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  במאי 1כ"א באייר, 

  חינוך גופני

  תיאטרון

  דת נוצרית

  במאי 2כ"ב באייר 

        עבריתעבריתעבריתעברית    - - - - מיצב מיצב מיצב מיצב 
  פסיכולוגיה
  מדע המדינה

  יח"ל 5ביולוגיה מעבדה 
  טכנולוגי

  

  במאי 5כ"ה באייר, 

  11:00- ל מהבחינה הח

  ערבית לבי"ס עבריב

  רוסית, ב

  אמהריתוב

  במאי 6כ"ו באייר, 

  

  

  במאי 7אייר ב כ"ז

  

   עולם הערבים

  והאסלאם

  מאיב 8כ"ח באייר, 

  

  יום ירושליםיום ירושליםיום ירושליםיום ירושלים

   במאי 9כ"ט באייר, 

  13:00- הבחינה החל מ

  סלם,ידת האב

  (דתי) מחשבת ישראלב

   מחשבה ומוסר

  

  יבמא 13ד' בסיוון,   במאי 12ג' בסיוון, 

  לרבים  בריתע–מיצב
  

   13:00- מהחל הבחינה 
  

   אנגליתב

  במאי 41ה' בסיוון, 

  

        שבועותשבועותשבועותשבועות- - - - ערב חגערב חגערב חגערב חג

  במאי 51ו' בסיוון, 

  

        שבועותשבועותשבועותשבועותהההה    חגחגחגחג

  במאי 16בסיוון,  ז'

  

        אסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חג

  

  במאי 20בסיון,  אי"  במאי 19בסיוון, י' 

  

  במאי 12י"ב בסיוון, 

   13:00- מהחל הבחינה 

  מתימטיקהב

  

  במאי 22י"ג בסיוון, 

  מתמטיקה - מיצב 

   במאי 23י"ד בסיוון, 

  14:30- הבחינה החל מ

  יח"ל 3ביולוגיה מעבדה ב

   מערכות מחשב

  

  במאי 26י"ז בסיוון, 

 11:00מ החל הבחינה 

  (דתי) תושבע"פ תלמודב

  (כללי)תושבע"פ ב

  יהדות

  כללימחשבת ישראל וב

  במאי 27י"ח בסיון, 

  

  טכנולוגי

  במאי  28י"ט בסיוון, 

  14:30 הבחינה החל מ

  מדעי המחשב ב'ב

  בשמדעי המח

  טכנולוגי

  במאי 29כ' בסיוון, 

  חקלאות

  סוציולוגיה

  שיטות מחקר

  טכנולוגי

  מאיב 03כ"א בסיוון, 

  כימיה

  מוט"ב

  טכנולוגי

  

  ביוני 2כ"ד בסיוון, 

  11:00- הבחינה החל מ

  תנ"ךב

  14:30- הבחינה החל מ

  מורשת דרוזיתב

  ביוני 3כ"ה בסיוון, 

  

  טכנולוגי

  ביוני 4כ"ו בסיוון, 

  

  מבוא לתקשורת המונים

  מדעי הסביבה

  טכנולוגי

  ביוני 6כ"ח בסיוון   ביוני 5כ"ח בסיוון 

  

  טכנולוגי

  

  ביוני 9א' בתמוז, 

  

  ביוני 10ב' בתמוז, 

  היסטוריה א'

  (כולל בחירה)

  תע"י ולע"ח

  היסטוריה לערבים

  ולדרוזים

  

  ביוני 11ג' בתמוז, 

  צרפתית

  טכנולוגי

  ביוני  12 בתמוז, ד'

  13:00הבחינה החל מ 

  ערבית לדרוזיםב

  14:30הבחינה החל מ

  ח"ל) 3( ערבית לערביםב

  ביוני 13ה' בתמוז, 

  

  13:00מ החל הבחינה 

  ספרותב

  

  



  ביוני 16ח' תמוז, 

  11:00- הבחינה החל מ

  עברית: הבנהב

     ולשון א' הבעהוב   

  ביוני 17בתמוז,  'ט

  פיזיקה

  

  טכנולוגי

  

  ביוני 18 י' בתמוז,

  תולדות האומנות

  והבנתה

  כלכלה

  ביוני 19י"א בתמוז, 

  ביולוגיה

  

  טכנולוגי

  ביוני  20 ,י"ב בתמוז

  סיום
  שנת הלימודים

  

   ביוני 23, ט"ו בתמוז

  עברית:

   11:00הבחינה החל מ

  בהבעה ולשון א'

  ובחיבור עברי

  

  ביוני 24ט"ז בתמוז, 

  

  ביוני 25י"ז בתמוז, 

  צ ו ם צ ו ם צ ו ם צ ו ם 

  ערבית לערבים

  ברית לדרוזיםע

  ביוני 26י"ח בתמוז, 

  

  פיזיקה מעבדת חקר

  פיזיקה קרינה וחומר

  

  ביוני 27י"ט בתמוז, 

  

  גיאוגרפיה

  

  טכנולוגי

  

  

  ביוני 30כ"ב בתמוז, 

  

  11:00- הבחינה החל מ

  לימודי ארץ ישראל

  ביולי 1כ"ג בתמוז, 

  

  ביולי 2כ"ד בתמוז, 

  היסטוריה ב'

היסטוריה לע"ח 

  ליהודים

  תע"י ו'+ט'

  היסטוריה לערבים

   ביולי 3כ"ה בתמוז, 
  ערבית לערבים

  יח"ל) 4+ 5(

  

  ביולי 4כ"ו בתמוז, 

  אזרחות

  (ליהודים, לערבים ולדרוזים)

  

  אבב 8א' באב,   ביולי 7כ"ט בתמוז, 

  

  אנגלית מועד ב'

  ביולי 11ד' באב,   ביולי 10ג' באב,   ביולי 9ב' באב, 

  

  מתימטיקה מועד ב'

  

  

 


