
 ינואר  -לוח שנה 

       
 שישי  יום חמישי יום רביעי יום שלישי  יום שני  יום ראשון יום

 

 

   1 2 3    
 

יחידות  3מבחן 
 מתטיקה יא 

  ישיבות פדגוגיות י"א 

מתכונת בעל פה   
-אנגלית יא  ח"מ יא

  12-, יא11

  

5 6 7 8 9 10 
 

מבחן מתכונת 
  בהיסטוריה יא 

  
     

12 13 14 15 16 17 
 

  
 סיור מגמת תנ"ך

  

 סדנא מגמת ערבית
 סיור מגמת תנ"ך

   

חורף תחופש ,23 22 21 20 19 חורף תחופש ,24   
 

 
 5,9יא מבחן בגיאוגרפיה  

 מבחן בית א  יא
מבחן בניהול משאבי אנוש   

  4יא 
 ערב מוסיקה שכבה י"א

מעבדת פזיולוגיה 
 מגמת חנ"ג י"א+יב 

 סיום מחצית א

 חופשת חורף חופשת חורף  דותחלוקת תעו
 

26 27 28 29 30 31 
 

 מבחן בית ב  יא
מתכונת שנייה בהיסטוריה  

 5-יא 4+5+9לכיתות יא 

מתכונת בע"פ בהיסטוריה    
 חנ"מ 

קורס עזרה ראשונה   יא    מדעי המחשבמבחן ב
 2מגמת חנ"ג 

  

 

 פברואר

 שישי  יום חמישי יום רביעי יום שלישי  יום שני  יום ראשון יום



2 3 4 5 6 7  
  8יא  -חושן

  

 בגרות בהיסטוריה   
 

9 10 11 12 13 14 

 טו בשבט   
פריוריטי 

 4יא
מבחן 
  סייבר

 אולימפיאדת פיזיקה
 

 הדסה -ביוטכנולוגיה 

 בגרות א"י 

 
 הדסה -ביוטכנולוגיה 

 
 

 הדסה -ביוטכנולוגיה 

 

16 17 18 19 20 21 

  4פריוריטי יא  במתמטיקה מבחן 
  

 סיור ביולוגיה 
 סיור א"י

 מבחן באזרחות 
 

23 24 25 26 27  28   
אור ירוק/ עדים של 

 אלכוהול
 

 מבחן בלשון 

 
 4תלמידי  -יום חופשי

 יח"ל אנגלית

  4בגרות פנימית באנגלית 
 יח"ל

מבחן שכבתי באנגלית לכל  
 השאר

 

 

 

 

 מרץ

 שישי  יום חמישי יום רביעי יום שלישי  יום שני  יום ראשון יום



1 2 3 4 5 6 

 סיור א"י בחירות מבחן בתנ"ך
  סיור ביולוגיה 

קורס עזרה ראשונה  
 מגמת חנ"ג

 -סימולציה אנגלית
  לדוברים

 מועד ב'

פורים   8 פורים    10פורים  9 11 12 13 

    קרנבל פורים
  

 מבחן בספרות  סיור מגמת כימיה

15 16 17 18 19 20 

 13:00-17:00ימי הורים 
 מכירת עוגות י"א

 4פריוריטי יא 
 מבחן מסכם בסוציולוגיה 

 סינמה דרייב
  בגרות בע"פ דוברים

 13:00-17:00ימי הורים  מתכונת תאטרון מעשי 
 מכירת עוגות י"א

 

22 23 24 25 26  27  

 מבחן בפיזיקה בית א'  מבחן בפיזיקה בית ב' 

 4 פריוריטי יא
 הפקות תאטרון

 הפקות תאטרון
 

 יום המעשים הטובים

 הפקות תאטרון
 מבחן מעבדה ביוטכנולוגיה 

 
 וחנ"ג מתכונת בכלכלה

  

 31 פסח   30 29
   

יום חופשי לקראת 
 מתכונת במתמטיקה

   מתמטיקה 1מתכונת 
   

 

 


