
חמישירביעישלישישניראשון 

13/05/2021סיוון   '  ב12/05/2021סיוון  ' אט אייר"כ 10/05/202111/05/2021ח אייר " כ09/05/2021ז אייר  " כ

עיד אל פיטרעיד אל פיטרעיד אל פיטרעיד אל פיטר12חינוך למצוות 

12עברית חינוך לשוני נוער מחוז תל אביב.כנס  קיום שחרור ירושלים12ספרות 

סיוון' ט  20/05/2021סיוון' ח  19/05/2021סיוון' ז 18/05/2021סיוון' ו 16/05/202117/05/2021סיוון  '   ה
אסרו חגעיד אל פיטרעיד אל פיטר

מתמטיקהמתמטיקהשבועותערב שבועות

הדמיה מקוונית אנגלית ותנך 
12

הדמיה מקוונית אנגלית ותנך

27/05/2021ז סיוון  "  ט26/05/2021ו סיוון  " ט25/05/2021ד סיוון   " י24/05/2021ג סיוון  " יב סיוון"י 23/05/2021

אנגליתאנגלית12ערבית לערבים 12אנגלית 

הדמיה מקוונית אנגלית 
12ותנך 

,גרמנית,איטלקית,סינית
,פוטוגזית,ספרדית

דיפלומטיה

12ערבית לדרוזים 

03/06/2021ג סיוון  " כ02/06/2021ב סיוון  " כ01/06/2021א סיוון  " כ31/05/2021סיוון  '  כ30/05/2021ט סיוון  " י

ערבית לערבים ולדרוזים1' יח-  12גמרא 
(לשון)

12תנך כללי 
12תנך דתי 

עברית ליהודים12עברית לערבים 
(ספרות)ערבית לערבים ולדרוזים 

,אמהרית, רוסית, צרפתית

עולם, ערבית ליהודים

הערבים והאלסאם

10/06/2021סיוון  '  ל09/06/2021ט סיוון  "  כ08/06/2021ח סיוון  "  כ07/06/2021ז סיוון  "  כ06/06/2021ו סיוון   " כ
(דתי)מחשבת ישראל מתמטיקה חלופיך"תנ

 מועד 12עברית חינוך לשוני 
חלופי

(עצמאי)מחשבה ומוסר עברית לערבים ולדרוזים

(9/6במקום ) 12מתמטיקה 

 חלופי12ך כללי תלקיט "תנ

 חלופי12ך דתי תלקיט "תנ

17/06/2021תמוז  '  ז16/06/2021תמוז  '   ו15/06/2021תמוז   '  ה14/06/2021תמוז  '  ד13/06/2021תמוז  '   ג
היסטוריה ליהודים ערבים(דתי)ע "תלמוד ותושבספרות כללי ודתיאזרחות

ודרוזים(עצמאי)יהדות ודינים 

 מועד חלופי12ערבית לערבים 

24/06/2021ד תמוז  " י23/06/2021ג  תמוז  " י22/06/2021ב תמוז  " י21/06/2021א תמוז  " י20/06/2021ז תמוז  " י
1' יח - 12הלכה 1מקצועות הגבר מעבדה בביולוגיה12גאוגרפיה סיום שנת הלימודים

2מקצועות הגבר תאוריה

תאוריה

01/07/2021א תמוז  " כ30/06/2021תמוז  '  כ29/06/2021ט תמוז  "  י28/06/2021ח תמוז  " י27/06/2021ז תמוז  " י
2' יח - 12הלכה כימיה2' יח-  12גמרא 12היסטוריה  ז תמוז"צום י

12מורשת דרוזית  מועד חלופי12אנגלית פיזיקה12היסטוריה לערבים 
12דת האסלאם מערכות חשמל12היסטוריה לדרוזים 

מדעי המחשבתאוריהביולוגיה

08/07/2021ח תמוז  " כ07/07/2021ז תמוז " כ06/07/2021ו תמוז  " כ05/07/2021ה תמוז " כ04/07/2021ד תמוז  " כ
'מתמטיקה מועד ב3' יח - 12גמרא 'אנגלית מועד ב

12פיזיקה 

אזרחות נבחני משנה

15/07/2021אב  '  ו14/07/2021אב '  ה13/07/2021אב  '  ד12/07/2021אב  '  ג11/07/2021אב  '  ב

הומוניסטיקה נבצריםשפה נבצריםמדעים נבצריםמקצועות הגבר נבצרים

22/07/2021ג אב  " י21/07/2021ב אב  " י20/07/2021א אב  " י19/07/2021אב  '  י18/07/2021אב  '  ט

חג הקורבןחג הקורבןחג הקורבןחג הקורבןבאב' צום ט

29/07/2021אב  '  כ28/07/2021ט אב  " י27/07/2021ח אב  " י26/07/2021ז אב  " י25/07/2021ז אב  " ט

'מועד ב - 12מתמטיקה 'מועד ב - 12עברית לערבים 'מועד ב- 12עברית חינוך לשוני 'מועד ב - 12אנגלית 

'מועד ב - 12ערבית לערבים 

'מועד ב - 12ערבית לדרוזם 

05/08/2021ז אב  " כ04/08/2021ו אב  " כ03/08/2021ה אב  " כ02/08/2021ד אב "כג אב"כ 01/08/2021

12מועד נבצרים  

(בכל מקצוע)עד שבועיים אחרי סיום הרישום רישום מאוחר לבחינות

SHIRLYZ@matnasim.org.il   06/04/2021 למרכז בחינות עד  העברת איבחונים

מקצועות קודש

 מועד קיץ תשפא12לוח בחינות 

14/3/2021:  תאריך פתיחת רישום לכל המקצועות
כחודש לפני הבחינה כפי שמופיע במערכת הקומקס: תאריך סיום הרשמה 

bosmatb@matnasim.org.il  יש לשלוח לבשמת  במייל  14/3/2021עד  :חריגי התאמות

bosmatb@matnasim.org.il יש לשלוח לבשמת   במייל  14/3/2021עד     :עולה חדש 

מועדים לדתות השונות / חגים

מסכת קידושין - 2גמרא יחידה 
מסכת סוכה -3גמרא יחידה 

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

25/3/21עד   :16חריגי גיל 

מסכת בבא בתרא-  1גמרא יחידה 


