
 

 שבת  שישי חמישי רביעי  שלישי שני  ראשון 
 30כ"ח        

 לסיירות הרשמה 

 31          כ"ט 

 מ בח"מבחן 

 1/2ל      

 

 2   אדר אא 

 

 3          ב         

9:00                     
 מחזור   השלמות ת.

 5             ד      4        ג       

 תרומה

 6ה              

 

 7            ו       

 אטרוןיהפקת ת

 8         ז      
שאלה מסכמת  

 ספרות  
 

                מבחן 
 היסטוריהמ. 

 9ח               

 

 10          ט        

 

 12             אי" 11   י            

 תצווה 

   13  י"ב        

 תורהמבחן 

 14י"ג      

 

 15     י"ד  

13:30            
 ת אנסיןהשלמ

 16       ט"ו    

 

 17             ט"ז  

 מתמטיקה מבחן 

 19             ח י" 18י"ז      

 תשא כי

 20י"ט          

   אנגלית-אנסין 

 

 21כ          

 

 23        כ"ב   22   כ"א      

 

 24         כ"ג     

 Post reading  
                    ל"יח 5
 ספרות .ממבחן 

 26        כ"ה     25 ד     כ"

 ויקהל

 

   27כ"ו      

מסכם מבחן 
 ירמיהו

 28כ"ז      

 

 1/3כ"ח      

 

 3            ל'      2כ"ט       

 

 4   א אדר ב 

 

 5ב             

 פקודי

 6            ג      

 

 7        ד 

 הכתרה 

 8    ה          

 

 9ו               

טיול בית  
 ספרי

 10ז             

               תכונתמ
 פ אנגלית "בע

 היסטוריהמ.  מבחן

 12  ט          11ח            

שבת  -ויקרא
 בעפרה  זכור

 13י               

 

 14    י"א  

                   בחן מ
, פיזיקהמ. 

 אומנות ו גיהוביול

 15י"ב       

 מתחפשים 

 16י"ג      

תענית  
 ר אסת

 17י"ד            

 רים ופ 

 18ט"ו       

 רים ושושן פ 

 19       ט"ז

 צו 

 20ז        "י

    

 מסע אתגר  

   21י"ח        

 מ "בחמבחן   

  

 22י"ט          

 

 בחנים השלמת מ

 23כ'       

 

 אסיפת הורים 

 24כ"א     

 מחשבתמבחן 

 25כ"ב      

 מרתון ירושלים

 26      כ"ג  

 שמיני

 27כ"ד         

           בגרות
 פ אנגלית "בע

 תאטרון מ.מרתון  

 גיהווביול

 28כ"ה     

           בגרות 
 פ אנגלית "בע

  מ"בחמבחן 
 ( אתגר למסע  ליוצאות)

 29"ו       כ

מבחן 
 -טספור

 מעשי

 30כ"ז      

 

 31כ"ח      

מתכונת  
 מתמטיקה

 1/4כ"ט     

 

 2       ןניסא   

 ע ריתז

 

 3ב               

מתכונת  
 אנגלית 

 4   ג           

מסע משואה 
 לתקומה

 5          ד    

 

 6ה             

 

 7ו                 

                הגשת תלקיט 
 פרותמ. ס

 8ז              

 

 9ח             

 עמצור

 10ט            

                      בגרות
   תאטרון מ.

 15י"ד       14י"ג       13י"ב          12י"א       11          י

 הסדר ליל

 16ט"ו    

 ח פס

 17ט"ז     

 חול המועד....

 21כ'       20  י"ט   19י"ח       18י"ז     

 

 22כ"א    

 שביעי של פסח 

 23כ"ב     

 אסרו חג

 ב"ה 
 
 
 
                                          

 שכבת י"ב -מחצית ב'



 

 יו כנראה עוד שינוים, אם יהיה צורך תקבלו לוח מעודכן!אחרי פסח יה

 ( נוספים עוד ייכנסו... םואירועי פעילויות )

 שבעז"ה יהיה הכל בטוב, בשמחה ובבריאות

 כאן איתכן! 

 רית תחיה, אתי, תהילה ונו

 24         כ"ג    

 

 25            כ"ד  

מתכונת  
 אנגלית 

 26"ה        כ

 

 בחנים שלמת מה

 27       כ"ו    

מבחן 
ע "תושב

 וגמרא 

   28          כ"ז  

יום השואה  
 והגבורה 

 30        כ"ט  29       כ"ח   

 יםקדוש 

 1/5ל              

 

 2            יריא א

מתכונת  
 מתמטיקה

 3       ב       
 

 4      ג      

יום הזיכרון  
 לחללי צה"ל

 5ד               

 העצמאות יום 

 7               ו    6ה             

 אמור

   8           ז       

 גיהוביול מבחן

 

 9              ח    
            ת בגרו

             אנגלית
 ל "יח 4

 10        ט    
ת  בגרו

      אנגלית
 ל "יח 5

 11        י     

 

 ת אומנומ.  הגשה  

 12י"א        

 ך מתכונת תנ"

 14     י"ג  13י"ב        

 בהר

 16            ט"ו         15             י"ד
בגרות  

              מתמטיקה
 יח"ל  5

 17ט"ז      
בגרות  

  מתמטיקה
 יח"ל 3+4

 18     י"ז     

 

 19         י"ח   

 ל"ג בעומר 

           י"ט 
20 

 21            כ'  

 קותייבחו

 22         כ"א 

                תכונתמ
 ספרות .מ

 23          כ"ב  
                 בגרות

 מחשביםמ. 
 ת ספרוו

 

            מתכונת 
 ה היסטורימ. 

 24 כ"ג       

 

 25       כ"ד   

        מתכונת 
 פיזיקה מ.
 גיה וביולו

 

 26          כ"ה 

            פתיחת תערוכה
 אומנות מ. 

 27          כ"ו 

 

 28         כ"ז   

 

 בר במד

 29כ"ח        

 יום ירושלים 

 30           כ"ט  

 מ"בחגרות ב 

 31 א  סיוון   

 

 בחנים השלמת מ

 1/6       ב    

 

 2ג             

 ך "בגרות תנ 

 3ד               

            -ה הגש
מדעי מ. 

 החברה

 4ה            

 ערב שבועות 

 5               ו  

 שבועות

 6                ז  

 אסרו חג

 7             ח 

 

 8ט            
בגרות  

 ע"תושב 
 וגמרא

 11י"ב        10        י"א    9י                 

 בהעלותך 

    12         י"ג    

בגרות  
 מחשבת

 

 13          י"ד   

 

 14        ט"ו 

       בגרות
 גיהול ביו .מ

             מתכונת 
 פיזיקה .מ

 ואומנות 

 16          י"ז   15       ט"ז  

                 בגרות
 וריה היסט. מ

 18        י"ט     17       י"ח    

 –שלח 

 סיוםשבת 

 19כ'       

 

   21   ב      כ"   20כ"א       
          בגרות 

 יזיקה פ .מ

 22      כ"ג 

 טקס סיום 

  23 כ"ד       

 

 25כ"ו             24כ"ה          

 27 כ"ח         26כ"ז          
                 בגרות 

 אומנות .מ

     

 


