
לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י' אר
ינו

סיום מחצית א', 19 ה
חלוקת תעודות 
שכבות י"א, י"ב

סיום מחצית א', חלוקת תעודותסדנת מיניות

20 ו
21 שבת

אר
ינו

מבחן באנגלית לכיתות י'1, י'2, י'3, י'4, י'5, 22 א
י'6, י'8, י'9,  י'11                                        

תדרוך למסע שנתי (שיעורים 5-6 לפי 
חלוקת כיתות)

בגרות פנימית אזרחותביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה י"א2מבחן באנגלית לכיתות י'7, י'2310 ב
סיום מחצית א', חלוקת 24 ג

תעודות
ביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה י"א1, 4, 

                                                              10 ,5
תחרות מחשוב בית ספרי

10:00 מפגש פתיחה מסיבת סיום                      
תחרות מחשוב בית ספרי

השתלמות מב"ר                                         
מליאת מורים - סדנא בנושא פדגוגיה טיפולית                                      

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                        

25 ד

הקאתון מרכז יזמות (8:30-12:50)

ביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה  י"א1, 
                                                              10 ,5 ,4

הקאתון מרכז יזמות (8:30-12:50)
הקאתון מרכז יזמות (8:30-12:50)                   

צילומים לספר מחזור 8:30-13:00
ביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה  י"א1, סדנת מיניות26 ה

                  10 ,5 ,4
חידון השואה העירוני שלב בית ספרי27 ו

28 שבת

ינו

שבוע פרויקטים                                            טיול שנתי29 א
ביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה י"א2                                      

סיור לתלמידי כמיה אוניברסיטת באר שבעמבחן ניהול עסקי י"א4, י"א10               
ביוטכנולוגיה - פרויקט באוניברסיטה י"א2טיול שנתי30 ב
31 ג

הרצאה דיפלומטיה

סיור לתלמידי תקשורת י"א8                                   
הרצאה דיפלומטיה                                
ביולוגיה - ביוחקר                                  

מבחן אלקטרוניקה ומחשבים י"א3

מתכונת אנגלית בעל פה י"ב3, י"ב4, י"ב7, י"
ב8, י"ב9, י"ב11                                      

הרצאה דיפלומטיה

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                      

השתלמות מב"ר

אר
רו

פב

מתכונת אנגלית בעל פה י"ב1, י"ב2, י"ב5, י"01 ד
ב6, י"ב10                                                          

צילומים לספר מחזור 8:30-13:00 (לכיתות שלא 
נבחנות)

ביוטכנולוגיה - סיור בלמונטהסדנת מיניות02 ה
מבחן בכימיה, מבחן בפיסיקהמבחן ביוטכנולוגיה י'1, י'2, י'0310 ו

04 שבת

אר
רו

פב

סינמה דרייב05 א
ט"ו בשבטמעבדת חקר לתלמידי ביוטכנולוגיה מבחן בתנ"ךמבחן חינוך תעבורתיט"ו בשבט06 ב
מליאת מורים - סדנא בנושא פדגוגיה טיפולית                                      מבחן בספרותסדנאות איגי07 ג

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                                            

השתלמות מב"ר
08 ד



לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י' אר
רו

פב

צילומים לספר מחזור 8:30-13:00פעילות הסברה עם כלבי נחייהפעילות הסברה עם כלבי נחייה09 ה
10 ו

11 שבת

אר
רו

פב

צילומים לספר מחזור 8:30-13:00מבחן בגאוגרפיה י'6, י'8, י'1211 א
פעילות לשוחרים י"ב3 8:30-10:00פעילות לשוחרים י"א3 8:30-10:00פעילות לשוחרים י'3 138:30-10:00 ב
הרצאה לתלמידי דיפלומטיה ותקשורת 14 ג

(שיעורים 3,4)
מבחן הנדסת תעשייה וניהול י"א7, י"א9                                     

מבחן אנדרואיד/סייבר י"א1, י"א2, י"א4, י"
א5                                                                                        

מבחן מתמטיקה י"א6                                                    
הרצאה לתלמידי דיפלומטיה ותקשורת 

(שיעורים 3,4)

מבחן ביולוגיה מעבדה                                    
הרצאה לתלמידי דיפלומטיה ותקשורת (שיעורים 

(3,4

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                      

השתלמות מב"ר

יום צה"לסיור לבסיס פלמחים י'153 ד
מבחן  בתנ"ך (בדיקת התאמות)16 ה
מבחן בפיסיקה - חשמל, מבחן בכימיהמבחן מתמטיקה (חוץ מי"א6)17 ו

18 שבת

אר
רו

פב

19 א
מבחן בהיסטוריה  י"א3, י"א5, י"א7, י"א9, י"מבחן מדעי המחשב י'1, י'2, י'4, י'205 ב

א10                                                                          
בגרות פנימית היסטוריה י"א2  

מבחן מתמטיקה י"ב11

מבחן בפיסיקה - קרינה וחומר                     10:00-12:00 תרגיל התגוננות ארצי10:00-12:00 תרגיל התגוננות ארצי 21 ג
מבחן ביולוגיה                                      -10:00

12:00 תרגיל התגוננות ארצי

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                      

השתלמות מב"ר
22 ד
מבחן מתמטיקהמבחן באזרחות23 ה
מבחן בהיסטוריה24 ו

25 שבת

בר
פ

מבחן בגיאוגרפיה י"ב6, י"ב2611 א
מבחן מערכות ספרתיות י'3                         27 ב

סיור מגמת דיפלומטיה לשגריריות ארה"ב
סיור מגמת דיפלומטיה לשגריריות ארה"ב                        

מבחן סוציולוגיה י"א5, י"א7                                             
מבחן בגאוגרפיה י"א6

מבחן הנדסת תעשייה וניהול י'4, י'5                            28 ג
מבחן ניהול עסקי י'7

הצגה בהיכל התרבות החל מהשעה 12:00הצגה בהיכל התרבות החל מהשעה 12:00

רץ
מ

תחרות first דיקריט 01 ד
מבחן בביולוגיה י'21

תחרות first דיקריט 2מבחן באנגלית

תחרות first דיקריט 02 ה
2

תחרות first דיקריט 2בחינת בגרות מעבדה בע"פ כימיהמבחן תקשורת עיונית  י'7, י'10

מבחן בלשון03 ו
04 שבת

רץ
מ

מסיבת פוריםמסיבת פורים מסיבת פורים מסיבת פורים 05 א
תענית אסתרתענית אסתרתענית אסתרתענית אסתרתענית אסתר06 ב
פורים פורים פורים פורים פורים 07 ג
פורים פורים פורים פורים פורים 08 ד



לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י' רץ
מ

09 ה
מבחן מתמטיקה10 ו

11 שבת

רץ
מ

מבחן ביוטכנולוגיה י"א1, י"א2, י"א4, י"א5, מבחן בגאוגרפיה י'1211 א
י"א10                                                              

מבחן ניהול עסקי י"א4, י"א10                                      
מבחן במדעי המחשב י"א1, י"א2, י"א4, י"א5

בגרות פנימית ספרות

מבחן מערכות ספרתיות י'3                       13 ב
מבחן פייתון ומידע י'1, י'2, י'4, י'5                                  

מבחן בגאוגרפיה י'6

מבחן תקשורת עיונית י"א8                                    
מבחן מתמטיקה י"א6                                

הקלטות למסיבות סיום עם המפיק המוזיקלי 
החל מהשעה 10:30                                                 

בגרות חינוך גופני
יום המעשים הטובים                                                                   יום המעשים הטובים יום המעשים הטובים יום המעשים הטובים יום המעשים הטובים 14 ג

השתלמות  מוסדית לא רק להיסטוריונים מפגש 
פנים אל פנים                                                                      

השתלמות מב"ר
תחרות first דיקריט 15 ד

                                    4
ראיונות למגמות על-

איזורית

תחרות first דיקריט 4                                     בגרות בעל פה באנגליתסיור גאוגרפיה י"א6מבחן בביולוגיה י'1  
ראיונות למגמות על-איזורית

תחרות first דיקריט 16 ה
4

תחרות first דיקריט 4בגרות בעל פה באנגליתמבחן מתמטיקה

17 ו
18 שבת

רץ
מ

מבחן בגאוגרפיה י'8                                 19 א
מופע אתיופישראלי

מופע אתיופישראלי                                            מופע אתיופישראלי
מתכונת ביוטכנולוגיה י"ב1, י"ב2, י"ב10

מגמת דיפלומטיה - סיור למשרד החוץ 20 ב
ירושלים

השלמות לתלמידי first                           מבחן מבחן בתנ"ך
תקשורת עיונית י"ב7, י"ב8                                                               

מבחן מתמטיקה י"ב11                                      
מבחן פסיכולוגיה י"ב1, י"ב4, י"ב5                                     

מבחן בגאוגרפיה י"ב6
תחרות first ארצית                                        סיור ליד ושםתחרות first ארצית21 ג

השתלמות מב"ר
תחרות first ארציתמבחן בלשוןתחרות first ארצית22 ד
מבחן הנדסת תעשייה וניהול י"א7, י"א9                                   תחרות first ארצית23 ה

מבחן בביולוגיה
תחרות first ארציתמבחן מתמטיקה

24 ו
25 שבת

רץ
מ

26 א
סיור ירושלים

הדמייה בגרות מתוקשבת כימיה                      מועד ב' לשון
בגרות חינוך גופני

מתכונת לשון27 ב
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 28 ג
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 29 ד
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 30 ה
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 31 ו



לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י'
01 שבתאפר

יל
פר

א

חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 02 א
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 03 ב
חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח חופשת פסח 04 ג
חג פסח א'חג פסח א'חג פסח א'חג פסח א'חג פסח א'05 ד
חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח06 ה
חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח07 ו

חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח08 שבת

יל
פר

א

חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח09 א
חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח10 ב
חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח11 ג
שביעי של פסח שביעי של פסח שביעי של פסח שביעי של פסח שביעי של פסח 12 ד
מימונהמימונהמימונהמימונהמימונה13 ה
מתכונת מתמטיקה  י"א2 (שאלון 35582)14 ו

15 שבת

יל
פר

א

סיור גאוגרפיה י"ב6מועד ב' מתמטיקה16 א
מתכונת מתמטיקהמבחן חינוך תעבורתי17 ב
יום השואהיום השואהיום השואהיום השואהיום השואה18 ג
תחרות first עולמיתמועד ב' אנגליתתחרות first עולמית19 ד
תחרות first עולמיתמתכונת מתמטיקהמתכונת אנגליתמבחן בתנ"ךתחרות first עולמית20 ה
טקס משפחות שכולות                                    מועד ב' מתמטיקהתחרות first עולמית21 ו

תחרות first עולמית
תחרות first עולמיתתחרות first עולמית22 שבת

יל
פר

א

מתכונת כימיהמבחן בהיסטוריה23 א
מבחן בביולוגיה, מבחן בפיסיקה, בוחן כימיה                      24 ב

מבחן מסכם מתמטיקה י"א6
הרצאה -שניר                                          

יום הזיכרון לחללי 25 ג
מלחמות ישראל 

יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל 

יום העצמאות יום העצמאות יום העצמאות יום העצמאות יום העצמאות 26 ד
מבחן פיסיקה מעבדה                                    מתכונת תנ"ך27 ה

מועד ב' כימיה
מועד ב' פיסיקהמועד ב' תנךמבחן ביוטכנולוגיה י'1, י'2, י'2810 ו

29 שבת
מבחן  בהיסטוריה י"א3, י"א5, י"א7, י"א9, י"30 אאפר

א10                                                                      
הדמייה גאוגרפיה י"א6 

מבחן ספרות אנגלית

אי
מ

מועד ב' היסטוריה01 ב
השתלמות מב"רמבחן מתמטיקה02 ג
בגרות באנגלית בגרות באנגליתסיור לתלמידי גאוגרפיה03 ד
בגרות באנגלית בגרות באנגלית04 ה
מועד ב' ביולוגיה, פיסיקה, כימיה05 ו



לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י'

אי
מ

06 שבת

אי
מ

07 א
מבחן מדעי המחשב י'1, י'2, י'4, י'5                                              08 ב

מבחן בגאוגרפיה י'11
מתכונת ביוטכנולוגיה י"ב1, י"ב2, י"ב10                                  בגרות בלשון

מבחן מסכם מתמטיקה י"ב11
ל"ג בעומר ל"ג בעומר ל"ג בעומר ל"ג בעומר ל"ג בעומר 09 ג
הדמיה ביוטכנולוגיה י"א1, י"א2, י"א4, י"א5, 10 ד

י"א10
מתכונת ניהול עסקי י"א4, י"10                                   11 ה

מתכונת מדעי המחשב י"א1, י"א2, י"א4, י"
א5 

מתכונת פסיכולוגיה י"ב1, י"ב4, י"ב5

מועד ב' ביוטכנולויגה, ניהול עסקי, מדעי 12 ו
המחשב

חלוקת תעודות בגרות מחזור נ"ג

13 שבת

אי
מ

מבחן שכבתי באנגלית14 א
בגרות במתמטיקה בגרות במתמטיקה15 ב
בגרות במתמטיקה בגרות במתמטיקה16 ג
מבחן הדמייה חינוך תעבורתי17 ד
18 ה
יום ירושליםיום ירושליםיום ירושליםיום ירושליםיום ירושלים19 ו

20 שבת

אי
מ

מבחן בגאוגרפיה י'216 א
מתכונת מערכות ספרתיות י'3                    22 ב

מבחן בגאוגרפיה י'8
בגרות בתנך

צו בצוותא - צעיריםמבחן הנדסת תעשייה וניהול י'4, י'235 ג
בגרות בכימיה24 ד
ערב חג שבועות ערב חג שבועות ערב חג שבועות ערב חג שבועות ערב חג שבועות 25 ה
חג שבועות חג שבועות חג שבועות חג שבועות חג שבועות 26 ו

27 שבת

אי
מ

מתכונת ביוטכנולוגיה מועדי ב'28 א
מתכונת סוציולוגיה י"א5, י"א7                                                          מועדי ב'29 ב

מתכונת גאוגרפיה י"א6
בגרות פנימית מתמטיקה 3 יח"ל                  30 ג

מועדי ב'
מתכונת הנדסת תעשייה וניהול י"א7, י"א9                        

מתכונת אלקטרוניקה ומחשבים י"א3
בגרות פנימית תקשורת עיונית

מועד ב' סוציולוגיה, גאוגרפיה, תעשייה מועדי ב'31 ד
וניהול, אלקטרוניקה ומחשבים

יונ

בגרות מדעי המחשב                                     מועדי ב'01 ה
בגרות ניהול עסקי מנהל וכלכלה

02 ו
03 שבת

וני
י

בגרות (פנימית) בהיסטוריה  י"א3, י"א5, י"04 א
מסיבת סיום מחזור נ"דמסיבת סיום מחזור נ"דא7, י"א9, י"א10

מבחן תאוריה  (חינוך תעבורתי)05 ב



לוח אירועים ומבחנים תשפ"ג

כללישכבת י"בשכבת י"אשכבת י'

וני
י

בגרות בביולוגיה06 ג
07 ד
בגרות - מגמה                                                          08 ה

בגרות מדעי המחשב                                                                                                     
בגרות מגמה

09 ו
10 שבת

וני
י

11 א
בגרות בפיזיקה, בגרות במוטלבגרות בפיזיקה, בגרות במוטלבגרות מערכות ספרתיות י'123 ב
בגרות בפיזיקה מעבדה 13 ג
בגרות בביולוגיה מעבדה 14 ד
(בגרות בהיסטוריה)15 ה
16 ו

17 שבת

וני
י

18 א
בגרות ביוטכנולוגיה                                                19 ב

בגרות - סוציולוגיה
סיום מחצית ב', חלוקת תעודות וסיום שנת הלימודים תשפ"ג20 ג
חופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץ21 ד
חופשת קיץחופשת קיץבגרות באנגלית - מועד ב'חופשת קיץחופשת קיץ22 ה
חופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץ23 ו

חופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץחופשת קיץ24 שבת


