
 

 

מס' שאלון אקסטרנייםמס' שאלון אינטרנייםתאריך הבחינהיח"להמקצוע
שעת

 התחלה
שעת סיום

1610240113:0014:15
1610340214:4516:15
1610440316:4518:15
1611541413:0014:45
1610640515:1516:30
1610440316:4518:15
1611741613:0014:45
1610640515:1516:30
1610840717:0018:45
3580331313:0015:00
3580231215:3017:00
3580131118:0019:30
3580531513:0014:45
3580431415:3019:00
3580731713:0015:15
3580631615:4519:15

23420417513:0015:30אזרחות

אזרחות - 
לתלמידים עם ציון 
במטלה אזרחית 

בלבד!

234114-13:0015:30

30830210710:0013:30ספרות

ספרות 
(השלמה ל-5 יח')

290444100514:0017:00

36201
(מכניקה)

656
(מכניקה)

10:0012:30

36002
(חשמל)

655
(חשמל)

13:0014:45

36003
(קרינה וחומר)

657
(קרינה וחומר)

15:1517:15

פיזיקה - מעבדת 
חקר

יום ג' 113.6.17
917555

(מעבדת חקר)
098

(מעבדת חקר)
10:0012:00

32230302410:0013:30היסטוריה א'

12211622114:0016:00היסטוריה ב'

היסטוריה 
(השלמה ל-5 יח')

12211522016:3018:30

57203
(א"י והמזה"ת)

573
(א"י והמזה"ת)

10:0012:00

57102
(נתי"ב)

574
(נתי"ב)

12:3014:00

57204
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

575
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

14:3016:30

11110721010:0012:30עברית א'

11110821113:0016:30עברית ב'

2120613610:0012:45תנ"ך

110713415:0016:30 - יח' 4
110813517:0018:30 - יח' 5
110613319:0020:30 - יח' 3

יום ב' 10.7.17אנגלית - מועד ב'

יום ה' 13.7.17מתמטיקה - מועד ב'

יום ה' 11.5.17אנגלית

3

4

5

יום ב' 22.5.17

3

4
מתמטיקה

5

יום ה' 22.6.17

יום ב' 5.6.17

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2017 - (מספרי שאלונים לא כולל 
תלמידי רפורמה)

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.

יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

יום ב' 29.5.17

יום ב' 412.6.17פיזיקה

יום ה' 15.6.17

יום ב' 519.6.17גאוגרפיה

יום ה' 29.6.17
תנ"ך

  (השלמה ל-5 יח')
3



 

 

שעת סיוםשעת התחלהמס' שאלון לפי הרפורמהתאריך הבחינהיח"להמקצוע

1638113:0014:15
1638414:4516:15
1638216:4518:15
1648413:0014:45
1648115:1516:30
1638216:4518:15
1658413:0014:45
1648115:1516:30
1658217:0018:45
3538213:0015:00
3538115:3017:00
3518218:0019:30
3548213:0014:45
3548115:3019:00
3558213:0015:15
3558115:4519:15

(80%) 3428113:0015:30

(20%) 3428216:0017:30

(70%) 828114:0016:30

(30%) 828217:0018:30

(70%) 838110:0013:00

(30%) 838219:0020:30

(55%) 3638110:0013:30

(30%) 3628215:1517:15

פיזיקה - מעבדת 
חקר

3638210:0012:00 (15%)יום ג' 13.6.17

2228114:0016:30 (70%)היסטוריה א'

2228217:0018:30 (30%)היסטוריה ב'

(70%) 2238110:0013:00

(30%) 2238219:0021:00

(70%) 5738110:0013:00

(30%) 5728214:3016:30

(30%) 1128210:0012:00

(70%) 1128113:0016:00

(70%) 128110:0012:30

(30%) 128213:0014:30

(40%) 138115:0016:30

(60%) 138217:0019:30

יום ב' 10.7.17אנגלית - מועד ב'

יום ה' 13.7.17מתמטיקה - מועד ב'

יום ב' 229.5.17אזרחות

2 עברית

2

2 ספרות

5

ספרות 
(השלמה ל-5 יח')

3

4

5

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2017 - (מספרי שאלונים 
לתלמידי רפורמה)

יום ה' 22.6.17

תנ"ך

מתמטיקה

3

יום ב' 22.5.17
4

5

אנגלית

3

יום ה' 11.5.17

יום ב' 5.6.17

יום ב' 12.6.17פיזיקה

יום ה' 15.6.17

2

היסטוריה 
(השלמה ל-5 יח')

3

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.

יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

יום ה' 29.6.17

יום ב' 519.6.17גאוגרפיה

תנ"ך
  (השלמה ל-5 יח')

3


