
ו"תשע- לוח בחינות מתכונת ובגרויות 

הערותאוכלוסית יעדשכבותשעת סיוםשעת התחלהסוגמקצועתאריךיום

28.2.16א

29.2.16ב

1.3.16ג

קרן (מואץ)ל "יח 5'יאתאום עם המוריםמתכונתפ"בע- אנגלית 2.3.16ד

3.3.16ה

4.3.16ו

5.3.16שבת

6.3.16א

7.3.16ב

8.3.16ג

'יב'יבתאום עם המוריםמתכונתפ"בע- אנגלית 9.3.16ד

קרן (מואץ)ל "יח 5'יאתאום עם המוריםמתכונתפ"בע- אנגלית 10.3.16ה

תאום עם המוריםמתכונתפ"בע- אנגלית 

11.3.16ו

12.3.16שבת

13.3.16א

כולם'יבתאום עם המוריםבגרותפ"בע- אנגלית 14.3.16ב

קרן (מואץ)ל "יח 5'יאתאום עם המוריםבגרותפ"בע- אנגלית 

15.3.16ג

ל מואץ" יח3'יאתאום עם המוריםמתכונתפ"בע- אנגלית 16.3.16ד

ל מואץ" יח3'יאתאום עם המוריםבגרותפ"בע- אנגלית 17.3.16ה

18.3.16ו

19.3.16שבת

20.3.16א

ביוטכנולוגיה' יאיאמתכונתמעבדה- ביוטכנולוגיה 21.3.16ב

22.3.16ג

פורים23.3.16ד

פורים24.3.16ה

פורים25.3.16ו

26.3.16שבת

מחול' יב'יבמתכונתתולדות המחול27.3.16א



(חניתה)אמנות ' יב'יבבגרותמעשי- אמנות 

(חנה)עיצוב ' יב'יבבגרותמעשי- עיצוב 28.3.16ב

29.3.16ג

30.3.16ד

2מתכונת ראשונה מתוך ביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח5' יב'יבמתכונת807- מתמטיקה 31.3.16ה

2מתכונת ראשונה מתוך ביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח4' יב'יבמתכונת805- מתמטיקה 

1'יא'יאמתכונתך"תנ

מחול' יב'יבבגרותתולדות המחול

תאטרון' יב'יבבגרותמעשי- תאטרון 1.4.16ו

2.4.16שבת

(שרה)תקשורת ' יב'יבמתכונתעיוני- תקשורת 3.4.16א

(מוטי)תקשורת ' יב'יבבגרותמעשי- תקשורת 4.4.16ב

ביוטכנולוגיה' יב'יבבגרותהדמיה ארצי- ביוטכנולוגיה 5.4.16ג

2מתכונת ראשונה מתוך למעט ביוטכנולוגיה- ל " יח5' יב'יבמתכונת807- מתמטיקה 6.4.16ד

2מתכונת ראשונה מתוך למעט ביוטכנולוגיה- ל " יח4' יב'יבמתכונת805- מתמטיקה 

2מתכונת ראשונה מתוך ל" יח5' יא'יאמתכונת581- מתמטיקה 

2מתכונת ראשונה מתוך ל" יח4' יא'יאמתכונת481- מתמטיקה 

2מתכונת ראשונה מתוך ל" יח3' יא'יאמתכונת381- מתמטיקה 

2מתכונת ראשונה מתוך ל" יח3' יא'יאמתכונת382- מתמטיקה 

'יב'יבשעות פורסמו במשובבגרותמעשי- ג "חנ7.4.16ה

8.4.16ו

9.4.16שבת

ל" יח3' יא'יאמתכונתA- אנגלית 10.4.16א

ל " יח3' יב'יבמתכונתB- אנגלית 

ל מואץ" יח3' יא, ל" יח4' יא, ל" יח3' יב'יא+ ' יבמתכונתC- אנגלית 

ל" יח4' יב'יבמתכונתD- אנגלית 

ל" יח5' יא, ל" יח4' יב'יא+ ' יבמתכונתE- אנגלית 

ל" יח5' יב'יבמתכונתF- אנגלית 

ל מואץ" יח5' יא, ל" יח5' יב'יא+ ' יבמתכונתG- אנגלית 

11.4.16ב

'יב'יבמתכונתאזרחות12.4.16ג

2'יא'יאמתכונתאזרחות

חופשת פסח13.4.16ד

חופשת פסח14.4.16ה

חופשת פסח15.4.16ו



חופשת פסח16.4.16שבת

חופשת פסח17.4.16א

חופשת פסח18.4.16ב

חופשת פסח19.4.16ג

חופשת פסח20.4.16ד

חופשת פסח21.4.16ה

חופשת פסח22.4.16ו

חופשת פסח23.4.16שבת

חופשת פסח24.4.16א

חופשת פסח25.4.16ב

חופשת פסח26.4.16ג

חופשת פסח27.4.16ד

חופשת פסח28.4.16ה

חופשת פסח29.4.16ו

חופשת פסח30.4.16שבת

מתכונת שניהל" יח5' יב'יבמתכונת807- מתמטיקה 1.5.16א

מתכונת שניהל" יח4' יב'יבמתכונת805- מתמטיקה 

רגילה+מתוקשבת'יא'יאמתכונתך"תנ2.5.16ב

2'יא'יאמתכונתהיסטוריה

3.5.16ג

'יב'יבמתכונתספרות4.5.16ד

יום השואה5.5.16ה

מתכונת שניהביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח5' יא'יאמתכונת581- מתמטיקה 6.5.16ו

מתכונת שניהביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח4' יא'יאמתכונת481- מתמטיקה 

מתכונת שניהביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח3' יא'יאמתכונת381- מתמטיקה 

מתכונת שניהביוטכנולוגיה בלבד- ל " יח3' יא'יאמתכונת382- מתמטיקה 

מדעי המחשב' יא'יאמתכונתמדעי המחשב

7.5.16שבת

2מתכונת ראשונה מתוך תאטרון' יב'יבמתכונתאמנות התאטרון8.5.16א

מדעי המחשב' יב'יבמתכונתמדעי המחשב

ביוטכנולוגיה' יא'יאבגרותמעבדה- ביוטכנולוגיה 9.5.16ב

(שרה)תקשורת ' יב'יבבגרותעיוני- תקשורת 

מתכונת שניהלמעט ביוטכנולוגיה- ל " יח5' יא'יאמתכונת581- מתמטיקה 

מתכונת שניהלמעט ביוטכנולוגיה- ל " יח4' יא'יאמתכונת481- מתמטיקה 

מתכונת שניהלמעט ביוטכנולוגיה- ל " יח3' יא'יאמתכונת381- מתמטיקה 



מתכונת שניהלמעט ביוטכנולוגיה- ל " יח3' יא'יאמתכונת382- מתמטיקה 

2מתכונת ראשונה מתוך 1'יב'יבמתכונתמנהל וכלכלה

2מתכונת ראשונה מתוך 2' יב1'יב'יבמתכונתחשבונאות

10.5.16ג

ל"יום הזכרון לחללי צה11.5.16ד

יום העצמאות12.5.16ה

ביולוגיה' יב'יבמתכונתמעבדה- ביולוגיה 13.5.16ו

פיזיקה' יב' יבמתכונתמעבדה- פיזיקה 

14.5.16שבת

'יא'יאבגרותך"תנ15.5.16א

ביולוגיה' יב'יבמתכונתביולוגיה

מתכונת שניה2'יא'יאמתכונתאזרחות

יב אמנות'יבמתכונתתולדות האמנות16.5.16ב

מדעי המחשב' יב'יבבגרותמדעי המחשב17.5.16ג

מדעי המחשב' יא'יאבגרותמדעי המחשב

ביוכימיה' יב'יבמתכונתביוכימיה

18.5.16ד

ל" יח3' יא'יאבגרותA- אנגלית 19.5.16ה

ל " יח3' יב'יבבגרותB- אנגלית 

ל מואץ" יח3' יא, ל" יח4' יא, ל" יח3' יב'יא+ ' יבבגרותC- אנגלית 

ל" יח4' יב'יבבגרותD- אנגלית 

ל" יח5' יא, ל" יח4' יב'יא+ ' יבבגרותE- אנגלית 

ל" יח5' יב'יבבגרותF- אנגלית 

ל מואץ" יח5' יא, ל" יח5' יב'יא+ ' יבבגרותG- אנגלית 

מתכונת שניהתאטרון' יב'יבבגרותאמנות התאטרון20.5.16ו

21.5.16שבת

22.5.16א

ל" יח5' יב'יבבגרות807- מתמטיקה 23.5.16ב

ל" יח4' יב'יבבגרות805- מתמטיקה 

ל" יח5' יא'יאבגרות581- מתמטיקה 

ל" יח4' יא'יאבגרות481- מתמטיקה 

ל" יח3' יא'יאבגרות381- מתמטיקה 

ל" יח3' יא'יאבגרות382- מתמטיקה 

משאבי אנוש עיוני' יב'יבמתכונתפ משאבי אנוש"הגנה בע24.5.16ג

משאבי אנוש עיוני' יב'יבבגרותפ משאבי אנוש"הגנה בע25.5.16ד



מתכונת שניה1'יב'יבמתכונתמנהל וכלכלה

מתכונת שניה2'יב + 1'יב'יבמתכונתחשבונאות

ג בעומר"ל26.5.16ה

27.5.16ו

28.5.16שבת

'יא'יאמתכונתלשון29.5.16א

מתכונת שניה2'יב + 1'יב'יבמתכונתספרות

ביולוגיה' יב'יבבגרותביולוגיה30.5.16ב

פיזיקה' יב' יבבגרותמעבדה- פיזיקה 

31.5.16ג

ביולוגיה' יב'יבבגרותמעבדה- ביולוגיה 1.6.16ד

פיזיקה' יב'יבבגרותמעבדה- פיזיקה 

2יב'יבמתכונתפ משאבי אנוש"הגנה בע

1'יב'יבבגרותמנהל וכלכלה2.6.16ה

1'יב'יבבגרותחשבונאות

ביוכימיה' יב' יבבגרותביוכימיה

תאטרון' יב'יבבגרותאמנות התאטרון

אמנות' יב'יבבגרותתולדות האמנות

2'יב'יבבגרותפ משאבי אנוש"הגנה בע

ערבית' יב'יבמתכונתערבית

'יא'יאמתכונתהסטוריה

3.6.16ו

4.6.16שבת

5.6.16א

'יב'יבבגרותאזרחות6.6.16ב

2'יא'יאבגרותאזרחות

1'יא'יאמתכונתהסטוריה

כלכלה' יא'יאמתכונתכלכלה7.6.16ג

8.6.16ד

'יב'יבבגרותספרות9.6.16ה

מתכונת שניה'יא'יאמתכונתלשון10.6.16ו

11.6.16שבת

שבועות12.6.16א

שבועות13.6.16ב

חלק מהתלמידיםביולוגיה' יב'יבבגרותביוחקר- ביולוגיה 14.6.16ג



פיזיקה' יב'יבמתכונתפיזיקה

מנהל עסקים' יב'יבמתכונתמנהל עסקים

חלק מהתלמידיםביולוגיה' יב'יבבגרותביוחקר- ביולוגיה 15.6.16ד

'יא'יאבגרותלשון16.6.16ה

מחכים לתאריך סופיערבית' יב'יבבגרות*פ "בע- ערבית 17.6.16ו

ביוטכנולוגיה' יב'יבמתכונתמעבדה- ביוטכנולוגיה 

אמנות' יב'יבמתכונתהיבטים בעיצוב

18.6.16שבת

19.6.16א

ביוטכנולוגיה' יב'יבמתכונתביוטכנולוגיה20.6.16ב

ערבית' יב'יבבגרותערבית21.6.16ג

22.6.16ד

'יא'יאבגרותהסטוריה23.6.16ה

מנהל עסקים' יב'יבבגרותמנהל עסקים24.6.16ו

25.6.16שבת

26.6.16א

פיזיקה' יב'יבבגרותפיזיקה27.6.16ב

ביוטכנולוגיה' יב' יבבגרותמעבדה- ביוטכנולוגיה 28.6.16ג

29.6.16ד

ביוטכנולוגיה' יב' יבבגרותביוטכנולוגיה30.6.16ה

אמנות' יב'יבבגרותהיבטים בעיצוב

כלכלה' יא' יאבגרותכלכלה

1.7.16ו

2.7.16שבת

3.7.16א

'יב+ ' יא'יב+ ' יאבגרות'אנגלית מועד ב4.7.16ב

5.7.16ג

6.7.16ד

7.7.16ה

8.7.16ו

9.7.16שבת

10.7.16א

'יב+ ' יא'יב+ ' יאבגרות'מתמטיקה מועד ב11.7.16ב

12.7.16ג

13.7.16ד



14.7.16ה

15.7.16ו

16.7.16שבת


