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 תלמידים והורים יקרים,

אנו חוזרים לשגרת , 19.4מיום א'  ו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, אך יחד עם זאת מעניינת, שונה וייחודית. החלחנאנאני מקווה שהחג עבר עליכם בנעימים. 

  למידה מרחוק.

יום רביעי הוא יום למידה של מרכז יש"י.   ה'. -בימים א' 14-9בין השעות שעות הכיתתית, תוכננה בהלימה למערכת ה התכנית השבועית 

.אני כאן בשבילכם לכל שאלה או עניין. על כל תלמיד מוטלת חובת הנוכחות, ההשתתפות, ביצוע המטלות והקשר עם המורים וחברי הכיתה 

'בזמןאנא הקפידו להיכנס  .9:00יש לסמן נוכחות עד השעה הודעות(.  3בכל יום תתקיים בדיקת נוכחות בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית )ה.  

:בתחילת כל שעור זום תיבדק נוכחות. נוכחות בשעורי הזום הינה חובה, כמו גם מילוי המשימות הניתנות. כל אלה יהוו חלק מההערכה  שעורי זום

בכל שעורי הזום יש לשמור על שיח מכבד וכללי התנהגות  לקבוצת הוואטסאפ הכיתתית.  הסופית לשנה זו. הזמנות לשעורי הזום יישלחו בכל בוקר

 מכבדים.

 נמצאים  , כמו גם התכנון השבועי, הקבצים המלווים למשימות השונות תעלה את דפי העבודה לאתר הכיתה. כל מורה מקצועית  -דפי עבודה ומשימות

 הכיתה. באתר

הרשימה. במקביל תינתן משימה. לפי בכל פעם שיעורי חינוך יתקיימו במפגשי זום עם חצי כיתה 

 ,דר טקס במערכת , ישו10:02מיד לאחר מכן, ב . 10 כרון לשואה ולגבורה עם השמע צפירת הדומייה בשעהייום הז, נציין את 21.4ביום שלישי

 השידורים הלאומית.

 12תה ילדה בת יהלינה הי .במיוחד לקהילת אופירה עם הלינה בירמבאוםבזום מפגש אישי  יתקיים 16:00בשעה , 20.4ביום שני,  - מבעד לעיניהם 

  .דע עליה מצ"ב קובץ מיבחוויות הילדות שלה בימי בשואה.  היא תשתף אותנו  .ורשה בגטו

לאתר שבנו הסטודנטים למען קהילת "אופירה נבון" נקמצרפת לי. 

 

 ,שבוע נפלא ובריא

 , ענבלאוהבת ומתגעגעת מאוד

 

https://blog.nli.org.il/ashes_and_dust/
https://koblinerwebdesign.wixsite.com/ofiranavon


 בית חינוך ע"ש אופירה נבון
 
 

19-23.4  3ה' למידה מרחוק תכנון שבועי  

23.4יום ה'  22.4יום ד'    
21.4יום ג'   

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  20.4יום ב'   19.4יום א'    
 בוקר טוב תלמידים יקרים, 

 חובה - סימון נוכחות בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית עד השעה 9:00
 נוכחות

 -מתמטיקה עת הדעת

 חוברת מתרגלים ולומדים
 תכונות הממוצע 28תרגול 

 
 4ממוצע דף 

יום למידה מקוון מרכז 
 ישי

 ()חצי כיתה Zoomמפגש  - חינוך
 תרבות ישראל הערכה חלופית

משימה מקוונת  -()חצי כיתה
בעקבות פרויקט השואה: גם בגטו 

את התוצרים יש   .ילדים ציירו
  .להעלות לפורום באתר הכיתה

 תמתמטיקה עת הדע

 חוברת מתרגלים ולומדים
 ממוצע 27תרגול 

 
 2דף -ממוצע 

 כישורי חיים
 .להלן קישור לפעילות

ניתן לצלם את הדף לנייד, לכתוב 
ו ולשלוח את התמונה לקבוצת עלי

 אפ הכיתתיתהווטס
 חוויות מפסח - בזמן הקורונה 

1 עור יש  
9:00 

כרון לשואה ולגבורה יצפירה יום הז  mZoo רשיעו –ג/שמעון "חנ
 צפייה בטקס הולאחרי

Zoom עברית/ענבל שיעור 
 .בעקבות הסטורי של אווה

יש להגיע לשיעור עם המשימה 
 (1-8שאלות ) מוכנה

מחברת+ קלמר+ ציוד לשיעור: 
 ."הסטורי של אווה" המשימה

שיעור  -מתמטיקה/נגה 
Zoom 
 ממוצע

 ציוד: מחברת + קלמר
 1דף -ממוצע 

כל דפי העבודה יעלו לאתר הכיתה  ***
 לאחר שיעור הזום

2עור יש  
10:00 

   Zoomשיעור -מדעים/ליאור 

 פלסטיק

ציוד: מחברת + לוח מחיק + טוש  
מוצרי פלסטיק מהבית  3+ 

 /)בקבוק/צלוחית

 (...צעצוע

  ()חצי כיתה Zoomמפגש  - חינוך
 תרבות ישראל הערכה חלופית

משימה מקוונת  -()חצי כיתה
בעקבות פרויקט השואה: גם בגטו 

התוצרים יש את  .ילדים ציירו
 .להעלות לפורום באתר הכיתה

 Zoomג/ענבל שיעור "ג
 אקלים - 3הטרמה לפרק 

   Zoom אנגלית/לילך שיעור
 הווה מתמשך

שימו לב! לצורך השתתפות 
בשיעור יש להצטייד בלוח מחיק 

.וטושים  

3עור יש  
11:00 

 אנגלית
 דף המשימות 

 , בדף הבא.בהמשך התכנון

 "הסטורי של אווה" – תעברי

 
 .בקובץ 9-15ענו על שאלות 

 מדעים
 

 יסודי-ח על"איי הפלסטיק, אופק מט

 "הסטורי של אווה" – תעברי

 קראו את הטקסט וענו על שאלות
 .במחברת 1-8

 .קובץ המשימה באתר הכיתה

4עור יש  
12:00 

 .עברית עת הדעת
חוברת לשון עם עת הדעת. תרגול 

13 
 מתקדם -שם המספר 

 מתמטיקה
  צפו בקישור ובצעו את המשימות

 
 דף תרגול- דף 3

 אנגלית
 דף המשימות 

, בדף הבא.בהמשך התכנון  

 ג "ג
 הים 1פרק  -מסביב לים תיכון 

וענו על  11-18קראו עמודים 
 13בעמוד  1-4שאלות 

5עור יש  
13:00 

 ו -כיתות ה 15:00 ו תאטרון/חני-כיתות ה 15:00
 מתמטיקה מחוננים עם מריה

 , שיעור אמנות עם הילה  12:00
 רדיו קול אפירה14:00

 כולם מוזמנים

 שיעור 12:00
 יוגה עם דיאנה

שיעורי זום 
 בחירה

https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://scontent.fhfa2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/92842032_10158261516834711_2899052368739958784_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=0ILGbRC2m_cAX-oZtYe&_nc_ht=scontent.fhfa2-2.fna&_nc_tp=7&oh=d21914b7d9a2f935aedbe10a641ba08c&oe=5EBA77DC
https://www.youtube.com/watch?v=gHQHSr1rk-A
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://www.sutori.com/story/p-ylvt-bnvsh-hshvh-lyldy-h-v--EKfjgNeq5Hvbj572QtuaEFpN
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9cff074e-5a60-464f-b677-b671a60f8a40&language=he&sitekey=ebaghigh
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-g4EJ4UkM
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-g4EJ4UkM
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-g4EJ4UkM
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 3למידה מרחוק ה' – 23.4.20-19.4.20 –שיעורי אנגלית לשבוע 

 תלמידים יקרים,

 אני שמחה לחזור ללמד אתכם. אנחנו ממשיכים להתקדם בתכנית הלימודים. 

 לכל שאלה. lilacchzada1@gmail.comאשמח להיות לכם לעזר לאורך כל השבוע. תוכלו ליצור איתי קשר במייל 

 לשיעור מקוון בנושא הווה מתמשך. בנוסף תקבלו משימות מתוקשבות ושאינן מתוקשבות. בהצלחה! 11:00השבוע נפגש ביום ראשון בשעה 

 משימות נושא יום

 וטושים.שימו לב! לצורך השתתפות בשיעור יש להצטייד בלוח מחיק שיעור מקוון בזום.  הווה מתמשך א'

 

 דף העבודה הווה מתמשך. )מצורף באתר הכיתתי( הווה מתמשך ב'

 ענו ושלחו לי למייל.

 ג'

 

 כתבו או הקליטו דיווח יומי )תוך שימוש בהווה מתמשך בחיוב, שלילה ושאלה ( הווה מתמשך

  

 מרכז ישי ד'

יום כדור  ה'

 הארץ

 חיות בסכנת 

 הכחדה

   animals%3Flang%3Dhe-https://www.galim.org.il/english/unit/endangeredבאתר גלים

 

 

 מתגעגעת,  לילךבוע נפלא, ש           

 

https://www.galim.org.il/english/unit/endangered-animals%3Flang%3Dhe
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