ראשון

שני

חופש:
שעה 1

חן
מחול ט-יב ממי גוף

מפגש בוקר
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8:45

שעה 2

10:25

ספרות לבגרות יב יעל תיכון 1

9:40

שעה 3

10:45

11:30

מתמטיקה  804-806י-יב מור
פגישות תיכון
הפקה מאחורי הקלעים ו-יב ג'ו
תיכון 1

חשבון  8ו-ט מור תיכון 1
מעבדה מוזיקלית ט-יב עידו רוט
מוזיקה
המצאת צעצועים ומשחקים ו-יב
רועי אומנות
המצאת צעצועים ומשחקים ו-יב
רועי אומנות
מתמטיקה  802י-יב מור
פגישות תיכון
הרכבים מוזיקליים תיכון ט-יב
עידו רוט מוזיקה

9:30

שלישי

רביעי

חמישי

מפגש תיכון  -עומר ,ממי ,חן

לשון לבגרות יא הילה כיתה 20
מתמטיקה  803י-יב  +חשבון י
לבגרות מור תיכון 2
 English 7חט נורית כיתה 3

לשון והבעה לקראת בגרות ט-י
ציור מתקדמים ז-יב דודי אומנות
חן תיכון 1
Bagrut Modules E & G
מתמטיקה  802י-יב מור
פגישות תיכון
יא-יב נורית תיכון 2
ספרות לבגרות יב יעל כיתת
עברית  8זחט הילה כיתה 20
דו"ד
הרכבים מוזיקליים תיכון ט-יב
עידו רוט מוזיקה

עיצוב משחקים לסמארטפון
ט-יב איל מדעים

הפקה מאחורי הקלעים ו-יב ג'ו
תיכון 1
מדעים לתיכון ט-י נטלי מדעים
 English 8ח-י נורית כיתה 3

שישי
ממי ,עומר

מפגש יב חן תיכון 2

מחשבת החינוך הדמוקרטי חן
עברית  8זחט הילה כיתה 20
תיכון 2

פרויקט"י ט-י עומר מחשבים

מתמטיקה  803י-יב מור תיכון 2

פילוסופיה וקולנוע ח-יב דודי
תיכון 1

להיות אנשים טובים ט-יב
מוטי תיכון 1

Bagrut Modules E & G
יא-יב נורית תיכון 2
פרויקט"י ט-י עומר מחשבים
מתמטיקה  807יא-יב דני
פגישות תיכון
פילוסופיה וקולנוע ח-יב דודי
תיכון 1
גאוגרפיה לבגרות יא-יב חן
תיכון 1
פרויקט"י ט-י עומר מחשבים

מתמטיקה  803י-יב  +חשבון י
לבגרות מור תיכון 2
הפקה מאחורי הקלעים ו-יב ג'ו
כיתה 40

חשבון  8ו-ט מור תיכון 1
השראה! ט-יב איתי מאוטנר
תיכון 2

מחשבת החינוך הדמוקרטי חן
תיכון 2

יוגה ו-יב נעמה גוף

חשבון  8ו-ט מור תיכון 1
התמקצעות י-יב ממי פגישות
תיכון
היסטוריה לבגרות יא-יב חן
תיכון 2

מליאה קהילתית חן אורית
כיתה 40

מרכז אומנות ד-יב דודי

ספרות לבגרות יב יעל תיכון 1

שעה 4

התמקצעות י-יב ממי קולנוע

 English 7חט נורית כיתה 3

חשבון  9זחט  +חשבון י מור
תיכון 1

לשון והבעה לקראת בגרות ט-י
חן תיכון 1
תנך לבגרות \ תנך יא עומר
תיכון 2

11:40

עיצוב משחקים לסמארטפון
ט-יב איל מדעים

12:25

ציור מתקדמים ז-יב דודי אומנות

תולדות הג'אז ט-יב עידו רוט
כיתה 40
תנך לבגרות \ תנך יא עומר
כיתה צהובה

סטריט ארט ז-יב ממי גוף

חשבון  9זחט  +חשבון י מור
כיתה 3
תנך לבגרות \ תנך יא עומר
תיכון 2
מדעים לתיכון ט-י נטלי מדעים
מרכז אומנות ד-יב דודי

מתמטיקה  804-806י-יב מור
לשון לבגרות יא הילה כיתה 20
פגישות תיכון
אנסמבל תיאטרון תיכון נעמה
פרויקט"י ט-י עומר מחשבים
תיכון 2
מתמטיקה  807יא-יב דני כיתת
מתמטיקה  807יא-יב דני
שפות
פגישות תיכון
ניווט 1ד-יב מריוס בחוץ
כתיבה יוצרת ה-יא יוקו תיכון 1

מליאה קהילתית חן אורית
כיתה 40

שעה 5

התמקצעות ט ממי תיכון 1

 English 8ח-י נורית כיתה 3

12:35

מתמטיקה  804-806י-יב מור
פגישות תיכון
ספורט תיכון מריוס מגרש
כדורגל

תנך לבגרות \ תנך יא עומר
כיתת דו"ד
לשון לבגרות יא הילה תיכון 2

גאוגרפיה לבגרות יא-יב חן
התמקצעות י-יב ממי פגישות Home - An English Center
תיכון 2
ד-יב כיתה 3
תיכון
מרכז חשבון \ בגרויות ח-יב מור
חשבון  9זחט  +חשבון י מור
פרויקט"י ט-י עומר ספריה
פגישות תיכון
כיתה 3
היסטוריה לבגרות יא-יב חן
סדנת קולנוע דודי \ פרויקט גמר
הרכב רוק עומר מוזיקה
תיכון 2
ג'ו ט-יב תיכון 1
מתמטיקה  807יא-יב דני
פגישות תיכון
כתיבה יוצרת ה-יא יוקו תיכון 1
ניווט 1ד-יב מריוס בחוץ

13:20
שעה 6

Home - An English Center
ט-יב נורית כיתה 3
התמקצעות ט ממי תיכון 1

13:35

מתמטיקה  804-806י-יב מור
פגישות תיכון

14:20

מרכז אומנות ד-יב ורה

שעה 7

התמקצעות ט ממי תיכון 1

14:25

שעת כושר ד-יב מריוס גוף

15:10

מרכז אומנות ד-יב ורה
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מתמטיקה  802י-יב מור
פגישות תיכון
כושר נבחרת כדורסל ד-יב
מריוס גוף
סדנת קולנוע דודי \ פרויקט גמר
ג'ו ט-יב תיכון 1

 English Centerד-יב נורית
כיתה 3
פרויקט"י ט-י עומר מחשבים
היסטוריה לבגרות יא-יב חן
תיכון 2
ניווט 2ד-יב מריוס בחוץ

גאוגרפיה לבגרות יא-יב חן
תיכון 2
מרכז חשבון \ בגרויות ח-יב מור
פגישות תיכון
מרכז גוף תנועה ז-יב ממי גוף
צדק מעברי ופתרון סכסוכים
בארץ ובעולם ט-יב לרה תיכון 1

מרכז אומנות ד-יב לי
מחול ט-יב ממי גוף

ניווט 2ד-יב מריוס בחוץ

פרויקט שיא ו-יב ממי גוף

מרכז אומנות ד-יב לי

צדק מעברי ופתרון סכסוכים
בארץ ובעולם ט-יב לרה תיכון 1

תיכון תשעז גרסה3

