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-על אהבה וחסד : נושא היחידה
30%יחידה לבגרות במסגרת 

א"במשלי ל" אשת חיל"שיר השירים ומזמור , המואביהרות : היחידה כוללת שלוש יחידות תוכן  .

אהבה וחסד: נושא היחידה עוסק בשני המושגים  .



התלמידים חקרו בצורה עצמית את הנושאים  , "כיתה ההפוכה"תהליך העבודה נבנה בשיטת ה
בסיס תוכן , הבהרות, ניתנו כלים, נעשה דיוןהוידאובעזרת מטלת חקר מגוונת מאוד ובמפגשי  

.  נדרש ופרזנטציות

 בזוגות ומתמקדת במושגים הללו בטקסטים השונים  היא עבודת חקר טקסט עצמית או העבודה
.  זווית ראיה חברתית עכשוויתמתוך 

 לעיסוק בבחינת ערכים חברתיים כדוגמת עזרה הדדית משימות החקר מפנות את התלמידים
/  נסעדי –אמנות עכשוויות בביקורת חברתית ונקיטת עמדות בסיוע יצירות , ואחריות חברתית

.  המלקטות

https://www.thinglink.com/scene/783676493589905410
https://www.thinglink.com/scene/783676493589905410


 המשימות מפנות את התלמידים להיעזר בתוצרי חקר של התלמידים שלנו שנעשו בשנים
!ניבים יוצאים מהכליםCell Aviv Muzaמיזם –הקודמות 

https://www.thinglink.com/channel/772038500202577921
https://www.thinglink.com/scene/783676493589905410
https://www.thinglink.com/scene/783676493589905410


 ובשימוש ( מסורתיות וביקורתיות)המשימות מתמקדות בהכרת התייחסויות מגוונות לטקסט
929גוריון מתוך אתר –הפנייה לעמדותיו של דוד בן –במאמרי עמדה תוך נקיטת עמדה אישית 

ביחס לשיר השירים  



 עפרה חזה/ שיר השירים בשעשועים–חשיפה לתרבות ישראלית עכשווית מתוך הזמר העברי  ,
. אהוד בנאי/ אשת חיל 



 בתרבות  " חסד"ו" אהבה"המשימה מאפשרת לתלמידים לתת פרשנות אישית למושגים
.  הישראלית העכשווית דרך צילומים אישיים או תמונות נבחרות



כלים טכנולוגיים וסביבת הלמידה

 המטלה נבנתה בטופסFORMS



 929התלמידים השתמשו באתרי למידה ייעודיים כגון אתר

 ובעזרתו נעשתה הפרזנטציה של התלמידיםפדלטתוצרי מטלה רוכזו בלוח שיתופי



 365טימססביבת הלמידה היא פלטפורמת מייקרוסופטTEAMS מתנהלת כל הלמידה  דרכה
,  בסיס מידע, הבהרת מושגים, בהם נידונו סוגיות עקרוניותקונפרנסוידאו מפגשי –המקוונת 

.  למטלותוהפניות תיקיית קבצים , תלמידיםהבהרות ודיונים ופרזנטציית , מיומנויות נדרשות





...התלמידיםמשובי קצת 

אני עצמי לא שמתי לב איך  (. אהבה וחסד)השלישית היתההעבודה המעניינת ביותר : "ורוניקה
הסיפור האהוב עליי  . בניסיון למצוא את המשמעות הנסתרת, ביליתי שעות בקריאת כל סיפור

מאוד התעניינתי לקרוא את משמעות השמות וזה נראה לי מאוד יפה שלכל שם . היה על רות
למדתי בעבודה הזאת שמתברר שעבודה בצוות זה לא כל כך נורא ושאני מאוד . הייתה משמעות

אחרי שהתחלתי באמת לנסח ולהבין את משמעות הסיפורים הבנתי את כל היופי . ך"אוהבת תנ
".  ך"של התנ

כמו בעבודה , משימת ההערכה שאהבתי ביותר היא על אהבה וחסד כיוון שגם שם: "מיכל
את העבודה עשינו בבית , בנוסף לכך. אופציה לעבוד בקבוצה שזה תמיד כייףהיתההקודמת 

שונות  , השאלות היו כיפיות, בנוסך. וזה היה לא ממש לחוץ כך שאפשר היה לשבת על כל שאלה
במהלך המשימות המקוונות למדתי על עצמי שאני מאוד  . ך"לא שאלות אופייניות לתנ, ואחרות

לחקור את הנושא לעומק וכמובן , להביע את דעתי, לכתוב תשובות  מלאות. אוהבת לכתוב
."  עבודה בצוות זה נפלא

 ..."...גם מי וישהבנת, הבנתי שלעבוד מהבית ומבית הספר זה שני דברים שונים לגמרי
אפילו שמקודם חשבתי שאני יותר אוהבת  , שאני יותר אוהבת לעבוד בכיתהישמתגעגעת

".  לעבוד מהבית


