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חלק ראשון: סיפור — כוכבים בגבול

ר"ב1

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

התשובה הנכונה: )3( מי עזר ליהודים לעלות לארץ ישראל?   = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

פתוח2

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה העוסקת בגיוס התלמידים לפעולה או בבקשת עזרה מהתלמידים,   = 3 
לדוגמה: 

כדי להגיד לילדים שהם צריכים אותם לפעולה חשובה.  —

עודד נכנס לכיתה כדי שיעזרו לו להביא את האנשים מסוריה לישראל.   —

עודד נכנס כדי להגיד להם שיש ילדים מסוריה שעולים לארץ ושיעזרו להם   —
להסתתר מהבריטים.

כי היה צריך את עזרת התלמידים.  —

תשובה העוסקת רק במסירת הודעה לתלמידים )על בואם של הילדים   = 2
מסוריה אל הגבול( אך לא בבקשת עזרה מהם, לדוגמה:

עודד נכנס כדי להודיע הודעה.  —

עודד נכנס כדי להודיע להם שבאים ילדים עולים מסוריה.  —

עודד נכנס כדי להסביר לכיתה שקיבלו את ההודעה שילדים יהודים הגיעו מסוריה   —
אל הגבול כדי לעלות לארץ.

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

עודד נכנס לעזור להם בטיול כי הטיול הוא ליד הגבול, ועודד היה קצין והוא יודע   —
מה לעשות אם יקרה משהו.

3 ,2 ,0
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פתוח3

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

תשובה העוסקת בכוונה )של הסופר( להדגיש )לקוראים( את הרגש של   = 2
ילדי הקיבוץ, כגון שמחה, התרגשות, פחד, מתח, לדוגמה:

כדי שמי שקורא את הקטע ירגיש את השמחה של הילדים.  —

לתאר את ההתרגשות של הילדים.  —

הסופר השתמש בחזרה על המילים ובסימני הקריאה כדי להראות את ההתלהבות   —
של הילדים ואת ההתרגשות שלהם.

כדי ליצור מתח אצל הקוראים.   —   
)יש ציון של הרגש של ילדי הקיבוץ שהסופר רוצה להמחיש     

לקוראים.(  

תשובה העוסקת בכוונה )של הסופר( להדגיש )מה שקרה בסיפור(, אך   = 1
אינה עוסקת ברגש של ילדי הקיבוץ, לדוגמה:

להראות שהילדים צעקו.  —

בשביל להדגיש שהילדים מסוריה מתקרבים לכיוון ילדי הקיבוץ.   —

כדי להדגיש.   —

או תשובה העוסקת רק ברגש של ילדי הקיבוץ, לדוגמה:

הסופר השתמש במילים ובסימני קריאה פעמיים כי ילדי הקיבוץ היו נרגשים.  —

תשובה העוסקת רק במה שקרה בסיפור, לדוגמה:  = 0

הסופר חזר על המילים וסימני הקריאה כדי להודיע לקבוצה שלהם שילדים יהודים   —
מסוריה באים.

או כל תשובה אחרת, לדוגמה:   

הילדים צעקו.  —

הסופר השתמש בסימני קריאה מכיוון שיש קריאה, וגרשיים כי זה דיבור ישיר.  —

גיורא שמע את קולם של החברים שלו.  —

2—0
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פתוח4

פרשנות

תשובה שיש בה הסבר להרגשה של כל הילדים )ילדי הקיבוץ והילדים   = 3
מסוריה( וההסבר מבוסס על הסיפור, לדוגמה:

כי הם לא מכירים.  —

הם לא ידעו איך לתקשר אתם.  —

הם הרגישו כך כי הם מאוד התרגשו — הילדים מסוריה שהגיעו לארץ וילדי   —
הקיבוץ כי הצליחו במבצע. 

כי הם נראו שונה, לבושים בבלויים, פרועי שיער.   — 
)המראה של הילדים מסוריה גרם מבוכה לכל הילדים.(

תשובה שיש בה הסבר רק להרגשה של ילדי הקיבוץ או רק להרגשה של   = 2
הילדים מסוריה וההסבר מבוסס על הסיפור, לדוגמה:

לדעתי הם הרגישו כך בגלל שהם עולים חדשים ולא הכירו אף אחד.   — 
)ההסבר עוסק רק בילדים מסוריה.(

כי ילדי הקיבוץ לא ידעו אם הם מדברים עברית.   — 
)ההסבר עוסק רק בילדי הקיבוץ.(

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

היו נבוכים ולא ידעו מה להגיד.  — 
)ההסבר הוא חזרה בלשון התלמיד על הציטוט שבשאלה.(

3 ,2 ,0

ר"ב5

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )4( להתערבב עם הילדים מסוריה ולהסתיר אותם   = 4
ביניהם. 

כל תשובה אחרת   = 0

4 ,0

פתוח6

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בכליאתו של מנשה ו/או של חבריו, לדוגמה:  = 2

היו לוקחים את מנשה לכלא.  —

הם היו כולם נשלחים לבית הסוהר.  —

לפי הסיפור אם מנשה היה אומר את מקום הולדתו, הילדים הסורים היו נתפסים   —
ונשלחים לבית כלא.

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה העוסקת בהחזרת הילדים לסוריה.  = 0

2 ,0
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סגור7

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שמסומנות בה שלוש התשובות הנכונות:   = 3

לא נכון   .1

נכון   .2

נכון.  .3

תשובה שמסומנות בה רק שתי תשובות נכונות.   = 2

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שמסומנת בה רק תשובה אחת נכונה.  = 0

3 ,2 ,0

פתוח8

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה העוסקת בעובדה שהגבול היה קרוב, לדוגמה: 1.  = 1

צעדים ספורים מהילדים נמצא הגבול.   —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:   = 0

גבול  —

1 ,0

השטח או השדה2.  = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

הגבול  —

1 ,0

גיורא3.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

סגור9

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שבה המספרים האלה כתובים בסדר הזה:  = 3

2  

5  

6  

3  

1     

4  

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

ר"ב 10

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )2( למסור מידע על התקופה שבה התרחש הסיפור.   = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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שאלה 11 נבדקת פעמיים — פעם בהבנת הנקרא )תוכן( ופעם בהבעה 
בכתב )מבנה ולשון, 11כ(.

פתוח 11

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

תשובה שיש בה הבעת דעה )מפורשת או משתמעת( ונימוק המתאים   = 2
לדעה. הנימוק עוסק בהתאמת הספר "כוכבים בגבול" לילדים בימינו 

ומסתמך על הכתוב בפרק או על סגנון הפרק או על האווירה המתוארת 
בו, לדוגמה:

אני חושבת שהספר מתאים לילדים בימינו כי הוא  מספר על העולים החדשים שעלו   —
לארץ וגם בימינו יש עולים חדשים.

הספר מתאים לילדים בימינו כי הוא מספר על תקופת הבריטים, וחשוב שילדים   —
בימינו ידעו שפעם הבריטים שלטו כאן וכיצד באותה תקופה עלו יהודים לארץ. 

אני לא חושב שהספר מתאים לילדים בימינו כי הוא כתוב בשפה גבוהה שמאוד   —
שונה מהשפה שבה אנחנו מדברים היום, וילדים היום לא יבינו את רוב הספר. 

הספר לא מתאים לילדים בימינו כי משעמם לקרוא על התקופה של הבריטים ומה   —
קרה מזמן. 

תשובה שאין בה נימוק, או תשובה שיש בה נימוק העשוי להתאים לכל   = 0
ספר ואינו מסתמך על הכתוב בפרק, או תשובה שאינה עוסקת בימינו, או 

כל תשובה אחרת, לדוגמה:

הספר לא מתאים לילדים בימינו.  — 
)תשובה שאין בה נימוק.(

אני חושב שהספר מתאים כי הוא מעניין ומרתק ויש בו הרבה הרפתקאות   —
 וסיפורים.

)הנימוק כללי, אינו מסתמך על הכתוב בפרק ואינו עוסק בימינו.(

לא חושבת שהספר מתאים לילדים בימינו כי ילדים בימינו לא אוהבים לקרוא.  — 
)הנימוק מתאים לכל ספר.(

הספר לא מתאים לילדים בימינו כי אין בו אקשן ומתח.  — 
)הנימוק שגוי ואינו מאפיין את הפרק.(

2 ,0
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פתוח 11כ

הבעה בכתב

בפריט זה עליכם לבדוק רק את איכות הכתיבה )התוכן נבדק בפריט 11(.

 כדי לקבוע את איכות הכתיבה יש לבדוק את הרכיבים האלה:
מבנה המשפטים, רצף המשפטים ומילות הקישור, משלב הלשון, סימני 

הפיסוק )חוץ מהסימן פסיק(, הכתיב, אורך הטקסט.

איכות כתיבה מיטבית  = 4

איכות כתיבה בינונית  = 2

איכות כתיבה נמוכה  = 1

תשובה קצרה של שלוש עד ארבע מילים, שאי–אפשר להעריך אותה.  = 0

או תשובה שבה הכתיבה משובשת מאוד.  

או העתקה גורפת מהקטע.  

4 ,2 ,1 ,0

סגור12

לשון

אלה שמות התואר שבקטע: א.

קסום  —

צבעוני  —

אדומות  —

לוהטות  —

ורודות  —

ביישניות  —

זהובות  —

ירוקים.  —

תשובה שמסומנות בה רק שמונה או שבע מילים נכונות,  = 2 
או תשובה שמסומנות בה שמונה או שבע מילים נכונות וכן מילה 

שגויה אחת.  

תשובה שמסומנות בה רק שש מילים נכונות,  = 1 
או תשובה שמסומנות בה שש מילים נכונות וכן מילה שגויה אחת 

 או שתי מילים שגויות, 
או תשובה שמסומנות בה שבע מילים נכונות וכן שתי מילים שגויות. 

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

ר"ב 

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )3( הם עוזרים לקורא לראות בדמיונו כיצד נראה ב.  = 2
השדה. 

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0
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סגור13

לשון 

תשובה שמסומנות בה שתי התשובות האלה:   = 2

כל המילים הן פעלים.   )1(

כל המילים הן בלשון רבים.   )5(

תשובה שמסומנת בה רק תשובה אחת, והתשובה השנייה חסרה או   = 1
שגויה.

כל תשובה אחרת   = 0

2—0

פתוח 14

לשון

תשובה שכתובות בה ארבע המילים הנכונות:   = 2

לקטוף  .1

יקטפו  .2

קטיף או קטיפת  .3

נקטפו.  .4

תשובה שכתובות בה שלוש מילים או שתי מילים נכונות.   = 1

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שכתובה בה רק מילה אחת נכונה,   = 0
לדוגמה:

ליקטוף בסעיף 1 ; לקטוף בסעיף 3 ; ניקטפו בסעיף 4  

2—0

הערה: כתיבת המילה בשגיאת כתיב תיחשב תשובה שגויה. 
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

הבעה בכתב

בדקו את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריונים שלהלן.הבעה בכתב15

שימו לב!

טקסט שייכתב בו רק משפט אחד לא ייבדק, והתלמיד יקבל ציון 0 בכל   —
הקריטריונים.

טקסט שהנושא שבו אינו קשור למשימה לחלוטין, לא ייבדק.  —

בנספח שבעמוד 20 יש דוגמאות לתשובות של תלמידים, המנותחות לפי 
הקריטריונים שלהלן. 

תוכן ומבנה א. 

פתוח

תוכן ומבנה

1 הצגת נסיבות הכתיבה 

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה )עידוד   = 3
התלמידים לעזור לתלמידים עולים להשתלב בבית הספר( מוצגת 

בו במפורש, לדוגמה: חשוב שנתגייס כולנו לעזור לתלמידים העולים 
להרגיש טוב בבית הספר, ו/או ההקשר )קליטה של תלמידים עולים 
בבית הספר( מוצג בו במפורש, לדוגמה: תלמידים עולים עומדים להגיע 

לבית הספר שלנו. 

הטקסט הוא מכתב, כלומר יש בו פנייה לנמענים שבמשימה   
)תלמידי בית הספר(. הנמענים עשויים להיות כתובים במפורש, 

לדוגמה: לתלמידי בית הספר, או לא במפורש, לדוגמה: שלום לכם.

הטקסט הוא מכתב, כלומר יש בו פנייה לנמענים שבמשימה,   = 2
אולם מטרת הכתיבה וההקשר אינם מוצגים בו במפורש.

או  

מטרת הכתיבה ו/או ההקשר מוצגים בטקסט במפורש. הטקסט   
הוא מכתב, אך הפנייה שבו היא לנמענים אחרים ולא לנמענים 

שבמשימה, לדוגמה: לעולים החדשים.

או  

מטרת הכתיבה ו/או ההקשר מוצגים בטקסט במפורש. הטקסט   
אינו מכתב, כלומר אין בו פנייה לנמענים כלל.

מטרת הכתיבה וההקשר אינם מוצגים בטקסט במפורש. כמו כן   = 1
הטקסט הוא מכתב, אולם הפנייה שבו היא לנמענים אחרים ולא 

לנמענים שבמשימה.

הטקסט אינו יחידת שיח עצמאית: הוא כתוב כתשובה למשימה   = 0
ואינו עומד לעצמו. מטרת הכתיבה וההקשר אינם מוצגים, 

והטקסט אינו מכתב, כלומר אין פנייה לנמענים.

3—0
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 מספר
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הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח

תוכן ומבנה

2 רכיבי תוכן

בקטגוריה זו לא פורטו כל רמות הביניים. אפשר לתת ניקוד ביניים   
בטווח הנקודות הנתון לפי שיקול דעתו של הבודק.

יש בטקסט ארבעת רכיבי התוכן האלה:   = 6

שני קשיים;  —

הצעה לפתרון;   —

רכיב עידוד )עידוד התלמידים לעזור לתלמידים עולים   —
 להשתלב בבית הספר(;

או ארבעת רכיבי התוכן האלה:  

קושי אחד;  —

שתי הצעות לפתרון;  —

רכיב עידוד.  —

לפחות אחד הרכיבים האלה )קושי, הצעה או עידוד( כתוב   
 בהרחבה. 

ההצעות לפתרון צריכות להיות רלוונטיות לקשיים. 

דוגמאות:  

מגיעים אלינו לבית הספר תלמידים עולים. כדאי שנעזור להם )רכיב   —
עידוד(.תלמיד עולה חדש לא מכיר חברים בבית הספר )קושי ראשון( 

ולא יודע את השפה, לכן אינו מבין מה המורה אומרת בשיעורים ומה 
התלמידים מדברים )קושי שני מורחב(. תלמיד שיודע את השפה של 
העולה יכול לשבת לידו בכיתה ולתרגם מה שהמורה והתלמידים אומרים 

)הצעה לפתרון מורחבת(. 

תלמידים עולים חדשים לא מבינים את השפה והם לא מבינים מה המורה   —
מלמדת ומה הילדים אומרים בהפסקה )קושי ראשון מורחב( הם לא 

מכירים את המשחקים שלנו )קושי שני(. אני מציע שנשחק איתם ונלמד 
אותם את המשחקים )הצעה לפתרון(. ככה גם לנו יכולים להיות יותר 

חברים )רכיב עידוד(.

הם לא מבינים את השפה )קושי ראשון( והם לא מכירים אף אחד    —
)קושי שני(. כדאי להזמין אותם הביתה )הצעה לפתרון(. כדאי לכם 

לעזור להם להשתלב כי אז הם יהיו חברים שלנו ויהיו לנו יותר חברים 
)רכיב עידוד מורחב(.

הם לא יודעים טוב עברית )קושי(. צריך ללמד אותם קצת  לפחות   —
)הצעה לפתרון( ולארח להם חברה טובה להזמין אותם אלינו הביתה 

ולשחק איתם )הצעה לפתרון מורחבת(. ככה הם ירגישו שהם 
שייכים לפה ולא לארץ הקודמת שלהם )רכיב עידוד(.

6—0
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

יש בטקסט שלושה רכיבים מארבעת רכיבי התוכן שלעיל. לפחות   = 4
אחד הרכיבים האלה כתוב בהרחבה. ההצעות לפתרון צריכות 

להיות רלוונטיות לקשיים.
דוגמאות:  

ילד עולה חדש מרגיש בודד כי הוא לא מכיר אף אחד )קושי מורחב(.   —
אני מציע לדאוג שילדים הגרים בשכונה שלו ישחקו איתו בהפסקות 

)הצעה לפתרון(. חשוב שהם ישתלבו איתנו )רכיב עידוד(.

ילד עולה חדש לא מכיר את בית הספר ולא יודע לאיזו כיתה צריך   —
להגיע אחרי הצלצול. למשל לאולם ספורט או לספרייה )קושי ראשון 

מורחב(. בהפסקות אין לו עם מי להיות כי הוא עדיין לא מכיר את 
הילדים מהכיתה )קושי שני מורחב(. כדאי שנשחק איתם בהפסקות 

)הצעה לפתרון(.
או   

יש בטקסט ארבעת רכיבי התוכן שלעיל, אך הם אינם כתובים 
בהרחבה. ההצעות לפתרון צריכות להיות רלוונטיות לקשיים.

דוגמה:  

לעולה חדש אין ציוד לבית הספר )קושי ראשון( ואינו מכיר את השפה   —
)קושי שני(, לכן התלמידים צריכים לדאוג לו לספרים ומחברות )הצעה 

לפתרון(. ממש חשוב לעזור להם )רכיב עידוד(.

יש בטקסט שני רכיבים מארבעת רכיבי התוכן שלעיל, ולפחות   = 2
אחד מהם כתוב בהרחבה. אין הכרח שההצעות לפתרון יהיו 

רלוונטיות לקשיים. 
דוגמאות:  

אני רוצה, זאת אומרת מבקשת, שלפחות ננסה לעזור לתלמידים   —
החדשים. זה ממש חשוב שהם ישתלבו מהר בבית הספר וגם לנו זה 
יהיה טוב )רכיב עידוד מורחב(. צריך לעזור להם כי הם לא יודעים 

עברית )קושי(.
התלמידים אינם מבינים מה שהמורה אומרת, ולכן מתקשים בהבנת החומר   —
הנלמד בשיעורים )קושי מורחב(. בית הספר צריך לקנות להם ספרים 

ומחברות )הצעה לפתרון(.
או  

יש בטקסט שלושה רכיבים מארבעת רכיבי התוכן שלעיל, אך   
הם אינם כתובים בהרחבה. אין הכרח שההצעות לפתרון יהיו 

רלוונטיות לקשיים. 
דוגמה:  

התלמידים לא יודעים עברית )קושי( וכדאי לשבת לידם וללמד אותם   —
)הצעה ראשונה לפתרון(. כדאי גם להזמין אותם הביתה )הצעה 

שנייה לפתרון(.
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

22-EVR-016-5B-SOF-p-net ,11:05:16 111:55  22-01-05-02-01-01-015-016-04 מבחן 22 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ב

מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

יש בטקסט רק רכיב אחד מארבעת רכיבי התוכן שלעיל, והוא   = 1
כתוב בהרחבה.

דוגמאות:  

העולים לא יודעים לדבר עברית , לכן יהיה להם קשה להבין מה שהמורה   —
אומרת ומה שהתלמידים אומרים בשיעורים ובהפסקות )קושי מורחב(.

אנחנו מזמינים אתכם לבוא לעזור כי העולים החדשים צריכים מאוד   —
את עזרתנו )רכיב עידוד מורחב(.

או
יש בטקסט שני רכיבים מארבעת רכיבי התוכן שלעיל, אך הם   

אינם כתובים בהרחבה. 
דוגמאות:  

העולים לא יודעים לדבר עברית )קושי(. ולכן כדאי להושיב לידם תלמיד   —
המדבר בשפתם )הצעה לפתרון(.

העולים החדשים לא מבינים את השפה )קושי ראשון(, והם לא מכירים   —
אף אחד )קושי שני(.

יש בטקסט רק רכיב אחד מארבעת רכיבי התוכן שלעיל, אך הוא   = 0
אינו כתוב בהרחבה. 

דוגמאות:  

התלמידים צריכים להזמין את העולים אליהם הביתה )הצעה לפתרון(.  —

התלמידים החדשים לא יבינו מה המורה אומרת בשיעורים )קושי(.  —

או  

כל תשובה אחרת  

פתוח

תוכן ומבנה

3 לכידות וקישוריות 
לכידות רבה וקישוריות רבה — הטקסט לכיד ומקושר היטב:   = 4
הקשר בין הרעיונות לוגי וברור, השימוש במילות קישור או 

בקשרים לוגיים אחרים נכון ומגוון. 

לכידות חלקית ו/או קישוריות חלקית — לכידות הטקסט ו/או   = 2
קישוריות הטקסט פגומות מעט.

לכידות מועטה וקישוריות מועטה — הטקסט כמעט אינו לכיד   = 0
וכמעט אינו מקושר.

4 ,2 ,0
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

לשון ב. 

פתוח

לשון

1 אוצר מילים ומשלב

אוצר המילים עשיר ומגוון, משלב הלשון הולם לשון כתובה )ולא   = 2
לשון דיבור(.

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו, משלב הלשון הולם לשון   = 1
כתובה, אך יש בו חריגות מעטות )אחת או שתיים(.

אוצר המילים דל מאוד, משלב הלשון אינו הולם לשון כתובה.  = 0

2—0

פתוח

לשון

2 תקניות מורפולוגית ותחבירית

רוב המילים והמשפטים תקניים, יש התאם דקדוקי )במין,   = 1
במספר וביידוע(.

השגיאות במבנה המשפט ובהתאם הדקדוקי רבות.  = 0

1 ,0

פתוח

לשון

3 פיסוק

השימוש בסימני פיסוק תקני )נקודה, סימן שאלה, נקודתיים,   = 2
מירכאות וסימן קריאה(.

השימוש בסימני פיסוק תקני רק בחלק מהטקסט.  = 1

השימוש בסימני פיסוק אינו תקני בכל הטקסט או שאין שימוש   = 0
בהם כלל.

הערה: שימוש תקני בסימן פסיק אינו נדרש.

2—0

פתוח

לשון

4 כתיב

אין יותר משתי שגיאות כתיב שונות.  = 2

יש שלוש שגיאות כתיב שונות או יותר.  = 0

הערות:  
שגיאת כתיב חוזרת תיחשב שגיאת כתיב אחת.  —

הקפדה על כללי הכתיב חסר הניקוד אינה נדרשת.  —

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

22-EVR-016-5B-SOF-p-net ,11:05:16 111:55  22-01-05-02-01-01-015-016-04 מבחן 22 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ב

מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

חלק שני: קטע מידע — מוציאים לחם מן הארץ

פתוח16

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בכך שבלחם יש חומרים חשובים לאדם, העוזרים לו   = 2
לבנות את גופו ולקיים אותו, או תשובה שמפורטים בה כל החומרים 

שבלחם )גם אם לא כתוב שהם חשובים(, לדוגמה:

כי הוא מכיל חומרים חיוניים לגוף.  —

כי יש בו פחמימות, ויטמינים, מינרלים וחלבונים.  —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

כי יש בו פחמימות.   — 
)לא מפורטים כל החומרים שבלחם.(

קשה לדמיין עולם בלי לחם.  —

2 ,0

ר"ב17

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )2( כי כך הגדיל האדם את כמות הדגן למאכל.   = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

פתוח18

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בכך שהלחם תפח בעקבות הוספת השמרים, לדוגמה:  = 3

הלחם תפח.  —

השמרים גרמו ללחם להיות רך ואוורירי.  —

הוא כבר לא היה שטוח ודק.  —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

הלחם היה טעים יותר.  —

הלחם נהיה בריא יותר.  —

3 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

22-EVR-016-5B-SOF-p-net ,11:05:16 111:55  22-01-05-02-01-01-015-016-04 מבחן 22 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ב

מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח19

פרשנות

תשובה שיש בה שני שינויים שחלו בתהליך ייצור הלחם מן התקופה   = 3
הקדומה ועד ימינו, לדוגמה:

טחינת קמח בין אבנים לעומת טחינת קמח בטחנת קמח;  —

אפיית לחם בבית לעומת אפיית לחם במאפיות;  —

פריסת לחם ביד לעומת פריסת לחם במכונה;  —

לישה ביד לעומת לישה במכונה;  —

הוספת מים לקמח לעומת הוספת מים, שמן, תבלינים ושמרים   —
לקמח;

תהליך ידני לעומת תהליך ממוכן.   —

הערות:   

תתקבל גם תשובה שיש בה השוואה בין הכנת לחם לקניית לחם.  —

אם ההשוואה באחד השינויים אינה מאותו תחום, השינוי ייחשב   —
שגוי, לדוגמה:

בתקופה הקדומה האדם טחן קמח בין אבנים, לעומת זאת בימינו אופים לחם   —
 במאפיות. 

)ההשוואה אינה מאותו תחום — טחינה לעומת אפייה.(

תשובה שיש בה רק שינוי אחד.  = 2

כל תשובה אחרת, לדוגמה:   = 0

פעם היה קשה והיום קל.   —

3 ,2 ,0

ר"ב20

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

התשובה הנכונה: )2( לסוג הדגן  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

22-EVR-016-5B-SOF-p-net ,11:05:16 111:55  22-01-05-02-01-01-015-016-04 מבחן 22 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ב

מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח21

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה שלושת הסעיפים האלה:   = 2

המילה ״חיטה״  .1

המילה ״אורז״  .2

תשובה העוסקת באקלים באופן כללי או בתקופה הקרה )בצפון( או   .3
בכך שבדרום חם כל השנה, לדוגמה:

האקלים  —

מזג האוויר  —

טמפרטורה  —

האקלים בצפון קר יותר.  —

לחיטה דרושה תקופה קרה.  —

בדרום חם כל השנה.  —

תשובה שיש בה שני סעיפים מהסעיפים שלעיל או אחד הסעיפים שלעיל.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0 
דוגמאות לסעיף 3:

שבדרום חם.  — 
)התשובה אינה נכונה. גם בצפון חם.(

הבדלי האקלים ומבנה השטח.  — 
)התוספת אינה נכונה, לכן התשובה נפסלת.(

2—0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח22

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

השלמת השורה האחרונה בטבלה )שלוש השלמות נכונות( כפי א.  = 2
שמפורט להלן: 

הכלי שבו מכינים סוג הדגןשם הלחםהמדינה
את הלחם

מחבת טףאינג'רהאתיופיה

הערה: השלמה שיש בה מידע עודף שגוי תיחשב השלמה שגויה,   
לדוגמה: 

מחבת וטעמה חמצמץ.  — 
)בעמודה הכלי שבו מכינים את הלחם(

שתי השלמות נכונות בטבלה  = 1

השלמה נכונה אחת או כל תשובה אחרת  = 0

2—0

פתוח

הבנת 
המשמעות 

הגלויה 

תשובה שכתובות בה חמש התשובות הנכונות: ב.  = 3

רוסיה   .1

תימן, צרפת, איטליה )סדר הכתיבה של שמות המדינות אינו   .2
חשוב.(

תשובה העוסקת בתנור או בכלי שבו מכינים את הלחם,   .3
לדוגמה:

נאפים בתנור.   —

הכלי שבו מכינים את הלחם   —

תשובה שכתובות בה ארבע או שלוש תשובות נכונות.   = 2

תשובות שכתובות בה שתי תשובות נכונות או תשובה אחת נכונה.   = 1

כל תשובה אחרת  = 0

3—0

ר"ב23

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )1( להוסיף מידע על אחד מסוגי הדגן.   = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח24

פרשנות

השלמת החסר בתרשים )שתי השלמות נכונות( כפי שמפורט להלן:   = 3

סוג הדגן או דגן או דגנים

משפיע על

סוג הלחם או לחם או לחמים

השלמה נכונה אחת במקום הנכון  = 2

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

הלחם

משפיע על

אכילתם של בני האדם או טעם הלחם        

3 ,2 ,0

ר"ב25

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )2( איך מייצרים לחם היום? )שורות 15—24(  = 3

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,0

ר"ב26

לשון

התשובה הנכונה: )4( משום כך 1.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1 ,0

התשובה הנכונה: )3( בניגוד לכך2.  = 1

כל תשובה אחרת   = 0

1 ,0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

22-EVR-016-5B-SOF-p-net ,11:05:16 111:55  22-01-05-02-01-01-015-016-04 מבחן 22 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ב

מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשריות הציון על פי רמת הביצוע / התשובה הנכונה
הציון

פתוח27

לשון

התזונה שלהם או תזונה שלהם1.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הטעם שלה או טעם שלה2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

הערה: כתיבת המילים בשגיאות כתיב תיחשב תשובה שגויה.

ר"ב 28

לשון

התשובה הנכונה: )1( פירוט  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

ר"ב29

לשון

התשובה הנכונה: )3( פרנסה   = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

פתוח30

לשון

תשובה שכתובים בה המשפטים בלשון רבים כפי שמפורט להלן:  = 3 
בני האדם הבינו שהם יכולים להשתמש בדגנים למאכל. הם אספו 
זרעים של הדגנים הגדלים בשדות הבר וזרעו אותם בשדות שלהם.

הערות:   

מילה מודגשת הכתובה בשגיאת כתיב, תיחשב שגויה.   —

פועל הכתוב בלשון רבים אך אינו מוטה לפי הזמן במשפט המקורי,   —
ייחשב שגוי, לדוגמה “מבינים" במקום “הבינו" )הפועל כתוב בזמן 

הווה במקום בזמן עבר(.

המילה "בשדותיהם" )במקום "בשדות שלהם״( תיחשב נכונה.   -

תשובה שיש בה טעות במילה אחת או בשתי מילים )המודגשות או   = 2
שאינן מודגשות(. 

תשובה שיש בה טעות בשלוש מילים או בארבע מילים )המודגשות או   = 1
שאינן מודגשות(. 

כל תשובה אחרת  = 0

3—0
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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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מחוון למבחן 22 בעברית לכיתה ה, נוסח ב, תשע"ו

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

 נספח
 דוגמאות לתשובות של תלמידים במשימה בהבעה בכתב )שאלה 15(

לפניכם דוגמאות לתשובות של תלמידים. התשובות מנותחות ומוערכות לפי המחוון. 

 דוגמה 1 
 לתלמידי בית הספר השלום והברכה!

 לבית ספרנו הולכים להגיע עולים חדשים.
 העולים החדשים שיגיעו לבית הספר יתיצבו לפני קשיים רבים, ואנו מבקשים שתעזרו להם. 

 דבר ראשון, כמובן, השפה. לעולים החדשים יהיה קשה ללמוד את השפה, ואנו מבקשים ממכם
 לעזור להם, ולתרגם לפי הצורך.

 כמו כן, הם יצטרכו להתאקלם ולמצוא חברים. אנא הציעו להם לשחק איתכם ונהגו כלפיהם בסבלנות. 
 בנוסף, יתכן שהם יצטרכו להשלים חומר. נשמח אם תעזרו להם, תוכלו להסביר להם ולתת להם

 להעתיק מהמחברת שלכם.
בתקווה שתעזרו להם,חברי מועצת התלמידים. 

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה
הצגת נסיבות   .1

הכתיבה
הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 03—3

 לנמענים: לתלמידי בית הספר השלום והברכה!
 לבית ספרנו הולכים להגיע עולים חדשים.

העולים החדשים שיגיעו לבית הספר יתיצבו לפני קשיים רבים, ואנו מבקשים 
שתעזרו להם.

רכיבי תוכן יש ארבעה רכיבי תוכן, ולפחות אחד מהם כתוב בהרחבה — שלושה 06—26. 
 קשיים, שלוש הצעות רלוונטיות לפתרון ורכיב עידוד:

קושי בתחום השפה והצעה לפתרון: דבר ראשון, כמובן, השפה. לעולים 
החדשים יהיה קשה ללמוד את השפה, ואנו מבקשים ממכם לעזור להם, ולתרגם לפי 

 הצורך.
קושי חברתי והצעה לפתרון: כמו כן, הם יצטרכו להתאקלם ולמצוא חברים. 

 אנא הציעו להם לשחק איתכם ונהגו כלפיהם בסבלנות.
קושי בתחום הלימודים והצעה לפתרון מורחבת: בנוסף, יתכן שהם 

יצטרכו להשלים חומר. נשמח אם תעזרו להם, תוכלו להסביר להם ולתת להם להעתיק 
 מהמחברת שלכם

רכיב העידוד שזור בכל המכתב: ואנו מבקשים שתעזרו להם... ואנו מבקשים 
ממכם לעזור להם... נשמח אם תעזרו להם... בתקווה שתעזרו להם... 

לכידות וקישוריות  הטקסט לכיד ומקושר היטב, הקשר בין הרעיונות לוגי וברור. 04, 2, 34. 
השימוש במילות קישור נכון ומגוון. יש צייני שיח ומילות קישור: דבר 

ראשון, כמו כן, בנוסף.
ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

 אוצר המילים גבוה: השלום והברכה!, יצטרכו להתאקלם, ונהגו כלפיהם. 02—2
 אבל יש שימוש בלשון דיבור: הולכים להגיע.

הצירוף יתיצבו לפני קשיים הוא במשלב גבוה, אך אינו תקין כאן, צריך 
להיות ״העולים יעמדו בפני קשיים״. 

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

כל המילים והמשפטים תקניים, חוץ מהמילה ממכם, צריך להיות 01, 1
״מכם״.

פיסוק הפיסוק תקני.02—32. 
כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 
20סך–הכול
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 דוגמה 2
 לתלמידים שלום רב. ברצוני לפנות אליכם, כדי לעודד אתכם לעזור לעולים החדשים בבית הספר. 

 ראשית, לילדים העולם החדשים יהיה קשה למצוא חברים, ואם לא ימצאו חברים, לא יהיה להם נחמד להיות בבית ספרינו,
 אז כדאי לכם להתאמץ ולנסות להתחבר איתם. שנית, יהיה כיף להתחבר עם עולים חדשים משום שיש להם

 מנהגים אחרים ומעניינים ואפשר ללמוד מהם על החיים במדינות אחרות.
 אנא שקלו את טענתי בחיוב.

תודה, דניאל.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 03—3
לנמענים: לתלמידים שלום רב. ברצוני לפנות אליכם, כדי לעודד אתכם לעזור 

לעולים החדשים בבית הספר.

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן, שניים מהם כתובים בהרחבה — קושי, הצעה 05—26. 
 רלוונטית לפתרון ורכיב עידוד:

קושי מורחב: לילדים העולם החדשים יהיה קשה למצוא חברים, ואם לא ימצאו 
 חברים, לא יהיה להם נחמד להיות בבית ספרינו

 הצעה לפתרון: ולנסות להתחבר איתם.
רכיב עידוד מורחב: אז כדאי לכם להתאמץ ולנסות להתחבר איתם. שנית, יהיה 

כיף להתחבר עם עולים חדשים משום שיש להם מנהגים אחרים ומעניינים ואפשר 
 ללמוד מהם על החיים במדינות אחרות.

הציון הוא 5 מפני ששני רכיבים מורחבים ואחד מהם )רכיב העידוד( 
מורחב מאוד. 

לכידות וקישוריות הטקסט לכיד, הקשר בין הרעיונות לוגי: תחילה כתובים הקושי 04, 2, 34. 
 וההצעה לפתרון, ואחר–כך כתוב רכיב העידוד: יהיה כיף להתחבר... 

 הטקסט מקושר היטב בצייני השיח ראשית , שנית  ובמילות הקישור 
ואם, אז. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

משלב הלשון הולם לשון כתובה. יש מילים וביטויים במשלב גבוה: 02—2
שלום רב, ברצוני לפנות אליכם, אנא שקלו את טענתי בחיוב. 

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים והמשפטים תקניים.01, 1

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני בכל המשפטים. 02—32. 

כתיב יש רק שגיאת כתיב אחת: בבית ספרינו במקום "בבית ספרנו".02, 42. 

19סך–הכול
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 דוגמה 3
 לכבוד תלמידי בית הספר.

 לבית ספרנו עומדים להגיע עולים חדשים, והייתי רוצה שאנו, התלמידים, נעזור להם להשתלב בכיתה.
 אני חושבת שכדאי לעזור להם, מכיוון שבאים עולים חדשים, הם לא כל כך מבינים את השפה שלנו, כי

 ביום יום הם דיברו בשפה אחרת עם החברים. למשל, מישהו יכול לבוא מרוסיה, והוא לא יודע כל כך
 עברית, ויהיה לו מבטא רוסי, ובמקום ללעוג לו, נוכל לעזור לו ללמוד עברית. 

 לסיכום, רק אנחנו התלמידים, יכולים לגרום לתלמידים להרגיש בנוח, וזה מאוד חשוב שנעשה זאת. 
בכבוד רב, מאיה.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 3 3-0
לנמענים: לכבוד תלמידי בית הספר. לבית ספרנו עומדים להגיע עולים חדשים, 

והייתי רוצה שאנו, התלמידים, נעזור להם להשתלב בכיתה

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן — קושי, הצעה רלוונטית לפתרון ורכיב עידוד, 05—26. 
 ולפחות אחד מהם כתוב בהרחבה: 

קושי מורחב: הם לא כל כך מבינים את השפה שלנו, כי ביום יום הם דיברו 
בשפה אחרת עם החברים. למשל, מישהו יכול לבוא מרוסיה, והוא לא יודע כל כך 

 עברית, ויהיה לו מבטא רוסי
 הצעה לפתרון: נוכל לעזור לו ללמוד עברית.

רכיב עידוד מורחב: אני חושבת שכדאי לעזור להם... לסיכום, רק אנחנו 
 התלמידים, יכולים לגרום לתלמידים להרגיש בנוח, וזה מאוד חשוב שנעשה זאת.

הציון הוא 5 מפני שרכיב הקושי מורחב מאוד. 

לכידות וקישוריות  הטקסט לכיד, יש קשר לוגי וברור בין הרעיונות.04, 2, 34. 
הטקסט מקושר היטב במילות קישור ובצייני שיח: מכיוון ש..., כי, למשל, 

לסיכום.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים עשיר ומגוון, ומשלב הלשון הולם לשון כתובה: לבית 02—2
ספרנו עומדים להגיע, מכיוון שבאים עולים חדשים, יכולים לגרום לתלמידים. 

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים והמשפטים תקניים.01, 1

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני.02—32. 

כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 
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 דוגמה 4
 שלום תלמידים יקרים

 שלום שמי הוא שרון ואני נציגת מועצת התלמידים 
 לבית ספרנו הולכים להגיע תלמידים חדשים שעלו מארץ אחרת
 וצריך לעזור להם להשתלב בבית הספר. אנחנו חושבים שצריך

 שכל ילד יצמד לעולה חדש וכך נסיע
 להם להשתלב בחברתינו.

 תלמדו אותם במה אתם משחקים בהפסקות
ותחברו אותם עם ילדים אחרים שאתם מכירים 

 בברכה,
מועצת התלמידים

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 3 3-0
לנמענים: שלום תלמידים יקרים... לבית ספרנו הולכים להגיע תלמידים חדשים שעלו 

מארץ אחרת וצריך לעזור להם להשתלב בבית הספר.

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן — שתי הצעות לפתרון ורכיב עידוד, ולפחות 04—26. 
 אחד מהם כתוב בהרחבה:

הצעה לפתרון מורחבת: אנחנו חושבים שצריך שכל ילד יצמד לעולה חדש וכך 
 נסיע להם להשתלב בחברתינו.

הצעה לפתרון מורחבת: תלמדו אותם במה אתם משחקים בהפסקות ותחברו 
 אותם עם ילדים אחרים שאתם מכירים

רכיב עידוד: וצריך לעזור להם להשתלב בבית הספר. אנחנו חושבים שצריך... 

לכידות וקישוריות הטקסט לכיד ומקושר היטב. יש קשר לוגי בין הרעיונות.04, 2, 34. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

 אוצר המילים מגוון, יש מילים במשלב גבוה: יצמד, נסיע.   02—2
משלב הלשון הולם לשון כתובה, חוץ מהצירוף הולכים להגיע.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים והמשפטים תקניים.01, 1

פיסוק  השימוש בסימני פיסוק תקני רק בחלק מהטקסט:01—32. 
במשפט שלום שמי הוא שרון ואני נציגת מועצת התלמידים אין סימן קריאה או 

פסיק אחרי המילה שלום, ובסוף המשפט תלמדו אותם במה אתם משחקים 
בהפסקות ותחברו אותם עם ילדים אחרים שאתם מכירים אין נקודה.

כתיב יש רק שגיאת כתיב אחת: בחברתינו.02, 42. 

17סך–הכול
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דוגמה 5
בס"ד 

לכבוד תלמידי בית הספר היקרים,
 עולים חדשים באים לבית ספרינו. הם עלולים להתבייש ולא להשתתף ולא להתחבר איתנו. עליכם

לשתף אותם בהפסקות ולהתחבר עמהם כדי שלא יהיו לבדם ולא ירגישו צער או קנאה.
עלינו לשלב אותם ולנסות להיות איתם, ללמוד איתם ועוד הרבה.

                                               מקווים שיכולים ושתצליחו,                                                              מועצת התלמידים

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 03—3
 לנמענים: לכבוד תלמידי בית הספר היקרים, 

עולים חדשים באים לבית ספרינו... עלינו לשלב אותם...

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן, ולפחות אחד מהם כתוב בהרחבה — קושי 04—26. 
 אחד, הצעה רלוונטית לפתרון ורכיב עידוד:

 קושי: הם עלולים להתבייש ולא להשתתף ולא להתחבר איתנו.
הצעה לפתרון מורחבת: עליכם לשתף אותם בהפסקות ולהתחבר עמהם כדי שלא 

 יהיו לבדם ולא ירגישו צער או קנאה.
רכיב עידוד מורחב: עלינו לשלב אותם ולנסות להיות איתם, ללמוד איתם ועוד 

הרבה. מקווים שיכולים ושתצליחו

לכידות וקישוריות  הטקסט לכיד, הקשר בין הרעיונות הוא לוגי וברור. 02, 2, 34. 
 הטקסט מקושר בזכות המאזכרים האלה: הם, איתנו, עליכם, עמהם.
המעבר מגוף שני בצירוף עליכם לשתף לגוף ראשון בצירוף עלינו לשלב

והמשפט האחרון ועוד הרבה צורמים לאוזן. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

משלב הלשון הולם לשון כתובה: כדי שלא יהיו לבדם ולא ירגישו צער, עלינו 02—2
לשלב אותם, עליכם לשתף אותם בהפסקות ולהתחבר עמהם..., אבל הצירוף ועוד 

הרבה הוא סתמי והולם לשון דיבור. 

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים ורוב המשפטים תקניים, אבל צריך להיות ״מקווים שאתם 01, 1
יכולים ושתצליחו״ במקום מקווים שיכולים ושתצליחו.

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני. 02—32. 

כתיב יש רק שגיאת כתיב אחת: בבית ספרינו במקום ״בבית ספרנו״.02, 42. 
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 דוגמה 6
 לתלמידי בית הספר שלום, אנחנו מציעים לסייע לתלמידים העולים להשתלב בבית הספר. אנחנו

 רוצים לעזור לתלמידים העולים להכיר חברים, להרגיש בנוח ולשמח אותם. נוכל לעזור
 לתלמידים העולים אם תעזרו לנו בכך שתשחקו איתן ותדברו איתם. 

 לסיכום, תחשבו היטב!
מקווים שתתיחסו בחיוב חברי מועצת התלמידים, תודה.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: ההקשר מוצג ויש פנייה לנמענים: 3-03
לתלמידי בית הספר שלום, אנחנו מציעים לסייע לתלמידים העולים להשתלב בבית 

הספר.

רכיבי תוכן יש שני רכיבי תוכן — הצעה אחת לפתרון ורכיב עידוד. ההצעה כתובה 26-02. 
 בהרחבה:

הצעה לפתרון מורחבת: אנחנו רוצים לעזור לתלמידים העולים להכיר חברים, 
 להרגיש בנוח ולשמח אותם.

רכיב עידוד: נוכל לעזור לתלמידים העולים אם תעזרו לנו בכך שתשחקו איתן 
ותדברו איתם. 

לכידות וקישוריות הטקסט לכיד, רוב הרעיונות מקושרים באופן לוגי: המשפט תחשבו 04, 2, 34. 
 היטב! אינו קשור לוגית )על מה תחשבו?(. 

 במשפט נוכל... ותדברו איתם יש צרימה לוגית. 
יש שימוש במילות קישור ובצייני שיח: אם, לסיכום. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים מגוון, משלב הלשון הולם לשון כתובה: אנחנו מציעים 02—2
לסייע, מקווים שתתיחסו בחיוב. 

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

יש שגיאה אחת בהתאם דקדוקי: שתשחקו איתן במקום "שתשחקו 01, 1
ִאתם". 

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני.02—32. 

כתיב אין שגיאות כתיב. 02, 42. 
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 דוגמה 7
לכבוד:  תלמידי בית הספר

 שולחת: יעל נציגת מועצת התלמידים
הנדון: לשכנע את חברי לעזור לעולים החדשים להשתלב בבית הספר.

 שלום רב, אני יעל ואני במועצת התלמידים ואני אחראית
 לסייע לתלמידים העולים להשתלב בבית הספר אני רוצה

 שכל הפסקה תלכו איתם לטייל איתם ותעזרו
להם עם השפה העיברית.

 להלן הנימוקים: 
 נימוק ראשון: היה להם מאד כיף ללמד את השפה

נימוק שני: זה קשה להם ללמוד את השפה.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 3 3-0
לנמענים: לכבוד: תלמידי בית הספר... הנדון: לשכנע את חברי לעזור לעולים 

החדשים להשתלב בבית הספר.

רכיבי תוכן  יש שלושה רכיבי תוכן — שתי הצעות לפתרון וקושי אחד: 03—26. 
שתי הצעות לפתרון: שכל הפסקה תלכו איתם לטייל, ותעזרו להם עם השפה 

 העיברית.
 קושי: זה קשה להם ללמוד את השפה.

הציון הוא 3 מפני שההצעה השנייה לפתרון מורחבת בעזרת נימוקים, 
אך ההרחבה אינה לוגית. 

לכידות וקישוריות  הקישוריות חלקית, השימוש הרב בנקודתיים קוטע את הרצף.02, 2, 34. 
 הנימוק הראשון אינו מקושר לקושי באופן לוגי. 

החזרה על המאזכר ״ִאתם״ במשפט תלכו איתם לטייל איתם צורמת. 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו. משלב הלשון הולם לשון כתובה, 01—2
אך יש בו חריגות מעטות: היה להם מאד כיף ללמד את השפה, זה קשה להם 

ללמוד את השפה.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

 רוב המילים והמשפטים תקניים.01, 1
במשפט היה להם מאד כיף ללמד את השפה צריך להיות ״יהיה״ במקום היה. 

פיסוק  השימוש בסימני פיסוק תקני בחלק מהמשפטים. 01—32. 
אין נקודה בסופם של שני משפטים: אני יעל ואני במועצת התלמידים ואני 

אחראית לסייע לתלמידים העולים להשתלב בבית הספר, היה להם מאד כיף ללמד את 
השפה

כתיב אין שגיאות כתיב. 02, 42. 
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דוגמה 8

 שלום, 
 אני דן, מכיתה ה 3, בית ספר גונן.

 אני יודע שלתלמידים חדשים בכיתה קשה
 להשתלב, בגלל שהם לא מכירים אף אחד בכיתה,

 אולי הם מכירים אחד או שניים מהכיתה. אבל
 זה עדיין קשה להשתלב ככה. אז התלמידים שבכיתה 

צריכים לעזור לילדים החדשים להשתלב כדי שירגישו בנוח.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט אינו יחידת שיח עצמאית: יש פנייה לנמענים: שלום, אולם 2 3-0
מטרת הכתיבה וההקשר אינם מוצגים. 

רכיבי תוכן  יש שני רכיבי תוכן — קושי מורחב ורכיב עידוד:02—26. 
קושי מורחב: אני יודע שלתלמידים חדשים בכיתה קשה להשתלב, בגלל שהם לא 
מכירים אף אחד בכיתה, אולי הם מכירים אחד או שניים מהכיתה. אבל זה עדיין 

 קשה להשתלב ככה.
קושי זה מתקבל אף שאין הוא ייחודי רק לעולים חדשים אלא לכל מי 

 שעובר ממקום למקום. 
רכיב עידוד: אז התלמידים שבכיתה צריכים לעזור לילדים החדשים להשתלב כדי 

 שירגישו בנוח.
אין בטקסט הצעה לפתרון. 

לכידות וקישוריות לכידות הטקסט פגומה מעט. הקשר בין המשפטים אינו לוגי דיו ויש 02, 2, 34. 
חזרה על הקושי העוסק בהשתלבות: בגלל שהם לא מכירים אף אחד בכיתה, 

אולי הם מכירים אחד או שניים מהכיתה. אבל זה עדיין קשה להשתלב ככה.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים דל למדי, ומשלב הלשון אינו הולם לשון כתובה אלא 00—2
לשון דיבור: אולי הם מכירים אחד או שניים מהכיתה. אבל זה עדיין קשה 

להשתלב ככה. אז...

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים והמשפטים תקניים.01, 1

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני. 02—32. 

כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 
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 דוגמה 9
 לכבוד

 תלמידי בית הספר החדשים,
 שלום רב

 אנחנו מאוד שמחים שאתם בבית ספרנו ומקווים שתשתלבו מהר למרות
 שהשפה שלכם אחרת אנחנו נשתדל ללמד אותכם את השפה העברית

 ברמה הכי טובה כך שתהיו חברים וגם תבינו אחד את השני 
 בהצלחה בבית הספר שלנו

 בכבוד רב
מועצת התלמידים 

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט אינו יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה וההקשר אינם 1 3-0
 מוצגים במפורש. 

 הטקסט כתוב כמכתב, אולם הפנייה אינה לנמענים שבמשימה: לכבוד
תלמידי בית הספר החדשים,

רכיבי תוכן  יש שני רכיבי תוכן — קושי והצעה לפתרון, ואחד מהם כתוב בהרחבה:02—26. 
 קושי: למרות שהשפה שלכם אחרת

הצעה לפתרון רלוונטית ומורחבת: אנחנו נשתדל ללמד אותכם את השפה 
העברית ברמה הכי טובה כך שתהיו חברים וגם תבינו אחד את השני

אין רכיב עידוד.

לכידות וקישוריות  הטקסט לכיד ומקושר היטב.04, 2, 34. 
עם זאת לא ברור הקשר בין חלקי המשפט אנחנו נשתדל ללמד אותכם את 

השפה העברית ברמה הכי טובה כך שתהיו חברים...

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון, אך הולם לשון כתובה: בבית ספרנו, 01—2
תשתלבו, למרות.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המילים והמשפטים תקניים, חוץ מהמילה אותכם, צריך להיות 01, 1
"אתכם".

פיסוק אין שימוש בסימני פיסוק, חוץ מהסימן פסיק )רק פעם אחת(. 00—32. 

כתיב אין שגיאות כתיב.02, 42. 
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 דוגמה 10
 לכבוד:

התלמידים
הנדון: ישתלבות האולים החדשים

 שלום, רב 
 שמי ענת תלמידה בבית הספר תלמידה

 במועצת התלמידים רציתי לספר לחם שבקרוב
 יגיעו עולים חדשים,

 ראשית, ללמד אותם את השפה העברית כדי שידעו
 לדבר אתכם,

 שנית שיהיה להם חברים לדוגמה שלא יהיו בודדים                                                                                         בברכה
                                                                                                                                                       ענת  

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה מוצגת ויש פנייה 3 3-0
לנמענים: לכבוד: התלמידים... ישתלבות האולים החדשים... רציתי לספר לחם 

שבקרוב יגיעו עולים חדשים...

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן — שתי הצעות לפתרון וקושי, אך הם אינם 02—26. 
 כתובים בהרחבה: 

 הצעה לפתרון: ראשית, ללמד אותם את השפה העברית כדי שידעו לדבר אתכם...
 הצעה שנייה לפתרון: שנית שיהיה להם חברים לדוגמה שלא יהיו בודדים 

קושי )נרמז(: שלא יהיו בודדים

לכידות וקישוריות לכידות הטקסט וקישוריות הטקסט פגומות מעט. ההצעות אינן 02, 2, 34. 
מקושרות למשפט שלפניהן: שלום, רב שמי ענת תלמידה בבית הספר תלמידה 
במועצת התלמידים רציתי לספר לחם שבקרוב יגיעו עולים חדשים, ראשית, ללמד 

אותם את השפה העברית כדי שידעו לדבר אתכם...

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

משלב הלשון תקין והולם לשון כתובה.02—2

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

המשפטים אינם תקניים: ראשית, ללמד אותם... במקום ״צריך ללמד״, 00, 1
שנית שיהיה להם... במקום ״צריך שיהיו״.

פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני רק בחלק מהטקסט. אין נקודה בסוף 01—32. 
המשפט הראשון: שמי ענת תלמידה בבית הספר תלמידה במועצת התלמידים... 
 ובסוף המשפט האחרון: שנית שיהיה להם חברים לדוגמה שלא יהיו בודדים 

יש שימוש בפסיק במקום בנקודה: רציתי לספר לחם שבקרוב יגיעו עולים 
חדשים, ללמד אותם את השפה העברית כדי שידעו לדבר אתכם, 

כתיב יש שלוש שגיאות כתיב: ישתלבות, האולים, לחם. 00, 42. 
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 דוגמה 11
 לפי דעתי בשביל העולים החדשים אנו צריכים לנסות לדבר איתם. לפתור את הקשיים שלהם: כמו

 שאין להם חברים, שקשה להם להשתלב בבית ספר החדש, ואפשר גם ללמד אותם לכתוב ולמצוא
להם חברים חדשים. וגם אפשר לעזור להם לעשות שיעורי בית.

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט אינו יחידת שיח עצמאית: הוא כתוב כתשובה לשאלה,  00—3
ההקשר אינו מוצג ואין פנייה לנמענים. 

רכיבי תוכן יש שלושה רכיבי תוכן — שני קשיים וארבע הצעות לפתרון, אך כולם 03—26. 
 אינם כתובים בהרחבה: 

 קושי ראשון: כמו שאין להם חברים
 קושי שני: שקשה להם להשתלב בבית ספר החדש

ארבע הצעות לפתרון: אנו צריכים לנסות לדבר איתם... ואפשר גם ללמד אותם 
 לכתוב ולמצוא להם חברים חדשים. וגם אפשר לעזור להם לעשות שיעורי בית.

הציון הוא 3 בשל ריבוי הצעות לפתרון. 

לכידות וקישוריות  הטקסט אינו לכיד.0 0, 2, 34. 
 במשפט צריכים לנסות לדבר איתם לא ברור מדוע צריך לדבר ִאתם. 
רצף הקשיים והפתרונות אינו מאורגן באופן לוגי. יש ערבוב בין 

הקשיים ובין ההצעות לפתרון: תחילה כתוב פתרון כללי — אנו צריכים 
לנסות לדבר איתם, אחר–כך כתובים הקשיים — כמו שאין להם חברים, 

שקשה להם להשתלב בבית ספר החדש, ולבסוף כתובים הפתרונות — ואפשר 
גם ללמד אותם לכתוב ולמצוא להם חברים חדשים. וגם אפשר לעזור להם לעשות 

שיעורי בית.

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

אוצר המילים אינו עשיר ומגוון דיו, אך ככלל משלב הלשון הולם לשון 01—2
כתובה. הצירוף לעשות שיעורי בית הולם לשון דיבור, צריך להיות "להכין 

שיעורי בית".

תקניות   2
מורפולוגית 

ותחבירית

 רוב המילים והמשפטים תקניים:01, 1
ניסוח המשפט לפי דעתי בשביל העולים החדשים אנו צריכים לנסות לדבר איתם 

 אינו מדויק. צריך להיות ״לטובת״ במקום בשביל. 
לא ברור אם המשפט לפתור את הקשיים שלהם הוא משפט עצמאי קטוע 

)״אנחנו צריכים לנסות לפתור״( או המשך של המשפט הקודם.

פיסוק  השימוש בסימני פיסוק אינו תקני, למשל נקודה באמצע משפט:01—32. 
אנו צריכים לנסות לדבר איתם. לפתור את הקשיים שלהם... )צריך להיות 

״ולפתור את הקשיים״ ללא נקודה(, ואפשר גם ללמד אותם לכתוב ולמצוא 
להם חברים חדשים. וגם אפשר לעזור להם לעשות שיעורי בית.

כתיב אין שגיאות כתיב. 02, 42. 

8סך–הכול
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דוגמה 12
לכבוד תלמידי בית היקרים!

 הנדון: לשכנע תלמידים לעזור לעולים החדשים 
לתלמידי בית הספר היקרים! יש לכם עכשיו תפקיד שלא כל כך קשה וחסד מאד גדול לדעתי כדי לכם לעזור לעולים החדשים כי זה חסד 

מצווה גדולה לעזור לאחרים וגם זה כיף אולי אחד מהם בסוף יהיה חבר מאד טוב וחרוץ וזה מאד טוב בשבילכם. ותנסו לדמיין איך אתם 
תהיו עולים חדשים ותפחדו אז בבקשה תנסו לעזור להם ולהרגיש בנוח לסיכום, אני חושבת שכדי לעזור לכם לעזור להם להתאכלם בארץ

 מקווה ששתכנתם
תקוה... ענת

אפשרויות הקריטריונים
הציון

ההסברהציון

א. תוכן ומבנה

הצגת נסיבות   .1
הכתיבה

הטקסט הוא יחידת שיח עצמאית: מטרת הכתיבה כתובה במפורש, 3 3-0
 ויש פנייה לנמענים:

 לכבוד תלמידי בית היקרים!
הנדון: לשכנע תלמידים לעזור לעולים החדשים

רכיבי תוכן  יש רק רכיב תוכן אחד — רכיב עידוד, והוא כתוב בהרחבה:01—26. 
יש לכם עכשיו תפקיד שלא כל כך קשה וחסד מאד גדול לדעתי כדי לכם לעזור 
לעולים החדשים כי זה חסד מצווה גדולה לעזור לאחרים וגם זה כיף אולי אחד 

מהם בסוף יהיה חבר מאד טוב וחרוץ וזה מאד טוב בשבילכם... אז בבקשה תנסו 
 לעזור להם...

אמנם אפשר לראות במילה ותפחדו רמז לקושי, אך הקושי מצומצם 
מאוד ואינו נוגע לעניין.  

לכידות וקישוריות לכידות הטקסט מועטה וקישוריות הטקסט מועטה. הרעיונות אינם 00, 2, 34. 
מקושרים באופן לוגי, המעבר ממשפט למשפט אינו הגיוני ויש חזרה 

על רעיונות: יש לכם עכשיו תפקיד שלא כל כך קשה וחסד מאד גדול לדעתי כדי 
 לכם לעזור לעולים החדשים כי זה חסד מצווה גדולה לעזור לאחרים... 

יש שימוש מרובה ושגוי ב"ו" החיבור: ותנסו לדמיין איך אתם תהיו עולים 
חדשים ותפחדו אז בבקשה תנסו לעזור להם ולהרגיש בנוח... 

ב. לשון

אוצר מילים   .1
ומשלב

משלב הלשון דל ואינו הולם לשון כתובה: וגם זה כיף אולי אחד מהם 01—2
 בסוף יהיה חבר מאד טוב וחרוץ וזה מאד טוב בשבילכם. 

המילים חסד, מצווה, להתאכלם חריגות שכן הן במשלב גבוה.
תקניות   .2

מורפולוגית 
ותחבירית

חלק מהמשפטים אינם תקניים: לכבוד תלמידי בית היקרים! )המילה 00, 1
 ״הספר״ הושמטה(, יש לכם עכשיו תפקיד שלא כל כך קשה וחסד מאד גדול, 

 לדעתי כדי לכם לעזור לעולים החדשים כי זה חסד מצווה גדולה לעזור לאחרים,
אני חושבת שכדי לעזור לכם לעזור להם להתאכלם בארץ )צריך להיות ״שכדאי 

לכם לעזור להם״(, תקוה... ענת )צריך להיות ״בתקווה״(. 
פיסוק השימוש בסימני פיסוק תקני בחלק מהטקסט. אין שימוש בנקודה 01—32. 

 בסוף משפט: יש לכם עכשיו תפקיד שלא כל כך קשה וחסד מאד גדול, 
ותנסו לדמיין איך אתם תהיו עולים חדשים ותפחדו אז בבקשה תנסו לעזור להם 
ולהרגיש בנוח לסיכום, אני חושבת שכדי לעזור לכם לעזור להם להתאכלם בארץ

כתיב יש שלוש שגיאות כתיב שונות: לדעתי כדי לכם, שכדי לעזור לכם, להתאכלם, 00, 42. 
ששתכנתם.
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