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 חטיבות ותיכון –ה "תשעלוח אירועי סל תרבות 

 

 שכבות משתתפים שעות אולם שם המופע אריך                                                                    ת
 יא  ר"שז 41.11 הקאמרי קזבלן 41.31.32

 ב י ר"שז 41.11 הקאמרי קזבלן 41.31.32

– תזמורת המהפכה  4.33.32

 תזמורת חיה בסרט

 31.31 היכל התרבות

34.11 

          ט-ז אורט רמת יוסף

         יב-י

 4.11 היכל התרבות מהדקים 33.33.32

31.11 

 

 

34.31 

 רמות

 רמות

 בית וגן

 יעד

 ב חשמונאים"חט  

       י,ח-ז

    ט 

   י-ז

       

         ט -ז

 33.11  היכל התרבות אז'ספל ג'גו 41.33.32

34.21 

 ב חשמונאים"חט

 תיכון חשמונאים

          ט-ז

         יב-י

 אורט רמת יוסף 33.11 הקאמרי קזבלן 1.34.32

 תיכון חדש

    ט 

  יב-י

 ח ר"ב שז"חט 4.11,4.11 ס"ביה עמי גדליה 1.34.32

         יב-י אורט רמת יוסף 4.11-34.11 סינמטק חולון לחם בית–יום קולנוע  31.34.32

 י ר"תיכון שז 31.11,33.11 ס"ביה סביון ליברכט 2.3.31

        י,ט,ז רמות   4.11 היכל התרבות אפלין'שחק אותה צ 1.3.31

 4.31 היכל התרבות אפלין'שחק אותה צ 34.3.31

33.11 

 רמות

 ר"שז

 יא        ,ח

          ט-ז

 4.11 היכל התרבות מהדקים  1.3.31

 

 

 

31.11 

 אורט רמת יוסף

 תיכון חדש

 יעד

 שחף

 ב מילטון"חט

     ז

  ט-ז

      

      

 י          -ז

 ז ר"ב שז"חט 1.31,4.11,4.11 ס"ביה עפרה גלברט 41.3.31

 ט ר"ב שז"חט 4.11,4.11 ס"ביה ינאיהגר  41.3.31

         יב-ז תיכון חדש 31.11 היכל התרבות אז'ספל ג'גו 11.3.31

     י  ר"שז 41.11 בית החייל המקרה המוזר של הכלב 1.4.31

   יב,יא

 ט         -ז ר"ב שז"חט 33.11 היכל התרבות קונצרטה לשמונה 34.4.32

 יב     -יא תיכון חשמונאים 4.11-34.11 סינמטק חולון בית לחם–יום קולנוע  31.4.31

 יב        -ז בית וגן 31.31 אולם ספורט שקטק    34.4.31

 י  ר"שז 31.11 מדיטק איפה הים 3.1.31

 רמות 41.11 היכל התרבות המקרה המוזר של הכלב 4.1.31

 בית וגן

 יב  

 יב  

–  יום קולנוע 31.1.31

 יומני החופש

 איליי ובן

 אמיר וולף:מרצה

  אשכול פיס

1.31 

33.31 

  תיכון חדש

 ט-ז

 יב-י

 יא   אורט מילטון 41.11 היכל התרבות המקרה המוזר של הכלב 31.1.31

 יא   חשמונאים 41.11 היכל התרבות המקרה המוזר של הכלב 31.1.31

 תיכון חשמונאים 41.11 התרבותהיכל  המקרה המוזר של הכלב 33.1.31

 בית וגן

 ' י

 יא 

 י   אורט רמת יוסף 41.11 היכל התרבות המקרה המוזר של הכלב 34.1.31

 יב 

 יא-י תיכון בית וגן 4.11,31.31 ס"ביה לאה איני 31.1.31
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  4.11 היכל התרבות קובי אוז -געגועי 31.1.31

31.11 

 ט         -ז אורט מילטון

 יב        -י

 הכל עם הקול -שקטק 31.1.31

מדבר –אריק דוידוב 

 בחצוצרה

 4.11 היכל התרבות

31.11 

 יא        -י ר"שז

 יא        -י

 31.11 היכל התרבות הכיתה שלנו 42.1.31

 

41.11 

 תיכון חשמונאים

 אורט רמת יוסף 

 רמות

 יב -יא

 יא 

 יא           

 ז ר"ב שז"חט 4.11,33.11 מוזיאון בת ים סיור והדרכה 41.2.31

 ח ר"ב שז"חט 4.11,33.11 מוזיאון בת ים סיור והדרכה 11.2.31

 ז ר"ב שז"חט 4.11,33.11 מוזיאון בת ים סיור והדרכה 1.1.31

–  יום קולנוע 2.1.31

 אמיר וולף:מרצה

 איליי ובן:סרט

 ט,ז ר"ב שז"חט 4.11-34.11 סינמטק חולון

 ח ר"ב שז"חט 4.11-31.11 מוזיאון תל אביב סיור והדרכה 2.1.31

 ט ר"ב שז"חט 33.11  מוזיאון בת ים סיור והדרכה 31.1.31

 ח ר"ב שז"חט 4.11-31.11 מוזיאון תל אביב סיור והדרכה 34.1.31

 ז ר"ב שז"חט 4.11,33.11 מוזיאון בת ים סיור והדרכה 41.1.31

 ח-ז ב חשמונאים"חט 1.21-34.11 סינמטק חולון יום קולנוע 3.1.31

 -יום קולנוע 4.1.31

 איליי ובן:סרט

 יורם שפירא:מרצה

 ח-ז ב אורט מילטון"חט 1.11,33.11 אשכול פיס

 ז ב רמות"חט 11.30 אשכול פיס תמונה משפחתית 32.1.31

 


