
 משימות לתלמידי חט"ע עד לחופשת הפסח ה רונהקומשבר   –מערכת למידה מרחוק 
 

 

 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  
 י' 

יומן   -אנגלית 
קריאה  

ומשימות 
מתוך 

החוברת  
לאורך כל  
 השבועיים 

 משימה בהבנת הנקרא,      -עברית 

משימות   -תושב"ע
שנמסרו לתלמידים  

 לפני פורים,  

) עיונית מבר (   -מינהל
עבודה בנושא מנהיגות  

  15.03.20נשלחה בתאריך 
  - להגשה עד יום זה.  אתגר

על הארגון   4Pניתוח סווט או 
הגשה עד ליום ה'  הנבחר, 

כל המשימות   26.03.2020
 נשלחו דרך ווטצאפ. 

דרך   30%- סגירת ה -ספרות 
 עבודה   -מודול   מנהל וכלכלה

-הכנה לצהל
שאלון עמדות  
לקראת הכנה  

 צה"ל ל

  

  

 שירת הקורונה

שכבה  
 י"א 

- 2ביולוגיה יא 
יעור  ש 

מתוקשב 
בנושא  

        8הרחבה צו  
  -אנגלית 

תרגול שאלון  
E 

 אלקט'   -  5, י"א 1י"א

תרגול לשוני    -לשון
דפי עבודה דרך  

הקבוצות   
מודול   -מתמטיקה

וואטצאפ. הגשת  
 תרגילים.  

הגשת תרגילים במתמטיקה    
 מודול          -ספרות 

  2מבחן בית ביולוגיה יא 
*     בנושא גוף האדם         

משימות   3נשלחו  -מינהל
מנהיגות,   - דרך ווטצאפ

כלכלה והערכה חלופית.  
 19.03.20להגשה עד יום 

- לצה"להכנה 
שאלון 
 למתגייס

  

 תרגול שאלות מבחינות  בגרות -ביולוגיה  -2י"א

תושב"ע, מנהל   -7, יא6י"א 4,י"א  3י"א
החזרת חוב   -וכלכלה, אמנות   קישור לתושבע 

שמיטה והעדפה בירושה נשלח דרך קבוצות  
 הוואטצאפ. 

שכבה  
 י"ב

לוג,   -אנגלית 
 בחינות בית 

 משימות ביוחקר  , ביוטכנולוגיה  2יב 

פיזיקה  דף   1יב 
עבודה בכא"מ  

מושרה,  
 מתמטיקה, ג"ג  

יצירת קשר   -משאבי אנוש 
טלפוני עם כל אחד  

התקדמות   מהתלמידים,
אישית פרוייקט משאבי  
אנוש. עבודה בדרייב עם  

 סיוע דרך הטלפון 

הגשה, בדיקה   -כלל העבודות 
 משוב. והחזרת 

הכנה לצה"ל  
שאלון -

 למתגייס
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD1hewaRss_Pj-PbURHK0ilb3LgoIS3DYw6w8eMaq38qHaZg/viewform
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%20%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7.pdf?token=AWw2h6uZz19XXWj0EeAtznG89vYrvFFvnfRJR_Zz1J9vc354QcPBe2YkBvEvxwCiQCZz0qupKC3l9Cu-ySJeqrO3vjgjEFet8FQfDF5XHiatKmpR9HVvf-quTmxPdWuD0U1juwAoO2lxAGZ2tX_cGYt5kK0T-2d17MmbwUEIP4IEng
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflshJGqHG800h2XPPMfXImTSnkjoz71KFYyP8wkK_1opLOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflshJGqHG800h2XPPMfXImTSnkjoz71KFYyP8wkK_1opLOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdflshJGqHG800h2XPPMfXImTSnkjoz71KFYyP8wkK_1opLOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb9cMbwd6jDXioftr79ujY5hUsXOvZjjzlHp8016CcBfJEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb9cMbwd6jDXioftr79ujY5hUsXOvZjjzlHp8016CcBfJEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb9cMbwd6jDXioftr79ujY5hUsXOvZjjzlHp8016CcBfJEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb9cMbwd6jDXioftr79ujY5hUsXOvZjjzlHp8016CcBfJEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRb9cMbwd6jDXioftr79ujY5hUsXOvZjjzlHp8016CcBfJEQ/viewform


 משימות לתלמידי חט"ע עד לחופשת הפסח ה רונהקומשבר   –מערכת למידה מרחוק 
 

        

  

 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  
 י' 

הגשת עבודה  
 בלשון

 , תלמידים בודדים. 30%  -סגירת ה
הרופא   -ספרות 

 מודול  -וגרושתו
- סגירת ה  -מנהל וכלכלה

30% 
הגשת כלל העבודות   -לשון

 30%-לסגירת ה
    

שכבה  
 י"א 

הגשה  
בספרות  

 ולשון

 מודול  -אלקט'  -  5, י"א 1י"א

               
מתמטיקה,                 

 תרגול לשוני -לשון

הגשה במתמטיקה,        
 דרך מודול ומייל.   -ספרות 

הגשת כלל העבודות מיום  
 שני , תרגילים במתמטיקה 

    

 , ביולוגיה 8שיעורי צו חינוכי   -כימיה  -2י"א

תושב"ע, מנהל   -7, יא6י"א 4,י"א  3אי"
 חוברת עבודה, אמנות   -וכלכלה

שכבה  
 י"ב

  
                        30%פיזיקה  עבודה  במסגרת   -1י"ב
ג"ג                                -3ביוטכנולוגיה             י"ב    2י"ב 

 תושב"ע  -4י"ב 
    

  הגשה: ועבודה נוספת                  
פיזיקה                            -1י"ב

ביוטכנולוגיה                   2י"ב 
  -4ג"ג          י"ב    -3י"ב 

 תושב"ע

    

 
 
 
 
 
 
 
 
        



 משימות לתלמידי חט"ע עד לחופשת הפסח ה רונהקומשבר   –מערכת למידה מרחוק 
 

  

  

 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  
 י' 

 הגשת כלל העבודות   

 חופשת פסח 
שכבה  

 י"א 

הגשת כלל  
העבודות  

במתמטיקה,  
 לשון

מבחן בית נושא   2תרגילים במתמטיקה, יא
 הרחבה  

שכבה  
 י"ב

  -מבחן בית 
 ביוטכנולוגיה 

 2הגשת ביוחקר יב 

 


