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 תבנית להכנת מערך 

 

הנושא הכללי )בתכנית   פיוט הגשםיחידת הוראה בנושא:  שפהתחום דעת: 

 טקסטים מהמקורות היהודיים הלימודים(

 שרה הברהמורה המשתפת:  ו -ה: מיועד לכיתה 

 , מדרש תמונה   wizer meדה במחשב, קישור לדף העבוהציוד הנדרש: 

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

 ואסינכרוני בבקשה לרשום בשלבי השיעור מה מהם סינכרוני ומה אסינכרוני( 

 

 מבט לשיעור 

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

 , זכות אבות , זיהוי האמצעים האומנותיים בפיוט " ר אבזכ" הפיוט תוכן הכרת 

 מושגים 

 גשם. מילה מנחה, צליל. זכות אבות. בקשת ה וסטיכון, פזמון, ראק

פט יוכל התלמיד לומר בסוף השיעור המתחיל במילים: היום  איזה מש - )ערך מרכזי  תובנה מרכזית

 בשיעור התחדש לי…( 

 הדורשת תפילה ומאמץ. הרעיון שאנו משתמשים בזכות אבות לבקשת הגשם. הנחיצות הרבה של הגשם 

 מהלך השיעור 

 :  פעילות הזנקה 

ה הקשר בין שמות האבות שבתמונה לבין ציור הגשם?  מ:מדרש תמונה אפשרות א: 

 ]נספח[ לבין גשם..ת ...היום בשיעור נגלה מה הקשר בין הדמויוהבנות מעלות השערות 

מתי אנו  שערנה תאפשרות ב: להשמיע את לחן הפיוט בליווי מילות הפיוט. הבנות 

לחנים לפיוט ניתן למצוא באתר הפיוט והתפילה   אומרים את קטע התפילה ומהו תוכנו. 

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%91&indx=11


any,contains,%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7

%91&indx=11 

שנקרא : קל   תן להשמיע את פיוט הגשם בנוסח ספרד נירעיון טוב יותר, או לחילופין  

נהדרות שלו  . יש מצגות  שהוא יותר קליט ופחות כבד נא פתח שערי שמים,  

ולשאול את התלמידות את אותן שאלות. מהו קטע   ן אפשר להראות אותבאינטרנט. 

טעמי  . מקל נא פתח שערי שמים מצגת" "]לכתוב בגוגל:   התפילה ומתי שרים אותו.

 זכיות יוצרים,לא מעלה אותו כאן[ 

.  , פיוט גשם שאומרים לפני תפילת הגשם בשמיני עצרתהמורה נותנת רקע לפיוט

פחות  בכיתה כדי לעורר זכות אבות.    ,מספרת שבפיוט יש איזכור של אבות האומה 

ועוד פרטים   אפשר גם לעבור בקריאה מרפרפת עם הבנות על מבנה הפיוט  חזקה,

 שהמורה רואה לנכון לחזור לפני נתינת דף העבודה.

  פשרות נוספת,א . wizer me-אסיכרונית בדף עבודה באית למידה עצמ  גוף השיעור 

 ת הבנות לחדרים ולתת להן לעבוד בקבוצות. לחלק א

    https://app.wizer.me/preview/J3SURWדף העבודה:קישור ל

 :wizer אסביר בקצרה את תהליך העבודה עם הכלי

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

דפי עבודה   הזדמנות אחרת שלוח קישור לתלמידות, או ליצור בבו, לערוך ול

. אינטרקטיבים חדשים  . 

. התלמידות לא צריכות להירשם  

:הוראות להרשמה למורה  

: כתבי בגוגל .1 wizer me  

בחרי את האפשרות הראשונה .2 .  

בחרי להרשם דרך הגוגל]אפשרות ראשונה[. 3   

קחת עבודות של אחרים או ליצור בעצמך עכשיו את רשומה לאתר וייזר. תוכלי ל . 

דף עבודה על הפיוט   https://app.wizer.me/preview/J3SURW תיכנסי לקישור  4.

 זכור אב. 

 על  למעלה . כשתלחצי copyלחצי על העבודה ותלחצי על  . 5

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%91&indx=11
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%91&indx=11
https://app.wizer.me/preview/J3SURW
https://app.wizer.me/preview/J3SURW


   My worksheet  דף העבודה הפך להיות שלך. את יכולה לערוך אותו. ]אדיט[או  תראי ש

 להשתמש בו כמו שהוא. 

 ללחוץ למעלה  Assigns to lernersמבקשת קישור ואת הקישור שולחת לתלמידות .

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

אם התלמידה בטוחה שסיימה  כתוב את הסיסמא. מתחת שוב ל ובשורהספרות.  6

לעבוד, ללחוץ על שלח. אם לא, עליה לזכור את הסיסמא כדי להמשיך לעבוד כשתרצה  

פות בהן  וללחוץ שמור. התשובות נשלחות אוטומטית לחשבון המורה והיא יכולה לצ

כשלוחצת בסרגל למעלה על "תשובות". התשובות נבדקות אוטומטית חוץ מהשאלות  

 הפתוחות. 

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

 יצירתיות לבחירהמטלות  3מטלות סיכום: בתוך דף העבודה יש 

 צרים. פגישת סיכום בזום: הצגת התו

 

 

 

 


