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 בס"ד.

 1מספר  יחידת הוראה מתוקשבת

 תערוכה וירטואלית
 

 פרטים על יחידת ההוראה

 נושא השיעור  מקצוע: של"ח הערכה חלופית: מפת ארץ ישראל. 

 שם המורה המפתח  שיראל בן שוחט

 שכבת גיל  ח'

הדגמים המוצעים,   4על איזה דגם הוראה מבין  הצגת תוצרים בתערוכה וירטואלית – 4
 מבוססת יחידת ההוראה 

בימים כתיקונם הייתי נותנת משימה של הכנת דגם של  
ארץ ישראל והבאתו לכיתה. את כל הדגמים הייתי 
אוספת ושמה בתערוכה במסדרונות הבי"ס. השנה  
בלמידה מרחוק לא ויתרתי על התערוכה! ביקשתי 

מהתלמידות לצלם היטב את הדגם, לכתוב תיאור עליו 
 הפאדלט. ולהעלות אותו לתערוכה דיגיטלית באמצעות

תקציר למורה אחר על הפעילות  -רציונל למורה
 המוצעת 

 רצף )היכן יחידה זו ממוקמת ברצף ההוראה(   סיכום נושא חתכי האורך של ארץ ישראל

של ארץ ישראל,  על ידי יצירת דגם תלת מימדי
התלמידה תבין לעומק את עניין הפרשי הגובה בין 

 רצועות האורך השונות בארץ.
בנוסף התלמידה תכיר מקומות מרכזיים בארץ  

 ישראל ותסמן אותם על המפה
התלמידה תפתח דימיון ויצירתיות, ותחווה חוויה  

 של יציאה מהמסכים.
התלמידה תפגוש חברות ותהנה איתן יחד תוך כדי  

 יצירת הדגם )ניתן לעבוד בקבוצות(. 

 מטרות תוכן 
 

 מושגים חתכי אורך, רצועת המישור, רצועת ההר, רצועת הבקע. 

 .טיפוח לומד עצמאי, יצירתי, סקרן, יוזם •
 שימוש בכלי תקשוב: הפאדלט. 

 מיומנויות המאה 
 * 21-ה

בנושאים הבאים:  מצגות ומטלות שניתנו דרך הטימס
שיעור על אחריות,   –פתיחה לסדנת "מכלול נופאדם" 

 . הפרופיל של ארץ ישראל, חלון לנוף

 חומרי למידה 
 ( )כתובים ומתוקשבים

 היענות לשונות   



למדנו בהשתלמויות   – יצירה ושימוש בפאדלט 
 . תודה! הקודמות ויישמתי את הלמידה

מיומנויות דיגיטליות שאני זקוק.ה להם לצורך 
יישום יחידת ההוראה ) אין צורך לפרט שמות 

של כלים דיגיטליים, אלא, רק צורך פדגוגי 
 שדרוש לכם כלי דיגיטלי על מנת ליישם אותו( 
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 - תוצרי למידה 
 שעשיתי:   ותתערוכה
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 2מספר  מתוקשבתיחידת הוראה  

 ספר דיגיטלי
 

    
 פרטים על יחידת ההוראה

 נושא השיעור  שני צדדים למטבע –סדנת מפגש טבע 

 שם המורה המפתח  שיראל בן שוחט

 שכבת גיל  ט

בשיעורים הקודמים עסקנו במגוון הנוצר כתוצאה  
ממפגש הטבע בארץ ישראל, למדנו ונחשפנו לנוף 

ולאוצרות הטבע הייחודיים הייחודי של ארץ ישראל 
 שלה. 

בשיעור זה נעסוק בסוגיית פיתוח הטבע אל מול 
 שימורו. 

בתכנון של השטח בהתאם לצרכי הפיתוח הגדלים של  
 תוך מתן דגש על שמירת ערכי טבע. -מדינת ישראל 

 פיתוח של הארץ הוא צורך קיומי.
האם וכיצד אפשר גם לפתח ולהמשיך לבנות בתים, וגם 

 ור על הטבע?? להמשיך לשמ

 רציונל למורה 

רצף )היכן יחידה זו ממוקמת ברצף   שיעור לקראת סיכום סדנת "מפגש טבע בארץ ישראל" 
 ההוראה( 

פיתוח", -התלמיד ייחשף לסוגיית "שימור •
 על ידי שני סרטונים המציגים את הנושא

התלמיד יעמיק ויבין את כובד משקלו של  •
הטבע, הקונפליקט בין הצורך בשימור 

 ובין הצורך הקיומי בפיתוחו 

התלמיד יגבש דעה בנושא, ויביע דעתו  •
 בכתב 

 התלמיד ינסה להציע פתרון לקונפליקט  •

 מטרות תוכן 
 

 מושגים שימור, פיתוח 

 טיפוח לומד עצמאי, יצירתי, סקרן, יוזם  •

 הבעת דעה מנומקת בדילמת כבדת משקל  •

 .חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות •

קבלת החלטות, והתמודדות   ,פתרון בעיות •
 .עם שאלות פתוחות

 

 מיומנויות המאה 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA


סדנאות   –רציונל "דרך ארץ בשבילי הארץ"  •
 ומערכים למורים לשל"ח  

 סרטון על שומר היער •
https://www.youtube.com/watch?v=xSv

_THDHmvQ  

 מעיינות ירושלים בסכנה  •
https://www.youtube.com/watch?v=nco

kTXiJaVI&t=12s   

 חומרי למידה 
 ( )כתובים ומתוקשבים

 היענות לשונות   

דעות מנומקות בכתב בנושא הדילמה שהועלתה  
 בשיעור 

 תוצרי למידה 

-https://www.ourboox.com/book
preview/985892/   

 קישור לשיעור 
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 ביבליוגרפיה: 
 

 אתר משרד החינוך  -למידה משמעותית
 

 אתר משרד החינוך  -שילוב משחקים דיגיטליים בהוראה
 

 לשלב משחקים בהוראה או  לא לשלב? 
 

 אתר משרד החינוך   -למידת חקר במערכת החינוך
 

 הענן החינוכי 
 

 חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית
 

 גלישה בטוחה ברשת
 

 אתר משרד החינוך   -הערכה מעצבת וכיצד לבצעה

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/lemidamashmautit/default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/yisumim/MishakimDigitalim.htm
http://www.teaching.co.il/?p=88
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/Lemida_Cheker/Lemida_Heker.htm
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/halufot_aaracha_digitalit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B251E20D-5C5D-48F8-981D-E73E4D6A953D/113576/formativeevaluationneriashahor.pdf

