
 1

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

מחוון	למבחן	951	בעברית	לכיתה	ה, נוסח ד, תשע"ו

951-EVR-016-5D-SOF-p-shipur-net ,10:05:16 414:06  951-01-05-04-01-01-015-016-04 מבחן 951 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ד
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

חלק ראשון: סיפור — עשירי למניין

פתוח1

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שיש בה שתיים מהפעולות האלה:  = 2

כתיבת ביאורי מילים )בשוליים(;  �

כתיבת ברכה להצלחה בלימודים )בסוף הסידור(;  �

כתיבת הערות )בשוליים(;  �

נשיאת הסידור לכל מקום / נשיאת הסידור לבית סבא וסבתא   �
)תתקבל גם תשובה המנוסחת על דרך השלילה, לדוגמה: אינו יכול 

לנסוע בלי הסידור(;

הנחת הסידור בשקית התפילין / שמירה על הסידור )תתקבל גם   �
תשובה שכתוב בה שהסידור מונח בשקית התפילין(.

לדוגמה:  

בסבלנות כתב ביאורי מילים באותיות קטנות בשולי הדפים.  —
בדקדקנות העתיק תפילה להצלחה בלימוד תורה אל אחד הדפים הריקים שבסוף   —

הסידור.
מה הפלא אפוא שאליהו הרגיש שאינו מסוגל לנסוע לסבא וסבתא שלו בלי   —

הסידור.

אליהו שמר את הסידור בתיק תפילין.  —
אליהו נסע עם הסידור אל סבא וסבתא שלו.  —

הסידור אינו מבריק ואינו מדיף ריח של דפוס אך עדיין מונח בתוך תיק התפילין של   —
אליהו. 

תשובה שיש בה פעולה אחת מבין אלה הנזכרות למעלה.   = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

הסידור יקר לליבו ואהוב.  —

הדגיש את השוליים שלו.  —
זוכר את ההתרגשות שאחזה בו כשקיבל את הסידור.  —

שוליו גדושים הערות )התשובה אינה מתקבלת כי היא אינה מעידה על   —
פעולה של אליהו. ישנם סידורים שכתובות בהם הערות(.

הוא התרגש שקיבל אותו )התשובה אינה מתקבלת כי התרגשות אינה   —
נחשבת פעולה(.

2—0

ר"ב2

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

התשובה הנכונה: )4( כי הוא רצה להתפלל בסידור בדרך.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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פתוח3

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה העוסקת בשני הדברים האלה:  = 2

מצבה הרפואי של אשתו )דאג לאשתו החולה / אשתו אושפזה בבית   �
החולים(.

העובדה שלא הביא לאשתו ספר תהילים )שכח להביא ספר תהילים   �
לאשתו / לא היה לאשתו ספר תהילים(.

לדוגמה: 

שאשתו ביקשה שהוא יביא לה ספר תהילים והוא לא זכר.  .1
שאשתו בבית חולים.  .2

הערה: תשובה שייכתב בה ״סידור״ ולא ״ספר תהילים״, תיחשב תשובה  
נכונה.

תשובה העוסקת בדבר אחד בלבד.  = 1

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

שאשתו תכעס עליו.  .1
הוא הופתע שיש תהילים בסוף הסידור.  .2

2—0

ר"ב4

לשון

התשובה הנכונה: )3( המחשבות שהיו לו הופרעו.  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח5

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

תשובה שיש בה שתי דוגמאות לקשר שבין אליהו ובין סבו, מבין   = 3
הדוגמאות האלה:

הסב נתן לאליהו סידור במתנה.  �

הסב חיבק את אליהו )כשנתן לו את הסידור(.  �

הסב אמר לאליהו שהוא הנכד הבכור והמיוחד שלו.  �

אליהו שמר על הסידור שקיבל מסבו וסבתו / אליהו חש צער עמוק   �
על אובדן הסידור שקיבל במתנה מסבו ומסבתו. 

אליהו נענה ברצון לבקשת אימו ללוות את סבו למרפאה / אליהו   �
ליווה את סבו למרפאה.

אליהו רצה להישאר עם סבו במרפאה / אליהו ביקש מסבו רשות   �
ללכת עם רבי משה / הסב עודד את אליהו ללכת עם רבי משה.

הסב התעניין בלימודיו של אליהו.  �

הסב הביט באליהו בחיבה וחייך חיוך אוהב.  �

תשובה שיש בה דוגמה אחת מבין הדוגמאות שלמעלה.  = 2

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

אליהו חש צער עמוק על אובדן הסידור )התשובה אינה מעידה בהכרח על   —
הקשר שבין אליהו ובין סבו(.

3 ,2 ,0
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ר"ב6

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )2( להבין עד כמה היה מצער לאבד את הסידור.  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

פתוח7

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

העתקה של משפט אחד לפחות מבין המשפטים האלה: “מדוע לא כתבתי   = 2
את שמי ואת כתובתי בסידור?! איך שכחתי אותו על הספסל?!״

הערה: העתקה לא מדויקת שחלקה בלשון התלמיד תיחשב תשובה   
נכונה, לדוגמה:

״למה לא כתבתי את השם שלי על הסידור ואת הכתובת שלי?״  —
כל תשובה אחרת, לרבות העתקה של כל הפסקה )שורות 34—37(.  = 0

2 ,0

פתוח8

פרשנות

תשובה העוסקת בכך שקבלת הסידור מהאיש הנוכרי הייתה בדיוק בזמן   = 2
המתאים לרבי משה או שענתה על צורך של רבי משה או שנתנה פתרון 

לבעיה שהייתה לרבי משה, לדוגמה:

כי הוא שכח את ספר התהילים שהיה צריך להביא לאשתו ובדיוק האיש הנוכרי   —
הזה הביא את ספר התהילים לכן הוא חשב שזה אליהו הנביא )מענה על 

צורך(.

כי הוא מצא את הסידור בדיוק בזמן שהוא היה צריך )עיתוי מתאים(.   —

מפני שהוא היה טרוד בדאגות והנה בא איש פתאום ופתר לו את כל הדאגות   —
וזה דבר שקשה להאמין שקרה במקרה )מתן פתרון לבעיה(.

או תשובה העוסקת במאפיינים הייחודיים של דמותו של אליהו הנביא,   
הבאים לידי ביטוי בסיפור, לדוגמה: 

בגלל שהנוכרי מופיע ונעלם בסיפור פתאום.   —

מפני שמה פתאום שנוכרי יביא ליהודי סידור.   —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

כי הוא חשב לעצמו אולי זה אליהו הנביא ששלח סידור )חזרה על מה שכתוב   —
בגזע(.

2 ,0
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סגור9א

הבנת 
המשמעות 

הגלויה

תשובה שבה המספרים כתובים בסדר הזה:  = 2 
4 
2 
3 
5 
1

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח9ב

בחינה 
והערכה של 

רכיבים 

תשובה שיש בה בחירה באחד האירועים בסעיף א, בתוספת נימוק   = 2
רלוונטי המסביר מדוע האירוע מרגש. הנימוק צריך להיות קשור לתוכן 

הסיפור, לדוגמה: 

הכי מרגש שרבי משה קיבל את הסידור כי אשתו הייתה חולה בבית חולים ומאוד   —
רצתה תהילים ולא היה לו.

הכי מרגש שאליהו מצא את הסידור כי אליהו היה מאוד עצוב כשאיבד את   —
הסידור היקר ושמח למצוא אותו.

כל תשובה אחרת, לרבות בחירה באחד האירועים ללא נימוק או נימוק   = 0
שאינו מתאים לסיפור, לדוגמה: 

לדעתי הרגע המרגש ביותר בסיפור הוא הרגע שבו סבתא של אליהו נתנה לו את   —
החבילה מפני שכתוב ״עד היום אליהו זוכר את ההתרגשות שאחזה בו כאשר 

פתח את החבילה” )התלמיד לא הסביר למה האירוע מרגש לדעתו, אלא 
הביא הוכחה מהסיפור להתרגשות(.

2 ,0
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פתוח10

פרשנות

תשובה שיש בה בחירה )מפורשת או משתמעת( של אחד השמות לסיפור   = 3
ונימוק התומך בבחירה. הנימוק צריך לעסוק בקשר שבין תפקידי 

הכותרת )לעורר עניין, לרמוז על תוכן הסיפור, לתמצת את תוכן הסיפור 
ועוד( ובין תוכן הסיפור. התשובה יכולה לשלול את התאמתה של אחת 

הכותרות בליווי נימוק מתאים. תפקידי הכותרת יכולים להיכתב בצורה 
מפורשת או בצורה משתמעת, לדוגמה:

השם עשירי למניין הוא שם יפה ומעניין כי הוא מדבר על המצווה מהשם אנחנו לא   —
יודעים מה יקרה בסיפור וצריך לקרוא עד הסוף כדי לדעת שעשירי למניין זאת 
המצווה שאליהו מקיים ומצא את הסידור )הנימוק עוסק בתפקיד: לעורר 

עניין, וגם קושר אותו לסיפור(.

השם גלגולו של סידור מתאים יותר כי בסיפור מספרים איך הסידור התגלגל מיד   —
ליד )הנימוק עוסק באופן משתמע בתפקיד של תמצות תוכן הסיפור(. 

הערה: תשובה שאין בה בחירה של אחד השמות, ויש בה נימוק מתאים   
התומך בשני השמות או ששולל אותם, תיחשב תשובה נכונה. 

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

גלגולו של סידור כי בסוף אליהו מוצא את הסידור )הנימוק אינו מקשר בין   —
השם ובין תוכן הסיפור(.

עשירי למניין כי זה שם יפה )התשובה סתמית(.  —

3 ,0

פתוח 10כ

הבעה בכתב

בפריט זה עליכם לבדוק רק את איכות הכתיבה )התוכן נבדק בפריט 10(.

 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
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פתוח11

פרשנות

תשובה שיש בה דוגמה אחת של קיום מצווה שהזדמנה לדמות מהסיפור,   = 3
מבין האפשרויות האלה:

אליהו רצה להתפלל תפילות של מוצאי שבת באוטובוס בדרך הביתה   �
מסבא וסבתא.

אליהו נענה מיד לבקשה של אמו ללכת לסבא שלו.  �

אליהו הלך ללוות את סבו למרפאה.  �

סבו של אליהו שלח אותו עם רבי משה להשלים מניין.  �

אליהו הלך עם רבי משה לבית הכנסת להשלים מניין.   �

הערות:   

תתקבל גם התשובה שהאיש הנוכרי מצא את הסידור של אליהו   .1
ומסר אותו ליהודי שפגש בדרכו.

תתקבל גם תשובה הנוגעת למצווה שהוחמצה — השבת אֵבדה על ידי   .2
רבי משה. 

לדוגמה:  

שאליהו הלך עם סבא שלו לבדיקות זה נקרא מצווה.  —

אליהו לא המשיך לשבת ליד סבא שלו אלא הלך לבית הכנסת כדי להתפלל ולהיות   —
העשירי מניין וכך מצא את הסידור שאבד לו )יש אזכור של מציאת הסידור, 

אך הדגש הוא על קיום המצווה שהזדמנה לאליהו(.

ההצלה של המניין הייתה מצווה "המצווה באה לידך" ואליהו חשב שעליו להישאר   —
עם סבא שלו אך סבא שלו אמר לו ללכת שזה "אל תחמיצנה".

כל תשובה אחרת, לרבות הסבר של האמירה, או תיאור המדגיש את   = 0
מציאת הסידור בעקבות קיום המצווה של השלמת מניין, לדוגמה:

שאם יש למישהו אפשרות לעשות מצווה אז שלא יפספס אותה כי אולי המצווה   —
הזאת יכולה לשנות הרבה )פירוש האמירה(.

שהנה משה קיבל את הסידור מאדם נוכרי ובזכות זה שאליהו הלך עם משה לבית   —
הכנסת הוא מצא שם את הסידור )יש בתיאור אזכור למצווה, אך הדגש 

הוא על מציאת הסידור ולא על קיום מצווה שהזדמנה לאליהו(.

שכמו שאליהו היה לו מצווה הוא לא החמיץ וקיים אותה )אין תיאור מקרה(.  —

3 ,0
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פתוח12

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

סידור1.  = 1

תפילות  

0 = כל תשובה אחרת

1 ,0

פתוח

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

רבי משה או משה2.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

פתוח

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

האיש ואליהו או רבי משה ואליהו או המבוגר ואליהו 3.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

סגור13

לשון

תשובה שמסומנות בה שלוש התשובות האלה:  = 2

)3( ַהׁשְלָָמה

)4( ֻמׁשְלָם

)7( ׁשְלִֵמים

תשובה שמסומנות בה שתיים מהתשובות הנ״ל.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

סגור14

לשון

תשובה שמסומנות בה שתי התשובות האלה:  = 2

)2( כל המילים הן בלשון רבים.

)5( כל המילים הן פעלים.

תשובה שמסומנת בה אחת התשובות הנ״ל.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

ר"ב15

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )1( לבטא התרגשות  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0



 8

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך

מחוון	למבחן	951	בעברית	לכיתה	ה, נוסח ד, תשע"ו

951-EVR-016-5D-SOF-p-shipur-net ,10:05:16 414:06  951-01-05-04-01-01-015-016-04 מבחן 951 בעברית לכיתה ה )5( — נוסח ד
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
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חלק שני: הבעה בכתב

בדקו את הטקסט שכתב התלמיד, לפי הקריטריונים שלהלן.הבעה בכתב16

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 19 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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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 אומר 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   —
מלמד 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 זו מצווה חשובה לעזור לשני שירגיש כמו כולם 
)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(. זה חשוב כי ככה הם 
ירגישו שהם שייכים לפה ולא לארץ הקודמת שלהם )רכיב עידוד(.

6—0
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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 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 מבקש, 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 אומר, 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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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   —
אומר 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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מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

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



 13

	

מיצ"ב 	

המזכירות הפדגוגית	 ראמ"ה   
הרשות	הארצית	 	

למדידה	והערכה	בחינוך	 	

מדינת ישראל
משרד	החינוך
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

חלק שלישי: קטע מידע — המוציא לחם מן הארץ

פתוח17

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(.  —

ראית פעם סעודת שבת בלי חלה?  —

קשה לדמיין עולם בלי לחם.  —

2 ,0

ר"ב18

הבנת 
המשמעות 
המשתמעת

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

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

פתוח19

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
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח20

פרשנות

תשובה שיש בה שני שינויים שחלו בתהליך ייצור הלחם מן העבר   = 3
הרחוק 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:

בעבר הרחוק 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״ב21

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
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח22

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 מבין הסעיפים שלעיל או אחד הסעיפים   = 1
שלעיל.

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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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח23

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 שיש 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

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

כל תשובה אחרת  = 0

3—0

ר"ב24

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	 	
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח25

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"ב26

בחינה 
והערכה של 

רכיבים

התשובה הנכונה: )2( איך מייצרים לחם היום? )שורות 18—27(  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

ר"ב27

לשון

התשובה הנכונה: )4( משום כך1.  = 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
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בס"ד

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

הערכים ההנחיות להערכה ולקידוד
לקידוד

פתוח28

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 29

לשון

התשובה הנכונה: )1( פירוט  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

ר"ב30

לשון

התשובה הנכונה: )3( פרנסה  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

פתוח31

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 	
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בס"ד

 נספח
 דוגמאות לתשובות של תלמידים במשימה בהבעה בכתב )שאלה 16(

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, משה

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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בס"ד

 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. 
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בס"ד

 דוגמה 3
 לכבוד תלמידי בית הספר.

 לבית ספרנו עומדים להגיע עולים חדשים, ואנו, התלמידים, יכולים לזכות במצווה חשובה לעזור להם להשתלב בכיתה.
 אני חושב 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, יוסף.

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, 

ואנו, התלמידים, יכולים לזכות במצווה חשובה לעזור 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 חושב 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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בס"ד

 דוגמה 4
 שלום תלמידים יקרים
 שלום שמי הוא דוד

 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,
דוד

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 דוד אין 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. 
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בס"ד

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. 

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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בס"ד

 דוגמה 6
 לתלמידי בית הספר שלום, אני מציע 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, 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, אני מציע 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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בס"ד

 דוגמה 7
לכבוד:  תלמידות בית הספר

 שולחת: רבקה
הנדון: לשכנע את חברותי לעזור לעולות החדשות להשתלב בבית הספר.

 שלום רב, אני רבקה ואני מציעה 
 לסייע לתלמידות העולות להשתלב בבית הספר אני רוצה

 שכל הפסקה תלכו איתן לטייל איתן ותעזרו
להן עם השפה העיברית.

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

נימוק שני: זה קשה להן 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: תלמידות בית הספר... הנדון: לשכנע את חברותי לעזור לעולות 

החדשות להשתלב בבית הספר.

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

 העיברית.
 קושי: זה קשה להן 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 ״ִאתן״ במשפט תלכו איתן לטייל איתן 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 להן מאד כיף ללמד את השפה, זה קשה להן 

ללמוד את השפה.

תקניות   .2
מורפולוגית 

ותחבירית

 רוב המילים והמשפטים תקניים.01, 1
במשפט היה להן 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 רבקה ואני מציעה לסייע לתלמידות 

העולות להשתלב בבית הספר, היה להן מאד כיף ללמד את השפה

כתיב אין שגיאות כתיב. 02, 42. 
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בס"ד

דוגמה 8

 שלום, 
 אני יצחק, מכיתה ה 3

 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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בס"ד

 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
יעקב

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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בס"ד

 דוגמה 10
 לכבוד:

התלמידים
הנדון: ישתלבות האולים החדשים

 שלום, רב 
 שמי פנחס תלמיד בבית הספר

 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
                                                                                                                                                       פנחס  

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 פנחס תלמיד בבית הספר 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 פנחס תלמיד בבית הספר 

 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. 
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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 חושב שכדי לעזור לכם לעזור להם להתאכלם בארץ

 מקווה ששתכנתם
תקוה... אהרון מאיר

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 חושב שכדי לעזור לכם לעזור להם להתאכלם בארץ )צריך להיות ״שכדאי 

לכם לעזור להם״(, תקוה... אהרון מאיר )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 חושב 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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