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 יום שני

16.3 
 השלימו את המשפטים לפי עץ המשפחה של משפחת סימפסון -אנגלית .1

_using_the_Simpsons_th5414gj-https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/Family_ 
 

 ביומן המסע על שני דפים צירו את החדר בו אתם נמצאים הכי הרבה זמן. -אומנות  .2
 

 . הציור של החדר אותו צירנו ביום שניעל שני הדפים הבאים צירו זום, ובהגדלה חלק אחד מתוך 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&feature=youtu.be  דקות 20אימון כושר  .3

 

 שלחתי לינק לקבוצת הוואטסאפ שלנו.  13:00עד  12:00בנושא אחוזים מתחיל בשעה ' שיעור צפייה כיתות ו -מתמטיקה  .4
 

 

     https://www.youtube.com/watch?v=jUVVw7YTSBI   – "פתוחה תהיה הדלת"  לומדים לשיר את השיר למסיבת סוף שנה:   -מוסיקה .5
 יום שלישי

17.3 

 

 צפו בסרטון בנושא קריאת שעון והשלימו את המשימות -אנגלית .1
2.  –https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-tell-the-time 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=VpkL5WjHIW0פה  -: "הבטלנים" בעלאת שיר לומדים לשיר את שיר  -מוסיקה .3

 
 https://www.youtube.com/watch?v=ECxYJcnvyMw&feature=youtu.be דקות 7שר כו .4

 יום רביעי
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 –אנגלית .1
 

 השלימו את דף התרגול ובדקו את עצמכם – present simple –חזרה 
up/grammar/exercises?tense=1&level=0&type=positive-https://www.ego4u.com/en/cram 

present simple negative 
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up/grammar/exercises?tense=1&level=0&type=negative-https://www.ego4u.com/en/cram 
 
 
מהי הדילמה החברתית העולה מהסרטון? מהי עמדתכם בנושא? הציגו נימוקים  -משימה בעקבות צפייה  -דילמה חברתית  -עברית. 3

 טסאפ הכיתתית.אוומחייכם התומכים בדעתכם. הציגו את תשובתכם בסרטון / תשובה כתובה ושלחו בקבוצת ה
-%D7%A8%D7%A2-%D7%96%D7%94-https://eureka.org.il/item/25432/%D7%94%D7%90%D7%9D
-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA

%D7%9C%D7%9D%D7%9E%D7%9B%D7%95 

 
 
 

 יום חמישי
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  -אנגלית  .1
. לכל שורה באנגלית הוסיפו תמונה מתאימה במצגת. שלחו PowerPointבחרו שיר באנגלית שאתם אוהבים. הכינו מצגת קריוקי דרך 

  iritk@myozma.org.il  –את המצגת למייל שלי 
 המצגת בזוגות.ניתן להכין את 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=X6rsfFU6J1oלומדים לשיר בע"פ את השיר: "תוצרת הארץ".  -מוסיקה .2

 
 יום שישי

20.3 
 

 עובדים על כתיבת הדרשה שלכם, לפי ההנחיות המצורפות בקובץ זה. בדף מטה.   -יומן מסע .1
     
 

  https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/?vh=e&d=n  פעילות ספורטיבית עם אחים  .2
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 מפרשה לדרשה

 חקר הפרשה האישית.  – יומן המסע שלכם בכיתה אנו ניצבים בפני חלקו השני של  כם על עצמתם תלמידים יקרים, לאחר שחקר

 שלבים בעבודה: 

 לדרשה".. כתבו בגוגל את צמד המילים "מפרשה 1

 עמוד הבית".  –. לחצו על האתר: "מסע אל הדרשה 2

 סבר.ה. צפו בסרטון ה3

 . גוללו למטה ל "מהי פרשת השבוע שלי?" ומלאו את הפרטים שלכם. שימו לב שכל הפרטים מדויקים!4

 :קראו על הפרשה שלכם וכתבו על הנושאים הבאים. 5

 .שם הפרשה שלי .א

 מיקום הפרשה )ספר / פרק / פסוק( .ב

 עד חמש שורות מודפסות.  -.  היקף הפסקה במילים שלכםקראו את הפרשה וכתבו אותה בקצרה,  – תקציר הפרשה .ג

 כתבו את הנושאים העולים מתוך הפרשה שלכם. )נמצא מתחת לתקציר הפרשה(. – הנושאים שעולים בפרשה .ד

 מתוך כל הנושאים, אליו אתם מתחברים.  אחדבחרו נושא  .ה

 יפתח לכם הסבר. לחצו על הנושא הנבחר,  .ו

 קראו את ההסבר ונמקו מדוע אתם מתחברים דווקא לנושא זה.  .ז

 ספרו על חוויה מחייכם המתקשרת לנושא .ח



 

 רשה שלי:דוגמה לפ

 

  בספר בראשית. "וירא"פרשת  - הפרשה שליא. 

 ספר בראשית מפרק יח' עד פרק כב'. – מיקום הפרשהב. 

 תקציר הפרשה:ג. 

הפרשה שלי מספרת על אברהם אבינו שרואה שלושה מלאכים בשליחות ה'. אברהם מארח אותם מבלי לדעת שה' שלח אותם אליו. המלאכים אומרים 
 לשרה שיוולד לה בן. שרה צחקה כי חשבה שהיא כבר זקנה כדי ללדת. 

צדיקים שם ושלא ישמיד אותה. אבל כשהם  50שיש שם לפחות המלאכים הולכים לכיוון סדום בשליחות ה'. ה' רצה להשמיד את סדום ואברהם אומר 
צדיקים הם לא מצליחים למצוא. כשהמלאכים מגיעים לסדום ומתארחים אצל לוט האנשים מבקשים להתעלל במלאכים ולוט מגן  10מגיעים אפילו 

 לאחור. אשת לוט לא התאפקה והפכה לנציב מלח. עליהם. בתמורה הם מצילים אותו ומזהירים אותו שהעיר עומדת להיחרב ושיצא ממנה ולא יביט 

שה יפה. המלך לוקח אותה אליו וה' כועס על המלך יאברהם יורד מצרימה עם שרה אשתו כי יש רעב בארץ. אברהם מפחד להגיד ששרה אשתו כי היא א
 בה מתנות. אברהם מתפלל והמלך ניצל.ורוצה להעניש אותו. הוא אומר למלך שרק אם אברהם יתפלל עליו הוא יחיה. המלך נותן לאברהם הר

שרה יולדת בן כפי שהבטיחו לה המלאכים ומבקשת לסלק את הגר וישמעאל. הגר הולכת עם בנה ישמעאל למדבר,  שם אין לה מים ואוכל ומלאך ה' 
 מבטיח לה שבנה יהפוך לגוי גדול.

הפרשה מסתיימת בסיפור המפורסם של "עקדת יצחק". ה' מצווה על אברהם לקחת את בנו יצחק יחידו ולהעלות אותו לעולה. זאת אומרת להקריב 
ד אותו למען ה'. אברהם עושה כמצוות ה' ומכין את המזבח.  כאשר אברהם מניף סכין להרוג את יצחק מלאך ה' נוגע בידו ומסית אותה. אברהם עמ

 ן והוכיח את הנאמנות שלו לה'. ה' מברך אותו כי בזכות אמונתו ירבה זרעו כחול אשר על שפת הים. בניסיו

 

  ד. הנושאים העולים מהפרשה:



 ערך הכנסת אורחים

 הצחוק, יפה לבריאות?

 ספקנות

 נלחמים על הצדק

 שמות, שמות

 

 אני בחרתי את :הצחוק, יפה לבריאות?ח. -ה

אים להתארח אצל שרה ואברהם והמלאכים אומרים לאברהם ששרה תלד בן ושרה צוחקת מהצד כי היא לא בפרשה מסופר ששלושת המלאכים ב
יתה בהריון בי אמרו לה שיש יכשהיא ה המשפט הזה בא לידי ביטוי בחיים שלי כבר מהספור שאמא שלי סיפרה לי         האמינה שזקנה כמוה תלד בן.

 וב הלכה ואמרו לה שזה בן. כששמעתי את הסיפור הזה ממש צחקתי.לה בת. היא סיפרה לכולם. לאחר שבועיים ש

 אני אוהב מאוד לצחוק ולהצחיק. אני גם יודע שמחקרים רבים אומרים שצחוק משפיע ומצב רוח טוב משפיע על הבריאות לטובה. 

 

 

 עבודה נעימה.

 

 אוהבת אתכם,

 שני 


