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למידה בזמן חירום
שכבה י"א
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 מועד 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
יש לענות על:
● הבנת הנקרא,
● ההבעה (כתיבת סקירה)
● שם המספר ומילות היחס
של שתיים מתוך שלוש הבחינות האחרונות בספר המיקוד)15-13(.
יש לשלוח סקירה אחת (מוקלדת) למורה באמצעות המשו"ב עד .30.3.2020

פיזיקה
תרגול מסכם(דפי עבודה)  -ישלחו דרך המשו"ב
תלמידים יא 4-5-6צפו בשיעורים המקוונים בקישור הבא:
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https://openvschool2017.cet.ac.il/course/index.php?categoryid=2
בנושא :תנע ושימורו
מכטרוניקה
שאלון מקוון על מנוע סרוו בקישור הבא
ספרות
כיתות יא  1,3-6ניתנה עבודה בנושא הרומן במסגרת ה30%
כיתות יא  2,7,8תשלח עבודה במשוב בנושא הרומן
את העבודות יש להגיש דרך המשוב או בתיאום עם המורה המלמדת דרך המייל
האישי עד לתאריך 31/3/20
אנגלית
שאלוני בגרות לפי יחידות לימוד להגשה באופן מתוקשב דרך האתר הבית ספרי.
בלחיצה על "למידה בחירום" מגיעים לעמוד עם קישור לשכבה יא' .יישלחו 2
שאלונים להגשה בשבוע .משימה ראשונה יש לבצע עד .22.03.20
אזרחות
כיתות י"א  ;3י"א  ;5י"א 7
קראו עמודים  45-55בחוברת וצפו בשיעורים המקוונים בקישורים הבאים:
 זכויות פוליטיות https://the-openclass.org/core/videos/4305/ זכויות חברתיות -כלכליות וזכויות קבוצהhttps://the-openclass.org/core/videos/4306/
וענו:
● מהן זכויות פוליטיות ובמה הן שונות מזכויות אדם?
● הצג שתי זכויות כלכליות-חברתיות והסבר את ההבדל בין זכויות כלכליות-
חברתיות לזכויות אדם.
● ענו על שאלות אירוע  1,3,4עמודים 74-75
חוברת אזרחות באתר בית הספר ,בקישור הבא:
http://technibs.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=adN93fmhbBI%3d&tabid=27
02&mid=17680&language=he-IL
יש לשלוח את התשובות למורה המלמד/ת באמצעות המשו"ב עד ל30.03.2020
היסטוריה
מטלה מספר  - 2עליכם לבצע את המטלה השנייה במסגרת הערכה חלופית
בהיסטוריה לשכבה יא' בנושא שואה.
המטלה עוסקת בנושא המנהיגות היהודית בגטאות בזמן המלחמה .
עליכם להיצמד להנחיות שנמצאות בתחילת העבודה ולמחוון שנמצא בסוף העבודה.
תאריך הגשה  12/4/2020 -יום ראשון
המטלה מיועדת לתלמידי הכיתות הבאות  -יא'  ,1יא'  ,3יא'  ,4יא'  ,5יא'  ,6יא' 7
את המטלה יש להגיש למורים המלמדים באמצעות המשו"ב או המייל
מטלה מספר 2
תלמידי יא'  2ויא'  8יקבלו עבודה בנפרד באמצעות המשו"ב עד סוף השבוע.
מתמטיקה
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המשימות ,תרגילים והסברים ישלחו על ידי מורים מלמדים בקבוצות לימוד.
חוברת ואתר בגרויות
אתר GOOL
תנ"ך
עליכם לחזור על נושא ספר שמות עמודים  126-93בחוברת הלימוד.
וכן ללמוד את נושא חוק וחברה עמודים  150-127בחוברת.
שאלות תרגול וחזרה נשלחו במשו"ב.
מחשבים  #cיא - 3מרדכי בלמס +דוד קרמישין
יש לחזור על הנושאים של מחרוזות( שאלות מ )1-11ומערכים ( דף עבודה מס , )9
לתרגל את השאלות של כל נושא .יש לשלוח לבדיקה  4שאלות מכל נושא  ,ניתן
לשלוח במשוב  .אתגר רשות:מערכים דו-ממדיים ( דף עמודה מס )10
עבור כל נושא קיים בקישור הסבר.
מומלץ לפתוח את הקובץ מהמחשב
https://onedrive.live.com/?cid=2ee6c412e2d1dfc3&id=2EE6C412E2D1
DFC3%212928&ithint=file,pdf&authkey=!AM3R3QVm6GFQ9P4
בהצלחה
חשמל י"א + 4י"א( 5סימה וזאנה)
מצורפת עבודת הגשה ,נא לפתור את התרגילים על פי ההנחיות בגוף העבודה.
לסיום ,נא לסרוק את העבודה ולהגיש במשוב/במייל למורה סימה וזאנה.
המורה זמינה לכל שאלה/עזרה ,בשעות הקבלה שפורסמו.
https://drive.google.com/file/d/1GdgX_Tyt4xxdTUrJoGhw9Pa8OmWCI
LGI/view?usp=sharing
בהצלחה!
חשמל ,כיתה י"א ,3מרינה רוזנבלום
יש לסיים פתרון של עבודת הגשה שקיבלתם " :תרגול זרם חילופין "  -יש
לפתור כל  52שאלות ולשלוח תשובות במשוב שלי תאריך .55.2.5252
אם קיימות קשיים ניתן לפנות אלי בווצאפ (יש לציין שם התלמיד וכיתה) או
ליצור קשר טלפוני במספר  225-2422345בימים א-ה בין שעות  02:22עד
.04:22
מתאריך  55.2.5252יש להתחיל לפתור דוגמאות של בגרויות חלק ששייך
לחשמל סמל השאלון  :302230שאלות מספר  0ו 5 -בשאלונים של תשע"ח ו-
תשע"ט ושאלות  2-6בשאלונים של תשע"ו ו -תשע"ז – פתרונות יש להגיש עד
.22.2.5252
מצורף קישור לאוסף הבגרויות.
בנוסף ניתן לקחת חומר לתרגול מתוך האתר של אריה נשנז – מצורף קישור
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לאתר.
http://www.arye216.022.co.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=668211

מעבדת חשמל י"א + 4י"א( 5סימה וזאנה  +אלבירה טלשבסקי)
שלום לכולם,
מצורפים תרגילים מבגרויות בחשמל ,הכוללים שימוש בצב"ד של המעבדה:
https://drive.google.com/open?id=10DwerUPC8uL1kb0hVeZGt9DTP-XhLaנא לפתור את התרגילים להגשה עד ל30/03/2020-
בכל שאלה ,צוות המורות סימה ואלבירה זמינות למענה בשעות שפורסמו
בהצלחה!
ספרתית (מיתוג) י"א + 4י"א( 5לימור כהן)
מצורפת עבודת הגשה ,נא לפתור את התרגילים על פי ההנחיות בגוף העבודה.
לסיום ,נא לסרוק את העבודה ולהגיש במשוב/במייל למורה לימור כהן.
המורה זמינה לכל שאלה/עזרה ,בשעות הקבלה שפורסמו.
https://drive.google.com/file/d/1rujhiPtD5DYgVn7C1bjZ79WutrFJy
hmJ/view?usp=sharing
בהצלחה!
מאטלב יא - 2רון בחרוף
יש לעבור על הסרטונים הבאים:
https://www.youtube.com/watch?v=AligMlh87qw
https://www.youtube.com/watch?v=NlUCU-0MXn4
https://www.youtube.com/watch?v=ITdMT5tfQsQ
יש לסכם בקצרה על כל פקודות הנראות בסרטונים.
פרוייקטים יא - 2מדעית הנדסית
תלמידים שעושים פרוייקט בנושא חקר כדור הארץ מהחלל:
יש לסכם על הלויינים איתם נעבוד landsat, sentinel, venus -
ניתן להעזר בקישורים:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home
https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-8?qtscience_support_page_related_con=0#qtscience_support_page_related_con
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x
-y-z/venus
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כמובן שאפשר לחפש בגוגל וויקפדיה.
לחפש את הנקודות הבאות:
כמה לויינים יש מכל סוג /משפחהמועדי השיגורמהי המשימה המוגדרת ללויינים-איזה חיישנים ואיזה בנדים ( )bandsיש לכל לויין

תלמידים שעושים פרוייקט בארדוינו:
יש לסכם על בקר הארדוינו ועל הרכיבים איתם אתם אמורים לעבוד.
ניתן להעזר בקישורים האלו לדוגמא:
https://components101.com/microcontrollers/arduino-uno
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonicsensor-hc-sr04/
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
לחפש את הנקודות הבאות:
אופן החיבור של הרכיב לארדוינו (שרטוט חשמלי)אופן העבודה עם הרכיב  -קטע קוד.שרטוטי הרכבה
יש להיכנס לקישורים ולתרגל את הנושאים בהתאם.
 .1הבנת מבנה הגוף
 .2שרטוטי הרכבה א'
 .3שרטוטי הרכבה ב'
תקבילית יא'3
 .1תרגול הנושאים לבחינה שהיתה אמורה להתקיים בתאריך :17.3
משווים חוג פתוח +סגור (שמיטריגר)+טרנזיסטורים ניתוח + AC+DC
מסנן מעביר נמוכים .L.P.F
לטובת התרגול יש לפתור תרגילים מחוברת הבגרויות שנשלחה אליכם
בתחילת השנה ,לחזור על התרגילים הנמצאים במחברת בנושאים הנ"ל.
ארכז קובץ תרגילים בנושאים הנ"ל ואשלח לכם במשוב ובווטסאפ עד סוף
היום.
 .1תשלח לכם עבודת הגשה על הנושאים הרשומים בסעיף  1למשוב גם
בוווטסאפ .נדרש להגיש את עבודת ההגשה למייל
 batelel728@gmail.comעד לתאריך . 22.3.20
עבודת הגשה זו מהווה אחוז מסויים מציון סמסטר ב'.
נקווה כי תקופה זו תעבור עלינו בבריאות ובמהרה.
שעה קבועה ללמידה מרחוק שלי איתכם בכל יום בין השעות 13:00-14:00
כמובן שמעבר לכך ניתן לשלוח לי שאלות ואף להתקשר לשאול שאלות.

מדעי המחשב יא' - 1אוריאל פרידמן
 .1יש לסיים את העבודה המסכמת של הסיור בתעשייה עד ל 31.3
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בחצות.
 .2בדיקות של עבודת המספרים הגדולים  -כולל העצים הבינאריים
תתבצע אישית מול כל תלמיד בוואטסאפ \  ZOOMבמהלך השבוע -
שעות יפורסמו בהמשך.
 .3לקראת סוף השבוע הזה \ תחילת השבוע הבא  -נתחיל לפתור
בגרויות ,בשעות מוגדרות מראש נפרסם מבחן ,יהיה זמן לפתרון
שלכם ולאחר מכן נפתור ביחד.
ניתן לשאול שאלות בקבוצת הוואטסאפ הקבוצתית או בוואטסאפ באופן אישי,
זמינות במהלך כל היום.
שעות תמיכה טלפונית :כל יום מלבד רביעי בשעות  10:00עד  ,12:00ביום רביעי מ
 21:30עד  ,22:30יש לשלוח הודעת וואטסאפ לפני  -אין לי קליטה בבית.
טלפון 0547-987343 -
מייל urielf@post.bgu.ac.il -

אנלוגיות יא' - 2ודים מילבסקי
בקרוב אשלח משימות להגשה במשוב
בהמשך ישלח הפתרון

אלקטרוניקה יא' - 2אליהו בדלוב
בכל יום ראשון ,ורביעי אשלח מספר תרגילים מבחינות הבגרות דרך הוואצאפ
הכיתתי  -עליכם באותו היום לפתור את התרגילים עם החומר הלימודי שלכם.
ביום למחרת (שני וחמישי) אשלח פתרון של התרגילים ,ובנוסף באותם ימים בשעה
 13:00-14:00נקיים וידאו צ'ט דרך .zoom -

אלגוריתמיקה יא' - 2אוריאל פרידמן
לקראת סוף השבוע הזה \ תחילת השבוע הבא  -נתחיל לפתור
בגרויות ,בשעות מוגדרות מראש נפרסם שאלה ממבחן ,יהיה זמן
לפתרון שלכם ולאחר מכן נפתור ביחד.
ניתן לשאול שאלות בקבוצת הוואטסאפ הקבוצתית או בוואטסאפ באופן אישי,
זמינות במהלך כל היום.
שעות תמיכה טלפונית :כל יום מלבד רביעי בשעות  10:00עד  ,12:00ביום רביעי מ
 21:30עד  ,22:30יש לשלוח הודעת וואטסאפ לפני  -אין לי קליטה בבית.
טלפון 0547-987343 -
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מייל urielf@post.bgu.ac.il -
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.

