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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. 

מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

חלק א' — ידיעת פסוקים בעל פה

ּוְביֹום שְִׂמחְַּתֶכם ּוְבמֹועֲֵדיכֶּם ּוְבָראשֵׁי ָחְדשֵֶׁכם ּוְתַקעְתֶּם בֲַּחֹצְצֹרת עַל פתוח א. 
 עֹֹלֵתיכֶּם וְעַל זְִבֵחי שַׁלְֵמיֶכם וְָהיּו לָכֶּם לְזִָכרֹון לִפְנֵי ֱא—ֹלֵהיכֶּם ֲאנִי ה'

ֱא–ֹלֵהיכֶּם.

5-0

ֵא–ל מֹוִציאֹו ִמִמְצַריִם ְכתֹועֲפֹת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹויִם ָצָריו וְעְַצמֵֹתיהֶּם יְגֵָרם פתוח ב. 
וְִחָציו יְִמָחץ.

5-0

ְסלַח נָא לַעֲו ֹן ָהעָם ַהזֶּה ְכֹגֶדל חְַּסֶדָך וְַכֲאשֶׁר נָשָׂאָתה לָעָם ַהזֶּה ִמִמְצַריִם פתוח ג. 
וְעַד ֵהנָה. וַיֹאמֶּר ה' ָסלְַּחִתי ִכדְָבֶרָך.

5-0

וְָהִאיש ֹמשֶׁה עָנָו ְמֹאד ִמכֹל ָהָאָדם ֲאשֶׁר עַל פְנֵי ָהֲאָדָמה.פתוח 5-0ד. 

ֲהצֹאן ּוָבָקר יִשֵָּׁחט לָהֶּם ּוָמָצא לָהֶּם ִאם אֶּת ָכל דְגֵי ַהיָּם יֵָאֵסף לָהֶּם ּוָמָצא פתוח ה. 
לָהֶּם.

5-0

אין להתחשב בשגיאות כתיב

ניקוד: השלמת כל מילה חסרה מזכה בנקודה אחת. לפיכך הציון המרבי בכל 
פסוק יהיה חמש נקודות.
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

חלק ב' — התורה ומשמעותה

מניין בני ישראל

עשרים/עשרים ומעלהפתוח1  = 1  .1 א. 
כל תשובה אחרת   = 0   

1 ,0

שתי התשובות:  = 2  .2  
אהרון	 

איש איש למטה/ראשי בתי האבות/נשיאי השבטים/נשיאי 	 
המטות/ראשי אלפי ישראל/נשיאי ישראל

תשובה אחת נכונה  = 1   
כל תשובה אחרת  = 0   

2—0

חודש/חודש ומעלה  = 1 ב. 
כל תשובה אחרת  = 0  

1 ,0

פסח

3 =  האנשים הטמאים מבני ישראל לא יכלו להקריב את קרבן הפסח פתוח2 א. 
במועדו 

היו אנשים טמאים/אנשים לא יכלו להקריב את קרבן הפסח/  = 1  
נתעלמה ממשה ההלכה בעניין הטמאים/הוספת גם מי שהיה בדרך 

רחוקה לאנשים הטמאים

כל תשובה אחרת, ובכלל זה התייחסות לדרך רחוקה בלבד  = 0  

3 ,1 ,0

שתי התשובות:  = 4 ב. 
•  אדם שהיה טמא מת/טמא לנפש בזמן הקרבת פסח ראשון/    

טמאים/מצורע/זב   

•  אדם שהיה בדרך רחוקה/מחוץ לעזרה בזמן הקרבת פסח ראשון    
)לקבל גם: שהתעכב בדרך(   

2 = תשובה אחת נכונה  

0 = כל תשובה אחרת  

4 ,2 ,0

שתי התשובות )שני תאריכים מלאים — שם החודש והיום בחודש(:  = 4 ג. 
שם החודש: ניסן/חודש האביב )לקבל גם: החודש הראשון(  .1

היום בחודש: י"ד/ארבעה עשר    

שם החודש: אייר )לקבל גם: החודש השני(  .2
היום בחודש: י"ד/ארבעה עשר  

2 = תשובה אחת נכונה )תאריך אחד מלא — שם החודש והיום בחודש(
0 = כל תשובה אחרת

4 ,2 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

החצוצרות

4 = שניים מבין המקרים הבאים: פתוח3  א. 
 למקרא העדה, להקהיל את הקהל, למסע המחנות, לקרוא לנשיאים

)ניסוח של המקרים האלה בלשון התלמיד ייחשב תשובה נכונה(

2 = תשובה אחת נכונה  

0 = כל תשובה אחרת  

4 ,2 ,0

2 = "ונזכרתם לפני ה' א-להיכם"/"ונושעתם מאויביכם"  ב. 
)לקבל גם תשובה הכוללת את שני הציטוטים(

0 = ציטוט של הפסוק כולו, או כל תשובה אחרת  

2 ,0

המרגלים

שתי התשובות:פתוח4  = 4 א. 

האם העם חזק או חלש?/האם העם חזק?/האם העם חלש?  •

האם העם קטן או גדול?/האם הם מעטים או רבים?/האם העם   •
קטן?/האם העם גדול?/האם הם מעטים?/האם הם רבים?

תשובה אחת נכונה, או הציטוטים: "החזק הוא הרפה"; "המעט הוא   = 2  
אם רב"

כל תשובה אחרת  = 0  

4 ,2 ,0

"אפס כי עז העם"/"וגם ילידי הענק ראינו שם"  = 3 ב. 

כל תשובה אחרת, ובכלל זה תשובה הכוללת את הציטוט: "והערים   = 0  
בצורות גדולות"

3 ,0

 מקושש העצים

"ויניחו אותו במשמר"/עצרו אותופתוח5  = 3 א. 

הביאו/הקריבו אותו אל משה ואהרון  = 2  

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,2 ,0

כי לא ידעו באיזה עונש יש להעניש אותו/כי לא ידעו באיזו מיתה   = 3 ב. 
 צריך להמית אותו

)לקבל גם העתקת הכתוב: "כי לא פורש מה יעשה לו"(

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

מחלוקת קורח ועדתו

תשובה המתייחסת לכך שמשה ואהרון לקחו את התפקידים פתוח6  = 2 א. 
 המרכזיים,

לדוגמה: מדוע לקחתם את כל התפקידים החשובים?/מדוע דילגתם 
על משפחתנו בחלוקת התפקידים? 

הרי כל עם ישראל קדושים   = 1  

0 = כל תשובה אחרת  

2—0

תשובה הכוללת את שלושת המושגים: מחתות, אש וקטורת,  = 3  ב. 
לדוגמה: לקחת מחתות, לתת בהן אש ולשים עליהן קטורת )ולהניח 

לפני ה'(/התייחסות לעניין הקטרת הקטורת בלבד עם הציון שהונחה 
לפני ה'

תשובה הכוללת שניים מתוך המושגים הנ"ל  = 2  

תשובה הכוללת מושג אחד בלבד מתוך הנ"ל  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

3—0

ה' בחר בכם להיות לויים ומדוע אתם מבקשים להיות גם כהנים?   = 2  ג. 
)לקבל גם רק את ציון העובדה שהם כבר נבחרו להיות לויים(  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

כל תשובה המתייחסת לתכונה של משה הקשורה בהימנעות ממחלוקת   = 3  ד. 
)כגון פייסנות, רדיפה אחר השלום, מתן כבוד לבריות, ענווה    

וותרנות(   
)לקבל גם חוסר המׂשָּׁגה של המידה הטובה, לדוגמה: רודף שלום(  

כל תשובה אחרת, ובכלל זה ציטוט מרש"י  = 0  

3 ,0

העונש של קורח ועדתו

האדמה בלעה אותו )ואת כל רכושו(פתוח7  = 3 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

הם נשרפו באש  = 3 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

ישראל וסיחון

לעבור דרך ארצופתוח8  = 2 א. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

לא נתן להם לעבור דרך ארצו/יצא להילחם בהם  = 2 ב. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

2 = לחמו נגדו/לקחו את ארצו/השמידו אותו/כבשו את ארצו   .1 ג. 
0 = כל תשובה אחרת   

2 ,0

2= הוא פחד מבני ישראל/"ויגר מואב מפני העם" ללא כל תוספת/   .2   
"ויקץ מואב מפני בני ישראל"  

0= כל תשובה אחרת   

2 ,0

תשובה הכוללת את שני המרכיבים הבאים: בלעם, ובקשה לקלל את   = 3 ד. 
 בני ישראל,

לדוגמה: שלח לקרוא לבלעם לקלל את בני ישראל

תשובה הכוללת מרכיב אחד בלבד,  = 2   
לדוגמה: לקרוא לבלעם/לקלל את בני ישראל

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,2 ,0

בנות צלפחד

אחוזה בארץ/נחלה בארץ פתוח9  = 3  א. 
)לקבל גם: חלק בארץ/שטח בארץ/ירושה בארץ/אדמה בארץ(

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

דיני ירושת הארץ לבנות  = 3 ב. 
כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

נושאים בספר במדבר

פדיון בכוריםפתוח10  = 2 א. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

מעשה המנורה  = 2 ב. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

ירידת המן  = 2 ג. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

תפילת משה בעד מרים  = 2 ד. 
כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

אפשרויות הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

חלק ג' — פירוש רש"י לתורה 

תולדות אהרון ומשה — פרק ג', פסוק א'

לבני אהרון/אלעזר ואיתמרפתוח11  = 3 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

משום שמשה לימד אותם תורה  = 4  ב. 
)לקבל גם ציטוט מרש"י: "שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו 

הכתוב כאילו ילדו"/"לפי שלמדן תורה"(

כל תשובה אחרת  = 0  

4 ,0

מי יאכילנו בשר — פרק י"א, פסוק ד'

הם חיפשו תירוץ )עילה( להתלונן פתוח12  = 3  א. 
)לקבל גם ציטוט מרש"י: "שמבקשים עלילה"(

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

שהיה להם בשר כשיצאו ממצרים  = 3 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

"ומקנה רב היה לבני ראובן"  = 3 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0

ויהי אחרי המגפה — פרק כ"ו, פסוק א'

2 = משה/ה'פתוח13  .1 א. 

0 = כל תשובה אחרת   

2 ,0

2 = המגפה   .2  

0 = כל תשובה אחרת   

2 ,0

2 = בני ישראל   .3  

0 = כל תשובה אחרת   

2 ,0

כדי לדעת כמה נשארו אחרי המגפה )לקבל גם ציטוט מרש"י: "לידע   = 3 ב. 
מנין הנותרות"(

כל תשובה אחרת  = 0  

3 ,0


