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בוקר  

טוב

קישור  

לקלפי

חשי

מקווים  ! שלום לכולם

שהייתה לכם הפוגה  

נסו לחשוב על  .נעימה

חוויה משמעותית אחת  

שמייצגת את מהלך  

חופשת הפסח ולתת לה  

:  ביטוי בדרך יצירתית כגון

,  שיר, סלוגן, פוסטר

,  פיסול, ציור, סרטון

שתפו  ... כתיבה ועוד

ביצירה בסיום

!  שלום לכולם

הבוקר נתחיל  

את היום 

בפעילות  

העוסקת  

.בחשיבה חיובית

על הלינק  ליחצו

:הבא

חשיבה חיובית

יום הזיכרון לשואה  

ולגבורה

מפגש  09:00-09:45

בוקר בחולצה לבנה  

השיעור לזכור ולא  

ניידת  "-לשכוח

"החלומות

צפירה10:00-10:02

טקס יום  10:02-11:00

הזיכרון לשואה  

מותאם . ולגבורה

'לכיתות ג

השיעור  11:00-11:45

"  סיפורו של שמחה"
(ישלח קישור)

"  ?מה שלומכם היום. "1

כתבו את הספרה 

המתאימה לתחושתכם 

ושתפו את כולם  1-10מ 

.בווטסאפ

:  העין הטובה. 2

עליכם למצוא  דבר  

משמח שגיליתם בזכות  

לצלם  , התקופה הזו

תמונה מקורית  איתו

ולשתף

"  הדבקה חיובית"

אתם מוזמנים 

את כולנו  " להדביק"

במעשים טובים  

שעשיתם או שהייתם  

.רוצים לעשות

שילחו תמונה שלכם  

-עוזרים בבית לקראת

מכינים ארוחת / שבת 

ניקיון הבית או  / ערב

.כל דבר אחר

צפו בסרטון הבא  

שיסייע לכם ללמוד  

:להתמודד במצבי לחץ

מורידים לחץ

כתיבת חוויה  עברית

מחג פסח
ועבדו על פי קישור להיכנסו

.ההנחיות

 .

סיפורו של ניצול  

שואה

סיפורו של  "

צפו  " שמחה

.קישורן בבסרטו

:  משימה במחברת

אילו רגשות עורר  

.  בכם הסרטון

שאלות  5חברו 

במגוון מילות  

שהייתם  , שאלה

שואלים את  

.הולצברגשמחה 

יום השואה

קראו את הטקסט  

הסיפורי מתוך הספר 

רציתי לעוף כמו "

-85בעמודים " פרפר

ענו על השאלות  . 87

88בעמוד 

:  העשרה

בריינפופסרטון

"השואה"

יום השואה

את הטקסט  קיראו

הסיפורי מתוך הספר 

"  רציתי לעוף כמו פרפר"

ענו על  . 89-90בעמודים 

91השאלות בעמוד 

קראו את הטקסטים  

הסיפורי והמדעי  

המופיעים בעמודים  

ענו על  . 92-93

בעמוד  9,10השאלות 

1,2,3ושאלות 93

94בעמוד 

:רשותהעשרה

עותק סרוק של הספר 

רציתי לעוף כמו "

מאת חנה  " פרפר

גפרית

לקישורהיכנסו 

טחינה-טקסט מפעיל

.קישורהיכנסו ל

על שאלה  1ענו בעמוד 

קראו את הטקסט  . 2

וענו  2המופיע בעמוד 

על השאלות המופיעות 

3-5בעמודים 

https://drive.google.com/file/d/1qd6kZGCyjw8-mduWzI-Un3J1KVnD9BYk/view
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b9e9eb1c-8cdb-46fe-bed1-401d6b1cee75&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=b9e9eb1c-8cdb-46fe-bed1-401d6b1cee75
https://www.youtube.com/watch?v=V9W7CPKQ8-M&list=PLme8DWrvRnTq3sLuczEyOvT27PdfNGCbD&index=2&t=0s
https://drive.google.com/file/d/1ijL1BpHYlyvIagJhf0sUe9GcvXrcsHHo/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UjT9Ki_pQgw
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_149/subjects_697/
https://education.yadvashem.org/gimel-dalet/pdf/butterfly.pdf
http://tiltan.cet.ac.il/chapter.aspx?nMenuID=0&nChapterID=104
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הפילוגחזרה חוקמתמטיקה

משימה בקישור

מדידות אורך  

-144גיאומטריה 

145

:רשות

משדר בנושא חוק  

הפילוג  
לקישורהיכנסו

בעיות

השוואה

'עמ8שבילים 

191-192

מדידות אורך  

גיאומטריה  

-146: עמודים

147

בעיות השוואה כפל  

וחילוק

8שבילים 

195-198

:רשות

בעיות השוואה  -גלים

לקישורהיכנסו

בעיות השוואה כפל  

וחילוק

עמודים  8שבילים 

199-200

חיבור וחיסור: חזרה

משימה בקישור

בעיות השוואה כפל  

וחילוק

עמודים  8שבילים 

201-200

חזרה  חוק -אתגר

הפילוג

משימה בקישור

בעיות השוואה כפל  

וחילוק

עמודים  8שבילים 

202-204

:רשות

בעיות השוואה  -אופק

כפליות  
לקישורהיכנסו 

Click 1אנגלית

שיעור בזום חזרה  

Rrהאות על 

98עמוד 

Youtube

https://youtu.be/-

9BzWBufH1s

https://youtu.be/aC

_0vQRQe-s

:אוצר מילים
חלקי גוף

מצגת
מוקרנת לתלמידים

בשיעור זום

ומשימות תרגול

https://youtu.be/IazGAOU8Kh4
https://www.galim.org.il/math/unit/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%91/1
https://lo.cet.ac.il/player/?document=4412e721-a44b-45e2-a433-cf00ce3f3255&language=he&sitekey=ebag
https://youtu.be/-9BzWBufH1s
https://youtu.be/aC_0vQRQe-s
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מדעים
אברי הצמח 

חלק ב

-השורש

סרטון  

ומשימה  

פרחי הקסם

ניסוי תפקיד  -הגבעול

הגבעול בהובלת חומרי  

מזון  

משימה מתוקשבת  

'הצמח חלק גאברי

משימה מתוקשבת-הגבעול

אברי הצמח 

'חלק ד

-העלים

משימה  

מתוקשבת

פסל  אמנות

מרצועות  

בריסטול

פתחו את 

הקישור והכינו 

לכם פסל  

ושלחו למייל

"חסידי אומות העולם"

דקה -מ(צפייה בסרטון

(15:08עד 7:35

לקישורהיכנסו 

הנחיות לתוצר אמנותי  

:ולנושא המפגש בקישור

קישור להנחיות  

" לעולם בעקבות השמש"מוסיקה

רוני וייס, אהוד מנור
https://youtu.be/WZPUi2

LtZUc
האזינו לשיר בקישור וענו על  

אילו מילים  : השאלות הבאות

עולות בראשכם כשאתם 

-"שמש"שומעים את המילה 

שמש  "אותן בכיתבו

איזה רגש ". אסוציאציות
?  מעורר בכם השיר

אתם מוזמנים לצייר את מה  

את . שאתם מרגישים

התוצרים תעבירו לי כשניפגש

https://drive.google.com/open?id=13RQt2ylkbSCuzAHRU6Xc9zqJWajsIj08
https://drive.google.com/open?id=17Cbqw_ZQLYhFaVseYDHWhHtlN2NWuuqZ
https://drive.google.com/open?id=1Pl5El9lIJXcIFYiXu-GIwkK113HdHXE1
https://drive.google.com/open?id=1rD3-RlzHDThdPPOmFxegw2JziAUcvML6
https://www.youtube.com/watch?v=rFc02JtOXII
https://drive.google.com/file/d/17_yxQqJPzAQZUOUOVG8xwGRfsQyZyPCK/view?usp=sharing
https://youtu.be/WZPUi2LtZUc
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סיפור של  -יעקב ועשיותורה

":חושים

משימה מתוקשבת אתר  

ז"אופק בראשית כ"

לקישורהיכנסו

ית כה  ֵראשִׁ ים-בְּ אֹומִׁ ים  ? ֵאילּו תְּ ֵזהִׁ

ים ָתף–? אֹו לֹא ֵזהִׁ שֻׁ :?ָמה ַהמְּ

"אופק"משימה מתוקשבת אתר 

לקישורהיכנסו 

"  איך נולדה מדינת ישראל"מולדת

":כאן"הקשיבו לשיר . 70-71מולדת בעמודים ספר 
https://www.youtube.com/watch?v=ubkc7MR__ys

המילה החוזרת  " כאן"בהקשר לשיר של עוזי חיטמן : במחברת

כיתבו. כאן לעומת מקום אחר; לעומת שם, כאן". כאן"בשיר היא 

.במדינת ישראל , כאן, באופן אישי, מה חשוב ומיוחד לכם

חינוך 

גופני

Just danceחימום 
בחרו שלושה שירים אהובים  

ובצעו

לחץ לקישור

תרגילי כושר ובצעו כל  5בחרו 

3* 15תרגיל  

:  רעיונות לתרגילים

,החלפות רגליים

,סקווטים

,בטן סטאטי

,עליה וירידה מכיסא

קפיצות פסק סגור

:משימת כושר עם דלגית

קפיצות50קפצו 

Move to learnחימום 
קטעים ובצעו3בחרו 

לחץ לקישור

:פעילות עם מקל של מטאטא

הניחו לאורך הרצפה את המקל  
:ובצעו

.שלושה סיבובים לצד ימין

.שלושה סיבובים לצד שמאל

קפיצות מצד לצד 15

החלפות רגליים15

התקדמו לאורך המקל בעזרת 

הידיים בסמיכה קדמית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a224149-f421-40b5-816f-30421ba91cf8&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=9a224149-f421-40b5-816f-30421ba91cf8
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6b907fba-84da-499a-9c4a-69fe61b55bdc&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=6b907fba-84da-499a-9c4a-69fe61b55bdc
https://www.youtube.com/watch?v=ubkc7MR__ys
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=t8e4Xtr5_W0&t=61s

