
למידה מרחוק שכבת ג'

בית ספר רביבים אדם, טבע, מנהיגות



נתחיל כל בוקר בקריאת בוקר של 15 דקות. 
נשמח לשמוע איזה ספר אתם קוראים. ניתן 

לכתוב בקישור הזה

למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  שישי 3.4.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
קישור לטופס

יש להשתדל למלא את הטופס עד 
השעה 11:00

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

היום נצא למסע במצרים העתיקה בעקבות הפירמידות
להצטרפות למסע לחצו כאן

חג פסח שמח
באהבה
צוות ג-ד

https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/
https://drive.google.com/file/d/1PTHkW8uwKEHyOrcFtQnfNozk2kNSWqRl/view?usp=sharing


למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  חמישי 2.4.20 - יום המדע

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
קישור לטופס

הקפידו למלא את הטופס עד 
השעה 11:00 1

2

3

4

חשיבות אכילת פירות וירקות שיעור מדעים
משימה במדעיםבחמישה צבעים

בצעו את המשימות באתר אופקאלופים בשטיפת ידייםשיעור מדעים

בצעו את המשימות באתר אופקמחזור החיים של הצמחשיעור מדעים

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

 לחצו כאן למערכת שיעורי זום לשבוע הקרוב

נתחיל כל בוקר בקריאת בוקר של 
15 דקות. נשמח לשמוע איזה ספר 

 אתם קוראים. ניתן לכתוב בקישור
הזה

 קישור לפעילויות ליום המדע                     קישור לפעילויות ליום המדע

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1FmcOFu9Uf3HKBFAAbuwYB4IDRgy2Uurzb91Qz6enl10/edit#slide=id.g7282aec7eb_0_104
https://lo.cet.ac.il/player/?task=735e0da6-9afe-4426-8003-cf9afca1a9da
https://lo.cet.ac.il/player/?task=7f9b4cc4-2d1e-4b47-be9c-ac5efedd5b74
https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157971381875761&id=127569645760
https://govextra.gov.il/most/most-site/scienceday2020/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral


למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  רביעי 1.4.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
הקפידו למלא את הטופס עד השעה 11:00קישור לטופס 1

2

3

4

קישור לסרטון בריינפופמנהגי הפסח וצלחת הפסחשיעור עברית
197-198

קישור לשיעורשיעור מדעים
בצעו את המטלות בשיעור ואת 

המשימות באתר אופק

חוברת שבילים פלוס 9מתמטיקה
עמודים 201-203

משימות באופק בגיאומטריה

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

  לחצו כאן למערכת שיעורי זום לשבוע
הקרוב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_363/subjects_2627/
https://docs.google.com/document/d/1qCPFgVASqOCF89M-cCuF7TeRrsRNdKfip-BAIe8qjhA/edit
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/


למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  שלישי 31.3.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
הקפידו למלא את הטופס עד השעה 11:00קישור לטופס 1

2

3

4

חזרו לטקסט ריח של פסח אותו שיעור עברית
ניתחנו בשיעור הקודם בעמוד 192

ענו על השאלות בעמוד 193 לשיחה ולכתיבה 
1-5

משימה באופק: "פסח שמות החג ומנהגים"

קישור לשיעורשיעור מוסיקה
היכנסו לסרטון שהכינה המורה 

מעיין באתר בית הספר.

בחוברת עמוד 69,70 תרגול האות אנגלית
Hh

בספר עמודים 49-51

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

  לחצו כאן למערכת שיעורי זום לשבוע
הקרוב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/


למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  שני 30.3.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
הקפידו למלא את הטופס עד השעה 11:00קישור לטופס 1

2

3

4

קישור למשימהכתב חרטומיםשיעור אומנות

קישור לשיעורשיעור תנ"ך- בראשית פרק ל"ז
היכנסו למצגת וקראו את הפסוקים 
(ניתן לקרוא גם בספר), קראו את 

הסיכום וענו על השאלות

חוברת שבילים פלוס 9מתמטיקה
המשך נושא גימטריה

עמודים 197-201

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

  לחצו כאן למערכת שיעורי זום לשבוע
הקרוב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1xoswU73Uaibq_3FY7G9uRQd356o8ljJawBer1q0OINs/edit?usp=sharing
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/


נתחיל כל בוקר בקריאת בוקר של 15 דקות. 
נשמח לשמוע איזה ספר אתם קוראים. ניתן 

לכתוב בקישור הזה

למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  ראשון 29.3.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
קישור לטופס

יש להשתדל למלא את הטופס עד 
השעה 11:00

היום נצא למסע במקסיקו להכיר את היוצרת פרידה קאלו.
להצטרפות למסע לחצו כאן

 לחצו כאן למערכת שיעורי זום לשבוע הקרוב

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

בכל יום יש להיכנס לעשר אצבעות ולבצע משימות במשך חצי שעה לפחות.

https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/18nynH4w28JyI8wafFmvpSWcmJGQ9r-q6rF61ZhWWUnQ/edit?usp=sharing
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/


נתחיל כל בוקר בקריאת בוקר של 15 
דקות. נשמח לשמוע איזה ספר אתם 

קוראים. ניתן לכתוב בקישור הזה

למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  חמישי 26.3.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
קישור לטופס

מי שעוד לא העלה נשמח אם תעלו 
לכאן תמונה מצחיקה, לשיפור מצב 

הרוח 1

2

3

4

סיפור יציאת מצריםמשימה באופק בנושא פסחשיעור עברית

קישור לשיעורשיעור ספורט עם המורה סיגל
היכנסו לשיעור חינוך גופני 2

(הסרטון מצד ימין)

שיעור מתמטיקה שכבתי בזום
בנושא חיבור וחיסור במאונך

קישור לשיעור
השיעור יתקיים בשעה 18:00

יש להצטייד במחברת מתמטיקה, 
חוברת שבילים פלוס 8 וקלמר

מוזמנים להיכנס לדף חדש באתר בית הספר לומדים רחוק ומרגישים קרוב

https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://padlet.com/zlilha/2ro4iypfwxtx
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93/
https://zoom.us/j/215068102
https://revivimgt.tik-tak.net/%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-2/


נתחיל כל בוקר בקריאת בוקר של 15 
דקות. נשמח לשמוע איזה ספר אתם 

קוראים. ניתן לכתוב בקישור הזה

למידה מרחוק  שכבת ג’
יום  רביעי 25.3.20

טופס נוכחות "מה נשמע?" 
קישור לטופס

מי שעוד לא העלה נשמח אם תעלו 
לכאן תמונה מצחיקה, לשיפור מצב 

הרוח 1

2

3

4

שיעור מתמטיקה בנושא גימטריה
שימו לב, העמודים במצגת הם קישור למצגתחוברת שבילים פלוס 9

בחוברת שבילים פלוס מספר 9

קישור לשיעורשיעור ספורט
צלמו את עצמכם בשיעור ושלחו 

לקבוצה הכיתתית

קישור לשיעוריםשיעור עברית בנושא פסח
אין צורך לענות על השאלות 

בחוברת, רק על השאלות במצגת

https://forms.gle/2nvoCckFQWcHaauJ6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67c1TCEIPeOT-lcvFvc0pmjjXA3SOvkK27oow_WeGGJ1pLQ/viewform
https://padlet.com/zlilha/2ro4iypfwxtx
https://docs.google.com/presentation/d/1R4khI1o3g4s1NCHD3lkQpX23Lajg2P40ACSgik_3IWE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=XXdXugGsSXk&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/18433QEOsAJfvY20pL8_Q_B9aCY0sPYaNuOUKB4664MQ/edit?usp=sharing


מאגר פעילויות נוספות

מידעון רביבים
מערכת שיעורים לאומית של משרד החינוך

מכון דוידסון- דף מיוחד לילדים שנשארים בבית
ערוץ כאן חינוכית ביוטיוב- שידורים חיים כל בוקר

המעבדה לילדים ולילדות- הרצאות בנושאים מדעיים
היסטוריה לילדים- הרצאות לילדים בתחומי היסטוריה

 פודקאסט לילדים- ראש מלא סיפורים
פודקאסט לילדים- ילדי הטבע
פודקאסט לילדים- אבא למה?

סדנאות יצירה ביתיות
אוריגמי לילדים

סטנדאפ לילדים

משימה מהמפגש הבוקר:
צפו במידעון בית הספר (הקישור הראשון ●

מצד ימין)
 בחרו ידיעה אחת שעניינה אתכם במיוחד ●

ואינה ידיעה של הכיתה שלכם.
כתבו במחברת עברית פסקה מדוע ●

בחרתם בידיעה זו.
העבודה תיבדק בסיום החופשה●

https://en.calameo.com/read/0050083761a54024dbac0
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.davidsoncourses.com/stuck-at-home
https://www.youtube.com/user/23tv
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=15399
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2030
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2086
https://podcastim.org.il/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%98%D7%91%D7%A2/
https://podcastim.org.il/%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%94/
https://www.hasadna100.com/homeprojects?fbclid=IwAR0e6Xi2ky0Z6AoBAmf9vTAik1UtZRD5KcZzt_WEOjoPrK6PuOfb32GyE-E
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%99+%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA+%D7%A7%D7%9C+
https://standupist.co.il/category/stand-up-for-kids/


 

בוקר טוב  תלמידים יקרים שלי,

מקווה ששלומכם טוב ואתם מעבירים את הזמן בנעימים.

נכנסנו לשגרת לימודים אחרת, שונה ממה שהכרנו.

חשבתי לעצמי, מה אני הייתי עושה לו הייתי ילדה במצבכם.. הייתי כותבת ומתארת מה שעובר עליי.

מכאן נולדה משימת המנהלת לחופשת הקורונה.

נצא יחד לכתיבה של יומן מסע- חופשה בצל הקורונה

אז מה עושים?

1.     בחרו מחברת בכל גודל וצורה שתרצו, עטפו אותה יפה יפה, כמו שאתם אוהבים.

2.     הכינו שער – כתבו בו את שמכם והכיתה. כתבו את שם המשימה: יומן מסע- חופשה בצל הקורונה

3.     בכל יום כתבו פסקה שמתארת את היום שעבר עלייכם:

כיצד העברתם את זמנכם?

אילו תחושות / מחשבות עלו בכם במהלך היום?

מה עשיתם עם בני המשפחה?

מה עשיתם למען המשפחה/ חברים?

למי אתם מתגעגעים בימים אלה?

מה אתם מאחלים לעצמכם לימים הבאים?

** תוכלו להוסיף צילומים, ציורים, דוגמאות ליצירה שעשיתם במהלך היום.

** תלמידי כיתות א'-ב' כתבו משפטים קצרים, היעזרו בהורים והוסיפו  ציורים.

כשנחזור לשגרת הלימודים, אשמח לקבל את המחברות לעיון ואגיב.

מתגעגעת מאד ומאחלת לכם ימים טובים ורגועים!

איריס בוצר- מנהלת בית הספר

משימת המנהלת



מערכת זום שכבת ג-ד
בית ספר רביבים אדם, טבע, מנהיגות

חמישי רביעי שלישי שני ראשון

17:00 ג' אשל 10:00 ג' אשל 17:30 ג' אשל 17:00 ג' אשל אשל

18:00 ג' הדס 17:30 ג' הדס 17:30 ג' הדס 18:00 ג' הדס הדס

18:00 ג' רותם 17:30 ג' רותם 18:00 ג' רותם 18:00 ג' רותם רותם

11:00 ד' יערה 19:00 ד' יערה 14:00  ד' יערה יערה

12:00 ד' דולב 19:00  ד' דולב 10:15 ד' דולב דולב



 כתב חרטומים:

 אפשר לומר הרבה דברים רעים על המצרים הקדמונים
 שהעבידו את אבותינו, אבל יש כמה דברים מיוחדים שהם
 העניקו לעולם. אחד מהם הוא כתב החרטומים הקרוי גם

הירוגליפים.

 בכתב ההירוגליפים השתמשו משכילי מצרים, בהם כוהני דת
 ושרים. בכתב ההירוגליפים כל סימן הוא תמונה של עצם

כלשהו. הכתב מורכב מאוד ומכיל מאות סימנים.

 בפעילות זו נשתמש רק בסימנים המייצגים עיצורים בודדים,
 בדומה לכתב האלף-בית. בכתב החרטומים אמנם לא היו

 תנועות, אך למרות זאת ננסה להשתמש באותיות המעניינות
שלו כדי לכתוב מילים בעברית.

א.    הכינו שלט לדלת החדר/ הבית בכתב 
חרטומים. (החדר של ...., משפחת... + שמות בני 

המשפחה).

צביעה- צבעו את הסימנים השונים לפי התמונה 
המצורפת.

 ב.     כתבו כתב חידה מסתורי (אפשר לכתוב
 ברכה לחג פסח), בשפה שהתפתחה לפני כמעט

5,000 שנה. צלמו ושלחו בקבוצה הכיתתית



מצורף טקסט לקריאה 
קולית. תרגלו קריאה 

קולית של הטקסט שלוש 
פעמים ביום. הקפידו על 

קריאה מוטעמת תוך 
התייחסות לסימני הפיסוק. 
אתם מוזמנים לקרוא בפני 

ההורים, האחים ואפילו 
לצלם את עצמכם ולשלוח 

לסבתא וסבתא. 
כאשר אתם מוכנים 
וקוראים את הטקסט 

היטב, הקליטו את עצמכם 
קוראים ושלחו בפרטי 

למחנכת.


