
 לתלמידי חט"ב משבר הקורונה משימות עד לחופשת הפסח –מערכת למידה מרחוק 
 )נא עקבו אחר עידכונים (

 

 ש  ו ה ד  ג ב א 

15/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 

       

שכבה  
 ז

 
אנגלית המשימה מספר לימוד וחוברת  

אטסאפ  ו , נמסרה דרך וUnit 3 -עבודה
 1,ז2,ז 4,ז3כיתתי של ז

היסטוריה  
לסיים את  
ההערכה  
 החלופית 

מתמטיקה: 
תרגול 
 משוואת 

עברית  
משימה 
בילקוט  
 הדיגיטלי 

 עבודת שורשים
  -כישורי חיים +  

 יועצות 

 

שכבה  
 ח 

 https://youtu.be/PfcjMVsQLkA 

היסטוריה  
 משימה 
בילקוט  
 הדיגיטלי 

מתמטיקה : 
מהו משפט  
 פתגורס+  

 
 כישורי חיים

 יועצת 

עברית )מיני  
מיצ"ב(  
 משימה 
בילקוט  
 הדיגיטלי 

פיזיקה  
(  )מדעית+מופ"ת 
תנ"ך לכל שאר  

מלכים   -הכיתות 
 א פרק כא  
 משימה 

 בילקוט הדיגיטלי 

 

אנגלית ספר שמע +משימת הגשה 
 ,נמסר דרך איימל וואטסאפ כיתתי

שכבה  
 ט

 

בספר לימוד,    3אנגלית משימה על פרק  
דרך וואטסאפ קבוצתי  

עם משימת   Googleclassroomו
קיבלה תרגול   6כתיבה להגשה. כיתה ט 

 quizletמילים ב

  -היסטוריה 
משימה 

תועבר דרך  
 וואטסאפ 

מתמטיקה: 
פונקציה  
 ריבועית   

 
 כישורי חיים

  יועצת 

עברית  
משימת 
כתיבה  
בנושא  

הקורונה דרך  
 הוואטסאפ 

פיזיקה  
(  )מדעית+מופ"ת 
תנ"ך לכל שאר  

הכיתות ירמיה א  
 ו/או עזרא א  

 משימה 
  בילקוט הדיגיטלי 

 

 

 

 

        

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5d5e47d0ef7df85ff68ce552/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5d5e47d0ef7df85ff68ce552/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5d5e47d0ef7df85ff68ce552/intro
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://youtu.be/PfcjMVsQLkA
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/5e6c90c09e14ba395b339b96/display?lessonId=5b83c68cfa316712cb89cf40&currentStepIndex=0&lergoLanguage=he&reportId=5e6c90c29e14ba395b339b98
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/5e6c90c09e14ba395b339b96/display?lessonId=5b83c68cfa316712cb89cf40&currentStepIndex=0&lergoLanguage=he&reportId=5e6c90c29e14ba395b339b98
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/invitations/5e6c90c09e14ba395b339b96/display?lessonId=5b83c68cfa316712cb89cf40&currentStepIndex=0&lergoLanguage=he&reportId=5e6c90c29e14ba395b339b98
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Lgj4VFLutLZPUuQMHdgO1Np1zClqq-sESIRNkc5U5w35yQ/viewform
https://ebaghigh.cet.ac.il/


 לתלמידי חט"ב משבר הקורונה משימות עד לחופשת הפסח –מערכת למידה מרחוק 
 )נא עקבו אחר עידכונים (

  

 

 ש ו ה ד ג ב א

22/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 

       

שכבה  
 ז

 אנגלית 
נק' חיתוך   -מתמטיקה: פונקציה קווית 

 עם הצירים, חלק א' 
 עברית 

ספרות  
משימה דרך  
משוב לכל  
הכיתות  

  3למעט ז
שתקבל את 

המשימה  
 בוואטסאפ 

  - מדעים 
מבנה  
   -החומר

 משימה 
בילקוט  
 הדיגיטלי 

  עבודת שורשים
כישורי חיים  +

 יועצת 

 

שכבה  
 ח 

 עברית  1מתמטיקה: משפט פתגורס תרגול  אנגלית 

ספרות במודל  
של משו"ב.  

,  1כיתות ח
  4ו ח  3ח

בוואטסאפ  
הכיתתי +  

כישורי חיים  
 יועצת 

  –מדעים  
 התא 

 משימה 
בילקוט  
   הדיגיטלי

פיזיקה  
)מדעית+מופ"ת(  
רוח יהודית שאר  

 הכיתות  

 

שכבה  
 ט

 עברית  מתמטיקה: תכונות כל המרובעים אנגלית 

ספרות במודל  
של משו"ב 

,  2למעט ט
  5וט  3ט

שיקבלו דרת  
וואטסאפ+  

כישורי חיים  
 יועצת 

  - מדעים 
פירמידת  

 המזון 
 משימה 
בילקוט  
   הדיגיטלי

פיזיקה  
)מדעית+מופ"ת(  

תרבות יהודית  
 שאר הכיתות 

 

 

 

        

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/59cb50f5653d3d0e0bc268ca/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/59cb50f5653d3d0e0bc268ca/intro
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594e52984a926a13d62e312f/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594e52984a926a13d62e312f/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594e52984a926a13d62e312f/intro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5c8f9af6edfcac7681f009aa/intro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4cPHDHAn8NFhhst8oYgqKIe5uXhAn39xF0pVbIJ0qzkV8g/viewform
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://ebaghigh.cet.ac.il/


 לתלמידי חט"ב משבר הקורונה משימות עד לחופשת הפסח –מערכת למידה מרחוק 
 )נא עקבו אחר עידכונים (

 

 ש ו ה ד ג ב א

29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020 04/04/2020 

       

שכבה  
 ז

מתמטיקה: 
פונקציה  

נק'   -קווית 
חיתוך עם  

הצירים, חלק  
 ב'

 אנגלית 

שכבה   חופשת פסח 
 ח

מתמטיקה: 
משפט  
פתגורס  

 2תרגול  

 אנגלית 

שכבה  
 ט

מתמטיקה: 
הסתברות,  
מבוא שאלון 

 מגמות 

 אנגלית + מילוי טופס בחירת מגמות 

 

https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5dd946dd255d51402dc648e4/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/594bfc1d4a926a13d62e2dd0/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5ae9e5508418033bc4b52f5b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5ae9e5508418033bc4b52f5b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5ae9e5508418033bc4b52f5b/intro
https://www.lergo.org/index.html#!/public/lessons/5ae9e5508418033bc4b52f5b/intro

