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 1שעור 

8:10 8:50

ספרות

1חיה י

חינוך תעבורתי

2גלעד י

אזרחות

4עודד י

אזרחות

 / 4מוטי יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

 2שעור 

8:50 9:35

ספרות

1חיה י

מתמטיקה

2ירון י

חינוך תעבורתי

4גלעד י

לשון

/   4אלונה יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00
הפסקה

 3שעור 

9:55 

10:35

מדעי החיים

10רן 

חינוך תעבורתי 

1גלעד י

היסטוריה

4עמית 

מתמטיקה

2ירון י

ספרות

3חיה י

לשון

4וזיאן י'ג

אזרחות

  /1מוטי יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

חינוך

  / 3עמיחי יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

לשון

 /  4אלונה יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

 4שעור 

10:35 

11:20

פיסיקה אלון 

ביולוגיה רן

היסטוריה ניסן

ערבית יפה

ספרות

 / 1אלונה יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

אזרחות

 /  3מיטל יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

חינוך

  / 4עדי יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

 5שעור 

11:20 

12:05

פיסיקה אלון 

ביולוגיה רן

ספרות אלונה

היסטוריה ניסן

ערבית יפה

חינוך

  / 1ניבה יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

לשון

2וזיאן יא'ג

אזרחות

17שי 

אזרחות

 /  3מיטל יא

מתכונת בביולוגיה 

כיתות . ובכימיה

-08:00. 1,2,3יב

זמן עד .ת. 11:00

11:45

אזרחות  מוטי 

מתכונת  /  4יא

. בביולוגיה ובכימיה

. 1,2,3כיתות יב

08:00-11:00 .

11:45זמן עד .ת

הפסקה

 6שעור 

12:30 

13:15

פיסיקה שי מיזם

3ביולוגיה ניבה יא

    4ערבית יפה יא

מבחן בהיסטוריה 

דרור

לשון

2וזיאן יא'ג

אזרחות

17שי 

 7שעור 

13:15 

13:55

פיסיקה שי 

ביולוגיה ניבה 

   ערבית יפה    

מבחן בהיסטוריה 

דרור

 8שעור 

13:55 

14:40

אזרחות

 9שעור 

14:40 

15:20

היסטוריה

 10שעור 

15:30 

16:10

 11שעור 

16:10 

16:50

1.6יום שני

מתמטיקה

2ירון י

ישיבה

לשון

/  1רלי יא

מתכונת 

בביולוגיה 

ובכימיה בכיתות 

 3, 2, 1יב

משגיחים 

-08:00חיצוניים 

זמן עד .ת. 11:00

11:45

מתמטיקה

2עדי יא

מתמטיקה

57אתי 

לשון

/  3וזיאן יא'ג

מתכונת 

בביולוגיה 

ובכימיה בכיתות 

 3, 2, 1יב

משגיחים 

-08:00חיצוניים 

זמן עד .ת. 11:00

11:45

ך"תנ

2צילה יא

היסטוריה

4עמית 

לשון

17רלי 

פיסיקה אלון מיזם

4ביולוגיה רן י

1היסטוריה ניסן י

3ערבית יפה י

פיסיקה אלון מיזם

4ביולוגיה רן י

2ספרות אלונה 

1היסטוריה ניסן י

3ערבית יפה י

אזרחות

3מיטל י

17:00בשעה : 2   פיזור 14:05בשעה : 1פיזור 

פיסיקה פרויקטים

מגמת אמנות בסדנת תחריט- מגמות וסדנאות 

10כימיה גליה 

פיסיקה שי מיזם

3ביולוגיה ניבה יא

               4               ערבית יפה יא

1מבחן בהיסטוריה דרור יא

פיסיקה שי מיזם

3ביולוגיה ניבה יא

               4               ערבית יפה יא

1מבחן בהיסטוריה דרור יא

פיסיקה פרויקטים

מדעי החיים

2רן י


