
 ימים ישיבות  
חגים ארועים ופעילות 

 6י 5י 4י 3י 2י 1י הנוער כיתות י

ינואר  26ראשון  יום
       ש"ש5מ.עיוני  ש"ש5מ.עיוני  ש"ש5מ.עיוני  מחלץ קל בו זמנית א יום   2020

 ב יום   2020ינואר  27שני  יום
אחת אחרי  1-3מחלץ קל י

 חופפת 3השניה שעה 
מחלץ קל 

 3מעשי 
מחלץ קל 

 3עשי מ

מחלץ קל 
תנ"כ  3מעשי 

 ש"ש5מ.עיוני  ש"ש  5מ.עיוני  ש"ש5מ.עיוני              5+6

ינואר  28שלישי  יום
   1+2תנ"כ   1+2תנ"כ    ג יום ישיבת רכזים 2020

מחלץ קל 
 3מעשי 

מחלץ קל מעשיי 
3 

מחלץ קל 
 3מעשי 

ינואר  29רביעי  יום
               ד יום   2020

ינואר  30חמישי  יום
   3+4תנ"כ   3+2תנ"כ      יש"מ יפו   ה יום   2020

ינואר  31שישי  יום
               ו יום   2020
פברואר  01שבת 
             סמינר צופים שבת   2020

פברואר  02ראשון  יום
               א יום   2020

פברואר  03שני  יום
 אנגלית   ב יום   2020

רואר פב 04שלישי  יום
     ג יום מועצה פדגוגית* 2020

פברואר  05רביעי  יום
       ד יום   2020

שיפוט 
       אתלטיקה 

פברואר  06חמישי  יום
 2פס    ה יום   2020

פברואר  07שישי  יום
               ו יום   2020

פברואר  08שבת 
               שבת   2020

 09ראשון  יום
 2020פברואר 

רוני אלעד טקס עי
 א יום ריבן

שבוע מבחנים. שבוע 
 לשון           יב-הנוער עירוני. כדורשת י

פברואר  10שני  יום
 ב יום   2020

ט"ו בשבט ארוחה מן 
   5+6מבחן בלשון  3+4היסטוריה  3+4היסטוריה  5+6היסטוריה  5+6היסטוריה  הצומח 

 11שלישי  יום
 2020פברואר 

מועצה פדגוגית 
שא מחנכים בנו

               ג יום אלכוהול וסמים

 12רביעי  יום
 מגמת תקשורת יום עיון סינימטק   ד יום   2020פברואר 

 6י 5י 4י 3י 2י 1יחגים ארועים ופעילות  ימים ישיבות  



 הנוער כיתות י

 13חמישי  יום
     יש"מ יפו         ה יום   2020פברואר 

פברואר  14שישי  יום
         ו יום   2020

פברואר  15שבת 
               שבת   2020

 16ראשון  יום
 1+2:)מדח א+ב ( ביולוגיה נטלי+אליעזר,  פיזיקה, מזרחנות  שעה 1פס  שבוע החינוך עירוני א יום   2020פברואר 

פברואר  17שני  יום
   ב יום   2020

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 3+4בכיתות 

כז סדנאות מר
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 3+4בכיתות 

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 5+6בכיתות 

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 5+6בכיתות 

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 1+2בכיתות 

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
 1+2בכיתות 

 18שלישי  יום
 2020פברואר 

הרצאה על  יב-אליפות כ"כ י ג יום בת רכזיםישי 
המודע והלא 
מודע במוח 

לומדים  -האדם
אונברסיטה 

 5+6בתיכון 
לתלמידי 
התוכנית 
 המדעית

הרצאה על 
המודע והלא 
מודע במוח 

לומדים  -האדם
אונברסיטה 

 5+6בתיכון 
לתלמידי 
התוכנית 
 המדעית

        

 19רביעי  יום
               ד יום   2020פברואר 

 20חמישי  יום
 תנ"כ יש"מ יפו 4+5לשון  2+3לשון            2020פברואר 

פברואר  21שישי  יום
               ו יום   2020

פברואר  22שבת 
             צופים שבת   2020

 23ראשון  יום
   היסטוריה           א יום   2020פברואר 

אות מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית סדנ   ב יום   2020פברואר  24שני  יום
  3+4בכיתות  

סדנאות מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית 
  1+2בכיתות 

סדנאות מרכז סיוע 
לנפגעי תקיפה מינית 

                  5+6בכיתות 

סדנאות מרכז 
סיוע לנפגעי 

תקיפה מינית 
מבחן      5+6

    1+2תמטיקה מ

 ימים ישיבות 
חגים ארועים ופעילות 
 6י 5י 4י 3י 2י 1י הנוער כיתות י



 25שלישי  יום
 2020פברואר 

מועצה 
פדגוגית*)הרצאת 

           ג יום חוץ(

  

  

 26רביעי  יום
   יום עיון תה"ש          ד יום   2020פברואר 

 27חמישי  יום
   ה יום   2020פברואר 

 3-7תוכניות שנתית מדעית 
   )במקום יא( 2+3מתמטיקה  במקום יא() 2+3מתמטיקה 

פברואר  28שישי  יום
               ו יום   2020

פברואר  29שבת 
             צופים שבת   2020

מרץ  01ראשון  יום
               א יום   2020

מרץ  02שני  יום
             בחירות ב יום   2020

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

מרץ  04רביעי  יום
               ד יום   2020

מרץ  05חמישי  יום
             4הרצאה אקים שעה  ה יום   2020

מרץ  06שישי  יום
             רישום מועדי ב ו יום   2020

               שבת   2020מרץ  07שבת 

מרץ  08ראשון  יום
             קרנבל פורים א יום   2020

מרץ  09שני  יום
             פורים ב יום   2020

מרץ  10שלישי  יום
             פורים ג יום   2020

מרץ  11רביעי  יום
             פורים ד יום   2020

מרץ  12חמישי  יום
             פרסום מועדי ב ה יום ישיבות הערכות י 2020

מרץ  13 שישי יום
               ו יום   2020

               שבת   2020מרץ  14שבת 

 ימים ישיבות  
חגים ארועים ופעילות 

 5י 4י 3י 2י 1י הנוער כיתות י



מרץ  15ראשון  יום
                 1-4ביקור בחברת תופין שעות  מועדי ב צהריים  א יום   2020

מרץ  16שני  יום
 כדורשת ט ב יום   2020

סדנאות מרכז סיוע לנפגעי 
 3+4תקיפה מינית בכיתות 

סדנאות מרכז סיוע לנפגעי 
 1+2תקיפה מינית בכיתות 

סדנאות מרכז סיוע לנפגעי תקיפה 
 5+6מינית בכיתות 

מרץ  17שלישי  יום
 ג יום   2020

התרמה אקים ילדים 
       בסיכון ואלסם י מועדי ב

מרץ  18 רביעי יום
 יום תקשורת    ד יום   2020

מרץ  19חמישי  יום
 ה יום ערב הורים 2020

מועדי ב מתמטיקה        
             ערב הורים

מרץ  20שישי  יום
               ו יום   2020

               שבת   2020מרץ  21שבת 

מרץ  22ראשון  יום
 א יום   2020

פעילות מתנדבי מד"א 
                         ביסודי

           שבוע מבחנים רבעון ד
יום עיון 
 תה"ש 

מרץ  23שני  יום
     ב יום   2020

פעילות 
במסגרת שבוע 

המעשים 
הטובים שעה 

3+4         

מרץ  24שלישי  יום
2020 

מועצה 
פדגוגית*)הרצאת 

 3-7תוכניות שנתית מדעית    ג יום חוץ(
ים פעילות במסגרת שבוע המעש

     הטובים

מרץ  25רביעי  יום
2020 

מתכונת ארצית  ד יום  
 אונבריסטאות  ב.א

פעילות           
במסגרת 

שבוע 
המעשים 
 הטובים

מרץ  26חמישי  יום
 יש"מ יפו 2פעילות במסגרת שבוע המעשים הטובים פס  בערבמפגש מיוחד בתיכון  ה יום   2020

מרץ  27שישי  יום
               ו יום   2020

               שבת   2020מרץ  28שבת 

מרץ  29ראשון  יום
               א יום   2020

מרץ  30שני  יום
               ב יום   2020

       פסח ג יום  מרץ  31שלישי  יום



2020 

אפריל  01רביעי  יום
             פסח ד יום   2020

 


