
4יא3יא2יא1יאא"חגים ארועים כיתות יכללי

רישום מועד ב                     2019 נובמבר 10ראשון  יום

ל"ום הזכרון ליצחק רבין ז

רישום מועד ב                       

ל" יום הזכרון ליצחק רבין ז

2019 נובמבר 11שני  יום

פרסום מועדי ב             

2היסטוריה יב- כדורגל בנים י

5לשון 5היסטוריה 5היסטוריהפרסום מועד ב2019 נובמבר 12שלישי  יום

2019 נובמבר 13רביעי  יום

2019 נובמבר 14חמישי  יום

משחק כדורסל ליגת על 

+ אנגלית1+2מועד ב מועדי ב

2019 נובמבר 15שישי  יום

2019 נובמבר 16שבת 

מועדי ב2019 נובמבר 17ראשון  יום

2019 נובמבר 18שני  יום

יב כנס -יום חיל תקשוב יא

חשיפה למקצועות חיל 

התקשוב בתיאטרון גבעתיים 

8-11שעה 

יב כנס -יום חיל תקשוב יא

חשיפה למקצועות חיל 

התקשובבתיאטרון גבעתיים     

1-  4

פיזיקה מועד 

7+8מיוחד 

1+2מועד ב 1+2מועד ב 2019 נובמבר 19שלישי  יום

2019 נובמבר 20רביעי  יום

2019 נובמבר 21חמישי  יום

משחק כדורסל ליגת על    יום 

. מתמטיקה1+2מועד ב המורה

סוף רבעון א2019 נובמבר 22שישי  יום

2019 נובמבר 23שבת 

הנדסת תוכנה

מבחן מתמטיקה רבעוני ידידיה
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שבוע מבחנים2019 נובמבר 24ראשון  יום

ערב הורים2019 נובמבר 25שני  יום

2019 נובמבר 26שלישי  יום

2019 נובמבר 27רביעי  יום

משחק כדורסל ליגת על      

חג הסיגד

2019 נובמבר 28חמישי  יום

משחק כדורסל ליגת על      

כט בנובמבר

סמינר צופים2019 נובמבר 29שישי  יום

2019 נובמבר 30שבת 

צו בצוותא בוגרים2019 דצמבר 01ראשון  יום

2019 דצמבר 02שני  יום

2019 דצמבר 03שלישי  יום

2019 דצמבר 04רביעי  יום

רבע גמר2019 דצמבר 05חמישי  יום

2019 דצמבר 06שישי  יום

2019 דצמבר 07שבת 

כ"תנכ"תנכ "תנ2019 דצמבר 08ראשון  יום

ח צנחנים"ע בא"גדנ

2פס 

ח צנחנים"ע בא"גדנ

ח צנחנים"ע בא"גדנ

1מוזיאון ההגנה לתלמידים שלא יהיו בצו 

5+6אנגלית 

מזרחנות,פיזיקה,ביולוגיה,כלכלה,פסיכולוגיה :4+5 1פס 
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כ"תנ2019 דצמבר 09שני  יום

2019 דצמבר 10שלישי  יום

2019 דצמבר 11רביעי  יום

1אזרחות 6אזרחות 6אזרחות 1אזרחות נועם עונה על שאלותרבע גמר2019 דצמבר 12חמישי  יום

2019 דצמבר 13שישי  יום

2019 דצמבר 14שבת 

2019 דצמבר 15ראשון  יום

ל בית "יום הוקרה לפצועי צה

ראשונים עירוני

2019 דצמבר 16שני  יום

שבוע מבחנים                     

ם ומרכז "        התרמה על

יב-לעיוור ט אתלטיקה י

2019 דצמבר 17שלישי  יום

מועד ב ידידיה מתמטיקה 

6+7רבעון א 

2019 דצמבר 18רביעי  יום

2019 דצמבר 19חמישי  יום

2019 דצמבר 20שישי  יום

2019 דצמבר 21שבת 

1+2היסטוריה 3+2היסטוריה 1+2היסטוריה 1+2היסטוריה יב-נר ראשון אתלטיקה י2019 דצמבר 22ראשון  יום

חנוכה2019 דצמבר 23שני  יום

חנוכה2019 דצמבר 24שלישי  יום

חנוכה2019 דצמבר 25רביעי  יום

חנוכה2019 דצמבר 26חמישי  יום

סוציולגיה

5+6לשון 
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חנוכה2019 דצמבר 27שישי  יום

חנוכה2019 דצמבר 28שבת 

חנוכה2019 דצמבר 29ראשון  יום

חנוכה2019 דצמבר 30שני  יום

 ואנגלית1+2מועדי ב לשון רישום למועדי ב2019 דצמבר 31שלישי  יום

2020 ינואר 01רביעי  יום

פרסום מועדי ב2020 ינואר 02חמישי  יום

2020 ינואר 03שישי  יום

2020 ינואר 04שבת 

מועדי ב  היסטוריהמועדי ב2020 ינואר 05ראשון  יום

מועדי ב2020 ינואר 06שני  יום

 ואזרחות2מועדי ב אנגלית ופס מועדי ב2020 ינואר 07שלישי  יום

כ"מועדי ב תנמועדי ב2020 ינואר 08רביעי  יום

מועד ב מתמטיקה מועדי ב בבוקר2020 ינואר 09חמישי  יום

2020 ינואר 10שישי  יום

2020 ינואר 11שבת 

2020 ינואר 12ראשון  יום

מתמטיקה
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2020 ינואר 13שני  יום

2020 ינואר 14שלישי  יום

2020 ינואר 15רביעי  יום

2020 ינואר 16חמישי  יום

2020 ינואר 17שישי  יום

2020 ינואר 18שבת 

ערב פתוח2020 ינואר 19ראשון  יום

2020 ינואר 20שני  יום

שבוע האמת יום קולנוע2020 ינואר 21שלישי  יום

2020 ינואר 22רביעי  יום

עירוני . כנס מנהיגות לתיכונים

יב- כדורשת י

מתמטיקה סיום מחצית.ב2020 ינואר 23חמישי  יום

2020 ינואר 24שישי  יום

2020 ינואר 25שבת 

מסכם היסטוריה


