, בכלל לא בטוח 

אחר יבין "למה התכוון המשורר" בגלל שימוש במושג שהמציאו מדריכי נהיגה מסוימים, בעוד אצל אחרים המושג לא 

 נחים למען בהירות הנאמר.וחובה להיות מדויקים בהגדרות ובמ ,בנוסף קיים.

 

 מקצועיים ואחרים. –לקויים מסרים 

על כן אין לכלול בו ערכת הממשלתית, את ביה"ס ואת המקצוע. הוא מייצג את המהמבחן הוא, בין היתר, פריט ייצוגי. 

שמר מאמירות העלולות להביע יזהר ולהייש להמסרים שגויים מבחינה מקצועית, חברתית, תפיסתית או כל היבט אחר. 

מקומות  , למשל: אין להצביע על: הצבעה על אוכלוסיות מסוימות ואפיונןלמסר שגוי מסר שגוי, כגון ביצוע עבירה. דוגמא

לנהוג ללא רשיון נהיגה. לעומת זאת, נכון לעשות הבחנה באוכלוסיה כנורמה חברתית או ישובים ולציין ששם מקובל 

 המאופיין ישוב שימוש בלימודי ידיעת הארץ בשם מקרה בה יש לקבוצת האוכלוסיה מאפיין מקצועי מובהק, כגון ב

 דתית, אתנית וכד'. מאוכלס בקבוצה מסוימתו

וספת למסר שגוי: ניצול שלוחה קדמית בסוג מסוים של אוטובוסים )בהם הגלגלים הקדמיים נמצאים מאחורי דוגמא נ

בנסיעה זו, חלקו הקדמי של האוטובוס, מהחזית ועד הגלגל הקדמי, נמצא הנהג(, לשם נסיעת "ריחוף" מעל מדרכה. 

נסיעה על מדרכה אסורה  ליו על המדרכה.למרות שבפועל האוטובוס לא עלה בגלג זו נסיעה על מדרכהמעל המדרכה. 

על פי תקנות התעבורה )למעט חציית מדרכה לשם כניסה למקום חניה ויציאה ממנו(. את אמירת "יש מצבי חוסר 

ברירה" יש להשאיר ללימודים המעשיים ולבחינה המעשית בנהיגה שאינם בתחום טיפולנו. גם אמירת "יש עבירה ויש 

 נו משום שהיא שייכת לתחום הפלפולים המשפטיים. נסיבות" אינה בתחום טיפול

לכלול בשאלה או בתשובות את האפשרות שדבר מה ישתנה או יתרחש בעקבות מצב הרכב,  עוד דוגמא למסר לקוי:

כאשר הכוונה היא לרכב לא תקין. במושגים שלנו בקורסים אין מצב בו נוהגים ברכב לא תקין. הנחת העבודה היא 

 כל מסר אחר הוא רע.הרכב לא תקין לחלוטין? לא נוהגים בו. כב תקין. שנוהגים אך ורק בר

 

 שאין להשתמש בהן.סגנונות 

 שאינם נכונים. אפשרות זו קיימת רק בתשובות האפשריות )מסיחים(. או נתונים אין לצרף לשאלה ואין לכלול בה פרטים 

 כזו עלולה להיות חסרת פתרון וללא תשובה נכונה. שאלה

 .וכיוב' ותננכו Y-ו  Xתשובות מסוג: כל התשובות נכונות, כל התשובות אינן נכונות, תשובות ב אין להשתמש

 יש להמנע ככל האפשר מתשובות מנוגדות )דיכוטומיות(. לא להגיע למצב של:

 שאלה......?           
 נכון, כי...... .א

 לא נכון, כי...... .ב

 נכון במקרה ש...... .ג

 לא נכון אם..... .ד

אן שתי תשובות "נכון" ושתי תשובות "לא נכון". באופן הרגיל הסיכוי לסמן תשובה נכונה בלי לדעת את ומדוע? יש כ

 למי שמכיר מעט את החומר 50%. במקרה של תשובות מנוגדות זה מרחיב את האפשרות ל25%החומר כהלכה הוא 

 אבל לא ברמה הנדרשת.
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ש תשובות של "לא נכון כי..." )או להיפך(. זו תשובה בוודאי שאין להשתמש בתשובה אחת של "נכון כי..." ובשלו

 התשובה ההחריגה מושכת קהל והיא אף התשובה –החריגה במבנה, סגנון וכיוון חשיבה. ברוב המוחלט של המקרים 

 הנכונה.

 אין להשתמש בתשובות לקוניות: כן, לא , לפעמים וכד'. יחד עם זאת, אין להשתמש בטקסט רק כדי למלא חלל. לטקסט

 חייבת להיות משמעות מקצועית רלוונטית.

 אין להשתמש במושגים מוחלטים: רק, בלבד, לחלוטין, תמיד וכד'.

 אבל במילים שונות. –אין להשתמש במסיחים בעלי אותו מסר 

 

 .וערבית( עבריתהקפדה על שפה נכונה )

נכונה וניסוח ברור,  שפההקפיד על על המחבר לכחלק מהיות המבחן פריט יצוגי אך גם במטרה ליצור מבחן טוב יותר, 

נכונים, ניקוד נכון )במקרים בהם הוא נדרש(. אין חובה להשתמש בשפה תחביר ו על כתיב נכון, פיסוק נכון, דקדוק

יש יומית, אך -. אפשר בהחלט להשתמש בשפה מדוברת יום)הגם שאין להירתע מכך(או מליצית ספרותית גבוהה 

 . מובן שאין להשתמש בשפה קלוקלת.הניתן משימוש בסלנגלהמנע ככל 

מקום בו קיים מושג בשפה השימושית )עברית או ערבית(, מומלץ לא להשתמש במושג לועזי )אנגלי או אחר( אלא אם 

הדבר תורם להצבעה על מובן מסוים של המושג, בעוד השימוש במילה העברית/הערבית עלול להיות דו משמעי או רב 

דבר הפוגע  –בתחום שאינו מקצועי או אף להטעות אותו  הנבחןעל  קשותופן שעלול להמשמעי או לא מובחן דיו, בא

 בתקפות המבחן.

 

 .בין המשימות ניקודחלוקת 

כל המבחנים יתוכננו כך שלכל המשימות יהיה אותו ניקוד. אמנם מחולל המבחנים מסוגל לקבוע ניקוד שונה לכל שאלה, 

 מפקח הארצי.אולם אופציה זו תופעל רק על פי הוראת ה

בנוסף, לא יופחת ניקוד על שגיאות, או על חוסר תשובה במשימה, או על תשובה כפולה במשימה. מחולל הבחינות 

הנדרש כיום, חייב להיות מסוגל לכך, אולם קיימים עדיין בשימוש גם מחוללי ישנים ללא אופציה זו. הפחתת ניקוד בגין 

רק בהוראת המפקח הארצי. יחד עם זאת לא ינתן ניקוד עבור פריטים  שגיאה או חוסר תשובה או תשובה כפולה תהיה

 , בין שהוא ניקוד מלא ובין שהוא ניקוד חלקי.אלה

 

 כתב, עימוד ועיצוב עמוד.

 ברור ומובן.יהיה עימוד כללית, ה

 .(12או  11)רצוי  14עד  11, בגודל Times New Roman, או David ,Arialרצוי להשתמש בכתב 

 וכו'. 3, 2, 1מיד אחרי שולי צד ימין. השאלות ימוספרו במספרים  שאלה תתחיל

מספר התשובה יהיה מתחת לאות הראשונה של השאלה )לא מתחת למספר השאלה אלא מתחת לשאלה עצמה( או 

 יותר פנימה/שמאלה וימוספרו באותיות א', ב', ג' וכו'.

 בין משימה למשימה יהיה רווח של שתי שורות.

 שורה וחצי. עדהשאלה לתשובות יהיה רווח של שורה אחת  בכל משימה, בין

 .(רווח של שורה אחתרווח רגיל )בין תשובה לתשובה יהיה 

 יש להשאיר רווח אחד. (אחרי סימן פיסוק )פסיק, נקודה, נקודתיים וכד'

חריו. זה לא נכון , למעט במקף שמטרתו להפנות להסבר, שם בא רווח לפניו ורווח אאין להשאיר רווח לפני סימן פיסוק

 מר... –התחבורה -מר... או שר –במקף מחבר שאין רווחים לפניו ואחריו. דוגמא: שר התחבורה 

 ד' בעמוד הבא(.-ב' בעמוד אחד ותשובות ג' ו-אין לחלק משימה בין עמודים )השאלה ותשובות א' ו

 אין להשתמש בצבעים בטקסט.
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 ת.כלליוהוראות 

על אף האמור  .למבוגרים נוהל עריכת בחינות פנימיות בעלות תוקף חיצוני בקורסיםוספת לתשומת לבכם מופנית פעם נ

דיקת המבחנים מתמשכת, אין אנו רוצים לעכב את משום שלעיתים הקורסים לתחבורה הם קצרים וב –בנוהל זה 

התלמידים שלא לצורך. על כן אנו מבקשים לשלוח את הצעות המבחנים יחד עם מערכת השעות הראשונה הנשלחת 

 לפקוח.

 לסמן את התשובה הנכונה בגוף המבחן אלא לצרף דף עם רשימת התשובות הנכונות.אין 

תי גרסאות לכל בחינה. גרסה אחת בה התשובות הנכונות וח אלינו שאנו מבקשים, אם הדבר לא מכביד מדי, לשל

בה כל )של אותו מבחן( ת רתהיינה מפוזרות )א', או ב' או ג' או ד'( שתשמש בסיס למבחן בכתה. בנוסף, גרסה אח

 תשובות א' תהיינה הנכונות. גרסה זו תשמש בסיס למחשוב הבחינות.

 ע"י שליח.גי קבצים אחרים. נא לשלוח בדוא"ל ולא בפקס, בדאר או ולא סו *Wordאנו מבקשים לשלוח רק קבצי 

מתקדמות יותר. התוצרים  Wordהניתנים לקריאה גם בגרסאות  Word 97-2003 documentיהיו מסוג  Word-קבצי ה

 ידי הגירסאות הישנות.-מתקדמות לא תמיד ניתנים לקריאה על Wordשל גירסאות 

 

 סיוע.

המדריכים אינו בעל נסיון בהכנת שאלות בחינה בפרמטרים הנ"ל, אנו מציעים לכל המבחנים ומכותבי כיון שחלק ניכר מ

לשלוח אלינו מקבץ של עד חמש שאלות דוגמא, כדי שנוכל לתקן, להגיב, להעיר ולשלוח חזרה  כותב/מדריך/מנהל

 לקראת הכנת מבחן שלם.

בחנים הקיימים במקצועות בהם מתקיימים מבחנים אשר חושבים שיש לרענן את המאו מנהלים : אם יש מדריכים הערה

יבורכו. אנו נאסוף את ההצעות  –)למעט מבחנים בדיני תעבורה המתקיימים ע"י רשות הרישוי ומטעמה(  חיצוניים

 ונעביר למח' הבחינות.

 

 לאחר שנקבל עוד הצעות למבחנים, נבדוק אותן, נגבש עוד הנחיות לאור הממצאים ונפיץ לידיעתכם.

 

נכתבה בעבר על הכנת מבחנים ממוחשבים. היקפה מצומצם והיא שהזכרנו בתחילת החיבור. החוברת חוברת הימת קי

ברירה )אמריקאיים/קוויז(. -קלה להבנה, בעלת מסרים קצרים וברורים ומהווה תמצית נדרשת להכנת מבחנים מסוג רב

יקים על מנת להכין מבחנים ברמה טובה. עם החוברת, מספ חיבור זההחוברת זכתה לשבחים מהרבה אנשי מקצוע. 

 ביה"ס.להחוברת  , אם תבקשו, נשלח את לנוחותכם

 

 אנא הקפידו להכין מבחנים על פי האמור בה ובמכתב זה.

 

 

 

 מפקח ארצי לתחבורה –תאיה -פריד אבו        

 רכז הכשרה בכיר )תחבורה( –יוסף -עוזי בן        

 

 

 

 

 "הטקסונומיה של בלום".ראה בהמשך: 

 

 

 

 

 

__________ 

 .PDF*במצבי חוסר ברירה ניתן לשלוח גם קבצי 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/876A5A60-0B0B-4913-9FF6-89371A0203C6/0/intertokefexter.pdf
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 הטקסונומיה של בלום

 

שיטת מיון המתייחסת בדרך כלל לתחום הקוגניטיבי. המיון המפורט, המקובל בתחום הקוגניטיבי הוא  אהי טקסונומיה

ות קוגניטיביות שונות בלום פיתח את טקסונומית היעדים החינוכיים, המציגה מטר .]...[ הטקסונומיה של בלום

שנדרשות מהאדם בעת ביצוע מבחן או מטלת ההערכה. הטקסונומיה עוזרת בתורת המבחנים לבחור שאלות 

 שמתאימות לתחום ההערכה בו יש עניין.

טקסונומיה זו מתייחסת ליעדים כוללניים, ולא לתחומי תוכן ספציפיים. כל היעדים קשורים לפיתוח כישורים ומיומנות 

. אלה מדורגים באופן היררכי, החל במיומנויות פשוטות וקלות כזיכרון וידע וכלה במיומנות מורכבות ותואליאינטלקט

 של יעדים כללים. ומופשטת כהערכה. הטקסונומיה מתייחסת לשש קטגוריות

 

 כך:רמות הטקסונומיה את  נוכל להגדיר לתחומנו, אורעדאם נסב את הסבריו של 

 

 ת בלי להבין את משמעותן או השלכותיהן.היכולת לזכור עובדו ידע:

 מרווחדוגמא: התלמיד יכול להגדיר את המונח "כביש" על פי דיני התעבורה. הוא אינו מסוגל לענות על השאלה האם 

 אינו מסוגל לנמק את תשובתו.. הוא אף להגדרה של כביש םעפר בין פרדסים מתאי

 

 קת מסקנות על פיו.עשיית שימוש בידע תוך מתן פירוש לידע והס הבנה:

שהמקום סביר אמור לה. הוא 'כביש'מהו הוא אף יודע ועל פי תקנות התעבורה  'דרךהגדרת 'דוגמא: התלמיד יודע מהי 

, די בעובדה שהוא שופר לשם תנועת רכב ואפילו כביש לא חייב להיות סלול ,על פי הגדרההוא כביש לכל דבר משום ש

 די בכך שכלי רכב עוברים במקום.

 

 שימוש בידע ובהבנה לשם פתרון בעיות חדשות. שום:יי

לדעת שאין הוא רכב מסחרי. למרות שהוא לא למד סוגיה ספציפית זו, הוא אמור  500דוגמא: האם רכב מסוג פיאט 

הוא אמור לדעת שבפועל לא קיים רישום כזה. לכן הוא דרישה בחקיקה שרכב מסחרי יהיה רשום כמסחרי ברשיונו. 

אלא על פי השימוש שעושים בו )ולא נרחיב או במבנהו, רכב מסחרי אינו חייב להיות מוגדר כך ברשיונו להסביר שאמור 

 בסוגיה זו כעת(.

 

 , לזהות ולמיין אותם ולפרש את היחסים ביניהם.היכולת לפרק בעיה/סוגיה למרכיביה אנאליזה:

נשאלת השאלה האם  רכב מסחרי בלבד.לשבאותה שעה מותרת הכניסה אליו דוגמא: אופנוע נראה יוצא מקטע רחוב 

, אך יודע את התקנות ומבין את משמעות יש בסיס לטעון שהנהג עבר עבירה. התלמיד שלא למד סוגיה ספציפית זו

צריך להציג את כל אחד מיסודות הסוגיה,  –יודע ומבין ויסודות משפטיים המצדיקים אישום , 'מסחרי'-המונחים 'רכב' ו

 ריו עם היסודות האחרים, להסיק מסקנה ולנמק אותה.לנתח כל יסוד ואת קש

 

 יכולת לצרף יסודות וחלקים שונים ולהרכיבם למבנה/מכלול/שלם שלא היה קיים קודם. זה:תסינ

 לא נביא דוגמא לתחום זה משום שנהג לא אמור לעסוק בכך.

 

 שיפוט מנומק לגבי ערכם של פתרונות, רעיונות ושיטות. הערכה:

 נביא דוגמא משום שנהג לא אמור לעסוק בכך.גם לתחום זה לא 

 

 יש לשים לב לכך שכל רמה מבוססת על קודמתה. אין הבנה ללא ידע, אין יכולת יישום ללא הבנה וכו'.

 

ידע בלבד, ייתכן שעבור מורים יהיה יעיל יותר ברמת ( טוען שמכיון שרוב הזמן בוחנים בבתי הספר Popham) פופהם

 מרמת ידע. ה יותרגבוהה רמהכל  –ב  ידע. –א  לכווץ את הטקסונומיה לשתי רמות עיקריות:

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%94%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%94%D7%9D&action=edit&redlink=1
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ת שאיתן צריך להתמודד: סוגיית ההשבחה וסוגיית שתי סוגיו , בין היתר,וגם מבקריה העלו ו של בלוםממשיכי תפיסת

 התכנון.

 

 וליישם אותו בפתרון בעיות בסיטואציות שונות בזמן ובמקום. זה(סינת  –ל )ראה והיכולת לקחת מכל השבחה:

 )http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2111/18398. 2000-אילן, ביה"ס לחינוך, תש"ס-דר' דוד פסיג, אונ' בר)

 

בימינו קצב השינויים המקצועיים כמעט בכל תחום, הוא גבוה מאד. לפעמים סוגיה הקשורה בכך היא סוגיית התכנון. 

, ים, קשה לנבא מה יהיו בעתיד הצרכומבחנים בתהליכי פיתוח תכניות לימודהוא נמדד בימים ספורים. על כן, 

הלומדים היום, על סמך תכנית לימוד שנוצרה אתמול,  – והמשימות, איתם יצטרכו להתמודד התלמידים הסיטואציות

. זו סוגיה קשה ומורכבת ולא נעסוק בה בקובץ זה. נסתפק בהכנת מבחנים בידי מורים שלמדו את מקצועם שלשום

 לתכנית הקיימת.

 רמת הבנה או רמה גבוהה יותר. הרמה שאנו רוצים לראות במבחנים היאובעיקר: 
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 רשימת מקורות.

 –תשנ"ז אדם, -משרד העבודה והרווחה, האגף להכשרה ופתוח כחע. מבחנים באמצעות מחשב, יוסף, -בן, א. אדלמן

1997. 

 

 .הטקסונומיה של בלוםויקיפדיה, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D 

 

 .מצגת – הטקסונומיה של בלום(, 2009אורעד, י. )
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyelinmaterial

8%25D7%25A7%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%259s.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25D7%2594%25D7%259

5%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259

D.ppt&ei=7LZrUdi1FqaR4ASTqYEw&usg=AFQjCNGbncqDKZ3EIUqTBDkuI0eglzValw&sig2=aUnNCsd0RM9U9IMADEYPSw 

 

 http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/taxonomy .טבלה –ונומיה של בלום הטקסצפונט. 

 

. הטקסונומיה של בלום והטקסונומיה העתידית(, 2000פסיג, ד. )

http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2111/18398 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyelinmaterials.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25D7%2594%25D7%2598%25D7%25A7%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D.ppt&ei=7LZrUdi1FqaR4ASTqYEw&usg=AFQjCNGbncqDKZ3EIUqTBDkuI0eglzValw&sig2=aUnNCsd0RM9U9IMADEYPSw
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyelinmaterials.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25D7%2594%25D7%2598%25D7%25A7%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D.ppt&ei=7LZrUdi1FqaR4ASTqYEw&usg=AFQjCNGbncqDKZ3EIUqTBDkuI0eglzValw&sig2=aUnNCsd0RM9U9IMADEYPSw
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyelinmaterials.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25D7%2594%25D7%2598%25D7%25A7%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D.ppt&ei=7LZrUdi1FqaR4ASTqYEw&usg=AFQjCNGbncqDKZ3EIUqTBDkuI0eglzValw&sig2=aUnNCsd0RM9U9IMADEYPSw
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyelinmaterials.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F%25D7%2594%25D7%2598%25D7%25A7%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2594%2B%25D7%25A9%25D7%259C%2B%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259D.ppt&ei=7LZrUdi1FqaR4ASTqYEw&usg=AFQjCNGbncqDKZ3EIUqTBDkuI0eglzValw&sig2=aUnNCsd0RM9U9IMADEYPSw
http://sites.tzafonet.org.il/thought/ptyhh/121/taxonomy
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2111/18398
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