
 

              אלול תשע"ט - תשרי תש"פ  ספטמבר  2019
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 1 א' אלול

 פתיחת שנה"ל
 12:00 –פורום רכזים

 3 ג' אלול 2 ב' אלול
 

 ישיבות הכרות ט'
 

 מד"ן יא'

 4 ד' אלול

 
 ישיבות הכרות י'

 אסיפת הורים כללית
 ז'-ח'

 5 ה' אלול

 
 

 אסיפת הורים כללית ט'-י'

 7 ז' אלול 6 ו' אלול

 8 ח' אלול
 

 ישיבות הכרות ז', יא'
 9 ט' אלול

 

 מפגש חשיפה תכנית
 נחשון

 ישיבות הכרות ח'
 אסיפת הורים כללית

 יא', יב', ט'2
 

 10 י' אלול
 

 

 11 י"א אלול
 

 ט' 1- סיור פלמחים
 של"ח

 
 מד"ן יא'

 12 י"ב אלול
 

 ט' 2- סיור פלמחים של"ח
 

 שכבה ז' - מבדק עמית
  פעימה 1 - שיעורים 1+2

 14 י"ד 13 י"ג אלול
 אלול

 15 ט"ו אלול
 

 מבדק עמית ט' 3+4
 (רק ילדי אל"ה)

 
 מד"ן יא'

 
 ועדות שילוב ז'-ט'

 16 ט"ז אלול
 

 ז'-ח' - לומדים אחרת
 – פעילות בספריה

 ז' -  1+2
 ח' - 3+4

 

 17 י"ז אלול
 

 בחירות

 18 י"ח אלול
 י"ב-בעקבות לוחמים

 
 ט'4- סיור פלמחים של"ח

 
 יא' - הרצאה צו אחוד -

 שיעור 3

 19 י"ט אלול
  ט' 5- סיור פלמחים של"ח

 
 מיפוי מתמטיקה  ז' - 3-4

 
 מד"ן יא'

 
 מרוץ ערב - רצים באהבה

 20 כ' אלול
 
 

 21 כ"א
 אלול

 22 כ"ב אלול
 

 הדרכות שיננית חט"ב
 

 מבדק עמית ט' 3+4
 פעימה שניה (רק ילדי

 אלה)
 

 ועדות שילוב ז'-ט'

 23 כ"ג אלול
 

 י' – התכנסות
  בספריה 1+2?

 
  

 

 24 כ"ד אלול
 

 1+2 מגמת ג"ג +
 ייחודיות י', יא', יב' –
 הרצאה אוהד חמו

 

 25 כ"ה אלול
 

 ט' 3+ 6 - סיור פלמחים
  של"ח

 
 אולימפיאדת מתמטיקה
  - שלב א' - שיעורים 3+4

 

 26 כ"ו אלול
 

 תרגיל רעידת אדמה
 

 יום הכנה למסע ט' -
 תלמידים מובילים

 

 28 כ"ח 27 כ"ז אלול
 אלול



 
 3+4 י'+יא'+יב' - 

 מגמות ערבית -
  הרצאה בספריה
 הדרכות שיננית

 חט"ב
 

 יום גיבוש- ז'
 

 

 יא' - הכנה לצה"ל –

 משהב"ט 3-7
 

 מיפוי אנגלית ז' –  3-4

 משחק נבחרת כדורגל
 י'-יב'

 29 כ"ט אלול
 ערב ראש השנה

 30 א' תשרי
 ראש השנה

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      תשרי - חשון תש"פ אוקטובר  2019
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 1 ב' תשרי  
 ראש השנה

 2 ג' תשרי
 צום גדליה

 הדרכות שיננית
 חט"ב

 
 

 3 ד' תשרי
 

 תרגיל ירי טילים
 

 4 ה' תשרי
 הדרכות שיננית

 חט"ב

 

 5 ו' תשרי

 6 ז' תשרי
 תדרוך קב"ט ט', י"א

 

 7 ח' תשרי
 מבדק עמית פעימה

2 

 8 ט' תשרי
 ערב כיפור

 

 9 י' תשרי
 יום כיפור

 10 י"א תשרי
 ט' – סיור הכנה

  למסע – צוות מוביל
 

 12 י"ג תשרי 11 יב" תשרי

 13 י"ד תשרי
 ערב סוכות

 14 ט"ו תשרי
 סוכות

 

 משלחת לרוצ'סטר

 15 ט"ז" תשרי
 חוה"מ

 

 16 י"ז תשרי
 חוה"מ

 
 

 17 י"ח תשרי
 חוה"מ

 
 

 

 18 י"ט תשרי
 חוה"מ

 
 

 

 19 כ' תשרי
 חוה"מ

 

 20 כ"א תשרי
 הושענא רבה

 
 משלחת לרוצ'סטר

 

 21 כ"ב תשרי
 שמחת תורה

 

  22 כ"ג תשרי
 אסרו חג

 
 

 

 23 כ"ד תשרי
 
 

 
 

 24 כ"ה תשרי
 

 ערבית ט1, ט2, ט5,
  ט6 שעה 4-5

 

 

 25 כ"ו תשרי
 הגשת עבודה בג"ג

 ט1, ט2
 ערבית ט1 ט4, ט7

 שעה 1-2

 

 26 כ"ז תשרי
 
 
 

 

 27 כ"ח תשרי
 הגשת עבודה

 בג"ג  ט4, ט5, ט6,
  ט7

 תדרוך קב"ט
 מסעות ט' + י"א

 

 28 כ"ט תשרי
 משלחת לרוצ'סטר

 

 אנגלית שכבתי
  שעה 1-2

 
  

 29 ל' תשרי
 ט' - מסע שנתי

 
 
 

 30 א' חשון
 ט' - מסע שנתי

 
 
 

 31 ב' חשון
 ט' - מסע שנתי

 
 
 
 
 

  



 

                  חשון - כסלו תש"פ נובמבר  2019
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 2 ד' חשון 1 ג' חשון      

 3 ה' חשון
 ט' - המעורר - יום עיון -

 רצח רבין
 תח"י שילוב ז'+ט'

  ישיבות תל"א חנ"מ חט"ב

 6 ח' חשון  
 ט'7– סיור שלח פלמחים

 
 
 

 7 ט' חשון
 מתמטיקה שכבתי

  שעה 1-2
 

 9 י"א חשון 8 י' חשון

 10 י"ב חשון
 שבוע הסובלנות

 והדמוקרטיה
  יום הזיכרון לרצח רבין

 ישיבת תל"א חנ"מ חט"ב
 מדעים ט2 - 4-5

 11 י"ג חשון
 
 

 12 י"ד חשון
 

 אולימפיאדת רמון -
  שלב בי"ס 13:00

 13 ט"ו חשון
מדעים ט4, ט5, ט6 (שעה 5-6

( 
 ט7 שעה (3-4)

 

 14 ט"ז חשון
 

 15 י"ז חשון
 

 תום רבעון א'

 16 י"ח
 חשון

 17 י"ט חשון
  ט' - הרצאה יוסי שילוני
 מפגש פתיחה מועצת

 התלמידים - שיעורים 3,4,5
 - ספריה

 לשון שכבתי שעה 3-4
 תח"י דיפרנציאלי ז'+ט'

 18 כ' חשון
 
 

  19 כ"א חשון
 

 תנ"ך ט1 ( 1-2)
 ט7 (3-4)

 20 כ"ב חשון
 יום זכויות הילד הבינ"ל

 ישיבות פדגוגיות מורחבות

תנ"ך ט2, ט4, ט5, ט6 (
(1-2 

 21 כ"ג חשון
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות

 

 22 כ"ד חשון
 מרוץ מודיעין

 23 כ"ה
 חשון

 24 כ"ו חשון
 

 ישיבות פדגוגיות מורחבות

 25 כ"ז חשון
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות

 

 

 26 כ"ח חשון
 יום המאבק הבינ"ל
 באלימות נגד נשים

 ט' – שומר מסך
 (עינן) 10:00 – 11:30

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות

 27 כ"ט חשון
 חג הסיגד – יהדות אתיופיה

 תרבות ישראל - (שעה 2)
 ישיבות פדגוגיות מורחבות

 28 ל' חשון
 
 
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות

 
 

 29 א' כסלו
 מרוץ מודיעין

 (חלופי)ערבית
 הקבוצות של
 אילנית קסלסי

 

 

 30 ב'
 כסלו



 

                                    כסלו – טבת תש"פ דצמבר  2019
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 1 ג' כסלו

 
 

 2 ד' כסלו
 

 3 ה' כסלו
ספרות ט1 ( שעה 5

( 
 ט2( שעה 2)
 ט6 ( שעה 3)

 4 ו' כסלו
 ט' 1– סיור של"ח

 ת"א
 ספרות ט4 ( שעה 5)

 ט7 ( שעה 2)
 יום הורים – מחנכים

  ז'-יב'

 5 ז' כסלו

 
 

 יום הורים – מורים
 מקצועיים ז'-יב'

 6 ח' כסלו
 

 ספרות ט5 ( שעה
(2 

 7 ט' כסלו

  8 י' כסלו
 ט'1 עמ"ט - סיור
 למכון וולקאני

 
 היסטוריה ט5 (

 שעה 1-2)
 ט7 ( שעה 3-4)

 9 י"א כסלו
 

 10 י"ב כסלו
 של"ח- יום רשותי –

 פש"צים ח'+ ט'+
 מש"צים י'

 11 י"ג כסלו
 

 ט' 3+6– סיור של"ח
 ת"א

 
 

 12 י"ד כסלו
 
 

 13 ט"ו כסלו
 

 היסטוריה  ט6 (1-2)

 14 ט"ז כסלו

 15 י"ז כסלו
 ט'1 עמ"ט - סיור
 למכון וולקאני

 אזרחות ט4 (2-3)
 אזרחות ט1 (4-5)

 
 תחילת עבודה
 ארוכת טווח ג"ג

 16 י"ח כסלו
 ט' - התרמה למרכז

 לעיוור ולעל"ם -
 אחה"צ

 17 י"ט כסלו
 

 18 כ' כסלו
 ט' 4– סיור של"ח

 ת"א
 אזרחות  ט5 ( 3-4)

  ט2 ( שעה 5-6)
פיזיקה עמ"ט ט1 (

(4-5 
 חשל"ח חלופי - יום
 רשותי – פשצ"ים ט

 19 כ"א כסלו
 
 

 20 כ"ב כסלו
 
 

 אזרחות שכבתי

 21 כ"ג כסלו

 22 כ"ד כסלו
 חנוכה

 ט' - סמינר עמיתים

 23 כ"ה כסלו
 חנוכה

 ט - סמינר עמיתים

 24 כ"ו כסלו
 חנוכה

 25 כ"ז כסלו
 חנוכה

 26 כ"ח כסלו
 חנוכה

 27 כ"ט כסלו
 חנוכה

 28 ל' כסלו
 חנוכה

 29 א' טבת
 חנוכה

 30 ב' טבת
 חנוכה

 31 ג' טבת
 חנוכה

    



 

                 טבת – שבט תש"פינואר  2020
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 2 ה' טבת 1 ד' טבת    
 ט'5– סיור של"ח

 ת"א

 4 ז' טבת 3 ו' טבת

 5 ח' טבת
 
 

 6 ט' טבת
 מתמטיקה עמ"ט

 ט1 (שעה 4-5 )
 

 7 י' טבת
 

 8 י"א טבת
 

 ט' 7– סיור של"ח
 ת"א

 

 9 י"ב טבת
 ט'2 – סיור של"ח

 ת"א
  ט1- מכון וייצמן
 חזרה גנראלית

 למופע

 10 י"ג טבת
 

 מופע שייכות בית
 ספרי

 11 י"ד טבת

 12 ט"ו טבת
 -שבוע למניעת
 פגיעות מיניות

 

 13 ט"ז טבת
 

 אנגלית ( 1-2)

 15 י"ח טבת 14 י"ז טבת
 
 

 16 י"ט טבת
 

  מתמטיקה שכבתי (
 שעה 1-2)

 18 כ"א טבת 17 כ' טבת

 19 כ"ב טבת
 

 ט'2 סיור אמנות
 פיזיקה ט1, ט4, ט5,

 ט6 ( 3-4)
 ט2, ט7 (1-2)

 

 20 כ"ג טבת
 

 ט' - הצגה 'הניצחון
 הסופי' - בהיכל

 התרבות?
 
 

 21 כ"ד טבת
 
 

  22 כ"ה טבת
 
 

 23 כ"ו טבת
 

 ערבית ט1, ט2, ט5,
 ט6 ( 4-5)

 24 כ"ז טבת
 

ערבית ט4, ט7 (
(1-2 

 תום מחצית א'

 25 כ"ח טבת

 26 כ"ט טבת
 מדעים ט2 (3-4)

 
 תחילת רבעון ג'

 
 

 28 ב' שבט 27 א' שבט
מדעי המחשב ט1(

(3-4 
 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז'-יא'

 29 ג' שבט
 ט' 1- סיור של"ח

 ברפיליה
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז'-יא'

 
 

 30 ד' שבט
 פש"צים ח'-ט' - טיול
 גיבוש (בשיתוף מס'

 משצים משכבה י')
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז'-יא'

 

 31 ה' שבט
 מדעים ט1

 



 

                    שבט - אדר תש"פ פברואר  2020
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 1 ו' שבט        

 2 ז' שבט
 

 3 ח' שבט
 
 
 ב

 4 ט' שבט
 

 5 י' שבט
 ט' 2– סיור של"ח

 ברפיליה

 6 י"א שבט
 

 8 י"ג שבט 7 י"ב שבט
 
 

 9 י"ד שבט
 מדעים ט2 (1-2)
 -השבוע הלאומי
 לגלישה בטוחה
 - שבוע הקיימות
 ואיכות הסביבה
 -שבוע עמ"ט

 

 10 ט"ו שבט
 

 11 ט"ז שבט
 

 12 י"ז שבט
 אזרחות ט1, ט2,

 ט5
 ט' 3+6– סיור של"ח

 ברפיליה

 13 י"ח שבט
 

 ט' 7– סיור של"ח
 ברפיליה

 14 י"ט שבט
 

 חלוקת
 תעודות

 מחצית א'

 15 כ' שבט

 16 כ"א שבט
לשון שכבתי (1-2

( 
 מליאת סיכום

 מחצית

  18 כ"ג שבט 17 כ"ב שבט
 
 

 19 כ"ד שבט
  מדעים ט5, ט6 (

 5-6), ט7 ( 3-4)
 

 ט' 4– סיור של"ח
 ברפיליה

 

 20 כ"ה שבט
 

 ט' 5– סיור של"ח
 ברפיליה

 

 ערב מגמות

 21 כ"ו שבט
 

 22 כ"ז שבט

 23 כ"ח שבט
גיאוגרפיה שכבתי (

(1-2 

 24 כ"ט שבט
 מתמטיקה

  שכבתי  מועד ב'

 25 ל' שבט
 

 26 א' אדר
 ט'- י' אליפות

 כדורגל עירונית
 
 

 27 ב' אדר
 

 28 ג' אדר
 
 
 

 29 ד' אדר



 

 

                                    אדר - ניסן תש"פמרץ  2020
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 1 ה' אדר

 
  ז' - עשרת הדיברות

 
 ישיבות

 דיפרנציאליים עולים
 לז' + י'-יא'

 

 2 ו' אדר

 
 י' - חידון מורשת

   עירוני באולם 1-4

 3 ז' אדר
 ז'-ח' אליפות כדורגל

 עירונית (חלופי)
 

 תרגיל התגוננות
 ארצי

 4 ח' אדר
 ט'- י' אליפות

 כדורגל עירונית
 (חלופי)

 
 ח' 3+5– סיור של"ח

 מודיעין

 5 ט' אדר
 

 ח' 4– סיור של"ח
 מודיעין

 
 יא' - מגמת מד"ח -
  סדנת אילוף כלבים

 7 י"א אדר 6 י' אדר

 8 י"ב אדר
 

 הפנינג פורים

 9 י"ג אדר
 תענית אסתר

 10 י"ד אדר
  פורים

 11 ט"ו אדר
 שושן פורים

 12 ט"ז אדר
 

 סימולציות בגרות
 מתוקשבת אנגלית?
 יא' - מגמת פיזיקה -
  סיור בלונה פארק

 

 14 י"ח אדר 13 י"ז אדר

 15 י"ט אדר
 ז'2+ח'2 - בצלאל?
 ט'2 סיור אמנות

 
 תדרוך קב"ט

 לקראת גיחה ח'
 דיפרנציאליים ז'-ח'

 
 ישיבות פדגוגיות

 מצומצמות יב'

 16 כ' אדר
 
 
 

 בגרות באנגלית
 מתוקשבת

   17 כ"א אדר
 ח' 6– סיור של"ח

 מודיעין
 

 בגרות באנגלית
 מתוקשבת

 
 ז' - התרמה

 לאקי"ם, ילדים
 בסיכוי, אלסם -

 אחה"צ

 18 כ"ב אדר
 

 ח'-ט' –  של"ח
 בשביל ישראל

 פשצים

 
 בגרות באנגלית

 מתוקשבת

 19 כ"ג אדר
 

 ח-ט גיבוי גשם
 של"ח

 20 כ"ד אדר
 

 תום רבעון ג'

 21 כ"ה אדר



 

 22 כ"ו אדר
 שבוע המעשים
 הטובים והכרת

 הטוב
 

 ז' - מצלמה בזמן

 
 היום הבינ"ל למאבק

 בגזענות
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות ז'-יא'

 23 כ"ז אדר
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות ז'-יא'

 
 ח' - המירוץ
  לאנרגיה

1+2 
3+4  

 תדרוך קב"ט –
 גיחה ח'

 24 כ"ח אדר
 מבחן מעשי מסכם

 חנ"ג יב'

 
 יא' - מגמת מד"ח -

 סיור בבני ברק

 
 ישיבות פדגוגיות

 מורחבות ז'-יא'

 25 כ"ט אדר
 ח' – גיחה

 
 ישיבות פדגוגיות

 מורחבות ז'-יא'
 
 

 26 א' ניסן
 ח' – גיחה

 
 מבחן מסכם חנ"ג

 יב' (חלופי)
 

 ישיבות פדגוגיות
 מורחבות ז'-יא'

 
 

 27 ב' ניסן
 שעון קיץ

 שכבה א' - יום
  הבוגר

 
  מצעד האקלים

 28 ג' ניסן
 
 
 
 
 

 י'-יא' - מגמת
 תיאטרון - הצגת

 ערב

 29 ד' ניסן
 

  ז' - עשרת הדיברות
 

 תדרוך קב"ט
 לקראת מסע י'

 
 ט' - לגעת

  בהיסטוריה - שואה
 

 ימי הורים – מחנכים
 ז'-יא' + יב' תעודות

 30 ה' ניסן
 ימי הורים – מורים
 מקצועיים ז'-יא' +

 יב' תעודות
 

 ט' - לגעת
  בהיסטוריה - שואה

     31 ו' ניסן

 
 
 
 
 

                    ניסן - אייר תש"פ אפריל  2020



 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 4 י' ניסן 3 ט' ניסן 2 ח' ניסן 1 ז' ניסן    

 8 י"ד ניסן 7 י"ג ניסן 6 י"ב ניסן 5 י"א ניסן
 ליל הסדר

 

 9 ט"ו ניסן
 פסח

 

 10 ט"ז ניסן
 חוה"מ

 11 י"ז ניסן
 חוה"מ

 12 י"ח ניסן
 חוה"מ

 13 י"ט ניסן
 חוה"מ

 14 כ' ניסן
 חוה"מ

 15 כ"א ניסן
 שביעי של פסח

 16 כ"ב ניסן
 אסרו חג

 18 כ"ד ניסן 17 כ"ג ניסן

 19 כ"ה ניסן
 

 ז' - עשרת הדיברות
 

 תדרוך קב"ט מסע י'

 20 כ"ו ניסן
 שבוע משואה

 לתקומה

 
 י' – מסע על
 חומותייך

 
 ח' - מוזיאון הרצל

 וסיור בהר

 21 כ"ז ניסן
 יום הזיכרון לשואה

 ולגבורה – טקסים
 

 י' – מסע על
 חומותייך

 22 כ"ח ניסן
  י' – מסע על

 חומותייך
 

 ח'-ט' – צעדת
 השביל המחבר

 23 כ"ט ניסן
 י' – מסע על
 חומותייך

 
 *לילה*

 י'-י"א – צעדת הל"ה
 משצים

 24 ל' ניסן
 

 *לילה*
 י'-י"א – צעדת הל"ה

 משצים

 25 א' אייר

 26 ב' אייר
 

 מעברים –
 דיפרנציאלים ט',

 עולים לי'

 
 ישיבת מעברים
  חנ"מ עולים לי'

 

 28 ד' אייר  27 ג' אייר
 יום הזיכרון - טקסים

 29 ה' אייר
 יום העצמאות

 30 ו' אייר
 
 
 

  
 

 



 
 פעילות בבית "יד

 לבנים" שכבה ז' שני
 סבבים

 

 

        אייר – סיוןמאי 2020

  תש"פ

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 1 ז' אייר      

 
 בדיקת רופא שיניים-

 חטב

 2 ח' אייר

 3 ט' אייר
 

 ז' - עשרת הדיברות

 4 י' אייר
 שכבה י' הצגה

 השנה היפה בחיי

 
 בדיקת רופא שיניים-

 חטב

 5 י"א אייר
 יום בע"ח

 
 ט'1 – סיור של"ח

 רמלה
 

 ז' - מבחן מפמ"ר
 במתמטיקה אפשרי

 גם 6.5)

 

 6 י"ב אייר
 ט' 4– סיור של"ח

 רמלה
 

 ז' - לא התכוונתי -
 בספריה - 10:00

 7 י"ג אייר
 ט'2 – סיור של"ח

 רמלה
 

 י'+יא'+יב' - סיור
 מגמת אמנויות

 העיצוב

 9 ט"ו אייר 8 י"ד אייר
 
 

 10 ט"ז אייר
 ז'2+ח'2 - בצלאל?

 

 11 י"ז אייר
 

 12 י"ח אייר
 ל"ג בעומר

 13 י"ט אייר
 ט' 3+6 – סיור של"ח

 רמלה

 14 כ' אייר
 ט' 7– סיור של"ח

 רמלה

 16 כ"ב אייר 15 כ"א אייר



 
 הערכה מסכמת

 חנ"מ י'-יא'

 17 כ"ג אייר
 

 יום המאבק
 בלהט"בופוביה

 
 ז' - תיבות בריחה -
 אל עמי - לשריין שני

 חדרם
 

 הערכה מסכמת
 חנ"מ ז'-ח' - צהרים

 19 כ"ה אייר 18 כ"ד אייר
 

 ט' 5– סיור של"ח
 רמלה

 
 ח'1 מבחן במדעי

 המחשב

 20 כ"ו אייר
 

 ח'-ט' – צעדת
 ירושלים פשצים

 
 ט'1 מבחן במדעי

 המחשב
 

 מד"ן יא'

 21 כ"ז אייר
 
 
 
 
 

 י'-יא' - מגמת
 תיאטרון - הצגת

 ערב

 22 כ"ח אייר
 יום ירושלים

 
 תום מחצית ב' ז'-יא'

 23 כ"ט אייר

 24 א' סיון
 

 ז' - עשרת הדיברות

 25 ב' סיון
 

 ט' - מבחן מפמ"ר
 במתמטיקה

 
 מד"ן יא'

 26 ג' סיון
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז' - י"א

 27 ד' סיון
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז' - י"א

 

 28 ה' סיון
 ערב שבועות

 29 ו' סיון
 שבועות

 
 
 

 30 ז' סיון
 שבועות

 31 ח' סיון
 היום הבינ"ל
 למניעת עישון

 
 מד"ן יא'

      

 



 

 סיון - תמוז תש"פיוני  2020
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

  ישיבות פדגוגיות

 מצומצמות ז' - י"א
 1 ט' סיון

  
 סיור - מכון לחקר
 הימים – ז'1 עמ"ט

 
 ישיבות פדגוגיות

 מצומצמות ז' - י"א

 2 י' סיון
  

 ז'1 מבחן במדעי
  המחשב

 
 ישיבות פדגוגיות

 מצומצמות ז' - י"א

 3 י"א סיון
  ט' – סיור של"ח

 רמלה
 

 ח' - לגעת
 בהיסטוריה -

 ירושלים
 

 מד"ן יא'
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז' - י"א

 4 י"ב סיון
 ט' – גיבוי סיור
 של"ח רמלה

 
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז' - י"א

 5 י"ג סיון
 
 

 ישיבות פדגוגיות
 מצומצמות ז' - י"א

 6 י"ד סיון

 8 ט"ז סיון 7 ט"ו סיון
 

 מד"ן יא'

 11 י"ט סיון 10 י"ח סיון 9 י"ז סיון
 

 מד"ן יא'

 13 כ"א סיון 12 כ' סיון

 14 כ"ב סיון
 

 מליאת סיכום שנה

 15 כ"ג סיון
 

 מד"ן יא'

 16 כ"ד סיון
 יב- מסיבת סיום

 17 כ"ה סיון
 

  יא- צו אחוד

 19 כ"ז סיון 18 כ"ו סיון
 סיום שנה"ל

 20 כ"ח סיון

 23 א' תמוז 22 ל' סיון 21 כ"ט סיון
 
 
 

 27 ה' תמוז 26 ד' תמוז 25 ג' תמוז 24 ב' תמוז



 

     30 ח' תמוז 29 ז' תמוז 28 ו' תמוז

 

  



 

 
                      תמוז – אבטיוטהיולי  2020

 תש"פ
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 4 י"ב תמוז 3 י"א תמוז 2 י' תמוז 1 ט' תמוז    

 8 ט"ז תמוז  7 ט"ו תמוז 6 י"ד תמוז 5 י"ג תמוז
 
 

 11 י"ט  תמוז 10 י"ח תמוז 9 י"ז תמוז

 18 כ"ו תמוז 17 כ"ה תמוז 16 כ"ד תמוז 15 כ"ג תמוז 14 כ"ב תמוז 13 כ"א תמוז 12 כ' תמוז

 23 ב' אב  22 א' אב 21 כ"ט תמוז 20 כ"ח תמוז 19 כ"ז תמוז
 
 
 

 25 ד' אב 24 ג' אב

 30 ט' אב 29 ח' אב 28 ז' אב 27 ו' אב 26 ה' אב
 
 
 

  31 י' אב
 
 

 

 



 

 מועדים תשפ"א:

 

  22-28.10.20  מסע לפולין מחזור יג'

 


