
מתכונות וימי עיון

ז בניסן"כ, ראשון23/04/2017

תפורסם מערכת מיוחדתיב-יאיב+יום עיון מתמטיקה יאז בניסן"כ, ראשון23/04/2017

יום הזיכרון לשואהחזרה מחופשת הפסחח בניסן"כ, שני24/04/2017

14:0015:25יבשיעורים נוספים אלקטרוניקהח בניסן"כ, שני24/04/2017

16:0019:00יבמתכונת ביולוגיהח בניסן"כ, שני24/04/2017

ט בניסן"כ, שלישי25/04/2017

יאמתכונת אנגלית יאבניסן' ל, רביעי26/04/2017

17:4019:15יבביולוגיה' שיעור הכנה מעבבניסן' ל, רביעי26/04/2017

13:4516:45יבמתכונת מעבדה ביולוגיהבאייר' א, חמישי27/04/2017

17:4019:00יבהשלמת פרוייקטים אלקטרוניקהבאייר' א, חמישי27/04/2017

יב5שיעור מתמטיקה יב באייר' ב, שישי28/04/2017

יב4מתכונת מתמטיקה יבבאייר' ב, שישי28/04/2017

11:0012:30יאשיעור מחשבים לתלמידי אלקטרוניקהבאייר' ב, שישי28/04/2017

ישיבה- מ "תז' פרבאייר' ג, שבת29/04/2017

יב-יאיב-מתכונת אנגלית יאבאייר' ד, ראשון30/04/2017

ל"יום הזיכרון לחללי צהבאייר' ה, שני01/05/2017

יום העצמאותבאייר' ו, שלישי02/05/2017

יבב"ת ביולוגיה לכתות י"שובאייר' ז, רביעי03/05/2017

מרתון ובסופו מבחן13:0019:0012יב(כולל שיעורים) (חילופית.ה)גיאוגרפיה באייר' ח, חמישי04/05/2017

עמיחי ולד13:0015:151בוגרים43211ביולוגיהבאייר' ח, חמישי04/05/2017

13:0016:0024יב43381ביולוגיהבאייר' ח, חמישי04/05/2017

מיכאלי, סומר, יצהרי, ולד16:0017:304בוגרים43003ביולוגיהבאייר' ח, חמישי04/05/2017

08:3011:15יב4/5שיעור מתמטיקה יב באייר' ט, שישי05/05/2017

11:0012:30יאשיעור מחשבים לתלמידי אלקטרוניקהבאייר' ט, שישי05/05/2017

ישיבה- ק "אח' פרבאייר' י, שבת06/05/2017

יבל" יח5/4- מתכונת מתמטיקה יב א באייר"י, ראשון07/05/2017

יאל" יח5- מתכונת מתמטיקה יא ב באייר"י, שני08/05/2017

יאל" יח4- מתכונת מתמטיקה יא ב באייר"י, שני08/05/2017

תלמידים 2יאמתכונת מדעי המחשבג באייר"י, שלישי09/05/2017

14:0015:25יאשיעורי אלקטרוניקה יאד באייר"י, רביעי10/05/2017

17:4019:10יבשיעורי אלקטרוניקה יבד באייר"י, רביעי10/05/2017

מיכאל שאג, מ אוריאל"י13:0014:152בוגרים16102אנגליתו באייר"ט, חמישי11/05/2017

עז צוקרמו13:0014:451בוגרים16115'אנגלית ספרות דו באייר"ט, חמישי11/05/2017

לעסרי13:0014:451בוגרים16117'ו- אנגלית ספרות ו באייר"ט, חמישי11/05/2017

סילברט' קב13:0014:1511יא16381אנגלית או באייר"ט, חמישי11/05/2017

מיכאל שאג14:4516:151בוגרים16103'שאלון ב-אנגליתו באייר"ט, חמישי11/05/2017

עז צוקרמו15:1516:301בוגרים16106'שאלון ה-אנגליתו באייר"ט, חמישי11/05/2017

לבנון+פנקס' קב15:1516:3068יב-יא16481אנגלית הו באייר"ט, חמישי11/05/2017

פנקס+סילברט' קב16:4518:1540יב-יא16382אנגלית גו באייר"ט, חמישי11/05/2017

לבנון' קב17:0018:4531יב16582אנגליתו באייר"ט, חמישי11/05/2017

הראש08:3010:45יבל" יח5- מתכונת מתמטיקה יב ז באייר"ט, שישי12/05/2017

יבל" יח4- מתכונת מתמטיקה יב ז באייר"ט, שישי12/05/2017

חפשית- פר אמור ז באייר"י, שבת13/05/2017

ג בעומר"לח באייר"י, ראשון14/05/2017

ט באייר"י, שני15/05/2017

יאל" יח5- מתכונת מתמטיקה יא ט באייר"י, שני15/05/2017

יאל" יח4- מתכונת מתמטיקה יא ט באייר"י, שני15/05/2017

מאיר ברנדוויין+עמנואל כץ10:0013:002בודדים899381מדעי המחשבבאייר' כ, שלישי16/05/2017

יאמתכונת אזרחות יאא באייר"כ, רביעי18/05/2017

התחלה סיום

הערות ' מס

נבחנים

כיתה

(ז"תשע'ח בניסן ה"כ, מעודכן ליום שני) ז         "קיץ תשע- ב"י-א"כיתות י- לוח מועדי מתכונות ובחינות בגרות 

ל"יסמלבגרויות תאריך ויום  שעת הבחינהלמניינם



16:4519:15יבמתכונת אלקטרוניקה יבא באייר"כ, רביעי18/05/2017

17:3019:15יבמתכונת אלקטרוניקה יבב באייר"כ, חמישי18/05/2017

יעקב-בן' קב14:0017:0024יב43386מעבדה- ביולוגיה ב באייר"כ, חמישי18/05/2017

יאמתכונת ספרות יאג באייר"כ, שישי19/05/2017

ישיבה- בחוקותי -פר בהרד באייר"כ, שבת20/05/2017

ה באייר"כ, ראשון21/05/2017

לעסרי13:0015:151בוגרים35807שאלון שני- מתמטיקה ו באייר"כ, שני22/05/2017

גיא שבתאי' קב13:0015:0017יא35382מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

אלטמן+מיטלמן' קב13:0014:4536יב35482מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

הראש' קב13:0015:1522יב35582מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

עז צוקרמן13:0015:001בוגרים35803שאלון שלישי- מתמטיקה ו באייר"כ, שני22/05/2017

רינשמידט, נעמת, אשכנזי13:0014:453בוגרים35805שאלון שני- מתמטיקה ו באייר"כ, שני22/05/2017

רינשמידט, נעמת, אשכנזי15:3019:003בוגרים35804מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

ריבלין+אלטמן' קב15:3019:0065יא35481מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

גיא שבתאי' קב15:3017:0019יא35381מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

אלטמן' קב15:4519:1528יא35581מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

פרץ, ולד, לעסרי15:4519:153בוגרים35806מתמטיקהו באייר"כ, שני22/05/2017

ז באייר"כ, שלישי23/05/2017

10:4012:40יב-יאיב+מתכונת תלמוד יאח באייר"כ, רביעי24/05/2017

יום ירושליםריקודגליםח באייר"כ, רביעי24/05/2017

אלקנה עמיאור10:0012:301בוגר19205ערביתט באייר"כ, חמישי25/05/2017

אלקנה עמיאור13:3015:151בוגר19204ערביתט באייר"כ, חמישי25/05/2017

אלקנה עמיאור15:4517:151בוגר19102ערביתט באייר"כ, חמישי25/05/2017

יבמתכונת דינים ומבואט באייר"כ, חמישי25/05/2017

יאשיעור סיכום ספרות יאט באייר"כ, חמישי25/05/2017

יאמתכונת לשון יאבסיון' א, שישי26/05/2017

חופשית- במדבר ' פרבסיון' ב, שבת27/05/2017

יבבסיון' ג, ראשון28/05/2017

מתכונת הסטוריה יבבסיון' ד, שני29/05/2017

יבגיאוגרפיה+שיעורים אלקטרוניקהבסיון' ד, שני29/05/2017

13:0015:3074יא34281אזרחותבסיון' ד, שני29/05/2017

אוברמן13:0015:301יא34284אזרחות לעולה חדשבסיון' ד, שני29/05/2017

ערב חג השבועותערב חג השבועותבסיון' ה, שלישי30/05/2017

שבועותשבועותו בסיון, רביעי31/05/2017

יב-יאיב+ תלמוד יא2מתכונתבסיון' ז, חמישי01/06/2017

בסיון' ח, שישי02/06/2017

חפשית- נשא ' פרבסיון' ט, שבת03/06/2017

בסיון' י, ראשון04/06/2017

לעסרי13:0015:001בוגרים9111ספרותא בסיון"י, שני05/06/2017

13:0014:3073יא9181ספרותא בסיון"י, שני05/06/2017

אוברמן13:0014:301יא9184ספרות לעולה חדשא בסיון"י, שני05/06/2017

יביום עיון גיאוגרפיהב בסיון"י, שלישי06/06/2017

ג בסיון"י, רביעי07/06/2017

מיכאלי, לעסרי10:0011:302בוגרים6104דינים ומבוא משנה ברורהד בסיון"י, חמישי08/06/2017

רינשמידט, פרץ, מיכאלי12:0014:303בוגרים6207'תלמוד בד בסיון"י, חמישי08/06/2017

12:0014:3067יא6281תלמודד בסיון"י, חמישי08/06/2017

12:0014:3066יב6381תלמודד בסיון"י, חמישי08/06/2017

ו בסיון"ט, שישי09/06/2017

ישיבה- בהעלותך ' פרז בסיון"ט, שבת10/06/2017

יבב"ך י"מתכונת תנז בסיון"י, ראשון11/06/2017



יאא"ך י"מתכונת תנח בסיון"י, שני12/06/2017

עמיחי אוריאל, לעסרי10:0012:302בוגרים36201)אופטיקה וגלים,מכניקה(פיזיקה ח בסיון"י, שני12/06/2017

יב-פרסיקו10:0013:301בודדים36381פיזיקהח בסיון"י, שני12/06/2017

עמיחי אוריאל, לעסרי13:0014:452בוגרים36002)חשמל(פיזיקה ח בסיון"י, שני12/06/2017

עמיחי אוריאל, לעסרי15:1517:152בוגרים36003)קרינה וחומר(פיזיקה ח בסיון"י, שני12/06/2017

יב-פרסיקו10:0012:001בודדים36386פיזיקהט בסיון"י, שלישי13/06/2017

עמיחי אוריאל, לעסרי10:0012:002בוגרים917555(שאלון חקר)פיזיקה ט בסיון"י, שלישי13/06/2017

יבב"י י"מבחן מחשבט בסיון"י, שלישי13/06/2017

בודדיםב"י-יאב"י-א"י י"מתכונת מחשבט בסיון"י, שלישי13/06/2017

ללא מורה14:3018:0012יבמתכונת גיאוגרפיהבסיון' כ, רביעי14/06/2017

יא יאIמתכונת אלקטרוניקה בסיון' כ, רביעי14/06/2017

עז צוקרמן, גולדרייך10:0013:302בוגרים22303היסטוריהא בסיון"כ, חמישי15/06/2017

סומר, לעסרי14:0016:002בוגרים29107'חלק ב- ס דתי "י לבי"תעא בסיון"כ, חמישי15/06/2017

14:0016:3066יב29281היסטוריהא בסיון"כ, חמישי15/06/2017

17:4019:00יאיא- שיעור אלקטרוניקה א בסיון"כ, חמישי15/06/2017

ב בסיון"כ, שישי16/06/2017

חפשית- שלח ' פג בסיון"כ, שבת17/06/2017

ד בסיון"כ, ראשון18/06/2017

10:0013:0016יב57381גיאוגרפיהה בסיון"כ, שני19/06/2017

יא יאIIמתכונת אלקטרוניקה ה בסיון"כ, שני19/06/2017

ו בסיון"כ, שלישי20/06/2017

מציעא-בבא, ב"י-שורץ10:0012:301בודד6281א"ב הניגשים לשאלון י"רק לי-תלמודז בסיון"כ, רביעי21/06/2017

לעסרי10:0012:301בוגרים11107'שאלון א-הבעה ולשון,הבנה:עבריתח בסיון"כ, חמישי22/06/2017

אוברמן12:3015:301יא11284עברית לעולה חדשח בסיון"כ, חמישי22/06/2017

מיכאל שאג, לעסרי13:0016:302בוגרים11108'שאלון ב-הבנה הבעה ולשון:עבריתח בסיון"כ, חמישי22/06/2017

13:0016:0072יא11281עבריתח בסיון"כ, חמישי22/06/2017

מספר שעות09:0020יבבחינה על הפרוייקט- אלקטרוניקה ח בסיון"כ, חמישי22/06/2017

ט בסיון"כ, שישי23/06/2017

חפשית- קרח ' פבסיון' שבת ל24/06/2017

בתמוז' א, ראשון25/06/2017

ציון-אוהב, סומר, שאג10:0012:003בוגרים38108מחשבת ישראלבתמוז' שני ב26/06/2017

10:0011:307יב38181מחשבת ישראלבתמוז' שני ב26/06/2017

12:3014:0018יב38381מחשבת ישראלבתמוז' שני ב26/06/2017

מיכאלי12:3014:001בוגרים38106מחשבת ישראלבתמוז' שני ב26/06/2017

בתמוז' ג, שלישי27/06/2017

בתמוז' ד, רביעי28/06/2017

סומר, מיכאלי, ולד10:0012:303בוגרים2212ה+יחידה ג- ך דתי "תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

10:0012:0066יב2571ך"תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

קנורוביץ, לעסרי10:0012:002בוגרים2103'יחידה ג- ך דתי "תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

לעסרי13:0015:001בוגרים2112'יחידה ב- ך דתי "תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

ולד13:0015:001בוגרים2115'יחידה ב- ך דתי "תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

13:0015:0069יא2581ך"תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

ולד15:3017:001בוגרים2104ך"תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

ולד17:3019:001בוגרים2116'יחידה ד- ך דתי "תנבתמוז' ה, חמישי29/06/2017

ב"מתכונת אנגלית מובתמוז' ו, שישי30/06/2017

(יא- ט )ישיבה -חקת' פרבתמוז' שבת ז01/07/2017

יבב"מתכונת מתמטיקה מובתמוז' ח, ראשון02/07/2017

10:0013:0031יא815381אלקטרוניקה ומחשביםבתמוז' ט, שני03/07/2017

מסיבת סיום יבבתמוז' י, שלישי04/07/2017

א בתמוז"י, רביעי05/07/2017

יאב"מתכונת מתמטיקה מוב בתמוז"י, חמישי06/07/2017

ג בתמוז"י, שישי07/07/2017

"בין הזמנים- "בלק ' פרד בתמוז"י, שבת08/07/2017

ז"תשע'ז ה"תחילת ישבהו בתמוז"ט, ראשון09/07/2017

'מועד ב- אנגליתז בתמוז"ט, שני10/07/2017

 בתמוז17צום ז בתמוז"י, שלישי11/07/2017

ח בתמוז"י, רביעי12/07/2017

'מועד ב-מתמטיקהט בתמוז"י, חמישי13/07/2017



בתמוז' כ, שישי14/07/2017

"בין הזמנים- "פנחס ' פרא בתמוז"שבת כ15/07/2017

ב בתמוז"כ, ראשון16/07/2017

ג בתמוז"כ, שני17/07/2017

ד בתמוז"כ, שלישי18/07/2017

ה בתמוז"כ, רביעי19/07/2017

ו בתמוז"כ, חמישי20/07/2017

ז בתמוז"כ, שישי21/07/2017

?ז"שבת ישבה- מ"מטו' פרח בתמוז"כ, שבת22/07/2017

ט בתמוז"כ, ראשון23/07/2017

באב' א, שני24/07/2017

באב' ב, שלישי25/07/2017

באב' ג, רביעי26/07/2017

באב' ד, חמישי27/07/2017

באב' ה, שישי28/07/2017

"ז"בינה- "חזון -דברים' פרבאב' ו, שבת29/07/2017

באב' ז, ראשון30/07/2017


