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'יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א
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מפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקרמפגש בוקר08:15

שגית, מעין, יאיר, טל,לאונורה, יאיר, טל, איילת, אורי, יאיר, טל, איילת, אורי, נחשון, יאיר, איילת, אורישגית, ערן, נחשון, איילתלאונורה, טל, איילת

שגית , ראין, ערן, יפתח, נחשוןשגית, ערן, נחשון, לאונורהערן, יפתחאורי, יאיר, יפתח, טל, לאונורהשגית , ראין, ערן, יפתח

מעבר 08:30

קי'ג  **(2) 1גיאומטריה 2חטב 08:35

יפתח ***(4עברית )מעט לעת  1תיכון לאונורה  ***(1) 1אלגברה 1תיכון ראין  ***(2) 7אנגלית 3תיכון יאירמדעיםלאונורה  *** (1) 3אלגברה 1תיכון 

לאונורה **(1) 2גיאומטריה 2תיכון טל ***(4עברית )עבודה עברית    2חטב  מאיה**↓  אומנות  סדנהטלדרמהעירית  ***(2) 3אלגברה 2תיכון 1שעור 

ראין**אנגלית יסודות   סדנהראין  ***(2) 6אנגלית 3תיכון אורי**↓  הרכב כלי  מוזיקהאיילתביתראין  ***(1) 6אנגלית 3תיכון 

הילין  **(1)שפה מספרת תרבות  3חטב עירית  ***(2) 3אלגברה 2תיכון קי'ג  **(2) 1גיאומטריה 2חטב לאונורה1תיכון יפתח ***(4עברית )מעט לעת  3חטב 

עידו רשף**↓   ('א' סמסט)תכנות וטכנולוגיה  מחשביםאיילת(2)ג בנות "חנאולםיפתח ***(4עברית )מעט לעת  1תיכון ערן2תיכון קי'ג  **(1) 1גיאומטריה 2חטב 

אילאיל   ***(2) 5אנגלית מדעיםערן**↓ סוציולוגיה  2תיכון שגית3תיכון נורית **↓ ח -המילה הכתובה ז-אנגליתספריה

חוה**גאוגרפיה גלובלית   3חטב הפסקה 9:25

נחשון(1)ספורטיבי חצר/אולםקי'ג  ***(1) 6עברית  2חטב 09:30

אילאיל   ***(2) 5אנגלית 2חטב יאיר  **(1)מדעים  3חטב ראין  ***(1) 5אנגלית 3תיכון קי'ג  ***(2) 6עברית 2חטב יאירמדעיםלאונורה  ***(1) 3אלגברה 1תיכון 

טל **(ספרות)קול קורא 1תיכון קי'ג   ***(1) 6עברית 2חטב לאונורה  ***(1) 2אלגברה 1תיכון אורי**↑   הרכב כלי  מוזיקהטלדרמהעירית  ***(2) 3אלגברה 2תיכון 2שעור 

שגיתארגז הכלים שליספריהלאונורה   ***(1) 2אלגברה 1תיכון עירית  ***(2) 2אלגברה 2תיכון מאיה**↑  אומנות  סדנהאיילתביתיפתח   ***(5עברית )חולקת על דעתך 3חטב 

מעיןרואים צילוםמחשביםראין   ***(1) 5אנגלית 3תיכון איילת(3)ג בנים "חנאולםערן**↑ סוציולוגיה  2תיכון לאונורה1תיכון ראין  ***(1) 5אנגלית 3תיכון 

בת אל  ***(2) 5עברית 2תיכון עידו רשף**↑    ('א' סמסט)תכנות וטכנולוגיה מחשביםערןה/כשאהיה גדול3חטב יאיר**ביולוגיה    מדעיםערן2תיכון הילין  ** (2)שפה מספרת תרבות מטבח

נטעט-יושב לי על הלב חדרמהשגית3תיכון נורית **↑ ח   -המילה הכתובה ז- אנגליתספריה

ערןבית קבוצתי טלבית קבוצתי הפסקה 10:20

לירז   ***(2) 1אלגברה 1תיכון יאיר(1)ז  -חקר מדעי המדעים10:45

בני**↓    (2)מהו תיאטרון דרמהטלדרמהבנצי**  ↓  ט  -היסטוריה אמריקאית חמחשביםטל ***(4עברית )עבודה עברית מחשבים

מעין**↓    (2)מבע קולנועי 3תיכון איילת3חטב ערן**↓  ט -עשו היסטוריה ו2תיכון לאונורה  ***(1) 1אלגברה 1תיכון 

חוה**'   שמואל ב-ך "תנ3חטב לאונורה1תיכון קי'ג  **(1) 1גיאומטריה 2חטב ראין  ***(2) 6אנגלית 3תיכון 3שעור 

יאיר**ביולוגיה    מדעיםערן2תיכון ראין   ***(2) 7אנגלית 3תיכון איילת(1)ג בנים "חנאולם

איריס↓ **  אפייה  מטבחיאיר3תיכון לירז  ***(2) 1אלגברה 1תיכון הילין  **(1)שפה מספרת תרבות  3חטב 

דודי ברזילי8אנגלית 2תיכון אוריתולדות הרוק 3חטב שגית ט-מרכז המרכזים ה3חטב 

יהל ח "וז'א'חדרון קאילאילמרכז אנגלית3תיכון 
הפסקה 11:30חוה ועדת פרלמנט3קב ערןבית קבוצתי הפסקה 11:30

שגיתבית קבוצתי 11:40יאיר(2)ז   -חקר מדעי המדעיםקי'ג  ***(2) 6עברית  2חטב 11:45

קי'ג   ***(1) 6עברית 2חטב ראין  ***(1) 7אנגלית 3תיכון לאונורהמרכז מתמטיקה1תיכון אתי לוזון('א' סמסט)אפ  'סקאצמחשביםנטע'יושב לי על הלב ז2תיכון 

בני**↑    (2)מהו תיאטרון דרמהקי'ג   ***(2) 6עברית 2חטב בנצי**↑  ט  -היסטוריה אמריקאית חמחשביםטל   **(ספרות)קול קורא  1תיכון ראין  ***(2) 7אנגלית  3תיכון 4שעור 

מעין**↑    (2)מבע קולנועי 3תיכון יפתח   ***(5עברית )חולקת על דעתך 3חטב ערן**↑  ט  -עשו היסטוריה  ו2תיכון יפתח   ***(5עברית )חולקת על דעתך 3חטב לאונורה  ***(1) 2אלגברה 1תיכון 

טל(2)ז -המשמר האזרחי  ה3חטב בת אל   ***(2) 5עברית 2תיכון ראין   ***(1) 6אנגלית 3תיכון ראין**אנגלית יסודות 3תיכון איילת(1)ג בנות "חנאולם

איריס↑ **  אפייה  מטבחלאונורה   ***(1) 1אלגברה 1תיכון קי'ג   (2) 2גיאומטריה 2חטב יאיר  **(1)מדעים  מדעיםטל(1)ז -המשמר האזרחי ה3חטב 

נחשוןט-משחקי כדור האולםטל ***(4עברית )עבודה עברית 1קב לירזח-ספרות ו3חטב נחשוןבית קבוצתי שגיתקבוצה חברתית בית 

יהלעברית עוליםספריה12:30הפסקה 

12:20טל**כית   "המדינה התנ3חטב מאיהאוונגרדסדנהמפגש סיום12:30לאונורה  **(1) 2גיאומטריה 3חטב 

סיום יום12:30לאונורה   ***(1) 3אלגברה 1תיכון טל**כית   "המדינה התנ3חטב עירית  ***(2) 2אלגברה 2תיכון ,לאונורה, יאיר, טל, איילת, אורילירז  ***(2) 1אלגברה 1תיכון 12:45

ראין   ***(1) 6אנגלית 3תיכון בנצי**↓  דיבייט  מחשביםבני**↓   (1)? מהו תיאטרוןדרמהאורי , שגית, ראין,  יפתח, נחשון12:45עירית  ***(2) 2אלגברה 2תיכון 

הילין  ** (2)שפה מספרת תרבות 1קב מעין**↓    (1)מבע קולנועי 3תיכון ראין**אנגלית דוברים  3תיכון ערן**↓  העולם החדש  מדעים5שעור 

נחשוןהגנה עצמיתחצר/אולםיהל**↓  מילודיה  דרמהיאיר  **(2)מדעים   מדעיםמאיה**↓  ט -סדנה בהנחייה אישית הסדנה

יאירבית קבוצתי נחשון(2)ספורטיבי אולםחוה**'   שמואל ב-ך "תנ3חטב ראין**אנגלית דוברים  3תיכון 

יהלעברית עולים ספריהיאיר**↓  כימיה  מדעיםערןבית קבוצתי 13:30

13:45

אוריסאונדמוזיקהחוה**גאוגרפיה גלובלית   3חטב איילת(3)ג  בנות "חנאולםבת אל  ***(2) 5עברית 2תיכון 

ראין   ***(2) 6אנגלית 3תיכון בנצי**↑  דיבייט   מחשביםראין  ***(1) 7אנגלית 3תיכון ערן**↑  העולם החדש  מדעים6שעור 

יאיר  **(2)מדעים  מדעיםמעין**↑    (1)מבע קולנועי 3תיכון ענתילדים חונכים ילדיםב ענתמאיה**↑  ט -סדנה בהנחייה אישית הסדנה

לאונורהמרכז מתמטיקה1תיכון יהל**↑  מילודיה  דרמהבני**↑    (1)? מהו תיאטרוןדרמהראין  ***(1) 7אנגלית 3תיכון 

ויוישורשים2חטב יאיר**↑ כימיה  מדעיםאילאיל  ***(2) 5אנגלית 2חטב 

איילת(2)ג בנים "חנאולםויויילדים חונכים ילדים1תיכון שגית ונטעקבוצה חברתית 3חטב 

סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יום14:25

,לאונורה, יאיר, טל, איילת, אורייאיר, לאונורה, שגיתראין, ערן, איילת, נחשוןלאונורה, ערן, שגית

שגית , ראין,  יפתח, נחשוןמעיןיאיר,  יפתחטל, ראין14:30

14:30

יהלעברית עוליםמחשבים7שעור 

15:15

נחשון, שגית, מעין, טל

   תחנה    מרכזית

פרלמנט
**↓    מפגש 

**↑  מפגש  

שעת חטיבה ועדות


