
משרד החינוך בלמידה מקוונת

בעקבות משבר הקורונה וסגירת בתי הספר, משרד החינוך מפעיל מערך 
למידה מקוונת לכל הכיתות, מ-א‘ עד י"ב.

אולפני הלמידה יפעלו במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה.

משרד החינוך מפרסם מערכת שעות יומית לתלמידים, עם כל המידע, 
השיעורים, הפעילויות והתוכניות באולפני הלמידה.

שתהיה לכולנו למידה מהנה, ושנתראה במהרה בבתי הספר!
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מתמטיקהמתמטיקהשיעור חינוךמתמטיקה

מתמטיקההיסטוריה4-5 יח”ל

נשיא המדינה ראובן ריבלין9:45-10:00
“דירה להשכיר”

הכרזה על פתיחת האליפות המקוונת
של המדינה כיתות ד’-ו’

הכרזה על פתיחת האליפות המקוונת
הפסקהשל המדינה כיתות ז’-ט’

היסטוריהמתמטיקהשפהשפהשפהשפהשפהשפה10:00-10:45
זה”בשיעור חינוךש.ח.

מתמטיקהאזרחות
שיעור בחירה:

ביולוגיה - אקולוגיה יחסי גומלין

11:00-11:45
כישורי חיים

שיח חכם 
ברשת

כישורי חיים
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ברשת

כישורי חיים
שיח חכם 

ברשת

שיעור חינוך
קח אותו לאט 

את הזמן
ספרותמתמטיקהמתמטיקה

אזרחותשפה
שיעור בחירה:

מדעי החקלאות- טיפוח בעלי חיים

שפהספרותמתמטיקהאנגליתמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה12:00-12:45
אנגלית
5 יח”ל

אנגלית
5 יח”ל

שיעור בחירה:
גאוגרפיה - שינויים במזג אויר

מדעים13:00-13:45
איזו הפתעה מסתתרת בביצה

מדעי 
המחשב

מדעי 
המחשב

מדעי 
המחשב

מדעי 
שיעור חברהאנגליתמדעיםהמחשב

שפהערבות הדדית
ספרותספרות

שיעור בחירה:
צרפתית - שפה מספרת תרבות

מדעיםמפגש עם הסופרת גליה עוז14:00-14:45
טוב על הלב

היסטוריה
תנ”ךתנ”ךמדעיםש.ח.

ספרותספרות
שיעור בחירה:

מחול - מה ימי הביניים עכשיו

סרט: ללכת שבי אחריוהצגה: אי המטמוןהצגה: הנסיכה על העדשה15:00-15:45
16:00-16:45

8:00-8:45 

“הסופר שבתוכנו”שפהשפהשפהשפה9:00-9:45
עם ג’אודת ג’ורג’ עיד

מדע 
וטכנולגיה

מדע 
וטכנולגיה

מדע 
מתמטיקהשפהוטכנולגיה

3 יח”ל
מתמטיקה

3 יח”ל

הכרזה על פתיחת האליפות המקוונתהפסקה9:45-10:00
של המדינה כיתות ד’-ו’

הכרזה על פתיחת האליפות המקוונת
הפסקהשל המדינה כיתות ז’-ט’

מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה10:00-10:45
שיעור חברה 
מנגנים ביחד 

בצופים
שפהשפהשפה

מתמטיקהמתמטיקה
3 יח”ל

שיעור בחירה:
ביולוגיה - נשימה תאית פוטוסינטזה

נגישות )זה”ב(11:00-11:45
מדע עבריתכישורי חייםכישורי חייםכישורי חייםכישורי חיים“שומרים על החיים”

מתמטיקהמתמטיקהוטכנולוגיה
3 יח”ל

שפהשפה
שיעור בחירה:
שפה - לדרוזים

אנגליתמדעיםמדעיםאנגליתאנגלית12:00-12:45
ש.ח

שיעור חברה 
קשירות 
בצופים

שיעור חברה 
מנגנים ביחד 

בצופים
מתמטיקה

3 יח”ל

מתמטיקה
אזרחות4 יח”ל

שיעור בחירה:
ערבית - דיקדוק אלנואסיך

מדעים13:00-13:45
אנגליתעבריתעבריתשפההתפתחות היקום

מתמטיקה
ספרות5 יח”ל

שיעור בחירה:
ספרות - טקסט ספרותי

מדעים - מסע אל המאדים14:00-14:45
זה”ב

עושים חיים.
ההגה בידיים שלכם

זה”ב - עושים חיים. 
ההגה בידיים שלכם

שיעור בחירה:
שפה - זיהוי תופעות תחביריות

ערבית - סדנה יצרתית בנושא מעשים טובים15:00-15:45

לצפייה בשידורים 
בעברית לכיתות א‘-ו‘

לחץ כאן <<

לצפייה בשידורים בערבית 
לכיתות א‘-ו‘
לחץ כאן <<

לצפייה בשידורים בעברית 
ובערבית לכיתות ז‘-י“ב

לחץ כאן <<

זה”ב - עושים חיים. ההגה בידיים שלכם

https://www.youtube.com/channel/UClm3PUYyPprrzhTC8o1rwgQ/featured?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UCJJf-EqrA-AazruJD2JHTog?view_as=subscriber
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/

