
 5ט 4ט 3ט 2ט 1ט חגים וארועים  ופעילות הנוער כיתות ט ימים ישיבות  

             א יום   2020ינואר  26ראשון  יום

 ב יום   2020ינואר  27שני  יום
בית האופרה  14:30חזור  8:30כנס ספייסלאב הלוך 

           )בועז(

           כדורסל ט  ג יום ישיבת רכזים 2020ינואר  28שלישי  יום

 3ערבית קרן/צרפתית ללא צרפתית ט   ד יום   2020ינואר  29רביעי  יום

     צרפתית       ה יום   2020ינואר  30חמישי  יום

             ו יום   2020ינואר  31שישי  יום

             שבת   2020פברואר  01שבת 

             א יום   2020פברואר  02ראשון  יום

 ביולוגיה ביולוגיה ביולוגיה 2היסטוריה  לשון   ב יום   2020פברואר  03שני  יום

           אתליטקה ט ג יום מועצה פדגוגית* 2020פברואר  04שלישי  יום

       יום שדה     ד יום   2020פברואר  05רביעי  יום

 תנ"כ היסטוריה תנ"כ  3+4אנגלית   5+6אנגלית    ה יום   2020פברואר  06חמישי  יום

             ו יום   2020פברואר  07שישי  יום

             שבת   2020פברואר  08שבת 

שבוע הנוער עירוני.  2020פברואר  09ראשון  יום
טקס עירוני אלעד 

 ריבן

שבוע חינוך. פעילות להעלאת המודעות  א יום
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. פעילות בכיתות 

 הנוער מחלקת

     מבחן לשון      

ט"ו   3-5הצגה אקי"ם תיאטרון גבעתיים שעה  ב יום   2020פברואר  10שני  יום
  2בשבט  ארוחה מן הצומח הפסקה 

 כימיה אנגלית   1+2לשון  פיסיקה

 2020פברואר  11שלישי  יום

מועצה פדגוגית 
מחנכים בנושא 
       ג יום אלכוהול וסמים

יציאה 
לשיפוט עם 

     אמיר

   ד יום   2020פברואר  12רביעי  יום
יום עיון מכון ויצמן 

 יש"מ ת"א   אנגלית   יום שלם



 5ט 4ט 3ט 2ט 1ט חגים וארועים  ופעילות הנוער כיתות ט ימים ישיבות  

 ה יום   2020פברואר  13חמישי  יום

                                             5+ט2משרתם של שני אדונים. ט ערבהצגה ב
סדנת   3-5הצגה צרכים מיוחדים יציאה בשעה 

 1היסטוריה  1כימיה    ביולוגיה ביולוגיה דיבייט למתחרים ?

             ו יום   2020פברואר  14שישי  יום

             שבת   2020פברואר  15שבת 

 א יום   2020פברואר  16ראשון  יום

משרתם של שני  ערבשבוע חינוך הצגה ב 
 פיזיקה פיזיקה פיזיקה   היסטוריה  4+ט3+ט1אדונים ט

       פיזיקה   ?4+5סדנת דיבייט למתחרים  ב יום   2020פברואר  17שני  יום

   ג יום ישיבת רכזים  2020פברואר  18שלישי  יום

הרצאה על המודע 
מודע במוח והלא 
לומדים  -האדם

אונברסיטה בתיכון 
5+6         

             ד יום   2020פברואר  19רביעי  יום

 3+4אנגלית  2אזרחות  2אזרחות  2כימיה  תנכ       2020פברואר  20חמישי  יום

             ו יום   2020פברואר  21שישי  יום

             שבת   2020פברואר  22שבת 

 5אזרחות  ספרות 1היסטוריה  2אזרחות  1אזרחות    א יום   2020פברואר  23ראשון  יום

   ב יום   2020פברואר  24שני  יום
פעילות כיתה 

 the 4+5מדעית 
pitch          

 2020פברואר  25שלישי  יום

מועצה 
פדגוגית*)הרצאת 

             ג יום חוץ(

 ספרות   ד יום   2020פברואר  26רביעי  יום
 3+4מתמטיקה 

           סדנת דיבייט למתחרים ? ה יום   2020פברואר  27חמישי  יום



 5ט 4ט 3ט 2ט 1ט חגים וארועים  ופעילות הנוער כיתות ט ימים ישיבות  

             ו יום   2020פברואר  28שישי  יום

             שבת   2020פברואר  29שבת 

 לשון לשון כימיה תנ"כ כימיה   א יום   2020מרץ  01ראשון  יום

           כדורשת ט בחירות  ב יום   2020מרץ  02שני  יום

           יום התגוננות ארצי ג יום ישיבת רכזים 2020מרץ  03שלישי  יום

   תנ"כ     מתמטיקה     ד יום   2020מרץ  04רביעי  יום

 6ספרות  יש"מ ת"א  ספרות ספרות     1-9תיכון חדש -תחרות דיבייט עם ליאור  ה יום   2020מרץ  05חמישי  יום

             ו יום   2020מרץ  06שישי  יום

             שבת   2020מרץ  07שבת 

           קרנבל פורים א יום   2020מרץ  08ראשון  יום

           פורים ב יום   2020מרץ  09שני  יום

           פורים ג יום   2020מרץ  10שלישי  יום

           פורים ד יום   2020מרץ  11רביעי  יום

     יש"מ ת"א  5פמי שעה      ה יום ישיבות הערכות 2020מרץ  12חמישי  יום

             ו יום   2020מרץ  13שישי  יום

             שבת   2020מרץ  14שבת 

             א יום   2020מרץ  15ראשון  יום

           כדורשת ט ב יום   2020מרץ  16שני  יום

           רישום מועדי ב    ג יום   2020מרץ  17שלישי  יום

         יום שדה   ד יום   2020מרץ  18רביעי  יום



 5ט 4ט 3ט 2ט 1ט חגים וארועים  ופעילות הנוער כיתות ט ימים ישיבות  

 פרסום מועדי ב  ערב הורים ה יום ערב הורים 2020מרץ  19חמישי  יום

יום עיון 
באוניברסיטת 

         אביב -תל

             ו יום   2020מרץ  20שישי  יום

             שבת   2020מרץ  21שבת 

           מועדי ב אתלטיקה ט א יום   2020מרץ  22ראשון  יום

           מטיול למסע במדבר ב יום   2020מרץ  23שני  יום

 2020מרץ  24שלישי  יום

מועצה 
פדגוגית*)הרצאת 

           מטיול למסע במדבר ג יום חוץ(

           3הגעה בשעה  ד יום   2020מרץ  25רביעי  יום

           1-5בית ווהלין  ה יום   2020מרץ  26חמישי  יום

             ו יום   2020מרץ  27שישי  יום

             שבת   2020מרץ  28שבת 

           ערב מגמות מועדי ב א יום ערב מגמות 2020מרץ  29ראשון  יום

           מועדי ב ב יום   2020מרץ  30שני  יום

           פסח ג יום   2020מרץ  31שלישי  יום

           פסח ד יום   2020אפריל  01רביעי  יום

 


