
 

 
 

 

 

 
 תשע"ח חינוכי" 8צו " לתלמידי חטיבה עליונה בחירוםלמידה  לתרגיל  מערכת שעות 

 

 21.2.18יום ד'  20.2.18יום ג'  19.2.18יום ב'  18.2.18יום א'   
 -כניסה לשיעור  

 1כתה 
 -כניסה לשיעור

 2כתה 
 -כניסה לשיעור

 1כתה 
 -כניסה לשיעור

 2כתה 
 -כניסה לשיעור

 1כתה 
 -כניסה לשיעור

 2כתה 
 -כניסה לשיעור

 1כתה 
 -כניסה לשיעור

 2כתה 

16:00-16:30 

    ינון זעפרני ענת חג'ימה    שם המורה:

    לשון -עברית מדעי החברה    תחום הדעת:

נושא 
 השיעור:

   
תורת הענישה 
 )קרימינולוגיה(

    גזרת נעו"י

    יב' -יא'  יב'-י'    שכבת הגיל:

    כאןלכניסה למפגש לחץ  לכניסה למפגש לחץ כאן    קישור למפגש

17:00-17:30 

 מואפק יוספין סיון פלר  פלד-ד"ר ענת ליכטר סוהיר חסן אדוארדו לינה  יעל בוגין שם המורה:

יחידות  5 - 4אנגלית   היסטוריה מ"מ תחום הדעת:
 לימוד

 מוזיקה ומחול  מדעי החקלאות יח"ל 4-5מתמטיקה 
עברית לבתי ספר 

 ערביים

נושא 
 השיעור:

  ייחודה של שואה
Ted Talks to 

improve your 
English 

 מינימאליזים  כלבת פעולות על פונקציות
אסטרטגיות בהבנת 

 הנקרא

 יב' -ט'  יב' -יא'  יב'-י'  יח"ל 4-5יא'  יב' -י'  יב' -י' שכבת הגיל:
 לכניסה למפגש לחץ כאן לחץ כאן לכניסה למפגש  לכניסה למפגש לחץ כאן כאןלכניסה למפגש לחץ  לכניסה למפגש לחץ כאן  לכניסה למפגש לחץ כאן קישור למפגש

18:00-18:30 

 מרים רייסלר און-מוריה בר אדוארדו לינה  רויטל נאמן יהל שם המורה:
עאידה חמזה 

 מסארוה
 דבי סומך אלה סטבסקי

 ביולוגיה תולדות המוזיקה שפה ערבית תנ"ך ממ"ד היסטוריה חמ"ד ספרדית  ביולוגיה תחום הדעת:

נושא 
 השיעור:

האם הסרטן הוא 
 בלתי נמנע ?

 
מטיילים בספרדית 

בעקבות המוצ'ילרוס 
(MOCHILEROS) 

עליה וקליטה בעשור 
 הראשון

הרכיבו משקפיים: 
הנבואות של חגי 

 סטוריהיששינו ה
 ספרות ערבית

Carmina burana 
 מאת קארל אורף.

 תהנדסה גנטי

 יב' -יא  יב' -ט'  יב' -י'  יב' יא-י יב' -י'   יב' -יא'  שכבת הגיל:
 לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן לחץ כאןלכניסה למפגש  לכניסה למפגש לחץ כאן כאןלכניסה למפגש לחץ  לכניסה למפגש לחץ כאן  לכניסה למפגש לחץ כאן קישור לשיעור

19:00-19:30 

 סוהא רואשדה מחאמיד מוניר אילנית אזרואל כהן מחאמיד מוניר נעמי רייבשטיין דואני-דני גאלי אסנת יוטקו צרפתי בשאר פח'ר אלדין שם המורה:

 תחום הדעת:
דקדוק השפה 

למגזר  -הערבית
 הערבי

 מתמטיקה מדע וטכנולוגיה היסטוריה מדע וטכנולוגיה ביולוגיה צרפתית ביולוגיה

נושא 
 השיעור:

ניקוד וניתוח 

التشكيل )תחבירי 

 واإلعراب(

 אבולוציה
אהבה ואומנות 

 בצרפתית
 תרומת איברים

ציפורי בר בחצר 
 הבית

לאומיות הגורמים 
לצמיחת התנועות 

הלאומיות באירופה 
 19 -במאה ה

ציפורי הבר בחצר 
 הבית

אסימפטוטות 
 -בפונקציות שורש
השיעור יועבר 
 בשפה הערבית

 יח"ל5יא'  יב' -ט'  י' יא' יב' -ט'  יב'-י' יב' - יא' יא' יב' יב' -י', שכבת הגיל:
 לכניסה למפגש לחץ כאן פגש לחץ כאןלכניסה למ לכניסה למפגש לחץ כאן לחץ כאןלכניסה למפגש  לכניסה למפגש לחץ כאן כאןלכניסה למפגש לחץ  לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן קישור למפגש

20:00-20:30 

 אילן עמר   פאני ברזלאי רונית לבקוביץ בשאר פח'ר אלדין אסתר כהן חגית קליין שם המורה:

 ביולוגיה ביולוגיה תחום הדעת:
דקדוק השפה 

למגזר  -הערבית
 הערבי

לימודי ארץ ישראל    תנ"ך מ"מ ביולוגיה
 וארכיאולוגיה

נושא 
 השיעור:

מפארק  -שיבוט 
היורה ועד שיבוט 

 קוף...
 ביוחקר אקטואלי

ניקוד וניתוח 
التشكيل תחבירי )

 (واإلعراب

איך פותרים את 
בעיית מחסור 

 באיברים להשתלה?

חזון אחרית הימים, 
 -דמיינו עולם אחר

 1-4ישעיהו ב 

היהודים בירושלים   
 19של המאה ה

 יא-י   כתה יא' יב' -יא'  יב' -י'  יב' -י' יב'-י' שכבת הגיל:
 לכניסה למפגש לחץ כאן   לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן לכניסה למפגש לחץ כאן קישור למפגש

מדינת ישראל משרד 
החינוך המזכירות 
הפדגוגית אגף א' 

 לפיתוח פדגוגי

https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ea21f863d98666a74546f6a0f8c500e26
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ee4e49aa0a64d1f24f339bdbff7493914
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e87da3b30354fa20cd50085592221e908
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ebe02aacfb3be7930b7b3b2621832dc13
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=edd1e6728f57610c91dd2ad5e78589465
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e26e41bbdd555e24499f35a306e74a83c
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e25ceeb937b73836cb4652ab252aedab2
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e6060e0129b7bc92c180458bac0475a58
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e46f46608108dc297500985611ad08c5c
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ee30790bcfbe8524592a1b258c11efbb9
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ed4d7f4879c29ae057ea14131a47705df
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ea73387d7c13fcd269c76ac9c6e6643e4
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=eb4589c7f78f5e8e4574a4b86e420668a
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e16cb36c9806457978f12eb145bbba02b
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e19b270bdbe80d57b9a803a633d6d365b
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ea428762183eec9968cdbdfdecd528be5
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ede9310dbfdc318319a9bb2fc752e1499
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e39867887950278e86e8c3b7a6ddaf3ba
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=eddfe5f945d83873c2d2d30d190696849
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ec7ad6af2c15214e544e382591f0738a4
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e4635d0f43b1d1763ce05c5187eb47e30
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=eec37e241a47c17b780c97be96f0b6812
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e5ca59e39baeb740ffb9e0e8c2107e331
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=eb84adcc50a08cc1f21d00de441682883
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=ec18c2e826d854bc7151ed46c5b002922
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e64abb2d844da2031aade8569706e3b2d
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e9f8f1f09ebd10a1da91677d8f07745bc
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=eef8ece8ddec0324909eeef1b92e56fd3
https://lnet.webex.com/lnet/onstage/g.php?MTID=e5fa0a5ed0c592baacf687b0ff4a93863

