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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
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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
בין משה ליהושע התלמידים יעמדו על העברת ההנהגה   מטרת השיעור

 על רכיביה השונים

 רות ראשונית עם האפליקציהכהתלמידים יערכו ה 
 

אהבת תורה ודעת: ערכים: 
חשיבות העברת המסורת 

  מדור לדור
התלמיד יכיר את  מיומנות:

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

 בספרים השונים.
 פתיחת השיעור

 
 

  נפתח את השיעור בהצגת נושא השיעור והאפליקציה
לאחר מות משה, עם ישראל "היינו כחולמים" : 

נכנס לארץ המובטחת לאחר הנדודים במדבר. 
 השיעור יעסוק בהקדשת יהושע למנהיג העם.

  המורה יציג את האפליקציה לתלמידים: יש לעבור
 על מרכיבי הפרק באפליקציה.

סיום ביצוע של כל  להזכיר לתלמידים לסמןחשוב 
המשימות על 

מנת לצבור 
 נקודות

 
 

  המורה יפנה את התלמידים אל
לקריאת "היינו כחולמים" 

האזנה לקריאה  / הפסוקים
נזמין , בעת הקריאה באפליקציה.

התלמידים לענות על השאלות את 
 : הבאות

 ?מהו ביטוי החוזר בפרק? כמה פעמים חוזר 

 אשר  מה מטרת החזרה על הביטוי? מה המסר
 מועבר באמצעות החזרה?

  מהם המעשים הראשונים שעשה
 ?יהושע כמנהיג

 

 לענות דים יבתום הקריאה על התלמ
 "לומדים בכיף".על השאלות ב

  בתום הקריאה, על התלמידים
לענות על השאלות המופיעות 

 בחידון.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,קריאה רהוטהמיומנויות: 
הכרות עם מרכיבי 

כישורים תוך , אפליקציהה
מיומנות , אישיים: סקרנות

יסוד של פשטות הכתובים: 
 איתור מילה מנחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ר יהושעספ

 הכניסה לארץיחידת הוראה: 
 א',פרק 

 הקדשת יהושע 
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  לצורך החידון והמענה על השאלות, התלמידים
 בתקציר הפרק.מוזמנים להשתמש 

 
 

 

 הקנייה
 

 סיכום הקריאה וממצאי התלמידים : 

   הביטוי החוזר ארבע פעמים בפרק הוא "חזק
עם כניסתו לחזק את יהושע   ואמץ", מטרתו

 לתפקיד.

  המעשה הראשון שעשה יהושע הוא מימוש
ההתחייבות של משה לשניים וחצי השבטים. 

דרכו את בכך יהושע מסתמן כמנהיג הממשיך 
של משה אך גם כמנהיג בפני עצמו אשר נערך 

 להוביל את תהליך ההתנחלות בארץ.

  נעמוד על הדרך בה ה' מעודד ומחזק את יהושע

לתפקיד. נשאל לקראת כניסתו 

 את התלמידים:

 

 
נזמין כל תלמיד לכתוב על פתק את הגורם 

 המעודד אותם. 
נערוך דיון במליאת הכיתה, כל תלמיד יציג 

 את תשובתו וידביק אותה על לוח כיתתי.
 כך, ניצור "לוח כוחות" כיתתי אליו ניתן לחזור בעת הצורך.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מסדר מיומנויות חשיבה 
הערכה וחשיבה  גבוה:

 עצמאית וביקורתית,
אישיים: בין כישורים 
 מחשבות: שיתוף תקשורת

רעיונות בהקשר להיבטים ו
השונים שעולים מלימוד 

 , ניהול שיח מכבדהתנ"ך
: כישורים תוך אישיים

התלמיד ימצא  -רלוונטיות 
בתכנים אותם הוא לומד 
 רלוונטיות ואקטואליות.

 
 

 סיכום עיקרי הנושאים שנלמדו בשיעור סיכום השיעור
 :  "חלום שמתגשם"ייסוד פינת: 

 ניתן לשאול את התלמידים: 
 מה הקשר בין הפרק לבין חיילי צה"ל? 

המורה יפנה את התלמידים לחיפוש 
 חלום שמתגשם".התשובה ב"

 
 

 כישורים תוך אישיים:
סקרנות: גילוי ענין בלמידה 
ורצון למצוא תשובות, רצון 

 להרחיב את הידע

 
 
 
 

 

 פעילות 


