
 

 ""כשאמנות וחינוך נפגשים        29/3/20יום ראשון  –מערכת שעות                    הרצליה -גורדון לאמנויות

 

 

 

 

 

  

  

 ב -שכבות א ראשון -שעות

  שיוך משימות 9:00 -8:30

  סבב מה נשמע -שעה וחצי שיחות אישיות עם תלמידי הכיתה 10:30 -9:00

 'ו שכבת שכבת ה' שכבת ד'  'שכבת ג שעות
8:30- 9:15 

סבב  8:30 -8:45 
מלב  -מה נשמע

 אל לב

 יעל שטמחול א+סיגל. 1ו ניר - קולנוע - דינה 1ה מחול תמי+ .ג שירה 1ד אורלי.י מחול +מיכל  1ג
 .בשירה-ןתיאטרו+שירי 2ו  רותם -פלסטית.+אאפרת 2ה מיה + תיאטרון עדי 2ד אליענה +תיאטרון יעל.פ 2ג

 ל.שקולנוע יע+ סופי 3ו סימה 3ה עודד -א.פלסטית + נועה 3ד עירית 3ג

 אנגלית-גלית 4ו תיאטרון + אסף דלית 4ה אושרת -קולנוע  +-.רסיגל  4ד אורלי.ט א.פלסטית +לצלי 4ג

 
 ערה -רב תחומי     דינה 1ה .גשירה  1ד מיכל -1ג 10:00-9:15

   מיה -תיאטרון    אפרת 2ה מרסלו חנ"ג 2ד פ.יעל  2ג
 יעל שט -מחול    סימה+מחול דניאל 3ה חנ"ג-דנה 3ד .ייאורל-מחולעירית+ 3ג
 רוית -פלסטית .א    מתמטיקה-שירי 4ה .רסיגל  4ד צליל 4ג
 .שיעל -ולנועק      

 +נלי+עדן+חגיליאור -מוזיקה   

 

 .אסיגל 1ו דינה 1ה  חנ"ג-דנה  1ד מיכל 1ג 10:30-10:00
 שירי 2ו מתמטיקה-להא 2ה עדי 2ד אורלי.י -מחול 2ג
 אנגלית-גלית 3ו ענת 3ה אנגלית -.ג רהשי 3ד חנ"ג-מרסלו 3ג
 אסף אטרוןית+סימה 4ו דלית 4ה סיגל.ר 4ד שחר-מוזיקה 4ג



 
 

 ""כשאמנות וחינוך נפגשים        30/3/20יום שני  –מערכת שעות                      הרצליה -גורדון לאמנויות

 
 

 

                                    

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 שכבת ו שכבת ה' שכבת ד'  שכבת ג שעות
8:30- 9:15 

 8:45- 8:30 
 -סבב מה נשמע

 מלב אל לב

 אושרת -קולנוע + .איגלס 1ו מיה תיאטרון+ דינה 1ה טעלינ א.פלסטית +  .גשירה 1ד אנגלית -שירה.ס  1ג
 אנגלית-גלית 2ו מתמטיקה-אלה 2ה מחול שיר+עדי 2ד חנ"ג -דנה 2ג

 סמדר מחול+סופי 3ו  רוית-פלסטית.+אסימה 3ה +מוטי מוזיקהנועה 3ד אליענה תיאטרון+ עירית 3ג

 ניר -קולנוע _+ענת 4ו יעל שט +מחולדלית 4ה אסף תיאטרון+ .רסיגל 4ד מוזיקה שחף +צליל 4ג

 
 .אסיגל  1ו חנ"ג-מרסלו 1ה מתמטיקה-אלה  -1ד  מוזיקה מוטי  1ג 10:00-9:15

עדי 2ד  .פיעל 2ג  עותר -א. פלסטיתשירי+  2ו .שיעל -קולנוע אפרת+  2ה 
  סופי 3ו חנ"ג-דנה 3ה נועה 3ד  אנגלית -שירה.ס  3ג
 סימה 4ו דלית 4ה אנגלית-.גשירה 4ד  צליל 4ג

 
 אנגלית-גלית 1ו דינה 1ה סמדר-מחול - קב א אליענה-תיאטרון   1ג 10:30-10:00

 שירי 2ו חנ"ג-דנהאפרת+  2ה עודד -א.פלסטית - קב א אנגלית -שירה.ס 2ג
 מתמטיקה-.אסיגל 3ו +ענתסימה 3ה ניר- קולנוע - קב א עירית 3ג
 יקהזמו - קב א חנ"ג-מרסלו 4ג

 +חגי+ליאור+נליעדן
 שפה-סופי 4ו חנ"ג-דנהדלית+ 4ה

   מיה -תיאטרון - קב א מיכל לא נמצאת בשני

 ערה-רב תחומי - ב אק

 ו'-שי+גלעד שכבות ג' -מקהלה 11:30 -10:45 

 ב -שכבות א שני -שעות

  שיוך משימות 9:00 -8:30

  סבב מה נשמע -צי שיחות אישיות עם תלמידי הכיתהשעה וח 10:30 -9:00



 

 

 ""כשאמנות וחינוך נפגשים        31/3/20יום שלישי  –מערכת שעות                      הרצליה -גורדון לאמנויות

 

 

 

   

                                    

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 ב -שכבות א שלישי -שעות

  שיוך משימות 9:00 -8:30

  סבב מה נשמע -צי שיחות אישיות עם תלמידי הכיתהשעה וח 10:30 -9:00

 שכבת ו שכבת ה' שכבת ד'  שכבת ג שעות
8:30- 9:15 

סבב  8:30 -8:45 
מלב  -מה נשמע

 אל לב

 חנ"ג-דנה+.אסיגל 1ו נטעלי-פלסטית.אדינה+  1ה שירה.ג 1ד א.פלסטית רעות -מיכל 1ג
 דניאל מחול שירי+ 2ו תמי-מחולאפרת+ 2ה אושרת -+ קולנוע  יעד 2ד אורלי.ט א.פלסטית+.פיעל 2ג

 מיה + תיאטרון סופי 3ו .שיעל -קולנוע+סימה 3ה   נועה 3ד  עירית 3ג

 אנגלית-גלית 4ו ניר -קולנוע  +דלית 4ה .רסיגל 4ד אליענה תיאטרון+  צליל 4ג

 
 רוית -א.פלסטית+ .אסיגל 1ו אנגלית-שירה.ג 1ה מתמטיקה-אלה  1ד  מיכל 1ג 10:00-9:15

 שירי 2ו אפרת 2ה יעד 2ד .פיעל 2ג
 חנ"ג-דנהסופי+ 3ו מתמטיקה-דינה 3ה דניאלמחול נועה+ 3ד +א.פלסטית נטעליעירית  3ג

 +סופי שפהסימה 4ו אנגלית-שירה.ס 4ה רעותפלסטית .א+.רסיגל 4ד צליל 4ג

 
 שפה-ופיס 1ו תמי  מחול -קב א  מוזיקה שחרשירה.ג+ 1ד חנ"ג-דנה 1ג 10:30-10:00

 יקהזמו -קב א  עדי 2ד .פיעל 2ג
 +ליאור+עדן+נליחגי

 אנגלית-גלית  2ו

 מתמטיקה-.אסיגל 3ו ערה רב תחומי - קב א נועה  3ד אורלי.י-מחול 3ג
 מתמטיקה-אלה 4ו מיה - תיאטרון -קב א  חנ"ג-מרסלוסיגל.ר+ 4ד אנגלית-שירה.ס 4ג
  ניר- קולנוע -קב א   

 רוית -א.פלסטית -קב א 



 

 ""כשאמנות וחינוך נפגשים        1/4/20יום רביעי  –מערכת שעות                      הרצליה -גורדון לאמנויות

 

 

 

 

   

                                    

  

 

 ב -שכבות א רביעי -שעות

  שיוך משימות 9:00 -8:30

  סבב מה נשמע -צי שיחות אישיות עם תלמידי הכיתהשעה וח 10:30 -9:00

 'שכבת ו שכבת ה' שכבת ד'  'שכבת ג שעות
8:30- 9:15 

סבב מה  8:30 -8:45 
 מלב אל לב -נשמע

 + תיאטרון שירה.ג 1ד מיכל 1ג
 אילנית

 אנגלית-גלית 1ו שט יעל-מחולדינה+  1ה

 .שיעל+קולנוע  -שירי 2ו מוזיקה גלעדאפרת+ 2ה עדי  2ד אורלי.י מחול+ .פיעל 2ג

 פלסטית רעות+ א. סופי 3ו  אנגלית -שירה.ס 3ה בה.ירש-+ תיאטרוןנועה  3ד ףשח מוזיקהעירית+ 3ג

 תמי חולמ+סימה -4ו שחר + מוזיקהדלית 4ה  סמדר מחול+ .רסיגל 4ד צליל 4ג

 
 ערה -רב תחומי דינה 1ה שירה.ג 1ד             שחר מיכל+מוזיקה 1ג 10:00-9:15

 רותם -פלסטית.א פרתא 2ה +א.פלסטית עודדעדי 2ד .פיעל 2ג
 מוטי-מוזיקה מוזיקה עדןסימה+ -3ה  נועה 3ד עירית 3ג
  סמדר -מחול אנגלית-שירה.ס 4ה   .רלסיג 4ד אורלי.י מחולצליל+  4ג
 אושרת -קולנוע   

 אילנית -תיאטרון

 
 .אסיגל 1ו אנגלית -שירה.ג 1ה ערה -רב תחומי -קב ב  מיכל 1ג 10:30-10:00

 חנ"ג-מרסלו 2ו אנגלית-שירה.ס 2ה רותם-א.פלסטית -קב ב .פיעל 2ג

 מוזיקה' קב ב עירית 3ג
 +נלי+חגי+ליאורעדן

 אנגלית-גלית 3ו מתמטיקה-דינה 3ה

 מתמטיקה-אלה 4ו מתמטיקה-שירי 4ה סמדר-מחול  -קב ב צליל 4ג 

   .שיעל -קולנוע -קב ב 
 אילנית - אטרוןית -קב ב



 "כשאמנות וחינוך נפגשים        2/4/20יום חמישי  –מערכת שעות               הרצליה -גורדון לאמנויות

 

 

 

 

   

                                    

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 'שכבת ו שכבת ה' שכבת ד'  'בת גשכ שעות
8:30- 9:15 

סבב  8:30 -8:45 
מלב  -נשמע מה

 אל לב

 .אסיגל 1ו +מוזיקה עדןדינה 1ה .שיעל - שירה ג + קולנוע 1ד  מיתעתיאטרון  + מיכל 1ג
 גלעד + מוזיקהשירי 2ו אנגלית -שירה.ס 2ה עדי  2ד .פיעל 2ג

-+תיאטרוןסימה -3ה  אושרת -+ קולנוע נועה 3ד עירית 3ג
 שירה.ב

 + מוטי מוזיקהסופי 3ו

 ענת 4ו דלית 4ה שחר +מוזיקה.רסיגל 4ד צליל  4ג

 
 שפה-ופיס 1ו דינה 1ה שירה.ג 1ד מיכל 1ג 10:00-9:15

 שירי 2ו אפרת+תיאטרון אילנית 2ה גלעד +מוזיקהעדי 2ד .פיעל 2ג
 מתמטיקה-סיגל -3ו אנגלית-שירה.ס 3ה  נועה  3ד שחר-מוזיקה  3ג
 +מוזיקה מוטיסימה 4ו עודד-+ א.פלסטית דלית 4ה סיגל.ר 4ד לצלי  4ג

 
 שירה.ב-ן+תיאטרו.אסיגל 1ו שיר-מחול -קב ב  עדי 1ד מיכל 1ג 10:30-10:00

 שירי 2ו תםרו-א.פלסטית -קב ב  אנגלית-שירה.ג 2ד שחר-מוזיקהיעל.פ+ 2ג
 סופי 3ו אושרת - קולנוע -קב ב  נועה 3ד תיעיר  3ג
 חנ"ג-מרסלו 4ו אילנית - תיאטרון -קב ב  סיגל.ר 4ד צליל 4ג
  ערה רב תחומי -קב ב   

 יקהזמו -קב ב 
 +ליאור+עדן+נליחגי

 ב -שכבות א חמישי -שעות

  שיוך משימות 9:00 -8:30

  סבב מה נשמע -צי שיחות אישיות עם תלמידי הכיתהשעה וח 10:30 -9:00


