
:  מגישה
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טובה שמר פרי: מוגש לידי

יחידת הוראה רב תחומית בשילוב
למידה דיגיטלית

במסגרת השתלמות מוסדית  
"גולדה"ב "חט



יחידת הוראה רב תחומית בשילוב למידה דיגיטלית

.תוך שילוב הכלים הנלמדים במהלך הקורס, עברית-ך "העבודה תציג את ההיבט הפדגוגי של שילוב התקשוב בהוראה בתחום תנ

.בהתייחס להמלכתו של שאול המלך" מנהיגות"בנושא שיעורים 4יחידה זו כוללת 

.י מראהו החיצוני ותכונותיו"שבהם יתייחסו לדמות המנהיג עפ, ך "חלק מהשיעורים יועברו במסגרת שיעורי תנ

.ומנטימטר,  שאלה ומטלה בקלאס רום, פורמסבשיעורים אלו יהיה שימוש בגוגל 

.לאחר צפייה בסרטון, טיעוניתבמסגרת שיעורי עברית הנושא ידון בהתאמתו של שאול למלוכה באמצעות כתיבה 

.משימה זו תינתן לתלמידים כמטלה בקלאס רום

wheelofnamesוזאת באמצעות הכלי החוויתי , יתקיים שיח רפלקטיבי במליאה אודות התהליכים הלימודים, בסיום התהליך

הכוללת בעיקר תלמידים בעלי הישגים גבוהים, כיתה הטרוגנית: סוג הכיתה ומאפייניה 

סרטון   ,wheelofnames, סריקת ברקוד: הכלים המתוקשבים שנעשה בהם שימוש ביחידת הוראה זו: עזרי הוראה

brainpop,  , גוגל פורס, (משימות מסוג שאלה ומטלה)קלאס רום ,mentimeter



:מטרות השיעור

היכרות עם דמותו של שאול המלך והתאמתו למלוכה: מטרת על

(:מעשיות)מטרות אופרטיביות 

.התלמידים יבינו שדמותו של המנהיג אינה תלויה במראה החיצוני*

.התלמידים יכירו את התכונות הנדרשות לדמותו של המנהיג *

ויבינו את משמעותו בהתייחס לשאול  ( פרקי אבות" )אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו: "התלמידים יכירו את הפתגם*

.המלך 

.י המבנה שנלמד בשיעורי עברית"התלמידים יכתבו פסקת טיעון בהתייחס לנושא המקראי עפ*

.של שאול המלך להשפעת המדיה על חייהםתכונתיוהתלמידים ילמדו לקשר בין *

.התלמידים ייחשפו לאמצעיים טכנולוגיים שונים ויתנסו בהם*



מי מבין הדמויות המוצגות 

מנהיג  

?וראוי לתפקידו



:תובנות

(פרקי אבות)" אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו"

(.תמונות)י מראה חיצוני "כיצד משפט זה מתקשר למשימת זיהוי מנהיג עפ

:ענו על המשימה בקלאס רום באמצעות הקישור שלפניכם

https://docs.google.com/document/d/1Vw4emGOnnGs3bzTuizI8
1WXyusXD_pkbym4Jb9uGj3U/edit

(פרקי אבות" )אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו"הדיון על 

(.תמונות)י מראה חיצוני "כיצד משפט זה מתקשר למשימת זיהוי מנהיג עפ

כל אחד מהתלמידים מתבקש להיכנס לתשובה של עמית אחד מהכיתה ולהגיב במה הוא נתרם

https://docs.google.com/document/d/1Vw4emGOnnGs3bzTuizI81WXyusXD_pkbym4Jb9uGj3U/edit


מה הן תכונות המנהיג  

תכונות שלדעתכם מאפיינות מנהיג3סרקו את הברקוד וכתבו /הכנסו לקישור הבא

https://www.menti.com/t4d4k8dcsd

:בואו כעת נצפה בתוצאות

https://www.mentimeter.com/s/6f408d2fd91bb4e5bd2e
472a33937b24/81f9c90bcaa4

https://www.menti.com/t4d4k8dcsd
https://www.mentimeter.com/s/6f408d2fd91bb4e5bd2e472a33937b24/81f9c90bcaa4


צפו , (בריינפופמאתר )הכנסו לקישור שלפניכם 

"בחן את עצמך"בסרטון וענו על שאלות 

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_7195/

https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_7195/


ולמי כל חמדת :" והמשיך לשאול ..הוא נפגש עם שמואל הנביא אשר בישר לו שהן נמצאו , בתום חיפושיו הרבים  של שאול אחר האתונות שלא נמצאו 
'כ' ט' שמואל א". ישראל הלוא לך ולכל בית אביך

א  "כ' שמואל ט?" הלא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין ולמה דברת אלי כדבר הזה: "תשובת שאול 

שאול שמר את התמנותו למלך בסוד ולא פרסם  ?  "מה אמר לכם שמואל: "שאול נשאל על ידי דודו  . לאחר ששמואל משח את שאול למלך , בהמשך 
צניעותו/ אותו מתוך ענוותנותו

.ותגובות לייקיםמשתפים ומפרסמים את חוויותיהם כדי לקבל ,בו אנשים  מתעדים ,  בניגוד לעידן שלנו  

?מעלה או חולשה–צניעות בהנהגה : כתבו פסקת טיעון על פי הכתוב לעיל ובהתייחס לנושא

הביעו דעתכם על פי המבנה שלמדנו

-הכנסו לקלאס רום למטלה 

.נמקו  והביאו דוגמאות, הביעו  את עמדתכם על פתגם זה

!ניסוח בהיר וכתב קריא, בכתיבתכם הקפידו על מבנה פסקת טיעון

כתיבת טיעון בעקבות הצפייה בסרטון



מחוון לפסקת טיעון

תוכן ומבנה➢

הצגת הנושא-כתיבת פתיחה ➢

כתיבת עמדה   ➢

נימוקים➢

אינו קשור לנושא המטלה/ הנימוק קשור -➢

הנימוק השני אינו חוזר על הרעיון של הנימוק הראשון-➢

דוגמה   ➢

הדוגמה כתובה בהכללה-➢

אינה תומכת באחד הנימוקים/ הדוגמה תומכת-➢

המלצה   / מסקנה ➢

לכידות➢

כתיבת טקסט לכיד ומקושר  ➢

לשון➢

(משלב, סימני פיסוק, התאם דקדוקי, תחביר)➢



רפלקציה במליאה

https://wheelofnames.com/he/#

https://wheelofnames.com/he/

