
 

 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

  מתמטיקה הגשת מטלה חנ"ג   מתמטיקה 9:00-9:45
 חינוך  -  1ז'

 תרבות ישראלית 
שיעור זה  תקיים   5]ז

 [ 10:15ב

 

ערבית/  מצטיינים/  10:15-11:45
צרפתית/ מיומנויות  

 למידה

 
  לשון

Let's Talk 
 5ז  –שירן 
 3ז  –נחמי 
 2ז – שרה 

 
 ספרות  

 תרבות ישראלית[  –  5]ז

Let's Talk 
 4ז  –שירן 
 6ז  –נחמי 

 

  גיאוגרפיה מדעים מתמטיקה 12:15-13:45
 לשון

 

 מדעים 

 Let's Talk פרטני  14:15
 1ז – שרה 

 

 
 ם מצטייני

 
 15:30עד   אנגלית

 
 אנגלית 

 
 

 

 ניתן לקבוע שעה פרטנית עם המורה.  14:15כל יום החל מ ❖
  . למידה מהנה ❖



 

 

 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

  מתמטיקה  5+ח3של"ח ח 4+ח2של"ח ח  8:15-9:00

 / חינוך  9:00-9:45
 1של"ח לכיתה ח

 ]תגבור תנ"ך עטרה[ 
 1חינוך ח
  6של"ח ח

תרבות יהודית   מתמטיקה אנגלית 
 של"ח  / ישראלית 

 

 תנ"ך   היסטוריה   מדעים 10:15-11:45
מתחילה שיעור   3ח

 9:55ב 

 אנגלית  גיאוגרפיה

 

ערבית/ צרפתית/   12:15-13:45
   מיומנויות למידה 

 מתמטיקה לשון
]הקבוצה של גיא  

 [ 12:00מתחילה ב

 ספרות   מדעים

14:30-15:30  
 פרטני 

  15:00משעה  מתמטיקה
 ם מצטייני

 הגשת מטלה חנ"ג   

 

 ניתן לקבוע שעה פרטנית עם המורה.  14:15מכל יום החל   ❖
  . למידה מהנה ❖



 

 

 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

9:00-9:45 8:15-9:45   
 אזרחות  

 אנגלית  8:20  מדעים תרבות ישראלית  [ 2]ללא ט חינוך 

 

 תנ"ך  מתמטיקה לשון מדעים מתמטיקה 10:15-11:45

 

  של"ח  12:15 12:15-13:45
 4+ט1ט

של"ח   13:00
 5+ט2ט

ערבית/ צרפתית/  
 מיומנויות למידה 

   הגשת מטלה חנ"ג  היסטוריה  אנגלית 

  לשון  2חינוך ט 3+6של"ח ט  פרטני  14:15

 

 לקבוע שעה פרטנית עם המורה. ניתן  14:15כל יום החל מ ❖
  . למידה מהנה ❖

 

 

 



 

 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 חינוך  הכי ישראלי  הכי ישראלי  בית ב' לשון 9:00-9:45

 

 היסטוריה  אנגלית   אזרחות(  3ספרות )י מתמטיקה  אנגלית  10:15-11:45

 

 לשון מתמטיקה תנ"ך  14:15מדעים עד  14:15בית א' עד  12:15-13:45

תקשורת וקולנוע     פרטני  14:15
 ]אפרת[ 

  

 

 ניתן לקבוע שעה פרטנית עם המורה.  14:15כל יום החל מ ❖
  . למידה מהנה ❖

 



 

 יום א' 27/12

 בית א'  9:00-9:45

 אזרחות   10:15-11:45

 אנגלית  12:15-13:45

 מחשבים   פרטני  14:15 
]מתמטיקה קרן  

 אסולין[ 
 

 

  
 'איום  27/12

 חינוך  9:00-9:45

 תנ"ך   10:15-11:45

 בית א'   12:15-13:45

  15:00עד אנגלית   פרטני  14:15
)קבוצת ג'ואנה תלמד  

 ( 14:15יום ב' 

 


