
 בס"ד

 'הכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 משנה א' 'ופרק ב 'משנה ט 'השנה פרק א-מסכת ראש

 
 מורים יקרים!

 ".מובא לפניכם מחוון ל"משימת הערכה

לכל הישג צורף מדרג שמטרתו לסייע לכם למקד את מצבם של תלמידיכם ובמידת 

 הצורך לבצע התערבות.

 

 המדרג משמש כהשערה בלבד!

במידה ויש בידיכם עדויות הערכה שבהן התלמיד/ה הצליח/ה יותר, ניתן לשכלל זאת בציון 

 הסופי של ההישג.

 בהצלחה, צוות תושב"ע.

מספר 

 שאלה
 מדרג ניקוד הישג תשובה סעיף

 

 

1 

 

תשובה מלאה תכלול שתיים מן 

 התשובות הבאות:

 –התמעטו תלמידי החכמים  (א

 בכמות ובחוכמה

היהודים היו נתונים תחת שלטון  (ב

זר שגזר גזירות שונות שהקשו 

 למידה רציפה 

לקראת הגלות הצפויה  כנהכה (ג

והחשש שהנדודים, המרחק 

והצורך בהישרדות ישכיחו את 

 התורה בגלות.

יסודות 

 התושב"ע

 

 סה"כ

15 

 נקודות

 

 

4 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 13-15 -מעל המצופה

 10-12 -מצופה

 7-9 -מדאיג

 0-6 -מדאיג מאוד

2 

 א
זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים 

 וטהרות

2 

 נקודות

 מועד ב
1  

 נקודה

 ג

בחגים, בשבת עוסק  סדר מועד

ובתעניות ומסכת ראש השנה 

עוסקת בראש השנה שהוא אחד מן 

החגים. בנוסף, היא עוסקת בקידוש 

החודש שבעזרתו מקדשים ישראל 

 את הזמנים.

2 

 נקודות



 בס"ד

 'הכיתה  משנהבמשימת הערכה מחוון 

 משנה א' 'ופרק ב 'משנה ט 'השנה פרק א-מסכת ראש
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 א

תשובה מלאה תכלול סימון קו 

 מתחת כל הפסוק:

"אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם 

 במועדם"

2 

 נקודות

 ב
התשובה תכלול את המקור 

 המדויק: ויקרא פרק כ"ג פסוק ד.

1  

 נקודה

 במועדם ג

1  

 נקודה

 

 ד

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

התורה הבא )גם בלשון התלמיד(: 

, ציוותה לקבוע את מועדי ה' בזמנם

. מציווי זה אנו כפי שכתוב "במועדם"

לומדים שצריך אפילו לחלל את 

לקבוע בזמנם את  כדיבהשבת 

ראשי החודשים שעל ידיהם 

 (.ניסן ותשרי)נקבעים המועדים 

2 

 נקודות

4 

 מולד הירח -תשובה ג' א
 מושגים

 

 סה"כ

 נקודות 10

5 

 נקודות

 

 פילוח ציונים:

 9-10 -מעל המצופה

 7-8 -מצופה

 5-6 -מדאיג

 0-4 -מדאיג מאוד

 

 ב
הוצאת חפצים מרשות  -תשובה ב' 

 היחיד לרשות הרבים ולהפך

5 

 נקודות

5 

 מרחק 1

לשון 

 חכמים

 

 סה"כ

 נקודות 16

4 

 נקודות
 פילוח ציונים:

 13-15 -מעל המצופה

 11-12 -מצופה

 8-10 -מדאיג

 0-7 -מדאיג מאוד

 בהתחלה 2
4 

 נקודות

 הכיר ברבים 3
4 

 נקודות

 פגעו 4
4 

 נקודות

6 

 א

ָרָאה "ִמי ת... ָיכֹול שֶׁ ְך" אֶׁ  ְלַהלֵּ

ם" ה ָלהֶׁ  "ְוִאם צֹודֶׁ

ְך ְרחֹוָקה" רֶׁ  "ְוִאם ָהְיָתה דֶׁ

ַעל ַמֲהַלְך ַלְיָלה ָויֹום  "שֶׁ

 מבנה

 

 סה"כ

 נקודות 14

4 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 12-15 -מעל המצופה

 10-11 -מצופה

 7-9 -מדאיג

 4 ב 0-6 -מדאיג מאוד
2 

 נקודות
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 ג

 "מוליכין אותו...אפילו במיטה"

 "לוקחין בידם מקלות"

 "לוקחין בידם מזונות"

 "מחללין את... לעדות החודש"

4 

 נקודות

 לא ד

2 

 נקודות

 

 שנאמר אלה מועדי... במועדם ה

2 

 נקודות

 

 א 7
עיכובים לכולם יש   -תשובה ב'

 בדרך להעיד ומניעות

הבנה 

פרשנות 

 והיסק

 

 סה"כ

 נקודות 35 

7 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 30-35 -מעל המצופה

 24-29 -מצופה

 17-23 -מדאיג

 0-16 -מדאיג מאוד
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 א

תשובה מלאה תכלול ביאור של 

 מקרה אחד בלבד:

ָרָאה "ִמי- ת... ָיכֹול שֶׁ ְך" אֶׁ אדם  -ְלַהלֵּ

 בשבתשראה את מולד הלבנה 

ואינו יכול ללכת ברגל עקב מגבלה, 

חיים ואף -מותר לו לרכב על בעל

שאדם נוסף יוביל אותו. ואם צריך 

 ניתן לקחת אותו עם המיטה.

ם" ה ָלהֶׁ אם אורב לעדים  -"ְוִאם צֹודֶׁ

 בדרך על מנת למנוע מהם להעיד.

ְך ְרחֹוָקה" רֶׁ כאשר  -"ְוִאם ָהְיָתה דֶׁ

הדרך לירושלים רחוקה ולא יספיק 

-למסור את העדות עד שיקדשו בית

 הדין. 

ַעל ַמֲהַלְך ַלְיָלה ָויֹום במידה  -"שֶׁ

והדרך לירושלים רחוקה יותר 

 ממהלך לילה ויום.

 

7 

 נקודות

 ב

לתשובה מלאה יש לכתוב את אחד 

 מן הטעמים הבאים:

יש איסור בשבת לרכב על בהמה, 

לתחום, ולטלטל חפץ  לצאת מחוץ

 מרשות לרשות.

7 

 נקודות

 א 9

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

הדין של מקום -אלך עם נציג בית

 מגורי שיעיד על נאמנותי

7 

 נקודות
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 ב

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

לפגוע בהליך  כיוון שהתחילו המינין

התקין של עדות החודש ע"י מתן 

 עדות שקר

7 

 נקודות

10 

 א

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

הקרבה של נוחות/חיים לטובת 

 מטרה חשובה ונעלה

ערכים 

 ומשמעות

 

 סה"כ 

 נקודות 10

3 

 נקודות

 פילוח ציונים:

 9-10 -מעל המצופה

 7-8 -מצופה

 5-6 -מדאיג

 0-4 -מדאיג מאוד

 

 ב

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

אותם אנשים ארבו לעדים על מנת 

למנוע מהם ללכת להעיד את עדות 

החודש. העדים הסתכנו בשביל 

 שהחודש יקודש בזמנו 

3 

 נקודות

 ג

תשובה מלאה תכלול את העיקרון 

 הבא )גם בלשון התלמיד(: 

בשביל מטרות חשובות פעמים 

 שצריך לוותר על נוחות 

4 

 נקודות


