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יַמת ְשַלח  ָפָרַשת ַהֲעָרָכה ְמשִׂ  ְויִׂ

לֹום  למורים,  שָׁ

משימת ההערכה על פרשת וישלח מסכמת לנו את מסעו של יעקב אבינו  

 מרכזיים בפרשתנו. האירועים מה היו ה ? מחרן לאביו לארץ כנען, היכן עבר

 שתי מטרות למשימת הערכה זו: 

 ידע, ארגון אירועים בציר מסעותיו של יעקב אבינו.   . א

 מיומנות התמצאות בחומש. .ב

  - מיועד לילדים בעלי רמה גבוהה. הסימן    -לפניכם שתי גירסאות למשימה. הסימן 

   מיועד למי שמתקשה יותר. חלוקת המשימות לכיתה תיעשה על פי שיקול דעתו

 של כל מורה.  

חלק א של המשימה עוסק בבדיקת המיומנות, ולכן חלק זה הוא פרטני, וכל אחד  

 עובד בו לבד. 

מראי מקומות בחומש. הילד מוצא את הפסוק, וצריך לציין   תשעהישנם  –ברמה א  

מקום בפסוק, הוא כנראה הגיע לפסוק לא נכון, וכך   שם של מקום. אם אין שם של

משמשת התשובה גם כבקרה עצמית של הילד. הוא יכול לוודא שיש תשובה כזו  

להשלמת המקום העשירי יש משימה בעמוד השני, שם הילדים   בתרמילון המצורף.

צריכים לסדר את המקומות לפי הסדר במפה )ולמעשה, לפי הסדר בחומש( ואז  

 שאלה לגבי המקום העשירי. זאת שאלת ידע ולא מיומנות. לענות על 

על מנת שלא יווצר מצב שבו המקום האחרון הוא בבחינת 'ברירת מחדל', הוספנו  

 מקום אחד שלא נזכר בפרשה, והוא מיותר בתרמילון. )באר שבע(. 

         ְלַבד עֹוֵבד  ֶיֶלד  ָכל ֶזה  ְבֵחֶלק – א  ֵחֶלק

ש ְמקֹורֹות  ְרִשיַמת   ִלְפֵניֶכם  . ַבֻחמָׁ

חַ  ֲעֵליֶכם  ש ֶאת  ִלְפתֹּ ד  ְבכָׁל ַהֻחמָׁ סּוק.  ְבָגדֹול –  ַהֶפֶרק ֵשם ) ֵמַהְמקֹורֹות  ֶאחָׁ   –  ַהפָׁ

ן טָׁ סּוק ֶאת  ִלְקרֹּא , (ְבקָׁ   ִתְרְשמּו ַהְמקֹומֹות ְשמֹות  ֶאת.  ָמקֹום   ֶשל  ֵשם   בֹו ְוִלְמצֹּא  ַהפָׁ

קֹום ך  ַהַמְתִאים ַבמָׁ קֹום  ֵיש : ֵלב  ִשימּו  .ְלכָׁ ד  מָׁ ר  ֶאחָׁ    . ַבַתְרִמילֹון  ְמיֻתָׁ
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 למורה:  

יש מקום מיותר בתרמילון, ע"מ לחייב את הילדים לפתוח גם את המקור   •

 האחרון. 

 ליד כל שם מקום יש אות. באותיות נשתמש בחלק ב'.  •

במקור האחרון התשובה היא חברון או קרית ארבע. שתי התשובות   •

 מתקבלות.

לרמת המתקשים השארנו רק את המקומות: שכם, חברון, בית לחם, פנואל   •

 וסוכות.  

 

ב ע ֶאת ִהְתִחיל ַיֲעקֹּ קֹום ְוֶזהּו, ָחָרןמֵ  ַהַמסָׁ ִראשֹון ַהמָׁ ע  הָׁ  .   1ַבַמסָׁ

סּוק ל"ב ֶפֶרק .1  ב ......... .................. .......  פנואל     ל פָׁ

ֶרק .2 סּוק ל"ה ַפֶ  ח .......... ................... מגדל עדר    כא פָׁ

ֶרק .3  פ ..................      מח –מז   ְפסּוִקים ל"א  ַפֶ

ֶרק .4 סּוק ל"ה ַפֶ  ם .. ...............  קרית ארבע / חברון    כז פָׁ

ֶרק .5 סּוק ל"ב ַפֶ  ר ............. ..............  מעבר יבוק    כב פָׁ

ֶרק .6 סּוק ל"ג ַפֶ  י ................... ................  סוכות    יז פָׁ

ֶרק .7 סּוק ל"ב ַפֶ  ת ......................... .........  מחניים  ב פָׁ

ֶרק .8 סּוק ל"ג ַפֶ  ת ............................. ........  שכם  יח פָׁ

ֶרק .9 סּוק ל"ה ַפֶ  ל ...................... ...............בית אל ח   פָׁ

  

 
 חרן, כדי להקל על הילדים להבין מה הם צריכים לעשות.  –יש אפשרות להדגים בכיתה את המקום הראשון   1

 

ילֹוןבַ  ִנְמֵצאת  ְתשּוַבְתֶכם ִאם  ִלְבדֹּק ּוְכלּו ת  :ַתְרמִׂ

ל  ,  ְפנּוֵאל   , ֻסּכֹות  ,  ַמֲחַנִים  ,  ְשֶכם  ,  ַאְרַבע  ִקְרַית אֹו ֶחְברֹון ,  ֵעֶדר ִמְגדָׁ

ד  ִמְצֶפה ,  ֵאל  ֵבית , ֶשַבע  ְבֵאר ר  , ִגְלעָׁ  ַיבֹוק  ַמֲעבָׁ

 א
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ם ַלֲעֹבד ֶאְפָשר ַהֶזה ַבֵחֶלק – ב ֵחֶלק ים   עִׂ  ֲחֵברִׂ

ַעמּוד ֶדם בָׁ ל ְלַיד, ַהקֹּ קֹום ֶשל ֵשם ּכָׁ אֶתם מָׁ ה ֶשְמצָׁ   ֶאת  ִמְצאּו.  אֹות  ְּכתּובָׁ

אֶתם ַהְמקֹומֹות   ְשמֹות  ה ֶשְמצָׁ אֹות  ֶאת  ִּכְתבּו. ֶשִלְפֵניֶכם  ַבַמפָׁ ל ֶשְלַיד  הָׁ  ּכָׁ

קֹום אֶתם ַהֵסֶדר ְלִפי, מָׁ ה ֶשְמצָׁ פֹון ,ַבַמפָׁ ה) ֵמַהצָׁ רֹום ֶאל( ְלַמְעלָׁ ה) ַהדָׁ   .(ְלַמטָׁ

אֹות   ֶאת  ִּכְתבּו ִּוים ֵמַעל   הָׁ ה ַהקָׁ ה  ַבּׁשּורָׁ  . ֶשְלַמטָׁ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_   ___    ___   ___   _-      ___   ___   ___          ___   ___   ___ 

קֹום עֹוד  ֶשל ֵשם ִקַבְלֶתם, נָׁכֹון ִסַדְרֶתם ִאם ר מָׁ ה  ַהֻמְזּכָׁ שָׁ רָׁ ה. ַבפָׁ   ֵשם מָׁ

קֹום  בית לחם –התשובה המתקבלת: אפרת  ?   ַהמָׁ

ה ִמי ֲהֵתְדעּו ם  ִנְקְברָׁ  רחל / רחל אמנו?  שָׁ

 חרן

 מגדל עדר
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 ְבַיַחד  ַלֲעֹבד ֶאְפָשר ַהֶזה  ַבֵחֶלק ַגם – ג ֵחֶלק

 

ה ִלְפֵניֶכם ּה ְרִשימָׁ ר ַהְמקֹומֹות   ְשמֹות   ּובָׁ אֶתם ֶשְּכבָׁ ש ְמצָׁ   ַקו ִמְתחּו.  ַבֻחמָׁ

ִעים ְבַסְרֵגל) קֹום ֵשם ֵבין( שֹוִנים ּוִבְצבָׁ ֵארּועַ   ַהמָׁ ה לָׁ רָׁ    .בֹו  ֶשקָׁ

 את התשובות בדף זה.  ִסַמּנּו •

לילדים המתקשים יש פחות מקומות וכן הפרדה בין שתי קבוצות  •

 זהות.  –מקומות ע"מ להקל. אך השאלות והתשובות 

 

ן  • רָׁ ֵחל  ְפִטיַרת •  חָׁ  רָׁ

ֵאל ֵבית • ה •   כּות  ַאלֹון  ַתַחת ִנְקֶבֶרת ְדבֹורָׁ  בָׁ

ב •  ֻסּכֹות • ך   ֶנֱאַבק ַיֲעקֹּ  ַבַמְלאָׁ

ב •  ְפנּוֵאל • ה ַיֲעקֹּ אָׁ  ֱאֹלִקים  ַמְלֲאֵכי רָׁ

ב •  ְשֶכם  • ק ַיֲעקֹּ ִשים  ְוִיְצחָׁ  ִנְפגָׁ

ב •  ַמֲחַנִים •  ֶשלֹו ַלִמְקֶנה ֻסּכֹות  בֹוֶנה ַיֲעקֹּ

ת • ֶלֶחם  ֵבית – ֶאְפרָׁ ב •   ם יֹוֵצא ַיֲעקֹּ ַען  ְלֶאֶרץ  ִמּׁשָׁ  ְּכנָׁ

ֶחְברֹון  -  ַאְרַבע ִקְרַית • ב •   ֶדה קֹוֶנה ַיֲעקֹּ ַען  ְבֶאֶרץ שָׁ  ְּכנָׁ

 

 . ֶשּלֹו ַהְתשּוָבה ֶאת עֹוֶנה ֶאָחד ָכל ַהָבָאה ַהְשֵאָלה ַעל

ה ִמן ְדֻמּיֹות ְרִשיַמת ִלְפֵניֶכם שָׁ רָׁ ב :ַהפָׁ ֵחל, ַיֲעקֹּ ה, רָׁ ק, ְדבֹורָׁ ן, ִיְצחָׁ בָׁ ך  לָׁ  .ְוַהַמְלאָׁ

ש רֹוִצים  ֱהִייֶתם ֵמַהְדֻמּיֹות ֵאיזֹו  ?   _____________ ִלְפגֹּ

קֹום ְבֵאיֶזה ש  רֹוִצים ֱהִייֶתם מָׁ  _______________  ?  אֹותֹו ִלְפגֹּ

 ?    ַמדּועַ 

אירועים  בשאלה זו כל תשובה מתקבלת בתנאי שהיא מנומקת. מותר לתלמידים לענות גם על  •

שלא נזכרו במשימה זו )אך נזכרו בפרשת וישלח או בפרשות קודמות(, ובלבד שהן מתייחסות  

 לדמויות שנזכרו בשאלה זו. 
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 ה. על המשימ מחוון הערכה

 בחומש.התמצאות  –על חלק א', כי בו נמצאת המיומנות שאותה רצינו לבדוק המחוון ניתן רק 

 טעויות  5  –יותר מ  טעויות  3-5בין  טעויות  2עד 

 .  מצוין

 אינו דורש התערבות.

 

 טוב מאוד

 לתרגל מדי פעם  יש

 התערבותדורש 

יש ללמד מחדש את המיומנות 

 ולתרגל.

 


