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 תבנית להכנת מערך 

 

הנושא הכללי )בתכנית  : שמואל ב פרק א יחידת הוראה בנושא  נביא תחום דעת: 

 הלימודים(

 שרה הבר המורה המשתפת:  ו' מיועד לכיתה: 

    wizer meמחשב , קישור ל הציוד הנדרש: 

)במקרה של שיעור משלב סינכרוני  היברידי   - סגנון השיעור: סינכרוני/ אסינכרוני/ שילוב 

 ואסינכרוני בבקשה לרשום בשלבי השיעור מה מהם סינכרוני ומה אסינכרוני( 

 

 מבט לשיעור 

 )פרטי בכמה משפטים מהם הרעיונות/ התכנים העיקריים של השיעור(  תמצית תכני השיעור

וד לבשר לו על מות שאול, מתוך מחשבה שדוד יגמול לו טובה  האיש העמלקי מגיע לד 

על כך. דוד לא רק שלא שמח עם הבשורה אלא מצווה להורגו, מצטער ומתאבל ואף  

שנשקפה סכנה לחייו מצד שאול  ,אומר עליו קינה. דוד שנאלץ לגלות ממקום מושבו 

 חמור.  ובכך עברו על איסור אינו שמח לאיד אלא כועס שפגעו במלך בישראל,

צקלג, אצעדה, נזר, קינה, איש עמלקי, האיסור לפגוע במלך ישראל. לא  שגים: מו

 תיקום. 

תוב ה______________________________________________________

. ]רשות: יש  : אסור לפעול מתוך נקמה. יש לכבד כל מנהיג רוחני גם אם נראה שנפגענו ממנו מרכזיתנה 

 מכל דיבור: "פיך ענה בך לאמור.."  להזהר

 איזה משפט יוכל התלמיד לומר בסוף השיעור המתחיל במילים: היום בשיעו  - )ערך מרכזי 

 פעילות הזנקה  

 )לסמן( הקנייה/ דיון במליאה/ למידה עצמאית או למידה שיתופית  סגנון הפעילות: 

י, משימה שיש אמצעי עזר כמו  )מחשב, מרחב טלפוני, סרטון ששותף במרחב הכיתת אמצעי  ההוראה: 

 לנוחות המורה להביא את הקישור לאמצעי   - סרטון/ דף עבודה וכד' 



המורה מספרת סיפור על יעלי בכיתה ו' שהרבתה להציק לחברות  דיון במליאה: 

כיתתה. היא גם היתה פוגעת ברבים ומשתמשת במילים לא יפות. במיוחד היא היתה  

 פוגעת ברחלי.  

מתבקשות לדמיין את הסיטואציה ולסמן סמיילי מתאים מתוך הסמיילי  כל הבנות 

 המופיע בתחתי הזום] מי שעדיין אין לה סמיילים בזום, צריכה לעדכן את הזום שלה[ 

 סביר להניח שכל הבנות תסמנה את הסמיילי המבוהל.

באוזני  לא פעם לידי בכי והתלוננו המורה ממשיכה : אכן חברותיה של יעלי הגיעו 

הדברים  מורה. אך שום דבר לא הועיל .יעלי המשיכה לפגוע בחברותיה, הימהות ואה

לעבור לביהס אחר. בוקר   ותיהןאימהמ  ועוד מס חברות ביקשו רחלי  הגיעו לידי כך,ש

שמספר חברות בכיתה  אחד כשהגיעה רחלי לכיתה היא שמעה לחשושים. התברר 

ליה חרם. שתדע אחת ולתמיד  לעשות ע  - ,החליטו על פיתרון הרבה יותר פשוט. פשוט

מה קורה למי שפוגעת בחברותיה. גילה לחשה לאוזניה של רחלי את התוכניות: "סוף  

 היא ציינה בנימה של ניצחון" ,סוף לא יהיה לה את מי להעליב  

  כל הבנות מתבקשות להיכנס לדמותה של רחלי ולסמן סמיילי מתאים או סימון אחר

 בתה של רחלי. שיכול לאפיין את מצב רוחה או תגו

 סביר להניח שרוב הבנות תבחרנה את הקונפטים את את הסמייל הצוחק או הלייקים. 

בפרק שנלמד היום, נשמע שדוד שאול. לדוד, היה אויב מאד גדול. מיהו?  •

ארע אירוע מאד עצוב. נראה איך מגיב דוד  , שאול-מתבשר שלאויב שלו

 לבשורה.  

 

 

 (  1/2/3)לציין את מס' הפעילות פעילות מס'   

 )לסמן( דיון במליאה/ למידה עצמאית או למידה שיתופית   הקנייה/סגנון הפעילות: 

 )מחשב, מרחב טלפוני, סרטון ששותף במרחב הכיתתי, משימה שנשלחה בוואצאפ אמצעי  ההוראה: 

 .  איתור הפרטים בפרק, טז -מחשב, שיתוף במצגת מלווה להקניית פרק א פסוקים א 

 לנוחות המורה להביא את הקישור לאמצעי  - )אם יש אמצעי עזר כמו סטון/ דף עבודה וכד' קישור/ נספח:  

עד קינת דוד. מצגת מלווה שיח עם  טז   -אהקניה של הפסוקים   תיאור הפעילות: 

 התלמידות בצאט. 



Wizer me 

Sign up 

האם האיש העמלקי היה דובר אמת או לא.  ,לדיון   ותשאל מס ה נבמהלך השיעור תעל

ניתן כאן להתחבר לתחילת השיעור או  מה לדעתכן תהיה תגובת דוד לשמע הבשורה? 

ניתן לשתף את התלמידות בצאט ואפשר שהתלמידות יביעו את דעתן וינמקו  בהמשך.

אפשר לבחור לדון רק באחת השאלות. גם לגבי המצגת    פדלט.-בעזרת לוח שיתופי

ל להחליט מה מתוכה היא מלמדת ועל מה היא מוותרת. קיימת כמובן  ,המורה תוכ

 . את חלקהאולי אפשרות לשלוח את המצגת לתלמידות או 

. מטרת  לwizer meבכלי  הבנות תקבלנה קישור לדף עבודה אינטרקטיבי  :3פעילות 

עבודה עצמאית בכלי  כמו כן, יש ועיון והעמקה בפסוקים שנלמדו , ,חזרה  הדף הוא 

קת בקינת דוד. התשובות תנתנה למורה אוטומטית. בדף העבודה אוסף של  העוס,

שאלות. כל מורה תחליט עפ"י שיקול דעתה אילו שאלות הן חובה ועל מה היא רוצה  

 תת חלק מהשאלות כשאלות רשות.  ניתן ללוותר. כמובן ש

 בדף העבודה הוגדרו נקודות, אולם אין חובה להתייחס אליהן. 

 : המורהשל  העבודהלדף קישור 

https://app.wizer.me/preview/M2UR5C 

 :wizerאסביר בקצרה את תהליך העבודה עם הכלי  

בשלב ראשון המורה צריכה להירשם. בשלב הבא תוכל להשתמש בעבודות הקיימות  

דפי עבודה אינטרקטיבים   בעצמה   או ליצור  ,ולשלוח קישור לתלמידות לערוך  בו, 

 חדשים. 

 התלמידות לא צריכות להירשם 

 הוראות להרשמה ל מורה: 

.כתבי בגוגל :  1 .1  

. בחרי את האפשרות הראשונה 2  

. למעלה בצד ימין לחצי על  3  

 בחרי להרשם דרך הגוגל]אפשרות ראשונה[ 

עכשיו את רשומה לאתר וייזר. תוכלי לקחת עבודות של אחרים או ליצור  

 בעצמך. 

 . תיכנסי לקישור  

https://app.wizer.me/preview/M2UR5C 

.copy  לחצי על 

 

https://app.wizer.me/preview/M2UR5C
https://app.wizer.me/preview/M2UR5C


   My worksheet    עכשיו תלחצי בסרגל למ 

או להשתמש בו כמו  ]אדיט[דף העבודה הפך להיות שלך. את יכולה לערוך אותו.  

 שהוא. 

לתלמידות .מבקשת קישור ואת הקישור שולחת  Assigns to lerners  ללחוץ למעלה 

הוראות לתלמידות: להיכנס לקישור, לכתוב שם פרטי ושם משפחה. להמציא סיסמא  

ספרות. אם התלמידה בטוחה שסיימה לעבוד, ללחוץ על שלח. אם לא, עליה   6של 

. התשובות נשלחות  וללחוץ שמור  לזכור את הסיסמא כדי להמשיך לעבוד כשתרצה

לחשבון המורה והיא יכולה לצפות בהן כשלוחצת בסרגל למעלה על   אוטומטית 

התשובות נבדקות אוטומטית חוץ מהשאלות הפתוחות.  "תשובות".   

 שימו לב, הקישור של המורה אינו  אותו קישור של התלמידות! 

 

חלק זה כולל פעילות יצירתית/ יישומית שמועברת כסיום לשיעור, פעילות המשך  )פעילות מסכמת  

 ליישום בבית וכד' 

השאלה האחרונה בדף העבודה האינרקטיבי, היא משימת סיכום: ישנה בחירה בין מס משימות: כתיבת  

ראיון, כתיבת בית לקינה, בחירת פסוק מתוך הקינה ואיורו, כתיבת מכתב הערכה לדוד. הבנות תוכלנה  

 לבצע את המשימה באופן יחידני או עם חברה. 

 

 

 )לסמן( למידה שיתופית או למידה עצמאית  דיון במליאה/ סגנון הפעילות: 

)מחשב, מרחב טלפוני, סרטון ששותף במרחב הכיתתי, משימה שנשלחה בוואצאפ  אמצעי  ההוראה: 

 _____________________________________________________________________וכד'( 

 לנוחות המורה להביא את הקישור לאמצעי  - ה וכד' )אם יש אמצעי עזר כמו סרטון/ דף עבוד קישור/ נספח:  

 תיאור הפעילות: 

השאלה האחרונה בדף העבודה האינטרקטיבי, היא משימת סיכום: ישנה בחירה בין מס משימות: כתיבת  

ראיון, כתיבת בית לקינה, בחירת פסוק מתוך הקינה ואיורו, כתיבת מכתב הערכה לדוד. הבנות תוכלנה  

 ן יחידני או עם חברה. לבצע את המשימה באופ

 

 



 


