
 שכבת י'  524.-529.ה'  –א'  מערכת שעות לימים 

 24.5יום א'  
 

 25.5יום ב' 
 

 26.5יום ג' 
 

 27.5יום ד' 
 

 28.5יום ה' 
 

 29.5יום ו' 

   1י
 

 חינוך מירי  9:00
 אנגלית שרון   10:00

מתמטיקה  10:45-12:40
 מירי 

 

9:00-10:45  
 אנגלית שרון 

10:45-11:30  
 תנ"ך ציפי 

11:55-13:30  
 היסטוריה רויטל 

 

8:15-9:45-  
 מתמטיקה מירי 

10:00-11:30-  
 חינוך פיננסי רוני 

 
 

תנ"ך   -9:00-10:45
 ציפי 

בריאות  –  10:45-11:30
 ותזונה 

מנהל   12:00-13:30
 וכלכלה מירי 

 
 
 
 
  

  

אנגלית    9:00-10:45 2י
 ליאור  

10:45-12:40   
 לשון רות 

 
 

9:00-10:45  
  היסטוריה רויטל

10:45-11:30  
 ספרות שמרית 

10:00-12:40-  
מתמטיקה  

 יוסי/מורן 
12:50-13:35-  

   בריאות ותזונה בר
 

 חינוך רויטל  9:00
היסטוריה    10:00
 רויטל 
 אנגלית ליאור   10:45

הדס   11:55-12:35 
 תקשורת  

  
 3י
 
 

 חינוך מעיין  9:00
 לשון מעיין   10:00

אנגלית   10:45-12:40
 שוש/בלאי/שרון 

 
הקבץ   12:50-15:15

 ביולוגיה/גיאוגרפיה/מנהל
 

בריאות   9:00
 ותזונה בר 

חנ"ג    10:00
 בליך/בר 

 תנ"ך ענת - 10:45
11:55-12:40  

 חנ"ג    תמגמ

חינוך פיננסי   9:00
 רוני 

10:00-11:30-  
אנגלית  

 שוש/בלאי/שרון 
11:55-13:35  

 תאטרון  תמגמ

מתמטיקה    8:15-10:00
   לכל הקבוצות
10:00-11:30  

 היסטוריה אלמוג 
  תמגמ  11:55-14:30

 תאטרון 
 
 

 חינוך דור  9:00 4י
 היסטוריה אלמוג   10:00

אנגלית   10:45-12:40
 שוש/בלאי/שרון 

מבוא    10:00
 למדעים ניצן 

תנ"ך    8:15-10:00
 ענת 

10:00-11:30   

מתמטיקה    8:15-10:00
 לכל הקבוצות  
לשון   10:00-11:30

 מעיין 
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הקבץ   12:50-15:15

 ביולוגיה/גיאוגרפיה/מנהל
 
 
 

10:45-11:30  
היסטוריה  

 אלמוג 
11:55-12:40  

 תנ"ך ענת 
12:50-13:35-  

 בריאות ותזונה 

אנגלית  
  שוש/בלאי/שרון

11:55-13:40-  
 אזרחות דור 

ספרות  –  11:55-12:40
 שימרית  

הקבץ   12:50-14:25
 תקשורת 

 חינוך רות  9:00 5י
 לשון רות   10:00

אנגלית   10:45-12:40
 שוש/בלאי/שרון 

 
הקבץ   12:50-15:15

 ביולוגיה/גיאוגרפיה/מנהל
 
 
 

חנ"ג   8:15
 בליך/בר 

9:00-10:45  
היסטוריה  

 אלמוג 
10:45-11:30  

 חינוך ותזונה בר 

8:15-9:45   –
 ביוטכנולוגיה  
10:00-11:30 

אנגלית  
 שוש/בלאי/שרון 

11:55-12:40-  
   תאטרון שושי

מתמטיקה    8:15-10:00
   לכל הקבוצות
10:00-10:45 

 בריאות ותזונה 
10:45-11:30 

 חינוך פיננסי רוני 
אזרחות   11:55-12:40

 דור 
הקבץ   12:50-14:25

 תקשורת 
 היסטוריה אלמוג  9:00 6י

מדעי   10:00-12:40
 יורם המחשב  

 
 הקבץ ביולוגיה   12:50

חינוך   - 10:00
 אלונה 
לשון  - 10:45

 אלונה  
11:55-12:40-  

 אזרחות מיכאל   

8:15-11:30   –
מדעי המחשב  

 יורם 
 

מתמטיקה    8:15-10:00
 איתן 

אנגלית   10:00-10:45
 ליאור 

 תנ"ך ענת  10:45-11:30
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 שכבת י"א   524.-529.ה' -לימים א' -מערכת שעות 

 24.5יום א'  
 

 25.5יום ב' 
 

 26.5יום ג' 
 

 27.5יום ד' 
 

 28.5יום ה' 
 

 29.5יום ו' 

אזרחות    9:00-11:30 1יא
 ר  ייעפ

11:55-14:25  
 מתמטיקה יוסי/מורן 

מבחן   9:00
 במתמטיקה 

 
 חינוך גיל   12:00

11:55-13:40-  
 אזרחות פייער  

9:00-11:30-  
 פייער אזרחות 

11:55-13:40 -
תמטיקה  מ

 מורן/יוסי 
 

 
 
 

מתמטיקה    9:00-11:30 2יא
 שירן 

אזרחות   -11:55-15:15
   דור/מיכאל 

 ( 2)אורקולי/יא 

מבחן   9:00
 במתמטיקה 

 
 שירן חינוך   12:00

8:15-11:30  
אזרחות  

 מיכאל  /דור
 ( 2)אורקולי/יא 

11:55-13:35-  
אנגלית  

 שוש/מיכאל 

9:00-11:30 -
 מיכאל /דור זרחות א

 ( 2)אורקולי/יא 
11:55-14:30-  

 שירן מתמטיקה 

  מבחן בספרות 9:00 3יא
 ( 3)חדר יא

 
תאטרון   12:50-14:25

 רועי 

8:15-9:45 - 
ספרות / לשון  

 /אורקולי( 3)יא
10:00-12:40-  
לשון/ספרות  
 ( 3)אורקולי/יא 

12:50-15:15  
מתמטיקה לכל  

  למעטהקבוצות )
  3הקבוצה של מירי 

 יח"ל( 

8:15-9:45-  
(  3יבחדר  ) ספרות 

 ( 3)חדר יא  לשון/
10:00-11:30-  

( /  3)חדר יא לשון
 ( 3)חדר יבספרות 

 
 חינוך שרה   12:00

 
12:50-14:25  

  3מתמטיקה מירי 
 יח"ל 

10:00-11:30  
מתמטיקה כל  

 הקבוצות 
11:55-13:25  

אנגלית כל  
 הקבוצות 
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 מבחן בתנ"ך  9:00 4יא
 

תנ"ך   11:55-12:40
 1/לשון קבוצה 2קבוצה  

לשון   10:00-11:30
 2קבוצה  

 
 

12:50-15:15 -
תמטיקה לכל  מ

)מורן עם  הקבוצות 
 (  4יח"ל יא  3כל 

 

 חינוך מעיין   10:00
 

ענת   10:45-13:30
 1קבוצה   תנ"ך

   מבחן בלשון 8:15
 

10:00-11:30  
מתמטיקה כל  

 הקבוצות 
11:55-13:25  

אנגלית כל  
 הקבוצות 

   5יא
 

 מבחן בספרות  9:00
 

12:50-15:15  
 היסטוריה אלמוג 

 חינוך סיון  9:00
 

10:00-12:40 - 
 ספרות 

 
12:50-15:15 - 

מתמטיקה לכל  
  למעט)הקבוצות 

  3הקבוצה של מירי 
 יח"ל( 

9:00-11:30  
 ת  ספרו

12:00-15:15  
 פיזיקה יבגני 

 
12:50-14:25  

  3מתמטיקה מירי 
 יח"ל 

מבחן   8:15
 / כימיה  בפיזיקה

 
פרות  רינת ס 9:00

 )מזמינה לפרטני( 
10:00-11:30  

מתמטיקה כל  
 הקבוצות 

11:55-13:25  
אנגלית כל  

 הקבוצות 
 6יא
 

 מבחן בספרות  9:00
 

מדעי   13:00-14:30
 יורם לס   המחשב

 

8:15-10:45 -
 תמטיקה יוסי מ

10:45-12:40 -
 פלורי פרות ס

12:50-15:15-  
 מתמטיקה יוסי 

יום חופשי לפני  
 מבחן בפיזיקה 

  

מבחן   8:15
 כימיה   /בפיזיקה

 
 חינוך ציפי  - 10:45

11:55-13:40 -
 פלורי פרות ס
 

13:50-15:15  
 מתמטיקה יוסי 

 תקשורת  הקבצי 
 כימיה 

 << ג"ג
שיעורים מרחוק  

שייקבעו מול  
 המורה
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 שכבת י"ב 524.-529.ה' -לימים א' -ערכת שעות מ

 24.5יום א'  
 

 25.5יום ב' 
 

 26.5יום ג' 
 

 27.5יום ד' 
 

 28.5יום ה' 
 

 29.5יום ו' 

קורס   11:55-14:45 1יב
 אזרחות  

 
 

קורס   15:00-17:00
 היסטוריה מוטי  

 

חינוך   12:00-13:00
 רינת 

 
13:00-15:00  

אזרחות מטלת ביצוע  
 מעיין + מיכאל  

 
16:00-18:00 

 איתן   802מתמטיקה  
 
 

11:00-
קורס  - 14:00
ציפי  תנ"ך 

 חיה / דגן
 
 

11:00-
קורס  - 14:00

 לשון יורם 
 

11:55-14:45  
 קורס אזרחות  

 
 

15:00-17:00  
קורס היסטוריה  

 מוטי  
 

 

קורס   11:55-14:45 2יב
 אזרחות  

 
 

קורס   15:00-17:00
 היסטוריה מוטי  

 

16:00-18:00  
 איתן   802מתמטיקה  

 

חינוך   9:00
 ניצן 

 
10:00-11:30   

אזרחות  
מטלת ביצוע  

 פייער 
 

11:00-
קורס  - 14:00
ציפי  תנ"ך 

 חיה / דגן
 

11:55-14:45  
 קורס אזרחות 

 
 

15:00-17:00  
קורס היסטוריה  

 מוטי  
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11:00-
קורס  - 14:00

 לשון יורם 
 
 
 

 8:15-11:30 3יב
 יח"ל    5מתמטיקה איתן 
 יח"ל   4מתמטיקה יוסי 
 יח"ל   4מתמטיקה יבגני  

 

מבחן    10:45-8:15
    בביולוגיה 

10:45-12:40 
יח"ל   4מתמטיקה  

 ויבגני  יוסי 
 או

יח"ל   5מתמטיקה  
 איתן 

 
פרטני    12:50

סוציולוגיה /  
פסיכולוגיה )למעט  

 ( 4יב

11:55-14:30 
מתמטיקה  

 ניצן 
 

11:55-14:00  –
 מתמטיקה ניצן 

  
12:00-15:15-  

 ביולוגיה 

 8:15-11:30 4יב
 יח"ל    5מתמטיקה איתן 
 יח"ל   4מתמטיקה יוסי 
 יח"ל   4מתמטיקה יבגני  

 

מבחן    10:45-8:15
    בביולוגיה 

   
10:45-12:40 

יח"ל   4מתמטיקה  
 יוסי ויבגני  

יח"ל     3מתמטיקה או 
    מורן 

 או
יח"ל   5מתמטיקה  

 איתן 

9:00-11:30-  
תנ"ך חיה כל  

 הכיתה 
  

פרטני    12:00
סוציולוגיה /  

פסיכולוגיה  
 ( 4)רק יב

 מבחן בתנ"ך  9:00
 

12:00-15:15-  
   ביולוגיה
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תנ"ך   -12:50-15:15
 חיה 

 
 8:15-11:30 5יב

 יח"ל    5מתמטיקה איתן 
 יח"ל   4מתמטיקה יוסי 
 יח"ל   4מתמטיקה יבגני  

 
9:00-11:30 

 יח"ל   3מתמטיקה מורן 
 

תנ"ך   11:55-14:30
 )קבוצה קטנה(  אלונה

מבחן    10:45-8:15
    בביולוגיה 

   
10:45-12:40 

יח"ל   4מתמטיקה  
 יוסי ויבגני  

 או
יח"ל   5מתמטיקה  

 איתן 
 

פרטני    12:50
סוציולוגיה /  

פסיכולוגיה )למעט  
 ( 4יב

9:00-11:30   
תנ"ך כל  

 אלונה  הכיתה
 
 

8:15-10:00 -
 תמטיקה מורן  מ

10:00-10:45-  
 חינוך 

10:45-11:30  
אלונה תנ"ך  

 )קבוצה קטנה( 
12:00-15:15-  

 ביולוגיה 
 

 8:15-11:30 6יב
 יח"ל    5מתמטיקה איתן 
 יח"ל   4מתמטיקה יוסי 
 יח"ל   4מתמטיקה יבגני  

 
 חיה תנ"ך  -11:55-15:15

 

מבחן    10:45-8:15
    בביולוגיה 

   
10:45-12:40 

יח"ל   4מתמטיקה  
 יוסי ויבגני  

 או 
יח"ל   3מתמטיקה  

 ניצן 
 או

10:00-11:30  
מתמטיקה  

 ניצן  
 

12:00-
תנ"ך   - 14:30

 חיה  

 מבחן בתנ"ך  9:00
 

12:00-15:15-  
 ביולוגיה 
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יח"ל   5מתמטיקה  
 איתן 

 
פרטני    12:50

סוציולוגיה /  
פסיכולוגיה )למעט  

 ( 4יב
 8:15-11:30 7יב

 יח"ל    5מתמטיקה איתן 
 יח"ל   4מתמטיקה יוסי 
 יח"ל   4מתמטיקה יבגני  

 
 

תנ"ך   11:55-14:30
 אלונה )קבוצה קטנה( 

 
 
 
 

מבחן    10:45-8:15
    בביולוגיה 

 
 פיזיקה   8:15-10:45

 
10:45-12:40 

יח"ל   4מתמטיקה  
 יוסי ויבגני  

 או
יח"ל   5מתמטיקה  

  11:30)יתחיל ב איתן 
 ( 7רק ליב

 
תנ"ך   12:50-15:15

     אלונה

9:00-11:30  
 פיזיקה 

 
12:00-14:30  

 תנ"ך אלונה 
 

 מבחן בתנ"ך  9:00
 

12:00-15:15-  
 ביולוגיה 

 

  

 

 

 


