
4יב3יב2יב2יב1יב4יא3יא' ב2א"י' א2א"י1א"י4'י3'י' ב2'י' א2'י1'י,

עדיעמיחיצילהצילהניבהעמיתאלוןרלירלימיטלצחיירדןגלעדגלעדליאור

         08:45        

מפגש בוקר בזום

         08:45       

 מפגש בוקר בזום

         08:45       

 מפגש בוקר בזום

 1שעור 

09:00 

09:45

מדעי החיים

1רן י

לשון

3וזיאן י'ג

היסטוריה

4צחי י

חינוך

1ליאור י

אזרחות

3אריק י

מדעי החיים

4רן י

היסטוריה   : כחול

    1         דרור יב

היסטוריה   : ירוק

1         דרור יב

היסטוריה: כחול

  1         צחי י

היסטוריה:  ירוק

4         צחי י

אזרחות: כחול

   2         מוטי י

אזרחות: ירוק

3         מוטי י

 3שעור 

11:00 

11:45

אזרחות: כחול

   2         מוטי י

אזרחות: ירוק

3         מוטי י

היסטוריה: כחול

  1         צחי י

היסטוריה:  ירוק

4         צחי י

היסטוריה   : כחול

    4         דרור יב

היסטוריה   : ירוק

4         דרור יב

 4שעור 

12:00 

12:45

1היסטוריה ניסן יא

  3    ערבית יפה יא

  4 ספרות אלונה יא

 10  ביולוגיה רן 

פיסיקה אלון מיזם

תנך: כחול

 2         דורון י

תנך: ירוק

3         דורון י

חינוך         : כחול

 3         עמיחי יב

חינוך           :ירוק

3        עמיחי יב

היסטוריה   : כחול

    4         דרור יב

היסטוריה   : ירוק

4         דרור יב

הפסקה

 6שעור 

12:30 

13:15

 7שעור 

13:15 

13:55

 8שעור 

13:55 

14:40

 9שעור 

14:40 

15:20

היסטוריה

 10שעור 

15:30 

16:10

 11שעור 

16:10 

16:50

מגמות וסדנאות

                                                          מגמות וסדנאות                                                       

 

אנגלית

6           תמר 2/3           איימי 4/4           אודיה יא2             רובין יא3יא/1רחלי יא

לשון

2רלי יא

אזרחות

     1        מוטי יב

  ----------       

חיה /ספרות

' לתלמידי היס

1הרחבה י

תנך

      3      דורון יב

  ----------      

חיה /ספרות

' לתלמידי היס

1הרחבה י

תנך

        4      ירדן יב

  ----------    

חיה /ספרות

' לתלמידי היס

1הרחבה י

אנגלית בזום

                                                                רחלי                                                                               

איימי                                                              (סינכרוני-א)                                               נגה 

                                                                 אודיה                                                                            

                                                        תמר                                                                 רובין

הפסקה

ס"למידה מלאה בביה-  מפגש בוקר 07:50

מתמטיקה בזום

2אתי יב

לשון

4/4וזיאן יא'ג

לשון 

3יא/1אלונה יא

לשון 

2+3רלי 

ס"למידה מלאה בביה-  מפגש בוקר 07:50

חינוך

2צילה יב

1היסטוריה ניסן יא

                    3                ערבית יפה יא

                    4             ספרות אלונה יא

                פיסיקה 10          ביולוגיה רן 

אלון מיזם

1היסטוריה ניסן יא

  3    ערבית יפה יא

  4 ספרות אלונה יא

 10  ביולוגיה רן 

פיסיקה אלון מיזם

פיסיקה פרויקטים

אלון מיזם

פיסיקה פרויקטים

אלון מיזם

1היסטוריה ניסן יא

                    3                ערבית יפה יא

                    4             ספרות אלונה יא

                פיסיקה 10          ביולוגיה רן 

אלון מיזם

אזרחות

2מיטל יא

מתמטיקה

19עדי 

חינוך

2רלי יא

תנך

2צילה יב

17:00: 2הסעת פיזור , 14:15: 1הסעת פיזור / בלמידה מרחוק בזום ' י. ס"ב בביה"א וי"י

יום שני

ישיבה

צוות יב

 2שעור 

10:00 

10:45

למידה מלאה בזום-  מפגש בוקר 07:50


