
 ט' שכבת 

 יום ראשון 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 שיעור חינוך  שיעור חינוך  לשון     ביולוגיה שיעור חינוך  שיעור חינוך  9:15-8:30
 הפסקה  9:30-9:15

 תרבות ישראל  ביולוגיה  שיעור חינוך  שיעור חינוך  לשון  הומניסטיקה  10:45-9:30
 הפסקה  11:15-10:45

 ערבית*  )בני(  של"ח  ** ביולוגיה הומניסטיקה  תרבות ישראל  לשון  12:30-11:15

 הפסקה  12:45-12:30

 מתמטיקה  אנגלית  13:30-12:45
   11:45-11:00*שיעור ערבית יתקיים בין השעות  

 רק הקפסולה של אבנר לומדת.  –  4**ביולוגיה ט

 יום שני 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 הומניסטיקה  ביולוגיה  לשון*  מתמטיקה  9:30-8:30

 הפסקה  9:45-9:30

 ביולוגיה  הומניסטיקה  תרבות ישראל  מתמטיקה  הומניסטיקה  ביולוגיה  10:30-9:45

 הפסקה  11:00-10:30

 מתמטיקה  אנגלית  11:45-11:00

 הפסקה  12:00-11:45

   מגמות ואילך   12:00

 9:15*עד 

 יום שלישי 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 תרבות ישראל  הומניסטיקה  הומניסטיקה  מתמטיקה  9:15-8:30

 הפסקה  9:30-9:15

 ביולוגיה  אזרחות  תרבות ישראל  לשון  הומניסטיקה  הומניסטיקה  10:45-9:30

 הפסקה  11:15-10:45

 הומניסטיקה  לשון  של"ח  הומניסטיקה  ביולוגיה  לשון  12:30-11:15

 הפסקה  12:45-12:30

 אנגלית   13:45  לשון   12:45  14:30-13:45

 

 

 



 

 יום רביעי 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 שיעור חינוך   הומניסטיקה  שיעור חינוך  שיעור חינוך  אזרחות  9:15-8:30

 הפסקה  9:30-9:15

 מתמטיקה  ערבית  מתמטיקה  ביולוגיה  10:45-9:30
 הפסקה  11:15-10:45

 אנגלית  אזרחות  אנגלית )מיכל(*  מתמטיקה   12:00-11:15

 הפסקה  12:15-12:00

 ביולוגיה )רק הקפסולה של אחמד(   4/ ט   גרמנית וצרפתית 14:15-12:15

 . 11:30ועד רק להקבצה א. הקבצה ב+ג ילמדו שכבתית ביום שישי בשעה י מ 2ט -*שיעור אנגלית ל 

 יום חמישי 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 של"ח )בני(  אזרחות  שיעור חינוך  הומניסטיקה  ביולוגיה  שיעור חינוך  9:30-8:30
 הפסקה  9:45-9:30

 הומניסטיקה  ביולוגיה    הומניסטיקה  אנגלית** )טלי(  תרבות ישראל  אזרחות  10:30-9:45

 הפסקה  10:45-10:30

 לשון*  ערבית  תרבות ישראל  אזרחות  הומניסטיקה  *** לשון 11:30-10:45

 הפסקה  12:00-11:30

 מגמות  ואילך   12:00

 11:45-ויסתיים ב   11:00- יתחיל ב  6ט' -לשון ב שיעור *

 . 11:30מיועד רק להקבצה א. הקבצה ב+ג ילמדו שכבתית ביום שישי בשעה  3ט -**שיעור אנגלית ל

 11:00יתחיל בשעה   1ט -*** שיעור לשון ל

 יום שישי 

 6ט'  5ט'  4ט'  3ט'  2ט'  1ט'  

 אנגלית** )אבי(  שיעור חינוך  ביולוגיה  של"ח )בני(  ערבית  ערבית  9:00-8:15

 פיזיקה   אנגלית** )מעין(  ערבית  ערבית  של"ח )בני(  אנגלית** )חדוה(  10:00-9:15

 ערבית  ערבית  אנגלית** )חדוה(  ביולוגיה  פיזיקה  של"ח )בני(  11:00-10:15

 פיזיקה  12:00-11:15

 פיזיקה  13:00-12:15

 פיזיקה  13:45-13:00

 . 11:30הקבצה א. הקבצה ב+ג ילמדו שכבתית בשעה בכוכביות מיועד רק להמסומן  **שיעור אנגלית 


