
ו-חטיבת הה"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

בני, חוהנטע, חוהפנינה, חוהחוה פנינה פנינה, חוהבני, פנינה

ויוי, לירזמירב מ, ויויויוי, לירזבני, לירזויוי, לירזויוי,  לירז

מעבר 08:30
08:35

ויוי  ***(1) 3חשבון 1קב שחר↓*** ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחפולו ממשיכים-יוקליילי ג4קב פנינה  ***(2) 4אנגלית 1קב הילין  **(1)ערבית מדוברת  מחשבים1שעור 

שחר**יהושע שופטים  - 4תורה ספריהמעין**↓ ו  -צילום   דמחשביםפנינה  ***(1) 4אנגלית 1קב יפתח  ***2גן המשחקים של עברית 2חטב בני ↓ ** ההצגה  דרמה

יהל**↓  ו   -מילודיה הדרמהפנינה  ***(1) 3אנגלית 3קב לירז  ***(2) 3חשבון 2קב נחשוןהגנה עצמיתאולםמאיה↓ ** דרך הצבע  סדנה

נחשוןהיסטוריה מתקדמים3תיכון ויוי  ***(2) 4חשבון  1קב יאיר**מדעים  מחשביםאורי הלחנה וכתיבה מוזיקה פנינה  ***(2) 3אנגלית 1קב 

מירב ושגיתו-קבוצה חברתית המוזיקהבניבית קבוצתיאיילתחינוך גופניאולםחוה**ישראל והמזרח התיכון -ג 'ג3חטב ויויבית קבוצתי 

יהלח"וז'א'חדרון ק

סמדרגישור חדרון קב

שחרגישורסדנההפסקה 9:25
09:30

יהל**↑  ו  -מילודיה הדרמהנחשוןהיסטוריה מתחילים1קב יפתח  ***(3עברית )לונה פארק עברית 2חטב 

לירז  ***(1) 4חשבון 1קב סמדר(ו-ד)ספורטני חצרשחר↓*** ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחפולה מתחילים-יוקליילי ג4קב פנינה  ***(1) 3אנגלית מחשביםבני ↑ ** ההצגה   דרמה2שעור 

ויוי  ***(1) 3חשבון 3תיכון הילין  **(1)ערבית מדוברת  1קב מעין**↑ ו -צילום   דמחשביםחוה'מפגש ו3תיכון שחר**יהושע שופטים - 4תורה 3חטב מאיה↑ ** דרך הצבע  סדנה

חוהמסע של זהות  3חטב טל  ***(3עברית )מועדון הספר הטוב 3חטב ויוי  ***(1) 3חשבון 1קב פנינה'מפגש ו1תיכון אורי כלי הקשה וקצבסדנהפנינה  ***(2) 4אנגלית 1קב 

יאיר(מדעים)עשרים אלף מיל מתחת למים מדעיםויויבית קבוצתיפנינה  ***(2) 4אנגלית 3קב נחשוןספורטיביאולםלירז  ***(2) 3חשבון 2קב 

בניו-מרכז אנגלית ד4קב 

יהלעברית עוליםספריההפסקה 10:20
10:45

טל  ***(3עברית )מועדון הספר הטוב 2חטב ויוי  ***(2) 4חשבון  1קב שחר↑***  ה  -מסע בעקבות סבים דמטבחקי'גו-מרכז חשבון ד3קב ויוי'מפגש המדעים

ויוי  ***(2) 4חשבון  1קב יפתח  ***2גן המשחקים של עברית 2חטב ערן**↓  ט -עשו היסטוריה ו2תיכון לירז'מפגש הדרמה

נטע(2)ה 'אני והחברספריההילין↓  ** (2)ערבית  מדוברת מחשביםיאיר(1)ז  -חקר מדעי המדעיםפנינה  ***(1) 4אנגלית 1קב 3שעור 

נחשוןספורטיביאולםחוה**ישראל והמזרח התיכון -ג 'ג3חטב מעין**↓  מבע קולנועי 1קביפתח  ***(3עברית )לונה פארק עברית 2חטב 
יהל ח "וז'א'חדרון קרסי'הילה ג↓ו  -חוה חקלאית בחוהויוי**↓ ו  -הרכב קולי  גמוזיקה

שחר גישור2קב אילאילמרכז אנגלית3תיכון 
הפסקה 11:30חוה ועדת פרלמנט3קב שגית ט-מרכז המרכזים ה3חטב הפסקה 11:30

11:4511:40

לירז  ***(2) 3חשבון 2קב חוה**' ך  שמואל א"תנ3קב פנינה  ***(2) 3אנגלית 3קב לירז3קב פנינה  ***(1) 3אנגלית 3קב 

חוה**' ך  שמואל א"תנ3חטב הילין↑  **  (2)ערבית  מדוברת מחשביםיאיר(2)ז   -חקר מדעי המדעיםויוי1קב לירז  ***(1) 4חשבון 1קב 4שעור 

טל(2)ז -המשמר האזרחי  ה2תיכון יאיר**מדעים  מדעיםערן**↑  ט  -עשו היסטוריה  ו2תיכון חוהמפגש נושאדרמהמירב  ***(2עברית )אומנות ומיתולוגיה 2קב 

נחשוןט-משחקי כדור האולםאיילתג בנות"חנחצר/אולםמעין**↑ מבע קולנועי  1קב פנינה2תיכון טל(1)ז -המשמר האזרחי ה3חטב 

רסי'הילה ג↑ו   -חוה חקלאית בחוהויוי**↑ ו -הרכב קולי  גמוזיקה

סיום יום12:20לירזח-ספרות ו3חטב יהלעברית עוליםספריה

ויוי, לירז, בני, חוה12:30מירב ושגית'קבוצה חברתית הב ענת12:30הפסקה 

מפגש סיום12:30

מירב  ***(2עברית )אומנות ומיתולוגיה מחשביםפנינה  ***(2) 3אנגלית 1קב מירב  ***(2עברית )אומנות ומיתולוגיה 2קב 12:45

יפתח  ***(3עברית )לונה פארק עברית 2חטב לירז3קב יפתח  ***2גן המשחקים של עברית 2חטב מירב, בני, ויוי, לירז, פנינה, חוהטל  ***(3עברית )מועדון הספר הטוב 2חטב 

לירזו-מרכז חשבון ד1קב איילתחינוך גופניחצר/אולםויוימפגש נושא1קב לירז  ***(1) 4חשבון מחשביםסיום יום12:45מאיה**↓ ט-סדנה בהנחייה אישית הסדנה5שעור 

יהלעברית עולים ספריהחוהבית קבוצתינטע(1)ה 'אני והחבר1תיכון .הילה חה-דת ומיתולוגיה דמחשבים

פנינה2תיכון ויויבית קבוצתי 

13:3013:15

סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יום13:35

ויוי, חוה, מירבמירב, ויוי, לירז, פנינה, חוהלירז, פנינה, חוה, מירבויוי, לירז, פנינה, מירב

13:45

חוהבנות מצווה 3חטב פנינה  ***(1) 4אנגלית 1קב נטע ומאיהבנות- קבוצה חברתית בטבע מאיה**↑ ט -סדנה בהנחייה אישית הסדנה

אילאילו-אנגלית דוברים ד3קב ויויילדים חונכים ילדים3חטב ענתילדים חונכים ילדיםענת' ב6שעור 

14:25

14:30

יהלעברית עוליםמחשבים7שעור 

15:15

ועדות

תחנה    מרכזית

פרלמנט


