
 מחוז חיפה -יריד שמיטה דיגיטלי תשפ"ב 

 מודעה רשמית של המוצר הגדרת שכבת גיל תחום  של ההצגה מספר פלאפון שם המציג

 חוברות למידה 052-8200298 עמיחי נחשוני
ו, חטיבה, תיכון, לצוות  -ד 

 המורים
 לחץ כאן

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  חוברות למידה 055-6685556 רחל רווח

יעקב אוליאל עמותת אל 
 עמי

 לחץ כאן ו -ד  חוברות למידה וחידונים 050-9963849

 לחץ כאן ו -ד  חוברות למידה 050-8822033 צורבא מרבנן -בנצי

 054-2653170 הרב אבי'ה אלבה
אתר עם הרבה חומרי 

 למידה
 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ג, ד  -א 

 050-6095150 יהונתן סלומון
 חדר בריחה, שלטים,ן חידו

תחנות הפעלה סיור 
 בחממה ושטחים חקלאיים 

 לחץ כאן ו, חטיבה -ג, ד  -א 

 052-4239739 יהושע פריאל
חידון שלטים מלווה 

 מקוריים בסרטונים
 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ד 

 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ד  חדרי בריחה 052-4239738 יהושע פריאל

 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ד  טי-די-סדנאות או 052-4239738 יהושע פריאל

 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ג, ד  -א  מופע מוזיקלי משולב תוכן 052-6984123 שביט 

 סיורים 052-7560041 הרב דניאל מלכה
ו, חטיבה, תיכון,  -ג, ד  -א 

 מורים
 לחץ כאן

https://drive.google.com/open?id=1kWfm2sXmL_9nxgJExM0ceD1qcC4oUiwg
https://drive.google.com/open?id=18p70GqZlLm5Ipl_CeNMv0FNf5_crx0ha
https://drive.google.com/open?id=1fpcC7SH6-mn1-71Ts72JaQyJQKKV_sZf
https://drive.google.com/open?id=1HkAMRVIShQDks3Ctp6kJyL-30-TFsz42
https://drive.google.com/open?id=1mmoc_sbGwaxkdXx4S-Njtne8vtq4QQr9
https://drive.google.com/open?id=1R2bnGBQQ3DCSDbzfjxqNSSi6C7cn2oCy
https://drive.google.com/open?id=1ewqogRnWBuuEoejn89WCPlLNRy5cCFv8
https://drive.google.com/open?id=1u7tE-kW8OKsaISwKfMazWwPOW4AfMqFW
https://drive.google.com/open?id=17ackcOqNepR4Uj44ilR3IRX2rW1hN7uZ
https://drive.google.com/open?id=1WxTJAMVCaGsSwqwI6__KN55tNeAYK3Or
https://drive.google.com/open?id=10i3kv1rI4l7tjraSUuerRBDn_I5XfnQB


 מודעה רשמית של המוצר הגדרת שכבת גיל תחום  של ההצגה מספר פלאפון שם המציג

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  חוברות למידה 052-5858660 אדיר רענן

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  משחקים 052-5858660 אדיר רענן

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  למידהמרכזי  052-5858660 אדיר רענן

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  תוכנית לימודים  054-5443547 הרב יובל ברחד

 לחץ כאן ו -ג, ד  -א  הצגות 050-7144419 נפתלי פוקס

 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ג, ד  -א  מופע ציור בחול  052-7675972 אהרן זאב ברנשטיין

 לחץ כאן חטיבה שיעורים מקוונים 052-7906941 הרב אמנון פרנקל

 054-5236548 הרב עמירם אלבה
סרטונים שבועיים ודפי 

 עבודה
 לחץ כאן ו -ג, ד  -א 

 058-4012854 מדרשת מעלה חבר

מגוון משחקים טכנולוגיים 
בנושא השמיטה מותאמים 

ברמות  שונות לכל 
הגילאים, לכל הכיתות  לכל 

שפחה ובהתאמה המ
 אישית

 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ג, ד  -א 

 לחץ כאן ו, חטיבה -ג, ד  -א  חוברות למידה 052-7994208 עמוס מימון

 תיאטרון אספקלריא
053-4288367 

 לחץ כאן ו-ג, ד-א הצגות

 050-6594235 הרב שרון שער
לימוד הלכות , הרצאה, 
 לחץ כאן ו, חטיבה, תיכון -ד שעשועון אינטראקטיבי

https://drive.google.com/open?id=1FK-_m_diBIvSfSF5o3YpwPTmThVzeVg-
https://drive.google.com/open?id=1KR3caKZwBYqctE6Vyb6mxBPVXEX1k1CX
https://drive.google.com/open?id=1W6g5wn-TtrIFLM-cPJ5sjmDbF6HD0XwU
https://drive.google.com/open?id=1w5BQor18trecSrkcFaHEo90NqQ5wa0-M
https://drive.google.com/open?id=1p5zz7Dgve_VKLEkL6GqYdbEDCzi524eT
https://drive.google.com/file/d/1JDFqtxzm-v2pijhbnXtnx7IFjAkXDWhD/view
https://drive.google.com/open?id=11pJ5bz9dvpoLFAFnC8Nd89_iir0M9zOu
https://drive.google.com/open?id=1Ib9rSVlV-r0LaV86fU4csWdcQBTU1XdW
https://drive.google.com/open?id=1dbrBUekggQh_EZE5srat1royeWakL-bq
https://drive.google.com/open?id=1VAmPyc8YwUkDqapvdjdn4r6zspGU4v9-
https://drive.google.com/file/d/1GlrpCnUzdbJaxnnsohFpdfbiYrm9CQkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVdg7YJa0cTqMaYKK1kFO0ci7eqNzAzO/view?usp=sharing


 


