קהילה
דה
תשעח
גרסה1

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שעה 1

שברים  2ה דני כיתה 40

אמריקה הלטינית ד-חיפתח מ.
גוף

שברים  3ה-ח הילה כיתה 20

אנגלית  6קב' 2ד-ו דבורה תיכון
1

עברית  4ג-ה מדי כיתה3

מ

שברים  1ג-ה מדי כיתה3

אנגלית  6קב' 1ד-ו דבורה כיתת
שפות

היפהופ ד-ו אופי מ .גוף

שברים  2ה דני כיתה 40

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

8:45

אולפן הקלטות ד-יב עידו מוזיקה

ספורט ד-ה קב' 1מריוס מגרש
כדורגל

 Home - English Centerד-י
נורית שפות

שברים  1ג-ה מדי כיתה3

עד

שברים  3ה-ח יפתח מ.מדעים

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

מרכז אומנות ד-ח עידו

שברים  3ה-ח יפתח מ.מדעים

עברית  6וז עידו כיתה 40

9:30

שעת כושר ד-יב מריוס מ.גוף

ממושמש  -יצירה בשימוש חוזר
א-ה אומנות עדה

הרכב מוזיקלי ד-ה עידו מוזיקה

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

חוט נייר ומספריים ד-ה חוליאטה
אומנות

אנגלית  6קב' 1ד-ו דבורה כיתת
שפות

השיר של הארץ א-ה מעיין כיתה
כתומה

אנגלית  6קב' 2ד-ו דבורה תיכון
שעה  2אולפן הקלטות ד-יב עידו מוזיקה
1

מ

מחול ה-ו ממי גוף

אנגלית  4קב' 1ג-ה דבורה כיתת
9:35
שפות

עד

נבחרת כדורסל בנים ד-ו מריוס
מ.כדורסל

ספרדית ד-ה חוליאטה כיתה
10:20
40

עברית  5ה אילנה שפות

מה בסביבה שלי ד-ה מדי
כיתה3

סטריט ארט ג-ו ממי

עברית  4ג-ה יעל כיתה 40

מרכז אומנות ד-ח עידו

אנגלית  4קב' 2ג-ה דבורה כיתת
שפות

מיחזור במרכז אומנות ד-ח עידו

אמריקה הלטינית ד-ח יפתח מ.
גוף

גינה קהילתית ד-ה חוליאטה
גינה

ספורט ד-ה קב' 2מריוס מגרש
כדורגל

חקר מדעים ג-ה כיתה 3

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

הרכב מוזיקלי ד-ה עידו מוזיקה

תיאטרון קהילה דה נעמי ועלמה
נ.מ תיאטרון

סוכנות נסיעות ד-ה מיכאל וגילי
כיתת שפות

ממושמש  -יצירה בשימוש חוזר
א-ה אומנות עדה

אימפרו ד-ו סוסו כיתה 40

קום והתהלך בארץ ד-ו איתמר
כיתה אדומה

מיניאטורות ד-ה סתיו ספרייה

עברית  5ה דני כיתה 40

צילום ד-ה איל כיתה אדומה
מחשבת החינוך הדמוקרטי א-יב
חן תיכון 1
אנגלית  5קב' 1ד-ו דבורה כיתת
פשוט לכתוב ב-ד טל כיתה
שעה 3
שפות
צהובה

מ

אנגלית  3קב' 1ג-ד אילנה כיתה
כתומה

10:40

מרכז אומנות ד-יב דודי מ.
אומנות

עד
11:25

תכנות רמה 1ד-ה יפתח מ.
מדעים
כושר לנבחרת הכדורגל ד-ח
מריוס גוף

מפגש בית \ מליאה

ניווט 1ד-יב מריוס חוץ
קהילה באוויר תכנית רדיו ד-ה
חוליאטה כיתה 40
טכנולוגיות של בעלי חיים ד-ו
איתן מדעים

אנגלית  3קב' 1ג-ד אילנה כיתה
כתומה

השיר של הארץ א-ה מעיין כיתה
כתומה

מקהלה בית ספרית א-יב כיתה
 40עידו

שגיעוט קטיב ה-ח הילה כיתה20

תכנות רמה 1ד-ה יפתח מ.
מדעים

עברית  4ג-ה יעל כיתה 40

מחול ג-ד ממי גוף

יוצרים שינוי קב' 1א-ד טל כיתה3

אנגלית  5קב' 2ד-ו דבורה כיתת
שפות

מיחזור במרכז אומנות ד-ח עידו

אנגלית  5קב' 1ד-ו דבורה כיתת
שפות

שעה 4
מ
11:35
עד

שברים  3ה-ח הילה כיתה 20

מרכז אומנות ד-יב דודי מ.
אומנות

אנגלית  3קב' 2ג-ד אילנה כיתה
כתומה

תכנות רמה 2ה-ח יפתח מ.
מדעים

יוצרים שינוי קב' 2א-ד טל כיתה3

אוריגימטריה ג-ה הילה כיתה 40

חונכות בגן קהילה ד-ה

תכנות רמה 2ה-ח יפתח מ.
מדעים
אנגלית  4קב' 1ג-ה דבורה כיתת
שפות

כושר לנבחרת הכדורסל ד-ח
מריוס גוף

אנגלית  4קב' 2ג-ה דבורה כיתת אנגלית  5קב' 2ד-ו דבורה כיתת
שפות
שפות
גינה קהילתית ד-ה חוליאטה
גינה

12:20

פורטרט קב'  2א-ה ליאורה
כיתה כתומה

אנגלית  3קב' 2ג-ד אילנה כיתה
כתומה

גינה קהילתית ד-ה חוליאטה
גינה

ניווט 1ד-יב מריוס חוץ
הבנת הנקרא )עברית (6וזח
נעמה כיתה 40
ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2

מפגש חונכות

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

לעוף על העיפרון א-ה קרן כיתה
צהובה

בעלי חיים ד-ה מדי מדעים
ספרדית ד-ה חוליאטה כיתה
40

שעה 5

מועצת החכמים ג-ד קרן כיתה
צהובה

מ

פורטרט קב'  1א-ה ליאורה כיתה
כתומה

12:25
עד

עברית  5ה דני כיתה 40
יסודות התיאטרון ד-ה רותם
תיאטרון

13:10

מסע במוזיאון קב' 1א-ה ליאורה
כיתה כתומה

חומרים ואוספים קב'  2א-ה
ליאורה כיתה כתומה

ליווי ילדים מלמדים ד-ח מדי
כיתה3

ריקודי עם ד-יב חן גוף

עברית  6וז עידו כיתה 40

חוט נייר ומספריים ד-ה חוליאטה
אומנות

ספורט ד-ה קב' 1מריוס מגרש
כדורגל

ניווט 2ד-יב מריוס חוץ

מרכז אוריגמטריה ה-ח הילה
כיתה 20

הבנת הנקרא )עברית  (6וזח
נעמה כיתה 40

עברית  4ג-ה מדי כיתה3

עברית  5ה אילנה שפות

בישול עולמי ד-ה חוליאטה כיתה
אדומה

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2

צדק ואי צדק חברתי בתורה ד-ו
לרה כיתת שפות

שעת ניקיון וסידור בית הספר

מונסטר ד-ה נירית מועדון
לעוף על העיפרון א-ה קרן כיתה בישול עולמי ד-ה חוליאטה כיתה
שעה 6
אדומה
צהובה

לגו רובוטיקה ג-ו מדי מדעים

מסע במוזיאון קב' 2א-ה ליאורה
כיתה כתומה
אימפרודאנס ג-ה תמר ושרה גוף

מ

נבחרת הכדורגל בנות ג-ו מריוס
מגרש כדורגל

גיבורי על ג-ו דין אשרוב כיתה
40

13:15

קהילה באוויר תכנית רדיו ד-ה
חוליאטה כיתה 40

ניווט 2ד-יב מריוס חוץ

מחול ה-ו ממי גוף

עד

יסודות התיאטרון ד-ה רותם
תיאטרון

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

ד-י Home - English Center
תיכון1
צדק ואי צדק חברתי בתורה ד-ו
לרה כיתת שפות

14:00
נבחרת הכדורגל בנים ג-ו מריוס
שעה 7
מגרש כדורגל

ספורט ד-ה קב' 2מריוס מגרש
כדורגל

פשוט לכתוב ב-ד טל כיתה
צהובה

החדר המתוקן ד-ה מדי כיתה3

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

הרפתקה בפנטזיה א-ה מריה
כיתה 40

כל מה שמעניין ד-ח אודי גרדי
כיתת שפות

14:30
15:15
שעה 8

כל מה שמעניין ד-ח אודי גרדי
כיתת שפות

