
חמישירביעישלישישניראשון 
22/12/201923/12/201924/12/201925/12/201926/12/2019

ח כסלו"כז כסלו"כו כסלו"כה כסלו"כד כסלו"כ
חופש מגזר יהודי- חנוכהחופש מגזר יהודי- חנוכהחופש מגזר יהודי- חנוכהחנוכה

חופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערבי12אנגלית 

חג המולד

29/12/201930/12/201931/12/201901/01/202002/01/2020
טבת' הטבת' דטבת' גטבת' בטבת' א

12ספרות 1' יח12הלכה 12תנך דתי חופש מגזר יהודי- חנוכהחופש מגזר יהודי- חנוכה
ספרות הרחבה12תנך כללי 

חופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערבי

05/01/202006/01/202007/01/202008/01/202009/01/2020
ב טבת"יא טבת"יטבת' יטבת' טטבת' ח

בגרות בתנךחג לנוצרים2 יחי12הלכה 
תנך כללי הרחבהחג לנוצרים

תנך דתי הרחבהצום עשרה בטבתבגרות ספרות ליהודים
חופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערביחופשת חורף למגזר הערבי

12/01/202013/01/202014/01/202015/01/202016/01/2020
ט טבת"יח טבת"יז טבת"יז טבת"טו טבת"ט

       12ערבית לערבים חג לנוצרים(דתי)בגרות מחשבת ישראל 
למגזר הערבי והדרוזי

בגרות באנגלית

1'  יח12גמרא 12עברית חינוך לשוני 
12עברית לערבים 

עברית לערבים הרחבה

19/01/202020/01/202021/01/202022/01/202023/01/2020
ו טבת"כה טבת"כד טבת"כג טבת"כב טבת"כ

עברים , בגרות עברית לערביםחג לנוצרים
פ"תלמוד ותושבע, לדרוזים

             12            היסטוריה 12מתמטיקה 
  למגזר הערבי והדרוזי

בגרות במתמטיקה

26/01/202027/01/202028/01/202029/01/202030/01/2020
שבט' דשבט' גשבט' בשבט' אט טבת"כ

,    בגרות ערבית לערבים
(לשון)ערבית דרוזים

ערבית לערבים הרחבה    
למגזר הערבי והדרוזי

12דת האסלם 

12מורשת דרוזית לימודי שואה- 12  הסטוריה 

 3' יח- גמרא2'  יח12גמרא 
12פיזיקה 

02/02/202003/02/202004/02/202005/02/202006/02/2020
א שבט"ישבט' ישבט' טשבט' חשבט' ז

12חינוך למצוות 12גיאוגרפיה בגרות באזרחות

09/02/202010/02/202011/02/202012/02/202013/02/2020
ח שבט"יז שבט"יז שבט"טו שבט"טד שבט"י

, בגרות מורשת דת האיסלםשבוע תרבות
מורשת , מורשת דת הנוצרית

דרוזית

ראש השנה לאילנות

יפורסם בקרוב: תאריך אחרון להגשת טפסים לועדות השונות

7/11/19העברת איבחונים למרכז בחינות עד 

שעות בחינה מקצועות קודש

02/01/2019
1211:00ספרות 

13:30ספרות הרחבה 

13/01/2019
11:00(בוקר)  12עברית לערבים 
18:00(ערב) 12עברית לערבים  

15:00עברית לערבים הרחבה 

2019-2020פ " חורף תש12לוח בחינות 

הלכות הנהגת האדם בחיי היום יום - 1הלכה יחידה 
מועדים - 2הלכה יחידה 

bosmatb@matnasim.org.il   יש לשלוח לבשמת  במייל 27/10/19: חריגי התאמות
bosmatb@matnasim.org.il   יש לשלוח לבשמת  במייל 27/10/19     :עולה חדש 
17/11/19  :16חריגי גיל 

מסכת בבא בתרא-  1גמרא יחידה 
מסכת קידושין - 2גמרא יחידה 
מסכת סוכה -3גמרא יחידה 

10/10/19:תאריך פתיחת רישום לכל המקצועות
7/11/19:   תאריך סיום הרשמה 

17/11/19 :        חריגי הרשמה

, בגרות עברית ליהודים
 (ספרות)ערבית לערבים 

ערבית לדרוזים

בגרות בהיסטוריה לכל 
המיגזרים


