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היסטוריה: מטלת הכתיבה

. 2012מטלת הכתיבה הוכנסה לבחינה הפסיכומטרית בספטמבר 

סיכום של שנה לרפורמה בבחינה  "סימפוזיון בנושא : 2014כינוס אפי 
(נעמי גפני: ר"יו..." )הוספת מטלת כתיבה ועוד–הפסיכומטרית 

תוקף מטלת הכתיבה: 2019כינוס אפי 
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תיאור: מטלת הכתיבה

 (.כתיבה עיונית)הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור בנושא נתון

 דקות ביתר השפות35-דקות בעברית ו30הזמן המוקצב הוא.

תוכן ולשון: החיבורים מוערכים על ידי שני מעריכים בשני ממדים.

הציון על החיבור הוא סכום ההערכות של שני המעריכים בשני הממדים.

 25%משקל מטלת הכתיבה בציון בתחום החשיבה המילולית הוא .
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מהימנות מטלת הכתיבה

 מהימנות מבחן חוזר(51,837=N:)

0.53

פרקי הברירה 0.80

(דקות30)פרק מטלת הכתיבה

בראון -ספירמןי נוסחת "עפפרקי הברירה 0.75

 מהימנות בין מעריכים(205,291=N: )

מתאם בין מעריכים0.52

בראון-ספירמןי נוסחת "מעריכים עפ( זוגות)מהימנות בין 0.68

(דקות40)

(דקות30)

מתאם בין היבחנות ראשונה ושנייה 
הנבחנים לראשונה בבחינה בקרב

2017-2013הפסיכומטרית בשנים 

תחום

החשיבה 
המילולית
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מטלת הכתיבה מתכוונת למדוד יכולת כתיבה עיונית.

באיזו מידה ראיות תומכות בכך שזה אמנם מה שהיא מודדת?

תוקף הוא המידה שבה מבחן מודד את מה שהוא מתכוון למדוד.

תוקף

“By validity is meant the degree to which a test… measures 
what it purports to measure” (Ruch, 1924). 



6

מקורות לראיות שבהן משתמשים בתהליך התיקוף

המבחןהמבוססות על תוכן ראיות ( 1

המבוססות על תהליכי התגובה של נבחניםראיות ( 2

המבחןהמבוססות על המבנה הפנימי של ראיות ( 3

אחריםהמבוססות על קשרים עם משתנים ראיות ( 4 
ראיות על תוקף ועל תוצאות השימוש במבחן( 5
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:ראיות מתכנסות ומבחינות-

מתאמים עם ציונים אחרים בבחינה הפסיכומטרית-

ל"יעציוני עם מתאמים -

מתאמים עם ציוני הבגרות-
(:קריטריון–קשרי מבחן )קשר עם המשתנה שאותו אמור המבחן לנבא -

באוניברסיטה  ' מתאמים עם ממוצע ציוני שנה א-

מקורות לראיות שבהן משתמשים בתהליך התיקוף

המבחןהמבוססות על תוכן ראיות ( 1

המבוססות על תהליכי התגובה של נבחניםראיות ( 2

המבחןהמבוססות על המבנה הפנימי של ראיות ( 3

אחריםהמבוססות על קשרים עם משתנים ראיות ( 4 

ראיות על תוקף ועל תוצאות השימוש במבחן( 5

משתנים 

ממערכות מבחנים  

הולכות ומתרחקות



8

קשרים בין המבחן למשתנים אחרים שמיועדים למדוד אותה תכונה 

ולמשתנים שמיועדים למדוד תכונות אחרות

–אנחנו רוצים להראות 

 (  ראיות מתכנסות)אותה תכונה גבוהים יחסית עם משתנים שמודדים מתאמים

 (ראיות מבחינות)תכונות אחרות נמוכים עם משתנים שמודדים ומתאמים

ראיות מתכנסות ומבחינות                    
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מתאמים בין הציון במטלת הכתיבה

לציונים אחרים בבחינה הפסיכומטרית

ראיות מתכנסות ומבחינות                    

חשיבה  

:מילולית

פרקי

הברירה

אנגלית חשיבה  

כמותית

N

0.63 0.51 0.50 205,360



(בחינת ידע בעברית)ל"יעמתאמים בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית לציוני 

ל"יע

מרכיבי הבחינה הפסיכומטרית

6-7 חשיבה  

:  מילולית

מטלת  

הכתיבה

חשיבה  

:מילולית

פרקי 

הברירה

חשיבה  

מילולית

אנגלית חשיבה  

כמותית

פסיכומטרי

(ציון כללי)

N

9 8 7 6 5 4 3 2 1

- 0.32 0.55 0.55 0.58 0.52 0.62 45,234
פרקי

ברירה

0.03 0.34 0.45 0.48 0.47 0.40 0.50 45,234 חיבור

ראיות מתכנסות ומבחינות                    
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6-7 חשיבה  

:  מילולית

מטלת  

הכתיבה

חשיבה  

:מילולית

פרקי

הברירה

חשיבה  

מילולית

אנגלית חשיבה  

כמותית

פסיכומטרי N

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0.01 0.28 0.38 0.39 0.20 0.28 0.36 24,642 ך"תנ

0.03 0.34 0.42 0.45 0.30 0.40 0.47 24,952 לשון והבעה

0.01 0.34 0.49 0.50 0.67 0.42 0.60 25,121 אנגלית

0.02 0.26 0.32 0.34 0.20 0.25 0.32 24,097 היסטוריה

- 0.22 0.37 0.37 0.31 0.57 0.52 25,128 מתמטיקה

מתאמים בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית לציונים במקצועות חובה בתעודת הבגרות
באוניברסיטאות 2013/14-2015/16נתוני הבגרות של תלמידי ממחזורים מתבסס על )

( 2012אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית אחרי הרפורמה של 

מקצועות

הבגרות

מרכיבי הבחינה הפסיכומטרית

ראיות מתכנסות ומבחינות                    
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קריטריון-קשרי מבחן 

מבני  % 

המחזור

N
סטודנטים

מחזור

42.7 16,475 2013/14

70.4 15,974 2014/15

81.5 14,842 2015/16

מספר הסטודנטים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית אחרי הרפורמה  

והאחוז שלהם מתוך סך הסטודנטים בכל מחזור2012של 



13

(2013/14-2015/16מחזורים )
בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציוני הבגרות  * מתאמים

לתואר בוגר' ובין ציון שנה א

מרכיבי הבחינה הפסיכומטרית

חוגים498

סטודנטים32,926

קריטריון-קשרי מבחן 

0.37

0.42

0.34

0.3

0.37
0.36

0.26

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

בגרות פסיכומטרי חשיבה 
כמותית

אנגלית   חשיבה 
מילולית

חשיבה 
פרקי  : מילולית

הברירה

חשיבה 
:  מילולית
מטלת 
הכתיבה

מתוקנים לקיצוץ תחום* 
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(2013/14-2015/16מחזורים )
בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציוני הבגרות  * מתאמים

לתואר בוגר' ובין ציון שנה א

מתוקנים לקיצוץ תחום* 

מרכיבי הבחינה הפסיכומטרית

קריטריון-קשרי מבחן 

חוגים498

סטודנטים32,926

0.37

0.42 0.41

0.34

0.3

0.37 0.36

0.26

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

בגרות פסיכומטרי  פסיכומטרי
בלי מטלת 

הכתיבה

חשיבה 
כמותית

אנגלית   חשיבה 
מילולית

חשיבה 
:  מילולית
פרקי  

הברירה

חשיבה 
:  מילולית
מטלת 
הכתיבה
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קריטריון-קשרי מבחן 

אך מבוסס על  , שאינו כולל מטלת כתיבה, מה תוקפו של ציון פסיכומטרי היפותטי

?לזה של פסיכומטרי שכולל מטלת כתיבה( דקות190)זמן בחינה זהה 

פסיכומטרי בלי 

מטלת כתיבה

דקות160

העמודה  )

(האדומה

פסיכומטרי בלי 

מטלת כתיבה

דקות190

פסיכומטרי  )

(היפותטי

הערות

?0.89מהימנות  
-ספירמןתיקון 

בראון

?0.41תוקף ניבוי
תיקון עבור 

החלשה

0.91

0.41



16

(2013/14-2015/16מחזורים )
בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציוני הבגרות  * מתאמים

לתואר בוגר' ובין ציון שנה א

מתוקנים לקיצוץ תחום* 

מרכיבי הבחינה הפסיכומטרית

קריטריון-קשרי מבחן 

חוגים498

סטודנטים32,926

0.37

0.42 0.41

0.34

0.3

0.37 0.36

0.26

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

בגרות פסיכומטרי  פסיכומטרי
בלי מטלת 

הכתיבה

חשיבה 
כמותית

אנגלית   חשיבה 
מילולית

חשיבה 
:  מילולית
פרקי  

הברירה

חשיבה 
:  מילולית
מטלת 
הכתיבה
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קריטריון-קשרי מבחן 

אך מבוסס על  , שאינו כולל מטלת כתיבה, מה תוקפו של ציון פסיכומטרי היפותטי

?לזה של פסיכומטרי שכולל מטלת כתיבה( דקות190)זמן בחינה זהה 

פסיכומטרי בלי 

מטלת כתיבה

דקות160

העמודה  )

(האדומה

פסיכומטרי בלי 

מטלת כתיבה

דקות190

פסיכומטרי  )

(היפותטי

הערות

?0.89מהימנות  
-ספירמןתיקון 

בראון

?0.41תוקף ניבוי
תיקון עבור 

החלשה

0.91

0.41-0.42

לא פגעה בתוקף  ( על חשבון המרכיבים הקודמים)הוספת מטלת הכתיבה : מסקנה

(.של ציון פסיכומטרי היפותטי0.42-0.41לעומת 0.42)הניבוי של הציון הפסיכומטרי 
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קריטריון-קשרי מבחן 

'מתאמים של הציונים בתחום החשיבה המילולית עם ציון שנה א

* בתחומי לימוד מילוליים וכמותיים

4-5 חשיבה  

:  מילולית

מטלת  

הכתיבה

חשיבה  

:מילולית

פרקי 

הברירה

חשיבה  

מילולית
Nחוגים

N
סטודנטים

תחומי

לימוד

7 6 5 4 3 2 1

0.02 0.28 0.37 0.39 200 12,237 מילוליים

0.01 0.25 0.35 0.36 298 20,689 כמותיים

משפטים, חוגים מילוליים בחברה, רוח ואמנויות–מילוליים •

רפואה-פרה, רפואה, הנדסה, טבע ומדויקים, חוגים כמותיים בחברה–כמותיים •
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קריטריון-קשרי מבחן 

'מתאמים של הציונים בבחינה הפסיכומטרית עם ציון שנה א

* בתחומי לימוד מילוליים וכמותיים

4-5 חשיבה  

:  מילולית

מטלת  

הכתיבה

חשיבה  

:מילולית

פרקי 

הברירה

חשיבה  

מילולית
Nחוגים

N
סטודנטים

תחומי

לימוד

7 6 5 4 3 2 1

0.02 0.28 0.37 0.39 200 12,237 מילוליים

0.01 0.25 0.35 0.36 298 20,689 כמותיים

משפטים, חוגים מילוליים בחברה, רוח ואמנויות–מילוליים •

רפואה-פרה, רפואה, הנדסה, טבע ומדויקים, חוגים כמותיים בחברה–כמותיים •

8-9 פסיכומטרי  

בלי מטלת  

הכתיבה

פסיכומטרי

10 9 8

0.01 0.40 0.41

0.00 0.43 0.43
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:ראיות מתכנסות ומבחינות-

מתאמים עם ציונים אחרים בבחינה הפסיכומטרית-

ל"יעציוני עם מתאמים -

מתאמים עם ציוני הבגרות-
:קריטריון–קשרי מבחן -

באוניברסיטה  ' מתאמים עם ממוצע ציוני שנה א-

?  מה הוצג ואיך זה קשור למטרות של הוספת מטלת הכתיבה

אחריםהמבוססות על קשרים עם משתנים ראיות 

ראיות על תוקף ועל תוצאות השימוש במבחן

הצגנו

מחקר עתידי

מחקר על האימפקט של הוספת מטלת הכתיבה-

הוגנות בברירהמחקר על -



!תודה

tami@nite.org.il


