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בוקר  

טוב

קישור  

לקלפי

חשי

!  שלום לכולם

מקווים 

שהייתה לכם 

הפוגה  

נעימה  

בחופשת 

.הפסח

נשחק יחד  

גלגל  בזום 

המזל

על  ליחצו

הלינק 

והתחילו 

...לסובב

תלמידים 

משדרים  

:לתלמידים

צלמו עצמכם  

מעבירים תוכן  

שמעניין אתכם  

אימון , מתכון)

המלצה  , גופני

הקנייה , על סרט

בתחום דעת  

ושתפו את  ( ועוד

.בווטסאפכולם 

יום הזיכרון לשואה  
ולגבורה

מפגש  09:00-9:45

בוקר בחולצה לבנה  
–לזכור ולא לשכוח "

ניידת החלומות

צפירה10:00-10:02

טקס  10:02-11:00

יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה מותאם  

ישלח  )'לכיתות ו
(קישור

11:00-11:45

המסע של "השיעור 
(ישלח קישור" )יויו

סגנונות  

התמודדות עם  

ליחצו. מצבי לחץ

:על הקישור הבא

סגנונות  

התמודדות

זמן איכות  

משפחתי

לחצו על הלינק  

והתחילו לשחק 
עם כל המשפחה

מיינדפולסכיצד 

?  מעצימה אותנו

לחצו על הלינק  

:הבא

סיפור על שני  

זאבים

תרגול מדיטציית 

מיינדפולנס

חויות  –שיח עברית

מחופשת

פסח

היכנסו -לשון 

הבא  לקישור

ובצעו את  

המשימה

חסידי אומות עולם

מ  "ספר מילה טובה ע

קראו את  212-215

הטקסט וענו על כל 
.השאלות

יום הזיכרון  

לשואה ולגבורה  

של  הסטורי"
" אווה

לאחר שיעור זום

וענו  לקישורהיכנסו 

על השאלות  

בטקסטים

דף  –נוף ירח 

מיומנו של ילד 

כנסו . בשואה

וענו על  לקישור 

.המשימה

https://drive.google.com/file/d/1qd6kZGCyjw8-mduWzI-Un3J1KVnD9BYk/view
https://wheelofnames.com/view/p6n-5st/
https://drive.google.com/open?id=1nusHMmKIsAkdWKgmYSXKqaTxGohYuKL2
https://drive.google.com/file/d/1NN_L074FH8w_Wp0jiT_6lXp7vhsJ39ib/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LWzJS1A6EPc&list=PLme8DWrvRnTq3sLuczEyOvT27PdfNGCbD&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=lqNMfYt1Rsc
https://lo.cet.ac.il/player/?task=69e0f672-ea09-4abd-9904-ba423cee64bd
https://drive.google.com/file/d/1QkR-vJUUJakXjMMZ-bLZ4OLjbjt2rnNc/view?usp=sharing
https://lo.cet.ac.il/player/?task=51e09381-8e92-4c31-adfa-fccacc1ca35f


'ו
תחום  

הלמידה
ראשוןיום

19.4

יום שני

20.4

יום שלישי

21.4

יום רביעי

22.4

יום חמישי

23.4

יום שישי

24.4

התאמת צמחים מדעים

ח למחסור  "ובע

במים

משימות  

במצגת ובאתר  

גלים

התאמת בעלי חיים  

שיעור  -לסביבתם

מתוקשב

-ביומימיקרי

שיעור מתוקשב
-סביבה דומםמרכיב

אויר

משימות בקישור  

ומשימה באופק

יוצרים  "

"עתיד

תיכון  

מוצר

סטארט  

אפ  

רומאי

משימת חקר רב תחומית  

תיכון מוצר סטארט אפ רומאי: בנושא

הצגת תכנית  , "סטארט אפ רומאי"תיכון מוצר : מפגש מליאה

.הלמידה החקרנית

משימה קבוצתית בנושא  (: ללא מורים)מפגש בחדרים וירטואליים 

" זום"במהלך המפגש ב" סטארט אפ רומאי"

שיתוף הלמידה בקבוצה : חזרה למליאה

.  הסבר על תהליך הלמידה החקרנית במהלך השבוע

ומצגות ליחידת ההוראה  משימת חקר חודשית

כל קבוצה תיפגש וירטואלית במהלך השבוע בין השעות

14:30–15:30

בעיות ורעיונות  , הצגת שלב החקירה בתהליך התיכון: בשבוע הבא

בתיכון המוצר  

https://drive.google.com/open?id=1_BMSmWUv4gVM18JHE8VkfA_vyRuaVmBa
https://www.youtube.com/watch?v=9B6IEQJHIks&list=PLZlYqgfsDm4uIaIwU6sjkbSISM9p89-XI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=L2BjGpaFy1Q&list=PLZlYqgfsDm4tiYC_MrAQ0iN0gFm4XlZ59&index=64
https://drive.google.com/open?id=1DxmBO4SGaH9O7i0GhtTElLiK9686Fo--
https://drive.google.com/file/d/1G8WCFQ932Hgk7h4ihxnhS7ssGD2pIt3g/view?usp=sharing
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בספר הלימוד  אנגלית

ביוגרפיה  
(מפגש בזום)

Charles 

Dickens

Cool p. 118-

119

הצגת אוצר 

המילים

קריאה 

באמצעות  

Clasoos

הכנה למשימה–זום 

לא)עת הדעתבאתר
(בחוברת עצמה

ללחוץ על התיקיה הסגולה  

שנקראת  

6th grade English – Cool 

learners

Unit 4: Looking Back

15משימה 

Reading Comprehension 

– Biographies

מצורף צילום מסך

:  הצגת הנושא(זום)דקדוק 

Past simple שלילה ושאלה

:  סרטון

https://youtu.be/RKMn_hwi9

2A

פעלים  5: לרשום דוגמאות

בשאלה5, בשלילה5, בחיוב

:תרגול

Agendawebלבדיקה עצמית

https://agendaweb.org/exercises/

verbs/past-simple/irregular-

negative-write

https://agendaweb.org/exercises/verb

s/past-simple/interrogative-irregular-

forms

:  משימת הערכה לשבוע הבא

שאלון  

Google forms-ב

סיים המשימה  מתמטיקה

:לחופשת פסח

חוברת  

:גאומטריה

92-93' עמ

95-100' עמ

102-103' עמ

:  הנושא

גיאומטריה  

היקף מעגל

.קישורהיכנסו ל

:  הנושא

גיאומטריה  

היקף מעגל

היכנסו  

.קישורל

מושגים במעגל ועיגול: הנושא

.קישורלהיכנסו

פעולות במספרים  4: הנושא

טבעיים
.קישורהיכנסו ל

פעולות  4: הנושא
במספרים טבעיים

.לקישורהיכנסו

https://youtu.be/RKMn_hwi92A
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/irregular-negative-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/interrogative-irregular-forms
hhttps://lo.cet.ac.il/player/?task=b63ee707-85cc-4074-adb9-7f64ac0c2061
https://lo.cet.ac.il/player/?task=dc1db300-02d1-4933-a51f-7e6f80bc3215
https://lo.cet.ac.il/player/?task=fb06f4dd-e681-41c5-a515-f5a4af763569
https://lo.cet.ac.il/player/?task=8d483873-990f-4927-9e95-968aa2063b96
https://lo.cet.ac.il/player/?task=82818c22-c1e4-465d-9724-282cc1d20d22
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חסידי אומות  "אמנות

"העולם
-מ(צפייה בסרטון

(15:08עד 7:35דקה 
.קישורהיכנסו ל

הנחיות לתוצר אמנותי  

ולנושא המפגש  

:בקישור הבא

קישור להנחיות  

התקועיתהאישה ך"תנ
ד"פרק י

שאלון

Google forms-ב
https://forms.gle/T
7L3F4Hg44ifTi7f6

מורשת  

מתוקשבת

יום השואה  

אק'קורציאנוש

בסרטוןצפו 
וענו על השאלות  

.  שבמהלכו

https://www.youtub/
https://drive.google.com/file/d/17_yxQqJPzAQZUOUOVG8xwGRfsQyZyPCK/view?usp=sharing
https://forms.gle/T7L3F4Hg44ifTi7f6
https://edpuzzle.com/media/5e986b787688ab3f0d097266
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אוגוסטוסהיסטוריה
–111מ "ע

שאלות  -115

פסק  115' בעמ

מבט  116, זמן

-1חוזר שאלות 

כולל4

פרק  –ספר היסטוריה 

יהודה העצמאית  : 'ג
כנסו  –117מ "ע

לקישור הבא וענו על 

השאלות

–ספר גיאוגרפיה גיאוגרפיה
' דחוקרים ארץ פרק 

האוכלוסייה )
מ  "ע( והיישובים

70-78

עונים על שאלות 

:הבאות

8-10שאלות  70מ "ע

שאלות  71מ "ע

11,12

14שאלה 73מ "ע

היכנסו לספר  

73מ "הדיגיטלי ע
.וצפו במצגת( ברשת)

17-19שאלות 75מ "ע

היסטוריה/פומפיוס עורך שינויים ביהודה.doc
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חינוך 

גופני

חימום לפי שם

בצעו את שמכם המלא

חימום לפי שם

כסאות בטור  4-5סדרו 

:ברווחים ובצעו הלוך חזור

הרמת ברכיים בין  

.הכסאות

.עקבים לישבן

.דילוגים

.צעדי רדיפה

.קפיצות בשתי רגליים

.קפיצות על רגל ימין

.קפיצות על רגל שמאל

.הליכת סרטן

.הליכת גמדים

מדדו לעצמכם כמה אתם  

30מצליחים לבצע ב 

:שניות

.כפיפות בטן

.סקווטים

נגיעה  -בעמידת סמיכה

.עם כף היד בכתף נגדית

.רשמו לכם את התוצאות

חימום   .

טאבטה

לחץ לקישור

גרביים וסדרו  6קחו 

בטור אחד אחרי  

השני ברווחים  
:ובצעו

ריצה לגרב .1

הראשונה וחזרה  
לנקודת ההתחלה

קפיצה בשתי  .2

רגלים צמודות  

וחזרה לנקודת  
ההתחלה

קפיצות על רגל .3

ימין ועל רגל שמאל  
קפיצות בכל רגל5

הליכת סרטן.4

.הליכת ברווז.5

5חשבו ובצעו עוד 

צורות התקדמות  
.בין הגרביים

:משחק

נסו לזרוק ולתפוס  

20את הגרביים 

.  פעמים מבלי שיפלו

https://docs.google.com/document/d/1ae8ZS2PsAaGdxhJd5x-bCOpbiWFRKQMXQb2ZD4Nkv0k/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V67eNoSYwNE

