
 

424-19.תכנון שבועי בית חינוך "אופירה נבון"     

 כיתה ג'2 ביחד גם כשרחוקים
 הורים ותלמידים יקרים,

אך יחד עם זאת מעניינת, שונה וייחודית.    ,תקופה מאוד מאתגרתאנו נמצאים ב  
.למידה מרחוקאנו נכנסים לשגרת ,  זההחל משבוע   

 
:נא קראו היטב את הדברים  

 

 1. שעורי זום 
כל שעור בזום תיבדק נוכחות.   בתחילת-  
   מההערכה הסופית לשנה זו.חלק   יהוו. כל אלה מילוי המשימות הניתנות גםנוכחות בשעורי הזום הינה חובה, כמו -
  יםוהיא תשתף את הקישור ליעל מטלנקוב  ע"י המורים המקצועיים עפ"י המערכת  בכל בוקר יישלחו  הזמנות לשעורי הזום-

תה. וצת הווטסאפ של הכיבקב  
 

 בכל שעורי הזום יש לשמור על שיח מכבד וכללי התנהגות מכבדים. 
 

 2. דפי עבודה ומשימות 
. עבודה לאתר הכיתהכל מורה מקצועית, תעלה את דפי ה  

     . ובנוסף אעלה דף הסבר לאתר הכיתההסבר בשיעור זום    30.4בתאריך  משימת משושים להגשה
 

 3. יום שלישי 
 טקס יום השואה -  

שבועי. שידורים הלאומית(, לינק מצורף בתכנון ה, ישודר טקס )במערכת ה10:02ירה, בשעה מיד לאחר הצפ   
 

 4. כללי 
דנטים למען קהילת "אופירה נבון" נו הסטומצרפת לינק לאתר שב  

https://koblinerwebdesign.wixsite.com/ofiranavon 

 

 שבוע נפלא, 
 הילה 

 

 

 

 

https://koblinerwebdesign.wixsite.com/ofiranavon


 

424-19.תכנון שבועי בית חינוך "אופירה נבון"   

 

 יום ה
23.4 

 יום ד
22.4 

 יום ג
21.4 

 יום ב
20.4 

 יום א
19.4 

  

 מתמטיקה
 

כפל וחילוק  -3דף 
 חזרה

 מתמטיקה
  -יישומטיקה

 לימוד בעל פה של לוח הכפל
https://www.yisumatica

-.org.il/flash
upload/js/js.html?lang=
he&page=23322&tr=mr3
o1rogm&student_tirgul
=1&youtube=jE8rUtbd

ViY 

 מולדת
 זכויות האדם

https://www.galim.org.il/nat
ion/unit/%D7%96%D7%9B
%D7%95%D7%99%D7%9

-5%D7%AA
%D7%94%D7%90%D7%9
3%D7%9D%3Flang%3Dh

e?lang=he 

 תעברי
zoom 

 
 

:009 

 חוסן וכלי כתיבה תמחברציוד: 

 עברית

טבלת השוואה בין  הכינו 

השנה   ליל הסדר חגיגת 

לשנים עברו )השוואה  

 (. מאפיינים 5של לפחות 

 שעה 1

 

 חינוך
zoom 

עם חצי  מלב אל לב
 כתה

10:00 

 חינוך
oomZ 

עם חצי כיתה  מלב אל לב
10:00 

 
 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה
10:00 

 בטקס צפירה ולאחריו צפייה
 https://w

ww.youtube.com/watch?
A-v=gHQHSr1rk 

 חינוך גופני
zoom 

 
10:00 

 מדעים
 zoom 

 
 שיעור עם ליאור

10:00 
וכלי  תציוד: מחבר

 כתיבה.

 2שעה 
 

 מוסיקה
 zoom 

 שיעור עם ליאור
11:00 

 אנגלית
Zoom 

 שיעור עם נעמה
11:00 

ציוד: מחברת או דפי חשבון  
 וכלי כתיבה

 מתמטיקה
  -עת הדעת. 1

 3-חוברת שלב
כפל מספרים בתחום  22תרגול 

 לוח הכפל 

 .תרגול -2.דף עבודה 2

 מוסיקה
 

 –אנה פראנק 
ת במרחב גת נמצאמצ

 הכיתתי באתר בית הספר.

 תנ"ך
 ספר בראשית פרק ל"ז 

יוסף    
 הקשיבו וענו על השאלות

 
https://youtu.be/oV7N

OvNg4eI 

 
 3שעה 
 

 עברית

עת הדעת חסידי  
 העולם -  קריטריונים 

 אנגלית
 

משימה מתוקשבת שתינתן 
 במהלך שיעור הזום.

 עברית
ולאחריו   השואה סרט בנושא

  הילדים יציירו ציור 
https://www.youtube.com/

watch?v=_5C4WO_82D0   

 מתמטיקה
כפל ללא הפסקה-השבחה   

http://www.hashbacha.or

g/items.asp?id=783 

 מתמטיקה
 zoom 

 
-כפל וחילוק בתחום ה

100 
 ציוד: מחברת + קלמר

12:00 

 

 4שעה 
 

https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?lang=he&page=23322&tr=mr3o1rogm&student_tirgul=1&youtube=jE8rUtbdViY
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.galim.org.il/nation/unit/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%3Flang%3Dhe?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=gHQHSr1rk-A
https://www.youtube.com/watch?v=gHQHSr1rk-A
https://www.youtube.com/watch?v=gHQHSr1rk-A
https://youtu.be/oV7NOvNg4eI
https://youtu.be/oV7NOvNg4eI
https://www.youtube.com/watch?v=_5C4WO_82D0
https://www.youtube.com/watch?v=_5C4WO_82D0
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=783
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=783


 מדעים
 

 דפי עבודה  
  "המסה-התכה" 

 
פים נמצאים במרחב הד

ית הכיתתי באתר ב
 הספר.

 אנגלית 
 

 דף עבודה
הדף יעלה למרחב הכיתתי 

באתר בית בית הספר ביום 
 שלישי בבוקר. 

 מדעים
 ת תכונת המסיסו – גלים 

https://www.galim.org.il/e
nglish/unit/%D7%AA%D

7%9B%D7%95%D7%A0
%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7
%A1%D7%99%D7%A1

%D7%95%D7%AA/2?lan
g=he 

 

 מתמטיקה
 

צורות -1דף עבודה 
 הכפל

 
דפי העבודה מצורפים 
 כקובץ לתכנון השבועי

 

 5שעה 
 

zoom 
12:00 

 שיעור בחירה
 אמנות/תאטרון

zoom 
13:00 

 ריקוד שורות

zoom 
14:00 

מתמטיקאי צעיר עם  שיעור
 מריה

 

zoom 
14:00 

 רדיו "קול אופירה"
 
 
 

zoom 
11:00 

 יוגה עם דיאנה
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zo
om.us/j/886188297
86?pwd=RDhwVn
BCVVBzT0Y1NW9
aOWljQVNGQT09 
 
Meeting ID: 886 
1882 9786 
Password: 175966 

שיעורים 
נוספים 

zoom - 
 רשות

 

https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://www.galim.org.il/english/unit/%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA/2?lang=he
https://us02web.zoom.us/j/88618829786?pwd=RDhwVnBCVVBzT0Y1NW9aOWljQVNGQT09
https://us02web.zoom.us/j/88618829786?pwd=RDhwVnBCVVBzT0Y1NW9aOWljQVNGQT09
https://us02web.zoom.us/j/88618829786?pwd=RDhwVnBCVVBzT0Y1NW9aOWljQVNGQT09
https://us02web.zoom.us/j/88618829786?pwd=RDhwVnBCVVBzT0Y1NW9aOWljQVNGQT09
https://us02web.zoom.us/j/88618829786?pwd=RDhwVnBCVVBzT0Y1NW9aOWljQVNGQT09

