תכנית למידה יומית – יום חמישי ראש חודש ניסן
 – 8:15פותחים בתורה עם שר החינוך הרב רפי פרץ  -לצפיה
 - 8:30תפילת שחרית עם הלל מוזיקלי – הרב דב זינגר ויצחק מאיר – קישור 1קישור2

גני ילדים:
ראש חודש ניסן – חודש האביב – רחל מלכא  -לצפיה

יסודי:
מאפיית המצות לילדים (כיתות א-ד) – הצגה על צורת אפיית המצות  -לצפיה
הכנה לליל הסדר (כיתות ג ומעלה) – כרפס-יחץ  -הרב יוסף צבי רימון – קהלים (החל מדקה  – )3:00לצפיה
מסיימים משנה מסכת פסחים –  4משניות ביום – עינת לוי – פרק ג' משניות א-ה  -קישור
הלכה יומית – אתר הלכה יומית  -מצוות מהתורה בליל הסדר– קישור להלכה

סרטון

הלכות פסח (כיתות ג-ו) – מצוות עשה ולא תעשה בליל הסדר – הרב יובל ברחד  -לצפיה
חמץ ומצה – בית המלמדים (כיתות א-ד)  -לצפיה
משנה מסכת אבות – מסכת אבות לילדים פרק א' משנה ג' (כיתות א-ג)  -לצפיה
דרך ארץ – בין אדם לחברו (כיתות ג-ו) – הרב ניר מליחי  -לצפיה
מה המצב? – תכנית בנושא המצב עם אסי וטוביה – פרק  - 4קישור
מושגי יסוד בתלמוד – שומר חינם – תלמוד ישראלי – פרק 16

שיעורי תנ"ך לפי שכבות:
כיתה א-ב – מכירת יוסף – הרב יזהר פינטוס  -חלק ד'  -לצפיה

דף משימה

כיתה ה' – משיחת דוד למלך שמואל א' פרק ט"ז – נעמה טורם – לצפיה דף משימה
כיתה ו' – פרשת כי תצא – משכון והלנת שכר – יאיר ליברמן  -לצפיה

יום של חמ"ד – סדר לימוד והשראה יומית לתלמידי החמ"ד – קישור

לדף המשימה

תכנית למידה יומית – יום חמישי ראש חודש ניסן
על יסודי:
גמרא לקראת פסח – הרב אליהו בלום – כולנו מסובין וטיבול בחרוסת  -היש קשר בין השניים?  -לצפיה
היסטוריה לבגרות – שואת יהודי צפון אפריקה  -קישור
מבט אמוני על משבר הקורונה – הרב יוני לביא – קהלים  -לצפיה
מסיימים את מסכת תענית עד ערב פסח – דף יג
מסע בעקבות ההגדה של פסח (כיתות ט ומעלה) – מגיד  -הרב ליאור אנגלמן  -לצפיה
אולפני מינהל התקשוב – קישור למערכת
 – 11:00-12:00של"ח חלוץ ביצה ומדינה שבדרך (מותאם לחמ"ד) – כיתות ז-ט (באולפן של כיתה ז')
 – 11:00-12:00מחשבת ישראל – מאיפה באה הכפירה?
 – 13:00-14:00שיעור חברה – מעשה מנהיגות בניהול עצמי (מותאם חמ"ד  -כיתות ט-יב)
צו  – 8הכנה לבגרות – קישור למערכת
 – 10:00-11:00היסטוריה חמ"ד – הדרך לירושלים  +תכנית ד' – יפעת רוזנצוויג
 – 12:00-13:00במעגלי המשנה – מסכת ברכות – יעל ניסינבוים
 – 13:00-14:00תנ"ך – סיכום עזרא וחגי ,בניית בית המקדש – חנן צוקר

המסע היומי שלי – תהליך למידה מקוון ואינטראקטיבי של תכנים רגשיים וחברתיים  -קישור

מורים והורים:
איך מציבים גבולות לילדים – הרב יוני לביא -קהלים  -לצפיה
טיפוח הרצון כיעד חינוכי – הרב יונה גודמן – לצפיה

