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 החוג לתנ"ך

 באפליקציית ימוד ל

 "הינו כחולמים"
 

האפליקציה "היינו כחולמים", מציעה למורה ולתלמיד מספר רב של  •

 פעילויות מסוגים שונים המאפשרים הוראה ולמידה מגוונים ומעניינים. 

באופן אישי, בחברותא, בקבוצות או  ניתן ללמוד באמצעות האפליקציה •

התלמיד מוזמן לבצע את  במליאת הכיתה בהתאם לבחירת המורה.

 הפעילויות בכל פרק ולצבור ניקוד אישי. שיטה זו, מזמנת תחרות לימודית בין התלמידים.

הלימוד יכול להיערך באמצעות טלפונים ניידים, או מחשבים )ניידים או נייחים(. על התלמידים  •

 להצטייד באזניות לצורך האזנה לקריאת הפרקים, צפייה בסרטונים ועוד.

אלא יכול לשמש  אינו מחליף לימוד מסורתי בכיתההלימוד באמצעות האפליקציה חשוב לזכור:  •

הצעת בגדר  הינם מערכי השיעור שלהלןבנוסף, חשוב לזכור כי  . לצורך גיוון דרכי הוראה ולמידה

 התאימם על פי שיקול דעתו למאפייני התלמידים והכיתה.הוראה בלבד ועל כל מורה ל

 לימוד מהנה!                        
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 החוג לתנ"ך

 מה באפליקציה? שימוש דידקטי אפשרי

בהקרנת הפסוקים וקריאת נציע לפתוח כל לימוד 
. ניתן לערוך את הפרק או בהאזנה לקריאה רהוטה

הקריאה במליאה, באופן אישי, בחברותא או 
 בקבוצות בהתאם לנדרש במערך השיעור.

 לקריאהפרקי המקרא מוצעים 
 .האזנהלאו  

על מנת  בתקציר הפרקהתלמידים יכולים להיעזר 
לבצע את הפעילות הלימודית אליה יידרשו 

 .בהתאם למערך השיעור

וברור של עיקרי סיכום קצר 
בפרק מתוך קריאה  הנושאים

 .צמודה של הפסוקים

בהתאם או בשלב ההקנייה את המידע ניתן לשלב 
 למערך השיעור.

של אחד  וקליל,  ןמעניי, לימוד קצר
הנושאים שבפרק באמצעות 

 סרטונים, משחקונים ועוד.

ניתן להפנות את התלמידים אל החידון לקראת 
המרכזית בשיעור. )התלמידים  סיכום הפעילות
 .צוברים נקודות(

  הבודקות את מספר שאלות 
בנושאים הבנת התלמידים 

 המרכזיים של הפרק.

ניתן לפתוח את השיעור בשאלות אלה, על מנת 
בקרב התלמידים או לעסוק  סקרנות וענייןלעורר 

 בשאלות אלה לאחר לימוד והבנת תוכן הפרק.

חיי לשאלות עומק הנוגעות 
מזמנות למידה שיש בה והתלמיד 

הלומד עם  פנימי של-מפגש אישי
 התנ"ך.

מומלץ לסכם את השיעור על ידי הפניית 
התלמידים לנושאים אלו. ניתן לערוך כעין טקס 
סיום לימוד על ידי עיסוק בנושא הקשור לארץ 

 .ישראל

 

קישור רעיוני / נושאי העולה מתוך 
לארץ ישראל הפרק הנלמד, 

  ל ימינו.שומדינת ישראל 

להעשרת הידע הכללי של  חידון כיתתיניתן לערוך 
 התלמידים בנושא העולים מן הפרק.

 

 מסקרן ומעניין "פריט טריוויה" 
 .הקשור לנושא העולה מן הפרק

 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 רציונאל תוצר הצעת הוראה הפרק

א', 
הקדשת 

 יהושע
 לימוד אישי

 חוזקות"לוח "
 כיתתי

הכרות עם 
האפליקציה, יצירת 

 מוטיבציה 

', ב
המרגלים 

 ביריחו

 למידת עמיתים
 )ג'יקסו( 

 למידת חקר 
 בהתאמה לתוכן הפרק

 ג', ד' 
חציית 
 הירדן

למידה אישית ג': 
 לבקיאות 

 עבודה בחברותאד': 

למידת תוכן הפרק: באופן 
 אישי

 למידה רעיונית: בחברותא

 ה',
מילה, 

פסח, שר 
 ה' צבא

לימוד משותף במליאת 
 הכיתה

לימוד הפרק תוך 
 סיכום יחידת ההוראה

לוח פדלט בתוך 
, שמתגשם""חלום  

 יתמצגת שיתופ

תערוכת ציורים / 
דגמים של 
 חציית הירדן

עבודה  / מבחן
 מסכמת 

  ספר יהושע

 יחידת הוראה: הכניסה לארץ
 מבוססות "היינו בחולמים" ת הוראהוהצע
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  ספר יהושע

 יחידת הוראה: הכניסה לארץ
 מבנה הסיפור ומהלכו

 פרק א'
הקדשת 

 יהושע

 נהר הירדן

 פרק ב' 
המרגלים 

 ביריחו

אבל השיטים, 
 יריחו

פרקים ג', ד', 
 חציית הירדן

 י' בניסן

הירדן, אדם 
העיר, יריחו, 

 גלגל
 

 פרק ה'
המילה, פסח, 
 שר צבא ה'

 י'ד בניסן

 , גלגל
 ערבות יריחו

 

הכנות לכניסה 
מינוי :  לארץ

 יהושע למנהיג

הכנות לכניסה 
הכנה :  לארץ

לכיבוש 
 הצבאי

 הכניסה לארץ

: מילה ברית ה'
 ופסח,

 מנהיגות יהושע

 באתר התנ"ךלחץ על המפה למעבר למפה 

http://www.hatanakh.com/map?t=2&b=5&c=4
http://www.hatanakh.com/map?t=2&b=5&c=4
http://www.hatanakh.com/tanach/5.4.0
http://www.hatanakh.com/tanach/5.4.0
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 מיומנויות וערכים פירוט שלב השיעור
בני ישראל עם התלמידים יעמדו על השינוי בהתנהלות   מטרת השיעור

 כניסתם לארץ

  התלמידים ינתחו את הטקסים שערכו בני ישראל לאחר
 חציית הירדן: המילה והפסח ואת משמעותם

  התלמידים יעמדו על משמעות המפגש בין יהושע למלאך 

אהבת תורה ודעת  ערכים:
לוקי ישראל -הכרה בה' א

 ,שהוא בורא העולם וריבונו
ייעודו הלאומי והרוחני של 

 ישראלעם 
התלמיד יכיר את  מיומנות:

רצף האירועים הכרונולוגי 
של התנ"ך את האישים, 

ציר הזמן והמקומות 
המופיעים בספרים 

 השונים.
 פתיחת השיעור

 
 

 דבריו של הרב ד"ר שוקי רייס באתר התנ"ךמומלץ להיעזר ב
 

בני ישראל עברו את הירדן ונכנסו לארץ ובכך הסתיימה 
דים במדבר. כעת, על בני ישראל להתחיל ולהתנהל תקופת הנדו

 באופן עצמאי ולדאוג לעצמם לצרכיהם הבסיסיים.
 נשאל את הכיתה את השאלה מתוך 

 "הסיפור שלי"
 

 
נקיים שיח כיתתי ובו נאפשר לתלמידים להציג את 

 תשובותיהם.
 בתום השיח המורה ישאל:

ת על לדעתכם, אילו תחומי אחריות יצטרכו בני ישראל לקח
עצמם עם הכניסה לארץ? אילו תחושות אפשריות הדבר יעורר 

 בקרבם?
 נפנה לקריאת הפרק ולימודו

 
 

מיומנויות חשיבה מסדר 
: הערכה וחשיבה גבוה

ביקורתית, הבעת עמדה 
עצמאית בנוגע למעשי 

הרכבה )סינתזה  הדמויות,
 ואינטגרציה של מידע(

 הכניסה לארץ ספר יהושע :
 פרק ה' 

 המילה, פסח, שר צבא ה'

http://www.hatanakh.com/content/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.hatanakh.com/content/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
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 הקנייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום ביניים
 

המורה יקריא את הפרק תוך הקרנת  .א
הפסוקים על לוח הכיתה : לחלופין, 

ניתן להאזין במליאת  הכיתה 
 "קריאת הפרק"לפסוקים מתוך 

 משימה לכיתה בעת קריאת הפרק:
בפרק מופיעים שלושה עניינים 

חשובים הקשורים בכניסה לארץ. מצאו שלושה 
עניינים אלו וחלקו את הפרק לפסוקים על פי נושאים 

 אלו. 
 

בתום הקריאה:  המורה יבקש  .ב
מהתלמידים להציג את ממצאי 

  עבודתם.
לסיכום: המורה יקרין את הסרטון 

ולאחר מכן  "לומדים בכיף"תחת 
ויסכם את  נה"הפרק בקטיציג את "

שלושת הנושאים אותם נדרשו 
 התלמידים למצוא.

שאלות חשיבה לדיון במליאת  .ג
 הכיתה:

 

  מדוע בני ישראל נדרשו לקיים את טקס המילה עם
 הכניסה לארץ? מדוע לא קיימו אותו במדבר?

  ?מדוע נקרא המקום "גלגל" בשמו על פי פרק זה 

  מדוע מיד לאחר ברית המילה חגגו ישראל את
 הפסח?

  מהו האירוע שהתרחש מיד לאחר הפסח? מה
המשמעות הסמלית של אירוע זה עם הכניסה 

 לארץ?
 

 לסיכום הדיון המורה יקרין:
 הפוסט של הרב ד"ר שוקי רייס מתוך אתר התנ"ךאת  

  "רעיון תנ"ך"את המידע תחת 
 

 
 
 

: תחימת מיומנות יסוד
מיומנויות יחידת תוכן 

הבנה חשיבה מסדר גבוה: 
 ויישום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיומנויות חשיבה מסדר 
הבנה ויישום, גבוה: 

הרכבה: סינטזה 
ואיטגרציה, הערכת 

ההתרחשות הסיפורית 
 והבעת עמדה אישית. 

 שאלות לדיון במליאת הכיתה המשך הקנייה
בסיום הפרק, יהושע נפגש עם מלאך ה'. מפגש זה 

 מזכיר מפגש דומה עם מנהיג אחר.
 מהו המפגש? מה נקודות הדימיון בן שני המפגשים?

לפגוש את יהושע  את מלאכומדוע לדעתכם שלח ה' 
 דווקא בעיתוי זה?

 
 
 
 
 
 

http://www.hatanakh.com/content/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.hatanakh.com/content/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
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 סיכום השיעור
 ויחידת ההוראה

ניתן לסכם את יחידת ההוראה במבחן או במשימת הערכה 
 חלופית:

  ,בחרו אחת מבין הדמויות הבאות: יהושע, רחב
המרגלים, הכוהנים נושאי ארון ה', בני ישראל , מלאך 

 ה'.

  שנלמדו, אשר  בחרו אירוע מסויים מתוך הפרקים
 השתתפה בו הדמות שבחרתם

  חברו שיחה קצרה בינכם ובין הדמות: שאלו אותה
שאלות והשיבו בשמה. חישבו מה הערך המאפיין את 

הדמות ושלבו תשובות והתנהגויות בהתאם לערך 
 שבחרתם.

 איירו את השיחה בהתאם לשיחה 

מיומנויות חשיבה מסדר 
הבנה ויישום, גבוה: 

הרכבה: סינטזה 
טגרציה, הערכת ואי

ההתרחשות הסיפורית 
 והבעת עמדה אישית.

: כישורים תוך אישיים
התלמיד ימצא  -רלוונטיות 

בתכנים אותם הוא לומד 
, רלוונטיות ואקטואליות

התלמיד יפנים  –הפנמה 
, סקרנות, את ערכי התנ"ך

 עצמאות ומקוריות
 

 

 


