
 30.4.20 - 26.4.20תש"פ   4ד'  למידה מרחוק 2תכנית 

      מחנכת: מירי נאור
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבצע קומיקס 

 ."את החולשה הגדולה של דורנו: "השופינג  -צולי, אגרתה ושאר החברים מעמידים בפנינו מראה

 .החברהומרגשת, בשילוב קומיקס, הם לוקחים אותנו למבצע לשינוי פני בדרך הומוריסטית  

 ???האם יצליחו במשימה 

 

 

 

                                           

 הודעות...ות...הודעות...הודעות...הודעות...הודע

 

 תלמידים והורים יקרים 

     .  18:00בשעה  כיתתי   zoomבמפגש   , הל ונפגעי פעולות איבה ביחדנקיים את טקס יום הזיכרון לחללי צ  ינ ביום ש

 . נואית לצפות ההורים מוזמנים    נר זיכרון לידכם. ניחוה . אנא לבשו חולצה לבנה.   הילה טמבור עורכת  , הילה קראוש  ו חני   ותמפיקאת הטקס  

 להיכנס לשידור במערכת השידורים הלאומית לשיעור אוריגמטרייה )גיאומטריה עם אוריגמי( של מירי גולן לכבוד יום העצמאות  ביום שני מומלץ

 . חללי צה"לל כרון יזיום הבנושא לפני הצפירה. נעמוד ביחד בצפירה ונקיים שיעור  10:45 ה  ע שב   zoom -נקיים מפגש כיתתי ב  ביום שלישי 

 . לזכרם  ים נר זיכרון וירטואליליקדמ – "הדלקת נר לזכרם" מצרפת, קישור לפרוייקט  

  . הכנסו לקישור.zoomבאמצעות אפליקציית  20:00בשעה   zoomהורים כיתתית במפגש נקיים אסיפת   ביום חמישי

 danabs38@gmail.com: דק'( לדנה למייל   2דיו אופירה" מוזמנים לצלם ולשלוח סרטון )עד ם להצטרף ל"רניילדים המעוניי

 (. כחמש דקות לפני תחילת המפגש יםלקישור  )יש להכנס . יםאפ בבוקר המפגש'שלח בוואטצי לעיתים הוא בתכנית השבועית  ישובצו  שור לשיעורי זום יק

 במקצועות השונים אליהם עליכם להקפיד ולהיכנס. מצורפים קבצים שימו לב, 

 ותהנו מהפעילויות שבו.  אתרל  כנסוה  .יוזמה למען הקהילה תזכורת אודות האתר שהסטודנטיות שלנו הכינו כ

     מירי  עצמאות שמח,  

 

 בית חינוך אופירה נבון
 החדש  הקרוב זה וקרח

 

https://www.izkor.gov.il/?gclid=CjwKCAjw1v_0BRAkEiwALFkj5hcuAdcn1j4z9BchLWJrimq1cVZEtHt1frYv7Yd4o2uoOn--IkxJKBoCddgQAvD_BwE
mailto:danabs38@gmail.com
https://koblinerwebdesign.wixsite.com/ofiranavon


 

   

 
 

 
 שיעור 

   יום ראשון            לוח זמנים 

תש"פ  ב באייר

26.4.20        
 

            יום שני         

תש"פ  באייר ג

27.4.20                  

     הזכרון יום ערב 

            יום שלישי    

"פ שת באייר ד

28.4.20           
    העצמאות  ערב יום

    יום רביעי        

תש"פ  באייר ה

29.4.20                 

     העצמאות יום

               יום חמישי 

תש"פ  באייר ו

30.4.20 

  יום שישי           

תש"פ  באייר ז

1.5.20 

               טופס נוכחות 8:30 0

 קישור באתר הכיתתי

      טופס נוכחות 

 קישור באתר הכיתתי

     טופס נוכחות

 קישור באתר הכיתתי

 
 
 
 

 

         טופס נוכחות 

 קישור באתר הכיתתי
 יום חופשי    

 
 
 
 
 

  
  
 

                       עברית             9:00 1

                           zoom -קישור ל      
    לקראת יום הזכרון

Meeting ID: 976 3658 0919 
3Password: 1122 

 עברית 
                           על קצה הלשון

 אחי הצעיר יהודה

משימות    221 עמ'
                                           עבריתבמחברת  222עמ'ב

                              עברית        

          העצמאות וםלקראת י
 משימה באופק

 לאיך נולדה מדינת ישרא 

 תאכלו משהו תאכלו משהו 9:45 

                 תמטיקה מ  10:00 2

 באתר אופקמשימה 
 מלבני כפל מתקדם-מעבדה

 עברית  
 משימה מתוקשבת

              הזיכרוןיום  – גלים
 דני הסנדלר

           10:45 

 כרון י הז יום      
 zoom -קישור ל
  11:00 -צפירה ב

חינוך                 
 גופני  

 zoom -קישור ל

     אנגלית 11:00 3

 תיום העצמאו
 (בבוקר קישור ישלח)

      
 

 מתמטיקה   
כפל במאונך דף תרגול 

    . בשיטה המורחבת
             משימה באופק 

 בל"ש ליום העצמאות

 זמן לחילוץ עצמות זמן לחילוץ עצמות 11:45 

 יוגה  12:00 4

 עם
 )רשות( דיאנה סופר

 zoom -קישור ל

                          דעיםמ   

מחלקת  :כוםמשימת סי
טושים,  ציוד: בעלי חיים
 צירה.חומרי י פלסטלינה,

  המשימה תהייה באתר

5 13:00                                        

                   האטום

משען           יעל המרצ

                     zoom-מפגש ב

 

     ריקודי שורות                                     

                   עם עדי                                           

  צהריים ים...יים, צהריצהר 

 14:00 
 

                          אנגלית     

 הכנת ת.ז למדינת ישראל
 דף עבודה יהיה באתר

 
 
 

פעילויות   
 שעות שונות ב

 18:00                       
    כרון  יטקס יום הז 

                     zoom-ל קישור 

  15:00            
  מחוננים  ה תמטיקמ 

 עם מריה

 

 30.4.20–  26.4.20 תש"פ    31מס'  4' ד כיתה  2למידה מרחוק תכנית  
  

      ברכות לילידי החודש:

 רוני י, גיא, ארבל

 

https://edu-il.zoom.us/j/97636580919?pwd=K3c5UCthblppT051SlZyc2gwSHA0UT09
https://lo.cet.ac.il/player/?task=e60a0afb-ad5e-4e68-bb81-b1223b72ec76
https://lo.cet.ac.il/player/?task=e60a0afb-ad5e-4e68-bb81-b1223b72ec76
https://lo.cet.ac.il/player/?task=e60a0afb-ad5e-4e68-bb81-b1223b72ec76
https://lo.cet.ac.il/player/?task=1eaf3611-fa91-4faa-a462-f376f51b7936
https://www.galim.org.il/field/unit/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F?lang=he
https://us04web.zoom.us/j/76939949192
https://us04web.zoom.us/j/76939949192
https://lo.cet.ac.il/player/?task=59280462-c80f-4be9-9482-65a48cb2bcd0&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?task=59280462-c80f-4be9-9482-65a48cb2bcd0&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?task=59280462-c80f-4be9-9482-65a48cb2bcd0&sitekey=ebag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וכייף שרהפעילויות הע   

 צעירים חוגגים עצמאות ישראלים   – אופק

 חפצים של פעם" "  –משחק 

 ראשי ממשלה בישראלזיהוי  –משחק 

 שמות וכינויים לארץ ישראל -אופק 

 ליום העצמאותחידונים  –גלים 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=665415f7-60de-4ed1-8d23-b865d6236712&language=he&sitekey=ebag&_atscid=3_661_145291158_9939823_0_Tzefxjzzwzdw2s8ddcd
https://lo.cet.ac.il/player/?document=665415f7-60de-4ed1-8d23-b865d6236712&language=he&sitekey=ebag&_atscid=3_661_145291158_9939823_0_Tzefxjzzwzdw2s8ddcd
https://lo.cet.ac.il/player/?document=665415f7-60de-4ed1-8d23-b865d6236712&language=he&sitekey=ebag&_atscid=3_661_145291158_9939823_0_Tzefxjzzwzdw2s8ddcd
https://games-system.clap.co.il/play/game/AexOY1ROE7
https://games-system.clap.co.il/play/game/AexOY1ROE7
https://games-system.clap.co.il/play/game/AexOY1ROE7
https://games-system.clap.co.il/play/game/dM1KNm1OQ6
https://games-system.clap.co.il/play/game/dM1KNm1OQ6
https://games-system.clap.co.il/play/game/dM1KNm1OQ6
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a2cbd5ed-818a-483c-a60c-ac07a75db885&language=he&_atscid=3_661_145291158_9939823_0_Tzefxjzzwzdw2s8ddcd
https://www.galim.org.il/holidays/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.galim.org.il/holidays/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.galim.org.il/holidays/unit/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA

