
 
 
 

 
 

  למידה מרחוק בבית הספר "בן-צבי"
 

  מערכות על פי שכבות
 

 לשבוע שבין 29.03.2020 - 03.04.2020
 
 
 
 

 



  שכבה א'
 

יום ראשון-
29.03 

יום שלישי- יום שני 30.03
31.03 

יום רביעי-
01.04  

יום חמישי-
02.04 

יום שישי -
03.04 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
 בחשבון

 משימה לימודית
  במדעים

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
  בחשבון

 משימת
 מחנך/ת הכיתה

 שם המשימה +
  קישור:

 
 חג הפסח
 מתקרב

 
 שני סיפורים

 קצרים +שאלות
 סיפור השני ליום

 רביעי
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 חיבור בשרשרת עד

10  
 

 תרגול באתר "עשר
 אצבעות"

 
 

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 משחק: סימני

 אביב
 

 פסח במדבר
 

 פעילות באתר
  "אופק"

 שם המשימה +
 קישור:

 
 חג הפסח
 מתקרב

 שם המשימה +
 קישור:

 
 חיבור וחיסור עד

20  
 

 פעילות באתר
  "אופק"

 שם המשימה +
 קישור:

  
 משימת רגשות

- 
 מצורף

 לתלמידים דף
 עבודה עם

 שאלות רגשיות
  על המצב .

 

 יצירתית
  שני שרעבי

 
 תולעת משחק

 יצירה
 

 פעילות יצירתית  
  שני שרעבי

 
 סרטונים

 שמדגימים איך
 לצייר פרח
 ופרפר לחג

 האביב
 המתקרב.

 

 
 
 

  פעילות יצירתית
 שני שרעבי

 
 יצירה מגלילי

 נייר זחל צבעוני

 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית

 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 בונוס- לכל

 הגוף!!
 צוות חנ"ג

  תהנו ובהצלחה, אורית, יעל, ליאור וכל צוות בית הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://drive.google.com/file/d/1AEosi68CtyzmLioEMyTMSz0l_Y0X5JAF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AEosi68CtyzmLioEMyTMSz0l_Y0X5JAF/view?usp=sharing
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FlowerAdditionThreeAddendsUpTo10
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FlowerAdditionThreeAddendsUpTo10
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FlowerAdditionThreeAddendsUpTo10
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FlowerAdditionThreeAddendsUpTo10
https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FlowerAdditionThreeAddendsUpTo10
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4df535ce-a52b-4a46-8627-6484cd460ae9&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4df535ce-a52b-4a46-8627-6484cd460ae9&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a615dfa0-d0a3-49e5-a261-93bb02144a40&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/1AEosi68CtyzmLioEMyTMSz0l_Y0X5JAF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AEosi68CtyzmLioEMyTMSz0l_Y0X5JAF/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6e755f7f-61df-44d1-9850-9e50d4674fe4&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6e755f7f-61df-44d1-9850-9e50d4674fe4&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6e755f7f-61df-44d1-9850-9e50d4674fe4&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://youtu.be/geHUfA9uU-E
https://youtu.be/geHUfA9uU-E
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=jcPCO2e3euI%20https://www.youtube.com/watch?v=XnE6jrc_Xb4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Em3ruXCe7oo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Em3ruXCe7oo&feature=emb_logo
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8


  שכבה ב'
 

יום ראשון-
29.03 

יום שלישי- יום שני 30.03
31.03 

יום רביעי-
01.04  

יום חמישי-
02.04 

יום שישי -
03.04 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

 משימה לימודית
 בעברית

 

 משימה לימודית
  בחשבון

 משימה לימודית
  במדעים

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
  בחשבון

 משימת מחנך/ת
 הכיתה

 שם המשימה +
 קישור:

 
 משימת קריאת
 טקסט ותרגול

 
 על התלמידים

 לענות על
 שיעורים ראשון
 ושני במחברת

 שם המשימה +
 קישור:

 
 הכרת המספרים

  עד 100
 

 תרגול באתר
 "עשר אצבעות"

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 בעלי חיים
 בסביבה

 
 פעילות באתר

 אופק

 שם המשימה +
 קישור:

 
 משימת קריאת
 טקסט ותרגול

 
 על התלמידים

 לענות על
 שיעורים שלישי
 ורביעי במחברת

 שם המשימה +
 קישור:

 
 סדרות (מושית

 הבלשית)
 

 פעילות באתר
  "אופק"

 
 

 משימת רגשות
- 

 מצורף
 לתלמידים דף

 עבודה עם
 שאלות רגשיות

  על המצב .

  פעילות יצירתית
 צור עיטם

 
 אנימציה
 קלאסית
 ואנימציה
 דיגיטלית,
 המשימות
 במצגת
 שיתופית

 
 

  פעילות יצירתית
 צור עיטם

 
 אנימציה
 קלאסית
 ואנימציה
 דיגיטלית,
 המשימות
 במצגת

 שיתופית
 

 
 

  פעילות יצירתית
 צור עיטם

 
 אנימציה
 קלאסית
 ואנימציה
 דיגיטלית,
 המשימות
 במצגת

 שיתופית
 

 
 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 בונוס- לכל

 הגוף!!
 צוות חנ"ג

 
  תהנו ובהצלחה,

  הילה, מיכל, ארנון, יערית, שלמה, ליאת וכל צוות בית הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
http://kria.co.il/uploaded/lesson_4.pdf
http://kria.co.il/uploaded/lesson_4.pdf
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://www.matific.com/isr/he/teachers/content/pdf-worksheets/pdf-worksheets-browse?Grade=c17927f5-07bb-46bd-98cb-e6bf3bf5db7c&Textbook=2ab18cc1-7392-4213-9e6c-54dbae7b57d3&Chapter=All
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d544b7c7-029b-4857-a06e-e84cb1b1e6fc&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=d544b7c7-029b-4857-a06e-e84cb1b1e6fc
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d544b7c7-029b-4857-a06e-e84cb1b1e6fc&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=d544b7c7-029b-4857-a06e-e84cb1b1e6fc
http://kria.co.il/uploaded/lesson_4.pdf
http://kria.co.il/uploaded/lesson_4.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=3d4ac44b-7368-47d9-9382-28e1aa91d28a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=3d4ac44b-7368-47d9-9382-28e1aa91d28a&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LmetbJP3kyZRgGM2HI-490Yi3_9TJkC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8


 

  שכבה ג'
 

יום ראשון-
29.03 

יום שלישי- יום שני 30.03
31.03 

יום רביעי-
01.04  

יום חמישי-
02.04 

 יום שישי -03.04

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
 במתמטיקה

 

 משימה לימודית
  במדעים

 משימה
 לימודית
 באנגלית

 משימה לימודית
  במתמטיקה

 

 משימת מחנך/ת
 הכיתה

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 פסח - שמות
 החג ומנהגים

 
 פעילות באתר

  "אופק"
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
  צעצועי כפל

 
 פעילות באתר

  "אופק"

 שם המשימה +
 קישור:

 
  אנרגיה - מבוא

 
 משימה

 באמצעות
 מסמכים
 שיתופיים

 שם המשימה +
 קישור:

 
 חזרה על אוצר

 מילים
 

 משימה
 באמצעות
 מסמכים
 שיתופיים

 
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 מספרים מצריים

 
 פעילות באתר

  "אופק"

 שם המשימה +
 קישור:

 
 לכבוד חג

 הפסח-כתיבת
 ברכה וציור

  לילדי הכיתה

  פעילות יצירתית
 שני שרעבי

 יצירה מהנה
 במיוחד

  פעילות יצירתית 
  שני שרעבי

 יצירה מגלילי
 נייר זחל צבעוני

 

 
 

  פעילות יצירתית
 שני שרעבי

 כתיבת השם
 בכתב חרטומים

 

 
 
 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית

 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית

 בונוס- לכל הגוף!!
 צוות חנ"ג

 

 
  תהנו ובהצלחה,

  אסתר, נאוה, אורית, דניאל וכל צוות בית הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a7d902d9-ef66-4097-9f9e-0f4f36d9be2a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a7d902d9-ef66-4097-9f9e-0f4f36d9be2a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a7d902d9-ef66-4097-9f9e-0f4f36d9be2a&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b5f3bec0-cc85-4d10-81c2-be82283b5ace&language=he&sitekey=ebag
https://docs.google.com/forms/d/1O2H3A4f3a6bHKaBjr7Zb7o9htuigsX13RmqXE1Xd4bY/edit
https://forms.gle/WhaaCSLSdLYKCtZV7
https://forms.gle/WhaaCSLSdLYKCtZV7
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c8992129-0af0-42ec-a724-f357f33a89c4&language=he&sitekey=ebag
https://www.youtube.com/channel/UCtFSeQTTjc9w_t9EycG4gPA
https://www.youtube.com/channel/UCtFSeQTTjc9w_t9EycG4gPA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Em3ruXCe7oo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Em3ruXCe7oo&feature=emb_logo
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=aa6000c4fc&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1661505039825545073&th=170eda07db52a771&view=att&disp=safe&saddbat=ANGjdJ-swPQNwjpDOLbL3ml52Qz6bZqWbjUONgxle-qLP4tfZdbTqs8sHO4OQ991RBwNKcjRKhsywWJSF0jL4bmSbDkk8mQRFKJ0lF9isAFuCGENavb_RJ95BiPCmNN_DIGcS9peBmx9RmIRHQ4aGsxmbQPGw5LxyTohl4g0OU4BYNegT9YAw7j0fNamrPBxICx2LY_OC5T2BqO43YXJpxdSbRh0OJ8i7Q5DjEw0g5nbt0TyH4UzEKqDar-Ctrur1bIxsBngYmJLwThpeBEpoZFKz_ughynNNpL-TpstHZUXbozMx_B42opVeQYFxvs22E7gfXON06UnwDsuvqUs73DnbD8o0eI93DvG0haTnX8FIcZjTZG4Ihyu1gJTUWhtzRZLGXPCEPXQZZEInB-_vMckIZTRcMUCIGmtNCKOg9sJqLRcTAHzn7WpOXwUtcLeNIcP05C22ZccWtsJ_zhK74L3X2MJQfeu_w6nL7W72R8P1Q6sO8trvhBcXEkpfPpHJXwFqTTTIOUSOBdY5-VWV9AuyMaHgkENiFpKwJVi7StfW2lUYsNfKpLV2fYDYu2uu2-MqTklI2tnspBBdH0EaXBU-MlB-FplK3wyXZiE__wlKK4urVhnyzHrU55bZFn2OlVUobcsEDr1HQnlY9r1NG-mQB8MJ0j2gaSPJVCBQnJ_OPjAFSIqfoHOMaKAS8g
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=aa6000c4f
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=aa6000c4f
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8


  שכבה ד'
 

יום ראשון-
29.03 

יום שלישי- יום שני 30.03
31.03 

יום רביעי-
01.04  

יום חמישי-
02.04 

יום שישי -
03.04 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

 משימה לימודית
  בעברית

 

 משימה לימודית
 במתמטיקה

 
  

 משימה לימודית
  במדעים

 
 

 משימה לימודית
  בעברית

 
 

 משימה לימודית
 באנגלית

 
 

 משימת מחנך/ת
 הכיתה

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 

  "שתי כובסות
 בערב פסח"

 
 
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 

 חידות מתמטיות
 ופעילות באתר
 גלים בעזרת

 מסמך שיתופי
 

 משימה באמצעות
 מסמכים
 שיתופיים

 

  שם המשימה +
 קישור:

 
 מתכננים דוד

 שמש
 

 משימה באתר
 "אופק"

 
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 "מצעד האביב"

 
 שיר + שאלות

 בכלים שיתופיים
 

 משימה
 באמצעות
 מסמכים
 שיתופיים

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 

ABC חזרה  
 

  שיר נוסף
 

 ימי השבוע
משימה לכיתה ד'

3 
 

  משימה לכיתות
 ד'1, ד'2,ד'4, ד'5

 משימה
 באמצעות
 מסמכים
 שיתופיים

 
 
 
 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 כל מחנך/ת

 שולח/ת
 משימה
 אישית

 לתלמידי
 כיתתו

 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה קלאסית

 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 

 
 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה קלאסית

 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 

 
 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה קלאסית

 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 

 
 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 בונוס- לכל

 הגוף!!
 צוות חנ"ג

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-E2dVhuLzFlMSIONq0BGnoG9Xm4fWJ8Oy3WnB7cOL9UAZkg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-E2dVhuLzFlMSIONq0BGnoG9Xm4fWJ8Oy3WnB7cOL9UAZkg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1EmqvGpU7iFj-FVPqd-Owf2nQzWBBk5sUGiILASZrOnc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EmqvGpU7iFj-FVPqd-Owf2nQzWBBk5sUGiILASZrOnc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EmqvGpU7iFj-FVPqd-Owf2nQzWBBk5sUGiILASZrOnc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EmqvGpU7iFj-FVPqd-Owf2nQzWBBk5sUGiILASZrOnc/edit
https://lo.cet.ac.il/player/?task=8e987ca3-9d55-46c2-bb25-e1f6ef2f6b84
https://lo.cet.ac.il/player/?task=8e987ca3-9d55-46c2-bb25-e1f6ef2f6b84
https://lo.cet.ac.il/player/?task=8e987ca3-9d55-46c2-bb25-e1f6ef2f6b84
https://lo.cet.ac.il/player/?task=8e987ca3-9d55-46c2-bb25-e1f6ef2f6b84
https://docs.google.com/presentation/d/1bFELL5b65ZaGqIcmkRFG1Ud21RJxnwdPSQvcWGARd5Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bFELL5b65ZaGqIcmkRFG1Ud21RJxnwdPSQvcWGARd5Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bFELL5b65ZaGqIcmkRFG1Ud21RJxnwdPSQvcWGARd5Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bFELL5b65ZaGqIcmkRFG1Ud21RJxnwdPSQvcWGARd5Y/edit?usp=sharing
https://youtu.be/hq3yfQnllfQ
https://youtu.be/hq3yfQnllfQ
https://youtu.be/tKsIi1MH4lw
https://drive.google.com/open?id=14UxgDX5Z13raRY6Gkjwz4RZhvwf5C4zX
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9crP2Hv7y3hlQd3K8MHRUZ8rL44gh_Woy3mrj_dJawAboLg/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8


  תהנו ובהצלחה,
 שגית, שיר, דינה, נופר, ניר וכל צוות בית הספר

 
 

 

  שכבה ה'
 

יום ראשון-
29.03 

יום שלישי- יום שני 30.03
31.03 

יום רביעי-
01.04  

יום חמישי-
02.04 

יום שישי -
03.04 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה
 

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
 במתמטיקה

  

 משימה לימודית
  במדעים

 משימה לימודית
  בעברית

 

 משימה לימודית
 באנגלית

 

 משימת
 מחנך/ת הכיתה

 שם המשימה +
 קישור:

 
 עבודה בנושא

 המים
 

 משימה
 באמצעות

 מסמכים של
 שיתוף

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 חידה מתמטית
 + צפייה במשדר

 + משימה
 במסמך שיתופי

 משימה
 באמצעות

 מסמכים של
 שיתוף

 שם המשימה +
 קישור:

 
 מבנה היקום -

 משימה לשכבה
 ה'
 

 משימה
 באמצעות

 מסמכים של
 שיתוף

 שם המשימה +
 קישור:

 
 בממלכת
  הפעלים

 
 משימה

 באמצעות
 מסמכים של

 שיתוף

 שם המשימה +
 קישור:

 
Daily 

routines-
 פעולות יומיות.
 חזרה על הווה

 פשוט
 

 
 

 
 

 כל מחנך/ת
 שולח/ת
 משימה
 אישית

 לתלמידי
 כיתתו

 

  פעילות יצירתית
 שני שרעבי

 
 מנדלות לאביב

 
 

  פעילות יצירתית
  שני שרעבי

 
 הכנת פרח תלת

  מימד

 
 
 

  פעילות יצירתית
 שני שרעבי

 
 הכנת מתקן
 לעפרונות

 
 

 
 
 
 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 בונוס- לכל

 הגוף!!
 צוות חנ"ג

  תהנו ובהצלחה,
  ניר, זיו, דנה, שרון וכל צוות בית הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://forms.gle/TXoL1c4Jae41BiFJ6
https://forms.gle/TXoL1c4Jae41BiFJ6
https://docs.google.com/forms/d/1R23v-LdgCwCrhD2EPFMLMcEhd1z5vCfFKZYH_I4mRmc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R23v-LdgCwCrhD2EPFMLMcEhd1z5vCfFKZYH_I4mRmc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R23v-LdgCwCrhD2EPFMLMcEhd1z5vCfFKZYH_I4mRmc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R23v-LdgCwCrhD2EPFMLMcEhd1z5vCfFKZYH_I4mRmc/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeem3oTwdVOSupq1x7hrOSsXvwvMYK_yB4pwBg_yZ7NH35anQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeem3oTwdVOSupq1x7hrOSsXvwvMYK_yB4pwBg_yZ7NH35anQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeem3oTwdVOSupq1x7hrOSsXvwvMYK_yB4pwBg_yZ7NH35anQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://forms.gle/mQuU597xUyFNmQ2b9
https://drive.google.com/file/d/1t5SVsqDQJUeCuZXT8-CHSSu2I4bfP9h3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=koAO9hNqWKk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=koAO9hNqWKk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zCcpCyHX1tU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zCcpCyHX1tU&feature=emb_logo
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/ECxYJcnvyMw
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/3gi_IIpAJ34
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/Ks-lKvKQ8f4
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/5YCIQsGchgc
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/XXdXugGsSXk
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8
https://youtu.be/k-Sem1TGuC8


 
  שכבה ו'

 
 

יום ראשון-
29.03 

יום חמישי- יום רביעי-01.04 יום שלישי-31.03 יום שני 30.03
02.04 

 יום שישי -03.04

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

 בדיקת נוכחות עד
 השעה 10:00
 קישור לטופס

 

  סרטון מדיטציה
 

  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה  סרטון מדיטציה
 

 משימה
 לימודית
  בעברית

 אורנה מנדולה

 משימה
 לימודית

 במתמטיקה
 

 משימה לימודית
  במדעים

 משימה לימודית
  בעברית

 משימה לימודית
  באנגלית

 משימת מחנך/ת
 הכיתה

 

  שם המשימה +
 קישור:

 
  טקסט מידעי
 בנושא האביב

 
 משימה

 באמצעות
 מסמכים של

 שיתוף

 שם המשימה +
 קישור:

 מעגל ועיגול

 פעילות באתר
 "גלים"

 

 שם המשימה +
 קישור:

 
 שרשרת המזון

 
 משימה באמצעות

 מסמכים של
 שיתוף

 שם המשימה +
  קישור:

 
 עבודה במגדר

  שכבת ו
 

 משימה
 באמצעות

 מסמכים של
 שיתוף

  

 שם המשימה +
 קישור:

 
 משימה בגוגל
 פורמס . חזרה
WH על שאלות  

 
 

 
 
 

 כל מחנך/ת
 שולח/ת
 משימה
 אישית

 לתלמידי
 כיתתו

 
 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה
 קלאסית
 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 
 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה קלאסית

 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 

 
 

  פעילות יצירתית
  צור עיטם

 
 אנימציה
 קלאסית
 ואנימציה
 דיגיטלית,

 משימות במצגת
  שיתופית.

 העלאת תוצרים
 והתקדמות לפי

 קצב הכנת
 ההנחיות

 

 
 

 פעילות
 ספורטיבית

  כל חלקי הגוף
  צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית
  אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 אירובי+ כוח
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית

 רגליים+ בטן
 צוות חנ"ג

 פעילות
 ספורטיבית

  ידיים+ רגליים
 צוות חנ"ג

 פעילות
  ספורטיבית
 בונוס- לכל

 הגוף!!
 צוות חנ"ג

 
  תהנו ובהצלחה,

 שלומית, שרי, רונן וכל צוות בית הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdNzysUp0UtDPEJzh-FsF2IQOhfSI1U58E9IvjqU20B4oSQ/closedform
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://www.youtube.com/watch?v=idImn7gcgXs
https://docs.google.com/forms/d/1ERMGe9J9QITEC_FooylkL3oAMGZm1yO0DIdRoaZ5sso/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ERMGe9J9QITEC_FooylkL3oAMGZm1yO0DIdRoaZ5sso/viewform?edit_requested=true
https://www.galim.org.il/math/unit/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C%3Flang%3Dhe
https://docs.google.com/forms/d/1RPEdsUDWzPTBE8W6jgh6vNPcqO72ccpu-8SsxtwBhZw/edit
https://forms.gle/ZJ4MmkhhnjgVcEwB9
https://forms.gle/ZJ4MmkhhnjgVcEwB9
https://forms.gle/ZJ4MmkhhnjgVcEwB9
https://forms.gle/ZJ4MmkhhnjgVcEwB9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMguf4egF0GH0XIbNsCh83UR-bavfS3teSbKK-FrzLe2WMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMguf4egF0GH0XIbNsCh83UR-bavfS3teSbKK-FrzLe2WMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMguf4egF0GH0XIbNsCh83UR-bavfS3teSbKK-FrzLe2WMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMguf4egF0GH0XIbNsCh83UR-bavfS3teSbKK-FrzLe2WMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMguf4egF0GH0XIbNsCh83UR-bavfS3teSbKK-FrzLe2WMw/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
https://docs.google.com/presentation/d/1k9XSt_jfZnvYxTKQ7C6ZPE8lVBQdbRwaxLI51f0bMYo/edit#slide=id.g7203e7a96c_1_25
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