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מבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד' )4( — נוסח ב'  18-06-04-02-01-01-009-009-06  
 

ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

הנחיות כלליות לבודקים
בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש להקליד "לא ענה" )ל"ע(.  *

בפריטים הפתוחים )בניית תשובה( יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון, ולהקליד את   *
הקידוד המתאים. אם התלמיד כתב יותר ממספר התשובות הנדרש, ייבדקו רק אלה הנדרשות, לפי סדר כתיבתן.

בפריטים הסגורים )ר"ב( יש להקליד את מספר התשובה שסימן התלמיד. אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת,   *
יש להקליד "שתי תשובות".

מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הערכים ציון על–פי רמות הביצוע
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

 של
הנקודות

חלק א' — התורה ומשמעותה

ראובןפתוח1  = 1 א1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

אפריםפתוח  = 1 א2. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

דןפתוח  = 1 א3. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

כל תשובה המתייחסת לכך שבני ישראל לא יוכלו פתוח  = 3 ב. 
להתקרב למשכן, לדוגמה: "כדי שה' לא יכעס על בני 

ישראל אם יתקרבו למשכן".

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0, 3



 מחוון למבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד', נוסח ב', התשס"ט
מחוון לאינטרנט, שיפור

 2

מבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד' )4( — נוסח ב'  18-06-04-02-01-01-009-009-06  
 

ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח הערכים ציון על–פי רמות הביצוע
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

 של
הנקודות

"לאכול בשר" או "בשר"פתוח2  = 2 א1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

כל תשובה המתייחסת לכך שלעם נמאס לאכול רק פתוח  = 2 א2. 
מן או שהוא אינו מוכן להסתפק רק במן.

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

כפיות טובה/אי הכרת הטוב/זלזול.פתוח  = 2  א3. 
לקבל גם כל תשובה שמתארת את כפיות הטובה 

 בלי המשגה.
למשל, "ה' נתן להם לחם מהשמים ולמרות זאת הם 

מתלוננים".

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

ציון שני הקשיים האלה:פתוח  = 4 ב. 

מאין אביא בשר לכל העם?/אינני יכול לתת   .1
בשר לכל העם.

אינני יכול להנהיג את העם הזה לבד./הנהגת   .2
העם קשה לי מדי.

ציון אחד משני הקשיים.  = 2  

כל תשובה אחרת  = 0  

הערה: אין לקבל תשובה הכוללת ציטוטים בלבד, ללא   
כל תוספת בלשון הנבחן.

4 נק'0, 2, 4

לאסוף שבעים איש מזקני העם ולשתף אותם פתוח  = 2 ג1. 
בהנהגת העם.

לאסוף שבעים איש מזקני העם.  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2

ה' נתן שְלַו/בשר.פתוח  = 2 ג2. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2
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"... ומדוע לא יראתם לדבר )בעבדי במשה(".פתוח3  = 2

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים המופיעות  
בסוגריים, ובכלל זה העתקת הפסוק כולו.  

כל תשובה אחרת  = 0

2 נק'0, 2

כל תשובה המתייחסת לשני המרכיבים האלה:פתוח4  = 3  א.  
אפשרות לחילול ה' )למשל, "אין בכוחו של    א. 

ה' להכניס את בני ישראל לארץ ישראל"(   
בעיני מי ייחשב הדבר חילול ה' )למשל, "כדי    ב. 

שהמצרים/הגויים לא יאמרו"(  

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא הוזכרו המילים:     
"חילול ה'".  

2 = תשובה המתייחסת לחילול ה' בלבד, ללא אזכור     
בעיני מי ייחשב הדבר חילול ה'.  

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0, 2, 3

העם לא יזכה לראות את הארץ/ימות במדבר. פתוח  = 2 ב1.  
כל תשובה אחרת  = 0  

הערה: נבחן שכלל את התשובה ל– ב2. בתשובה ל– ב1.    
יקבל ניקוד מלא גם בשאלה ב2. גם אם השאיר     

אותה ריקה או ענה שם תשובה שגויה.  

2 נק'0, 2

כל הבוגרים בני 20 שנה ומעלהפתוח  = 2 ב2.  

יוצאי מצרים  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2
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ציון שניים מהביטויים האלה: "נשיאי עדה", "קריאי פתוח5  = 2 א. 
מועד", "אנשי שם".

ציון אחד מהביטויים בלבד.  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם על שלושה ביטויים וגם     
על כתיבת הביטויים בשורה אחת.  

2 נק'0—2

שהם גרמו למותם של חלק מבני ישראל.פתוח  = 2 ב1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

כל תשובה המתייחסת לשני המרכיבים האלה:פתוח  = 2 ב2. 
התרחקות מהמקום שבו נמצאים החוטאים. א.    

השמדתם )המיידית( של החוטאים. ב.    

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים     
המופיעות בסוגריים.  

כתיבת מרכיב א' בלבד או מרכיב ב' בלבד.  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2

לעשות ממחתות הנחושת )של מאתיים וחמישים פתוח  = 2 ג1. 
האיש שמתו( ציפוי למזבח.

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים   
המופיעות בסוגריים.

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

להניח את מטה אהרון למשמרת )באוהל מועד(.פתוח  = 2 ג2. 
הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים     

המופיעות בסוגריים.  

לקחת שנים עשר מטות, אחד לכל שבט, לראות   = 1  
מטהו של מי יפרח.

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2
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ה' אינו מוצא חטאים בעם ישראל. ר"ב6  = 2 א1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'1—4

עם ישראל חזק.ר"ב  = 2 א2. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'1—4

הקב"ה, שלא כמו בן אדם, אינו משנה את דבריו.פתוח  = 3 ב. 

הקב"ה מקיים כל מה שהוא מבטיח.  = 2  

הקב"ה יכניסם לארץ, ובלק לא יצליח למנוע זאת.  = 1  

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0—3

אל תקלל אותם ואל תברך אותם.פתוח  = 2 ג1. 
כתיבת אחד מחלקי התשובה בלבד.  = 1  

כל תשובה אחרת, כולל העתקת לשון הכתוב.  = 0  

2 נק'0—2

אני אומר רק מה שה' אומר לי להגיד.פתוח  = 2 ג2. 

כל תשובה אחרת, כולל העתקת לשון הכתוב.  = 0  

2 נק'0, 2

פסח שניר"ב7  = 1 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

חזרת יתרו לארצור"ב  = 1 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

קֹרח ועדתור"ב  = 1 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

חלוקת הארץר"ב  = 1 ד. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1
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הנקודות

ראש השנהר"ב8  = 1 א1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

ברכת כוהניםר"ב  = 1 א2. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

פסח שניר"ב  = 1 א3. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

ציציתר"ב  = 1 א4. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

ציון שתי המצוות האלה: פסח שני, קרבן התמיד.ר"ב  = 2 ב. 

הערה: יש לקבל גם את המצווה "פסח ראשון".  

ציון מצווה אחת מן הנ"ל בלבד.  = 1  

כל תשובה אחרת כולל תשובה שגויה אחת  = 0  

2 נק'0—2

60סה"כ



 מחוון למבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד', נוסח ב', התשס"ט
מחוון לאינטרנט, שיפור

 7

מבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד' )4( — נוסח ב'  18-06-04-02-01-01-009-009-06  
 

ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח ציון על–פי רמות הביצוע
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

 של
הנקודות

חלק ב' — פירוש רש"י לתורה

כל תשובה המתייחסת לקשיים שבדרך, לדוגמה:פתוח9  = 4  א. 
העם התלונן על שהלך שלושה ימים ללא מנוחה/

ברציפות.

כל תשובה אחרת  = 0  

4 נק'0, 4

כל תשובה המתייחסת לכפיות הטובה של העם.פתוח  = 4 ב. 

כל תשובה המתייחסת לתלונות החוזרות ונשנות של   = 2  
העם.

כל תשובה אחרת  = 0  

הערה: יש לתת ניקוד מלא לתשובה לחלק זה כהמשך     
לתשובה של החלק הקודם.  

4 נק'0, 2, 4

שכלב יאמר על משה דברים רעים.פתוח10  = 3 א. 

הערה: יש לתת ניקוד מלא לתשובה המתארת את תוכן    
הגנות )הדברים הרעים(.  

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0, 3

העם שתק )כדי לשמוע את דבריו(.פתוח  = 3 ב. 

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים   
המופיעות בסוגריים.

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0, 3

כתיבת שלושת הדברים האלה: קרע את הים, הוריד פתוח  = 3 ג. 
את המן, הביא את השליו.

כתיבת שניים מהדברים בלבד.  = 2  
כתיבת אחד מהדברים בלבד.  = 1  

כל תשובה אחרת, כולל תשובה שמופיעה בה המילה   = 0  
"והלא".

3 נק'0—3
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הקטורת פתוח11  = 3 א1.  
כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0, 3

כי נדב ואביהו ועוד מאתיים וחמישים איש מתו פתוח  = 3 א2.  
בגלל הקטורת.

תשובה המתייחסת למותם של אנשים מהקטורת,   = 2  
ומצוינים בה נדב ואביהו בלבד או מאתיים וחמישים 

האיש הנוספים בלבד.

תשובה המתייחסת למותם של אנשים באופן כללי   = 1  
ללא דוגמה )למשל, "שמתו בגלל הקטורת"(.

כל תשובה אחרת  = 0  

3 נק'0—3

הקטורתפתוח  = 1 ב.  
כל תשובה אחרת  = 0  

1 נק'0, 1

והחטא הוא הממית.פתוח  = 2 ג.  
כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

לישראל/למשהפתוח12  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

מלך אדום/אדוםפתוח  = 2 ב1. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2

את הברכה שיחיה על חרבו )ויוכל לנצח גם את בני פתוח  = 2 ב2. 
ישראל(.

הערה: יש לתת ניקוד מלא גם אם לא נכתבו המילים   
המופיעות בסוגריים.

את החרב  = 1  
כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2

כי הוא היה בטוח שינצח אותם בגלל הברכה שבירך פתוח  = 2 ג. 
אותו אביו/יצחק.

כי הוא יילחם נגדם בחרבו.  = 1  
כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0—2

"ונצעק אל ה' וישמע קולנו."פתוח  = 2 ד. 
הערה: יש לקבל גם את התשובה "וישמע קולנו".  

כל תשובה אחרת  = 0  

2 נק'0, 2
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מבחן 18 בתורה )בספר במדבר( לכיתה ד' )4( — נוסח ב'  18-06-04-02-01-01-009-009-06  
 

ראמ"ה  מינהל החינוך הדתי   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

מספר 
פריט

סוג 
פריט

טווח ציון על–פי רמות הביצוע
הערכים 
לתשובה

המספר 
המקסימלי 

 של
הנקודות

למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאף פתוח13  = 4
על פי שגזר עליהם לטלטלם במדבר כל שמנה ושלושים שנה 

לא נסעו אלא עשרים מסעות.

הערה: אין להוריד ניקוד על שגיאה אחת בלבד.

שתי שגיאות  = 3

שלוש שגיאות  = 2

ארבע שגיאות או יותר   = 0

הערה: חזרה על שגיאה באותה אות תיחשב שגיאה אחת בלבד.

4 נק'0, 2, 3, 4

40סה"כ

100סה"כ כללי
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חלק ג' — שינון בעל–פה 

וַּיִּפְלּו  עַל  ּפְנֵיֶהם  וַּיֹאְמרּו  ֵא-ל-ֱא-ֹלֵהי  ָהרּוחֹת  לְכָל  פתוחג'  .1
ּבָׂשָר  ָהִאיׁש  ֶאָחד  יֱֶחָטא  וְעַל  ּכָל  ָהעֵָדה  ִּתְקצֹף.

5 נק'0—5

ַמה  ּטֹבּו  ֹאָהלֶיָך  יַעֲקֹב  ִמׁשְּכְֹנֶתיָך  יִׂשְָרֵאל  ּכִנְָחלִים  נִָטיּו  פתוח  .2
ְּכגַּנֹת  עֲלֵי  נָָהר ּכֲַאָהלִים  נַָטע  ה'  ּכֲַאָרזִים  עֲלֵי  ָמיִם.

5 נק'0—5

ֲהצֹאן  ּוָבָקר  יִּׁשֵָחט  לֶָהם  ּוָמָצא  לֶָהם  ִאם  ֶאת  ּכָל  ּדְגֵי  פתוח  .3
ַהיָם  יֵָאֵסף לֶָהם ּוָמצָא  לֶָהם.

5 נק'0—5

וַּיֹאְמרּו  ֶאל  ּכָל  עֲַדת  ְּבנֵי  ּיִשְָרֵאל  לֵאמֹר:  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶר  פתוח  .4
עַָבְרנּו  ָבּה  לָתּור אָֹתּה  טֹוָבה  ָהָאֶרץ  ְמאֹד  ְמאֹד.

5 נק'0—5

וְכִי  ָתבֹאּו  ִמלְָחָמה  ּבְַאְרצְכֶם  עַל  ַהַּצר  ַהֹצֵרר  ֶאְתכֶם  פתוח  .5
וֲַהֵרעֶֹתם ַּבֲחֹצְצרֹות  וְנִזְּכְַרֶּתם  לִפְנֵי  ה'  ֱאֹלֵקיכֶם  וְנֹוׁשְַעֶּתם  

ֵמאֹיְֵביכֶם.

5 נק'0—5

וַּיאֶמר  ַאֲהֹרן  ֶאל  מֹׁשֶה  ּבִי  ֲאדֹנִי  ַאל  נָא  ָתׁשֵת  עָלֵינּו  פתוח  .6
ַחָּטאת  ֲאׁשֶר נֹוַאלְנּו  וֲַאׁשֶר  ָחָטאנּו.

5 נק'0—5

ניקוד: תשובה מלאה על כל פסוק תזכה ב–5 נקודות. על כל מילה 
חסרה או שגויה יש להוריד נקודה אחת. אין להוריד ניקוד 

על שגיאות כתיב.

הניקוד לכל פסוק בנפרד הוא:

תשובה מלאה  = 5
שגיאה אחת  = 4
שתי שגיאות  = 3

שלוש שגיאות  = 2
ארבע שגיאות  = 1
חמש שגיאות  = 0


