
 -תוכנית שבועית  - למידה מרחוק - 19.4-24.4 - ו'1 המהממת!

 ראשון 19.4 
 

 שני 20.4
 

 חמישי 23.4 רביעי 22.4 שלישי 21.4
 

 שישי 24.4

 טופס מה
 נשמע

  לא לשכוח לעדכן כל יום עד השעה 12:00
 ו'1

 משימות
 אוורור

 
 

 היום יום הולדת  ללוטם
 מור.

 מוזמנים לאחל לו מזל
 טוב או בטלפון או

  בסרטון

 
 הראשון ברשימה השמית

 מתקשר לבא אחריו
 לשאול לשלומו ולאחל לו

 שבוע טוב. האחרון
 ברשימה מתקשר

 למחנכת להשלמת הסבב.
  

 
 

 היום בת מצווש  לארבל
 ורותם.

 מוזמנים לאחל להן מזל
 טוב או בטלפון או

  בסרטון
 

 
 

 מה קרה היום לפני...
 חפשו ושתפו

 
 

 
 
 

 
 

 סיום הכנת המשימה
 באמנות ליום השואה

 ושליחת התוצרים

 לוח
 שידורים
 שבועי

  מצ"ב מערכת השידורים הלאומית של משרד החינוך לחצו כאן

 פגישות
 זום

 זום עם חגית- מה
 נשמע?

 שעה: 10:00
 קישור:לחצו כאן

  סיסמא: 123456
 

 זום עם הדר-מדעים
 (טבלת החלוקה לקבוצות
 נמצאת מתחת למערכת

 השעות)
 קבוצה מספר 1

 שעה: 10:30
  קישור: לחצו כאן
 קבוצה מספר 2

 שעה:11:00
 קישור: לחצו כאן ;;;

 זום עם

 צפיה בטקס יום השואה
 בשעה 10:02- משרד

 החינוך לחצו כאן

 זום עם חגית- מה
 נשמע?

 שעה: 12:00
 קישור:לחצו כאן
  סיסמא: 123456

 
 

 זום עם הדר-מדעים
 (טבלת החלוקה לקבוצות
 נמצאת מתחת למערכת

 השעות)
 קבוצה מספר 1

 שעה: 10:30
  קישור: לחצו כאן
 קבוצה מספר 2

 שעה:11:00
  קישור: לחצו כאן

 זום עם

 זום עם חגית- מה
 נשמע?

 שעה: 10:00
 קישור:לחצו כאן
  סיסמא: 123456

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1K1czmK2uB4czkOCaP9UIp1aziV-X0q94yvcmpsHNeMA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1K1czmK2uB4czkOCaP9UIp1aziV-X0q94yvcmpsHNeMA/edit
http://edu.gov.il/maarechet-shaot
https://edu-il.zoom.us/j/98714310666?pwd=ZXM2MFNHTTB3RmxCNFl3MUhwR3lSZz09
https://edu-il.zoom.us/j/99981457909?pwd=My9tMkJpdHBueXhFcU1RN3NxR1MrQT09
https://edu-il.zoom.us/j/93876599881?pwd=L1pNVzBBc3B2RW9XeHRoS1JHbGhIdz09
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://edu-il.zoom.us/j/92394216889?pwd=eVpIU1R5cmtZdWdxeXE4Y1hVOXlNQT09
https://edu-il.zoom.us/j/91251621350?pwd=cGswNGpnU01ERk83QnNvakdPcUI5UT09
https://edu-il.zoom.us/j/97041273000?pwd=d21XNmZIOFk0ZGsvQk4va2QzTkFuZz09
https://edu-il.zoom.us/j/96740213242?pwd=Y0dyN21xTFZXTGNud2YxK1pKcmc4QT09


 אורנה-מתמטיקה
 (טבלת החלוקה לקבוצות
 נמצאת מתחת למערכת

 השעות)
 נושא: נושא 8: האחוז

 כחלק מכמות
 ציוד: מחברת+ חוברת

 גיאומטריה (ניתן לעבוד
 באתר השבחה למי שאין

 חוברת)
 קבוצה מספר 1

 שעה: 13:00-13:30
 קישור: לחצו כאן
 קבוצה מספר 2

 שעה: 13:30-14:00
 קישור: לחצו כאן

 

 
 זום עם רומינה-

 אנגלית
 שעה: 14:00

 קישור:קישור למפגש זום
 ו1

סיסמא למפגש:
8y4mNZ  

 מהלך המפגש:

past 1.  הסבר מצגת 
 simple . קישור למצגת

 2.  קריאה עמוד 95 +
  שאלות

  3.  הסבר שיעורי בית

 שיעורי הבית מופיעים
 למטה במשימה מספר 2

 אורנה-מתמטיקה
 (טבלת החלוקה לקבוצות
 נמצאת מתחת למערכת

 השעות)
 נושא: נושא 9: האחוז

 כחלק מכמות
 ציוד: מחברת+ חוברת

 גיאומטריה (ניתן לעבוד
 באתר השבחה למי שאין

 חוברת)
 קבוצה מספר 1

 שעה: 13:00-13:30
 קישור: לחצו כאן
 קבוצה מספר 2

 שעה: 13:30-14:00
 קישור: לחצו כאן

 חנ"ג: אימון כושר יומי משימה 1
  בהצלחה!

 
 
 

  חנ"ג: אימון כושר יומי
  תהנו!

 
 
 

 חנ”ג: צפיה בסרטון
 חדשות מהעבר יהדות

 המזרח ספורטאים
  בשואה

 חנ"ג: אימון כושר יומי
 בהצלחה!

 

 

 חנ"ג: אימון כושר יומי
  איזה כייף!

 
 

 

  אומנות:מצגת משימה 2
  השואה

 
drive.google.com/file/d/1s
zzTsu3n9pSCjY9bQXmq
bSmatQWIVFiL/view?usp
=sharing 

 
 אנגלית- שיעורי בית:

!They were first      .1 
 קרא את הקטע וענה על

 השאלות - להגשה

 
 אנגלית:

 1. צפו בסרטונים והשלימו
  את התרגילים.

Past Simple- Regular 
 Verbs Video- להגשה

 

https://us04web.zoom.us/j/72462990997?pwd=eU9RRllWWjFUOTF4ZzhWL0h4dW9NZz09
https://us04web.zoom.us/j/74502197936?pwd=VzljQXRPTEFMdWhCR1JOV1NycG9odz09
https://edu-il.zoom.us/j/93017185261?pwd=SHBGVGlReDJGbkxwclZHeVRNL2Nodz09
https://edu-il.zoom.us/j/93017185261?pwd=SHBGVGlReDJGbkxwclZHeVRNL2Nodz09
https://edu-il.zoom.us/j/93017185261?pwd=SHBGVGlReDJGbkxwclZHeVRNL2Nodz09
https://drive.google.com/file/d/1yhdaxlK8duyE5MRa3NH_iDM93TCLIX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhdaxlK8duyE5MRa3NH_iDM93TCLIX3M/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/72462990997?pwd=eU9RRllWWjFUOTF4ZzhWL0h4dW9NZz09
https://us04web.zoom.us/j/74502197936?pwd=VzljQXRPTEFMdWhCR1JOV1NycG9odz09
https://youtu.be/1u8p9SA5kpE
https://youtu.be/zCPaKDSGIDk
https://youtu.be/yWVBIZuBaOQ
https://youtu.be/yWVBIZuBaOQ
https://youtu.be/yWVBIZuBaOQ
https://youtu.be/1u8p9SA5kpE
https://youtu.be/H45B3l8zuxg
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szzTsu3n9pSCjY9bQXmqbSmatQWIVFiL/view?usp=sharing
https://forms.gle/Ud6BEpmAiJSVRkFF9
https://forms.gle/Ud6BEpmAiJSVRkFF9
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Regular_Verbs_-_Video_xt37682kg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Regular_Verbs_-_Video_xt37682kg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Regular_Verbs_-_Video_xt37682kg


 2.    קישור לפדלט בחרו
 דמות שהיתה ראשונה

 במשהו וכתבו עליה.

past simple 3.  תרגול 
 באתרים: - להגשה

?Was or Were  

Irregular Verbs Past 
Simple Wordsearch  

Past Simple - Irregular 
 Verbs Video - להגשה

 2. קראו את הקטע וענו על
 השאלות.

 Assaf's Blog - להגשה

 3. הכנסו לקישור וכתבו
 5-6 משפטים על מקום

 שביקרתם בעבר.

- A Place I Visited 
 להגשה

 עברית: משימה 3
 הכנסו לאתר בית
 הספר לקטגורית

 נושאים לתחום הדעת
 עברית ובצעו את

 המשימות המוגדרות
 ליום ראשון. את

 התשובות העלו לפורום
 למידה מרחוק. שאלות
 ניתן להפנות אליי דרך

 הפורום.

  עברית: 
 הכנסו לאתר בית
 הספר לקטגורית

 נושאים לתחום הדעת
 עברית ובצעו את

 המשימות המוגדרות
 ליום שלישי.את

 התשובות העלו לפורום
 למידה מרחוק. שאלות
 ניתן להפנות אליי דרך

 הפורום.

  עברית: 
 הכנסו לאתר בית הספר

 לקטגורית נושאים
 לתחום הדעת עברית
 ובצעו את המשימות

 המוגדרות ליום חמישי.
 את התשובות העלו

 לפורום למידה מרחוק.
 שאלות ניתן להפנות אליי

 דרך הפורום.

 

 

 בלת חלוקה לקבוצות
 קבוצה מספר 2 קבוצה מספר 1

https://padlet.com/solomonorr/6gidrhml890p5yer
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Was_or_were$_yr18112if
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Was_or_were$_yr18112if
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_wordsearch_xl11312jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_wordsearch_xl11312jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irregular_verbs_wordsearch_xl11312jg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv
https://forms.gle/VHnwnQwBDffyrnrm9
https://forms.gle/EvEkDg4sfC7rH9wM7


 הילה                גיא .ר.

 אלעד               נעמה

 נועם

 גיא ב.

 שחר ג.

 אביה

 יאיר ד.

 גילי

 תומר

 לוטם

 יאיר מ.

 שחר מ.

 עדי

 אלון

 אורי אברהם

 מתן

 גאיה

 ארבל

 יואב

 נגה

 מאיה

 אור

 זיו

 רותם

 מאיה

 מור

 מעיין

 אורי ר.

 נדב

 


