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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ח' -1בן אבו מרים

א

1

2

תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון

ב

ג

ד

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

כיתה נוספת 1
ח:י"א 3
גאוגרפיה שגב דוד
ח:י"א 2

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

כיתה נוספת 1
ח:י"א 3
גאוגרפיה שגב דוד
ח:י"א 2
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א

3

4

5

ב

ג

סולפג' פולבר דניה
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
*אנגלית
ח:זום
 01אנגלית בנדהיים
ציור  3ספרוני עדי
תמר
ח:זום
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
כיתה נוספת 1
 02אנגלית הלוי
ח:זום
ח:ח'  / 2י' 2
אנדרו
חומרים  1מורלי
של"ח וידיעת
ח:זום
הארץ קידרון דרור ליזה
 03אנגלית הוויט חיה
ח:זום
ח:ח'  / 1י' 1
ח:זום
פיסול  2פירסט
 04אנגלית
איריס
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
*אנגלית
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא  01אנגלית בנדהיים
תמר
ח:זום
חומרים  1מורלי ח:זום
הומניסטיקה יאבו
 02אנגלית הלוי
ליזה
סער
אנדרו
ח:זום
ח:ח'  / 1י' 1
ח:זום
פיסול  2פירסט
כיתה נוספת 1
 03אנגלית הוויט חיה
איריס
ח:ח'  / 2י' 2
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי סטון-הרמן דינה
ח:זום
בשמת
ח:זום
אלתור ווקאלי
פולבר דניה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
*ערבית
הומניסטיקה יאבו  02מתמטיקה ניצן
 01ערבית ברהום
נגר אנה שילת
סער
תמרה
ח:זום
ח:ח'  / 1י' 1
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
כיתה נוספת 1
 02ערבית אילוז קובי
לירון
ח:ח'  / 2י' 2
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
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כיתה נוספת 1
ח:י"א 3
חינוך בן אבו מרים
ח:י"א 2

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

כיתה נוספת 1
ח:י"א 3
חינוך בן אבו מרים
ח:י"א 2

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

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

ו
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מדעים נרקיס גילי
ח:ח'  / 1י' 1
כיתה נוספת 1
ח:ח'  / 2י' 2

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
*ערבית
 02מתמטיקה ניצן
 01ערבית ברהום
נגר אנה שילת
תמרה
ח:זום
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
 02ערבית אילוז קובי
לירון
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

7

מדעים נרקיס גילי
ח:ח'  / 1י' 1
כיתה נוספת 1
ח:ח'  / 2י' 2

הומניסטיקה יאבו
חינוך בן אבו מרים
סער
ח:זום
ח:זום

8

הומניסטיקה יאבו
חינוך בן אבו מרים
סער
ח:זום
ח:זום
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קומפוזיציה רוט סיגל
ח:מחול תחתון
*חנג
מדעים נרקיס גילי
 01חנ"ג פנירי אורנה
ח:זום
 02חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי
 03חנ"ג רץ דורון

אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה יאבו
ח:סדנת פיסול
סער
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה יאבו
ח:סדנת פיסול
סער
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
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סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור

9

10

11

דיבייט הוויט חיה
ח:זום

12

דיבייט הוויט חיה
ח:זום
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ערבית מוגבר נחום
נטלי סנדי
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
 03מתמטיקה זגורי
לירון
 04מתמטיקה אלון
שרית
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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ח' -2נרקיס גילי

א

1

2

תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון

ב

ג

ד

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

כיתה נוספת 2
ח:י"א  / 1י"ב 4
חינוך נרקיס גילי
ח:ח' / 3י' 3

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

כיתה נוספת 2
ח:י"א  / 1י"ב 4
חינוך נרקיס גילי
ח:ח' / 3י' 3
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סולפג' פולבר דניה
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
*אנגלית
ח:זום
 01אנגלית בנדהיים
ציור  3ספרוני עדי
תמר
ח:זום
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
 02אנגלית הלוי
כיתה נוספת 2
ח:זום
אנדרו
ח:י"א 3
חומרים  1מורלי
ח:זום
גאוגרפיה שגב דוד
ליזה
 03אנגלית הוויט חיה
ח:י"א 2
ח:זום
ח:זום
פיסול  2פירסט
 04אנגלית
איריס
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
*אנגלית
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא  01אנגלית בנדהיים
תמר
ח:זום
חומרים  1מורלי ח:זום
 02אנגלית הלוי
ליזה
כיתה נוספת 2
אנדרו
ח:זום
ח:י"א 3
ח:זום
גאוגרפיה שגב דוד פיסול  2פירסט
 03אנגלית הוויט חיה
איריס
ח:י"א 2
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי סטון-הרמן דינה
ח:זום
בשמת
ח:זום
אלתור ווקאלי
פולבר דניה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
*ערבית
הומניסטיקה שאקו  02מתמטיקה ניצן
 01ערבית ברהום
נגר אנה שילת
ריקי
תמרה
ח:זום
ח:י"א 2
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
כיתה נוספת 2
 02ערבית אילוז קובי
לירון
ח:י"א 3
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
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כיתה נוספת 2
ח:י"א  / 1י"ב 4
מדעים נרקיס גילי
ח:ח' / 3י' 3

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

כיתה נוספת 2
ח:י"א  / 1י"ב 4
מדעים נרקיס גילי
ח:ח' / 3י' 3

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

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

ו

timetable (40).html

א

ב

ג

6

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
*ערבית
הומניסטיקה שאקו  02מתמטיקה ניצן
 01ערבית ברהום
נגר אנה שילת
ריקי
תמרה
ח:זום
ח:י"א 2
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
כיתה נוספת 2
 02ערבית אילוז קובי
לירון
ח:י"א 3
ח:זום
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

7

הומניסטיקה שאקו
ריקי
חינוך נרקיס גילי
ח:י"א 2
ח:זום
כיתה נוספת 2
ח:י"א 3

8

הומניסטיקה שאקו
ריקי
חינוך נרקיס גילי
ח:י"א 2
ח:זום
כיתה נוספת 2
ח:י"א 3
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קומפוזיציה רוט סיגל
ח:מחול תחתון
*חנג
 01חנ"ג פנירי אורנה
 02חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי
 03חנ"ג רץ דורון

אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה שאקו
ח:סדנת פיסול
ריקי
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
ח:סדנת ציור
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה שאקו
ח:סדנת פיסול
ריקי
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון

ו

timetable (40).html

א

9

ב

כיתה נוספת 2
ח:י"א 3
מדעים נרקיס גילי
של"ח וידיעת
ח:זום
הארץ קידרון דרור
ח:י"א 2

10

11

דיבייט הוויט חיה
ח:זום

12

דיבייט הוויט חיה
ח:זום
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ג

18.12.2020

ד

ה

סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ערבית מוגבר נחום
נטלי סנדי
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
 03מתמטיקה זגורי
לירון
 04מתמטיקה אלון
שרית

ו

18.12.2020

timetable (40).html

תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ח' -3שאקו ריקי

א

1

2

תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני
לדרמן נגה
ח:מחול תחתון
תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני
לדרמן נגה
ח:מחול תחתון

ב

ג

ד

ה

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

הומניסטיקה אדלמן
אריאלה
ח:זום

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור
ח:זום
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

הומניסטיקה אדלמן
אריאלה
ח:זום
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חינוך שאקו ריקי
ח:ט'  / 4ח' 4
כיתה נוספת 3
ח:ט'  / 3י"ב 3

ו
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א

3

4

5

גאוגרפיה שגב
דוד
ח:ז' 1
כיתה נוספת 3
ח:ז' 2

ב
סולפג' פולבר דניה
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
ח:זום
חומרים  1מורלי
ליזה
ח:זום
פיסול  2פירסט
איריס
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
ח:זום
חומרים  1מורלי
ליזה
ח:זום
פיסול  2פירסט
איריס
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
אלתור ווקאלי
פולבר דניה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

ג

18.12.2020

ד

ה

*אנגלית
 01אנגלית בנדהיים
תמר
ח:זום
חינוך שאקו ריקי
 02אנגלית הלוי
ח:ט'  / 4ח' 4
אנדרו
כיתה נוספת 3
ח:זום
 03אנגלית הוויט חיה ח:ט'  / 3י"ב 3
ח:זום
 04אנגלית סטון-הרמן
דינה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

*אנגלית
 01אנגלית בנדהיים
תמר
ח:זום
חינוך שאקו ריקי
 02אנגלית הלוי
ח:ט'  / 4ח' 4
אנדרו
כיתה נוספת 3
ח:זום
 03אנגלית הוויט חיה ח:ט'  / 3י"ב 3
ח:זום
 04אנגלית סטון-הרמן
דינה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
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קומפוזיציה רוט סיגל
ח:מחול תחתון
*חנג
מדעים נרקיס גילי
 01חנ"ג פנירי אורנה
ח:זום
 02חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי
 03חנ"ג רץ דורון

ו
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א

6

7

8

גאוגרפיה שגב
דוד
ח:ז' 1
כיתה נוספת 3
ח:ז' 2

ב
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

ג

18.12.2020

ד

קומפוזיציה רוט סיגל
ח:מחול תחתון
*חנג
חינוך שאקו ריקי
 01חנ"ג פנירי אורנה
ח:זום
 02חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי
 03חנ"ג רץ דורון

אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
*ערבית
של"ח וידיעת
ח:סדנת ציור
 01ערבית נחום נטלי
הארץ קידרון
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה אדלמן סנדי
דרור
ח:סדנת פיסול
ח:זום
ח:ספרות  /ט'  / 2אריאלה
הרכב ב' חנקין אהרון
 02ערבית ברהום
ח:זום
י"ב 2
ח:מוזיקה עליון
תמרה
כיתה נוספת 3
הרכב א' בנארי אהרן
ח:זום
ח:ט' / 1י"ב 1
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
*ערבית
ח:סדנת ציור
 01ערבית נחום נטלי
פיסול  1פירסט איריס
מדעים נרקיס גילי
הומניסטיקה אדלמן סנדי
ח:סדנת פיסול
ח:ז' 1
ח:זום
אריאלה
הרכב ב' חנקין אהרון
כיתה נוספת 3
 02ערבית ברהום
ח:זום
ח:מוזיקה עליון
ח:ז' 2
תמרה
הרכב א' בנארי אהרן
ח:זום
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
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ה

ו
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9

א

ב

מדעים נרקיס גילי
ח:ז' 1
כיתה נוספת 3
ח:ז' 2

הומניסטיקה אדלמן
אריאלה
ח:זום

10

הומניסטיקה אדלמן
אריאלה
ח:זום

11

דיבייט הוויט חיה
ח:זום

12

דיבייט הוויט חיה
ח:זום
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ג

18.12.2020

ד

ה

סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:מוזיקה עליון
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ערבית מוגבר נחום
נטלי סנדי
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
 03מתמטיקה זגורי
לירון
 04מתמטיקה אלון
שרית

ו

18.12.2020

timetable (40).html

תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

ח' -4אלון שרית

א

1

2

תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני
לדרמן נגה
ח:מחול תחתון
תורת המוזיקה
בנארי אהרן
ח:ז' 1
רישום  1ווקסלר
כליל
ח:סדנת פיסול
הפקה ב' חזם גיא
ח:ט' / 1י"ב 1
הפקה א' פרץ יניב
ח:נורית קציר
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
חומרים  3מורלי
ליזה
ח:ז' 3
מחול מודרני
לדרמן נגה
ח:מחול תחתון

ב

ג

ד

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור הומניסטיקה ריבלין
ח:זום
כהן אביטל
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום

*אנגלית
בלט קלאסי קדם
 01אנגלית בנדהיים
אויקאווה מגומי
תמר
ח:זום
ח:זום
קצב א' חנקין אהרון
 02אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
אימפרוביזציה ב צור הומניסטיקה ריבלין
ח:זום
כהן אביטל
רוני
 03אנגלית הוויט
ח:זום
חיה
הפקה א' פרץ יניב
ח:זום
ח:זום
 04אנגלית
קצב ב' חן אילון אילת
סטון-הרמן דינה
ח:זום
ח:זום
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ה

מדעים נרקיס גילי
ח:זום

ו
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א

3

4

5

ב

סולפג' פולבר דניה
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
ח:זום
חומרים  1מורלי
ליזה
ח:זום
פיסול  2פירסט
איריס
ח:זום
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
בלט קלאסי קדם
אויקאווה מגומי
ח:זום
ציור  3ספרוני עדי
ח:זום
הפקה ב' חזם גיא
ח:זום
חומרים  1מורלי
כיתה נוספת 4
ליזה
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:זום
של"ח וידיעת
פיסול  2פירסט
הארץ קידרון
איריס
דרור
ח:זום
ח:ט'  / 3י"ב 3
צילום ותרבות
חזותית איבי ארדי
בשמת
ח:זום
אלתור ווקאלי
פולבר דניה
ח:זום
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
כיתה נוספת 4
נגר אנה שילת
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:זום
חינוך אלון שרית
 03מתמטיקה זגורי
ח:ט'  / 3י"ב 3
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

ג

18.12.2020

ד

ה

*אנגלית
 01אנגלית בנדהיים
תמר
הומניסטיקה ריבלין
ח:זום
כהן אביטל
 02אנגלית הלוי
כיתה נוספת 4
אנדרו
ח:ז' 2
ח:זום
 03אנגלית הוויט חיה גאוגרפיה שגב דוד
ח:ז' 1
ח:זום
 04אנגלית סטון-הרמן
דינה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

*אנגלית
 01אנגלית בנדהיים
תמר
הומניסטיקה ריבלין
ח:זום
כהן אביטל
 02אנגלית הלוי
כיתה נוספת 4
אנדרו
ח:ז' 2
ח:זום
 03אנגלית הוויט חיה גאוגרפיה שגב דוד
ח:ז' 1
ח:זום
 04אנגלית סטון-הרמן
דינה
ח:זום

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
ח:זום
 03מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום
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קומפוזיציה רוט סיגל
ח:מחול תחתון
הומניסטיקה הדר
*חנג
 01חנ"ג פנירי אורנה דגנית
ח:זום
 02חנ"ג קדם
אויקאווה מגומי
 03חנ"ג רץ דורון

ו
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א

ב

6

*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
ח:זום
 02מתמטיקה ניצן
כיתה נוספת 4
נגר אנה שילת
ח:ט'  / 4ח' 4
ח:זום
חינוך אלון שרית
 03מתמטיקה זגורי
ח:ט'  / 3י"ב 3
לירון
ח:זום
 04מתמטיקה אלון
שרית
ח:זום

7

כיתה נוספת 4
ח:ט'  / 4ח' 4
גאוגרפיה שגב
דוד
ח:ט'  / 3י"ב 3

חינוך אלון שרית
ח:זום

8

כיתה נוספת 4
ח:ט'  / 4ח' 4
גאוגרפיה שגב
דוד
ח:ט'  / 3י"ב 3

חינוך אלון שרית
ח:זום

ג

18.12.2020

ד

ה

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

אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
*ערבית
ח:סדנת ציור
 01ערבית נחום נטלי
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה הדר
סנדי
ח:סדנת פיסול
דגנית
ח:זום
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
 02ערבית ברהום
ח:מוזיקה עליון
תמרה
הרכב א' בנארי אהרן
ח:זום
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
אימפרוביזציה א צור
רוני
ח:ט' / 1י"ב 1
רישום  3ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ציור  2ספרוני עדי
*ערבית
ח:סדנת ציור
 01ערבית נחום נטלי
פיסול  1פירסט איריס
הומניסטיקה הדר
סנדי
ח:סדנת פיסול
דגנית
ח:זום
הרכב ב' חנקין אהרון
ח:זום
 02ערבית ברהום
ח:מוזיקה עליון
תמרה
הרכב א' בנארי אהרן
ח:זום
ח:מוזיקה תחתון
הפקה רוט מנחם
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני לדרמן
נגה
ח:מחול תחתון
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א

9

10

11

12

ב

הומניסטיקה ריבלין
כהן אביטל
הומניסטיקה הדר
דגנית
ח:זום
הומניסטיקה ריבלין
כהן אביטל
הומניסטיקה הדר
דגנית
ח:זום
דיבייט הוויט חיה
ח:זום

דיבייט הוויט חיה
ח:זום
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סדנאות מחול רשף
מיה
ח:מחול עליון
הרכב ב' חנקין אהרון
מדעים נרקיס גילי
ח:מוזיקה עליון
ח:זום
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה תחתון
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
סדנאות מחול רשף
מיה
מדעים נרקיס גילי
ח:מחול עליון
ח:זום
רישום  2ווקסלר כליל
ח:קראוון ציור
ערבית מוגבר נחום
נטלי סנדי
*מתמטיקה
 01מתמטיקה סיטון
אלון
 02מתמטיקה ניצן
נגר אנה שילת
 03מתמטיקה זגורי
לירון
 04מתמטיקה אלון
שרית
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