קהילה
קש"ב
תשעח
גרסה1

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

פתיחת
מרחב

רותם

קרן

רותם

קרן

רותם

שעה 1

צוות הספריה א-ג לרה כיתה
ירוקה

אפשר לחשוב קב' 1א-ג רותם
כיתה כתומה

השיר של הארץ א-ה מעיין כיתה מהתא ועד התא קב' 1א-ג רותם
כיתה כתומה
כתומה

מרכז אותיות ומילים א-ג ליאורה
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג מעיין
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג ליאורה
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג מעיין
כיתה צהובה

מרכז מספרים וצורות א-ג רותם
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג טל
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג רותם
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג טל
כיתה כחולה

צילום ב-ג איל כיתה אדומה

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

9:30

שברים  1ג-ה מדי כיתה3

ממושמש  -יצירה בשימוש חוזר
א-ה אומנות עדה

שברים  1ג-ה מדי כיתה3

עברית  4ג-ה מדי כיתה3

מרחב

טל

8:45

לרה

לרה

מרכז אותיות ומילים א-ג ליאורה
שעה 2
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג מעיין
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג ליאורה
כיתה צהובה

מרכז אותיות ומילים א-ג מעיין
כיתה צהובה

מרכז מספרים וצורות א-ג רותם
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג טל
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג רותם
כיתה כחולה

מרכז מספרים וצורות א-ג טל
כיתה כחולה

אנגלית  4קב' 1ג-ה דבורה
כיתת שפות

עברית  4ג-ה יעל כיתה 40

סטריט ארט ג-ו ממי

חקר מדעים ג-ה כיתה 3

דמיון מודרך קב'  1א-ג קרן
תיאטרון

ממושמש  -יצירה בשימוש חוזר
א-ה אומנות עדה

אנגלית  4קב' 2ג-ה דבורה
כיתת שפות

אפשר לחשוב קב' 2א-ג רותם
כיתה כתומה

שיקויים א-ג מעיין כיתה כתומה

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

9:35

10:20

לרה

מעיין

שעת בית

שיקויים א-ג מעיין כיתה כתומה

מחשבת החינוך הדמוקרטי א-יב
חן תיכון 1

מרחב

טל

מקהלה בית ספרית א-יב כיתה
 40עידו
כולם

לרה

ליאורה

קרן

אותיות ומילים א מעיין כיתה
צהובה

אנגלית  3קב' 1ג-ד אילנה כיתה
כתומה

מרכז גוף א-ג קרן

טעימות א-ג קב' 1קרן כיתה
אדומה

טעימות א-ג קב' 2קרן כיתה
אדומה

מספרים וצורות א טל כיתה
כחולה

מועצת החכמים א-ב קרן כיתה
צהובה

עברית  4ג-ה יעל כיתה 40

פשוט לכתוב ב-ד טל כיתה
צהובה

צורות צרורות קב' 2א-ג מעיין
כיתה כחולה

מליאה בשעת צורך

מחול ג-ד ממי גוף

יוצרים שינוי קב' 1א-ד טל
כיתה3

צוות הספריה א-ג לרה כיתה
ירוקה

צוות הספריה א-ג לרה כיתה
ירוקה

השיר של הארץ א-ה מעיין כיתה
כתומה

אנגלית  3קב' 1ג-ד אילנה כיתה מהתא ועד התא קב' 1א-ג רותם
שעה 3
כיתה כתומה
כתומה

10:40

כל העולם במה קב'  1א-ג רותם
תיאטרון

מקהלה בית ספרית א-יב כיתה
 40עידו

11:25
מרחב

לרה

לרה

ליאורה

טל

לרה

שעה 4

טעימות א-ג קב' 1קרן כיתה
אדומה

טעימות א-ג קב' 2קרן כיתה
אדומה

מספרים וצורות א רותם כיתה
כחולה

ספורט א מריוס מגרש כדורגל

צוות הספריה א-ג לרה כיתה
ירוקה

חומרים ואוספים קב' 1א-ה
ליאורה כיתה כתומה

יוצרים שינוי קב' 2א-ד טל
כיתה3

אותיות ומילים א ליאורה כיתה
צהובה

פורטרט קב' 2א-ה ליאורה כיתה לעוף על העיפרון א-ה קרן כיתה
צהובה
כתומה

צורות צרורות קב' 1א-ג מעיין
כיתה כחולה

אנגלית  3קב' 2ג-ד אילנה כיתה
כתומה

ספורט ב' מריוס מגרש כדורגל

אנגלית  4קב' 1ג-ה דבורה
כיתת שפות

אנגלית  3קב' 2ג-ד אילנה כיתה
כתומה

אנגלית  4קב' 2ג-ה דבורה
כיתת שפות

מפרקים ומרכיבים א-ג מעיין
כיתה כחולה

שיקויים א-ג מעיין כיתה כתומה

אוריגימטריה ג-ה הילה כיתה
40

כל העולם במה קב'  1א-ג רותם
תיאטרון

11:35

12:20
מרחב

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2
טל

לרה

קרן

לרה

ליאורה

פורטרט קב' 1א-ה ליאורה כיתה
שעה 5
כתומה
ספורט ג' מריוס מגרש כדורגל
ריקוד קטן ריקוד גדול א-ג שירה
12:25
וטל מ.גוף
מועצת החכמים ג-ד קרן כיתה
צהובה

13:10

מפסלים לשחקנים א-ג טל
תיאטרון

מסע במוזיאון קב' 1א-ה ליאורה טל מספרת הסיפורים א-ג כיתה
צהובה
כיתה כתומה

סיפורי מקרא קב' 1א-ג ליאורה
כיתה כתומה

מרכז גוף א-ג קרן

חומרים ואוספים קב' 2א-ה
ליאורה כיתה כתומה

מרכז אומנות קשת בענן א-ג
קרן

ספורט ג מריוס מגרש כדורגל

דמיון מודרך קב'  2א-ג קרן
תיאטרון

עברית  4ג-ה מדי כיתה3

מפרקים ומרכיבים א-ג מעיין
כיתה אדומה

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2

שופט

-------

------

מרחב

לרה

רותם

שעה 6

מרכז חשיבה א-ג לרה כיתה 3

מרכז אומנות קשת בענן א-ג
קרן

לרה

-----

רותם

נבחרת הכדורגל בנות ג-ו מריוס סיפורי מקרא קב' 2א-ג ליאורה
כיתה כתומה
מגרש כדורגל
13:15

שעת ניקיון

לעוף על העיפרון א-ה קרן כיתה
צהובה

מפסלים לשחקנים א-ג טל
תיאטרון

מעיין

כולם

פשוט לכתוב ב-ד טל כיתה
צהובה

מסע במוזיאון קב' 2א-ה ליאורה
כיתה כתומה

לגו רובוטיקה ג-ו מדי מדעים

טל מספרת הסיפורים א-ג כיתה
צהובה

ספורט ב מריוס מגרש כדורגל

מרכז חשיבה א-ג לרה כיתה 3

גיבורי על ג-ו דין אשרוב כיתה
40
14:00

אימפרודאנס ג-ה תמר ושרה
גוף

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

שופט

טל

מרחב

ליאורה

נבחרת הכדורגל בנים ג-ו מריוס
שעה 7
מגרש כדורגל

רותם

----------

ליאורה

מעיין

----------

קרן

ספורט א מריוס מגרש כדורגל

14:30

ספרדית דוברת א-ג ג'וסלין
כיתה צהובה

15:15

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

הרפתקה בפנטזיה א-ה מריה
כיתה 40

קרן
רותם

