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הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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הנחיות כלליות לבודקים

בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.   *

בפריטים הפתוחים )בניית תשובה( יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון, ולרשום את הציון   *
המתאים. אם התלמיד כתב יותר ממספר התשובות הנדרש, ייבדקו רק אלה הנדרשות, לפי סדר כתיבתן.

בפריטים הסגורים )ר"ב( אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.  *
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק א' — מבוא לתושבע"פ

רב אשי ורבינאר"ב1  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

תקופת התנאיםר"ב2  )1( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

44,3,1,0 = השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור3

נשים א. 

נזיקין ב. 

זרעים ג. 

3 = השלמת שתי תשובות נכונות

1 = השלמת תשובה נכונה אחת 

0 = השלמת תשובות שגויות
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ב' — מושגים

ל"ט )39(ר"ב4  )3( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

44,3,1,0 = השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור5

סוכות א. 

יום כיפור ב. 

חנוכה ג. 

3 = השלמת שתי תשובות נכונות

1 = השלמת תשובה נכונה אחת

0 = השלמת תשובות שגויות

חול המועדר"ב6  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

בזמן ששליח הציבור חוזר על תפילת העמידה.ר"ב7  )3( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

ישיבה בסוכהר"ב8  )3( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ג' — מעגל השנה

על מצוות שופר מברכים ברכת "לשמוע קול שופר" וברכת "שהחיינו"  ר"ב9  )1( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

מצווה להרבות באכילה ובשתייה ביום שלפני יום כיפור.ר"ב10  )3( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

אינו חוזר ומתפלל.ר"ב11  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

ערבה שרוב העלים שלה נשרו היא ערבה פסולה. ר"ב12  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

לחבוט ערבה.ר"ב13  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

לפחות חצי שעהר"ב14  )1( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

בערים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון, קוראים את המגילה ר"ב15  )4( = 2 
בט"ו באדר.  

0 = כל תשובה אחרת

2,0

33,2,0 = סימון שלוש תשובות נכונות:סגור16

לחזור א. 

לא לחזור ב. 

לא לחזור ג. 

2 = סימון שתי תשובות נכונות

0 = סימון פחות משתי תשובות נכונות
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

44,2,0 = השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור17

ליבון א. 

הדחה יסודית ב. 

הגעלה ג. 

 2 = השלמת שתי תשובות נכונות
 או

תשובה נכונה אחת 

0 = השלמת תשובות שגויות

מי שבודק חמץ יכול לבדוק לאור פנס ולא רק לאור הנר. ר"ב18  )4( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

כדי שיאכלו מצה בתיאבון בליל הסדר.ר"ב19  )1( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0

4 = סימון שתי תשובות נכונות:20

הדלקת נר בחנוכה  •

קריאת מגילה בפורים  •

2 = סימון תשובה נכונה אחת

0 = סימון תשובות שגויות או סימון יותר משתי תשובות

4,2,0

44,3,1,0 = השלמת שלוש תשובות נכונות:סגור21

ה' באייר א. 

כ"ח באייר ב. 

י"ד באייר ג. 

3 = השלמת שתי תשובות נכונות

1 = השלמת תשובה נכונה אחת 

0 = השלמת תשובות שגויות

צריך לספור את ספירת העומר בעמידה.ר"ב22  )1( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

33,2,0 = סימון ארבע תשובות נכונות:סגור23

איסור לאכול ולשתות ואיסורים אחרים א. 

רק איסור לאכול ולשתות  ב. 

רק איסור לאכול ולשתות ג. 

איסור לאכול ולשתות ואיסורים אחרים ד. 

2 = סימון שלוש תשובות נכונות

0 = סימון פחות משלוש תשובות נכונות

ביום הראשון של פסחר"ב24  )2( = 2

0 = כל תשובה אחרת

2,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ד' — בין אדם למקום ובין אדם לחברו

4 = השלמת שמונה תשובות נכונות:אתה, אלוקינו, בורא, וחסרונן, שבראת, פתוח25
להחיות, נפש, העולמים.

 3 = השלמת שבע תשובות נכונות
 2 = השלמת שש תשובות נכונות

 1 = השלמת חמש תשובות נכונות או ארבע תשובות נכונות
0 = השלמת פחות מארבע תשובות נכונות

4—0

4 = סימון שלוש תשובות נכונות:סגור26

"אבות"  •

"גבורות"  •

"קדושת ה'"  •

 3 = סימון שתי תשובות נכונות
 1 = סימון תשובה נכונה אחת 

0 = סימון תשובות שגויות או סימון יותר משלוש תשובות 

4,3,1,0

מעשר עניר"ב27  )4( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

כי שלוש הברכות של ברכת המזון מוזכרות בה בקצרה.ר"ב28  )3( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

"שהחיינו"ר"ב29  )3( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

בחודש ניסןר"ב30  )4( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

על הפרי החביב יותר בעיניו.ר"ב31  )3( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים ההנחיות לקידוד
לקידוד

44,3,0 = סימון ארבע תשובות נכונות:סגור32

מורא אב ואם א. 

כיבוד אב ואם ב. 

כיבוד אב ואם ג. 

מורא אב ואם ד. 

 3 = סימון שלוש תשובות נכונות
0 = סימון פחות משלוש תשובות נכונות

על "לא תגנוב"ר"ב33  )2( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

מצוות ביקור חולים היא לטפל בחולה ולהתפלל עליו.ר"ב34  )4( = 3

0 = כל תשובה אחרת

3,0

4 = השלמת שש תשובות נכונות:סגור35

"המוציא לחם מן הארץ"  •

"בורא מיני מזונות"  •

"בורא פרי הגפן"   •

"בורא פרי העץ"   •

"בורא פרי האדמה"  •

"שהכול נהיה בדברו"   •

3 = השלמת שש תשובות, ובהן ארבע תשובות בסדר הנכון.

2 = השלמת חמש או ארבע תשובות נכונות בלבד

0 = השלמת פחות מארבע תשובות נכונות

4,3,2,0

3 = )1( אינו יודע מי הוא העני שקיבל את הצדקה.ר"ב36

0 = כל תשובה אחרת

3,0


