לו"ז בחינות  12שנ"ל מועד קיץ תשע"ט
יום ראשון

ל ניסן 5/5

ז באייר 12/5

תנך כללי 12
תנך כללי הרחבה
תנך דתי 12

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

כד ניסן * 29/4

כה ניסן * 30/4

כו ניסן 1/5

כז ניסן 2/5

עברית לערבים 12
עברית לערבים הרחבה

בגרות מחשבת ישראל דתי וכללי
מחשבה ומוסר

א' באייר 6/5

ב' באייר 7/5

ג באייר * 8/5

ד אייר * 9/5

בגרות באזרחות

בגרות בפיזיקה מעבדת חקר

יום הזכרון

יום העצמאות

ח באייר 13/5

ט באייר 14/5

י באייר 15/5

יא באייר 16/5

דת האסלם 12
מורשת דרוזית 12
שואה 12

בגרות מדעי המחשב
ומקצועות טכנולוגים

מתמטיקה 12

ט"ו באייר 20/5

ט"ז באייר 21/5

יז באייר 22/5

בגרות במתמטיקה

עברית 12

בגרות עברית לערבים (הגבר)

כב באייר 27/5

כג באייר 28/5

כד באייר 29/5

אנגלית 12
בגרות בפיזיקה מוט"ל עיוני

היסטוריה 12
בגרות בביולוגיה מעבדה

כט באייר 3/6

א בסיון 4/6

יום השואה והגבורה

בגרות באנגלית

כימיה חקלאית
יד באייר 19/5

כא באייר 26/5

כח באייר 2/6

יח באייר * 23/5
ל"ג בעומר
בגרות עברית לערבים
בגרות עברית לדרוזים
כה באייר * 30/5
בגרות עברית ליהודים
בגרות במורשת דת האיסלאם

ב בסיון 5/6

ג בסיון 6/6

בגרות בשפות זרות

ספרות 12
ספרות הרחבה

בגרות בתנ"ך

ו בסיון * 9/6

ז בסיון * 10/6

ח בסיון 11/6

ט בסון 12/6

י בסיון 13/6

שבועות

אסרו חג

בגרות בתלמוד ותושב"ע
בגרות ערבית לערבים
בגרות ערבית לדרוזים

יג בסיון * 16/6

יד בסיון * 17/6

טו בסיון 18/6

טז בסיון 19/6

ספרות ליהודים

בגרות בחינוך תעבורתי

טכנולוגי ובגרות ג"ג

כא בסיון 24/6

כב בסיון 25/6

כג בסיון 26/6

יום ירושלים

בגרות
בצרפתית,אמהרית,ערבית
ליהודים,רוסית ,ספרות
ליהודים הגבר ,מורשת דרוזית
ודת נוצרית

ג"ג 12
בגרות בכמיה וחקלאות
יז בסיון 20/6
הלכה  12יחידה 1
הלכה  12יחידה 2

ערבית 12
ערבית הרחבה
סיום שנת הלימודים

כ בסיון 23/6

בגרות בהיסטוריה
כז בסיון 30/6

כח בסיון 1/7

לקט מצוות 12
עברית לערבים הרחבה
כט בסיון 2/7

עברית  12מועד ב
בגרות בערבית לערבים
וערבית לדרוזים

כד בסיון 27/6

אנגלית  12מועד ב
בגרות בביולוגיה
ל בסיון 3/7

פיזיקה 12
בגרות בטכנולוגי ומקצועות
בחירה

א בתמוז 4/7

ערבית הרחבה
גמרא  12יחידה 1
גמרא  12יחידה 2
(פסיכומטרי)

ד בתמוז 7/7

יא תמוז 14/7

ה בתמוז 8/7

ו בתמוז 9/7

בגרות באנגלית מועד ב'

מתמטיקה  12מועד ב

יב בתמוז 15/7

יג בתמוז 16/7

ז בתמוז 10/7

ח בתמוז 11/7
בגרות במתמטיקה מועד ב

יד בתמוז 17/7

עברית לערבים  12מועד ב
תנך הרחבה
תנך דתי הרחבה

טו בתמוז 18/7

ערבית  12מועד ב
ספרות הרחבה
גמרא  12יחידה 3

תאריך פתיחת רישום לכל המקצועות20/2/19:

תאריך סיום הרשמה באשכול הראשון למקצועות :עברית לערבים ,עברית לערבים הרחבה ,תנך כללי ,תנך כללי הרחבה ,תנך דתי ,
מתמטיקה  ,דת האסלם  ,מורשת דרוזית  ,שואה 20/3/19:
תאריך סיום הרשמה באשכול השני:למקצועות :עברית ,אנגלית ,היסטוריה ,ספרות ,ספרות הרחבה ,ג"ג  ,הלכה -יחידות  1ו ,2-ערבית ,ערבית הרחבה30/4/19 :
תאריך סיום רישום לאשכול שלישי :לקט מצוות  ,פיזיקה ,גמרא כל היחידות  .מקצועות הרחבה  -עברית לערבים ,ערבית ,תנ"ך  ,ספרות ומועדי ב'27/5/19 :
תאריך אחרון להגשת טפסים לועדות השונות:
חריגי הרשמה :אשכול ראשון30/3/19 - :
אשכול שני7/5/19 -
חריגי התאמות 27/2/19 :יש לשלוח לבשמת במייל bosmatb@matnasim.org.il
עולה חדש  27/2/2019 :יש לשלוח לבשמת במייל bosmatb@matnasim.org.il
חריגי גיל 7/3/19 :16

שימו לב :במהלך חודש הרמאדן המבחנים למגזר הערבי בשעות אחר-הצהריים יהיו בשעה ( 17:00ולא בשעה .)18:00
סמוך לרמאדן נעדכן לגבי מבחנים שיתחילו בשעה 17:00
גמרא יחידה  - 1מסכת בבא בתרא
גמרא יחידה  - 2מסכת קידושין
גמרא יחידה - 3מסכת סוכה
הלכה יחידה  - 1הלכות הנהגת האדם בחיי היום יום
הלכה יחידה  - 2מועדים

