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מחשבות וכלים:ך בזום"הוראת תנ
שובי הופמן



?מה נעשה היום
דברים שכדאי לשים לב אליהם בהכנה למפגש•

פעילויות וכלים של זום במהלך המפגש•

הדגמה דרך למידה קצרה של טקסט מקראי•

רעיונות למשימות לאחר המפגש והצעות למבנה שיעור בזום•

דברים שכדאי לשים לב אליהם לקראת סיום המפגש•

תובנות ומחשבות על שיעור מקוון בזום: שיח עמיתים לסיכום•



הכנה למפגש
חשיבה מראש•

שימוש במצגת•

הקפדה על וידאו  •

ציפייה להשתתפות פעילה של התלמידים•

חלוקת זמן ומעברים•



בזמן המפגש
דיון לפי הכללים  •

שילוב עזרים  •

אט'קישורים לפעילויות מקוונת בתוך הצ•

הלוח הלבן כפלטפורמה להקרנת טקסט ולהשתתפות התלמידים•



: משימה

נקרא יחד את הטקסט הבא1.

סמנו בטקסט מילה שמעוררת עניין2.

בהמשך תוכלו לשתף מדוע בחרתם מילה זו3.



יט-יאפסוקים,ב׳שמות

ִ֣י(יא) ִ֣יםַוְיה  מ  ֵ֗םַביָּ ה  ְגַדַּ֤להָּ הַ֙וי  ִ֣אֹמשֶׁ צ  ָ֔יוַוי  חָּ ל־אֶׁ ָ֑םְבסִ ַוַיְַּ֖ראאֶׁ ִ֣ישַוַיְראְ֙בֹלתָּ ָ֔יא  ְצר  ֶּ֥המ  ַּ֖יַמכֶׁ ְבר  יש־ע  יו׃מִ א  חָָּֽ ן(יב)אֶׁ ַּ֤פֶׁ ֹכהִַ֙וי 

ֹכָ֔ה ִ֣יַוַיְַּ֖ראוָּ ִ֣יןכ  ָ֑ישא  ָ֔יַוַיך֙א  ְצר  ת־ַהמ  ְטְמנ ַּ֖הּואֶׁ י  ֹול׃ַוָֽ א֙(יג)ַבחָֽ צ  ָ֔יַביִֹ֣וםַוי  נ  נ ֵּ֛הַהש  ֶּ֥יםְוה  י־ֲאנָּש  ַּ֖יםְשנ ָֽ ְבר  ָ֑יםע  צ  ר֙נ  ָ֔עַוֹי֙אמֶׁ שָּ רָּ לָָּֽ

ה ֶּ֥מָּ ַּ֖הלָּ ָךַתכֶׁ עֶָֽׁ ר(יד):ר  ִ֣יַוַֹ֠יאמֶׁ ְמָךָ֞מ  ִ֨יששָָּֽ טַ֙שַּ֤רְלא  ָ֔ינְוֹשפ  ל  יּ֙ועָּ ֙נ  ְרג  ִ֣הַהְלהָּ ָ֔רַאתָּ ֶּ֥רֹאמ  ַרְַּ֖גתִַָּכֲאשֶׁ ָ֑יאִֶׁהָּ ְצר  ַּ֤את־ַהמ  ירָּ הִַ֙וי  ֹמשֶׁ

ַּ֖ןַוֹיאַמָ֔ר ר׃נֹוַדֶּ֥עָאכ  בָָּֽ ְשַמַּ֤ע(טו)ַהדָּ ִ֣רַפְרֹעהַ֙וי  בָּ ת־ַהדָּ ָ֔האֶׁ ַּ֖שַוְיבִַַהזֶׁ ָ֑הַלֲהֹרִ֣גק  ת־ֹמשֶׁ ְבַרַּ֤חאֶׁ הַ֙וי  ְפנ ִֹ֣משֶׁ בַפְרֹעָ֔הימ  ֶּ֥שֶׁ ַוי 

ַּ֖ן ְדיָּ ץ־מ  רֶׁ בְבאֶָֽׁ ֶּ֥שֶׁ רַוי  ל־ַהְבא ָֽ ֶּ֥ן(טז)׃ַעָֽ ְדיַָּּ֖ןּוְלֹכה  ִַ֣בעמ  נָֹ֑ותשֶׁ ֹבִ֣אנָּהוִַבָּ ֵ֗נָּהתָּ ְדלֶׁ ֙אנָּהַ֙ות  ָ֔יַוְתַמלֶׁ ט  ְִ֣רהָּ ת־הָּ ֹצֶּ֥אןְלַהְשקַֹּ֖ותםאֶׁ

ן יהֶָֽׁ ֹבֶּ֥אּו(יז):ֲאב  ַּ֖יםַויָּ ֹרע  ְרשָּ֑וםהָּ םַוְיגָּ ַּ֤קָּ הַ֙ויָּ ָ֔ןֹמשֶׁ עָּ םְקִַוַיְַּ֖שִַויִֹ֣וש  ת־ֹצאנָָּֽ ֹבֹ֕אנָּה(יח)׃אֶׁ ַּ֖לַותָּ ל־ְרעּוא  ָ֑ןאֶׁ יהֶׁ רַוֹיֹ֕אֲאב  ַמדֵּּ֛ועִַמֶׁ

ֶּ֥ן ַהְרתֶׁ ֹום׃ֹבַּ֖אמ  ִָּ(יט)ַהיָֽ ִ֣ישַוֹתאַמְֹ֕רן ָ֔יא  ְצר  ַּ֖נּומ  ילָּ צ  ַיִ֣דה  ָ֑יםמ  ֹרע  ֹלַּ֤ההָּ הְ֙וַגם־דָּ לָּ ָ֔נּודָּ אןַוַיְַּ֖שְקִלָּ ת־ַהֹצָֽ ׃אֶׁ



הצעות להמשך למידה על הטקסט
:  השוואה למקורות מקראיים נוספים•

('א ט"שמ)שאול ;(ט"כ' בר)רחל ויעקב ;(ד"כ' בר)רבקה ועבד אברהם 

קישור למדרשים ומקורות ספרותיים•

חיים גלעד/ פגישות ליד הבאר: הפנייה למאמר•

קישור ליצירות אמנות•

ך"ר תנ"אתר מפמקישור לפעילות מקוונת ב•

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/pgishot.htm
https://edu.929.org.il/class/%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%94/


לקראת סיום המפגש
עבודה במסמך משותף•

(להגשה)משימות אישיות •

לימוד עצמי  •

?מתי נפגשים לסיכום ומה יקרה בו•



: סרטון לפתיחה או לסיכום הלמידה•

מפות עתיקות של סיפור יציאת מצרים•

אור חדש על גדולי ישראל: מאיר פנים•

https://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/Education/Pages/itemPage.aspx?ItemID=NNL03_EDUSP4580
https://merkazruach.nli.org.il/welcoming


ֹּל ְזָמן  לכ 
ֵחֶפץ  -ְוֵעת ְלָכל

ָמִים ָ ש   ת הַּ חַּ ַּ ת 
('א', קהלת ג)

!!!בהצלחה


