
 

 

 
 שלום רב , 

 רכשה עבורך ערכת תרגול אינטרנטית של המבחן הפסיכוטכני.  החברה לחינוך תרבות ופנאי חבל מודיעין 
 

 מטרתה של ערכת התרגול היא לאפשר לך תרגול אינטראקטיבי איכותי ואת ההכנה המיטבית לקראת המבחנים הפסיכוטכניים. 
 

 (www.the-key.net)  "המפתח"ערכת התרגול נמצאת באתר אינטרנטי הנקרא 
 או 

 app store-ו  play–אותה ניתן להוריד דרך חנויות ה  המפתחבאפליקציית 

 להלן השלבים הנדרשים לרישום לאתר התרגול:

 או לאפליקציה key.net-www.theהיכנס/י לאתר בכתובת  .1
   81404858הקוד הארגוני את  ב"כניסת משתמש/ארגון" הזן/יני .2
 דהן ממחלקת הנוער  –מרכזת המתגייסים רותם סלע הזן את הקוד אותו קיבלת  קוד משני ,לאחר מיכן תידרש להזין  .3
, שם + משפחה ,  שרכשת על תשלום הערכה 050-6646699כדי לקבל את הקוד המשני יש לשלוח קבלה בווצאפ לנייד  .4

 אישי באווצאפ (  –.)לאחר ששלחת ישלח לך קוד משני מושב , בית ספר ונייד התלמיד 
אי מייל וסיסמה שתהיה מיועדת עבורך בלבד )אנא רשום/מי את שם  –הכנס/י את פרטיך האישיים וצור/רי שם משתמש  .5

 המשתמש והסיסמה על דף שישמש אותך לכניסות בהמשך(
 שיצרתם, על כן מומלץ לרשום אותן הסיסמהכם ושל מייל-כתובת האילאחר ביצוע הרישום הכניסה לאתר תהיה באמצעות  .6
  מרגע ההרשמההערכה תפתח עבורך באופן אישי  .7

 
 שימו לב!

 הערכה היא לשימוש אישי בלבד!

 להלן השלבים הנדרשים לכניסה לאתר התרגול:

 או לאפליקציה key.net-www.theהיכנס/י לאתר בכתובת  .1
 יני את שם המשתמש/ת והסיסמה במקום המיועד למשתמש רשוםהזן/ .2
 היכנס/י ובחר/י בערכת התרגול "המפתח לפסיכוטכני" והתחל/י בתרגול .3

 
 משך זמן הערכה

הערכה מאפשרת לך לתרגל שני מבחנים או תרגילים ורק אז זמן הערכה יתחיל להיספר. בדרך זו מתאימה הערכה את עצמה לזמן 
 הרלוונטי מבחינתך.
 חודשים 3 משך זמן הערכה :

 
 
 

http://www.the-key.net/
http://www.the-key.net/


 
 הקפאת ערכה

. במידה ותהיה/יי "הקפאת ערכה"מתוך משך התרגול שהוקצב  באמצעות לחיצה על  להקפיא את הזמן שנותרהערכה מאפשרת לך 
 הערכה. )הכפתורים נמצאים בסרגל העליון בתוך והזמן ימשיך להיספר"ערכה פעילה" מעוניי/נתן להמשיך בתרגול עלייך ללחוץ על 

 כפתור ההקפאה מופיע בערכה לאחר שתרגלת שני תרגילים/מבחנים אז גם זמן הערכה מתחיל להיספר.

 מבנה התרגול
 הערכה מחולקת לפרקים הבאים:  חשיבה כמותית, אנלוגיה צורנית, אנלוגיה מילולית, הבנת הוראות. 

 ן כדאי להכיר גם את המבחן הזה. חלק מהמלשב"ים ייבחנו גם בהבנת הנקרא עפ"י שיקול הדעת של מיטב, לכ
 

 בערכה מבחני תרגול 
 מומלץ לתרגל בהדרגה ובכל רמות הקושי. -כל פרק ניתן לתרגול ברמות הקושי הבאות : קל, בינוני, קשה, אקראי )כל רמות הקושי( 

 שאלות לכל מבחן מתוך מאגר של מאות שאלות. 15מבחני התרגול כוללים 
 
 

 תרגול רב תחומי תחת זמן
 רגול זה בשונה מפרקי התרגול מכיל את כל התחומים  ובנפרד והתרגול הינו תחת זמןת

 מספר השאלות בכל פרק משתנה
 הנך מתבקש/ת לענות על כל שאלה בתורה לפני שהנך עובר/ת לשאלה הבאה

 
 ציונים

 .100ל  0על כל מבחן תקבל/י ציון. הציון יחסי למספר התשובות הנכונות והוא נע בין 
 ציון זה אינו ציון הדפ"ר.  –הבהרה 

 מומלץ להיכנס להיסטוריית המבחנים ושם לראות ברמה הפרטנית על כמה שאלות ענית נכונה וללמוד מההסבר לשאלות בהן שגית 
  

 
 מבחן הדפ"ר בלשכת הגיוס

 
בתחילת אוקטובר מבחן הדפ"ר בלשכת הגיוס ישתנה ויהפוך למבחן אדפטיבי. משמעות המבחן האדפטיבי היא שדרגת הקושי 

 תשתנה בהתאם ליכולת שתדגימו במהלכו. 
 תחומים: חשיבה כמותית, אנלוגיות מילוליות הבנת הוראות ומבחן צורות מורחב. חלק מהמלשב"ים ייבחנו 4באופן כללי המבחן יכלול 

 עפ"י שיקול מיטב. -גם בהבנת הנקרא
 מומלץ מאוד לתרגל את התחומים השונים והרלוונטיים בכל רמות הקושי. 

 דקות  45משך המבחן כ 
 
 תמיכה 

 03-7922373במענה אנושי בטלפון   24/7האתר נתמך  
 

 בברכת שנת לימודים פורייה והצלחה רבה

 


