
 תשפ"א אדר                  ב"ה

  יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום  חמישי יום שישי

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 8:30זום בשעה  
 תפילה

 תפילה

 משימות באתר
 – פרשת שבוע

 ספר "שולחן שבת"
 מחברת פ.שבוע

 באתרמשימות 
 – נביא

 ספר שמואל ב'
 חוברת עבודה
 מחברת נביא

 משימות באתר
 – אנגלית

 ספר אנגלית
 חוברת אנגלית

 מחברת

 משימות באתר
 – תורה

 דבריםחומש 
 "דברים לליבנו"חוברת 

 מחברת תורה

 משימות באתר
 – שפה

 ספר בין השורות
 קלסר שפה

 מחברת מעבדה+שפה

 משימות באתר
 - חשבון

 ספר חשבון
 מחברת חשבון

 1שיעור 

 – שפה
 ספר בין השורות

 קלסר שפה
 מחברת מעבדה+שפה

 10:30זום בשעה  
 – אנגלית

 ספר אנגלית
 חוברת אנגלית

 מחברת

 9:30זום בשעה  
 –בת מצווה 

 קלסר בת מצווה

 9:30זום בשעה  
 – תורה

 דבריםחומש 
 "דברים לליבנו"חוברת 

 מחברת תורה

 9:30שעה זום ב 
 – שפה 

 ספר בין השורות
 קלסר שפה

 מחברת מעבדה+שפה

 9:30זום בשעה  
 – חשבון

 ספר חשבון
 מחברת חשבון

 2שיעור 

 10:30בשעה  כינוס 
 – תורה

 דבריםחומש 
 "דברים לליבנו"חוברת 

 מחברת תורה

 – אנגלית
 ספר אנגלית

 חוברת אנגלית
 מחברת חלקה

 משימות באתר
 - חשבון

 ספר חשבון
 מחברת חשבון

 משימות באתר
 – דינים

 הלכות והליכות,
 קלסר דינים

 מחברת דינים

 משימות באתר
 –ספורט 

 נעלי ספורט
 גרביוןטייץ / 

 משימות באתר
 – שפה

 ספר בין השורות
 קלסר שפה

 מחברת מעבדה+שפה

 3שיעור 

 משימות באתר
 – ניגון שבועי

 קלסר ניגונים

 11:10זום בשעה  
 –מדעים 

 קלסר מדעים
 מחברת מדעים

 - חשבון
 ספר חשבון

 חשבוןמחברת 

 -היסטוריה 
 ספר היסטוריה

 מחברת היסטוריה

 00:21זום בשעה  
 כישורי שליחות

 תיקית כישורי שליחות

 – שפה
 ספר בין השורות

 קלסר שפה
 מחברת מעבדה+שפה

 4שיעור 

 –מדעים  
 קלסר מדעים

 מחברת מדעים

 012:0זום בשעה  
 –חסידות 

 1חיים תניא ספר 
 מחברת חסידות

 012:0זום בשעה  
 – דינים

 הלכות והליכות,
 קלסר דינים

 מחברת דינים

 באתרמשימות 
 – אנגלית

 ספר אנגלית
 חוברת אנגלית

 מחברת

 012:0זום בשעה  
 – כישורי חיים

 5שיעור  קלסר כישורי חיים

 12:45זום בשעה   
 – נביא

 ספר שמואל ב'
 חוברת עבודה
 מחברת נביא

 משימות באתר
 הנדסה –חשבון 

 4מס  ספר חשבון
 מחברת חשבון

 באתר משימות 
 תיקיה –אומנות 

 באתר משימות
 קריאה –שפה / 

 שפהקלסר 

 

 6שיעור 

https://edu-il.zoom.us/j/2186966256
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658?pwd=bFZCYk9SaStYWlFwZldkNERaMmM4dz09
https://edu-il.zoom.us/j/86141030513
https://edu-il.zoom.us/j/8312361264?pwd=MGlVOU5sOVlHdUYvTDFuMzE0YlBHZz09
https://edu-il.zoom.us/j/8596786302
https://edu-il.zoom.us/j/3018350214
https://edu-il.zoom.us/j/3018350214
https://edu-il.zoom.us/j/6083438510#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/8312361264?pwd=MGlVOU5sOVlHdUYvTDFuMzE0YlBHZz09#success
https://edu-il.zoom.us/j/3022975240#success
https://edu-il.zoom.us/j/84157294240#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/7883255658#success
https://edu-il.zoom.us/j/88527584177?pwd=U0NoSk9PWE1FbGV1SDZZUXA2c21yUT09#success
https://edu-il.zoom.us/j/88527584177?pwd=U0NoSk9PWE1FbGV1SDZZUXA2c21yUT09#success

