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1 

 
 

  ִמְפגַּשׁ זוּם מוִּסיָקה
 

 
 

 ִמְפגַּשׁ זוּם ִעְבִרית
ָעה 10:30 ָׁ  בְּש

  ֶטֶקס זִכָּרוֹן
וָֹאה ּׁ  יוֹם ַהש

 
 

 ִמְפגַּשׁ זוּם ִעְבִרית
ָעה 10:00 ָׁ  בְּש

 
 

 מפגש זום לימור

יַמת ְקִריָאה ִׂ  ְמש
ָעה ָ ּׁ  וְַהְקלָָטה ַעד ַהש

11:00 

2 
 
 

בּוֹן ְׁ  ִמְפגַּשׁ זוּם ֶחש

ִעְבִרית יַמת ֲעבוָֹדה בְּ ִׂ    ְמש
ִעְקבוֹת ִמְפגַּשׁ זוּם  בְּ

 משימה במצגת
 מלווה שיעור+
 משימה באופק

 
 
 

 ִמְפגַּשׁ זוּם ִעְבִרית
ָעה 11:00 ָׁ  בְּש

 

ִעְבִרית יַמת ֲעבוָֹדה בְּ ִׂ    ְמש
ִעְקבוֹת ִמְפגַּשׁ זוּם  בְּ

ַעּמּוִדים 88-89
 ְּבחֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה.

 

 
 

בּוֹן ְׁ  ִמְפגַּשׁ זוּם ֶחש
ָעה 11:30 ָׁ  בְּש

 

3 

בּוֹן ְׁ יַמת ֲעבוָֹדה בְֶּחש ִׂ   ְמש
ִעְקבוֹת ִמְפגַּשׁ זוּם  בְּ

 ַעּמּוִדים 96-97
 ְּבחֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה.

  

 
 
 

בּוֹן ְׁ  ִמְפגַּשׁ זוּם ֶחש
 

בּוֹן ְׁ יַמת ֲעבוָֹדה בְֶּחש ִׂ  ְמש
ִעְקבוֹת ִמְפגַּשׁ זוּם  בְּ

ַעּמּוִדים 102-103
 ְּבחֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה.

 

4 

 
 

  ִמְפגַּשׁ זוּם
יַח ִעם יוֶֹעֶצת ִׂ  ש

  

בּוֹן ְׁ יַמת ֲעבוָֹדה בְֶּחש ִׂ  ְמש
ִעְקבוֹת ִמְפגַּשׁ זוּם  בְּ

ַעּמּוִדים 99-101
 ְּבחֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה.
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בוַּע ָ ּׁ ַמֲהלַךְ ַהש ֵַּע בְּ ָעלַי לְַבצ ֶׁ ימוֹת נוָֹספוֹת ש ִׂ  ְמש

לָּכֶם: ֶׁ בוִּעי ש ְ ּׁ כְנוּן ַהש ּתִ ימוֹת בַּ ִׂ ש בְּצוּ ֶאת ַהּמְ ַׁ  *ָאנָּא ש

  ִעְבִרית:1.

יַמת כְִּתיָבה.● ִׂ  ְמש

ִריָאה.● ּפֵר ֶאת ֶקֶצב ַהּקְ ַׁ ּקוֹת. ַהְקּפִידוּ לְַתְרגֵּל ְקִריָאה קוֹלִית יוְֹמיוִֹמית כְֵּדי לְש ל לְָפחוֹת 10 דַּ ֶׁ  ְקִריַאת בֶֹּקר ש
בּוֹן2. ְׁ  ֶחש

ְרגִּילִים.● יַמת ּפְִתרוֹן ּתַ ִׂ  ְמש

ִעים3.  ַמדָּ

ִמְטבַּח● יָמה בָּאֶֹפק- כֵּלִים בַּ ִׂ  ְמש
יָמה בְּחוֶֹבֶרת ָהֲעבוָֹדה 118-120● ִׂ  ְמש

נוּת4.  ָאּמָ

ֲחָפִצים.● נוּת בַּ יַמת יְִציָרה- ָאּמָ ִׂ  ְמש

ִרים ְמֻקוָּנִים5. דָּ ְׁ  ִמש

ר / נוִּרית זרחי●  ִעְבִרית- ֶאְסּתֵ
גִים● ָ ּׂ  גֵּאוֶֹמְטְריָה- ְמֻצלִָּעים וֲַחזָָרה ַעל ֻמש
צוּי● ִעים- הירגז ַהּמָ  ַמדָּ


