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נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"א
הבחינה הפסיכומטרית
כללי
הבחינה הפסיכומטרית שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) עורך היא בחינה אחידה ,והיא משמשת
מוסדות וחוגים רבים כתנאי לקבלה ללימודים .על פי נוהלי מוסדות הלימוד ,ציוני הבחינה הפסיכומטרית תקפים
לצורך קבלה ללימודים במשך שבע ( )7שנים לפחות .לכן אין צורך לדחות את הבחינה דווקא למועד הסמוך
לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים.
הרשמה לבחינה
אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים.
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מאל"ו היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד .הרשמה למוסד
לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ,והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים.
מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד ,וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו.
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית יכולה להיעשות באתר האינטרנט של מאל"ו ,www.nite.org.il ,או באמצעות
טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למרכז הזימונים או גשו לחנויות הספרים
סטימצקי וצומת ספרים.
הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה .שיעור התשלום ואופן התשלום
(וכן אופן משלוח הטופס למאל"ו בהרשמה באמצעות טופס מודפס) מפורטים בטופס ההרשמה לבחינה .לפני
מילוי טופס ההרשמה לבחינה יש לקרוא את נוהלי ההרשמה המופיעים באתר.
הכנה לבחינה
ממצאי סקרים עדכניים הראו כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה אפשר להפיק מעבודה עצמית :עיון
בחומר ההדרכה ,בחומרי תרגול והכנה ובבחינות בתנאי אמת ,והתנסות בהם .אתר מאל"ו כולל את כל המידע
הדרוש על הבחינה ,והוא מציג מבחר של שאלות לדוגמה בלוויית פתרונות והסברים .כמו כן האתר כולל בחינות
להתנסות ונספח המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציוניו בבחינה ובכל אחד מהתחומים המרכיבים אותה.
חשוב לקרוא את חומרי ההכנה בעיון ולתרגלם כדי להכיר את הבחינה ולהתכונן אליה.
קורסים מקצועיים במתמטיקה ובאנגלית עשויים לתרום למי שחסר לו ידע בתחומים אלו.
החל מינואר  2019קיים קורס ההכנה מקוון לבחינה הפסיכומטרית במסגרת מיזם ישראל דיגיטלית של
המשרד לשוויון חברתי .הקורס פותח בליווי ובתמיכה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והוא מוצע בחינם
לכל דורש .ראו פרטים נוספים על הקורס המקוון.
מועדי הבחינה
הבחינות נערכות בארבעה מועדים בשנה (חורף ,אביב ,קיץ וסתיו) .כל נבחן יכול להיבחן פעם אחת בלבד בכל
מועד .להלן מועדיהן הקרובים של הבחינות:
מועד הבחינה

סיום ההרשמה

שפות הבחינה

אביב 6-7.4.20
י"ב-י"ג בניסן תש"פ

11.2.20

עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית ,רוסית,
צרפתית

קיץ 2.7.20
י' בתמוז תש"פ

13.5.20

עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית ,רוסית,
צרפתית

סתיו 2-3.9.20
י"ג-י"ד באלול תש"פ

7.7.20

עברית ,ערבית

20.10.20

עברית ,ערבית

חורף 11,13.12.20
כ"ה בכסלו ,כ"ז בכסלו תשפ"א

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת) במועד הבחינה הרגילה או במהלך
שלושת השבועות שלאחריו.

שימו לב :טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם אליו.

-2-

בטרם תבחרו את מועד הבחינה ,עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתם מעוניינים
להתקבל אליו .אנו ממליצים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר ולא לדחות את הבחינה עד למועד האחרון
לפני סגירת ההרשמה למוסדות הלימוד.
כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם ,כגון בחינות
בגרות ,נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.
לידיעתכם :הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה ,משפת הבחינה ,ממועד הבחינה או מקבוצת הנבחנים
שנבחנה באותו מועד .הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים ,השפות והנוסחים.
שפות הבחינה
אפשר להיבחן באחת מחמש השפות האלה :עברית ,ערבית ,רוסית ,צרפתית ונוסח משולב/אנגלית.
כדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר .נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אימם
אנגלית ,וכן למי ששפת אימם אינה עברית ,אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות
הבחינה האחרות .בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית ,ומילים נבחרות מתורגמות לשפות האלה:
רוסית ,גרמנית ,איטלקית ,הונגרית ,אמהרית ,פורטוגלית ,הולנדית וספרדית.
בחינת ידע בעברית (יע"ל)
בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית)
להיבחן גם בבחינת יע"ל המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית .הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה
הפסיכומטרית ,והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.
למיטב ידיעת מאל"ו ,לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן .במוסדות לימוד אחדים הציון משמש
לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה בעברית על פי רמתם ,ובאחרים הוא משמש
גם כתנאי קבלה .יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת בעברית .בדקו אם מוסדות הלימוד
שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל .ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.
יש להמתין  35יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל ,בין שתי היבחנויות
ביעלנט ,או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט ,או להיפך).
אפשר להיבחן בבחינת יע"ל גם בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית (ראו עמ' .)4
הנבחנים בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית לא יוכלו להבחן בבחינת יע"ל באותו מועד שבו הם נבחנים
בבחינה הפסיכומטרית .כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מעניקה לנבחן את
הזכות להיבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום ,וזאת החל מהמועד העוקב .לאחר הבחינה
הפסיכומטר ית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל
בתנאים מותאמים.
««

בחינות בחו"ל
הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל ,וזאת בכפוף למספר הנרשמים באותן מדינות.
המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו .בחו"ל לא נערכות בחינות בתנאים
מותאמים.
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בחינת אנגלית – מיון לרמות (אמי"ר)
מטרת הבחינה
המועמדים ללימודים גבוהים נדרשים להיבחן בבחינת אנגלית כדי לאפשר למוסדות שנרשמו אליהם לעמוד על
רמת ידיעותיהם בשפה האנגלית וכדי שיהיה אפשר לשבצם בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותם מהם.
תוכן ומבנה הבחינה
הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית המתבטאת בקריאת קטעי טקסט ובהבנתם.
הבחינה מורכבת משלושה פרקים ,ובהם מופיעים סוגי השאלות האלה :השלמת משפטים ,ניסוח מחדש ,והבנת
הנקרא.
הרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינת המיון באנגלית היא הליך נפרד מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה
למוסדות הלימוד .ההרשמה יכולה להיעשות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו),
 ,www.nite.org.ilאו באמצעות טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למרכז
הזימונים.
הכנה לבחינה
כיוון שידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר ,והבחינה בודקת בעיקר שליטה
בשפה ,אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לקראתה .עם זאת ,למי שלא קרא חומרי קריאה באנגלית כמה שנים
כדאי לרענן את ידיעותיו באמצעות קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה .כמו כן מומלץ להכיר היטב את
המשימה העומדת לפניכם.
מועדי הבחינה
מועד הבחינה

סיום ההרשמה

אביב 6-7.4.20
י"ב-י"ג בניסן תש"פ

11.2.20

קיץ 2.7.20
י' בתמוז תש"פ

13.5.20

סתיו 2-3.9.20
י"ג-י"ד באלול תש"פ

7.7.20

חורף 11,13.12.20
כ"ה בכסלו ,כ"ז בכסלו תשפ"א

20.10.20

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת) במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות
שלאחריו.

שימו לב :טופס ההרשמה צריך להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך סיום ההרשמה.
אדם רשאי להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים .עם זאת ,יש להמתין  35יום
לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבחנות באמי"ר (או להיפך).
עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה.
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בחינת ידע בעברית (יע"ל)
מטרת הבחינה
בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.
תוכן ומבנה הבחינה
הבחינה מורכבת משלושה פרקים ,ובהם מופיעים כל סוגי השאלות האלה :השלמת משפטים ,ניסוח מחדש
והבנת הנקרא ,ופרק נוסף ובו נדרש הנבחן לכתוב חיבור.
הרשמה לבחינה
בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים :
בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום)
כל אדם שנרשם לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשום אוטומטית לבחינת יע"ל שתיערך מייד
לאחר הבחינה הפסיכומטרית .במקרה זה אין צורך בתשלום נוסף עבור בחינת יע"ל.
בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום)
ההרשמה יכולה להיעשות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו),www.nite.org.il ,
או באמצעות טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למרכז הזימונים.
מועדי הבחינה
מועד הבחינה

סיום ההרשמה

אביב 6-7.4.20
י"ב-י"ג בניסן תש"פ

11.2.20

קיץ 2.7.20
י' בתמוז תש"פ

13.5.20

סתיו 2-3.9.20
י"ג-י"ד באלול תש"פ

7.7.20

חורף 11,13.12.20
כ"ה בכסלו ,כ"ז בכסלו תשפ"א

20.10.20

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת) במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות
שלאחריו.

שימו לב :טופס ההרשמה צריך להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך סיום ההרשמה.
אדם רשאי להיבחן בבחינת יע"ל כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים .עם זאת ,יש להמתין  35יום
לפחות בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט (או להיפך).
עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה.
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מידע נוסף
מקום הבחינות
בחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה נערכות בכמה אזורים בארץ .במהלך ההרשמה תוכלו לבחור באיזה
אזור תרצו להיבחן ,וזאת בלי קשר למקום מוסד הלימודים שאליו אתם מעוניינים להתקבל.
רמייה בבחינה
כל מעשה המשבש את הוגנות ציוני הבחינה כגון העתקה בבחינה או התחזות ,הוא מעשה רמייה .רמייה עשויה
לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים ,המתאימים יותר להתקבל.
למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ,ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו אם ביצע
מעשה הפוגע לפי שיקול דעת מאל"ו בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה ,או אם יש חשד כי ציוניו בבחינה
אינם משקפים נאמנה את יכולתו .לתשומת ליבכם :התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא
עבירה פלילית .חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.
בחינה בתנאים מותאמים
מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים .בחינה זו נערכת רק בארץ.
בחינה בתנאים מותאמים נערכת לצד כל מועד בחינה רגילה או בתוך שלושה שבועות מכל מועד כזה .הודעה
על התאריך המדויק תישלח לנרשמים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.
מועמדים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית ,פיזית או פסיכיאטרית ,וכן
לקות למידה או קשב) יכולים לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים באתר מאל"ו,
.www.nite.org.il
מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם ,משקל עודף רב ,שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם
להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה ,או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ,רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.
מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים שבהם נערכה
הבחינה.
העברת הציונים
בתוך  45יום ממועד הבחינה ,סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד ,יוכלו הנבחנים לברר את ציוניהם
באזור האישי באתר מאל"ו באינטרנט ,www.nite.org.il ,לפי פרטים אישיים מזהים :מספר תעודת זהות או
דרכון זר (שבאמצעותו נרשמו לבחינה) וסיסמתם האישית .כמו כן יישלחו ציונים לכתובת הדואר האלקטרוני
שלהם .אם התנגדו לכך ,יישלחו הציונים לביתם בדואר ישראל.
כמו כן יועברו הציונים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,לאוניברסיטת בר-אילן ,לאוניברסיטת חיפה ,לאוניברסיטה
העברית בירושלים ,לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון ,וכן למוסדות אחרים שסימן המועמד כשנרשם לבחינה.
הזמנה לבחינה חוזרת
בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את יכולתו נאמנה.
בין השאר מבצע מאל"ו בדיקה סטטיסטית של הדמיון בין דפי התשובות של נבחנים .לעיתים בדיקות אלו מעלות
ממצאים חריגים ,הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות ומעוררים קושי בהערכת הציון.
בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה ,הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת
במשרדי מאל"ו בירושלים ,וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין .רק לאחר הבחינה החוזרת ובהתאם
לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.
בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה ,אך היא עשויה
להישלח אליהם גם במועד מאוחר יותר.
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