דילמה לחנוכה
מדי שנה לקראת חג החנוכה מספרים את סיפור הגבורה של המכבים במאבקם מול היוונים.
שמחת הניצחון והילת הגבורה מאפילות על דילמה מאוד משמעותית שנוצרה בעקבות
ההחלטה של יהודה המכבי לצאת לקרב על חירות עם ישראל ולסלק את הכיבוש היווני.
אמנם לוחמים רבים הצטרפו לקריאת הקרב של יהודה המכבי ,אך היו גם כאלה שסברו
שקרב זה מיותר מאחר שגזרות היוונים פסקו .
א .באיזה צד אתם מצדדים (תומכים)? נמקו תשובתכם.
ִכתבו כאן את תשובתכם:

ב .נוסע בזמן העביר טלפון חכם (סמרטפון) לאחד הלוחמים מתקופת המכבים .ללוחם זה
דעה המנוגדת לדעה שלכם .תארו את שיחת ה WhatsApp-שהייתה יכולה להתנהל ביניכם
בנוגע לדילמה שהוצגה בפתיח (שימו לב ,כדי לכתוב דו-שיח עליכם "להיכנס לנעליהם" של
שני הצדדים) .כִתבו את השיחה במצגת כהדמיה של מכשיר טלפון חכם.
ראו דוגמה:
כיצד יוצרים מצגת כמו בדוגמה?
ג .צפו בשיחות ה WhatsApp -של חבריכם לכיתה.
האם מצאתם טענה חדשה ומעניינת שהעלה אחד הצדדים?
אם כן ,האם טענה זו גרמה לכם לשנות את דעתכם?
כתבו כאן את תשובתכם:

כיצד יוצרים מצגת כמו בדוגמה?
שלב א  -יוצרים את תבנית הטלפון החכם (סמרטפון).
לאחר שפתחתם את תוכנת המצגות " , "PowerPointעליכם ליצור בשקופית הראשונה את
התבנית הקיימת בטלפון החכם.
תבנית זו מורכבת
מאוסף של צורות שקובצו יחדיו
לתבנית אחידה.
האם תוכלו לזהות אילו צורות מרכיבות
את תבנית הטלפון החכם?

בחרו הוספה>צורות> ואז את כל הצורות שזיהיתם בתבנית:

לאחר שבחרתם את הצורות והרכבתם אותן לתבנית הרצויה ,ניתן לעצב את התבנית לפי
טעמכם האישי בעזרת "עיצוב אובייקט" .סמנו את הצורה שתרצו לעצב>עיצוב אובייקט>
בסרגל העיצוב בחרו צבע וכיוון.

לאחר שסיימתם לעצב את תבנית הטלפון החכם ,הגיע הזמן לקבץ את הכול יחדיו.
סמנו את כל הצורות בעזרת לחיצה קבועה על מקש  + ctrlקליק שמאלי בעכבר על כל צורה.
לאחר שכל הצורות מסומנות לחצו קליק ימני בעכבר>קבץ>קבץ.

שלב ב  -שכפלו את השקופית הראשונה המכילה את תבנית הטלפון החכם שיצרתם .לחצו
על בית>שקופית חדשה>שכפול שקופיות נבחרות.

שכפלו שקופיות בהתאם לאורך הדו-שיח שיצרתם.
שלב ג  -כותבים את הדו-שיח בתוך בועיות הדיבור.
שלב ד  -מקשרים את הכפתור להודעות נוספות בשקופיות הבאות.
כל כפתור יקושר לשקופית הבאה.
מסמנים את הכפתור>הוספה>היפר קישור>מקום במסמך זה> בחירת שקופית
מתאימה.

שלב ה  -שומרים את המצגת כ  power point show-כדי שהקובץ יהיה ניתן להצגה
אך לא לעריכה.
לוחצים על קובץ>שמור בשם> שמור כסוג .power point show

