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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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 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



 
 
 
 
 
 

 בס"ד

3 
 

 החוג לתנ"ך

 
 
 
 
 
 

  

  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
 התלמידים יעמדו על מרכיבי שליחות המרגלים   מטרת השיעור

  התלמידים ידונו במקרה בו הפרט פועל בניגוד לכללי
החברה בה הוא חי ואף מסכן עצמו, דרך דמותה של 

 רחב.

 : ערכים
טיפוח יחס של חמלה ועזרה 

אחריות , לאדם שבמצוקה
האדם הפרטי לביטחון הזולת 

, מחוייבות לערכי ולכבודו
חברתי, מדינת ישראל, צדק 

 מעורבות חברתית ואזרחית
רצף התלמיד יכיר את  מיומנות:

של האירועים הכרונולוגי 
התנ"ך את האישים, ציר הזמן 
והמקומות המופיעים בספרים 

 השונים.

 פתיחת השיעור
 
 

  לאחר שיהושע מקבל את מינוי ה' להנהגת העם, הוא
 נפנה לתכנן את הכניסה לארץ וכיבושה.

 לכיבוש העיר הראשונה : יריחו נלמד כיצד נערך יהושע 

  ובפרט  באתר התנ"ךמומלץ להיעזר במפת הפרק
 בפוסט הבא באתר התנ"ך

 

 

 הקנייה
 

הכיתה תחולק לקבוצות בנות ארבעה 
: כל זוג למידת עמיתיםתלמידים לצורך 

 בקבוצה צריך ללמוד נושא אחר: 
  ההתנהלות של המרגלים –זוג ראשון 

 פעילותה של רחב –זוג שני 
את ממצאי העבודה הקבוצתית,  התלמידים 

 מוזמנים להעלות למצגת שיתופית
 הנחיות לעבודה בקבוצות: 

קראו את הפרק .  .א
תוכלו להיעזר 
בתקציר תחת 

 "הפרק בקטנה".
 
 
 

 "לומדים בכיף"צפו בסרטון  .ב
 
 

 החידון ענו על  .ג
 
 
 
 
 
 

  ערכים:
כבוד האדם, אהבת האדם 

טיפוח יחס וזכויות האדם: 
של חמלה ועזרה לאדם 

דק חברתי , צשבמצוקה
 .ברתית ואזרחיתחמעורבות ו

  מיומנויות:
הכרת מפת הארץ המקראית, 

הכרת תמה מרכזית העולה 
מן הפרק: השתדלות 

מיומנויות חשיבה וביטחון, 
הרכבה )סינתזה  מסדר גבוה:

ואינטגרציה של מידע(, 
הערכה וחשיבה עצמאית 

וביקורתית: הערכת 
ההתרחשות הסיפורית 

והבעת עמדה עצמאית בנוגע 
למעשי הדמויות, תפקוד 

ית: הכוונה והכוונה עצמ
 עצמית בלמידה וניהולה
כישורים בין אישיים: 

 מחשבות: שיתוף תקשורת
רעיונות בהקשר להיבטים ו

השונים שעולים מלימוד 
לתכנן , שיתוף פעולה: התנ"ך

 פעילות 

  ר יהושעספ

 הכניסה לארץיחידת הוראה: 
 ', פרק ב

 המרגלים ביריחו

http://www.hatanakh.com/map?t=2&b=5&c=1
http://www.hatanakh.com/map?t=2&b=5&c=1
http://www.hatanakh.com/content/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D
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כדי להשלים את משימת הקבוצה, על כל זוג למצוא  .ד
זוג נוסף החוקר את אותו נושא וללמוד יחד איתו 

את הפרק. בתום העבודה עם הזוג הנוסף, יש לחזור 
 לקבוצה הראשית ולמלא את הטבלא המצורפת.

 
 

 )נספח א'(: מרגליםחוקר את סיפור השאלות לזוג ה

  מדוע לדעתכם שלח יהושע את המרגלים והרי
 הוא כבר נצטווה לכבוש את הארץ? 

 ?מה היתה המטרה שהגדיר יהושע למרגלים 

  לאן נשלחו המרגלים? מדוע לדעתכם נשלחו
 דווקא לשם? 

 חלום  קראו את המידע תחת"
 שמתגשם". 

באילו מקרים מדינה שולחת 
מרגלים? אילו תכונות צריכות 

 להיות למרגלים?

  מדוע לדעתכם לא נתפסו המרגלים? )הפנו את
 התלמידים אל הפוסט שלעיל(

 :חוקר את סיפורה של רחבשאלות לזוג ה

  פנו המרגלים דווקא לביתה של מדוע לדעתכם
  רחב?

  רעיון קראו את המידע תחת"
מדוע סייעה רחב תנ"ך". 

למרגלים? ציינו שתי סיבות 
 אפשריות

  קראו את המידע תחת
לאיזו מסקנה מגיע  "הידעת".

המדרש בנוגע לרחב? ענו על 
 השאלה בחלונית המתאימה 

  האם אתם מכירים מקרים מן
ההיסטוריה בהם פעלו אנשים כנגד המשטר? 

אילו תכונות צריכות להיות לאדם, כדי לפעול 
 בניגוד למקובל בחברה בה הוא חי?

 :חזרה לעבודה בקבוצות הראשיות

 כל זוג להציג את ממצאי המחקר לקבוצה  על
 כולה.

  בסיום העבודה הקבוצתית: על חברי הקבוצה
"הסיפור לעיין בשאלה תחת 

". הציגו את עמדותיכם זה שלי
 לזה

 

ולבצע משימה תוך כדי 
 ,שיתוף פעולה עם אחרים

: כישורים תוך אישיים
התלמיד ימצא  -רלוונטיות 

ם הוא לומד בתכנים אות
, רלוונטיות ואקטואליות

התלמיד יזדהה עם  -הזדהות 
האומה ועם דרכי  אבות

 –הפנמה , התמודדותם
התלמיד יפנים את ערכי 

, סקרנות, עצמאות התנ"ך
 ומקוריות

 

 התכנסות למליאת הכיתה סיכום השיעור
 הצגת ממצאי העבודה הקבוצתית והמצגת השיתופית

החשיבה שבהם דנו דיון כיתתי לבחירת המורה מתוך שאלות 
 התלמידים בקבוצות.
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 נספח: דף הנחיה לתלמיד לעבודה בקבוצות

 
 
 
 
 

 עבודה בקבוצת עבודה ראשית
 

 קטנה".ב"הפרק קראו את הפרק. תוכלו להיעזר בתקציר תחת  .א
 
 
 

 "לומדים בכיף"צפו בסרטון  .ב
 
 

 החידון ענו על  .ג
 
 
 

  

כדי להשלים את משימת הקבוצה, על כל זוג למצוא זוג נוסף החוקר את אותו נושא וללמוד יחד איתו את הפרק. בתום 

 העבודה עם הזוג הנוסף, יש לחזור לקבוצה הראשית ולבצע את המשימה המסכמת הקבוצתית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום בקבוצה הראשית:

  "הסיפור שלי"בשאלה תחת  . לאחר מכן, עיינוכל זוג, מציג לזוג השני את ממצאי החקר שלו

 הכיתתי באפליקציה והציגו את עמדותיכם זה לזה.כתבו את תשובותיכם בלוח 

 ד מהנה!ומיל

 ', פרק ב הכניסה לארץ ספר יהושע :
 המרגלים ביריחו

 חקר פרשת המרגלים

 מדוע לדעתכם שלח יהושע את המרגלים והרי
 הוא כבר נצטווה לכבוש את הארץ? 

?מה היתה המטרה שהגדיר יהושע למרגלים 

 לאן נשלחו המרגלים? מדוע לדעתכם נשלחו
 דווקא לשם? 

קראו את המידע תחת 
  "חלום שמתגשם". 

 באילו מקרים מדינה שולחת מרגלים?
 אילו תכונות צריכות להיות למרגלים? 

 מדוע לדעתכם לא נתפסו המרגלים? )עיינו
 באתר התנ"ך( בפוסט הבא

 
 

 

 חקר דמותה של רחב

 פנו המרגלים דווקא לביתה מדוע לדעתכם
  של רחב?

קראו את המידע תחת 
 "רעיון תנ"ך" 
 מדוע סייעה רחב למרגלים? 
 ציינו שתי סיבות אפשריות 

 הידעת". קראו את המידע תחת" 
 לאיזו מסקנה מגיע המדרש בנוגע

 לרחב? ענו על השאלה בחלונית 
 המתאימה באפליקציה 

 ההיסטוריה האם אתם מכירים מקרים מן
בהם פעלו אנשים כנגד המשטר? אילו 

תכונות צריכות להיות לאדם, כדי לפעול 
 בניגוד למקובל בחברה בה הוא חי?

 

 

http://www.hatanakh.com/content/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D

