
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 נהל הפדגוגייהמ
 בחינות בכיר אגף

  הטיוט - (5102) ה"עלוח מועדי בחינות קיץ תש
 ולנבחני משנה בוגרים י"ב-רק לתלמידי י"א

 

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
 במאי 8, איירב טי" במאי 7באייר,  י"ח במאי 6באייר,  י"ז במאי 5באייר,  ט"ז  במאי 4באייר,   ט"ו במאי 3באייר,  י"ד 

  
 

 כימיה

  
 

 פיזיקה
 רמעבדת חק

 בעומר ל"ג
 

 
 

 עברית לערבים
 עברית לדרוזים

 

 במאי 15, באייר ו"כ  במאי 14, באיירה "כ  במאי 13 ,"ד באיירכ במאי 10, "ג באיירכ במאי 11, "ב באיירכ במאי 12, איירב "אכ
 o  

 
 אנגלית

 

 
 מעבדה בביוטכנולוגיה

 
  מעבדה בביולוגיה

 יח"ל 5 

  

 במאי 00, ד' בסיון במאי 01, ג' בסיון  במאי 02, ב' בסיון במאי 11, א' בסיון במאי 18, איירב ט"כ במאי 17, "ח באיירכ

 

 יום

 ירושלים

  
 צרפתית
 אמהרית

 ערבית ליהודים
 רוסית

 o  
 

 מתמטיקה
 

  

 במאי 04, ו' בסיון  מאיב 01, בסיון אי" מאיב 08 ,י' בסיון מאיב 07, ט' בסיון במאי 06, ח' בסיון במאי 05 ,ז' בסיון 

     חג אסרו שבועות
 תנ"ך

------------ 
 מורשת דרוזית

 

  במאי 31, בסיון י"ג   ביוני 5, בסיון י"ח  ביוני 4, בסיון י"ז  ביוני 3, בסיון ט"ז  ביוני 0,בסיון ט"ו  ביוני 1, בסיון י"ד 

  
 

 )כללי, דתי ועצמאי( פרותס
 מחשבה ומוסר )עצמאי(

 (ראל )דתימחשבת יש
 

   
 ב' בהמחשמדעי 

 
-------------- 

 
 שבמדעי המח

 

 םחג לנוצרי     

 חג למוסלמים 
   11:22בשעה בחינות המתקיימות    
      13:22בשעה בחינות המתקיימות     

 14:32בחינות המתקיימות החל מהשעה    ---



 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 נהל הפדגוגייהמ
 בחינות בכיר אגף

 
 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 ביוני 10, בסיון כ"ה  ביוני 11, "ד בסיוןכ ביוני 12, "ג בסיוןכ ביוני 1, "ב בסיוןכ ביוני 8, בסיון כ"א  ביוני 7, בסיון 'כ

 'אטכנולוגי מקצוע  
------------ 

 מבוא לתקשורת המונים
 מדעי הסביבה

 ת מחקר במדה"חושיט
 סוציולוגיה

 תולדות האמנות והבנתה
 חינוך גופני

 אמנות התיאטרון
 
 

   
--------- 

 אזרחות

 

 ביוני 11 ,ב' בתמוז ביוני 18, א' בתמוז ביוני 17' בסיון, ל ביוני 16"ט בסיון, כ ביוני 15"ח בסיון, כ ביוני 14ז בסיון, כ"

   
 ליהודים היסטוריה

 (א+ב ומוגבר)
לערבים  היסטוריה 
  לדרוזיםהיסטוריה 

    
 ביולוגיה

 מערכות מחשב  -ביולוגיה 
 יח"ל 3מעבדה   –ביולוגיה 

 סיום

 שנת הלימודים

 ביוני 06, ט' בתמוז ביוני 05, ח' בתמוז ביוני 04, ז' בתמוז ביוני 03, ו' בתמוז ביוני 00, ה' בתמוז ביוני   01, ד' בתמוז

  
 ליהודים עברית ) א' + ב'(

 

 לערביםערבית 
 ערבית לדרוזים

 
 

 

 מחשבת ישראל )כללי(  
 תלמוד ותושבע"פ )דתי(

 תושבע"פ )כללי(
 דינים )עצמאי(

 יח"ל( 3יהדות )
 סלאםידת הא

 

 

 ביולי 3בתמוז,   ט"ז ביולי 0בתמוז,  ט"ו ביולי 1בתמוז,  ד י" ביוני 32בתמוז,  ג י" ינביו 01בתמוז,  ב י" ביוני 08בתמוז,  אי"

  
 פיזיקה

 
 ט"במו

 
  מדעי הטכנולוגיה

 
 

 'במקצוע טכנולוגי  
 

 גאוגרפיה
 

 פסיכולוגיה
 מדעי המדינה

 כלכלה
 חקלאות

 סלאםיעולם הערבים והא
 לימודי ארץ ישראל

 

 ביולי 12 ,בתמוז כ"ג  ביולי 1, בתמוז כ"ב  ביולי 8, בתמוז כ"א ביולי 7, ' בתמוזכ ביולי 6, בתמוז י"ט ביולי 5בתמוז,  י"ח

 
 צום

 תאנגלי
 מועד ב'

 מתמטיקה  
 מועד ב'

 

 םחג לנוצרי     

 חג למוסלמים 
   11:22בשעה בחינות המתקיימות    
      13:22בשעה בחינות המתקיימות     

 14:32בחינות המתקיימות החל מהשעה    ---


