ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

חופש:

רותם

--------

ורה

לרה

עידו

מעין ,קרן ,לי

פתיחת
מרחב

עידו

לי

רותם

ורה

קרן

לרה

ספורט א' מריוס מגרש
חשבון  3ב-ד ורה כיתה
מפגש בוקר  -לרה כתומה חשבון  1א לי כיתה צהובה
שעה 1
כדורגל
אדומה
לעוף על העיפרון קב'  1א-ג
חשבון  3ב-ד לרה כיתה
מפגש בוקר  -לי אדומה חשבון  1א קרן כיתה כתומה
קרן כיתה כחולה
כחולה
תורה בחרוזים א-ג לרה
פארקור ג-ו עדי (דני)
 8:45חשבון  1א לי כיתה צהובה מפגש בוקר  -רותם סגולה
כיתה אדומה
עברית  4ג-ה אילאיל כיתה
מה קורא פה ? קב'  1א-ג
חשבון  1א קרן כיתה כתומה מפגש בוקר  -קרן כחולה
40
עידו כחולה
אנגלית  1קב'  2גד דניאל
ספורט ב' מריוס מגרש
סטריט ארט ג-ו ממי גוף
מפגש בוקר  -ורה ירוקה
9:30
שפות
כדורגל
עברית  4ג-ה אילאיל כיתה
מפגש בוקר  -עידו צהובה
40

חשבון  3ב-ד ורה כיתה
אדומה
חשבון  3ב-ד לרה כיתה
כחולה
ריקוד גדול ריקוד קטן א-ה
טל ושירה גוף
יסודות הכדורגל א-ב קב' 1
לי מגרש כדורגל

עברית  1א עידו כיתה צהובה
עברית  1א רותם כיתה
כתומה
מרכז חשיבה א-ג לרה
מדעים
שברים  1קב' 1ג-ה מדי
שפות

פארקור ג-ו עדי (מריוס)
לגו רובוטיקה מתחילים ג-ה
מדעים

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

מרחב
שעה 2

מעיין
עברית  2א-ג לרה כיתה
כתומה
עברית  2א-ג לי כיתה צהובה

9:40

10:25

מרחב

מעיין

שעת בית

עברית  3ב-ד עידו כיתה
אדומה
עברית  3ב-ד קרן כיתה
כחולה
ספורט א' מריוס מגרש
כדורגל
אנגלית  2קב'  1ד דניאל
שפות
ורה

מעין

ורה
אלן \ ליטל
ורה
ליטל \ אלן
חשבון  2א-ב רותם כיתה
עברית  2א-ג לרה כיתה
עברית  2א-ג לרה כיתה
עברית  1א עידו כיתה צהובה
צהובה
כתומה
כתומה
חשבון  2א-ב ורה כיתה
עברית  1א רותם כיתה
עברית  2א-ג לי כיתה צהובה
עברית  2א-ג לי כיתה צהובה
כתומה
כתומה
שברים  1קב'  2ג-ה מדי
השיר של הארץ קב'  2א-ה
ספורט ג' מריוס מגרש
מחול ג-ה ממי גוף
שפות
מעיין כיתה אדומה
כדורגל
פרויקטים באומנות קב'  2א -כדורגל ג-ה יהלי יואב מגרש
נבחרת כדורגל בנים מריוס ג -נפלאות הטבע קב'  2א-ג
כדורגל (רועי)
ג קרן כיתה כחולה
כיתה כחולה ורה
ו מגרש כדורגל
מפלצות א-ג עומרי (עידו)
מה קורא פה ? קב'  2א-ג בא לי לדעת א-ג קרן ספריית
כיתה כחולה
קש"ב
עידו אדומה
שש בש במועדון ג-ה הלל
ואלי
רותם

לי

ליטל \ אלן

לרה

השיר של הארץ קב'  1א-ה
שעה 3
מעיין כיתה אדומה
אנגלית  1קב'  2גד דניאל
שפות
נפלאות הטבע קב'  1א-ג
10:45
כיתה כחולה ורה
חפצים מדברים קב'  1א-ד
עידו כיתה צהובה
שחמט קשת בענן לי ים
11:30
מרחב קש"ב

מסע מסביב לשולחן קב'  2א-
שיקויים א-ג קב'  2מעיין
עברית  1א עידו כיתה צהובה טעימות א-ג קרן כיתה כחולה
ג מעיין כיתה כחולה
כיתה כחולה
מליאה קהילתית חן אורית
מאגדה להצגה קב' 2א-ג
תנועה חופשית
טבעל'ה-ויזיה קב'  1א-ג
עברית  1א רותם כיתה
כיתה 40
רותם כיתה צהובה
אימפרוביזציה קב' 1א-ג ורה
כיתה כתומה רותם
כתומה
מרכז אומנות קש"ב לי מרחב אנגלית  2קב'  1ד דניאל
עברית  4ג-ה רועי כיתה 20
פרויקט שיא א-ה ממי גוף
שפות
קש"ב
עברית  3ב-ד קרן כיתה
כדורסל א-ג יותם ועומר
צוות הספרייה א-ג מעיין
כתומה
מגרש כדורסל
ספריית קש"ב
עברית  3ב-ד עידו כיתה
שש בש במועדון ג-ה הלל
פרויקטים באומנות א-ג קרן
אדומה
ואלי
כיתה כחולה
מרכז גינון א-ה עידו גינה

קומיקס ג-ה נעמה כיתה 20

קרן
מרחב
אוריגמטריה קב'  1ג-ה הילה
שעה 4
כיתה 20
שיקויים א-ג קב'  1מעיין
כיתה כחולה
ספורט ג' מריוס מגרש
11:40
כדורגל
מרכז גוף א-ג (תרגילי
נשימה והתמקדות) ורה

מרכז גינון א-ה עידו גינה

12:25
חיזוקית
מרחב
שעה 5

12:35

13:20

לרה
חשבון  2א-ב רותם כיתה
צהובה
חשבון  2א-ב ורה כיתה
כתומה
מרכז חשיבה א-ג לרה
מחשבים
שברים  1קב'  1ג-ה מדי
שפות

קרן
ליטל \ אלן
חפצים מדברים קב'  2א-ד
עידו כיתה צהובה
מסע מסביב לשולחן א-ג קב'
 1מעיין כיתה כחולה
אומנות בפלסטלינה א-ג
מאיה צלינקר אומנות קש"ב
בראשית היה דף וצבע א-ג
לרה כיתה כתומה
אנגלית  1קב'  1גד דניאל
שפות

ליטל
רותם
מעיין
מרכז אומנות קש"ב לי מרחב
תנועה חופשית
טעימות א-ג קרן כיתה כחולה
קש"ב
אימפרוביזציה קב' 2א-ג ורה
ספורט ב' מריוס מגרש
אנגלית  1קב'  1גד דניאל
צוות הספרייה א-ג מעיין
כדורגל
שפות
ספריית קש"ב
צוות הספרייה א-ג מעיין
מאגדה להצגה קב'  1א-ג
מחול ג-ה ממי גוף
ספריית קש"ב
רותם כיתה צהובה
בשימוש חוזר א-ד עידו כיתה עולמוזיקה קב'  1א-ג רותם
עברית  4ג-ה רועי כיתה 20
כיתה צהובה
צהובה
נבחרת כדורגל בנות מריוס ג-ו
מגרש כדורגל

ורה
לרה

רותם
לרה
לי
לי
לי
קרן
מיתוסים ומשלים קב'  1א-ג בשימוש חוזר א-ד עידו כיתה
טבעל'ה-ויזיה קב'  2א-ג
סינפסה א-ג לרה גוף
צהובה
מעיין כיתה אדומה
כיתה כתומה רותם
מיתוסים ומשלים קב'  2א-ג
שברים  1קב'  2ג-ה מדי עולם של אנשים א-ג לי כיתה
מרכז גוף א-ג רותם
מעיין כיתה אדומה
כתומה
שפות
אומנות בפלסטלינה א-ג
לעוף על העיפרון קב'  2א-ג
כושר נבחרת כדורגל ג-ו
יסודות הכדורגל א-ב קב' 2
מאיה צלינקר אומנות קש"ב
קרן כיתה כחולה
מריוס גוף
לי מגרש כדורגל
היפהופ א-ג תמר ורוני כיתה
העיר בירוק ג-ה עידו כיתה הסיפור שאינו נגמר א-ג קרן
כתומה
ספריית קש"ב
צהובה
עולמוזיקה קב'  2א-ג רותם
שיקויים א-ג קב'  3מעיין כיתה
כחולה
כיתה צהובה

אוריגמטריה קב'  2ג-ה הילה
כיתה 20

שופט
מרחב

לי
קרן

ורה
קבלת שבת

מליאה קהילתית חן אורית
כיתה 40

יום הלימודים בשישי עד
12:00

שבת שלום

היסטוריה של הספורט א-ה
איתי (דני) תיכון1

לרה
קרן

רותם
לרה

ורה
לי

קרן
לי

קשת בענן  -גרסה 3

