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 : המתוקשבת סוג הפעילות

 באמצעות מכשירים ניידים/  סינכרונית(-בלמידה מרחוק )סינכרונית/א/  פנים-אל-בשיעור פנים

באמצעות פנים -פנים אלבשיעור  –: "ערכים, מוסר וחוק בספרות המקרא" Linoפתיחת קורס בעזרת לוח 

 מכשירים ניידים

 בלמידה מרחוק –פתיחת נושא בעזרת דף ויקי: "ספרות המקרא בשבילי ההיסטוריה" 

 בלמידה מרחוק –סיכום נושא בעזרת דף ויקי: "תפקודם של הנביאים ערב חורבן וגלות" 

 תיאור הפעילות המתוקשבת

פתחנו לוח  : "ערכים, מוסר וחוק בספרות המקרא"הקורס ו שלחילתתבבמפגש הפתיחה : פתיחת קורס

Lino  בהתאם לנושא הקורס. בהם אליו העלו הסטודנטים הערות ושאלות שביקשו לדון ולהתמקד

המטרה הינה לאפשר  לאחר מכן הצגתי את הקורס ושילבתי את הרעיונות שהעלו הסטודנטים.

במקום שיח בע"פ בו תשובות עשויות לסטודנטים לתאם ציפיות בנוסף למהלך הקורס המתוכנן. 

רישום השאלות והרעיונות במקביל סייע למגוון רחב של הרי , םקודמותיהדברי להיות מושפעות מ

 )צילום מסך מצורף( דעות.
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: לאחר שהוצג התהליך בעזרתו נתחנו את ספרות המקרא בשבילי , פתיחה לנושאאמצע קורס

שבילי לוויקי 'רעיונות משלהם ההיסטוריה וכפתיחה לנושא ביקשתי מהסטודנטים להעלות 

 . בעקבות הרעיונות שהעלו הסטודנטים התפתח הדיון בנושא הנבחר.'ההיסטוריה סביב נושא תנ"כי

התקשוב אפשר פריסה מאוד רחבה של מגוון רעיונות בידי משתתפי הקורס סביב אותו נושא. 

במקרה זה עסקנו בדמותו של הנחש. מבין הרעיונות שהעלו הסטודנטים יצאנו לשיח אודות 

מורכבותו של הנושא המקראי והצדדים השונים בעזרתם התפתח היחס כלפי הנחש החל מתקופת 

 ריה.המקרא ובמהלך ההיסטו

 

עסקנו בטקסטים של נביאים ובמעמדה של הנבואה בתקופת המקרא בשנים שקדמו לחורבן : סוף נושא

בכדי לסכם את הנושא וכן לבדוק את מידת ההבנה של הסטודנטים ביקשתי  ולגלות יהודה.

תמונה לבחירתם ולהסביר כיצד התמונה מבטאת פן בתכנים שנלמדו  ויקיול מהסטודנטים להעלות

הסטודנטים העלו תמונה המשקפת אחד מהמוקדים בהם התלבטו הנביאים בסוף נבחר. בנושא ה

דות מבט לפרש את התהליך בו שונות ומגוונות של הנושא וכן נקו תכך קיבלנו זוויוימי בית ראשון. 

את התמונות אני בוחנת בימים אלה. לאור העולה מהם נסכם את  עסקנו. )צילום מסך מצורף(

המייצגים את ההתלבטויות בהם עסקו הנביאים לפני חורבן בית ראשון ונסכם את הרעיונות השונים 

 מורכבות מעמדם של נביאים בתקופה זו.
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