
אםשפת  שפת אם שפת אם  08:00-08:45 שפת אם שפת אם שפת אם 

ה  היסטורי מדעים אזרחות היסטוריה היסטוריה היסטוריה
ח.ש  

 09:00-09:45 מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה

 אנגלית אנגלית

ך"תנ אזרחות אנגלית  
מדע  

 וטכנולוגיה

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

10:00-10:45 

: שיעור בחירה  
 פיזיקה חשמל

 מתמטיקה
 482  

אנגלית     
ל"יח 3  

 היסטוריה עברית
מדע 

 וטכנולוגיה
שיעור 
 חברה

 מדעים מדעים אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית

11:00-11:45 

: שיעור בחירה  
המזרח התיכון -גיאוגרפיה  

ל"יח 3אנגלית  ע"תושב   
מתמטיקה  

ל"יח 3  
 שפה שפה מדעים מדעים גיאוגרפיה גיאוגרפיה עברית היסטוריה עברית

12:00-12:45 

:שיעור בחירה  
ע משפט ויושר"תושב  

ע"תושב ע"תושב   
מתמטיקה  

ל"יח 3  
 מנהל חברה ונוער סיפורי מנהיגות

חינוך 
 גופני

חינוך 
 גופני

 חינוך גופני חינוך גופני 
חינוך 
 גופני

חינוך 
 גופני

13:00-13:45 

:שיעור בחירה  
י וארכיאולוגיה"לימודי א  

ך"תנ אזרחות  

ך"תנ  
מדע 

 וטכנולוגיה
" מדעים הולכים על הירח"העשרה  ספרות גאוגרפיה  

עם הסופרת אתי מפגש "
"אלבאום  

14:00-14:45 

 :שיעור בחירה
 קולנוע סטופ מושן

"מפגשים מהסוג השלישי: "סרט "התפקיד הראשי"פורת אורנה . תהצגה   "מיכאל"פורת אורנה  .ת   15:00-15:45 

08:00-08:45 

אנגלית   אנגלית אנגלית אנגלית
ח .ש  

אנגלית  
ח.ש  

מדע 
 וטכנולוגיה

 09:00-09:45 שפת אם שפת אם שפת אם שפת האם שפת אם שפת אם

מדע  אנגלית אנגלית אנגלית
 וטכנולוגיה

מדע  
 וטכנולוגיה

אנגלית  
ח.ש  

 10:00-10:45 מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה

:שיעור בחירה  
מערכת ההובלה חלק  -ביולוגיה

'א  

 3אנגלית   ל"יח 3אנגלית 
ל"יח  

"מסע הדם"מדעים  אנגלית אנגלית אנגלית אנגלית ערבית ספרות אזרחות  11:00-11:45 

מערכת -ביולוגיה: שיעור בחירה
'ההובלה חלק ב  

ספרות ערבית למגזר   ערבית חברה ערבית מתמטיקה
 הדרוזי 

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

מפתח  
 הלב

12:00-12:45 

:שיעור בחירה  
ערבית לדרוזים    

מתמטיקה  
 אינטגרלים

מתמטיקה  
481שאלון   

מדע   מתמטיקה ערבית
 וטכנולוגיה

" נוחתים על הירח"מדעים  מתמטיקה  מדעים  
שלבי התפתחות של "

"הפרפר  

13:00-13:45 

הכנה לבגרות  

שומנים חלק   -כימיה
'א  

מתמטיקה  
481שאלון   

מתמטיקה  
ל"יח 4-5  

שיעור  מתמטיקה
 חברה

 14:00-14:45 מתמטיקה

"קמט בזמן"סרט   15:00-15:45 

23.3 I   יום שני 

23.3 I  יום שני 


