
 בס"ד

 נות יב יקרותב

 לפניכן לוח ימי השלמה, מתכונות ובגרויות לאחרי פסח.

אמנם לא לומדים לפי המערכת הסדירה, אך אלו לא שיעורי רשות...  -לומדותנבחנות ומתי אתן אנא עברו היטב על הלוח וסמנו לעצמכן מתי אתן 

 נוכחותכן חובה!

בכדי להכין אתכן באופן המיטבי לקראת המתכונות והבגרויות, הן  באות במיוחד ועמלות מאדבשעות הללו מורותיכן  -זכרו כי זוהי חובה שהינה זכות

 בלימוד חומר שטרם נלמד הן בתרגול וחיזוק.

 .ישנן כמה מורות שעוד יקבעו איתכן באופן פרטני

)בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח( אנא עקבו אחר  מים הוספות או ביטוליםבלוח, עדכוני שעות, י יתכנו בהמשך שינויים

 .בקבוצת הווטסאפ 'הודעות שכבת יב' אודותם ודיעאי"ה אהודעות שוטפות, 

 בכל בעיה/בקשה אנא פנו למחנכת הכיתה או אליי.

 .שיזדקק לה התפנתה/נתפסה שעה לטובת משהו אחראבקש כי כל שינוי שיתואם בין מורה לקבוצת תלמידות יועבר גם אליי, כך נדע האם 

 גם בעניין זה יש לעקוב אחר ההודעות בלוחות. -הסיום אירועיבהמשך נפרסם זמני עבודה על 

 וסוף נעים וטוב, שיהיה בהצלחה

 רכזת השכבה-ידידההמורה 



 

 

 

 

 ניסן

 17כא'                       16כ'                         

 

 

 

 שביעי של פסח

 18כב'                       

 

 

 

 אסרו חג

 19כג                         

 -2מחנכת, יב-1יב 8:15

 מחשבת 3נביא, יב

חיי משפחה, -1יב 9:30

 מחנכת 3נביא, יב -2יב

 1+2יב 10:30-12:20

 3תושב"ע/גמרא, יב

 מחנכת

מתכונת  12:20-14:15

 אנגלית

חיי משפחה, -1יב 14:20

 סטוריהה -3חנ"ג, יב -2יב

 -3מחנכת, יב -1יב 15:15

 הסטוריה

מגמות  16:00-18:30

הסטוריה, 

 ,אומנותפסיכולוגיה

בנות מגמת ביולוגיה משתחררות 

 אחרי המתכונת באנגלית

 20כד                        

פיזיקה,  8:15-11:20

 ערבית

 תושב"ע 3יב 10:30-12:15

תושב"ע  -1+2יב 11:20

 גמרא

 2מחנכת, יב 1יב 12:20

 הסטוריה -3נביא, יב

 אנגלית 13:30

 מ"מ 14:20-16:00

 21                כה        

 

 

תושב"ע לקב'  8:15-12:15

 של חגית קורמן

מ"מ לקבוצה  8:15-10:15

  של איילת

)מי שלומדת גם אצל 

איילת וגם אצל חגית, 

המורות יחפשו יחד איתכן 

 זמן פרטני להשלמה(

 5מ"מ  8:15-13:00

 יחידות

 22כו                         

 

 

 

 שמיני

 

 

 

 

 ניסן

 אייר

 23כז                       

 מחנכת -1יב 8:15
צוות מ"מ מ"מ,  11:20-9:30

לא יהיו! אין  3שימו לב שיב
 להתחיל נושא חדש.

מחנכת,  -1יב 11:20-13:00
מחשבת  3, יבתורה -2יב

 )אם תגמר המתכונת(
 מחנכת 3יב 12:20
 תגבור בת אל 3יב 13:30

, אומנות 13:30-18:30
 ערבית

 יח ' 5מ"מ  13:30-17:00
 מחנכת 3יב 14:20-16:00

 24כח                        

 יום השואה

, מחנכת -1יב 8:15-10:15

 3מחנכת, יב -2יב

 הסטוריה

יום השואה טקס  10:30

 )צוות תושב"ע מלווה(

 תושב"ע/גמרא 11:30

 -2מחנכת, יב -1יב -12:20

 הסטוריה -3מחנכת, יב

 

 25                  כט     

 מתכונת מ"מ 8:15

למי  אנגלית 12:20-13:05
 שלא לומדת גמרא

 גמרא 12:20-15:05
 3ספרות יב 13:30

מגמת  15:05-18:00
 מגמת ביולוגיההסטוריה, 

 26                      ל    
  ר"ח אייר       

נביא,  -2מחנכת, יב-1יב 8:15
 מחשבת 3יב

 -2חיי משפחה, יב-1יב 9:30
 מחנכת 3נביא, יב

 1+2יב 10:30-12:20
 תושב"ע/גמרא

 מחנכת 3יב 10:30
 הסטוריה 3יב 11:20

 2יבספרות,  1יב 12:20-14:20
 אנגליתמבחן ב 3, יבתורה

 -2חיי משפחה, יב-1יב 14:20
 הסטוריה -3יב נביא,

 -3מחנכת, יב -1יב 15:15
 הסטוריה

 מגמת אומנות 16:00-18:30
 

בנות מגמות ביולוגיה וערבית 
  13:00-משתחררות ב

 27                       א     

 ר"ח אייר

 פיזיקה 8:15-11:20

 1+2יבתושב"ע לבנות  10:30

מההקבצה של חגית שלא 

בערבית )לא סופי לוודא עם 

 המורה(

 מחנכת -1+2יב 11:20

 2מחנכת, יב 1יב 12:20-14:20

 נביא

שימו לב . מ"מ  14:20-16:00

 לא יהיו!  3שיב

 28ב                          

 

בגרות מגמת ספרות 
 3יב

 
 

 נביא -2יב  8:30-12:20

 29ג                           

 

 

 תזריע מצורע

מתכונת   8:15

 3בספרות יב

מתכונת   8:15

 בביולוגיה

  מתכונת 8:15

  בביולוגיה מעבדה

 בערביתמתכונת ו



 

 

 

 

 

 

 אייר

 

 30ד                          

 

 מ"מ 8:15-11:20

מבחן  1,2יב 11:20-13:00

 נביא 3בתנ"ך, יב

 5מ"מ  13:30-17:00

, , אומנותיחידות, ערבית

ביולוגיה )בנות שמתנגש 

להן יקבעו שיחה עם 

 המורה לביולוגיה בנפרד(

תגבור תושב"ע עם  13:30

 בת אל 

 מחנכת 3יב 14:20-16:00

 

 1.5ה                        

 

 

 יום הזיכרון

 2ו                           

 

 

 

 יום העצמאות 

 

 3ז                           

 מחנכת,-1יב 8:15-9:30
 מחשבת 3יבנביא, -2יב

חיי  1יב 9:30-10:15
 3נביא, יב 2משפחה, יב

 מחנכת

-1+2יב 10:30
 מחנכת 3תושב"ע/גמרא, יב

-1+2יב  11:30
 3תושב"ע/גמרא, יב

 הסטוריה

מחנכת,  1יב 12:20-14:20
 תורה 2יב

הסטוריה  14:20-16:00
 3יב

מגמת  15:05-18:00
 אומנות

 ביולוגיה לא לומדותבנות מגמת 

      4ח                          

מיני מתכונת  8:15

תושב"ע לקבוצה של 

 חגית

פיזיקה,  8:15-13:05
 ערבית

הסטוריה  12:20-14:20
 3יב

 4+5מ"מ  13:30-16:00
 יח'

 יח' 3 מ"מ 14:20-16:00
מורות שימו לב שבנות 

 ביולוגיה לא נמצאות!

בגרות  13:00
 בביולוגיה

   5ט                          

 

 

מ"מ לקבוצה  8:15-10:15

 של איילת 

 5מ"מ  8:15-13:00

 יחידות

 6י                           

 

 

 

 

 אחרי מות 

 קדושים

 

 

 

 

 אייר

 7יא                        

 2מחנכת, יב 1יב 8:15
 הסטוריה 3מחנכת, יב

 מ"מ 9:30-11:20
 

 תורה 2יב 11:20-13:05
 מחנכת 2יב 13:30-14:15

 

 מחשבת 3יב 11:25
 מחנכת 3יב 12:20-16:00

 מחנכת 1יב 11:20-14:20

 אומנות  14:20-16:45

 

 8יב                         

 

   

 מתכונת מ"מ 13:00

 

 פיזיקה 16:00-19:00

 9יג                         

 3נביא יב 8:15-11:20

איילת וחגית  11:20
 3יב מתגברות מ"מ את

תגבור חיי  -3יב 12:20
 משפחה עם בת אל

 עם חגית  3מ"מ ליב 13:30

 10יד                         

 מחנכת 3יב 9:30-12:20
, אם תושב"ע/גמרא 11:30

המתכונת מסתיימת 
 3הסטוריה יב

 מחנכת 1יב 12:20
 3תושב"ע/גמרא, יב 13:30

צוות תרגול אנגלית עם 
 אנגלית
 חיי משפחה 1יב 14:20

הסטוריה  14:20-16:00
 3יב

מגמת  15:05-18:30
 הסטוריה, מגמת אומנות

מגמת  15:05-17:00
 תיאטרון

 11טו                        

 

 בגרות באנגלית

 

 12טז                        

 

 בגרות תיאטרון 8:15

מגמת  8:15-13:00
 הסטוריה

תושב"ע  8:15-12:20
 הקבצה של חגית

 

 

 13יז                         

 

 

 

 אמור

 

מתכונת   8:15

 1+2בספרות יב



 

 

 

 

 אייר

 14יח                        

 

 ל"ג בעומר

  

, מ"מ איילת 8:15-12:00
 מלכה טל

 15יט                        

מחנכת,  1יב 8:15-10:15
 הסטוריה 3יב

10:20-12:00 
 תושב"ע/גמרא

 יח' 3+5מ"מ ל 12:20

 

 

 13:00-ללמוד במסיימות 

 16כ                          

 

מחנכת,  1יב 14:20-16:00
 נביא 2יב

מגמת  16:00-18:30
 הסטוריה

 17כא                       

 2מחנכת, יב 1יב 8:15
 הסטוריה 3נביא, יב

 2חיי משפחה, יב 1יב 9:30
 נביא

 מחנכת 3יב 9:30-11:20

 הסטוריה 3יב 11:20

לא סופי,  10:30-12:10
תושב"ע/גמרא כנראה 

 )תגבורים למי שצריכה(

מחנכת,  1יב 12:20-14:30
 תורה 2יב

 חיי משפחה 1יב 14:30
תרגול 3יב 12:20-14:15

 עם בת אל

הסטוריה  14:30-16:00
 3יב

 אומנות 15:15-17:30

 בנות מגמת ביולוגיה לא לומדות

  18                        כב

בגרות מעבדה  10:00
 בביולוגיה

 
פיזיקה,  8:15-12:20

 ערבית

 3נביא יב 10:30-12:20
תושב"ע לקב' של  12:20
 חגית

 יח' 4+5מ"מ  12:20

 2מחנכת, יב 1יב 13:30
 הסטוריה 3נביא, יב

 מ"מ 14:20-16:00

  19כג                         

 

 יח' 5מ"מ  8:15-12:20

 

 

 20כד                        

 בהר

 בחוקותיי

 

 

 אייר

 21כה                        

 

 

  22          כו                  

 בגרות במ"מ 13:00

 

 23               כז            

 מחנכת -1יב 8:15-12:20
 תורה 2יב 8:15-10:15
 נביא 3יב 8:15-10:15

 3יב+ 2יב 10:30-12:20
 מחנכת

החזרת -גמרא 12:20-15:05
 מתכונות והשלמות

 ערבית 12:20-15:05
מגמת  15:05-18:00

הסטוריה )ייתכן והשיעור 
יתחיל מוקדם יותר או יוזז 

-ליום חמישי כט אייר ב
 , עדכון סופי בהמשך(12:30

 24              כח            

 
 ירושליםיום 

 העירשנה לאיחוד  50

מגמת  8:15-13:00
 אומנות, ערבית

 מחשבת 3יב 8:15
 הסטוריה 3יב 9:30-12:20

 

 25                    כט      

 בגרות בערבית 10:00

 

 נביא  -3יב 11:20-13:00

מ"מ  14:20-16:00
 חגית להקבצה של 

 

 26א                          

 

 ר"ח סיוון

 27    ב                     

 

 במדבר

מתכונת   8:15

 חיי משפחה

מתכונת   11:30

 /גמראתושב"ע

מתכונת   8:15

 פסיכולוגיה

מתכונת   8:15

 פיזיקה, מחשבת



 

 

 סיוון

 28              ג               

 מחנכת 3יב 8:15

תושב"ע  9:30-11:20
 לקבוצה של חגית

מחנכת,  1יב 11:20-13:00
 נביא 3, יבתורה 2יב

 מחנכת 3יב 14:20-16:00

 

 29                       ד      

 הסטוריה 3יב 8:15-10:30

תושב"ע  10:30-12:20
 חגית

 הסטוריה 3יב 12:20

תושב"ע  13:30-15:05
 חגית

 פיזיקה 12:20-15:05

 30ה                          

 

 
 ערב שבועות 

 

 31ו                           

 

 
 שמח מתן תורהחג 

 1.6ז                          

 

 
 אסרו חג

 

 2ח                          

 

 

 

 3  ט                          

 

 נשא

 

 סיוון

 4                    י           

 מחנכת 3יב 13:30-15:05

 

 5                      יא       

 בגרות בספרות 13:00

 נביא 3יב  10:30-12:20

 6                 יב            

  תושב"ע חגית 8:15-11:20

 

 8יד                          7יג                         

בגרות בית  10:00
 חינוך ומשפחה

בגרות  12:00
 בתושב"ע/גמרא 

 10טז                         9טו                        

 

 בהעלותך

 

 

 

 סיוון

 

 

 11יז                         

 

 הסטוריה 3יב 8:15-11:20

 נביא 3יב 11:20-13:00

 

 12יח                        

בגרות  10:00
 בפיזיקה

 

 13יט                        

 -1תורה, יב 2יב 8:15
 מחנכת

/חיי מחנכת 1יב 9:30
 סגור(ה )לא חמשפ

 מחנכת 2יב 9:30-11:20

 מ"מ חגית 10:30-12:20

 

 

 14כ                          

 

 15כא                        

 בגרות בהסטוריה

 מגמה 10:00

 3יב 14:00

 17כג                          16כב                        

 

 

 שלח לך

מתכונת   8:15

מגמות הסטוריה  

 ואומנות

מתכונת   8:15

 1+2תנ"ך יב

 

מתכונת   8:15

 3הסטוריה יב

 

מתכונת   8:15

 3תנ"ך יב



 

 

 

 

 

 סיון

 18כד                        

להקבצה מ"מ  9:30-11:20
 חגיתשל 

 3נביא יב 11:25-13:00

 19  כה                    

בגרות  13:00
 בפסיכולוגיה

בגרות  15:30
 באומנות

 יום כיף בית ספרי

 20כו                         

  

 

 21כז                         

 

 טקס סיום?

 22כח                        

הגשת עבודות חקר 
 פסיכ'

                   22ר"ח תמוז             23כט                       

 

 קרח

 שבת סיום

 26                            ב 25             א                תמוז

בגרות  10:00
 במחשבת

 טקס סיום?

 29ה                             28           ד                   27ג                             

 

 בגרות בתנ"ך 10:00

 

 

  

        תמוז

 10טז                             תמוז

 

 מועד ב אנגלית

 13יט                             

 

 מועד ב מ"מ

 

 

  


