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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. 
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מספר 
הפריט

סוג 
הפריט

הערכים הנחיות לקידוד
לקידוד

חלק א' — ידיעת פסוקים בעל פה

יּו כְּגַנֹּת עֲלֵי נָָהר פתוח ַמה טֹּבּו ֹאָהלֶיָך יַעֲקֹּב ִמשְְׁכֹנֶתיָך יִשְָׂרֵאל ִכנְָחלִים נִטָּ א. 
יִם. ַָּטע ה' כֲַּאָרזִים עֲלֵי מָּ ַכֲאהָּלִים נ

5—0

ֶכם וֲַהֵרעֶֹּתם בֲַּחֹצְצֹרת פתוח בֹּאּו ִמלְָחָמה בְַּאְרצְֶּכם עַל ַהַצר הַֹּצֵרר ֶאתְּ וְִכי תָּ ב. 
ְַּכְרֶתם לִפְּנֵי ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם וְנֹושְַׁעֶתם ֵמֹאיְֵביֶכם. וְנִז

5—0

וַיִצְּעַק ֹמשֶׁה ֶאל ה' לֵאֹמר ֵא-ל נָא ְרפָּא נָא לָּה.פתוח 0—5ג. 

וַיִפְּלּו עַל ְפנֵיֶהם וַיֹּאמְּרּו ֵא-ל ֱא-ֹלֵהי ָהרּוֹחת לְּכָּל בָּשָׂר ָהִאיש ֶאחָּד יֱֶחָטא פתוח ד. 
וְעַל כָּל הָּעֵדָּה ִתְקֹצף.

5—0

וַיֹּאמְּרּו ֶאל כָּל ֲעדַּת בְּנֵי יִשְָׂרֵאל לֵאמֹּר הָּאֶָּרץ ֲאשֶׁר ָעבְַּרנּו בָּּה לָתּור אֹּתָּּה פתוח ה. 
טֹוָבה הָּאֶָּרץ ְמֹאד מְּאֹּד.

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
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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
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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

יָצָּא 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

הוא קרא לו כדי לקלל את ישראל, אך בלעם בירך אותם.פתוח7  = 3  א. 
אין לקבל ציטוט מן הכתוב.

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0

)כבר בהתחלה( אמרתי שאוכל לומר רק מה שה' ירשה לי לומר.  = 4  ב. 
אין לקבל ציטוט מן הכתוב.

כל תשובה אחרת   = 0  

4 ,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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המרגליםסגור9  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

מחלוקת קֹּרח  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

הכשרת כלים  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

נחלת בני גד ובני ראובן  = 2 ד. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

בלעםפתוח10  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

מקושש העצים  = 2 ב. 

לקבל גם: צלפחד   

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

פינחס  = 2 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

משה רבנו   = 2 ד. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0
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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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שהוא איננו יכול לעשות שום דבר בעצמו בלי רשותו של ה'פתוח13  = 4 א. 
לקבל גם: שהוא ברשותו של ה'.    

אין לקבל ציטוט מרש"י: "שהוא ברשותו של מקום".  

כל תשובה אחרת  = 0  

4 ,0

שהם אינם שרים חשובים מספיק/שה' רוצה שבלק ישלח אליו שרים   = 4  ב. 
חשובים יותר   

כל תשובה אחרת  = 0  

4 ,0


