
  בס"ד 

  רויטל יהודה-11מערכת מתוקשבת לכיתה ט'

 

    חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון  שעות

  -אנגלית   10:00-10:30
  שמחה נזירי
  חדד הודיה

  -מתמטיקה
  ליאת לוי

  בר נתנאל

  -אנגלית 
  שמחה נזירי
  חדד הודיה

  -מתמטיקה
  ליאת לוי

  בר נתנאל

  -משנה
  תמר מלקוב

  שבת שלום

  -תורה  מתמטיקה  אנגלית  מתמטיקה  אנגלית  10:30-11:00
  רבקה גבאי

  

  -ספרות   11:00-11:30
  נעמה בן שושן

  -הסטוריה
  זהבית

  -פיזיקה
  מיה יפרח

  -מדעים
  סעדיה נפתלי

  -אזרחות 
  רחום יהודית 

  

  -מדעים  11:30-12:00
  סעדיה נפתלי

  -הלכה
  רויטל יהודה

  -ספרות 
  נעמה בן שושן

  -נביא
  רבקה גבאי

  -הבעה
  רויטל יהודה

  

  

 

  



 

  ! מורים יקרים 

  של רויטל יהודה 11להלן מערכת שעות מתוקשבת לכיתה ט'

  , 17:00ולדווח לרכזת השכבה בסוף יום בשעה  על כל מורה לדאוג להכניס את המשימה המתוקשבת שלו לאתר,

  על מספר התלמידים שביצעו את המשימה ואלו שלא ביצעו את המשימה.

  

  רשימה של אתרי/ אפשרויות לימוד 

  ילקוט דיגטלי 

  שליחת משימות בווצאפ

  שיעור דיגטלי דרך הזום

  יצירת מסמך דרך הגוגל פורם 

  מרחבי הארץ על פי מקצועות. קבוצות ווצאפ של מורים להצטרף ל

  

    

  



  בס"ד 

  הודיה ממן-11'זמערכת מתוקשבת לכיתה 

 

    חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון  שעות
  -אנגלית   10:00-10:30

  ירדן גדג'
  אורית גזית

  -מתמטיקה
  תמר חדד
  בר נתנאל

  -אנגלית 
  ירדן גדג'

  אורית גזית

  -מתמטיקה
  תמר חדד
  בר נתנאל

  -משנה
  עמליה אלקובי

  שבת שלום

  -אנגלית   10:30-11:00
  ירדן גד'ג

  -מתמטיקה
  תמר חדד
  בר נתנאל

  -אנגלית 
  ירדן גד'ג

  אורית גזית

  -מתמטיקה
  תמר חדד
  בר נתנאל

  -תורה
  רבקה גבאי

  

  -גאוגרפיה  11:00-11:30
  יהודית רחום

  -הסטוריה
  זהבית

  -פיזיקה
  11ז'

  מיה יפרח
  -הבעה

  הודיה ממן

  -מדעים
  לירון 

  דקלה גרנבויים

  -הלכה
  הודיה ממן

  

  -פיזיקה  11:30-12:00
  מיה יפרח

  -הלכה
  הודיה ממן

  -ספרות 
  חני בלוי

  רבקה גבאי

  -נביא
  ישראל כהן

  -הבעה
  הודיה ממן

  

  

 



  ! מורים יקרים 

  הודיה ממן 11זלהלן מערכת שעות מתוקשבת לכיתה  

  , 17:00על כל מורה לדאוג להכניס את המשימה המתוקשבת שלו לאתר, ולדווח לרכזת השכבה בסוף יום בשעה 

  על מספר התלמידים שביצעו את המשימה ואלו שלא ביצעו את המשימה.

  

  רשימה של אתרי/ אפשרויות לימוד 

  ילקוט דיגטלי 

  משימות בווצאפשליחת 

  שיעור דיגטלי דרך הזום

  יצירת מסמך דרך הגוגל פורם 

  מרחבי הארץ על פי מקצועות. קבוצות ווצאפ של מורים להצטרף ל

    

  

  

  



  בס"ד 

  11'חמערכת מתוקשבת לכיתה 

 

    חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון  שעות
  -אנגלית   10:00-10:30

  ליבי פרסיק
  -מתמטיקה

  אמה
  -אנגלית 

  ליבי פרסיק
  -מתמטיקה

  אמה
  -משנה

  תמר מלקוב
  שבת שלום

  -אנגלית   10:30-11:00
  ליבי פרסיק

  -מתמטיקה
  אמה

  -אנגלית 
  ליבי פרסיק

  -מתמטיקה
  אמה

  -תורה
סיגלית 
  אברהם

  

  -ספרות   11:00-11:30
  נעמה בן שושן

  -הסטוריה
  זהבית

  -פיזיקה
  מיה יפרח

  -מדעים
  סעדיה נפתלי

  -אזרחות 
  רחום יהודית 

  

  -מדעים  11:30-12:00
  סעדיה נפתלי

  -הלכה
  רבקה גבאי

  -ספרות 
  נעמה בן שושן

  -הבעה
  נירה וטורי

  -הבעה
  נירה וטורי

  

  

 

  

  

 

 



  ! מורים יקרים 

  נועה אלעזריה  11תוקשבת לכיתה ח'להלן מערכת שעות מ

  , 17:00בשעה על כל מורה לדאוג להכניס את המשימה המתוקשבת שלו לאתר, ולדווח לרכזת השכבה בסוף יום 

  על מספר התלמידים שביצעו את המשימה ואלו שלא ביצעו את המשימה.

  

  רשימה של אתרי/ אפשרויות לימוד 

  ילקוט דיגטלי 

  שליחת משימות בווצאפ

  שיעור דיגטלי דרך הזום

  יצירת מסמך דרך הגוגל פורם 

  מרחבי הארץ על פי מקצועות. קבוצות ווצאפ של מורים להצטרף ל

  

  

  

  


