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ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

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.  *

בשאלות שבהן התלמידים מתבקשים לכתוב את התשובה בלשונם, אין לתת ניקוד על ציטוט מן הכתוב בלבד.   *

אם התלמיד כתב את התשובה הנכונה והוסיף מידע לא רלוונטי הסותר אותה ומעיד על חוסר הבנה, התשובה   *
תיחשב שגויה. 

מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק א' — ידיעת פסוקים בעל פה

ְִּצעַק ֹמשֶׁה ֶאל ה' לֵאֹמר ֵא-ל נָא ְרפָא נָא לָּה.פתוח וַי 0—5א. 

ִּפְלּו עַל פְּנֵיֶהם וַיֹּאְמרּו ֵא-ל ֱא-ֹלֵהי ָהרּוֹחת לְָכל ָבשָׂר ָהִאיש ֶאָחד יֱֶחָטא פתוח וַי ב. 
ֹצף. וְעַל ָכל ָהעֵָדה ִתקְּ

5—0

וַיֹּאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנֵי יִּשְָׂרֵאל לֵאמֹר ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר ָעַבְרנּו ָבּה לָתּור אָֹתּה פתוח ג. 
טֹוָבה ָהָאֶרץ מְֹּאד ְמאֹד.

5—0

ִמי ָמנָה ֲעַפר יַעֲקֹב ּוִמְספָר ֶאת ֹרַבע יִּשְָׂרֵאל ָתֹמת נַפְשִׁי מֹות יְשִָׁרים ּוְתִהי פתוח ד. 
ַאֲחִריִתי ָכמֹהּו.

5—0

וְִכי ָתבֹאּו ִמלְָּחָמה ְבַאְרְצֶכם עַל ַהַצר ַהֹצֵרר ֶאְתֶכם וֲַהֵרעֶֹתם ַבֲחֹצצְֹּרת פתוח ה. 
וְנִזְַכְרֶתם לִפְנֵי ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם וְנֹושַׁעְֶּתם ֵמֹאיְֵביֶכם.

5—0

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

אין להוריד ניקוד על שגיאות כתיב הומופוניות — החלפת אותיות שיש להן 
אותו צליל, ועל הוספה או השמטה של ה' הידיעה. 
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ב' — התורה ומשמעותה

כתיבת שתי תשובות נכונות בסעיפים 2 ו–3:פתוח1  = 3 א. 

נשיאת היריעות )של המשכן(/נשיאת אוהל מועד/נשיאת כיסויי   .2    
המשכן  

נשיאת קרשי המשכן/נשיאת הקרשים  .3 
לקבל גם: נשיאת עמודי המשכן

כתיבת תשובה נכונה אחת  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,1 ,0

כתיבת שתי תשובות נכונות:   = 3 ב. 

להקים את המשכן/להעמיד את המשכן/לבנות את המשכן  •   

לשמור )סביב המשכן( )כדי שלא ייכנסו לשם זרים(  •

לקבל גם ציטוט: "ושמרו הלויים את משמרת משכן העדות"  

כתיבת תשובה נכונה אחת  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,1 ,0

טמא לנפש/טמא מתפתוח2  = 2 א. 

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

זב  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

מצורע  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

כתיבת שלוש תשובות נכונות:פתוח3  = 4 א. 

שתיית יין/אכילת ענבים/כל מה שמיוצר מענבים.  • 
אין לקבל תשובה שכוללת רק פריטים אחדים המוזכרים בכתוב, 

למשל, חומץ יין/זג/חרצנים/קליפות.

להיטמא למת/להיכנס לאוהל המת  •

תספורת/תגלחת  •

כתיבת שתי תשובות נכונות   = 2

כתיבת תשובה נכונה אחת  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

4 ,2—0

כתיבת שתי תשובות נכונות:   = 3 ב. 

גילוח )הראש(/תספורת 	•

שתיית יין 	•

כתיבת תשובה נכונה אחת   = 1

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,1 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

הנשיאים/נשיאי ישראל/נשיאי העדה/נשיאי המטות/ראשי בית פתוח4  = 2 א. 
ישראל/ראשי השבטים

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 =  כתיבת שתי תשובות נכונות:  .1 ב. 

גרשון 	•    

מררי 	•    

1 = כתיבת תשובה נכונה אחת   

0 = כל תשובה אחרת  

2—0

3 =  נשיאת קרשי המשכן ויריעות המשכן  .2  

2 =  נשיאת המשכן   

1 = התייחסות רק לנשיאת קרשי המשכן או רק לנשיאת יריעות     
  המשכן/לעזור להם בעבודתם

0 = כל תשובה אחרת  

3—0

2 = קהת  .1 ג. 

0 = כל תשובה אחרת     

2 ,0

2 = התייחסות לכך שעליה לשאת את הכלים )של המשכן( על   .2   
  כתפיה

0 = כל תשובה אחרת    

2 ,0

הענן שכן מעל/כיסה את המשכן. פתוח5  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

הענן התרומם מעל המשכן.   = 3  ב. 
ציטוט הכתוב: "לפי העלות הענן מעל האוהל"

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

לעבור בארצופתוח 6  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

יָָצא לקראתם עם עַמֹו )כדי להילחם בהם(  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

עקפו את ארצו/עזבו אותו/הלכו ממנו/הלכו מסביב/לא נכנסו לאדום  = 2 ג. 

ביקשו ממנו עוד פעם ובכלל זה פירוט הבקשה.  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

2—0

כתיבת שני שבחים נכונים:פתוח 7  = 3 א. 

שבח המבטא את הרעיון שכל שבט נמצא בפני עצמו  •

הם שומרים על צניעותם או על פרטיותם/פתחי אוהליהם לא   •
נמצאים זה מול זה/אף אחד לא רואה את הנעשה באוהל חברו.

כתיבת שבח נכון אחד  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,1 ,0

יציאת מצרים  = 2  ב. 
לקבל גם ציטוט: "א—ל מוציאו ממצרים"

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

"כרע שכב כארי". לקבל גם: "וכלביא מי יקימנו", "כתועפות ראם   = 2 ג. 
לו", "יאכל גוים צריו ועצמותיהם יגרם"

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = כדי לראות את ארץ ישראלפתוח8  .1 א. 

0 = כל תשובה אחרת    

2 ,0

3 = כדי להסביר למשה מדוע לא יזכה להיכנס לארץ ישראל   .2  

2 = בגלל החטא הזה משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל   

0 = כל תשובה אחרת   

3 ,2 ,0

3 = למנות מנהיג לעם ישראל  .1 ב. 

0 = כל תשובה אחרת    

3 ,0

3 = הצדיקים, גם בסמוך למותם, דואגים בעיקר לצורכי העם )ולא   .2   
  לעצמם(.

0 = כל תשובה אחרת    

3 ,0
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מספר 
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וידויסגור9  = 2 א. 

כל תשובה אחרת   = 0  

2 ,0

פסח שני   = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

מעשר ראשון   = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

הגעלת כלים  = 2 ד. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

משה רבנו פתוח10  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

פינחס  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

בלעם  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

מקושש העצים  = 2 ד. 

לקבל גם: צלפחד   

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק ג' — פירוש רש"י לתורה

3 = השלמת שני חלקי התשובה: פתוח11  .1 א. 

      חזק: כל התייחסות בלשון התלמיד לכך שהם יושבים בערים 
   שאינן מוקפות חומה/ערים פתוחות/לא מבוצרות

      רפה: כל התייחסות בלשון התלמיד לכך שהם יושבים בערים 
   מוקפות חומה/ערים סגורות/מבוצרות

1 =  השלמת חלק אחד   

0 =  כל תשובה אחרת ובכלל זה העתקת פירוש רש"י   

3 ,1 ,0

2 = אם הם יושבים בערים ללא חומה, סימן שהם סומכים על כוחם/  .2 
לא מפחדים.    

או: אם הם יושבים בערים מוקפות חומה, סימן שהם לא סומכים    
על כוחם/מפחדים.  

0 =  כל תשובה אחרת. למשל, אם יש להם חומה, סימן שהם חלשים     
   או אם אין להם חומה, סימן שהם חזקים. 

2 ,0

התייחסות לדברי המרגלים ולדברי משה:  = 4  ב. 
משה אמר שאם הערים לא מוקפות חומה סימן שהעם חזק,    

והמרגלים אמרו שהעם חזק אף על פי שהערים כן מוקפות חומה.    
או: משה אמר שאם הערים מוקפות חומה סימן שהעם חלש,   

והמרגלים אמרו שהערים מוקפות חומה והעם חזק.  

התייחסות לדברי המרגלים בלבד ולא לדברי משה  = 3  

כל תשובה אחרת   = 0  

4 ,3 ,0

התייחסות לשני הנושאים האלה:פתוח12  = 4 א. 
בנוכחות אדם אומרים רק חלק ממעלותיו )ולא את כולן(.  —

שלא בנוכחותו של אדם אפשר לומר את כל מעלותיו.  —

כתיבת חלק אחד של התשובה בלבד  = 2  

כל תשובה אחרת   = 0  

4 ,2 ,0

התייחסות לכך שה' רצה לשבח את משה שלא בפניו   = 4  ב. 
או: התייחסות לסיבה שה' רצה לשבח את משה שלא בפניו, למשל:    

בשביל שמשה לא יתבייש משבחו.  

כי ה' רצה לשבח את משה  = 3  

כל תשובה אחרת  = 0  

4 ,3 ,0
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

התייחסות לשינוי מלשון רבים ללשון יחיד, למשל: "ויעלו" בלשון פתוח13  = 3  א. 
רבים, "ויבוא" בלשון יחיד  

התייחסות לשימוש בלשון יחיד בלבד, למשל: "ויבוא" בלשון יחיד/   = 2   
"ויבוא" במקום "ויבואו"   

כל תשובה אחרת, למשל: "ויבוא"  = 0  

3 ,2 ,0

כל תשובה המביעה את הרעיון שכלב ביקש להינצל מעצת המרגלים.  = 3  ב. 
אין לקבל ציטוט מרש"י: "שלא יהא ניסת".  

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0

כל תשובה שמביעה את הרעיון שכלב דיבר דברים הפוכים מדברי   = 2  ג. 
המרגלים, לדוגמה: בניגוד לדברי המרגלים שדיברו רעה על הארץ כלב    

דיבר טוב על הארץ.   
או: הם אמרו "לא נוכל לעלות", וכלב אמר: "עֹלה נעלה... כי יכול     

נוכל לה".  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0


