וזח קהילה
תשעח
גרסה2

ראשון

שני

חופש:

הילה

רועי

שעה 1

8:45

שלישי

אולפן הקלטות ד-יב עידו מוזיקה

עברית  9+10ח-י הילה כיתה
20

שברים  3ה-ח הילה כיתה 20

שברים  3ה-ח יפתח מ.מדעים

עברית  7וזח הילה כיתה 20

שברים  3ה-ח יפתח מ.מדעים

מעגלי שיכות עבודת שורשים
וזח יעל כיתה3

עולם הכדורגל וזח רועי כיתה3

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

עברית  6וז עידו כיתה 40

שעת כושר ד-יב מריוס מ.גוף

תולדות המחול ו-יב ממי תיכון1

מרכז אומנות ד-ח עידו

אנגלית  6קב' 2ד-ו דבורה תיכון
1

אימפרוביזציה מתקדמים ח-יב
נעמה תיאטרון

איך העולם עובד ו-י נטלי מ.
מדעים

שברים  2ה דני כיתה 40

מרכז מדיה חזותי ו-יב ג'ו

מרכז אומנות ד-יב דודי מ.
אומנות

פרויקט שיא א-יב ממי גוף

אנגלית  6קב' 1ד-ו דבורה כיתת אמריקה הלטינית ד-ח יפתח מ.
גוף
שפות
אנגלית  6קב' 1ד-ו דבורה כיתת
היפהופ ד-ו אופי מ .גוף
 English 11ט-יא נורית תיכון1
שפות
עובדים בגינה ביחד א-יב עידו  Home - English Centerד-י
פיסול ו-יב דודי מ.אומנות
גינה
נורית שפות

9:30
שעה 2

שברים  2ה דני כיתה 40

תולדות הג'אז ח-יב עידו מדעים

הצפנה  2ח-יב דני תיכון 2

מדעיברית ז-י נטלי כיתה כתומה

תיאטרון לזח נעמה תיאטרון

נבחרת כדורסל בנות ד-ו מריוס
מגרש כדורסל

אנגלית  6קב' 2ד-ו דבורה תיכון
 English 10ח-י נורית כיתה3
1

10:20

אני טוען ו-ט הילה כיתה 20

עברית  5ה אילנה שפות
עולם הדמיון והפנטזיה בקולנוע
ו-ט יוני מדעים

מקהלה בית ספרית א-יב כיתה
 40עידו

עברית  9+10ח-י הילה כיתה
20

 English8זח נורית תיכון1

סטריט ארט ז-יב ממי

איך העולם עובד ו-י נטלי מ.
מדעים

מרכז אומנות ד-יב דודי מ.
אומנות

מיחזור במרכז אומנות ד-ח עידו

אלגברה  1וזח יפתח מדעים

ספורט וזח מריוס מגרש כדורגל

יוגה ו-יב נעמה גוף

אלגברה  1וזח יפתח מדעים

אימפרוביזציה מתקדמים ח-יב
נעמה תיאטרון

מחול ה-ו ממי גוף

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

פופ אפ ו-ט יוני תיכון 2

סטריט ארט ג-ו ממי גוף

תיאטרון לזח נעמה תיאטרון

אימפרו ד-ו סוסו כיתה 40

אני טוען ו-ט הילה כיתה 20

מרכז מדיה חזותי ו-יב ג'ו

תולדות הג'אז ח-יב עידו מדעים

עברית  7וזח הילה כיתה 20

קום והתהלך בארץ ד-ו איתמר
כיתה אדומה

עולם הדמיון והפנטזיה בקולנוע
ו-ט יוני מדעים

פיסול ו-יב דודי מ.אומנות
9:35

רביעי

חמישי

 English 10ח-י נורית כיתה 3ספורט וזח מריוס מגרש כדורגל

אמריקה הלטינית ד-ח יפתח מ.
אולפן הקלטות ד-יב עידו מוזיקה
גוף

נבחרת כדורסל בנים ד-ו מריוס
מ.כדורסל
מחשבת החינוך הדמוקרטי א-יב
חן תיכון 1

מרכז אומנות ד-ח עידו

עברית  5ה דני כיתה 40

מה בסביבה שלי ד-ו מדי כיתה3
שעה 3

10:40

 English9חט נורית כיתה3

 English7קב' 2וזח נורית
כיתה3

תולדות הקולנוע ח-יב דודי כיתה
20

ג'ו ג'יטסו וזח יפתח מ.גוף

צילום ו-ח איל כיתה כחולה
כושר לנבחרת הכדורגל ד-ח
מריוס גוף
אנגלית  5קב' 1ד-ו דבורה כיתת
שפות
הרכב מוזיקלי וזח עידו מוזיקה

11:25
שעה 4

11:35

מפגש בית \ מליאה

נולדו לבמה ו-ט יוני תיאטרון

מקהלה בית ספרית א-יב כיתה
 40עידו
 English7קב' 1וזח נורית
תיכון1
אנגלית  5קב' 2ד-ו דבורה כיתת
שפות
מדעיברית ז-י נטלי כיתה צהובה

אלגברה 3ז-י מור תיכון2
מיחזור במרכז אומנות ד-ח עידו
ספרות ז-ח נעמה תיכון1
הפקה מאחורי הקלעים ו-יב ג'ו
מדעים

כתיבה יוצרת וזח נעמה תיכון1
ניווט 1ד-יב מריוס חוץ

חברה וקולנוע וזח נעמה כיתה
20
 English7קב' 1וזח נורית
כיתה3
פילוסופיה וקולנוע ח-יב דודי
כיתה צהובה
תכנות לסמארטפון ה-ח יפתח
מ.מדעים

12:20

אנגלית  5קב' 1ד-ו דבורה כיתת
שפות
טכנולוגיות של בעלי חיים ד-ו
איתן מדעים

סקראץ ז-ח דודי כיתה3

שגיעוט קטיב ה-ח הילה
כיתה20

הרכב מוזיקלי וזח עידו מוזיקה

עברית  8זחט הילה כיתה 20

ציור ו-יב דודי כיתה 20

שברים  3ה-ח הילה כיתה 20

הבנת הנקרא וזח נעמה כיתה
40

 English8זח נורית תיכון1

מעגלי שיכות עבודת שורשים
וזח יעל כיתה3

תכנות לסמארטפון ה-ח יפתח
מ.מדעים

אלגברה 3ז-י מור תיכון2

אגרוף תאילנדי וזח יפתח מ.גוף
אנגלית  5קב' 2ד-ו דבורה כיתת
שפות

מפגש חונכות

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה

ספרות ז-ח נעמה תיכון1

ניווט 1ד-יב מריוס חוץ

קהילה הפקות בע"מ ז-יב ג'ו
מרכז מדיה

נולדו לבמה ו-ט יוני תיאטרון

בעלי חיים ד-ו מדי מדעים

ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2
נפלאות ה DNAח-ט נטלי
מדעים

שעה 5

12:25

פילוסופיה וקולנוע ח-יב דודי
כיתה צהובה
האם אני משכנע? ז-י ממי ומור
תיכון1
תכנות לאקסבוקס וזח יפתח מ.
מדעים

ערבית ג-ו קב'  1תיכון 2
עברית  6וז עידו כיתה 40
אלגברה 2ו-ט מור מדעים

זכויות אדם ובעלי חיים וזח עומר פינג פונג פיסיקלי 2וזח יפתח מ.
גוף
כיתת שפות

13:10
שעה 6

13:15

עברית  5ה דני כיתה 40
חברה וקולנוע וזח נעמה כיתה
20
תיאוריה מוזיקלית ו-יב עידו
מוזיקה
נפלאות ה DNAח-ט נטלי
מדעים

מרכז אוריגמטריה ה-ח הילה
כיתה 20
ליווי ילדים מלמדים ד-ח מדי
כיתה כתומה
מה קורא פה וזח עידו כיתה 40

הבנת הנקרא וזח נעמה כיתה
40
 English7קב' 2וזח נורית
תיכון1

כתיבה יוצרת וזח נעמה תיכון1

תכנות לאקסבוקס וזח יפתח מ.
מדעים

ניווט 2ד-יב מריוס חוץ

מונסטר וז נירית תיאטרון

ריקודי עם ד-יב חן גוף

עברית  5ה אילנה שפות

איך העולם עובד ו-י נטלי מ.
מדעים

עובדים בגינה ביחד א-יב עידו
גינה
צדק ואי צדק חברתי בתורה ד-ו
לרה כיתת שפות
ד-י Home - English Center
תיכון1

מרכז חשבון וזח ספריה דן
 English9חט נורית כיתה3

טורניר כדורגל ג-ז מריוס מגרש
כדורגל

פינג פונג פיסיקלי 2וזח יפתח מ.
מחול ז-יב ממי גוף
גוף
נבחרת הכדורגל בנות ג-ו מריוס גיבורי על ג-ו דין אשרוב כיתה
40
מגרש כדורגל
זכויות אדם ובעלי חיים וזח עומר
אלגברה 2ו-ט מור מדעים
כיתת שפות
מדברות ח' רות שטרן כתה 20

ציור ו-יב דודי כיתה 20

לגו רובוטיקה ג-ו מדי מדעים

אלגברה 2ו-ט מור מדעים
מה קורא פה וזח עידו כיתה 40

צדק ואי צדק חברתי בתורה ד-ו
לרה כיתת שפות

המצאת צעצועים ומשחקים ו-יב
רועי אומנות
מעבדה מוזיקלית וזח עידו
מוזיקה

עברית  8זחט הילה כיתה 20

עיצוב גרפי וזח תומר מדיה

מחול ה-ו ממי גוף

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

שעת ניקיון בית ספרית

סריגה בשתי מסרגות ו-יב תמר
כיתה 20
14:00
שעה 7

14:30

15:15
שעה 8

ניווט 2ד-יב מריוס חוץ
מרכז מתמטיקה ובגרויות ח-יב
ימור תיכון2
נבחרת הכדורגל בנים ג-ו מריוס
מגרש כדורגל

מחול עכשווי ו-יב נעמה גוף

הזדמנות זח ממי תיכון2

כל מה שמעניין ד-ח אודי גרדי
כיתת שפות

ערבית ג-ו קב'  2תיכון 1

סדנאת עבודה ד-יב רועי סדנה
בחצר

יצירת מחול ו-יב ממי מ.גוף

סריגה בשתי מסרגות ו-יב תמר
טכניקה מחול ו-יב ממי מ.גוף
כיתה 20
להקת תיאטרון ו-ח רותם
מדברות ח' רות שטרן כיתה 20
תיאטרון
סדנאת עבודה ד-יב רועי סדנה
בחצר
להקת תיאטרון ו-ח רותם
יסודות הבלט ו-יב ממי מ.גוף
תיאטרון

סדנאת עבודה ד-יב רועי סדנה
בחצר

מרכז מתמטיקה ובגרויות ח-יב
ימור תיכון2

הזדמנות זח ממי תיכון2

יצירת מחול ו-יב ממי מ.גוף
כל מה שמעניין ד-ח אודי גרדי
כיתת שפות

