
ב-חטיבת אה"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

טל ורדטל , ורדטל , ורדטל , ורדטל , ורד

'הילה ג, הילה חשחר, רסי'הילה גשחררסי'הילה גשחר', הילה ג, הילה חהילה חסידים

בת אלענת, בת אלהילה חסידיםענת, בת אלענת, בת אלענת, בת אל

ענתמעבר 08:30
08:35

ורדורדטל    ***1חשבון אא טלורדורד

רסי'הילה גטלסימה  ****2עברית אא ורדטלטל1שעור 

בת אלהילה חסידיםבת אל    ****1עברית ב ב בת אלבת אלבת אל

ענתענתענת  ****2עברית ב ב ענתענתענת

הפסקה 9:25
09:30

סימה   ****2עברית אא ורדטל   ***1חשבון אא טלבת אל  ****1עברית א א טלבת אל  ****1עברית א א טלטל   ***1חשבון אא טל

רסי'הילה ג↓ ('סמסט)אומנות   סדנהבת אל  ****1עברית א א טללילך(1)'  פשוט תרגול בב בת אלענת   ***1חשבון ב ב בת אלטל   ***2חשבון א א ורדסימה  ****2עברית אא ורד2שעור 

טל↓   ('סמסט)סחר מכר א טלענת   ****2עברית ב ב ענתענת  ****2עברית ב ב ענתורדממלכת החייםמטבחענת   ***1חשבון ב ב בת אלבת אל   ****1עברית ב ב בת אל

נחשוןספורטיבי אולםרסי'הילה גפעילות במרחב.הילה חפעילות במרחברסי'הילה גפעילות במרחבלילך (2)'  פשוט תרגול בב ענתענת   ****2עברית ב ב ענת

.הילה חפעילות במרחב

יהלעברית עוליםספריה

הפסקה 10:20
10:45

רסי'הילה ג↑ ('סמסט)אומנות   סדנהענת   ***2חשבון ב ב ענתטל   ***2חשבון א א ורד

טל↑  ('סמסט)סחר מכר א טלורד↓  ('סמסט)בישול מטבחטל   ***2חשבון א א ורדענת  ***2חשבון ב ב ענת

הילה חארכיאולוגיהמחשביםרסי'הילה ג↓ו  -חוה חקלאית בחוההילה ח↓אמנים צעירים  סדנהבת אל   ****1עברית א א טל3שעור 

בת אלפעילות במרחב נחשון(למי שצריך' סמסט)ספורטיבי   אולםנחשון' ב'ודו א'גאולם.הילה חפעילות במרחב

בת אלפעילות במרחב

יהל ח "וז'א'חדרון קשחר גישור2קב חוה ועדת פרלמנט3קב לילךד-מרכז חשבון אורד' א

הפסקה 11:30הפסקה 11:30

טל11:4511:40

בת אלקבלת שבתורד↑   ('סמסט)בישול מטבחהילה ח↑אמנים צעירים  סדנהטל   ***1חשבון אא טל'הילה ג↓בתים מסביב לעולם ב ענת

הילה חרסי'הילה ג↑ו   -חוה חקלאית בחוהבניטיול בארץ הדמיוןדרמהסימה   ****2עברית אא ורדסימה↓ **  '  ג'מה הסיפור שלך  בא ורד4שעור 

'הילה ג נחשוןדו גן א 'ו'גחצר/אולםאורי(1)מוסיקה בהתחלה א טלבת אל   ****1עברית ב ב בת אלהילה חבראשית  - 1תורה א טל

סמדר'סמסט (2)ג  -משחקי חצר אא טלשחרפעילות במרחבשחרפעילות במרחבשחר** ג  --קוראים בבראשית א- 2 תורה ב בת אל

שחר** ג  -קוראים בבראשית א- 2 תורה ב בת אל

סיום יום12:20יהלעברית עוליםספריה

הילה, הילה, בת אל, טל12:3012:30הפסקה 

טיפוח ומפגש סיום12:15
בת אל   ****1עברית ב ב בת אלטל   ***2חשבון א א ורד'הילה ג↑בתים מסביב לעולםב ענת12:45

ורד↑  ('סמסט)בישול מטבחענת  ***1חשבון ב ב בת אלענת   ***2חשבון ב ב ענתשחר', הילה ג, הילה ח, בת אל, ענת, טל, ורדסימה↑**  ' ג'מה הסיפור שלך  בא ורד

אורי (2)מוסיקה  בהתחלה א טלשחרשוטטותא טלאורי(א' סמסט)ח "בעב בת אלסמדר(2)ג  -משחקי חצר אא טל5שעור 

שחרפעילות במרחבורדעולם החושים2חטב שחרבעקבות הסיפוריםא טלסיום יום12:45אילאילג-אנגלית דוברים  אב בת אל

מירבב-קבוצה חברתית אא ורדשחרפעילות במרחב

יהלעברית עולים ספריה13:30

סיום יוםסיום יוםסיום יוםסיום יום13:35

בן שרות, שחר,  ענת , ורדהילה חסידים, ענת, טל, ורדשחר, ענת, בת אל, ורדשחר', הילה ג, הילה ח, בת אל, ענת, טל, ורד
13:45

6שעור 

14:25

14:30

פרלמנט

   תחנה    מרכזית

ועדות


