שעות פרטניות  -כיתה י"ב 4
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
מתמטיקה-גיל

יום ב'

יום ג'

מתמטיקה-גיל

יום ד'
אזרחות  -רן

יום ה'
תנ"ך -אפרת

מתמטיקה-דלית

חנג עמוס

מתמטיקה-גיל
מתמטיקה גיל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

פיזיקה -שרי

הפסקה
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

פיזיקה-שרי

מתמטיקה-דלית

מתמטיקה-גיל

מתמטיקה-גיל

מלי ספרות

פיזיקה-שרי

הפסקה
פיזיקה-שרי
9

15:30-16:15

מתמטיקה-מאיה

10

16:15-17:00

חנג עמוס

שני Book Club -

חנג עמוס

יום ו'

חנג עמוס

שעות פרטניות  -כיתה י"ב 3
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

ביוטכנולוגיה עליזה

יום ג'

יום ד'

ביוטכנולוגיה עליזה מתמטיקה-דלית
שני Book Club -
יישומים  -תמר
ביוטכנולוגיה עליזה

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

יישומים  -תמר

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
מתמטיקה-דלית

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

ביואינפורמטיקה  -אילנה
תנ"ך אפרת

הפסקה
רחל פיזיקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

מתמטיקה  -מאיה

יום ה'
ביוטכנולוגיה עליזה

יום ו'

שעות פרטניות  -כיתה י"ב 2
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

אזרחות  -רן
תנך -תמירה

רחל פיזיקה
מתמטיקה-דלית
חנ"ג  -מרינה

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה
חינוך-תמירה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

א

הפסקה
אלכס אזרחות
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

מתמטיקה-דלית

הפסקה
רחל פיזיקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

פרוייקטים יוסי
פרוייקטים צביקה

מתמטיקה  -מאיה

פרוייקטים יוסי
פרוייקטים צביקה

שעות פרטניות  -כיתה י"ב 1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
ביוטכנולוגיה

יום ב'
יישומים  -תמר

יום ד'

יום ג'

ביוטכנולוגיה -עליזה פיזיקה

יום ה'

יום ו'

ביוטכנולוגיה -עליזה

ספרות  -מלי
חנ"ג  -עמוס
ביוטכנולוגיה עליזה

חנ"ג  -מרינה

מתמטיקה-דלית

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

יישומים  -תמר

הפסקה
פיזיקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

פיזיקה

הפסקה
אזרחות -עומר
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

מתמטיקה-דלית
ביואינפורמטיקה  -אילנה
אנגלית  -לורטה

הפסקה
פרוייקטים יוסי
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

פרוייקטים צביקה
מתמטיקה  -מאיה

פרוייקטים יוסי
פרוייקטים צביקה

אנגלית  -לורטה

שעות פרטניות  -כיתה י"א 3
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

מתמטיקה  -אריאל

מתמטיקה  -אריאל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
מתמטיקה שבלת

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

אלכסנדרה  -לשון

מחשבים ערן

מחשבים ערן

היסטוריה ואזרחות

תנך -תמירה

הפסקה
שני Book Club -
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

פיזיקה  -מיכאל

מתמטיקה שבלת
מתמטיקה  -מאיה

מיכאל -פיזיקה
מתמטיקה  -מאיה

יום ו'

שעות פרטניות  -כיתה י"א 2
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'
עומר -אזרחות

יום ג'

יום ד'

יום ה'

שני Book Club -

מתמטיקה  -אריאל

מיכאל  -פיזיקה

ביוטכנולוגיה עליזה
מתמטיקה  -אריאל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
מתמטיקה שבלת

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20
הפסקה
ביוכימיה  -אילנה

9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

יישומים  -אילנה

פיזיקה-שרי

פיזיקה-שרי

מתמטיקה שבלת

מתמטיקה-דלית

מדעי ההנדסה-חגי חינוך שבלת
מתמטיקה  -מאיה

יום ו'

מתמטיקה-דלית

מדעי ההנדסה-חגי
מתמטיקה  -מאיה

שעות פרטניות  -כיתה י"א 1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
פיזיקה

יום ב'

יום ג'

ביוטכנולוגיה -עליזה

יום ד'
פיזיקה

יום ה'
פיזיקה

ספרות  -מלי
מתמטיקה  -אריאל
מתמטיקה  -אריאל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
מתמטיקה שבלת

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

אזרחות  -עומר

הפסקה
ביוכימיה  -אילנה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

יישומים -אילנה

מתמטיקה שבלת

מדעי ההנדסה-חגי מתמטיקה-דלית

מתמטיקה-דלית

מדעי ההנדסה-חגי

יום ו'

שעות פרטניות  -כיתה י'4
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ד'

יום ג'
תנ"ך-אפרת

היסטוריה  -נא לתאם

הפסקה
מתמטיקה  -אריאל
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

יישומים -אילנה

חינוך תעבורתי-דורית שני Book Club -
חינוך תעבורתי-דורית
יסודות )מחשבים(  -רנטה

הפסקה
מתמטיקה מואץ-דליתמתמטיקה  -מאיה

9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

מיכאל  -פיזיקה

מתמטיקה מואץ-דלית

יסודות )מחשבים(  -רנטה

מתמטיקה  -מאיה

יום ה'

יום ו'

שעות פרטניות  -כיתה י'3
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

ספרות  -מלי

ספרות  -מלי

היסטוריה  -נא לתאם

פיזיקה  -נדב

הפסקה
מתמטיקה  -אריאל
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

לשון  -אורנה

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20
חינוך תעבורתי-דוריתחינוך תעבורתי-דורית
הפסקה
מתמטיקה מואץ-דליתמתמטיקה  -מאיה

9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

תנך -תמירה
פיזיקה  -נדב

תנך -תמירה

מתמטיקה מואץ-דלית
מתמטיקה  -מאיה

שעות פרטניות  -כיתה י'2
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ד'

יום ג'

תנ"ך -אפרת

יום ה'

יום ו'
פיזיקה  -נדב

הפסקה
מתמטיקה  -אריאל
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

לשון-אורנה

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
היסטוריה

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

אנגלית  -לורטה
חינוך תעבורתי-דורית

חינוך תעבורתי-דורית

הפסקה
מתמטיקה מואץ-דליתמתמטיקה  -מאיה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

היסטוריה
לשון-אורנה ענתבי

פיזיקה  -נדב
מתמטיקה מואץ-דלית

מתמטיקה  -מאיה

שעות פרטניות  -כיתה י'1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

שיחות אישיות -דוריתתנ"ך-אפרת

יום ג'
שיחות

שיחות אישיות-דוריתאישיות-דורית

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שיחות
אישיות-דורית

ספרות  -מלי

הפסקה
מתמטיקה  -אריאל
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

חנ"ג  -מרינה

לשון-אורנה

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
ביוטכנולוגיה עליזה

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

יישומים  -אילנה

היסטוריה

שני Book Club -
יסודות )מחשבים(  -רנטה

הפסקה
מתמטיקה מואץ-דליתמתמטיקה  -מאיה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

יסודות )מחשבים(  -רנטה

היסטוריה
לשון-אורנה ענתבי
מתמטיקה מואץ-דליתמיכאל  -פיזיקה

מתמטיקה  -מאיה

שעות פרטניות  -כיתה ט'1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

פרטני היסטוריה

יום ד'

יום ה'

יום ו'

פיזיקה  -נדב

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה
מת"ל  -מאי

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

אליזה אלבז צרפתית

הפסקה
מת"ל  -מאי
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

מתמטיקה  -רנטה
אנגלית  -לורטה
מת"ל  -מאי
אזרחות  -רן

הפסקה
חנ"ג  -עמוס
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

מדעים ,חינוך אילנה

מתמטיקה  -רנטה

שעות פרטניות  -כיתה ח'2
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
פיזיקה  -נדב

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

מדעי המחשב
אנגלית -עדי

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45
הפסקה
מת"ל  -מאי

5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

מתמטיקה  -אריאל
מת"ל  -מאי

הפסקה
מיכל-מדעים
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

שני Book Club -
שרון -לשון

הפסקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

מדעים -מיכל

אליזה אלבז צרפתית

שעות פרטניות  -כיתה ח'1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
פיזיקה  -נדב

יום ב'

יום ג'

מדעי המחשב

יום ד'

יום ה'

יום ו'

פרטני היסטוריה

אנגלית -עדי

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

מת"ל  -מאי

הפסקה
מדעי -מיכל
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

מתמטיקה  -עוזי

הפסקה
מיכל-מדעים
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

שני Book Club -
מת"ל  -מאי
שרון -לשון

הפסקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

אליזה אלבז צרפתית

שעות פרטניות  -כיתה ז'3
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

אנגלית  -עדי מדעי המחשב

אליזה אלבז צרפתית

מדעים -מיכל

פרטני היסטוריה

יום ה'

מדעים -מיכל

חנ"ג  -עמוס

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

מת"ל  -מאי

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40

אלכסנדרה  -חינוך  /לשון

הפסקה
מתמטיקה  -עוזי
7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

נדב  -פיזיקה

הפסקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

יום ו'

שעות פרטניות  -כיתה ז'2
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
אנגלית  -עדי

יום ב'

יום ג'

מדעי המחשב

יום ה'

יום ד'
אליזה אלבז צרפתית
פרטני היסטוריה

מדעים -מיכל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

מת"ל  -מאי

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
תנ"ך ומורשת -צח

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

Book Club - Adi
נדב  -פיזיקה
חנ"ג  -עמוס

הפסקה
תנ"ך ומורשת-צח
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

מתמטיקה  -עוזי

חינוך -צח

יום ו'
מדעים -מיכל

שעות פרטניות  -כיתה ז'1
שיעור

שעות

טרום

07:45-08:30

1

08:30-09:15

2

09:15-10:00

יום א'
אנגלית -עדי קלנר

יום ב'
מדעי המחשב

יום ג'

יום ד'

יום ה'

אליזה אלבז צרפתית

מדעים -מיכל
מיכאל  -פיזיקה

מדעים -מיכל

הפסקה
3

10:15-11:00

4

11:00-11:45

מת"ל  -מאי

הפסקה
5

12:10-12:55

6

12:55-13:40
הפסקה
מתמטיקה רנטה

7

13:50-14:35

8

14:35-15:20

Book Club - Adi
היסטוריה

הפסקה
9

15:30-16:15

10

16:15-17:00

יום ו'

