
 2020 - " " חינוכי8צו 

מערכת שיעורים אונליין

4חדר 3חדר 2חדר 1חדר 

תחום הדעת

נושא השיעור

קהל יעד

שם המורה

קישור למפגש

ספרות לערביםממלכתי דתי+ ספרות ממלכתי תחום הדעת

טקסט ספרותישירת רחלנושא השיעור

ב"י-'תלמידי יב"י-'תלמידי יקהל יעד

עאידה חמזה מסארוהרננית חננאלשם המורה

https://rebrand.ly/sunday21https://rebrand.ly/sunday23קישור למפגש

ך ממלכתי"תנחינוך גופניביולוגיה

'שמות במסלולי אספקת אנרגיהאנסין בבגרותנושא השיעור

א"תלמידי יא"תלמידי יא"י-'תלמידי יקהל יעד

פאני ברזילאי וזהבה גזיתשלמה זקספרחי וקסמן וגלית כראדישם המורה

https://rebrand.ly/sunday31https://rebrand.ly/sunday33https://rebrand.ly/sunday32קישור למפגש

ביולוגיההיסטוריה ממלכתי דתיהיסטוריה ממלכתיתחום הדעת

טיפים לבגרות מעבדההעפלה ערב הקמת המדינהמכור היתוך לרב תרבותיותנושא השיעור

ב"י- א "תלמידי יב"י- א "תלמידי יקהל יעד
ב "י-א "תלמידי י

הנגשים לבגרות מעבדה ביולוגיה

חגית קלייןאסתר קלייןיעל בוגיןשם המורה

https://rebrand.ly/sunday41https://rebrand.ly/sunday42https://rebrand.ly/sunday44קישור למפגש

גיאוגרפיה אדם וסביבהל" יח5אנגלית ל" יח4אנגלית ל" יח3אנגלית תחום הדעת

פ"הכנה לבחינת הבגרות המתוקשבת בעModule A&Cהכנה לבגרות באנגלית נושא השיעור
COBE - Preparation for the Oral 

Bagrut
שינויים בכלכלת ערב הסעודית

ב"י- ' תלמידי יב"י- א "תלמידי יב"י+ א "תלמידי יב"י+ א "תלמידי יקהל יעד

חנה סיוןיין כהן'גשושי הריסחני פוקסשם המורה

https://rebrand.ly/sunday51https://rebrand.ly/sunday52https://rebrand.ly/sunday53https://rebrand.ly/sunday54קישור למפגש

ערבית למגזר היהודיהיסטוריה ממלכתי דתימדעי הסביבהפיזיקהתחום הדעת

זיהוי תופעות תחביריות- ערבית הצהרת בלפורשינויי אקליםמכניקה לבגרותנושא השיעור

ב"י-'תלמידי יב"י- 'תלמידי יב"י- 'תלמידי יא"תלמידי יקהל יעד

איריס מימוןורדה מאוראלה סלע מיכאלובמן'ר רחלה תורג"דשם המורה

https://rebrand.ly/sunday61https://rebrand.ly/sunday62https://rebrand.ly/sunday63https://rebrand.ly/sunday64קישור למפגש

1.3.2020- ף "ה באדר תש, ראשון יום

15:00-15:30

16:00-16:30

17:00-17:30

18:00-18:30

19:00-19:30

20:00-20:30



 2020 - " " חינוכי8צו 

מערכת שיעורים אונליין

4חדר 3חדר 2חדר 1חדר 

ך ממלכתי"תנתחום הדעת

ז"תהילים קל-שיבת ציון :נושא בחירה נושא השיעור

ב"תלמידי יקהל יעד

רחל מלכהשם המורה

 https://rebrand.ly/tuesday11קישור למפגש

מורשת דרוזיתערבית: שפת אםתחום הדעת

מועצה דתית/ העדה הדרוזית בישראל "אלנואסיך- "דקדוק נושא השיעור

א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

מזנה סלאלחהפאדיה נדאףשם המורה

https://rebrand.ly/tuesday22https://rebrand.ly/tuesday23קישור למפגש

ל" יח5אנגלית ל" יח4אנגלית ממלכתי- תורה שבעל פה ומשפט עברי תחום הדעת

Reading ComprehensionVocabulary for Uncertain Timesלפנים משורת הדין- משפט ויושר נושא השיעור

ב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

שרה גבאימאשה פוקסמןיאיר פוירשם המורה

https://rebrand.ly/tuesday34https://rebrand.ly/tuesday32https://rebrand.ly/tuesday33קישור למפגש

ך ממלכתי"תנמדעי החקלאותאזרחות לערביםאזרחותתחום הדעת

פגישת יוסף ואחיו במצרים: ב"בראשית מהקרקע כבית הגידולזכויות קבוצהרשויות השלטוןנושא השיעור

ב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יב"י-'תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

טל אסנהייםחגית יקונט ואביחי בנימיניעלאא אסעדאיה פריצקישם המורה

https://rebrand.ly/tuesday41https://rebrand.ly/tuesday42https://rebrand.ly/tuesday44https://rebrand.ly/tuesday43קישור למפגש

מדעי הסביבהתיאטרוןביולוגיהאדם וסביבה-גאוגרפיהתחום הדעת

מינים פולשים הקומדיה- עליונה ' תאטרון חט.אנזימים, הכנה לבגרות מעבדהאוכלוסייה- המזרח התיכון נושא השיעור

א"י- 'תלמידי יב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

מוחמד טאהאשרה ארליךיפה בלוםמיה לישם המורה

https://rebrand.ly/tuesday51https://rebrand.ly/tuesday52https://rebrand.ly/tuesday53https://rebrand.ly/tuesday54קישור למפגש

פיזיקהעולם הערבים והאסלאםכימיהתחום הדעת

אוריינות וחשיבה בבגרותמוחמד וראשית האסלאםתרגול לבגרותנושא השיעור

ב"י- א"תלמידי יא"י- 'תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

מן'ר רחלה תורג"דר חן נפתלי"דנורית דקלושם המורה

https://rebrand.ly/tuesday61https://rebrand.ly/tuesday63https://rebrand.ly/tuesday64קישור למפגש

3.3.2020- ף "באדר תש' ז, יום שלישי

15:00-15:30

16:00-16:30

17:00-17:30

18:00-18:30

19:00-19:30

20:00-20:30

https://rebrand.ly/tuesday43


 2020 - " " חינוכי8צו 

מערכת שיעורים אונליין

4חדר 3חדר 2חדר 1חדר 

היסטוריה ממלכתי דתיהיסטוריה ממלכתיתחום הדעת

מלחמת ששת הימים בראי הקריקטורותתופעת הלאומיותנושא השיעור

א"תלמידי י'יא- ' תלמידי יקהל יעד

אוריאל אסוליןאילנית אזרואלשם המורה

https://rebrand.ly/wed11https://rebrand.ly/wed12קישור למפגש

ל" יח4מתמטיקה ל" יח3מתמטיקה תחום הדעת

481אינטגרלים שאלון 35382הנדסה אנליטית שאלון נושא השיעור

א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

מנוחה סמטגאולה מיכאלישם המורה

https://rebrand.ly/weds21https://rebrand.ly/weds22קישור למפגש

גאוגרפיה אדם וסביבהצרפתיתמחולתחום הדעת

סופות ויובש-שינויים במזג אוויר ואקלים"שפה מספרת תרבות"?מה ימי הביניים עכשיונושא השיעור

ב"י- 'תלמידי יב"י- א"תלמידי יא"י- ' תלמידי יקהל יעד

דרורה נגבדואני-דני דאליסיון פלר ושירי לילוסשם המורה

https://rebrand.ly/weds31https://rebrand.ly/weds32https://rebrand.ly/weds33קישור למפגש

בשפה הערבית- ל " יח5מתמטיקה ערבית לדרוזיםערבית לערביםלשון עבריתתחום הדעת

ניתוח טקסטים ספרותייםתחביר הנושאתחביר סוגי משפטים במבט רוחבנושא השיעור
תחום הגדרה : פונקציות שורש רציונליות

ואימפטוטות

דוברי ערבית- ל" יח5- א "תלמידי יב"י- 'תלמידי י'תלמידי יא"תלמידי יקהל יעד

סוהא רואשדהבאשר פחראלדיןעאידה חמזה מסארוהנילי שניאורסון ותמי קליימן ברשם המורה

https://rebrand.ly/weds41https://rebrand.ly/weds42https://rebrand.ly/weds43https://rebrand.ly/weds44קישור למפגש

פיסיקהמדעי החקלאותך ממלכתי"תנביולוגיהתחום הדעת

מכניקה המלצות לפני בגרותטיפוח והשבחה של בעלי חייםתקופת המקרא- תולדות המחול היהודיאקולוגיה יחסי גומליןנושא השיעור

ב"י- א"תלמידי יב"י- 'תלמידי יב"י- א"תלמידי יב"י- ' תלמידי יקהל יעד

גל מאור/ אולגה שוסטרמןענת ליכטר פלדאיתמר נחמהאסנת יוטקו צרפתישם המורה

https://rebrand.ly/weds51https://rebrand.ly/weds52https://rebrand.ly/weds53https://rebrand.ly/weds54קישור למפגש

ך ממלכתי"תנקולנועגאוגרפיה אדם וסביבהפיזיקהתחום הדעת

?כיצד ניגשים לאנסיןאנימציה סטופמושןאסונות טבע במרחב הגלובליחשמל המלצות לפני בגרותנושא השיעור

ב"י- 'תלמידי יב"י- 'תלמידי יב"י- 'תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

נורית גולדשמידט ומיכל ולדמןנעמה כהן אשכנזידרורה נגבאולגה שוסטרמן גל מאורשם המורה

https://rebrand.ly/weds61https://rebrand.ly/weds62https://rebrand.ly/weds63https://rebrand.ly/weds64קישור למפגש

20:00-20:30

15:00-15:30

16:00-16:30

17:00-17:30

18:00-18:30

19:00-19:30

4.3.2020- ף "באדר תש' ח,  יום רביעי

https://rebrand.ly/weds54
https://rebrand.ly/weds64


 2020 - " " חינוכי8צו 

מערכת שיעורים אונליין

4חדר 3חדר 2חדר 1חדר 

לדוברי ערבית- ל " יח5מתמטיקה אזרחות ערביםתחום הדעת

מתמטיקה חקירת פונקציה טריגושלטון החוקנושא השיעור

בשפה הערבית- - א"תלמידי יב"י- ' תלמידי יקהל יעד

יחיא אפנאןעלאא אסעדשם המורה

https://rebrand.ly/thurs12https://rebrand.ly/sunday13קישור למפגש

ל" יח5אנגלית ל" יח4אנגלית תחום הדעת

Opnion Writing for Module Cנושא השיעור
COBE - Preparation for the Oral 

Bagrut

ב"י- א "תלמידי יא"י- ' תלמידי יקהל יעד

יין כהן'גAmanda Caplanשם המורה

https://rebrand.ly/thurs22https://rebrand.ly/thurs23קישור למפגש

תנך ממלכתיל" יח4מתמטיקה תחום הדעת

איובסדרה חשבונית תרגולנושא השיעור

ב"י-'תלמידי יב"תלמידי יקהל יעד

רותם רזוןביטון שריתשם המורה

https://rebrand.ly/thurs32https://zoom.us/j/830006920קישור למפגש

אזרחותך ממלכתי"תנספרות לערביםספרות ממלכתיתחום הדעת

הגבלת השלטוןשמות ג- משה הצעירשירה מודרנית- טקסט ספרותי אלתרמן/ירח- שירה נושא השיעור

ב"י- א"תלמידי יב"י- 'תלמידי יא"תלמידי יתלמידי י״בקהל יעד

עידית לטמןאיתמר נחמהסאיד משעלשמוליק מילרשם המורה

https://rebrand.ly/thurs41https://rebrand.ly/thurs43https://rebrand.ly/thurs44https://rebrand.ly/thurs11קישור למפגש

גאוגרפיה אדם וסביבהלדוברי ערבית- ביולגיהחינוך גופניתקשורתתחום הדעת

בהלת הקורונה והגלובליזציהנשימה תאית פוטוסינתזהמישורי תנועה-מפרקיםאוטופיה ודיסטופיהנושא השיעור

ב"י-'תלמידי ילדוברי ערבית- ב"י-'תלמידי יא"תלמידי יניו מדיה- ב"תלמידי יקהל יעד

תרצה ארגמןארין'מימונה גבחיה מרון/ איילה כנענילוס דיעי/ איבנה רטנרשם המורה

https://rebrand.ly/thurs51https://rebrand.ly/thurs52https://rebrand.ly/thurs53https://rebrand.ly/weds24קישור למפגש

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיהלדוברי ערבית- פיסיקה כימיהתחום הדעת

19-היהודים בירושים במאה ההמלצות לפני בגרותגורמים המשפיעים על קצב תגובהנושא השיעור

ב"י-'תלמידי ידוברי ערבית, ב"י- א"תלמידי יב"י- א"תלמידי יקהל יעד

אילן עמרלילא דפראוידפנה ים, אמירה אלוששם המורה

https://rebrand.ly/thurs61https://rebrand.ly/thurs62https://rebrand.ly/weds23קישור למפגש

5.3.2020- ף "באדר תש' ט,  יום חמישי

15:00-15:30

18:00-18:30

19:00-19:30

20:00-20:30

16:00-16:30

17:00-17:30

https://zoom.us/j/830006920
https://rebrand.ly/thurs11
https://rebrand.ly/weds24
https://rebrand.ly/weds23

