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שעור 1 
08:10-08:50

שעור 2 
08:50-09:35

הפסקה

שעור 3 
09:55-10:35

אזרחות- עופר
חינוך תעבורתי- 

גלעד
אזרחות- מיטל

מתמטיקה: 
אתי/שרית/ליז/חיים

תגבור לשון 
והבעה- ג'וזיאן

מתמטיקה
אתי 3

שרית יא'1
ליז יא'4

חיים יא'3

מתמטיקה: 
אתי/שרית/ליז/חיים

תגבור לשון 
והבעה- אלונה

הרחבות:
ניסן- ספריה
אלון- מיזם 1

שעור 4 
10:35-11:20

לשון והבעה- רלי
ספרות- חיה

חינוך תעבורתי-  
גלעד 17

מתמטיקה: 
אתי/שרית/ליז
תגבור לשון 

והבעה- ג'וזיאן

מתמטיקה: 
אתי/שרית/ליז
תנ"ך- ירדן

מתמטיקה: 
אתי/שרית/ליז
ספרות- דורון

שעור 5 
11:20-12:05

חינוך תעבורתי-  
גלעד 17

לשון והבעה- רלי
ספרות- חיה

לשון והבעה- 
ג'וזיאן

ספרות- דורוןחינוך- ירדן

הפסקה

שעור 6 
12:30-13:15

ספרות- חיה
הרצאה עיצוב 
זכרון השואה- 

אורן

תנ"ך- ירדן
הרצאה עיצוב 
זכרון השואה- 

אורן

שעור 7 
13:15-13:55

תנ"ך- דורון
הרצאה עיצוב 
זכרון השואה- 

אורן

ספרות- אלונה
הרצאה עיצוב 
זכרון השואה- 

אורן

שעור 8 
13:55-14:40

שעור 9 
14:40-15:20

שעור 10 
15:30-16:10

שעור 11 
16:10-16:50

יום שני  23.05- סיור מגמת אמנות כל השכבות
הסעות פיזור 15:30 ו- 17:00

מתמטיקה- חיים
תגבור לשון 
והבעה- רלי

אזרחות- מוטי
תגבור לשון 
והבעה- רלי

אנגלית- איימי
תגבור לשון 

והבעה- ג'וזיאן

אנגלית- אודיה
תגבור לשון 

והבעה- אלונה

אנגלית- יהודה
תגבור לשון והבעה- רלי

אנגלית- רחלי
חינוך- ניבהאזרחות- מוטי

הרחבות:
ניסן- ספריה
אלון- מיזם 1

חינוך- אלון
רלי / גלעד

אנגלית- יהודה

ישיבה

היסטוריה/ לשון 
והבעה

דרור י'1
צחי י'3

אלונה י'4
רלי - יב'2 מבדק

מתמטיקה- 
אתי/עדי/שרית/ 

חיים
אנגלית- איימי י1

רחלי י'3
אודיה י'4    שחר-

6 

מתמטיקה- אתי/עדי/שרית/ חיים
אנגלית- איימי י1

רחלי י'3
אודיה י'4    שחר- 6

היסטוריה/ לשון והבעה
דרור י'1
צחי י'3

אלונה י'4
רלי יב'2 מבדק

חינוך- רליתנ"ך- ירדן

הרחבות
ניסן- ספריה
אריק יב'4

אלון מיזם 1

הרחבות
ניסן- ספריה
אריק יב'4

אלון מיזם 1

מגמות+ כימיה

ספרות- דורון
תגבור לשון והבעה- רלי

חינוך- מיטל

היסטוריה- צחי

מגמות

מגמות

מגמות+ כימיה

מגמות
פיסיקה פרוייקטים- שי חרזי        

מיזם 1

אזרחות- מוטי
הרצאה עיצוב 
זכרון השואה- 

אורן

פיסיקה 
פרוייקטים-        
שי חרזי מיזם 1

הרחבות
רן יא'4 
יפה יא'3

חיה יא'1         ניסן- יב'1                
           פיסיקה פרויקטים- שי מיזם 

1

הרחבות
רן יא'4

יפה יא'3
חיה יא'1         
ניסן- יב'1     

פיסיקה 
פרויקטים- שי 

מיזם 1

ספרות- דורון
הרצאה עיצוב זכרון השואה- אורן

חינוך- גלעד
הרצאה עיצוב זכרון השואה- אורן

:קולנוע מגמת
12:30בשעה  1'בגרות עיונית פנימית בכיתה יב
13:00בשעה  3'בגרות עיונית חיצונית בכיתה יב


