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לבודקים כלליות הנחיות

את ולרשום במחוון, המפורטות ההנחיות לפי התשובה את להעריך יש תשובה) (בניית הפתוחים בפריטים * 
הציונים. ריכוז בדף המתאים הקידוד

כתיבתן. סדר לפי הנדרשות, אלה התשובות הנדרש, ייבדקו רק ממספר יותר כתב הנבחן אם *

אם התשובה שסימן התלמיד. מספר את הציונים ריכוז בדף לסמן יש (ר"ב), של בחירת תשובה בפריטים * 
ענה". "לא לסמן יש אחת, מתשובה יותר סימן התלמיד
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ַהּדִין" ְמֹשּוַרת "לִפְנִים — הסיפורי הטקסט — ראשון פרק

4 נפל  א.

להקל בדין מתוך רחמים 2 ב.

בהבטחתם.  לעמוד הצליחו ולא נזק, גרמו הם 2 כי

או בר–חנא, רבה של פסיקתו לפסיקתו של רב מול התייחסות הכוללת תשובה  = 2
בר–חנא: רבה של לציפיות מנוגדת אשר רב של להחלטה המתייחסת תשובה
שגורם נזק שמי הדין/מפני על–פי פסק שהוא משום התפלא "רבה בר–חנא
רב/מפני שרב מזו של שונה הייתה שפסיקתו על–פי הדין/מפני חייב לשלם

ועל היין על לשלם נדרשו לא זאת ולמרות לו, הזיקו הם אחרת/כי פסק
החבית".

הזיקו הם "כי לפסיקה: ולא בלבד למעשה התייחסות הכוללת חלקית תשובה  = 1
בר–חנא "רבה דיו, לדוגמה: מפורש אינו ההסבר חלקית שבה תשובה או: לו",

רב." של פסיקתו את הבין לא כי התפלא

את להם אמר להחזיר הוא שאינה רלוונטית: "כי או תשובה שגויה תשובה  = 0
פשוטים." המעילים"/"כי המעילים היו

הסיפור על הסבלים ונימוק המבוסס על התנהגות הבעת דעה הכוללת תשובה  = 2
את קיבלו שלא מפני דעתם על לעמוד וידעו חכמים היו הם "לדעתי לדוגמה:
צריך לדרוש שאדם /"מפני של רב" את פסיקתו גם וביקשו רבה, פסיקתו של

לו". שמגיע מה את

התנצלו"/"כי לא הם היו חצופים"/"כי הם כי אינה ראויה "התנהגותם או:  
יפה לא כי ראויה אינה "התנהגותם או: להם", הגיע שלא מה את ביקשו הם

הדעה יכולה שהנימוק מתאים. נכונה ובלבד דעה תיחשב כל להתנגד לרב".
הסיפור. על–פי על הדעת מתקבלת כל פרשנות על מבוססת להיות

נימוק הכוללת תשובה או: נימוק, ללא מפורשת דעה הבעת הכוללת תשובה  = 1
מפורשת. דעה הבעת ללא בלבד

הכוללת תשובה או בלבד, דעה הכוללת הבעת תשובה כלומר שגויה, תשובה  = 0
הדברים. סיפור או הסבר פרשנות, תיאור,
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4 
כתיבה

5

בכתב הבעה של קריטריונים על–פי השאלה בדיקת

תוכן א.

רלוונטיים. ונימוקים מפורשת עמדה הצגת הכולל טקסט = 2  

ללא הצגת   נימוק או הולם, נימוק ללא עמדה 1 = טקסט הכולל   
עמדה.

רלוונטית. לא תשובה = 0   

מבנה ב.

ונימוק. דעה הבעת המבנה: רכיבי את הכולל 2 = טקסט .1  

הרכיבים. מן אחד = היעדר 1    

שגוי. = מבנה 0    

בין  מתאימות קישור במילות שימוש 1 = לכידות וקישוריות: .2   
המשפטים.   

מקושר. ואינו לכיד אינו = הטקסט 0    

לשון ג.

הולם. מילים 1 = אוצר .1  

תקינות התצורה. על — הקפדה 1 = תחביר .2  

פיסוק. שימוש תקין בסימני — 1 = פיסוק .3  

אחת כתיב משגיאת יותר לא — נכון 1 = כתיב .4  

ו-4ג: 4ב 4א, הסעיפים לשלושת הערה

עמדה). הציג (לא הנדרשת הסוגה מן חרג 0 = הנבחן
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1 רחמנות  א.

שלהם  שלהם/הבגדים בגדים  = 1 .1 ב

תשובה שגויה. = 0   

עבודתו   = 1 .2   

תשובה שגויה. = 0   

כספָך/כספְך/כספך  = 1  .3   

תשובה שגויה. = 0   

שלו  שלו/הרגליים רגליים  = 1  .4   

תשובה שגויה. = 0   

הנזק. את לשלם שחובה לציין 3 א.

לשלם. בר–חנא התפלא שעליו רבה 2 ב.

ומעוגנת מנוסחת בהכללה של הסיפור, העיקרי את הלקח הכוללת תשובה  = 2
הדין אם גם עניים, כלפי ברחמנות לנהוג צריך לדוגמה: הסיפור, של בתכנים

לרחם גם חייבים. צריך אם לא החוק/גם שלא על–פי אם נוהגים הוא אחר/גם
לנהוג צריך אדם לעתים הבריות. לרחם על צדיקים של דרכם חייבים. כשלא

בכל מקרה. לרחם צריך הדין. לפנים משורת

עיגון ללא הסיפור, אולם של ללקח העיקרי בתשובה יש ביטוי סתמית: תשובה  = 1
בסיפור.

ללא ממנו, חלקים או המעשה, סיפור את הכוללת תשובה שגויה: תשובה  = 0
להיות כדאי לא לדוגמה: לקח שגוי, ציון רלוונטי, או חלק ציון וללא הכללה

סבל.
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9

10

הכחדה" בסכנת "מינים המידעי — הטקסט — פרק שני

וצמחים חיים בעלי של 4 סוגים א.

אלה ייעלמו. סכנה שמינים 3 יש ב.

בהכללה, כגון: המנוסחים גורמים שני תשובה הכוללת  = 4

האדם תנאי הסביבה על–ידי שינוי —

יערות כריתת —

ציד —

למקום חיות וצמחים ממקום העברת —

חיים בעלי של ֵאברים מכירת —

וצמחים חיים בעלי איסוף —

טרף —

בפירוט המנוסח אחד וגורם בהכללה המנוסח אחד גורם הכוללת תשובה  = 3
צבי ביצה"). המתייחס לדוגמה ("ציד של

בהכללה. המנוסח אחד גורם הכוללת תשובה  = 2

לדוגמה. שניים המתייחסים או גורם אחד הכוללת תשובה  = 1

שגויה. תשובה  = 0

 הערה:
כדוגמת מלאה: "ציד תשובה כן גם תיחשב הכללה, וגם פירוט הכוללת גם תשובה

לווייתנים". ציד
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העולמיים: שתיים מן הפעולות של הארגונים הכוללת תשובה  = 2

השונים. החיים של בעלי המספר על פיקוח —

בסכנת חיים הנמצאים בעלי ובהם פרטים על "ספרים אדומים" פרסום —
הכחדה.

הקרוב. בזמן להיכחד כליל העלולים של מינים רשימה פרסום —

לעיל. הרשומות הפעולות מן אחת הכוללת תשובה  = 1 
מפורש באופן מנוסחת אינה אבל הארגונים, לפעילות המתייחסת תשובה

כפעילות.

"להאכיל על הסביבה", או: ולשמור "להתאחד שגויה: "שלטים", או: תשובה  = 0
הארגונים. ציון שמות בזמן", או החיות את

טרף  = 1 א.

שגויה. תשובה  = 0  

הקקדו תוכי  = 1 ב.

שגויה. תשובה  = 0  

מקסיקו  = 1 ג.

שגויה. תשובה  = 0  

2 ִמְסּפָר א.

זכר 1  .1 ב. 

זכר 1  .2  

נקבה 2  .3  

נקבה 2  .4  

11

12

13

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

2—0

1—0

1—0

1—0

4—1

2—1

2—1

2—1

2—1



התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

הציון טווח
לתשובה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

מיצ"ב7 

ד' נוסח בעברית לכיתה ה', למבחן מחוון
לאינטרנט מחוון

  95-01-05-04-01-01-007-007-05 ד'  נוסח — (5) ה' לכיתה בעברית 95 מבחן

מדינת ישראלבס"ד
החינוך משרד

ראמ"ה
הארצית הרשות

למדידה והערכה בחינוך

בכיר אגף
מוכר לחינוך
רשמי שאינו

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

"כאשר המקומית: לנזק שנגרם לאוכלוסייה התייחסות הכוללת תשובה  = 2
החיים ולבעלי לצמחייה נזק להיגרם עלול למקום ממקום חיים בעלי מעבירים

להיכחד/ עלולים המקומיים החיים ובעלי "הצמחייה או: במקום", החיים
שהועברו החיים "בעלי או: החדשים", החיים לבעלי מאכל להיפגע/להיות

העתקת הזה". במקום שחיים והצומח החי את לאכול עלולים חדש למקום
נכונה. תשובה כן גם תיחשב הטקסט מן מתאים משפט

מזון". ימצא "לא למות", "יכול המועבר: החיים לבעל שייגרם הנזק תיאור  = 1

שגויה. 0 = תשובה

וצמחים חיים בעלי של ההיעלמות סכנת על מידע 2 למסור

ולטבלה. לטקסט בזיקה נימוק הכוללת תשובה  = 2

לטקסט. בזיקה שאינה תשובה שגויה: 0 = תשובה
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בבתי–חולים" לילדים עמדה: "תרומה הבעת — בכתב הבעה שלישי — פרק

ביטוי  לידי באה שבטקסט לא בלבד, או משפט אחד כולל הטקסט (נכשל) = 0
מן גורפת העתקה או הבעת עמדה, של טקסט טיעוני במטלה: הנדרשת הסוגה

הטקסט.

תוכן א.

הטקסט כולל:   

ההצעה. 2 = הצגת  .1   
ההצעה. של חלקית הצגה = 1      

הדרישה. על עונה אינו הטקסט = 0     

התלבטות מפורש, או באופן להצעה התנגדות בהצעה או 2 = תמיכה  .2   
בהצעה.  

לא מפורשת. הבעת עמדה = 1       
עמדה. הבעת אין = 0      

הכותב. עמדת לביסוס 3 = נימוקים/הסברים/סיבות/דוגמאות  .3   
ברמת  נימוקים לפחות שני או ומפורט רחב כולל נימוק הערה: הטקסט

 פיתוח נמוכה יותר.
מפורט. לא נימוק כולל הטקסט = 2      

דל. נימוק כולל הטקסט = 1      
הטקסט אינו עומד בדרישה.  = 0     

מבנה ב.

תשובה לשאלה   ולא 2 = מסגרת הכתיבה: כתיבה לעיתון  .1   
בדיבור". "תור או  

לשאלה. כתוב כתשובה הטקסט = 1      
הדרישה. על עונה אינו הטקסט = 0     

הבעת ההצעה, הרכיבים הנדרשים במטלה: את כולל 3 = הטקסט  .2  
והנמקה. דעה  

או  הצגת ההצעה ללא השאלה: הבעת עמדה אחד מרכיבי חסר = 2     
ללא הנמקה.   

השאלה. מרכיבי שניים חסרים = 1      
הדרישה. על עונה אינו הטקסט = 0     

רעיונות). ובין משפטים בין לשוני לוגי (קשר ומקושר לכיד 2 = הטקסט  .3   
חלקית. קישוריות = 1      

מקושר. ואינו לכיד אינו הטקסט = 0     

תוכן, מבנה17
 ולשון

 פתוח

 פתוח

 פתוח

 פתוח

 פתוח

 פתוח

2—0 

2—0 

3—0 

2—0 

3—0 

2—0



התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

הציון טווח
לתשובה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

מיצ"ב9 

ד' נוסח בעברית לכיתה ה', למבחן מחוון
לאינטרנט מחוון

  95-01-05-04-01-01-007-007-05 ד'  נוסח — (5) ה' לכיתה בעברית 95 מבחן

מדינת ישראלבס"ד
החינוך משרד

ראמ"ה
הארצית הרשות

למדידה והערכה בחינוך

בכיר אגף
מוכר לחינוך
רשמי שאינו

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

לשון ג.

אוצר מילים ומשלב לשוני .1

(ולא כתיבה ההולם לשוני ומשלב ומגוון עשיר מילים אוצר  = 2   
דיבור).    

נמוך. משלב דל, מילים אוצר = 1  

דבּורה. לשון = 0   

ותחביר מורפולוגיה .2

במספר  במין, התאמה משפטים. ושל מילים של תקין מבנה  = 2  
וביידוע.    

הדקדוקי. מעטות במבנה המשפט ובהתאם שגיאות = 1  

הדקדוקי. ובהתאם המשפט במבנה שגיאות הרבה = 0   

פיסוק .3

פסיק  הקפדה על (ללא הפיסוק נכון בסימני = שימוש 2  
משפט).  באמצע   

הפיסוק. בסימני שגוי או חלקי שימוש = 1  

אין סימני פיסוק בטקסט. = 0   

כתיב   .4

להוריד אין המלא). הכתיב לכללי התייחסות (ללא נכון 2 = כתיב  
כתיב חוזרת.  שגיאת או על כתיב אחת שגיאת נקודות על   

שגיאות כתיב. עד ארבע = 1  

כתיב. שגיאות ארבע מעל = 0   

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

2—0

2—0

2—0

2—0



התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

הציון טווח
לתשובה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

מיצ"ב10 

ד' נוסח בעברית לכיתה ה', למבחן מחוון
לאינטרנט מחוון

  95-01-05-04-01-01-007-007-05 ד'  נוסח — (5) ה' לכיתה בעברית 95 מבחן

מדינת ישראלבס"ד
החינוך משרד

ראמ"ה
הארצית הרשות

למדידה והערכה בחינוך

בכיר אגף
מוכר לחינוך
רשמי שאינו

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

בטיחות"  "כללי — התפעולי הטקסט — רביעי פרק

ורכיבה משחק הליכה, בשעת בהתנהגות 3

האלה: המקומות מן אחד הכוללת תשובה  = 1 א.

כבישים —

מדרכות —

חנייה מגרשי —

שגויה. תשובה  = 0  

האלה: המקומות מן אחד הכוללת תשובה  = 1 ב.

הדרך של ימין צד —

סואנת אינה התנועה שבהן דרכים —

אופניים לרוכבי מיוחדים שבילים —

מגרשים מתאימים —

שגויה. תשובה  = 0  

המקומות האלה: אחד מן תשובה הכוללת  = 1 ג.

מדרכה —

הכביש משפת הרחק —

התנועה מול כיוון של הכביש, שמאל צד —

חצייה מעבר —

שגויה. תשובה  = 0  

שגוי, מקום וגם נכון מקום גם שתכלול תשובה ב' ו–ג': א', הערה לסעיפים
שגויה. תשובה תיחשב
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4—1

1—0

1—0
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התשובה הנכונה
ופירוט רמות הביצוע

הציון טווח
לתשובה

מספר
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ד' נוסח בעברית לכיתה ה', למבחן מחוון
לאינטרנט מחוון

  95-01-05-04-01-01-007-007-05 ד'  נוסח — (5) ה' לכיתה בעברית 95 מבחן

מדינת ישראלבס"ד
החינוך משרד

ראמ"ה
הארצית הרשות

למדידה והערכה בחינוך

בכיר אגף
מוכר לחינוך
רשמי שאינו

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

1 כן  א. 

1 כן ב.

2 לא ג.

החופשה לבטיחות בתקופת לחנך 3

הִמשחקים. במגרש בגלגיליות גלש דן 2

רועשת תנועה 2

4 זהירות בדרכים

המוצגים על–פי המשפטים המנוסחים בטיחות, שני כללי הכוללת תשובה  = 2
בשלילה. או בחיוב  בשאלה,

ציווי, בשם פועל, בלשון בהווה–רבים, יכולים להיות מנוסחים הכללים
משפת ללכת הרחק "יש דוגמאות: "יש". או "צריך" באמצעות המילים או

יש הכביש, חציית או: "לפני הכביש" לשפת ללכת קרוב "אסור או: הכביש",
על הכלל "עצור בטרם תעבור". להקפיד

המוצגים על–פי המשפטים המנוסח אחד, כלל בטיחות הכוללת תשובה  = 1
בשלילה. או בחיוב  בשאלה,

באמצעות או ציווי, בלשון פועל, בשם בהווה–רבים, מנוסח להיות יכול הכלל
או "יש". המילים "צריך"

הטקסט. לא על–סמך אך כהלכה, כללים המנוסחים שני או:  

כללים. בה ניסוח שאין שגויה: תשובה תשובה  = 0
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ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב

ר"ב
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