מערכת שעות  -י"א 2
שישי

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8:30-10:55

הרב שלמה מוזס

הרב שלמה מוזס

הרב שלמה מוזס

הרב שלמה מוזס

הרב שלמה מוזס

8:00-8:25

4

11:05 – 11:50

תורה
הרוניאן הרב עמנואל

תורה
חזקיהו זכריה

8:25-9:10

5

12:00 - 12:40

היסטוריה
וינשטוק הרב יואב

6

13:30 – 14:15

7

14:25 – 15:10

מתמטיקה
מלכה נעמה חדר ספח
פלדמוס דורון י א1
סיימון אפרת חדר תמנע
גור אמוץ י א2

8

15:20 – 16:05

חינוךגופני
נוטקיס עדין

9

16:15 – 17:00

עברית
מאור אביחי

10

17:10 – 17:50

11

17:50 – 18:30

אנגלית
טברסקי גאולה י א2
גולדמן צבי מעבדת ביול
מרנץ מינה חדר ארבל
דוקר יהושע י א1

12

19:00 -19:55

תלמוד
מוזס הרב שלמה

נביא
וינברג נתנאל

לימודיארץישראל
פרנקלין דוד י א1
ביולוגיה
ספראי שרה מעבדת ביול
ספרות
צים אריאלה חדר אורי
אמנותהקולנוע
פרידלנד יעקב חדר קולנוע
לימודיארץישראל
פרנקלין דוד י א1
ביולוגיה
ספראי שרה
היסטוריה
רובינשטיין גלעד י א2
ספרות
צים אריאלה חדר אורי
אמנותהקולנוע
פרידלנד יעקב חדר קולנוע
היסטוריה
בנמלך חובב מוטי
סביבה
הר זהב אריק חדר איתן
מדעיהמחשב
גולדברג מישל חדר מחשבים
פיסיקה
רוזנפלד נפתלי מעבדת פיזי
היסטוריה
בנמלך חובב מוטי
פיסיקה
רוזנפלד נפתלי מעבדת פיזי
תלמוד
מוזס הרב שלמה

היסטוריה
וינשטוק הרב יואב

מתמטיקה
גור אמוץ י א2
פלדמוס דורון י א1
גולדברג מישל
מעבדת פיזי

מתמטיקה
פלדמוס דורון

כנפירוח
אהלי יובל

ביולוגיה
סרי שלומית

עברית
בן יעקב חנה

אנגלית
דוקר יהושע י א1
מרנץ מינה חדר ארב אנ
טברסקי גאולה י א2
גולדמן צבי מעבדת פיזי

תלמוד
מוזס הרב שלמה

חינוך
מוזס הרב שלמה

סביבה
הר זהב אריק חדר איתן
מדעיהמחשב
גולדברג מישל חדר מחשבים
פיסיקה
רוזנפלד נפתלי מעבדת פיזי

9:15-10:00

10:00

הרב שלמה מוזס

חינוךגופני
נוטקיס עדין
מתמטיקה
סיימון אפרת חדר איתן
ספרות
צים אריאלה י א2

הסעות

מתמטיקה
גור אמוץ י א2
סיימון אפרת חדר ארבל
פלדמוס דורון י א1
מלכה נעמה חדר ספח

לימודיארץישראל
פרנקלין דוד י א1
ביולוגיה
ספראי שרה
היסטוריה
רובינשטיין גלעד י א2
אמנותהקולנוע
מנחם אור
תלמוד
מוזס הרב שלמה

שבת שלום!

