
 

 

 

 

 

 

  ופעולות החשבון  100-המספרים הטבעיים בתחום ה

 מורה: מיכל ג'ראד - הדרך אל ביתי שיעור בנושא:

        מורה: בלהה בן דוד - 100מספרים עד  שיעור בנושא:

 מורה: יסמין קליין - 100-מספרים בלוח ה שיעור בנושא:

 מורה: מיכל ג'ראד - דומה שונה ומה שביניהם שיעור בנושא:

 מורה: רחלי גבאי – מי יוצא דופן ?שיעור בנושא: 

  מורה: בלהה בן דוד - זוגיים-מספרים זוגיים ואי שיעור בנושא:

 מורה: רחלי גבאי  – 100-חיבור בתחום השיעור בנושא: 

 מורה: רחלי גבאי  – 100-חיסור בתחום השיעור בנושא: 

 מורה: יסמין קליין -ויחידות חיבור וחיסור עשרות  שיעור בנושא:

 מורה: רוית שתיוי - קסמים בקוביות משחק שיעור בנושא:

 מורה: רחלי גבאי  – משוואות חיבורשיעור בנושא: 

 מורה: רחלי גבאי  – בעיות השוואהבנושא:  שיעור

 מורה: רחלי גבאי – שאלות השוואהשיעור בנושא: 

 מורה: רחלי גבאי – השוואת סכומיםשיעור בנושא: 

 מורה: רחלי גבאי  – ומשוואות חיבורשאלות מילוליות שיעור בנושא: 

 מורה: שרית לוי – שאלות מילוליות בחנות כלי הנגינהשיעור בנושא: 

 בעברית –' במשדרים לכיתה 

https://www.youtube.com/watch?v=xYRC30zKsUs&list=PLZlYqgfsDm4s_EgiHrc7IucCYW6SweAUZ&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=xYRC30zKsUs&list=PLZlYqgfsDm4s_EgiHrc7IucCYW6SweAUZ&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=7FCQ4BFMBM4
https://www.youtube.com/watch?v=QuoweWRuwdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BOt2D8pCtpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BOt2D8pCtpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hMegbwdNu_s
https://www.youtube.com/watch?v=hMegbwdNu_s
https://www.youtube.com/watch?v=L79DJLuY_-k&list=PLZlYqgfsDm4s_EgiHrc7IucCYW6SweAUZ&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=6mB8w-HHJjs&t=2365s
https://www.youtube.com/watch?v=PwKj7h4eP5s
https://www.youtube.com/watch?v=RvXOrK-sS7g
https://www.youtube.com/watch?v=9JE4eJ522Jk&list=PLZlYqgfsDm4s_EgiHrc7IucCYW6SweAUZ&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=9JE4eJ522Jk&list=PLZlYqgfsDm4s_EgiHrc7IucCYW6SweAUZ&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=Ozi7iL0cVRM
https://www.youtube.com/watch?v=Ozi7iL0cVRM
https://www.youtube.com/watch?v=EofJcAuUpVk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=EofJcAuUpVk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=8XpBry1t5IE
https://www.youtube.com/watch?v=8XpBry1t5IE
https://www.youtube.com/watch?v=ANE7izfad5g&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=ANE7izfad5g&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=UH0-2yxDWyM&t=905s
https://www.youtube.com/watch?v=KIgidZX1v9Q&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=KIgidZX1v9Q&t=27s


 

 מורה: בלהה בן דוד – משמעות הכפלשיעור בנושא: 

 מורה: נחמה ברטי  – משמעויות החילוקשיעור בנושא: 

 מורה: לימור רוטנברג – 3כפולות של שיעור בנושא: 

 מורה: ינה שמבה – 20כפל וחילוק עד שיעור בנושא: 

 דוד -מורה: בלהה בן – צעדים 6-מילוליות ב שאלותשיעור בנושא: 

 מורה: גלית אליאב   – 2-סמני התחלקות בשיעור בנושא: 

 מורה: גלית אליאב  – 10-בו 5-בסמני התחלקות שיעור בנושא: 

 מורה: שלומית זליכה  – מיצוי אפשרויות –חלוקה לקבוצות שוות שיעור בנושא: 

 מורה: רחלי גבאי  – בעזרת מטבעות 10-ו 5כפולות של שיעור בנושא: 

 מורה: מירב אמסלם  – מספרים על ישר המספריםשיעור בנושא: 

 מורה: מירב אמסלם  – חידות עם אבני דומינושיעור בנושא: 

 מורה: רבקה סוויסה  – הכרת הרבע והחצישיעור בנושא: 

 מורה: רבקה סוויסה  – בעיות השוואה חיבוריותשיעור בנושא: 

 גיאומטריה ומדידות  

 מורה: רווית שתיוי - מבוא - מצולעים יעור בנושא:ש

 מורה: כרמית טל - מצולעים שמות שיעור בנושא:

  מורה: אורלי ידיד – סימטריה שקופיתשיעור בנושא: 

 מורה: מירי גולן  –ריבוע ומלבן  – אוריגאמטריהשיעור בנושא: 

 מורה: מירי גולן  – מה נקפל היום ? חקר מרובעיםשיעור בנושא: 

 מורה: מירי גולן  – חקר מלבנים –אוריגמטריה ליום העצמאות שיעור בנושא: 

 מורה: רינה תמיר  – חקר היקפים של מלבניםשיעור בנושא: 

https://www.youtube.com/watch?v=vmDI6rMAqn0
https://www.youtube.com/watch?v=vmDI6rMAqn0
https://www.youtube.com/watch?v=IxCeEg8JgCE
https://www.youtube.com/watch?v=IxCeEg8JgCE
https://youtu.be/ZiubaPuBBWk
https://www.youtube.com/watch?v=0HXHLe9GNpU
https://youtu.be/7gLFIVMztbg
https://www.youtube.com/watch?v=5hOIpKsl2EE
https://www.youtube.com/watch?v=NaHwGrfpj60
https://www.youtube.com/watch?v=Mvu84xeePvE&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=cNFTQUIlToI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wl0-J6MHopM
https://www.youtube.com/watch?v=wl0-J6MHopM
https://www.youtube.com/watch?v=seqiezO2c2A
https://www.youtube.com/watch?v=seqiezO2c2A
https://www.youtube.com/watch?v=IssNrMboC7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IssNrMboC7Q
https://www.youtube.com/watch?v=oEMu2dP8pyI
https://www.youtube.com/watch?v=oEMu2dP8pyI
https://www.youtube.com/watch?v=BNyr1qQGciU
https://www.youtube.com/watch?v=Iannmq_BxAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcKyjo5i0Uo&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=IcKyjo5i0Uo&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=ZoQDbvSMLsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZoQDbvSMLsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZoQDbvSMLsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZoQDbvSMLsU
https://www.youtube.com/watch?v=tVw4Ww2RoWU
https://www.youtube.com/watch?v=6vE94Gjrvs8
https://www.youtube.com/watch?v=6vE94Gjrvs8


 מורה: רינה תמיר  – מדידות זמן –השעון שיעור בנושא: 

 מורה: שיינא בן משה  – מדידות אורךשיעור בנושא: 

 מורה: מיכל כהן – סימטריה שיקופיתשיעור בנושא: 

 עופרה קריספל דהרי מורה: – מדידות זמןשיעור בנושא: 

 עופרה קריספל דהרי  מורה: – שטח מלבןשיעור בנושא: 

 עופרה קריספל דהרי  מורה: – מדידות אורך: המטרשיעור בנושא: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBqbJNtWtm0
https://www.youtube.com/watch?v=va1r0x2TBZs
https://www.youtube.com/watch?v=va1r0x2TBZs
https://www.youtube.com/watch?v=CBzQZgVnTPo
https://www.youtube.com/watch?v=CBzQZgVnTPo
https://www.youtube.com/watch?v=ZADkPHsN6lo
https://www.youtube.com/watch?v=ZADkPHsN6lo
https://www.youtube.com/watch?v=fmkwFB1MWRY
https://www.youtube.com/watch?v=fmkwFB1MWRY
https://www.youtube.com/watch?v=z2aJK48KVQg
https://www.youtube.com/watch?v=z2aJK48KVQg

