תיקונים בגרסה 2
תיקונים למערכת קשב
מהתא ועד אתה א-ג עם רותם  2 -קבוצות
טעימות קב'  1א-ג של קרן עבר מיום א'  3-4ליום ד' 3-4
שיקויים א-ג עם מעיין  3 -קבוצות
מועצת החכמים א-ב קרן עובר מיום ד' 3ליום א' 3בכיתה אדומה
מועצת החכמים ג-ד קרן עובר מיום א' 5ליום א' 4בכיתה אדומה
השיר של הארץ א-ה עם מעיין )ועלמה ביום ד' 2 - (1קבוצות
השיר של הארץ א-ה קב'  2ביום ה' 3עבר לכיתה ירוקה
פשוט לכתוב ב-ד עם טל  2 -קבוצות
כל העולם במה קב'  2א-ג של רותם עבר מיום ה' 4ליום ד'3
מסע במוזיאון קב' 1א-ה של ליאורה עבר מג' 5לה'3
פורטרט א-ה עם ליאורה עובר מד' 4לא'4
חומרים ואוספים א-ה עם ליאורה עבר מיום א' 4לד'4
אנגלית  3קב' 2עובר מכיתה כתומה לכיתה צהובה
לעוף על העיפרון א-ג עבר מכיתה צהובה לכיתה כתומה  -לשיעור  2קבוצות
מפסלים לשחקנים א-ג של טל עבר מיום ב' 6לה' - 4יש  2קבוצות
טל מספרת הסיפורים א-ג עבר מה' 6לא' - 5השיעור עבר מכיתה צהובה לכיתה ירוקה
מרכז מפרקים ומרכיבים א-ג עבר מכיתה אדומה לכיתה כחולה
יוצרים שינוי א-ה טל עבר מה' 3לג' 5בכיתה3
מרכז חשיבה א-ג של לרה עבר מכיתה 3לכיתה ירוקה
מרכז אמנות א-ג קרן  -במרחב קשת בענן
ספורט א' עם מריוס ביום ד' 6במקום ספורט ב'
ספורט ב' עם מריוס ביום ב' 7במקום ספורט א'
ספרדית מדוברת א-ג ב-ב' 7עבר מכיתה צהובה לכיתה כתומה
עברית 4ג-ה של מדי מתבטל ,ילמד במקום יעל את עברית 4בב' 2ו-ה' 3בכיתה 40
אימפרודאנס ג-ה של תמר ושרה עובר מיום ה' 6לד' 6לתיאטרון
חדש  -טורניר כדורגל ג-ז ביום ג'6
תיקונים למערכת דה
מועצת החכמים ג-ד קרן עובר מיום א' 5ליום א' 4בכיתה אדומה
פשוט לכתוב ב-ד עם טל  2 -קבוצות
מרכז אומנות ד-יב של דודי עובר מיום א'  3-4ליום ד'  1-2באומנות
תיאטרון דה של רותם עובר מרביעי שעה שנייה לרביעי שעה שישית בכיתה 40
שמות שיעורי תכנות :תכנות 1שונה לתכנות ד-ה ,תכנות 2שונה לתכנות לסמארטפון ה-ח
השיר של הארץ א-ה עם מעיין )ועלמה ביום ד' 2 - (1קבוצות
השיר של הארץ א-ה קב'  2ביום ה' 3עבר לכיתה ירוקה
מסע במוזיאון קב' 1א-ה של ליאורה עבר מג' 5לה'3
חדש  -מרכז "משעמם לי" ד-ה עם ענבר ואילנה באוריינות ביום ג'1
יוצרים שינוי עם טל  -עכשיו גם לכיתה ה' )א-ה(
פורטרט א-ה עם ליאורה עובר מד' 4לא'4
חומרים ואוספים א-ה עם ליאורה עבר מיום א' 4לד'4
אנגלית  3קב' 2עובר מכיתה כתומה לכיתה צהובה

ליווי ילדים מלמדים ד-ח ג' 5עבר מכיתה 3לכיתה כתומה
יוצרים שינוי א-ה טל עבר מה' 3לג' 5בכיתה3
לעוף על העיפרון עם קרן רק א-ג ,לא ד-ה
משפטי דין ודברים א-ד שעה חמישית ,יום ה' שעה  4בדין ודברים
חדש  -נבחרת כדורסל בנות ד-ו ביום ג' 1במגרש כדורסל
עברית 4ג-ה של מדי מתבטל ,ילמד במקום יעל את עברית 4בב' 2ו-ה' 3בכיתה 40
עברית 5עם דני מתבטל  -עברית  5תלמד אילנה בלבד
עברית 5עם אילנה בכיתה  3במקום כיתת שפות
חדש  -הצפנה דה עם דני ביום א'5
חדש  -וועדת מחשבים דה עם דני ביום ה'2
אימפרודאנס ג-ה של תמר ושרה עובר מיום ה' 6לד' 6לתיאטרון
כושר לנבחרת הכדורסל ד-ח בוטל ,כושר לנבחרת הכדורגל ד-ח עם מריוס שונה לכושר נבחרות
ספורט דה קב' 2עבר מיום ג' 6ליום א'4
חדש  -טורניר כדורגל ג-ז ביום ג'6
חדש  -סדנאת עבודה ד-יב עם רועי בימים א,ד,ה בשעה שביעית
תיקונים למערכת וזח
ציור ו-יב של דודי עובר מיום ד'  1-2באומנות ליום ד'  4-5בכיתה 20
צילום וזח עובר מא' 3ממדיה לכיתה כחולה
שמות של שיעורי תכנות :תכנות 3שונה לתכנות לאקסבוקס ו-ח ,תכנות 4שונה לסקראץ.
להקת תיאטרון ו-ח עם רותם עבר מיום ד'  3-4ליום ב' 7-8
ליווי ילדים מלמדים ד-ח ג' 5עבר מכיתה 3לכיתה כתומה
תולדות הקולנוע ח-יב עבר מד' 5לא' 3בכיתה 20
פילוסופיה בקולנוע ח-יב עבר מד' 3-4לא'  - 4-5לכיתה צהובה
מרכז אומנות ד-יב של דודי עובר מיום א'  3-4ליום ד'  1-2באומנות
סקראץ ז-ח של דודי עובר מא' 5לד' 3בכיתה 3
משפטי דין ודברים א-ד שעה חמישית ,יום ה' שעה  4בדין ודברים
איך העולם עובד עם נטלי  -עכשיו גם לכיתות ו' )ו-י(
מדעיברית של נטלי ז-י  -עכשיו פעמיים  -במקום ה' 6עבר לא'1בכיתה כתומה ו -ד' 3בכיתה צהובה
נפלאות ה DNAח-ט של נטלי עבר מיום ג' 5לא' ,6נשאר ב-ב'4
איך העולם עובד ו-י עם נטלי עבר מיום א' 6לג' , 5נשאר בג' 1-2
חדש  -נבחרת כדורסל בנות ד-ו ביום ג' 1במגרש כדורסל
מרכז חשבון וזח עם דן עבר מיום ב' 5לג' 5בספריה
עברית  9ח-י עם הילה גם בה') 2לא נרשם במערכת תיכון(  -נקרא עכשיו עברית 9+10
עברית  8זחט עם הילה עבר מה' 7ל -ד'6
מה בסביבה שלי עם מדי  -עכשיו גם לכיתה ו'  -ד-ו )ב'(2
בעלי חיים עם מדי  -עכשיו גם לכיתה ו'  -ד-ו )ה'(4
עברית  7וזח עם הילה עבר מ-ב' 5ל-ג'2
עברית 5עם דני מתבטל  -עברית  5תלמד אילנה בלבד
עברית 5עם אילנה בכיתה  3במקום כיתת שפות
כושר לנבחרת הכדורסל ד-ח בוטל ,כושר לנבחרת הכדורגל ד-ח עם מריוס שונה לכושר נבחרות
חדש  -טורניר כדורגל ג-ז ביום ג'6
עולם הכדורגל א' 7עם רועי בוטל
חדש  -סדנאת עבודה ד-יב עם רועי בימים א,ד,ה בשעה שביעית

תיקונים למערכת תיכון
ציור ו-יב של דודי עובר מיום ד'  1-2באומנות ליום ד'  4-5בכיתה 20
תולדות הקולנוע ח-יב עבר מד' 5לא' 3בכיתה 20
פילוסופיה בקולנוע ח-יב עבר מד' 3-4לא'  - 4-5לכיתה צהובה
פרויקט"י בד' שעה שלישית  -עבר לכיתה 20
משפטי דין ודברים א-ד שעה חמישית ,יום ה' שעה  4בדין ודברים
מדעיברית של נטלי ז-י  -עכשיו פעמיים  -במקום ה' 6עבר לא'1בכיתה כתומה ו -ד' 3בכיתה צהובה
נפלאות ה DNAח-ט של נטלי עבר מיום ג' 5לא' ,6נשאר ב-ב'4
איך העולם עובד ו-י עם נטלי עבר מיום א' 6לג' , 5נשאר בג' 1-2
אזרחות לבגרות עם נטלי עבר מיום ד'  5-6ליום ה'  1-2בתיכון1
ספרות לבגרות עם יעל עבר מיום ה' 1-2ליום ד' 5-6בתיכון2
עברית  9ח-י עם הילה גם בה') 2לא נרשם במערכת תיכון(  -נקרא עכשיו עברית 9+10
עברית  8זחט עם הילה עבר מה' 7ל -ד'6
לשון לבגרות יא עבר בב' 4מחדר פגישות לכיתה צהובה
לשון לבגרות יא עבר בב' 5מחדר פגישות לכיתה 20
לשון לבגרות יא עבר בג' 2מחדר פגישות לכיתת שפות
מרכז אומנות ד-יב של דודי עובר מיום א'  3-4ליום ד'  1-2באומנות
חדש  -סדנאת עבודה ד-יב עם רועי בימים א,ד,ה בשעה שביעית

