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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

י"א -1טואיטו יעל

א

1

2

טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש

ב

ג

ד

ה

ו

ספרות טואיטו יעל
ח:ח' / 3י' 3
כיתה נוספת 1
ח:י"א  / 1י"ב 4

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
תרבות חזותית דגן
*אנגלית
שרון
 01אנגלית
ח:י"א  / 1י"ב 4
סטון-הרמן דינה
פיתוח קול י"א -
*חנג
ח:זום
קבוצה א' חן אילון
 02אנגלית הוויט  01חנ"ג אטינגר
אילת
יהונתן
חיה
ח:סדנת תיאטרון
ח:זום
ח:זום
תרבות חזותית -
 03אנגלית הלוי  02חנ"ג פנירי
היברידית
אורנה
אנדרו
ח:ח' / 3י' 3
ח:זום
ח:זום
מחול מודרני
 04אנגלית
הולי-אור קראשפר
קוג''ינסקי שושנה
ימית
ח:זום
ח:מחול תחתון
סאונד פינסקי
ליאור
ח:קולנוע עריכה

ספרות טואיטו יעל
ח:ח' / 3י' 3
כיתה נוספת 1
ח:י"א  / 1י"ב 4

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
*אנגלית
ח:סדנה קטנה
 01אנגלית
פיסול פירסט איריס
סטון-הרמן דינה
ח:סדנת פיסול
*חנג
ח:זום
פיתוח קול י"א -
 02אנגלית הוויט  01חנ"ג אטינגר
קבוצה א' חן אילון מחשבת ישראל
יהונתן
חיה
 שמונה פרקיםאילת
ח:זום
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון לרמב"ם טל אל
 03אנגלית הלוי  02חנ"ג פנירי
מיכל
מחול מודרני
אורנה
אנדרו
הולי-אור קראשפר
ח:זום
ח:זום
ימית
 04אנגלית
ח:מחול תחתון
קוג''ינסקי שושנה
סאונד פינסקי
ח:זום
ליאור
ח:קולנוע עריכה
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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מחשבת ישראל
 שמונה פרקיםלרמב"ם טל אל
מיכל

timetable (43).html

א

ב

ג

18.12.2020

ד

3

תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי היסטוריה שובל אילן
אזרחות גבאי חן
ח:ח' / 3י' 3
ראובן
שרון
כיתה נוספת 1
ח:סדנת תיאטרון
ח:זום
ציור  1בן-טולילה מתן ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:קראוון ציור
דיאלוגים ב' מושקוביץ
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 03אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

4

תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי היסטוריה שובל אילן
אזרחות גבאי חן
ח:ח' / 3י' 3
ראובן
שרון
כיתה נוספת 1
ח:סדנת תיאטרון
ח:זום
דיאלוגים ב' מושקוביץ ח:י"א  / 1י"ב 4
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 03אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
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ה

ו

דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 שמונה פרקיםתורת המוזיקה ב'
לרמב"ם טל אל
בן נאים אבירן
מיכל
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 הטוב והרעתורת המוזיקה ב'
בהגות היהודית
בן נאים אבירן
דנציגר תומר
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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א

5

6

ב

הרכב א' בנארי אהרן
תרבות חזותית דגן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:מוזיקה תחתון
חומרים בפיסול שפיצר צילום איבי ארדי
בשמת
ציפי
ח:אולפן קולנוע
ח:מחשבים  -חדש
תנועה ב' אברמוביץ'' בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ילנה
ח:מחול עליון
ח:סדנת תיאטרון
מחול מודרני הולי-אור טכניקות
באימפרוביזציה זהבי
קראשפר ימית
דניאל
ח:מחול עליון
ח:נורית קציר
בימוי א' קלינסקי
תרבות חזותית -
ראובן
היברידית
ח:סדנה קטנה
ח:ח' / 3י' 3
כתיבה יוצרת רוט
בימוי א' קלינסקי
מנחם
ראובן
ח:אולפן קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן ח:סדנת תיאטרון
ח:קראוון ציור
תרבות חזותית דגן
שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
חומרים בפיסול שפיצר
תורת המוזיקה א'
ציפי
חנקין אהרון
ח:מחשבים  -חדש
ח:מוזיקה תחתון
תנועה ב' אברמוביץ''
צילום איבי ארדי
ילנה
בשמת
ח:סדנת תיאטרון
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני הולי-אור
בלט קלאסי ורון חורב
קראשפר ימית
ריקי
ח:מחול עליון
ח:מחול עליון
בימוי א' קלינסקי
טכניקות
ראובן
באימפרוביזציה זהבי
ח:סדנה קטנה
דניאל
כתיבה יוצרת רוט
ח:נורית קציר
מנחם
תרבות חזותית -
ח:אולפן קולנוע
היברידית
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:ח' / 3י' 3
ח:קראוון ציור
בימוי א' קלינסקי
ראובן
ח:סדנת תיאטרון
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ג

18.12.2020

ד

ה

מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

היסטוריה שובל
אילן
ח:ח' / 3י' 3
לשון רוט רוני
ח:י"א  / 1י"ב 4

מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

היסטוריה שובל
אילן
ח:ח' / 3י' 3
לשון רוט רוני
ח:י"א  / 1י"ב 4

ו

מחשבת ישראל
 הטוב והרעבהגות היהודית
דנציגר תומר
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א

7

8

9

ב

ג

עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
לייטמאן דניאלה
אזרחות גבאי חן שרון חורב ריקי
ח:זום
ח:ז' 1
ח:ח' / 3י' 3
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
כיתה נוספת 1
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
לייטמאן דניאלה
אזרחות גבאי חן שרון חורב ריקי
ח:זום
ח:ז' 1
ח:ח' / 3י' 3
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
כיתה נוספת 1
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
אזרחות גבאי חן
ח:מחול תחתון
רישום סטוצ''ינסקי שרון
ח:זום
שמואל
ח:קראוון ציור
דיאלוגים  -הפקה חזם
גיא
ח:ז' 1
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
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18.12.2020

ד

ה

יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
חינוך טואיטו יעל
גיא
ח:ח' / 3י' 3
ח:זום
עיוני ריאליזם כיתה נוספת 1
ותאטרון ישראלי ח:י"א  / 1י"ב 4
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
חינוך טואיטו יעל
גיא
ח:ח' / 3י' 3
ח:זום
עיוני ריאליזם כיתה נוספת 1
ותאטרון ישראלי ח:י"א  / 1י"ב 4
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

מבע קולנועי הדר
דגנית
ח:זום
יסודות העיצוב 2
מורלי ליזה
דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום

ו
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א

ב

ג

18.12.2020

ד

ה

טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
ח:מחול תחתון
דיאלוגים  -הפקה חזם
גיא
ח:ז' 1

מבע קולנועי הדר
דגנית
ח:זום
יסודות העיצוב 2
אלתור ווקאלי חן
מורלי ליזה
אילון אילת
דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי ח:מוזיקה עליון
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום

11

ערבית מורחב אילוז
קובי

טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
ח:מחול תחתון

דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום

12

ערבית מורחב אילוז
קובי
 Laddersקוג''ינסקי
שושנה

טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה

13

ערבית מורחב אילוז
קובי
 Laddersקוג''ינסקי
שושנה

מדע וטכנולוגיה לכל
 -הרחבה ויצמן רותם

ערבית מורחב אילוז
קובי
ערבית מורחב אילוז
קובי

מדע וטכנולוגיה לכל
 הרחבה ויצמן רותםמדע וטכנולוגיה לכל
 -הרחבה ויצמן רותם

10

14
15
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היסטוריה מורחב
יאבו סער
מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
היסטוריה מורחב
יאבו סער
מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
היסטוריה מורחב
יאבו סער

ו

18.12.2020
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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

י"א -2הוויט חיה

א

1

2

ב

טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
ספרות אדלר
חיה
דפנה
ח:זום
 03אנגלית הלוי ח:זום
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
תרבות חזותית דגן
שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
פיתוח קול י"א -
קבוצה א' חן אילון
אילת
ח:סדנת תיאטרון
תרבות חזותית -
היברידית
ח:ח' / 3י' 3
מחול מודרני
הולי-אור קראשפר
ימית
ח:מחול תחתון
סאונד פינסקי
ליאור
ח:קולנוע עריכה

מחשבת ישראל
 שמונה פרקיםלרמב"ם טל אל
מיכל

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
ספרות אדלר
חיה
דפנה
ח:זום
 03אנגלית הלוי ח:זום
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
פיתוח קול י"א -
קבוצה א' חן אילון מחשבת ישראל
 שמונה פרקיםאילת
ח:סדנת תיאטרון לרמב"ם טל אל
מיכל
מחול מודרני
הולי-אור קראשפר
ימית
ח:מחול תחתון
סאונד פינסקי
ליאור
ח:קולנוע עריכה
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי חינוך הוויט חיה
ח:ז' 1
ראובן
כיתה נוספת 2
ח:סדנת תיאטרון
ציור  1בן-טולילה מתן ח:ז' 2
ח:קראוון ציור
דיאלוגים ב' מושקוביץ
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
אזרחות ניצן נגר חיה
ח:זום
אנה שילת
 03אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

4

תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי חינוך הוויט חיה
ח:ז' 1
ראובן
כיתה נוספת 2
ח:סדנת תיאטרון
דיאלוגים ב' מושקוביץ ח:ז' 2
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
אזרחות ניצן נגר חיה
ח:זום
אנה שילת
 03אנגלית הלוי
ח:זום
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
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דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 שמונה פרקיםתורת המוזיקה ב'
לרמב"ם טל אל
בן נאים אבירן
מיכל
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 הטוב והרעתורת המוזיקה ב'
בהגות היהודית
בן נאים אבירן
דנציגר תומר
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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6

ב

הרכב א' בנארי אהרן
תרבות חזותית דגן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:מוזיקה תחתון
חומרים בפיסול שפיצר צילום איבי ארדי
בשמת
ציפי
ח:אולפן קולנוע
ח:מחשבים  -חדש
תנועה ב' אברמוביץ'' בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ילנה
ח:מחול עליון
ח:סדנת תיאטרון
מחול מודרני הולי-אור טכניקות
באימפרוביזציה זהבי
קראשפר ימית
דניאל
ח:מחול עליון
ח:נורית קציר
בימוי א' קלינסקי
תרבות חזותית -
ראובן
היברידית
ח:סדנה קטנה
ח:ח' / 3י' 3
כתיבה יוצרת רוט
בימוי א' קלינסקי
מנחם
ראובן
ח:אולפן קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן ח:סדנת תיאטרון
ח:קראוון ציור
תרבות חזותית דגן
שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
חומרים בפיסול שפיצר
תורת המוזיקה א'
ציפי
חנקין אהרון
ח:מחשבים  -חדש
ח:מוזיקה תחתון
תנועה ב' אברמוביץ''
צילום איבי ארדי
ילנה
בשמת
ח:סדנת תיאטרון
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני הולי-אור
בלט קלאסי ורון חורב
קראשפר ימית
ריקי
ח:מחול עליון
ח:מחול עליון
בימוי א' קלינסקי
טכניקות
ראובן
באימפרוביזציה זהבי
ח:סדנה קטנה
דניאל
כתיבה יוצרת רוט
ח:נורית קציר
מנחם
תרבות חזותית -
ח:אולפן קולנוע
היברידית
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:ח' / 3י' 3
ח:קראוון ציור
בימוי א' קלינסקי
ראובן
ח:סדנת תיאטרון
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מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

אזרחות ניצן נגר
אנה שילת
ח:ז' 1
כיתה נוספת 2
ח:ז' 2

מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

אזרחות ניצן נגר
אנה שילת
ח:ז' 1
כיתה נוספת 2
ח:ז' 2

ו

מחשבת ישראל
 הטוב והרעבהגות היהודית
דנציגר תומר
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עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
אזרחות ניצן נגר אנה
לייטמאן דניאלה
חורב ריקי
שילת
ח:זום
ח:ז' 1
ח:ז' 1
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
כיתה נוספת 2
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:ז' 2
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
לייטמאן דניאלה
חורב ריקי
ח:זום
ח:ז' 1
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
היסטוריה שובל
ח:מחול תחתון
*חנג
 01חנ"ג פנירי אורנה רישום סטוצ''ינסקי אילן
ח:זום
 02חנ"ג אטינגר יהונתן שמואל
ח:קראוון ציור
דיאלוגים  -הפקה חזם
גיא
ח:ז' 1
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
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יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
היסטוריה שובל
גיא
אילן
ח:זום
ח:ז' 1
עיוני ריאליזם
כיתה נוספת 2
ותאטרון ישראלי
ח:ז' 2
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
היסטוריה שובל
גיא
אילן
ח:זום
ח:ז' 1
עיוני ריאליזם
כיתה נוספת 2
ותאטרון ישראלי
ח:ז' 2
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

מבע קולנועי הדר
דגנית
ח:זום
יסודות העיצוב 2
לשון רוט רוני
מורלי ליזה
ח:ז' 1
דיאלוגים ב'
כיתה נוספת 2
מושקוביץ רועי
ח:ז' 2
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום

ו
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מבע קולנועי הדר
טכניקות בעבודת
דגנית
דמות  -גוף  -קבוצות
ח:זום
א'-ב' שפר אדם
יסודות העיצוב 2
לשון רוט רוני
ח:סדנה קטנה
היסטוריה שובל מורלי ליזה
*חנג
ח:ז' 1
סדנת חוץ  -מחול
דיאלוגים ב'
אילן
 01חנ"ג פנירי אורנה
כיתה נוספת 2
סדנה חוץ מחול
מושקוביץ רועי
ח:זום
 02חנ"ג אטינגר יהונתן
ח:ז' 2
ח:מחול תחתון
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה חזם
דיאלוגים  -הפקה
גיא
חזם גיא
ח:ז' 1
ח:זום
טכניקות בעבודת
דיאלוגים ב'
דמות  -גוף  -קבוצות
מושקוביץ רועי
א'-ב' שפר אדם
ח:זום
ערבית מורחב אילוז
ח:סדנה קטנה
דיאלוגים  -הפקה
קובי
סדנת חוץ  -מחול
חזם גיא
סדנה חוץ מחול
ח:זום
ח:מחול תחתון
היסטוריה מורחב
ערבית מורחב אילוז טכניקות בעבודת
יאבו סער
דמות  -גוף  -קבוצות
קובי
מתמטיקה זגורי
 Laddersקוג''ינסקי א'-ב' שפר אדם
לירון
ח:סדנה קטנה
שושנה
ח:זום
היסטוריה מורחב
ערבית מורחב אילוז
יאבו סער
מדע וטכנולוגיה לכל
קובי
מתמטיקה זגורי
 Laddersקוג''ינסקי  -הרחבה ויצמן רותם
לירון
שושנה
ח:זום
היסטוריה מורחב
ערבית מורחב אילוז מדע וטכנולוגיה לכל
יאבו סער
 הרחבה ויצמן רותםקובי
ערבית מורחב אילוז מדע וטכנולוגיה לכל
 הרחבה ויצמן רותםקובי
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תאריך 18/12/2020 :

גרסה  :תיכון לאמנויות  - 2021מערכת שעות

י"א -3פוגודה יונתן

א

1

2

טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
טכנולוגיות של
מערכות עריכה כהן
אסף
ח:קולנוע עריכה
טכניקות
באימפרוביזיציה ב
זהבי דניאל
ח:סדנה קטנה
בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ח:מחול עליון
תנועה א' אברמוביץ''
ילנה
ח:סדנת תיאטרון
תולדות הג'אז סקלס
רז פאול
ח:מחשבים  -מקלט
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
חומרים בעצוב שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש

ה

ו

ב

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
כיתה נוספת 3
חינוך פוגודה
חיה
ח:ח'  / 1י' 1
יונתן
ח:זום
היסטוריה שובל אילן
 03אנגלית הלוי ח:זום
ח:ח'  / 2י' 2
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
תרבות חזותית דגן
שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
פיתוח קול י"א -
קבוצה א' חן אילון
אילת
ח:סדנת תיאטרון
תרבות חזותית -
היברידית
ח:ח' / 3י' 3
מחול מודרני
הולי-אור קראשפר
ימית
ח:מחול תחתון
סאונד פינסקי
ליאור
ח:קולנוע עריכה

מחשבת ישראל
 שמונה פרקיםלרמב"ם טל אל
מיכל

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
כיתה נוספת 3
חינוך פוגודה
חיה
ח:ח'  / 1י' 1
יונתן
ח:זום
היסטוריה שובל אילן
 03אנגלית הלוי ח:זום
ח:ח'  / 2י' 2
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

אלתור סקלס רז
פאול
ח:מוזיקה עליון
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
פיתוח קול י"א -
קבוצה א' חן אילון מחשבת ישראל
 שמונה פרקיםאילת
ח:סדנת תיאטרון לרמב"ם טל אל
מיכל
מחול מודרני
הולי-אור קראשפר
ימית
ח:מחול תחתון
סאונד פינסקי
ליאור
ח:קולנוע עריכה
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי
ראובן
ח:סדנת תיאטרון
ציור  1בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור
דיאלוגים ב' מושקוביץ
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 03אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום

4

תולדות המחול
אברמוביץ'' ילנה
ח:ז' 1
הרכב א' בנארי אהרן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן
ח:מוזיקה תחתון
דיאלוגים א' קלינסקי
ראובן
ח:סדנת תיאטרון
דיאלוגים ב' מושקוביץ
רועי
ח:סדנה קטנה
תסריטאות נוטריקה
ניסים חיים
ח:כיתת קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:קראוון ציור

*אנגלית
 01אנגלית
סטון-הרמן דינה
ח:זום
 02אנגלית הוויט
חיה
ח:זום
 03אנגלית הלוי
אנדרו
ח:זום
 04אנגלית
קוג''ינסקי שושנה
ח:זום
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דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 שמונה פרקיםתורת המוזיקה ב'
לרמב"ם טל אל
בן נאים אבירן
מיכל
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
דיאלוגים א'
קלינסקי ראובן
ח:סדנה קטנה
תורת המוזיקה א'
חנקין אהרון
ח:מוזיקה תחתון
קומפוזיציה
אברמוביץ'' ילנה
ח:מחול תחתון
עריכה ברק נוי
מחשבת ישראל
ח:קולנוע עריכה
 הטוב והרעתורת המוזיקה ב'
בהגות היהודית
בן נאים אבירן
דנציגר תומר
ח:מוזיקה עליון
פיתוח קול י"א -
קבוצה ב' חן אילון
אילת
ח:נורית קציר
פיסול פירסט איריס
ח:סדנת פיסול
עיצוב גרפי שפיצר
ציפי
ח:מחשבים  -חדש
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הרכב א' בנארי אהרן
תרבות חזותית דגן
ח:מוזיקה עליון
הרכב ב' בן נאים אבירן שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
ח:מוזיקה תחתון
חומרים בפיסול שפיצר צילום איבי ארדי
בשמת
ציפי
ח:אולפן קולנוע
ח:מחשבים  -חדש
תנועה ב' אברמוביץ'' בלט קלאסי ורון חורב
ריקי
ילנה
ח:מחול עליון
ח:סדנת תיאטרון
מחול מודרני הולי-אור טכניקות
באימפרוביזציה זהבי
קראשפר ימית
דניאל
ח:מחול עליון
ח:נורית קציר
בימוי א' קלינסקי
תרבות חזותית -
ראובן
היברידית
ח:סדנה קטנה
ח:ח' / 3י' 3
כתיבה יוצרת רוט
בימוי א' קלינסקי
מנחם
ראובן
ח:אולפן קולנוע
ציור  2בן-טולילה מתן ח:סדנת תיאטרון
ח:קראוון ציור
תרבות חזותית דגן
שרון
ח:י"א  / 1י"ב 4
חומרים בפיסול שפיצר
תורת המוזיקה א'
ציפי
חנקין אהרון
ח:מחשבים  -חדש
ח:מוזיקה תחתון
תנועה ב' אברמוביץ''
צילום איבי ארדי
ילנה
בשמת
ח:סדנת תיאטרון
ח:אולפן קולנוע
מחול מודרני הולי-אור
בלט קלאסי ורון חורב
קראשפר ימית
ריקי
ח:מחול עליון
ח:מחול עליון
בימוי א' קלינסקי
טכניקות
ראובן
באימפרוביזציה זהבי
ח:סדנה קטנה
דניאל
כתיבה יוצרת רוט
ח:נורית קציר
מנחם
תרבות חזותית -
ח:אולפן קולנוע
היברידית
ציור  2בן-טולילה מתן
ח:ח' / 3י' 3
ח:קראוון ציור
בימוי א' קלינסקי
ראובן
ח:סדנת תיאטרון
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מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

ספרות נובל-קראוס
ליאת
ח:ח'  / 2י' 2
כיתה נוספת 3
ח:ח'  / 1י' 1

מתמטיקה
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
קיסלגוב ליאה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה
ח:זום
לייטמאן דניאלה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה רוקח
ח:זום
אריה
מתמטיקה זגורי
ח:זום
לירון
ח:זום

ספרות נובל-קראוס
ליאת
ח:ח'  / 2י' 2
כיתה נוספת 3
ח:ח'  / 1י' 1

ו

מחשבת ישראל
 הטוב והרעבהגות היהודית
דנציגר תומר
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עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
לייטמאן דניאלה
אזרחות דנציגר תומר חורב ריקי
ח:זום
ח:ז' 1
ח:ז' 3
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
כיתה נוספת 3
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:ספריה
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
עיבוד ותזמור בן נאים
אבירן
ח:מחשבים  -חדש
עיוני מעשי -
ריאליזים תירוש הכהן
נתנאלה אסתר
ח:סדנה קטנה
מוזיקה למחול ורון מתמטיקה
לייטמאן דניאלה
אזרחות דנציגר תומר חורב ריקי
ח:זום
ח:ז' 1
ח:ז' 3
מתמטיקה רוקח
עיוני מעשי -
כיתה נוספת 3
ריאליזים זהבי דניאל אריה
ח:ספריה
ח:זום
ח:סדנת תיאטרון
רישום סטוצ''ינסקי
שמואל
ח:קראוון ציור
בימוי סימן טוב יסמין
ח:אולפן קולנוע
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
אזרחות דנציגר
ח:מחול תחתון
*חנג
 01חנ"ג פנירי אורנה רישום סטוצ''ינסקי תומר
ח:זום
 02חנ"ג אטינגר יהונתן שמואל
ח:קראוון ציור
דיאלוגים  -הפקה חזם
גיא
ח:ז' 1
רישום ספרוני עדי
ח:סדנת פיסול
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יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
כיתה נוספת 3
גיא
ח:ח'  / 1י' 1
ח:זום
עיוני ריאליזם לשון רוט רוני
ותאטרון ישראלי ח:ח'  / 2י' 2
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

יסודות העיצוב 1
מורלי ליזה
ח:זום
שיעור ניהול
הפקה וחזרות חזם
כיתה נוספת 3
גיא
ח:ח'  / 1י' 1
ח:זום
עיוני ריאליזם לשון רוט רוני
ותאטרון ישראלי ח:ח'  / 2י' 2
פרץ יניב
ח:זום
סדנאות מחול
ורון חורב ריקי
ח:זום

מבע קולנועי הדר
דגנית
ח:זום
יסודות העיצוב  2כיתה נוספת 3
ח:ח'  / 1י' 1
מורלי ליזה
היסטוריה שובל
דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי אילן
ח:ח'  / 2י' 2
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום

ו
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טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
אזרחות דנציגר
*חנג
סדנת חוץ  -מחול
תומר
 01חנ"ג פנירי אורנה
סדנה חוץ מחול
ח:זום
 02חנ"ג אטינגר יהונתן
ח:מחול תחתון
דיאלוגים  -הפקה חזם
גיא
ח:ז' 1

11

ערבית מורחב אילוז
קובי

טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה
סדנת חוץ  -מחול
סדנה חוץ מחול
ח:מחול תחתון

12

ערבית מורחב אילוז
קובי
 Laddersקוג''ינסקי
שושנה

טכניקות בעבודת
דמות  -גוף  -קבוצות
א'-ב' שפר אדם
ח:סדנה קטנה

13

ערבית מורחב אילוז
קובי
 Laddersקוג''ינסקי
שושנה

מדע וטכנולוגיה לכל
 -הרחבה ויצמן רותם

ערבית מורחב אילוז
קובי
ערבית מורחב אילוז
קובי

מדע וטכנולוגיה לכל
 הרחבה ויצמן רותםמדע וטכנולוגיה לכל
 -הרחבה ויצמן רותם

14
15

ג

file:///C:/Users/owner/Downloads/timetable (43).html 15/15

18.12.2020

ד

ה

מבע קולנועי הדר
דגנית
ח:זום
יסודות העיצוב  2כיתה נוספת 3
ח:ח'  / 1י' 1
מורלי ליזה
היסטוריה שובל
דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי אילן
ח:ח'  / 2י' 2
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום
דיאלוגים ב'
מושקוביץ רועי
ח:זום
דיאלוגים  -הפקה
חזם גיא
ח:זום
היסטוריה מורחב
יאבו סער
מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
היסטוריה מורחב
יאבו סער
מתמטיקה זגורי
לירון
ח:זום
היסטוריה מורחב
יאבו סער

ו

