
ד-חטיבת גה"מערכת תשע18/09/2014

'יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א
מנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדרמנחהחדר

מפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקר08:15

אילאיל1קב אילאיל, סימה1קב סימה1קב סימה1קב אילאיל, סימה1קב אילאיל, סימה1קב 

יהל 2קב יהל, סמדר 2קב יהל, סמדר  2 קב יהל2קב יהל, סמדר 2קב קי'ג2קב 

קי'ג, לילך 3קב קי'ג, לילך 3קב לילך 3קב קי'ג3קב קי'ג, לילך 3קב לילך 3קב 

גילי4קב גילי4קב קי'ג4קב גילי4קב גילי4קב גילי4קב מעבר 08:30
08:35

סימה 'מפגש גמרחב סימה'מפגש גדרמהגילי'מפגש ד4קב גילי' מפגש דמרחב

סמדר'מפגש ג2קב סמדר'מפגש ג2קב פולו  ממשיכים-יוקליילי ג4קב לילך'מפגש דמחשביםלילך' מפגש ד3קב 1שעור 

לילך'מפגש ד3קב בני**↓   ההצגה   דרמה

גילי'מפגש ד4קב שחר↓*** ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחורד**מסע על הכדור מדעיםסימה ***(2)זה כל הסיפור ... עברית2קב אילאיל **(1) 1אנגלית 4קב 

קי'ג  ***(1) 2חשבון  4קב גילי ***(1)שפה במחשבה תחילה 3קב קי'ג  ***(1) 1חשבון 3קב סימה ***(2)זה כל הסיפור ... עברית2קב 

מעין**↓ ו  -צילום   דמחשביםיהלח"וז'א'חדרון ק

יהלבית קבוצתי שחרגישורסדנה

סמדרגישור חדרון קבהפסקה 9:25
09:30

סימה'מפגש ג1קב 

קי'ג  ***(1) 2חשבון  4קב אילאיל **(1)  1אנגלית 4קב שחר↓*** ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחפולה  מתחילים-יוקליילי ג4קב סמדר'מפגש ג2קב גילי ***(1)זה כל הסיפור ... עברית3קב 2שעור 

לילך   ***(2) 2חשבון 2קב לילך   ***(2) 2חשבון 2קב יהל**↓ מילודיה דרמהבני**↑  ההצגה  דרמהאילאיל  ***(2) 2אנגלית 4קב 

גילי(1)זה כל הסיפור ... עברית3קב סמדר (ו-ד)ספורטני חצרבניו-מרכז אנגלית ד4קב גילי ***(1)זה כל הסיפור ... עברית3קב קי'ג  ***(1) 2חשבון  3קב ורד**מתנות מן הטבע   מדעים

ורד**מתנות מן הטבע  מטבחורד**מסע על הכדור  מדעיםמיקישירים הם חברים2קב אילאיל  ***(2) 2אנגלית 4קב .הילה חד-דת ומיתולוגיה גמחשבים

יהלפעילות במרחב  שגית ונטעקבוצה חברתית ד3קב מעין**↑ ו -צילום   דמחשבים

גיליבית קבוצתי סמדרבית קבוצתי  יהלעברית עוליםספריההפסקה 10:20
10:45

קי'ג  ***(1) 1חשבון 3קב קי'גו-מרכז חשבון ד3קב 

אילאיל   ***(1) 2אנגלית 4קב אילאיל  ***(2) 2אנגלית 4קב שחר↑***  ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחגילי ***(1)שפה במחשבה תחילה 3קב 

קי'ג  ***(1) 1חשבון א ורדסימה**מולדת  - דמוקרטיה זה אנחנו ב ענתיהל**↑ מילודיה   דרמהאילאיל **(2) 1אנגלית 4קב 3שעור 

גילי  ***(2)שפה במחשבה תחילה 3קב רסי'הילה ג↓ ** ו  -חוה חקלאית בחוהויוי**↓ ו  -הרכב קולי  גמוזיקהמאיה↓ ** שפת האומנות    סדנה

לילך  ***(2) 1חשבון 2קב אורי↓ **  כלי הקשה וקצב סדנהסימה ***(2)זה כל הסיפור ... עברית 2קב סימה**מנהיגות דרך דמויות בתורה 2קב 

יהל ח "וז'א'חדרון קשחר גישור2קב לילךד-מרכז חשבון אורד' א

הפסקה 11:30חוה ועדת פרלמנט3קב הפסקה 11:30

11:4511:40

לילך3קב סמדר'סמסט (2)ג  -משחקי חצר אא טלויוי**↑ ו -הרכב קולי  גמוזיקהורדחשמל וטכנולוגיהסדנה 

גיליקבלת שבת4קב סימה**שמות  - תורה 4קב סימה**שמות  - תורה 4קב אילאיל   ***(1) 2אנגלית 4קב מאיה ↑** שפת האומנות   סדנה4שעור 

יהל1קב שחר**ג  -קוראים בבראשית ב- 2 תורה ב בתאללילך  ***(2) 1חשבון 2קב לילך  ***(2) 1חשבון 2קב סימה↓ ** '   ג'מה הסיפור שלך  בא ורד

אילאילמרחברסי'הילה ג↑** ו  -חוה חקלאית בחוהנחשוןודו'גאולםאיילתחינוך גופניאולםשחר** ג  -קוראים בבראשית ב- 2 תורה ב בתאל

אורי↑**  כלי הקשה וקצב מוזיקהיהלעברית עוליםספריהאילאיל   ***(1) 2אנגלית 4קב 

סיום יום12:20לימור**↓ד-אדריכלות גסדנה

12:30מירב ונטע'ד' קבוצה חברתית ג2קב 12:30הפסקה 

מפגש סיום12:30

סימה**מנהיגות דרך דמויות בתורה 2קב לילך   ***(2) 2חשבון 2קב גילי  ***(2)שפה במחשבה תחילה 3קב אילאיל, קי'ג,  יהל, סמדר, גילי,  לילך, סימהגילי  ***(2)שפה במחשבה תחילה 3קב 12:45

גילי ***(1)שפה במחשבה תחילה 3קב סימה**מולדת  - דמוקרטיה זה אנחנו ב ענתאיילתחינוך גופניאולםסימה↑** '   ג'מה הסיפור שלך  בא ורד

לירזו-מרכז חשבון ד1קב לימור**↑ד  -אדריכלות גסדנהסמדר סביבה מיטיבה4קב ורדהוד השרון אז והיום 4קב סיום יום12:45סמדר(1)ג -משחקי חצר אא טל5שעור 

אילאיל **(2) 1אנגלית 4קב הילה חסדנה פתוחהסדנהיהלבית קבוצתי אילאילג-אנגלית דוברים  א4קב 

.הילה חה-דת ומיתולוגיה דמחשבים

13:15יהלעברית עולים ספריה13:30

סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יום13:35

אילאיל,  יהל, סמדר, גילי,  לילך, סימהיהל , סמדר,  לילך, סימהיהל,   גיליאילאיל,  סמדר, גילי,  לילך, סימה

13:45

אילאילו-אנגלית דוברים ד3קב 

6שעור 

14:25
14:30

יהלעברית עוליםמחשבים7שעור 

15:15

פרלמנט

ועדות

תחנה    מרכזית


