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הנחיות כלליות לבודקים

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

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

בפריטים הסגורים )ר"ב( יש לסמן בדף ריכוז הציונים את מספר התשובה שסימן התלמיד.  * 
אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לסמן "לא ענה" )ל"ע(.

אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לסמן "לא ענה" )ל"ע( בדף ריכוז הציונים.  *
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 פרק ראשון: הסיפור — “העץ כעד צדק" )ח(

4 לפתור את הסכסוך שפרץ ביניהם תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

2 האופה לא הודה שקיבל את הכסף. תשובה נכונה:    = 4

תשובה שגויה.   = 0

הסוחר/התובע  = 1 א. 

תשובה שגויה.  = 0  

החכם/הרב/הרב חיים בן עטר  = 1 ב. 

תשובה שגויה.  = 0  

האופה/הנאשם  = 1 ג. 

תשובה שגויה.  = 0  

הערה לשאלה 3: הוספת שם תואר לדמות לא תיחשב שגיאה.

1 אם האופה דובר אמת. תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

2 היה בטוח בתשובתו לרב. תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

4 דרך תשובה נכונה:    = 2

תשובה שגויה.   = 0

3 מאשים תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0
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תשובה הכוללת חמישה או שישה פתרונות נכונים:  = 2

1. מקום שלנו/המקום שלנו  

2. רכוש שלי/הרכוש שלי  

3. עדים שלו/העדים שלו  

4. מסעות שלו/המסעות שלו  

5. מטבעות שלנו/המטבעות שלנו  

6. דברים שלך/הדברים שלך  

תשובה הכוללת שניים, שלושה או ארבעה פתרונות נכונים.  = 1

תשובה הכוללת פתרון אחד נכון/תשובה שגויה.  = 0

תשובה הכוללת התייחסות לתכסיס/לחכמה/לרעיון/ל"טריק"/לתחבולה של   = 4
 הרב או הכללה של מסקנת הרב, 

 לדוגמה:
"הרב רצה לוודא שהאופה יודע היכן העץ, כי לפי תשובתו הוא יוכל    — 

לדעת אם האופה הוא אדם ישר ודובר אמת."   
"אם האופה יוכל להעריך את המרחק עד העץ, זה יהיה סימן שהוא אכן     —

לקח את הכסף מן הסוחר."  

תשובה הכוללת את השתלשלות האירועים ואת שאלת הרב, אך לא את   = 3
 מסקנתו מתשובת האופה,

 לדוגמה:
"הרב הצליח לגלות את האמת כך: הרב שאל את האופה אם הסוחר הגיע. הוא 
אמר: 'לא'. אחרי זה הוא שאל עוד פעם, והאופה ענה לו: 'כן', כי הוא מכיר את 

המקום."

או: ציטוט הקטע הרלוונטי מתוך הטקסט.   

תשובה הכוללת הסבר חלקי )תיאור חלקי של רצף האירועים(,  = 2 
 לדוגמה:

"הרב גילה את האמת בעזרת העץ."

העתקת המשפט הראשון מן הטקסט/תשובה שגויה,  = 0 
 לדוגמה: 

"כי האופה לקח את הרב לעץ האלון ובדק אם הכסף שם. הרב ראה שהוא לא 
מצא את הכסף." 
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תשובה הכוללת נימוק מתאים/נימוקים מתאימים )נימוק מורחב או כמה   = 2
 נימוקים ללא פירוט(.

 דוגמה לנימוק מורחב:
"לילדים יש לפעמים רצון לשקר. לכן צריך לקרוא סיפור זה ולהבין כי עוף 

השמים יוליך את הקול. השקר תמיד יתגלה בסופו של דבר, ולכן לא מומלץ 
 לשקר."

 דוגמאות נוספות:
"חשוב שיקראו סיפורים מן הסוג הזה כי מוטב לקרוא סיפורי קודש      —

מאשר סיפורי חולין."   
"חשוב שיקראו סיפורים כאלה כדי להכיר רבנים ועיירות נוספות שלא     —

הכירו קודם."  

תשובה הכוללת נימוק אחד שאינו מפורט,  = 1 
 לדוגמה:

"כי אסור לשקר."  — 
"סיפורים אלה הם חינוכיים מאוד."  — 

 לחלופין, תשובה הכוללת התייחסות לחשיבות של סיפורים באשר הם,
 לדוגמה:

"כי חשוב שילדים יקראו סיפורים מעניינים."

תשובה שאינה רלוונטית/תשובה סתמית/תשובה שגויה,  = 0 
 לדוגמה:

"חשוב לקרוא סיפורים מן הסוג הזה."

 0—2 פתוח10
הערכה של 

התוכן
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הערכת השאלה בהבעה בכתב לפי התרשמות הבודק )בדיקה הוליסטית(

הטקסט כולל שלוש שורות לפחות ובהן נימוק או נימוקים מתאימים )ראו   = 3
ניקוד מרבי לתשובה 10 לעיל(. השפה תקינה: המשלב הולם, הטקסט לכיד 

והמשפטים מחוברים במילות קישור מתאימות. לחלופין, הטקסט כולל משפט 
 פתיחה ואחריו מנייה של הנימוקים בכמה סעיפים )ראו דוגמה להלן(. 

סימני הפיסוק במקום )לא נדרשת הקפדה על פסיק באמצע משפט(, והכתיב 
 נכון.

 דוגמה:
 "חשוב שילדים יקראו עוד סיפורים מסוג זה כי: 

 1. זה מלמד על החכמה והגדולה של הרבנים החשובים.
 2. יש בהם מוסרי השכל רבים מאוד.

 3. זה גורם לילדים לרצות לדבר אמת.
4. זה מעשיר את הידע של הילדים."

התוכן מלא, אבל קיימת בעיה בלכידות/בלשון/בסימני הפיסוק.  = 2 
 או:

הטקסט לכיד והשפה תקינה, אבל התוכן חלקי.

1 = התוכן מלא, אבל הכתיבה לקויה מאוד )משלב נמוך, שגיאות כתיב, היעדר 
 סימני פיסוק(.

לחלופין, התוכן חלקי, וקיימת בעיה בלכידות, בלשון, ובסימני הפיסוק.

הטקסט אינו עונה על המטלה: אינו טקסט טיעוני/אינו לכיד/התוכן שגוי.  = 0
 הטקסט כולל פחות משתי שורות.

לחלופין, הכתיבה תקינה, אבל אורך הטקסט שורה אחת בלבד )אי אפשר 
להעריך טקסט כה קצר(.

0—3 פתוח10 כ 
הבעה

בכתב
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פרק שני: הטקסט המידעי — “חושים" )ח(

תשובה הכוללת שלושה פריטים מבין אלה:  = 3

כדי לחיות.  •  

כדי למצוא מזון.  •

כדי להישאר במקום מחיה המתאים להם.  •

כדי להימלט מטורפים.   •

לחלופין, תשובה הכוללת שניים מבין הפריטים הנ"ל, בתנאי שאחד מהם הוא   
"כדי לחיות".

תשובה הכוללת שניים מבין הנ"ל, או: תשובה הכוללת "כדי לחיות" בלבד.  = 2

תשובה הכוללת פריט אחד מבין הנ"ל/תשובה הכוללת פריט דוגמה ִמידע עולם   = 1
שאינו מופיע בטקסט.

תשובה שגויה.  = 0

הערה: תשובה שבה ייכתבו יותר מפריט אחד בשורה אחת, תיחשב גם כן תשובה 
נכונה. בתשובה שתכלול יותר משלושה פריטים, ייספרו רק הפריטים הנכונים.

4 תקלה תשובה נכונה:    = 1

תשובה שגויה.   = 0

חוש המישוש  = 1 א. 

תשובה שגויה.  = 0  

חוש השמיעה  = 1 ב. 

תשובה שגויה.  = 0  

חוש הראייה  = 1 ג. 

תשובה שגויה.  = 0  

חוש הריח  = 1 ד. 

תשובה שגויה.  = 0  

הערה לשאלה 13: תשובה שבה ייכתבו שתי תשובות או יותר בתוך אותה משבצת, 
תיחשב תשובה שגויה.
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4  = 4 
2 
1 
3

תשובה שגויה.  = 0

2 להרחיב את המידע שבקטע בעזרת דוגמאות תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

לנוע  = 1 א. 

תשובה שגויה.  = 0  

להעביר  = 1 ב. 

תשובה שגויה.  = 0  

לסייע   = 1 ג. 

תשובה שגויה.  = 0  

הערה: "לנועה" ו"לסייעה" ייחשבו גם כן תשובות נכונות.  

תשובה המתייחסת לקשר שבין צורת החיים של החולד )כגון מחילה, חושך,   = 3
 תקשורת באמצעות תיפוף ברגליים( ובין אחד מחושיו לפחות, 

 לדוגמה:
"חוש השמיעה של החולד מצוין. החולד מתופף ברגליו בדופן המחילה, קולות  

התיפוף נשמעים למרחק רב, וכך בני מינו יודעים שלא להיכנס למחילתו."
 

תשובה שאינה מתייחסת לזיקה שבין החושים ובין צורת החיים של החולד,   =2
אך מציינת את הקשר שבין החושים לבין עצמם: חוש השמיעה התפתח, או 

שהוא מפותח, כפיצוי על היעדר חוש הראייה/העיוורון. 

תשובה המתייחסת לחושים וגם לצורת החיים של החולד, אך אינה מצביעה   = 1
 על הזיקה ביניהם,

 לדוגמה:
"חוש השמיעה של החולד הוא מצוין, והוא מתופף ברגליו בדופן המחילה."

תשובה המתייחסת לצורת החיים של החולד או לאחד החושים שלו/תשובה   = 0
 שגויה לתשובה לא רלוונטית,

לדוגמה:
"החולד גר מתחת לאדמה במחילה והוא עם חוש המישוש שלו/מרחיק את   

בני מינו מביתו." 

14 

15

16

17 

 פתוח

ר"ב

פתוח

 פתוח

פתוח

פתוח

4,0 

3,0

1,0

1,0

1,0

3—0 
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הערכה של 
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מטה לשון
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בס"ד
מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

אגף בכיר 
לחינוך מוכר 
שאינו רשמי

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

1 עיוור לגמרי תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

3 מידע גם על סביבתם וגם על גופם תשובה נכונה:    = 3

תשובה שגויה.   = 0

פרק שלישי: הטקסט השימושי — שמורת הטבע "אלוני אבא"  

3 כי היער מיוחד, ויש להגן עליו. תשובה נכונה:    = 4

תשובה שגויה.  = 0

תשובה הכוללת שתיים מבין התחנות האלה:   = 2 
 שער השביל, קרחת היער הגדולה, חורש מעורב, נקודת תצפית.

 או שתיים מבין התחנות האלה:
תחנה 1, תחנה 2, תחנה 3, תחנה 4.

תשובה הכוללת תחנה אחת מבין הנ"ל.   = 1

תשובה שגויה.  = 0

2 האם אפשר לאסוף אבנים בשמורה? תשובה נכונה:    = 2

תשובה שגויה.  = 0

לדוגמה:  = 1  א. 
"ילד אינו צריך לשלם כדי להיכנס לשמורה כי הכניסה לשמורה היא 

חינם."

תשובה שגויה.  = 0  

לדוגמה:  = 1  ב. 
 —    "חונים בכניסה לשמורה, בחניון לכלי רכב פרטיים ולאוטובוסים."
—    "חונים בחניונים סמוכים: ביער קריית אתא ובחניוני הגן הלאומי  

         כרמל."

P במפה." "חונים במקום שמסומן   —

תשובה סתמית, כגון "בחניה" או "בחניון"/תשובה שגויה.  = 0   

למסור מידע ולהדריך את המבקרים בשמורת הטבע  4 תשובה נכונה:    = 3 
"אלוני אבא".    

תשובה שגויה.  = 0

18

19

20

21 

22

23 

24

ר"ב

ר"ב

ר"ב

פתוח

ר"ב

פתוח

פתוח

 ר"ב

3,0 

3,0

4,0

2—0 

2,0 

1,0

1,0

3,0

פרשנות
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הבנת 
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הערכה של 
 התוכן

הבנת 
המשתמע

הבנת 
המשמעות 

הגלויה
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בס"ד
מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

אגף בכיר 
לחינוך מוכר 
שאינו רשמי

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

תשובה הכוללת השלמת שבעה או שמונה שמות תואר מתאימים.   = 3 
 שמות התואר צריכים להתאים:

 א. מבחינת המשמעות.
ב. במין, במספר וביידוע.

דוגמאות לשמות תואר מתאימים לפי הסדר במבחן:

המעניינת 	•

מיוחדות 	•

רחוקות 	•

נוחות 	•

המוסתרת 	•

רבים 	•

נוח 	•

מרהיב 	•

תשובה הכוללת השלמת ארבעה, חמישה או שישה שמות תואר מתאימים.  = 2

תשובה הכוללת השלמת שניים או שלושה שמות תואר מתאימים.   = 1

תשובה הכוללת השלמת שם תואר אחד מתאים/תשובה שגויה.   = 0

השלמת שלושה או ארבעה צירופים נכונים:   = 2 
שלולית החורף  •

אתר סמוך    •

מפות טיולים    •

אוטובוסים ממוזגים  	 	•

השלמת צירוף אחד נכון או שניים.   = 1

תשובה שגויה.   = 0

הערה: הוספת ה' היידוע שאינה קיימת בפריט, תיחשב שגיאה גם אם הצירוף נכון.

25

26

 פתוח

פתוח

3—0

2—0

מטה לשון

מטה לשון
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בס"ד
מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

אגף בכיר 
לחינוך מוכר 
שאינו רשמי

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

תשובה הכוללת את דעת התלמיד בליווי נימוק מתאים המבוסס על דף פתוח  = 3
 המידע,

 לדוגמה: 
 כדאי למשפחה לבקר ַּבשמורה 

כי הכניסה לשם חינם.    — 
כי יש בה יער טבעי ונדיר של עץ אלון.    — 

כי ליד השמורה יש חניה מסודרת.   — 
כי  בשמורה יש מסלול הליכה מסודר.   — 

כי דרגת הקושי של המסלול קלה.   — 
כי משך הטיול בשמורה מתאים למשפחה המבלה יום בחיק הטבע.    — 

כי יש בה יער טבעי נדיר של עץ אלון התבור, ומפני שלא נדרשים     —
לשלם דמי כניסה. כמו כן, בכניסה לשמורה יש חניון לכלי רכב פרטיים    

ולאוטובוסים.   
לא כדאי למשפחה לבקר בשמורה כי אי–אפשר להיכנס אליה ברכב.

תשובה הכוללת את דעת התלמיד בליווי נימוק הקשור לשמורות טבע בכלל   = 2
 ולא לשמורה המתוארת בדף המידע.

לחלופין, התשובה מתייחסת לביקור ב"אלוני אבא", אך הנימוקים כלליים 
 ואינם מבוססים על המידע שבטקסט.

 לדוגמה: 
"כי מעניין לטייל בשמורות טבע."  — 

"לדעתי כן, כי זה מקום שמשפחות אוהבות לטייל בו ואפשר לעשות שם    —
פיקניק, לשאוף אוויר צח, וזה מאוד בריא."   

כדאי לבקר ב"אלוני אבא" כי הנוף שם יפה מאוד ונהנים שם."  —

תשובה הכוללת את דעת התלמיד עם נימוק סתמי או נימוק לא רלוונטי,  = 0 
 לדוגמה:

"לדעתי כדאי שמשפחה תבוא לבקר כי זה משעשע לראות מה יש שם."   — 
"זה כיף!"  — 

תשובה שגויה.  

3—0 27
פרשנות
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בס"ד
מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

אגף בכיר 
לחינוך מוכר 
שאינו רשמי

המזכירות הפדגוגית
אגף

המפמ"רים

תוכן, 
מבנה 
ולשון

 פתוח

 פתוח

 פתוח

 פתוח

פתוח

פרק רביעי: הבעה בכתב — מכתב שכנוע — מגרש החניה

0 )נכשל( = הטקסט כולל משפט אחד בלבד, או שבטקסט לא באה לידי ביטוי   
הסוגה הנדרשת במטלה )טקסט למטרות טיעון ושכנוע(, או שהטקסט    

הוא העתקה גורפת.    

תוכן  א. 

הטקסט כולל:   

הצגת הבעיה   1   
 3 = הצגת הבעיה.

 2 = הצגה חלקית של הבעיה.
0 = הטקסט אינו עונה על הדרישה.

הבעת עמדה מנומקת/שימוש באמצעי שכנוע   2   
הבעת עמדה או הצעה מנומקת באופן מפורט באמצעות הסברים/   = 6
סיבות/דוגמאותלביסוס העמדה/שימוש באמצעי שכנוע נוספים,    

כגון הצעות לפתרון.   
 4 = הטקסט כולל הנמקה שאינה מפורטת. 

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

הערה לסעיף א' — תוכן: תשובה שתכלול עמדה מנוגדת לזו הנדרשת 
במטלה )תמיכה בהשארת מגרש החניה לתושבי השכונה(, תקבל ציון 

אפס נקודות בסעיפי התוכן, אולם תיבדק במבנה ובלשון. כל זאת 
בתנאי שהטקסט הוא למטרות שכנוע ועוסק בנושא פינת החי.

מבנה ב. 

מסגרת הכתיבה: מכתב )ולא תשובה לשאלה או תור בדיבור(.  = 1   1  

הערה: אין חובה להציג פורמט של מכתב, אבל נדרש דיאלוג עם      
 הנמען.

הטקסט אינו עונה על הדרישה.  = 0

הטקסט כולל את הרכיבים הנדרשים במטלה: הצגת הבעיה,     = 2   2  
הבעת דעה מנומקת.    

 1 =   חסר אחד מרכיבי המטלה: הבעת עמדה ללא הצגת ההצעה/ 
         הבעת עמדה ללא הנמקה.

הטקסט אינו עונה על הדרישה.  = 0

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

הטקסט אינו לכיד ואינו מקושר.  = 0 

3—0

6—0 

1—0 

2—0 

2—0 
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בס"ד
מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

אגף בכיר 
לחינוך מוכר 
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פתוח

פתוח

 פתוח

פתוח

לשון ג. 

אוצר מילים ומשלב לשוני   1

אוצר מילים עשיר ומגוון ומשלב לשוני ההולם כתיבה.   = 2   
1 = אוצר מילים דל/משלב נמוך/עירוב מילים.

0 = לשון יומיומית.  

מורפולוגיה ותחביר  2

מבנה תקין של מילים ושל משפטים. התאמה במין, במספר     = 1  
וביידוע.   

0 = הרבה שגיאות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי.  

פיסוק  3

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

0 = חסרים סימני פיסוק בטקסט.

כתיב   4

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

1 = עד ארבע שגיאות כתיב.

0 = מעל ארבע שגיאות כתיב.  

2—0

1—0

1—0

2—0

לשון

לשון

לשון

לשון


