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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ז' -1דניאלי נדב

א

1

ב
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום

2

קצב חנקין אהרון
ח:זום

3

רישום מורלי ליזה
*מתמטיקה
ח:זום
מבע קולנועי רוט  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מנחם
ח:זום
ח:זום
תלת מימד  /פיסול  02מתמטיקה זגורי
לירון
ספרוני עדי
ח:זום
ח:זום
מחול מודרני לדרמן  03מתמטיקה אלון
שרית
נגה
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה
הפקה פרץ יניב
חוויתית לייטמאן
ח:זום
יסודות המשחק  1דניאלה
ח:זום
צור רוני
ח:זום
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ג

ד

ה

גאוגרפיה דניאלי חינוך דניאלי נדב
ח:ז' 1
נדב
הומניסטיקה נחום
ח:ז' 1
מדעים יעקבי רעות נטלי סנדי
ח:ז' 2
ח:ז' 2

גאוגרפיה דניאלי חינוך דניאלי נדב
ח:ז' 1
נדב
הומניסטיקה נחום
ח:ז' 1
מדעים יעקבי רעות נטלי סנדי
ח:ז' 2
ח:ז' 2

כיתה נוספת 1
ח:ז' 2
חינוך דניאלי נדב
ח:ז' 1

מדעים יעקבי רעות
ח:זום

קומפוזיציה רוט
סיגל
ח:מחול תחתון
הומניסטיקה נחום
*חנג
נטלי סנדי
 01חנ"ג פנירי אורנה
ח:זום
 02חנ"ג רץ דורון
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

ו
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א

ב

4

רישום מורלי ליזה
ח:זום
מבע קולנועי רוט
מנחם
ח:זום
תלת מימד  /פיסול
ספרוני עדי
ח:זום
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:זום
הפקה פרץ יניב
ח:זום
יסודות המשחק 1
צור רוני
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 03מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה
ח:זום

5

היסטוריה כהן נעמה
ח:זום
היסטוריה וילנסקי
יאנה
ח:זום

6

היסטוריה כהן נעמה
ח:זום
היסטוריה וילנסקי
יאנה
ח:זום
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ג

כיתה נוספת 1
ח:ז' 2
חינוך דניאלי נדב
ח:ז' 1

תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט
פרץ יניב
ח:נורית קציר
האזנה סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון
חומרים ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט
מושקוביץ רועי
ח:סדנה קטנה
ציור בן-טולילה
מתן
ח:קראוון ציור
תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט
פרץ יניב
ח:נורית קציר
האזנה סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון
חומרים ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט
מושקוביץ רועי
ח:סדנה קטנה
ציור בן-טולילה
מתן
ח:קראוון ציור

18.12.2020

ד

ה

קומפוזיציה רוט
סיגל
ח:מחול תחתון
הומניסטיקה נחום
*חנג
נטלי סנדי
 01חנ"ג פנירי אורנה
ח:זום
 02חנ"ג רץ דורון
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

הרכב בנארי אהרן
*מתמטיקה
ח:מוזיקה תחתון
רישום ווקסלר כליל  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:קראוון ציור
יסודות המשחק  2ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
צור רוני
לירון
ח:סדנה קטנה
הפקה מושקוביץ רועי ח:זום
 03מתמטיקה אלון
ח:סדנת תיאטרון
פיסול פירסט איריס שרית
ח:זום
ח:סדנת פיסול
מחול מודרני לדרמן  04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
נגה
דניאלה
ח:מחול עליון
ח:זום
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע

הרכב בנארי אהרן
*מתמטיקה
ח:מוזיקה תחתון
רישום ווקסלר כליל  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:קראוון ציור
יסודות המשחק  2ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
צור רוני
לירון
ח:סדנה קטנה
הפקה מושקוביץ רועי ח:זום
 03מתמטיקה אלון
ח:סדנת תיאטרון
פיסול פירסט איריס שרית
ח:זום
ח:סדנת פיסול
מחול מודרני לדרמן  04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
נגה
דניאלה
ח:מחול עליון
ח:זום
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע

ו
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א

7

8

9

*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
 02מתמטיקה זגורי
לירון
 03מתמטיקה אלון
שרית
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה

ב
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום

10
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ג

18.12.2020

ד

כיתה נוספת 1
כיתה נוספת 1
ח:ז' 2
ח:ז' 2
חינוך עם דנה סיני ערבית נחום נטלי
סנדי
דנה
ח:ז' 1
ח:ז' 1

חינוך עם הדס
גבריאל הדס
ח:ז' 1
כיתה נוספת 1
ח:ז' 2

כיתה נוספת 1
ח:ז' 2
ערבית נחום נטלי
סנדי
ח:ז' 1

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

ה

עברית פוגודה יונתן
ח:זום

ו
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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ז' -2קדם אויקאווה מגומי

א

1

ב
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום

2

קצב חנקין אהרון
ח:זום

3

רישום מורלי ליזה
*מתמטיקה
ח:זום
מבע קולנועי רוט  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מנחם
ח:זום
ח:זום
תלת מימד  /פיסול  02מתמטיקה זגורי
לירון
ספרוני עדי
ח:זום
ח:זום
מחול מודרני לדרמן  03מתמטיקה אלון
שרית
נגה
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה
הפקה פרץ יניב
חוויתית לייטמאן
ח:זום
יסודות המשחק  1דניאלה
ח:זום
צור רוני
ח:זום
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ג

ד

ה

כיתה נוספת 2
ח:ח'  / 2י' 2
חינוך עם הדס
גבריאל הדס
ח:ח'  / 1י' 1

כיתה נוספת 2
ח:ח'  / 2י' 2
חינוך עם דנה סיני
דנה
ח:ח'  / 1י' 1

כיתה נוספת 2
ח:ח'  / 2י' 2
מדעים יעקבי רעות
ח:ח'  / 1י' 1

קומפוזיציה רוט
סיגל
ח:מחול תחתון
כיתה נוספת 2
*חנג
ח:ח'  / 2י' 2
 01חנ"ג פנירי
מדעים יעקבי רעות
אורנה
ח:ח'  / 1י' 1
 02חנ"ג רץ דורון
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

ערבית ברהום תמרה
ח:זום

ו
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א

ב

4

רישום מורלי ליזה
ח:זום
מבע קולנועי רוט
מנחם
ח:זום
תלת מימד  /פיסול
ספרוני עדי
ח:זום
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:זום
הפקה פרץ יניב
ח:זום
יסודות המשחק 1
צור רוני
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 03מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה
ח:זום

5

היסטוריה רות
זדיאל טינה אסתר
ח:זום
היסטוריה אוחנה
הדס
ח:זום

6

היסטוריה רות
זדיאל טינה אסתר
ח:זום
היסטוריה אוחנה
הדס
ח:זום

ג

18.12.2020

ד

קומפוזיציה רוט
סיגל
ח:מחול תחתון
כיתה נוספת 2
*חנג
ח:ח'  / 2י' 2
 01חנ"ג פנירי
מדעים יעקבי רעות
אורנה
ח:ח'  / 1י' 1
 02חנ"ג רץ דורון
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

ה

ערבית ברהום תמרה
ח:זום

תיאטרון פיזי /
הרכב בנארי אהרן
דיקציה וטקסט פרץ
*מתמטיקה
ח:מוזיקה תחתון
יניב
רישום ווקסלר כליל  01מתמטיקה
ח:נורית קציר
קיסלגוב ליאה
ח:קראוון ציור
האזנה סקלס רז פאול
יסודות המשחק  2ח:זום
ח:מוזיקה עליון
 02מתמטיקה זגורי
צור רוני
בלט קלאסי קדם
לירון
ח:סדנה קטנה
חינוך קדם אויקאווה אויקאווה מגומי
הפקה מושקוביץ רועי ח:זום
ח:מחול תחתון
מגומי
 03מתמטיקה אלון
ח:סדנת תיאטרון
חומרים ספרוני עדי
ח:זום
פיסול פירסט איריס שרית
ח:סדנת ציור
ח:זום
ח:סדנת פיסול
תיאטרון פיזי /
מחול מודרני לדרמן  04מתמטיקה
דיקציה וטקסט
חוויתית לייטמאן
נגה
מושקוביץ רועי
דניאלה
ח:מחול עליון
ח:סדנה קטנה
ח:זום
הפקה רוט מנחם
ציור בן-טולילה מתן
ח:אולפן קולנוע
ח:קראוון ציור
תיאטרון פיזי /
הרכב בנארי אהרן
דיקציה וטקסט פרץ
*מתמטיקה
ח:מוזיקה תחתון
יניב
רישום ווקסלר כליל  01מתמטיקה
ח:נורית קציר
קיסלגוב ליאה
ח:קראוון ציור
האזנה סקלס רז פאול
יסודות המשחק  2ח:זום
ח:מוזיקה עליון
 02מתמטיקה זגורי
צור רוני
בלט קלאסי קדם
לירון
ח:סדנה קטנה
חינוך קדם אויקאווה אויקאווה מגומי
הפקה מושקוביץ רועי ח:זום
ח:מחול תחתון
מגומי
 03מתמטיקה אלון
ח:סדנת תיאטרון
חומרים ספרוני עדי
ח:זום
פיסול פירסט איריס שרית
ח:סדנת ציור
ח:זום
ח:סדנת פיסול
תיאטרון פיזי /
מחול מודרני לדרמן  04מתמטיקה
דיקציה וטקסט
חוויתית לייטמאן
נגה
מושקוביץ רועי
דניאלה
ח:מחול עליון
ח:סדנה קטנה
ח:זום
הפקה רוט מנחם
ציור בן-טולילה מתן
ח:אולפן קולנוע
ח:קראוון ציור
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א

7

8

9

*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
 02מתמטיקה זגורי
לירון
 03מתמטיקה אלון
שרית
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה

ב
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום

10
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ג

18.12.2020

ד

ה

הומניסטיקה דניאלי
כיתה נוספת 2
נדב
גאוגרפיה דניאלי
ח:ח'  / 2י' 2
ח:ח'  / 1י' 1
נדב
הומניסטיקה דניאלי
חינוך קדם אויקאווה
ח:זום
נדב
מגומי
ח:ח'  / 1י' 1
ח:ח'  / 2י' 2

הומניסטיקה דניאלי
כיתה נוספת 2
נדב
גאוגרפיה דניאלי
ח:ח'  / 2י' 2
ח:ח'  / 1י' 1
נדב
הומניסטיקה דניאלי
חינוך קדם אויקאווה
ח:זום
נדב
מגומי
ח:ח'  / 1י' 1
ח:ח'  / 2י' 2

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

עברית פוגודה יונתן
ח:זום

ו

18.12.2020

timetable (39).html

תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ז' -3נחום נטלי סנדי

א

1

ב
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום

2

קצב חנקין אהרון
ח:זום

3

רישום מורלי ליזה
*מתמטיקה
ח:זום
מבע קולנועי רוט  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מנחם
ח:זום
ח:זום
תלת מימד  /פיסול  02מתמטיקה זגורי
לירון
ספרוני עדי
ח:זום
ח:זום
מחול מודרני לדרמן  03מתמטיקה אלון
שרית
נגה
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה
הפקה פרץ יניב
חוויתית לייטמאן
ח:זום
יסודות המשחק  1דניאלה
ח:זום
צור רוני
ח:זום
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ג

ד

ה

כיתה נוספת 3
כיתה נוספת 3
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:ט'  / 4ח' 4
חינוך נחום נטלי סנדי מדעים יעקבי רעות
ח:ט'  / 3י"ב 3
ח:ט'  / 3י"ב 3

הומניסטיקה שאקו
ריקי
ח:ט'  / 4ח' 4
חינוך נחום נטלי סנדי
ח:ט'  / 3י"ב 3

קומפוזיציה רוט
סיגל
הומניסטיקה שאקו
ח:מחול תחתון
ריקי
*חנג
ח:ט'  / 4ח' 4
 01חנ"ג פנירי
ערבית נחום נטלי
אורנה
סנדי
 02חנ"ג רץ דורון
ח:ט'  / 3י"ב 3
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

הומניסטיקה שאקו
ריקי
ח:זום

חינוך עם הדס
גבריאל הדס
ח:זום

ו
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א

ב

4

רישום מורלי ליזה
*מתמטיקה
ח:זום
מבע קולנועי רוט  01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מנחם
ח:זום
ח:זום
תלת מימד  /פיסול  02מתמטיקה זגורי
לירון
ספרוני עדי
ח:זום
ח:זום
מחול מודרני לדרמן  03מתמטיקה אלון
שרית
נגה
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה
הפקה פרץ יניב
חוויתית לייטמאן
ח:זום
יסודות המשחק  1דניאלה
ח:זום
צור רוני
ח:זום

5

היסטוריה פינטו-
אוחנה בת-אל
ח:זום
היסטוריה תורגמן
כהן תמר
ח:זום

6

היסטוריה פינטו-
אוחנה בת-אל
ח:זום
היסטוריה תורגמן
כהן תמר
ח:זום
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ד

קומפוזיציה רוט
סיגל
הומניסטיקה שאקו
ח:מחול תחתון
ריקי
*חנג
ח:ט'  / 4ח' 4
 01חנ"ג פנירי
ערבית נחום נטלי
אורנה
סנדי
 02חנ"ג רץ דורון
ח:ט'  / 3י"ב 3
 03חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי

הרכב בנארי אהרן
תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט פרץ ח:מוזיקה תחתון
רישום ווקסלר כליל
יניב
ח:קראוון ציור
ח:נורית קציר
האזנה סקלס רז פאול יסודות המשחק 2
צור רוני
ח:מוזיקה עליון
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי קדם
הפקה מושקוביץ
אויקאווה מגומי
רועי
ח:מחול תחתון
חומרים ספרוני עדי ח:סדנת תיאטרון
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת ציור
ח:סדנת פיסול
תיאטרון פיזי /
מחול מודרני לדרמן
דיקציה וטקסט
נגה
מושקוביץ רועי
ח:מחול עליון
ח:סדנה קטנה
ציור בן-טולילה מתן הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
ח:קראוון ציור
הרכב בנארי אהרן
תיאטרון פיזי /
דיקציה וטקסט פרץ ח:מוזיקה תחתון
רישום ווקסלר כליל
יניב
ח:קראוון ציור
ח:נורית קציר
האזנה סקלס רז פאול יסודות המשחק 2
צור רוני
ח:מוזיקה עליון
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי קדם
הפקה מושקוביץ
אויקאווה מגומי
רועי
ח:מחול תחתון
חומרים ספרוני עדי ח:סדנת תיאטרון
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת ציור
ח:סדנת פיסול
תיאטרון פיזי /
מחול מודרני לדרמן
דיקציה וטקסט
נגה
מושקוביץ רועי
ח:מחול עליון
ח:סדנה קטנה
ציור בן-טולילה מתן הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
ח:קראוון ציור

ה

חינוך עם דנה סיני
דנה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 03מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
ח:זום
 02מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 03מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה
ח:זום

ו
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א

7

8

9

*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
 02מתמטיקה זגורי
לירון
 03מתמטיקה אלון
שרית
 04מתמטיקה
חוויתית לייטמאן
דניאלה

ב
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום
*אנגלית
 01אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
 02אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 03אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 04אנגלית טאוב
זהבה
ח:זום

10
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כיתה נוספת 3
כיתה נוספת 3
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:ט'  / 4ח' 4
מדעים יעקבי רעות גאוגרפיה שגב דוד
ח:ט'  / 3י"ב 3
ח:ט'  / 3י"ב 3

כיתה נוספת 3
כיתה נוספת 3
עברית פוגודה יונתן
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:ט'  / 4ח' 4
מדעים יעקבי רעות גאוגרפיה שגב דוד ח:זום
ח:ט'  / 3י"ב 3
ח:ט'  / 3י"ב 3

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

חינוך נחום נטלי סנדי
ח:זום

סדנאות מחול קדם
אויקאווה מגומי
ח:מחול תחתון

חינוך נחום נטלי סנדי
ח:זום

ו

