
 תשפ"א מחצית א' -שכבת יב 
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 25                 ז 
8:00-11:45 

מטלת ביצוע 
 אזרחות

פעילות  11:45-12:30
בית ספרית בקשת 

 גשמים

 26             ח    

11:00-12:30 
 עמינדב

 29           י"א    28        י           27          ט       

 

 31                 י"ג 30            י"ב   

 
 לך –לך 

 1.11         י"ד   

מטלת כתיבה 
  ה-א איוב

 2               "ו ט

9:45-15:15 
מטלת ביצוע 

 אזרחות

 3             ט"ז  

מבחן 
 מתמטיקה

 4            י"ז     

אומנות  1הגשה 
 מעשית

 תיאטרון
 אנסין ביולוגיה

 5              ח  י"

11:00-15:15 
מטלת ביצוע 

 אזרחות

 6            י"ט    

מבחן 
 סוציולוגיה

 7             כ      
 
 וירא

 8           כ"א    

 5מבחן אנגלית 
 יח"ל

 

 9              כ"ב 

9:45-10:30 
שיחה אורי 

 שכטר

 10          כ"ג    

הגשת מטלת 
 ביצוע באזרחות
11:00-13:45 
מטלת ביצוע 

 אזרחות

 11           כ"ד  

10:30-12:30 
האקתון יזמות 

 חברתית

 12            כ"ה 

מבחן פיזיקה, 
 ביולוגיה

 14             כ"ז  13              כ"ו 

 חיי שרה

 15           כ"ח  

משימת חלופה 
 יחל 5אנגלית 

 16          כ"ט   

 חג הסיגד

 17      כסלו א  

ושבע/ מבחן ת
 גמרא

 19         ג         18              ב   

 

 20          ד       

 

 21              ה   

 תולדות

 22              ו    

מתכונת בע"פ 
 יח"ל אנגלית 4

 24            ח      23               ז   

מבחן מגמת 
 הסטוריה

 25            ט     

אומנות  2הגשה 
 מעשית

מבחן מגמת 
ספרות, 
 תיאטרון

 26                  י

 4בגרות בע"פ 
 יח"ל אנגלית

 28               י"ב 27        י"א      

 ויצא

 ארגון בנ"עשבת 

 29           י"ג  

 

 30          י"ד   

 

 1.12          ט"ו  

לקב'  -"ממבחן מ
של סיגלית 

 ולימור

 2            ט"ז   

 לוגיהאנסין ביו

 3                 י"ז

  מבחן בח"מ

 5                י"ט 4                י"ח

 וישלח

 שבת ארגון עזרא

 6          כ         

 מבחן בתורה

 7              כ"א 

יום סיכום 

 איוב

 8כ"ב               

 

 9           כ"ג     

 ספרות 1יב
הגשה סופית של 

מבוא+תכנון 
 בביוחקר

 10           כ"ד  

 1 חנוכה נר

 11       כ"ה      

 חנוכה

 12               כ"ו

 חנוכה
 וישב

 מיונים מוקדמים



 13             כ"ז 

 חנוכה

 14             כ"ח

 חנוכה

 15             כ"ט

 חנוכה

 16        טבתא  

 חנוכה

 17                 ב

 חנוכה

 18                 ג

 חנוכה

 19                ד 

 מקץ

 20                 ה

BR -4 יח"ל 

 21                  ו

 מבחן במחשבת

 23                 ח 22                  ז

 מבחן איוב

 

 24                 ט

טקס באחריות 

 השכבה
מתכונת אנגלית 

 יח' 4לקב' 

 25                  י

צום עשרה 
 בטבת

 

 26              י"א

 ויגש

 27          י"ב     

 4מבחן אנגלית 
 יח"ל

BR-5 יח"ל 

 28              י"ג 

משימת חלופה 
 יחל 4אנגלית 

 29            י"ד   

מבחן 
 מתמטיקה

)מתכונת מ"מ 
 לנגשות(

 30          ט"ו    

אומנות  3הגשה 
  מעשית

 

 31          ט"ז    

)מתכונת מ"מ 
 לנגשות( 

 

 2             י"ח    1.1.2021י"ז     
 
 ויחי

 3             י"ט   

 

 

 4               כ'   

בגרות 
 מתמטיקה

 5              כ"א 

בגרות 
 מתמטיקה

 6        כ"ב       

מבחן 
 פסיכולוגיה

 7               כ"ג 

יום חיי 

 משפחה

 9               כ"ה 8              כ"ד 

 שמות

 10              כ"ו 

בבוקר הצגת סיירות, 
 17:00-החל מ

רשם יאפשרות לה
 לסיירות

 11          "ז    כ

 בגרות אנגלית
 לסיירות רישום

 12        כ"ח     

 בגרות אנגלית

 13          כ"ט   

מבחן ביולוגיה, 
 , תיאטרון

ת. האומנות*, 
 פיזיקה*

 14  שבט     א  

 

 15              ב   

מבחן 
 סוציולוגיה

 16                 ג

 וארא

 18    ה              17          ד       

 מבחן בח"מ

 19                  ו

 

 יום כשרות

 20ז                
 

 תיאטרון
אומנות  4הגשה 

 מעשית

 21              ח

 אנסין ביולוגיה

 23                 י  22ט               
 
 בא

 25               י"ב 24          י"א    

 מבחן בתנ"ך

 27               י"ד 26               י"ג

בגרות פנימית 
 מחשבת

 28             ט"ו 

 טו בשבט

  תעודות

 30              י"ז  29              ט"ז

 בשלח

 

 המורה של)!( מראש  ויידועתיאום תוך וע מי שבמיונים/ סיירות ביום מבחן משלימה את הבחינה ביום שישי באותו שב . 
 שינוי או אין לערוך שינויים בלוח, הושקעה מחשבה רבה כולל שיקולים שאתן לאו דווקא מודעים אליהם. במידה ובכל אופן מתעורר צורך ב

 .עם ידידה רכזת השכבה)ולא התלמידות( בתיאום של המורה  ה אך ורקייעש, הדבר הזזה בלוח

 צוות יב. ו עוברות! שלכן באהבה האתגר שכולנתהיה מחצית ברוכה וטובה בתוך כל ש

 

 סיירות

 סיירות

 סיירות

 טם(, קומונה וזהות יהודיתו: הדרכות טיולים )כולל למיונים מוקדמים

 ת לתקנים מבוקשים בש"למילוי שאלון דרוג העדפו


