
הצעות לקשר לקראת  
חופשת פסח  

...מרגישים קרוב-נמצאים רחוק 

2020אפריל 

?מה בקובץ

חומרים מובחרים לבניית  .

תכנית לחופשת פסח

גלויות משפטים  

מעוצבות לשליחה

רעיונות נוספים  

לשמירה על קשר

אתר תמיכה למורי  

מורים וכלל אנשי חינוך



,יקרות ויקריםים,מורות, ים.מנהלות

המציאות הוכיחה כי  . אנו בשבוע העבודה האחרון לקראת היציאה לחופשת הפסח

ללמידה מרחוק יש ערך חשוב וחיוני וכי אתם מגלים מקצועיות ומשכללים מיומנויות  

.  בלמידה מסוג זה( גם)

מעבר ללמידה השוטפת יש מקום וערך לעשות מעין סקירה כללית על הלמידה  , השבוע

להמשיך בשוטף ולתת משימות לתלמידים לחופשה שתהא להם גם ממערכת  , עד כה

בסקירה הכוונה לבחון התייחסויות ושיתוף פעולה של התלמידים בשלושת . החינוך

האם  )והרגשי ( עד כמה לילד יש אינטראקציה עם חבריו)החברתי , הלימודי-המעגלים

(.'האם ניתנה לו הזדמנות לוונטילציה ואוורור רגשות וכד, הוא משתף

אספנו עבורכם מקבץ נוסף שיוכל לסייע בידיכם במשימת בניית תכנית החופשה  

:מודגש כי אלו הצעות לשיקולכם. לתלמידיכם

קבוצת השווים מהווה עוגן ומאפשרת  . חשוב לעודד אינטראקציה חברתית:חברתי

.צחוק וחיזוק, שיתוף ומקור היוועצות, הכרת העצמי על פני הרצף, הדהוד רגשות

האם  , בחנו האם כולם השתתפו-שיחות בקבוצות הכיתתיות/ אם התקיימו מפגשי זום

.  מי שנעדר נמצא בקשר עם חברים

לשלוח גלויה מתאימה בעיניו לשלושה מחבריו ה.ילדהזמינו כל -לקובץ מצורפות גלויות

תוכלו . פעולה פשוטה זו כבר תניע פעולות חברתיות. ולהוסיף משפטי קישור אישיים

שיחקו  / שוחחו/ התכתבומהכתהלבקש מילדים לכתוב לכם בפרטי עם כמה חברים 

את חבריהם  / מרחוק ואלו שתזהו כממעטים בפעילות חברתית תוכלו ליזום ולגייס אותם

.לפעילות משותפת

:גלויות ברמת צעירים https://bit.ly/3bDi6RL

:גלויות ברמת בוגרים   https://bit.ly/3bCkEj8

:דוגמאות מובחרות

ינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהזֶּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ׁש ָעלֵּ ש  , ַחּדֵּ ְמָחהְלש ָ ִליׁשּוָעה  , ֹון ּוְלש ִ
ָלה, ּוְלֶנָחָמה ים טֹוִבים ּוְלׁשָ , ְלַפְרָנָסה ּוְלַכְלּכָ ְוְיִהי ַהֹחֶדׁש  , ָעֹוןְוִלְסִליַחת , לֹוםְלַחּיִ

ינוּ  ץ לָכל ָצרֹותֵּ ה ָוֹראׁש ְלִפְדיֹון ַנְפׁשֵּ , ַהזֶּה סֹוף ָוקֵּ ִחּלָ .נוּ ּתְ
.חודש טוב

אם תבקשו גלויות  . מורים מצוותיכם/ תוכלו להשתמש בגלויות גם למשלוח לעמיתים*

.  יש דרך לפניית קשר ומענה מהירבאתר החירום . עם אמירות אחרות פנו אלינו

https://bit.ly/3bDi6RL
https://bit.ly/3bCkEj8
https://jannaga.wixsite.com/lemidamirahok


רעיונות נוספים

מסרו  , התקשרו לראשון. חלקו את הכתה לקבוצות של שמונה -שליחים טלפונימירוץ

עליו יהיה לחייג לשני ברשימה ולהעביר את המידע  . לו משפט מסר ואת פרטי הקבוצה

האחרון בכל קבוצה יצטרך לעדכן אתכם מהו  , שקיבל וכך יצרתם שיחות שרשרת

.משפט המסר שקיבל להעברה

בקשו מכמה ילדים לאסוף תמונות ילדות של ילדי הכתה ובכל יום -תמונות ילדות

.השיח סביב התמונות יעורר תגובות חמות, להעלות תמונות של אחד או שניים

;  סדרה/ספר/המלצה על סרט-בכל יום בקשו שישתפו סביב נושא אחר-משימת שיתוף

לאחר  . ב"פעילות משפחתית שאימצו בימים אלו וכיו; משחק אהוב עליהם בימים אלו

.ימים בחנו מי כלל לא השתתף ופנו אליו ישירות3-4

עודדו אותם לשחק ובקשו  , ברשת מגוון עצום של משחקים-משחקים משותפים

זה מדבק. שישתפו בקבוצה

הרשת  . מבלבלת ומאיימת גם על החזקים והבוגרים שבינינו, התקופה מסחררת: רגשי

יתן, מוצפת בחומרים סננו מה תשתלחו ותשתפו את הילדים שמצד אחד ישפוך אור

השלמה עם  , לגיטימציה לדאגות ויניע למעשים אחראיים כגון שמירה על היגיינה

.ב אך מאידך שלא יהווה מסע הפחדה"הבידוד המשפחתי הכפוי וכיו

.הזמינו את הילדים לכתוב יומן מסע סביב תקופה זו

-במידה ותרצו הזמינו אותם לכתוב לכם או שיתעדו נקודות אלו ואחרות שתבקשו

?מה גיליתם על עצמכם

?מה קשה לכם ואיך אתם מתמודדים

?מי עוזר לכם להתמודד ולמי אתם עוזרים

:לימודי

:משימות כלליות

הכינו רשימת  , המלצה לחבר שיקרא/ קראו ספר וכתבו  מכתב לגיבורה-יומני קריאה 

.פעולות שהייתם רוצים לעשות בעקבות הספר / מחשבות שהתעוררו 

(.חשוב לציין בכל חוברת עד איזה עמוד)התקדמות בחוברת עבודה  

אל תשכחו . ימים לפחות את קורותיכם בתקופה זו5-6תעדו במשך –יומן קורונה 

משחקים והדרכים שלכם לניצול , לציין  חוויות משפחתיות  כמו ארוחות משותפות

.הזמן

בתקופה האחרונה נחשפתם להרבה תחומים שלא הכרתם קודם בחרו נושא אחד  

'וכדההגיינהחשיבות , בידוד, וירוס הקורונה: לדוגמה, וכתבו עליו סיכום



פעילויות הקשורות שכבה  

לעידוד הקריאה

פעילויות  

הקשורות 

לכתיבה

פעילויות הקשורות 

לרכישת  

ולהבנת  /הקריאה

הנקרא

פעילויות הקשורות 

ללשון

פעילויות הקשורות 

לחג פסח 

האזנה לקריאת  -'ב-'א

אחים  /ההורים 

ספריית  )גדולים

או ספרים  /מה ו'פיג

מהספרייה הביתית

האזנה  לספרי ילדים  -

במדיה

:  סיפורים

-מטיילת איילת.1

ארבלאבא

אבא-הגנן חנן. 2

ארבל

לאלוניסיפורים. 3

פעילות  . 4

דודי  "אינטראקטיבית 

-"שמחה אוהב חיות

ח"מט

פעילויות כתיבה  -

לצרכים  

: תקשורתיים כגון

,  מכתב לסבתא

,  רשימת קניות

...סדר יום, מתכון

:אתרים-

פעילויות כתיבה

תרגול מתוך  -

המקראה הכיתתית  

על פי קצב )

(התקדמות אישית

אתרים לתרגול  -

:הקריאה

לקידוםמשחקים.1

קריאהרכישת

סודותבלי.2

אתר אופק  . 3

בנושא עברית  

'לכיתות ב

האזנה לטקסטים  -

מיידעים במדיה מה  

:למדתי על

מלךהאריה. 1

החיות

הפיל הענק. 2

הזברה. 3

יצירת קופסת  -

מילים אישית  

לתוכה אוספים  

מילים איתם  

סידור לפי  : משחקים

,  הפכים, ב"סדר א

בניית  , נרדפות

.משפטים

:אתרים-

משחקים של זכר  .1

הוא והיא: ונקבה

שאלהמילות.2

הפכים.3

חידון המילים  . 4

גלים-הנרדפות 

הפסחלחגפעילויות-

המקראהמתוך

הכיתתית

:אתרים-

לוין/הזהבאגוז.1

סיפור-קיפניס

-מצריםיציאת.2

סרטון

פעילויות  -פסח. 3

לביסוס הבנת הנקרא

קריאת ספרים  -'ד-'ג

-מהספרייה הביתית

הכנת יומן קריאה

החידון יתקיים ביום  

,  ג באייר"כ, ראשון

17.5.2020ף "תש

:אתרים

גם מרחוק  . . 1

-מעודדים קריאה

ספרים  , משחקים

ושלל רעיונות לעידוד  

הקריאה מהבית

פגישה עם הסופרת  . 2

תמי שם טוב

מהפכת  "על ספריה 

,  "התפוזים של מתי

"סבא סביח"

אתרים ומשימות  

:מתוקשבות

פגישה עם  . 1

היוצרת אתי  

אלבוים

המשדר כולל  

ראיון עם הסופרת  

וסדנת כתיבה  

יצירתית לכתיבת  

.פסקה קצרה

כתיבה  -אופק. 2

תרגול מתוך  -

המקראה הכיתתית  

על פי קצב )

(התקדמות אישית

דגמי הוראה  

קישורים להורדת  

:  דגמי ההוראה

שטחים ירוקים. 1

הנס כריסטיאן  . 2

אנדרסן

עצת החמור. 3

מי היא אינבררה.4

אתרים ומשימות  

:מתוקשבות

לילדים  חדשון. 1

ופעילויות בעקבות  

הכתבות  

הבנת  -אופק. 2

הנקרא

תרגול מתוך  -

המקראה הכיתתית  

על פי קצב )

(התקדמות אישית

אתרים ומשימות  

:מתוקשבות

לשון-אופק

הפסחלחגפעילויות-

המקראהמתוך

הכיתתית

:  אתרים

עשר מכות מצרים  . 1

–הבנת הנשמע –

בריינפופ

–יציאת מצרים . 2

,  הבנת הנשמע

(ד-כיתות ג)בריינפופ 

משה והגדי. 3

פעילות מסביב  

למדרש

ו-רעיונות לפעילויות לחופשת הפסח בתחום העברית  לכיתות א

https://www.youtube.com/watch?v=fqwpOEk5VYQ
https://www.youtube.com/watch?v=uLoG8sl8DIw
https://www.youtube.com/watch?v=G_T_PDo5WlA&list=PLs4n_lxPplS9pBU3Xdh6kInfo8V0qnEGi
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/f7252ddb-e049-4fe1-9535-48468c7925cf/?pNum%3d0#?page=content-0
https://lo.cet.ac.il/player/?document=dcc3ef0b-d828-47a8-a823-dadc05598958&language=he&sitekey=ebag
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/rehishat-kriaa/
https://www.kan.org.il/Program/?catid=1336
https://lo.cet.ac.il/player/?document=3b57ca48-6d14-4e7d-bd3d-93788762063f&language=he&sitekey=ebag
https://www.youtube.com/watch?v=xowp1ZnuGeQ
https://www.youtube.com/watch?v=stzbTtVUIes
https://www.youtube.com/watch?v=07nXlRpaMvM
https://www.galim.org.il/hebrew/unit/%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%90/0?lang=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=9a8630be-6d9a-4f3d-87ff-395a6949215e&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_3&documentId=9a8630be-6d9a-4f3d-87ff-395a6949215e
https://lo.cet.ac.il/player/?document=3b57ca48-6d14-4e7d-bd3d-93788762063f&language=he&sitekey=ebag
http://safa.galim.org.il/parts/part4/unit3/section7/?prev=games0
https://www.youtube.com/watch?v=LejkdgStF6U
https://www.youtube.com/watch?v=17AbVJkQRck
https://lo.cet.ac.il/player/?document=a7d902d9-ef66-4097-9f9e-0f4f36d9be2a&language=he&sitekey=ebag
https://www.smore.com/g9tx4
https://www.youtube.com/watch?v=bDEV7EJgo94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7qrVpZ25VPU&feature=youtu.be
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/shtahim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/andersen.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/atzat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/learning-teaching/models-units/einbrera.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/hadshon-ivrit/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_4896/
https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_5703/
https://agadastories.org.il/kids/node/231


קריאת ספרים  -ו-ה

לקראת חידון  

הספרים המקוון  

.  וחיבור חידות לחידון

שמות הספרים

:אתרים-

גם מרחוק  . . 1

-מעודדים קריאה

ספרים  , משחקים

ושלל רעיונות לעידוד  

הקריאה מהבית

מפגש עם גלילה  . 2

רון פדר עמית

אל  "בעקבות הספר 

"עצמי

:אתרים

פגישה עם  . 1

היוצרת אתי  

אלבוים

המשדר כולל ראיון  

עם הסופרת וסדנת  

כתיבה יצירתית  

לכתיבת פסקה  

.קצרה

כתיבה-אופק. 2

סרטון  .3

ארגון  "בנושא

-"ומיזוג מידע

יזמות ישראלית

פעילות כתיבה  .4

״בעד ונגד בברכת  

ח"מט-דורה״ 

תרגול מתוך  -

המקראה הכיתתית  

על פי קצב )

(התקדמות אישית

אתרים ומשימות  

:מתוקשבות

הבנת  -אופק. 1

הנקרא

״אל תפגעו להם  .2

בביצים בעקבות  

-המילים החסרות״ 

ח"מט

משחקי ילדים  .3

-מסביב לעולם

לקידום הבנת הנקרא  

-ואוריינות דיגיטלית

משרד החינוך

תרגול מתוך  -

המקראה הכיתתית  

על פי קצב )

(התקדמות אישית

אתרים ומשימות  

:מתוקשבות

לשון-אופק. 1

הפסחלחגפעילויות-

המקראהמתוך

הכיתתית

:אתרים

רחובמשאל-אופק.1

:לשון-מטאלפסח

עוסקתהפעילות

המיליםאוצרבהרחבת

לשוניתובתקינות

הקשוריםבנושאים

לחג

הפעילות  ,צופן פסח.2

כוללת סרטון פתיחה ו 

אוצר מילים מתוך  

ההגדה ומתוך הברכה 

"  קדש ורחץ"

מתמטיקה יסודי כולל משימות לחופשת פסח -תכנון שבועי

יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןכתה

'א

משחק חיבור  

וחיסור עם כסף

משחק עם השיר  

"אחד מי יודע"

משחק חיבור וחיסור  

20עד 

חיבור  –מירוץסירות 

משחק זריזות20עד 

משחק בנושא מבנה  

עשרוני

פעילויות מתמטיות  

בנושא פסח

יצירת  –לוח מסמרים 

מצולעים

משחק שיקוף

שוויון על כפות  

המאזניים

מצולעים ושטחים

ניסן–דפים חודשיים 

'ב

מרוץ-משחק 

חיבור-הכלבים

וחיסור

,  חיבור-תרגולדף

ישר, חיסור

.המספרים

, כפל -תרגול דף

100-הלוח

וחיסורחיבורמשחק

-עלגיבורי

playground 

פעילויות בנושא שטח  

וחוקיות בסדרות

חיבורתרגולדף

וכפלחיסור

שאלותתרגולדף

וכפלמילוליות

משימת-משחק 

חיסור

-חיבור משחק

30-להשלימו

שאלות-תרגול דף

מילוליות

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shafa/
https://www.smore.com/g9tx4
https://www.youtube.com/watch?v=8Fy4gf_4K4U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7qrVpZ25VPU&feature=youtu.be
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=50c00368-f1ac-47ad-bd5d-52abcf2bca04&language=he&sitekey=ebag
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/0f312775-1d98-4128-a007-f3b737994e89%23?page=content-2
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=7e7764f7-1ed7-471d-80b0-44861a10ea1f&language=he&sitekey=ebag
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/326f7ec2-4ba0-4018-9a1a-ca24aa37c3c9#?page=content-1
https://ebag.cet.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f97d5734a-58bf-4e67-812f-d54cc2f64852#?page=conte
https://lo.cet.ac.il/player/?document=91619953-b515-409d-9339-f7d67aa4c8b0&language=he&sitekey=ebag
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Dan_and_Dana_11-20/story_html5.html
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/3/62/28/99-CoSfJNNEWf.pdf
https://www.mathplayground.com/galaxypalsto20.html
https://www.mathplayground.com/ASB_JetSkiAddition.html
https://www.mathplayground.com/place_value_party.html
http://www.edu-negev.gov.il/mad/marianak/marpad-new/htm/gilrah/paipesa.htm
https://www.mathplayground.com/geoboard.html
https://www.mathplayground.com/reflection_painter.html
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Pan-Balance----Shapes/
https://www.mathplayground.com/tangrams.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/dapim_hodshiem.htm
https://www.mathplayground.com/ASB_SkateboardPups.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade2exercise5.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1877:grade2exercise6
https://www.mathplayground.com/superhero_subtraction.html
https://drive.google.com/file/d/1sDV9FN4sRSksrH0BQARpSLiMhHEB1pQK/view?usp=sharing
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade2exercise9.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade2exercise8.pdf
https://www.mathplayground.com/ASB_MinusMission.html
https://www.mathplayground.com/number_bonds_30.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade2exercise7.pdf


'ג

בניית  

-מספרים

מבנה עשרוני

מי  ! ארבע 

!?יודע

שולחן ליל  

docx.הסדר

פאזל מרובעים

משבצים ספרות  

יש דרכים רבות  

docx.לחלק מלבן

השוואת מספרים

לקראת שליטה  

בלוח הכפל

מי מעלי מי מתחתי  

docx.ומי מצדדי

–שמורת הטנגרם 

!משחק כסה אותי

מסדרים פרחים  

בצנצנות

סימטריה  

docx.במשולש

!סדרו מחדש וגלו

בונים ומשחקים  

במספרים גדולים

docx.מי יוצא דופן

'ד

השוואת  

שברים

אומדמצגות 

חרוזים  -1מצגת 

בצנצנת

כדורים –2מצגת 

בשלושה צבעים

דף עבודה בנושא  מספרים מעורבים

מצולעים

משחק הרכבת 

צורות גיאומטריות

דף עבודה בנושא  

שיקוף

משחק בנושא  

שיקוף

'ה

שברים  

-ברשת

מציאת  

החלק

מציאת חלק  

משלם

תפוס את  

תכונות  : המרובע

-מרובעים 

פרזנטציה  

בריבוע

משפחת  

מרובעים

השבר כחלק  

מכמות

שברים פשוטים  

ומספרים  

משחק  -עשרוניים

זיכרון

מהות המספר  

עשרוני

:  משימה לפסח

?ארבע מי יודע

-גובה במשולש

עכביש ברשת

אתר  -דפי משימה

ישומטיקה

גובה במשולש

מספרים  : חזרה

שלמים

משחק-על האוצר

פעולות  

במספרים  

.שלמים

(מצורף פתרונות. )אפשר לשלוח כל יום חידה אחת-חידה מתמטית יומית

פתרונותחידות

'ו

חקר  

מרובעים  

וזיהוי קשר  

בין יחס  

אורכי  

הצלעות  

ליחס  

.השטחים

משפחת  

מרובעים

מצגת  

,  במתמטיקה

המשמשת כלי  

חווייתי ומאתגר  

לחזרה ולהעמקה  

בנושא השבר  

.העשרוני

מצגת

משימות למציאת  

מספר מבוקש  

העונה על תכונות  

.מסוימות נתונות

מצאו את המספר

-שאלות תנועה

פעילות מתוקשבת

נפח גליל ומנסרה  

פעילות  -

מתוקשבת

פעילות  -יחס

מתוקשבת

מצאו את  

סדרות  -האפיקומן

חשבוניות

סיפורים 

חשבוניים ברוח  

פסח

משחק סודוקו  

לפסח

https://www.officefun.co.il/placevalue/createnumber.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/holidays/passover/all_numbers_with_4.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/שולחן%20ליל%20הסדר.docx
https://drive.google.com/file/d/1zH1ZxyRuUsdJXq20wJiKQrt6NowgfYuI/view
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise12.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/יש%20דרכים%20רבות%20לחלק%20מלבן.docx
https://www.officefun.co.il/placevalue/greaterthan.html
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%9C/
file:///C:/Users/USER/Downloads/מי%20מעלי%20מי%20מתחתי%20ומי%20מצדדי.docx
https://lo.cet.ac.il/player/?document=0fb7d5be-7043-4e9e-9c85-642f26348683&language=he&sitekey=ebag
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade3exercise3.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/סימטרייה%20במשולש.docx
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening27.htm
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/target_game4/story_html5.html
file:///C:/Users/USER/Downloads/מי%20יוצא%20דופן.docx
https://www.youtube.com/watch?v=OfEKlLiBeJE
https://drive.google.com/file/d/1R1farOr0CeJGOuCJLQWreqN-SSVfskJw/view
https://drive.google.com/file/d/1Zw6Dw3Bnx0PeSMx8_N-F40CWh6YAHBzX/view
https://www.youtube.com/watch?v=Q7SCRuhTme4
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/practice/old/south_heb/grade4exercise7.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=781
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo3heb.pdf
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1195
https://lo.cet.ac.il/player/?document=afd47170-478d-462e-af19-34471c50c0a3&language=he&sitekey=ebag
https://drive.google.com/file/d/1yMzlR25AguupUltObcVAGOE4H9znp26T/view?usp=sharing
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://drive.google.com/file/d/1bHzG0s7tokPvgehmgxfvGaKnP8KWafBV/view?usp=sharing
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/549adc6715af9f78755ddc53/intro
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1040
https://drive.google.com/file/d/1OjtR0PX0ez3d9ent6SMgxpK7rG1doeqa/view?usp=sharing
https://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=463:pesach-links&catid=25:topics-in-mathematics
https://www.youtube.com/watch?v=wDQL2a_lkBc
https://www.yisumatica.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%20-%20%D7%93%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94_0.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lL7BqYSMhV51zp53Zjbn84jL_PUtll23/edit
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1006
http://www.hashbacha.org/items.asp?id=1006
https://drive.google.com/file/d/1YtyDVY17t1lnRCW0HWQvmjVd7OpASPnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVhReAjS1XHQL8ytpyjoTQWGs5ZmpWLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9wZ1Na7mkWIGh_O-HeC7ohKLMNgpKXK/view?usp=sharing
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo11heb.pdf
https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Decimal_numbers/story_html5.html
file:///C:/Users/USER/Downloads/ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening89heb.pdf
http://www.pashut-heshbon.co.il/v3u23.html
http://www.pashut-heshbon.co.il/v3u9-1.html
http://www.pashut-heshbon.co.il/v3u16.html
https://alefefes.michlala.edu/riddles/riddle.asp?n=248&miun=2
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/holidays/passover/passover-Math-Stories.pdf
https://myfamilythoughts.files.wordpress.com/2010/03/pesach01.pdf


מקורות  –פעילויות העשרה והעמקה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות בחינוך היסודי

:ומאגרים

1'קובץ פעילויות מס

2'קובץ פעילויות מס

מדריכים ומאגר  ,  אספנו פתרונות דיגיטליים ללמידה מרחוק-אתר הדרכה והנגשת חומרים

.האתר מתעדכן תדיר כדי לשמור על רלוונטיות בימים אלו. חומרים לשימושכם

בלא מעט בתי ספר יש אף מורות  . רכזים פדגוגיים ורכזי השתלבות, סגניםם.לכןיש -מנהיגות ביניים

הם עברו הכשרות  .  זו השעה וההזדמנות לחלוק בנטל ולהעצים בלי ובעלות תפקידים אלו. מובילות

.זמינים עבורםה"הפסגמורי המורים ומרכזי -ויש להם כישורים והיכן שיצטרכו עזרה

עידית ברק/ /ענף

כמו בכל משבר  
יש להיאחז בענף הקרוב

לא לטבוע, לא להיסחף בנהר
צריך לבחור היטב  

שיהיה בהישג יד
שלא יהיה דק מדי

שיחזיק את משקל הגוף
והנפש

לאורך זמן
כמו בכל משבר

.לגלות בסופו של דבר שאת גזע

.  ועל משפחותיכםם.עצמכןשמרו על 

מצאו את הערוצים לביטוי רגשי  

וחברתי אף שלכם כי זהו החוסן שלנו  

.בימים אלו

,הערכה ואיחולים לימים טובים, בברכת הוקרה

,אביב מלבלב ושמחה בצל הקורונה, חג שמח

.ה אשדוד"ומרכז פסגמדריכים מחוזיים , יסודימאתנו מפקחי 

נושאי תוכן ומשימות בערבית

.״ קריאה בסיוע הורים ואחיםאלפאנוסספרית ״: ב-כיתות א

בסיוע  التنوين, الشدهהדגש , זכר ונקבה , הפכים, מלות שאלה, יחיד רבים, ביצוע משימות קריאה וכתיבה 

.ב-ההורים והאחים במקראות לכיתות א

משימות  , סופיותודיוקי קריאה בדגש על תנועות , ביצוע משימות במקראות לשפה הערבית: ו-כיתות ג

.      כתיבה

.  ותחביר הטקסטדקדוק,הנקראהבנת : ביצוע משימות במקראות לשפה הערבית בנושאים

مكتوب لصديق    : כתיבת חיבורים

ماذا اريد ان أكون عندما اكبر                 :هوايتي

קריאה של סיפור ושיתוף השכבה בתוכן הסיפור בהנחיית  מורי השפה הערבית  אתר השפה הערבית  

:״ כולל חומרים ומשימות לביצועאלמנטאר״

האתר לשפה הערבית בבתי ספר ערביים

2'קישור מס1'קישור מס:   חומרים לבית ספר יסודי

https://drive.google.com/file/d/1tMko3fjMMi_53lVILyOs7LnkeReTf-MF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j17U_7ClICagk2qKO-RvcA9d-9hRhBYc/view?usp=sharing
https://jannaga.wixsite.com/lemidamirahok
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm

