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ט1

מתמטיקה (קרין)אזרחות מיכאל09:00-09:45

חופשת ל"ג 
בעומר

ספרות - צביה + עברית (בת ציון)
אנגלית (מאיה)שילוב אריאלה

תנ"ך מלי  + מתמטיקה - קריןאנגלית (מאיה)מתמטיקה קרין10:00-10:45
מתמטיקה  קריןשילוב אריאלה

חנ"ג (פיני + 11:00-11:45
יפעת)

אלקטרוניקה 
תרבות יהודית - מתמטיקה (ישראלה)

עברית - בת ציוןמעיין

אלקטרוניקה היסטוריה - גיטהתנ"ך מלי 12:00-12:45
אזרחות - מיכאלישראלה

ט2

אנגלית (איוונה,גיאוגרפיה - דליה09:00-09:45
רינטה)

חופשת ל"ג 
בעומר

חינוך תעבורתי
(הדס)

מתמטיקה
היסטוריה(אילנה)(לוליטה, ענת)

עברית (אבישג, אזרחות-  עליזה 10:00-10:45
תמר אליצור)  

ספרות רחלי 
וצביה + שילוב 

אריאלה
תנ"ך אידה גיאוגרפיה דליה 

חנ"ג (מיכה + 11:00-11:45
אנגלית(איוונה, חינוך - מורןיפעת)

רינטה)
עברית(תמר, 

ביולוגיה - דליה אבישג)

ביולוגיה - דליה 12:00-12:45
היסטוריה - אילנה

חינוךחינוך מורן

ט3

אנגלית - נטלי, היסטוריה (גיטה)09:00-09:45
רתם, אלה

חופשת ל"ג 
בעומר

ספרות רחליערבית / צרפתיתאזרחות (מיכאל)

10:00-10:45
מתמטיקה 

(לוליטה+אנה+א
לה)

מתמטיקה 
(לוליטה+אנה+א

לה)

אנגלית (ט3+ט4 
אלה נטלי)

ביולוגיה (שירן) + 
שילוב אריאלה

חינוך +כישורי 
חיים (הדס)

עברית- תמרמתמטיקהאנגלית תגבורערבית / צרפתיתעברית (תמר)11:00-11:45

חנ"ג - מרים, 12:00-12:45
תנ"ך - נוית + ספרות - רחלי מיכה, פיני 

שילוב אריאלה
תרבות יהודית- 

אביתר

ט4

אנגלית - נטלי, פיזיקה מאיה09:00-09:45
רתם, אלה

חופשת ל"ג 
בעומר

ביולוגיה - שירןפיסיקה (מאיה)ערבית רינה

10:00-10:45
מתמטיקה 

(לוליטה+אנה+א
לה)

מתמטיקה 
(לוליטה+אנה+א

לה)
אנגלית (ט3+ט4  

ספרות - צביהגאוגרפיה (ענת)אלה נטלי)

ביולוגיה - שירן11:00-11:45
ערבית - רינה

מתמטיקה  ספרות - צביה
(אלה)

מתמטיקה  
(אלה)

חנ"ג - מרים, 12:00-12:45
ת.יהודית (מעיין)הסטוריה עפרהמיכה, פיני 

אזרחות- מיכאל

ט5

חנ"ג (פיני + 09:00-09:45
ספרות צביה יפעת)

חופשת ל"ג 
בעומר

צרפתית ורדה הסטוריה אילנהמתמטיקה (מלי)

10:00-10:45
חינוך אנה + 
יועצת כישורי 

חיים
אנגלית אנהמתמטיקה מליפיזיקה (מאיה)ביולוגיה (ורו)

ביולוגיה (ורו)עברית מיכל פיזיקה (מאיה)תנ"ך (רותי)אנגלית אנה ז11:00-11:45

מתמטיקה - עברית מיכל צרפתית ורדהפיזיקה (מאיה)12:00-12:45
תגבור



ט6

חנ"ג (פיני + 09:00-09:45
הסטוריה יואליפעת)

חופשת ל"ג 
בעומר

מתמטיקה - אזרחות יואל
ספרות (נטלי)מירב

10:00-10:45
מתמטיקה מירבספרות - נטליעברית  - מירבמתמטיקה מירבחינוך מירב

11:00-11:45
מתמטיקה - עברית - מירבאמנות

אזרחות - יואלעברית מירב

12:00-12:45
תנ"ך גיליביולוגיה - שירן ביולוגיה- שירןאנגלית- רתם

ט7

עברית (גילי)אזרחות (עדנה)09:00-09:45

חופשת ל"ג 
בעומר

אנגלית - נטלי תנ"ך (גילי)היסטוריה יואל

מתמטיקה היסטוריה (יואל)10:00-10:45
אזרחות (עדנה)עברית (גילי)תנ"ך (גילי)(אנגלינה)

חנ"ג (מיכה+פיני 11:00-11:45
מתמטיקה אזרחות (עדנה)אנגלית (נטלי)+ יפעת)

(אנגלינה)
ביולוגיה 
(אנגלינה)

תרבות יהודית  - ביולוגיה  אנגלינה12:00-12:45
מירב

תרבות יהודית  - אנגלית (נטלי)
מירב


