ראשון
מדי
חופש:
עברית  4ג-ה אילאיל כיתה
שעה 1
40
עיצוב משחקים לסמארטפון
מ
ד-ה איל מדעים
חשבון  3ב-ד ורה כיתה
8:45
אדומה
חשבון  3ב-ד לרה כיתה
עד
כחולה
9:30

הבעה עצמית באיור וכתיבה ג-ה
אמילי כיתת דו"ד

שני
מפגש בוקר אילאיל  -כיתה
40
מפגש בוקר מדי  -כיתה 3
מפגש בוקר אילנה  -כיתת
דו"ד
מפגש בוקר אורית  -כיתת
שפות

שלישי

רביעי

יפתח
אורית( ,יפתח שעה )1-2
עברית  4ג-ה אילאיל כיתה
 English 4דהו נורית כיתה 3
40
אנגלית  1קב'  2גד דניאל
הרכבים מוזיקליים ד-ח עידו
שפות
רוט מוזיקה
זואולוגיה ד-ו מדי ונעמה מדעים

 English 5נורית כיתה 3

סטריט ארט ג-ו ממי גוף

פארקור ג-ו עדי

מפגש בוקר יפתח  -גוף

שברים  3ו דני כיתה 3

חמישי

שישי

אילנה ,אילאיל
אילאיל שעה1
שברים  2קב' 2ד-ו אורית
פארקור ג-ו עדי \ מריוס חצר
כיתה 40
מחשבת החינוך הדמוקרטי
קהילה באמזונס ד-ז שרון
חן תיכון 2
כיתה 3
אגרוף מתקדמים ד-ה יפתח
לגו רובוטיקה מתחילים ג-ה
מדעים
גוף
שברים  1קב' 1ג-ה מדי
ריקוד גדול ריקוד קטן א-ה
שפות
טל ושירה גוף
כדור-יד ד-ה רועי מגרש
חשבון  3ב-ד ורה כיתה
כדורגל
אדומה
חשבון  3ב-ד לרה כיתה
כחולה

אנגלית  3קב'  1ה דניאל שפות

אנגלית  2קב'  1ד דניאל
שעה 2
שפות
עיצוב משחקים לסמארטפון
מ
ד-ה איל מדעים
פינג פונג פיסיקלי קב'  1ד-ה
9:40
יפתח גוף
עברית  3ב-ד עידו כיתה
עד
אדומה
עברית  3ב-ד קרן כיתה
10:25
כחולה

מפגש בית \ מליאה

הרכבים מוזיקליים ד-ח עידו
רוט מוזיקה

מרכז גוף תנועה ד-ו ממי

מחול ג-ה ממי גוף

עברית  5ד-ו אילאיל כיתה 40

נבחרת כדורגל בנים מריוס ג-
ו מגרש כדורגל
שש בש במועדון ג-ה הלל
ואלי
חקר ביולוגיה ד-ו מדי מדעים
היסטוריה ד-ו שי אבידן כיתה 40

השיר של הארץ קב'  1א-ה
שעה 3
מעיין כיתה אדומה
שברים  2קב' 2ד-ו אורית
מ
כיתה 40
10:45

 English 5נורית כיתה 3

אנגלית  1קב'  2גד דניאל
עד
שפות
פינג פונג פיסיקלי קב'  2ד-ה
11:30
יפתח גוף

ביולוגיה -גוף האדם ד-ו מדי
מדעים

פרויקט שיא א-ה ממי גוף
חונכות בגן ד-ה
מרכז חשבון ומתמטיקה ד-ח
רע שטויר כיתה 3

היקום מקטן ועד גדול ד-ו
דור ניסן רוזן מחשבים
תיאוריה מוזיקלית ד-ח עידו
רוט מוזיקה
ספורט דה קב'  1מריוס
מגרש כדורגל
שש בש במועדון ג-ה הלל
ואלי
מרכז אומנות ד-יב דודי

כימיה ד-ו מדי מדעים

אנגלית  3קב'  1ה דניאל
שפות
עברית  3ב-ד עידו כיתה
אדומה
עברית  3ב-ד קרן כיתה
כחולה
עברית  6ו-ז נטלי כיתה 3
שברים  2קב 1ד-ו אורית
כיתה 40
אנגלית  2קב'  1ד דניאל
שפות
ספורט דה קב'  2מריוס
מגרש כדורגל
שברים  3ו דני כיתה 3
קומיקס ג-ה נעמה גרדי כיתה 20

עיצוב משחקים לסמארטפון
ד-ה יפתח מדעים
ספורט דה קב'  1מריוס
מגרש כדורגל
שברים  3ו דני כיתה 3

מחשבת החינוך הדמוקרטי
חן תיכון 2
אגרוף מתקדמים ד-ה יפתח
גוף
מרכז חשבון ד-ח אורית
מדעים
שברים  1קב'  2ג-ה מדי
שפות
כדורגל ג-ה יהלי יואב מגרש
כדורגל

השיר של הארץ קב'  2א-ה
מעיין כיתה אדומה

עברית  4ג-ה רועי כיתה 20

עיצוב משחקים לסמארטפון
ד-ה יפתח מדעים
אקטואליה ד-ח תומר שיר כיתה
3

מליאה קהילתית חן אורית
כיתה 40
אגרוף מתחילים ד-ה
יפתח גוף
מרכז גינון א-ה עידו גינה

שעה  English 4 4דהו נורית כיתה  3עברית  5ד-ו אילאיל כיתה 40
חפצים מדברים א-ד עידו
מ
כיתה צהובה
אנגלית  2קב'  2ד דניאל
11:40
שפות
אוריגמטריה קב'  1ג-ה הילה
עד
כיתה 20
היסטוריה ד-ו שי אבידן כיתה
כתומה
12:25
שעה 5
מ
12:35
עד
13:20

שעה 6
מ
13:35
עד

עברית  6ו-ז נטלי תיכון 2

מרכז גינון א-ה עידו גינה
שברים  1קב'  1ג-ה מדי
שפות
מרכז חשבון ד-ח אורית
מדעים

עברית  4ג-ה רועי כיתה 20

סוכנות נסיעות ה-ו אילאיל
כיתה 40

חשבון טעים דה אורית כיתה
כחולה

הרכבים מוזיקליים ד-ח עידו
רוט מוזיקה

ניווט 1ד-יב מריוס בחוץ

לגו רובוטיקה ד-ח מדעים

בשימוש חוזר א-ד עידו כיתה
מרכז אומנות ד-יב דודי
צהובה
נבחרת כדורגל בנות מריוס ג -אנגלית  1קב'  1גד דניאל שגיעות כתיב ה-ז הילה כיתה
40
שפות
ו מגרש כדורגל
נבחרת כדורסל בנות ד-ו
פוקימון קלפים ד-ח נרי
נעמה מגרש כדורסל
בקרמן מועדון
כתיבה יוצרת ה-יא יוקו תיכון
1
הרכבים מוזיקליים ד-ח עידו בשימוש חוזר א-ד עידו כיתה חשבון טעים דה אורית כיתה
כחולה
צהובה
רוט מוזיקה
Home - An English
כושר נבחרת כדורגל ג-ו
לגו רובוטיקה ד-ח מדעים
 Centerד-יב כיתה 3
מריוס גוף
ספורט דה קב'  2מריוס
אנגלית  2קב'  2ד דניאל
ספרות ומגדר ד-ה אילאיל
מגרש כדורגל
שפות
כיתה 40
פוקימון קלפים ד-ח נרי
היסטוריה של הספורט א-ה איתי
ניווט 1ד-יב מריוס בחוץ
(דני) תיכון1
בקרמן מועדון
המופע של שייקספיר ד-ה
כתיבה יוצרת ה-יא יוקו תיכון 1
אלינור סוסו ניצן כיתה 40
מחול ג-ה ממי גוף

תרבות אמריקה הלטינית ד -העיר בירוק ג-ה עידו כיתה
צהובה
ה יפתח גוף
מרכז חשבון ד-ח אורית
אנגלית  1קב'  1גד דניאל
מדעים
שפות
סלסה מתחילים ד-ה שרה
שברים  2קב' 1ד-ו אורית
וליה גוף
כיתה 3
שברים  1קב'  2ג-ה מדי
חפצים מדברים א-ד עידו
שפות
כיתה צהובה
אזרחות וכלכלה ד-ח ניב
אוריגמטריה קב'  2ג-ה הילה
כיתה 20
כיתה 40
היסטוריה כללית בדגש על
מרכז אוריגמי קב'  1ה-ח הילה
מחשבים
המאה ה 20-ה-ח יאיר פוקס
 English Centerד-יב
הלהקה  -קבוצת תיאטרון
צדק ואי צדק חברתי בתורה
נבחרת כדורסל ד-ז ניב
נורית כיתה 3
מתקדמים ה-ו רותם כיתה 40
ד-ו לרה כיתה צהובה
אנגלית  3קב'  2ה דניאל
מרכז חשבון ומתמטיקה ד-ח כושר נבחרת כדורסל ד-יב
עברית  5ד-ו יפתח מדעים
שפות
מריוס גוף
רע שטויר תיכון 1
אנגלית  3קב'  2ה דניאל
ניווט 2ד-יב מריוס בחוץ
שפות
ליווי ילדים מלמדים ד-ה
מרכז אומנות ד-יב ורה
אילאיל כיתה 40

יום הלימודים בשישי עד
12:00

שבת שלום

מרכז אוריגמי קב'  2ה-ח הילה
מחשבים

נבחרת כדורסל ד-ז ניב
עברית  5ד-ו יפתח מדעים
כל מה שמעניין ד-ח אודי
כיתה 40

מרכז אומנות ד-יב לי

14:20
שעה 7

שעת כושר ד-יב מריוס גוף

14:25

מרכז אומנות ד-יב ורה

15:10

מליאה קהילתית חן אורית
כיתה 40
תרבות אמריקה הלטינית ד-
ה יפתח גוף

הלהקה  -קבוצת תיאטרון
מתקדמים ה-ו רותם כיתה 40

ניווט 2ד-יב מריוס בחוץ

כל מה שמעניין ד-ח אודי
גרדי 40

מרכז אומנות ד-יב לי

ד-ה תשעז גרסה 3

