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למידה בזמן חירום-קורונה
שכבה ט
תלמידות ותלמידים יקרים,
הכנו עבורכם תוכנית לימודים לימים בהם כולנו נאלצים להיות בבית.
חשוב מאוד שתבצעו את המשימות הלימודיות כדי לשמור על רצף לימודי (וגם שלא יהיה נורא
משעמם בבית.)....
חלק מהחומרים כתובים כאן ,וחלק יישלחו לכם במשו"ב.
אנא ודאו שיש לכם סיסמה עדכנית למשו"ב.
וכן סיסמה עדכנית לפורטל הפדגוגי של משרד החינוך .אם אין לכם סיסמה לפורטל ,תוכלו
להיכנס באמצעות תעודת זהות ובקשת מסרון ()s.m.s
לשאלות ניתן לפנות למורים המלמדים על פי הרשימה של מס' הטלפון והשעות שפרסמנו.
עדכונים לגבי למידה מקוונת של משרד החינוך ,נפרסם לכם באמצעות המשו"ב.
את המשימות יש להשלים עד  30.3.2020או עד למועד אחר שיקבע על ידי המורה המקצועי.
בסוף קובץ זה יש הוראות כניסה לאתר "בגרויות  ."GOOLאתר חינמי שמשלב סרטונים
ותרגילים  .האתר מומלץ ע"י משרד החינוך.
בהצלחה!
עברית
העבודות מיועדות לכלל תלמידי השכבה ,גם אלה שלא לומדים עברית בסמסטר ב.
רק כיתות שלומדות בסמסטר ב -צריכות לשלוח למורה את העבודות.
יש להיכנס לפורטל הפדגוגי של משרד החינוך:

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_havana_habaa_lashon/chativaelyona/bhinot-bagrut-umesimot/

ולבצע שתיים מתוך שלוש המשימות הבאות:
● שטרות הכסף החדשים
● רכבת ישראל
● סיור באקדמיה ללשון העברית

.2משימה  -שירת הקורונה
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-
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%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=AWzaQEAGB8OKQZE8vLsXQx0NOZtB3R1dzOjav
mGZDiQndurZj9cTHjOvNDGwov-aXwXI6_LyrMY6E3cAVMVqLnh2HXM6mB0c2mNcJERV38YvYDbHWgB5vx3WOi7lhY
IhdZHhewq0paNlzcBsUAXtMMaPQpsRmtknwBYrj9BsU4FNT4vLAAmjfur6B
Rw812dER_MvhSb5W_N_GX8RhjQn_-U

יש לשלוח את העבודות למורה לעברית במשו"ב עד .30.3.2020
מתמטיקה
המשימות ,תרגילים והסברים ישלחו על ידי מורים מלמדים בקבוצות לימוד.
יש צורך בספרי לימוד של בית הספר וחוברת של בית הספר/
שימוש באתר בית הספר
שימוש באתר GOOL

היסטוריה
כיתות ט' - 1ט'  : 6נשלחה לכם עבודה בנושא  -מלחמת העולם הראשונה במשו"ב
ובאמצעות הוואטסאפ בתיווך מחנכי הכיתות  ,יש לסיים את העבודה עד לתאריך
 ( 25/3/2020ביום שלישי ) ולהגיש אותה למורים המלמדים באמצעות המשו"ב .
המורים להיסטוריה זמינים לשאלות בשעות הבאות :
כרמית  ( 0523206444 -כל יום בין השעות  17:00עד השעה  ) 19:00לא כולל ימי
שישי
מאי  ( 0546688562 -כל יום בין השעות  ) 10:00-16:00לא כולל ימי שישי
כיתה ט'  - 7תקבל עבודה נפרדת מהמורה יפה לוינסון באמצעות המשו"ב עש סוף
השבוע .

אזרחות
מטלות והנחיות ישלחו במשו"ב לכל הכיתות.
תנ"ך
משימת לימוד וחזרה תישלח במשו"ב.

לוגיקה ספרתית
עבודת הגשה לכלל שכבה ט' (למעט ט' )5המהווה אחוז משמעותי מהציון הסופי
במקצוע .יש להגיש את העבודה עד .30.03.20
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לשאלות ,המדריכים המלמדים יהיו זמינים בשעות הבאות:
ט'11:00 - 12:00 - 1
איתמר בבאי0545870209 :
ט'11:00 - 12:00- 2
שירה חורי0522992975 :
ט'11:00 - 12:00 - 3
איתמר בבאי0545870209 :
ט'11:00 - 12:00- 4
ניקול סיגל0547970760 :
ט'13:00 - 14:00- 6
ניצן שם טוב0536235961 :
ט'13:00 - 14:00- 7
ניצן שם טוב0536235961 :
יש לשלוח את העבודה מצולמת בבירור לוואטסאפ (עדיף סרוק באפליקציית
)camscanner
קישור לעבודה
קישור למצגת טבלת אמת
קישור למצגת טבלת אמת המשך
קישור למצגת פונקציה בוליאנית
קישור למצגת  7כללים
● הקישור נמצא במלל ,בנוסף לכך במצגות מופיעים לכם חומרי עזר לעבודה
וניתן להשתמש בהם.
הוראות כניסה לאתר "בגרויות "GOOL
א .יש להיכנס לאתר בכתובת www.bagrut.co.il
יש סרטון הסברה לשימוש באתר.
ב .תחת "כניסה למנויים" (בסלולרי נקרא "התחבר") יש לבחור באפשרות של "הזדהות משרד החינוך".
ג .במסך ההזדהויות יש להזין שם משתמש והסיסמה שלכם.
למי שאין  -ניתן להכניס מס' ת.ז .ולקבל קוד חד פעמי.
אפשר גם להתקשר למרכז התמיכה של משרד החינוך  *6552ולקבל קוד משתמש וסיסמה.
ד .לאחר הזנת הפרטים ולחיצה על "כניסה" תוחזרו לאתר .GOOL
ה .יש לבחור את המקצוע ותוכני הלימוד ב "קורסים שלי" או באייקון המקצוע.

