
 בס"ד

 מחצית ראשונה -חתשע" יאשכבת 
 שבת שישי חמישי רביעי   שלישי שני ראשון חודש

 תשרי

 

 16          כ"ו     15        כ"ה   

פתיחת לימוד 
 'מה יתרון'יחידת 

 19        כ"ט    18        כ"ח     17        כ"ז     

 

 20             ל'  

 ראש חודש 

 21           א     

 ראש חודש

 נח

 22        ב         חשון

 

 23    ג             

יום לימוד מרוכז 
יחידת 'מה יתרון' 

פיזיקה, ביולוגיה, 
 ערבית

 25            ה     24        ד        

 

 26          ו       

מרוכז יום לימוד 
 יחידת 'מה יתרון' 

 27             ז    

 

 28                ח

 ך לךל

 29             ט    חשון

 4יא מ"מ

 30           י      

יום לימוד מרוכז 
 יחידת 'מה יתרון'

 31           י"א 

 1,2,3יא "ממ

 1/11י"ב        

יום הזכרון לרצח 
 יצחק רביןרוה"מ 

 

 2          י"ג     

 

 4          ט"ו     3           י"ד    

 וירא

 5            ט"ז   חשון
 מבחן 

 'מה יתרון'
 4ספרות יא

 6             י"ז  

מגמת סיור 
  אומנות
 

 7           י"ח   

 

 8           י"ט   

 תושב"ע

    9כ'                

סיכום כתיבת מאמר 
 'מה יתרוןיחידת '

 10כ"א           

סוציולוגיה, 
 תיאטרון

 11       כ"ב     

 חיי שרה

 12           כ"ג  חשוון

 

 

 13           כ"ד 

 אנגלית

 14      כ"ה      

 טיול שנתי

 15       כ"ו      

 טיול שנתי

 16             כ"ז

 טיול שנתי

 18        כ"ט    17           כ"ח 

 תולדות
 חג הסיגד

 19          א       כסלו

 ראש חודש

 

 21            ג      20           ב       

 ון יום עי
הדסה הר 

 הצופים

 23            ה     22             ד   

 4יא הסטוריה

 

 25               ז   24           ו      

 ויצא 
 שבת הארגון

 26           ח      כסלו

 

 

 29        י"א     28             י            27            ט    

 לשון

 30       י"ב      

 

 2            "ד   י 1/12          י"ג

 וישלח

 3           ט"ו    כסלו

 תנ"ך

 4            ט"ז  

 

 5          י"ז     

 

  6            י"ח  

 

 7           י"ט   

 "ממ

              8                כ' 

 השלמת מבחניםיום 

 9           כ"א   

 וישב

 בתים פתוחים

 10          כ"ב   כסלו

 ביולוגיה מעבדה

 ריםאספת הו

 12           כ"ד  11          כ"ג   

הגשת חלופה 
 במחשבת

 13          כ"ה  

 הסטוריה

 נר ראשון

   14           כ"ו  

 חנוכה  שמח

 

 16           כ"ח  15            כ"ז 

 מקץ



 כסלו

 טבת

 19        א          18             ל     17           כ"ט

 ראש חודש

 

 20           ב     

 

 22ד                21                 ג

ספרות .מ
 והסטוריה

 

 23             ה   

 ויגש

 טבת
 

 24               ו  

בשבוע זה יתקיים 
ערב הורים אי"ה 

ת המסע לקרא
לפולין ומסע 

משואה לתקומה. 
תאריך מדויק 

 בהמשך
← 

 25            ז     

 אנגלית

מתכונת 
 4אנגלית יא

 26            ח    

 

 

 27            ט    

 יום עיון ביד ושם

אומנות .מ
 פסיכולוגיהו

 28י                 

צום עשרה 
 בטבת

 הגשת חמ"ד ועד

 29         י"א   

 

 

 

 31           י"ב  

 ויחי

 31         י"ג     טבת

 4ספרות יא

     1/1/18     י"ד

  מחשבת

 1,2,3יא

 2             ט"ו 

 

 3            ט"ז  

מתכונת 
 4אאנגלית י

 4        י"ז       

 אזרחות

 5       י"ח       

הגשת פרוייקט 
 באומנות

 

 6              י"ט

 שמות

 7           כ        טבת

 פיזיקה ערבית
 ביולוגיה

 

 8            כ"א  

הגשת פנקסי מעורבות 
 חברתית

 9            כ"ב  

 1,2,3יא ספרות

 10         כ"ג    

 

 11        כ"ד    

 "ממ

 13           כ"ו   12         כ"ה   

 וארא

 שבת שכבה
 חיפהב

 טבת

 שבט

 14          כ"ז   

 

 15           כ"ח 

בגרות חורף 
 4באנגלית יא

 16         כ"ט  

 

 17       א שבט

 אש חודשר

 תושב"ע

 18           ב     

מגמת הפקה 
 יבתיאטרון 

 

 19                ג 

 סוציולוגיה

 

 20             ד   

 בא

 21          ה       שבט

יום שיא 
מעורבות 
 חברתית

 23              ז    22             ו    

 לשון

 24                ח

 יום שיא ספרות

 

 25           ט     

הגשת חלופה 
 1בספרות, חלק 

 

 27         י"א    26              י   

 בשלח

 שבט

 

 29            י"ג  28           י"ב  

 תנ"ך

 30           "ד  י

נטיעות תנועות 
 הנוער

 31       ט"ו     

ראש השנה 
 לאילנות

 מ.אומנות
הגשת חלופה  

 בפסיכולוגיה

 1/2          ט"ז

 תעודות

 

 2            י"ז   

ספרות, .מ
הסטוריה, 
 תיאטרון

 3           י"ח   

 יתרו

 בהצלחה רבה לכל אחת ואחת 

 
 איתכן לאורך כל הדרך!


