
שעתמס' שאלון אקסטרנייםמס' שאלון אינטרנייםתאריך הבחינההמקצוע
שעת סיום התחלה

1610240112:0013:15
1610440314:0015:30
1610340216:1517:45
164841648416:1518:00
164811648112:0013:15
1610440314:0015:30
165841658416:1518:00
164811648112:0013:15
165821658214:0015:45

(30%) 1282(30%) 128217:0018:30
(70%) 1281(70%) 128114:0016:30

1381138112:0013:30 (40%) - יח' 4
1382 (60%) - טופס משולב 

13829:0011:30של 3+5 יח'

353823538212:0014:00
353813538114:4516:15
351823518216:4518:15
354823548212:0013:45
354813548114:4518:15
355823558212:0014:15
355813558114:4518:15

(70%) 8381(70%) 838110:0013:00
(30%) 8382(30%) 838218:3020:00

90444100513:3016:30ספרות 

(70%) 22381(70%) 2238110:0013:00
(30%) 22382(30%) 2238218:3020:30

2211622113:3015:30היסטוריה ב'
2211522016:0018:00היסטוריה א'

(80%) 34281(80%) 3428114:0016:30

(20%) 34282(20%) 3428217:0018:30

אזרחות - 
לתלמידים עם ציון 
במטלה אזרחית 

בלבד!

(80%) 34281(80%) 3428114:0016:30

1110721017:0019:30עברית א'

1110821113:0016:30עברית ב'

57282
(הפיתוח והתכנון המרחבי)

57282
(הפיתוח והתכנון 

המרחבי)
10:0012:00

57203
(א"י והמזה"ת)

573
12:3014:30(א"י והמזה"ת)

57102
(נתי"ב)

574
15:0016:30(נתי"ב)

36002
(חשמל)

655
10:0011:45(חשמל)

36201
(מכניקה)

656
12:4515:15(מכניקה)

36003
(קרינה וחומר)

657
10:0012:00(קרינה וחומר)

917555
(מעבדת חקר)

098
12:3014:30(מעבדת חקר)

יום ב'אנגלית - מועד ב'
9.7.2018

יום ה'מתמטיקה - מועד ב'
12.7.2018

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2018 - (מספרי שאלונים לא 
לתלמידי רפורמה)

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.
יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

יום ב'
11.6.2018

פיזיקה

יום ג'אנגלית
15.5.2018

יום ה'
24.5.2018 מתמטיקה

תנ"ך
יום ה'

17.5.2018 תנ"ך
  (השלמה ל-5 יח')

ספרות
יום ה'(השלמה ל-5 יח')

31.5.2018

היסטוריה 
יום ה'(השלמה ל-5 יח')

7.6.2018

אזרחות

יום ב' 
18.6.2018

יום ה'גאוגרפיה
21.6.2018

יום ה'
5.7.2018

יום ד'פיזיקה
4.7.2018



שעתמס' שאלון לפי הרפורמהתאריך הבחינההמקצוע
שעת סיום התחלה

1638112:0013:15
1638416:1517:45
1638214:0015:30
1648416:1518:00
1648112:0013:15
1638214:0015:30
1658416:1518:00
1648112:0013:15
1658214:0015:45

(70%) 128114:0016:30
(30%) 128217:0018:30
(60%) 138209:0011:30
(40%) 138112:0013:30

3538212:0014:00
3538114:4516:15
3518216:4518:15
3548212:0013:45
3548114:4518:15
3558212:0014:15
3558114:4518:15

(70%) 838110:0013:00

(30%) 838218:3020:00

(70%) 828113:3016:00

(30%) 828216:3018:00

(70%) 2238110:0013:00

(30%) 2238218:3020:30

2228113:3016:00 (70%)היסטוריה א'

2228216:3018:00 (30%)היסטוריה ב'

(80%) 3428114:0016:30

(20%) 3428217:0018:30

אזרחות - 
לתלמידים עם ציון 
במטלה אזרחית 

בלבד!

(80%) 3428114:0016:30

1128216:3018:30 (30%)עברית א'

1128113:0016:00 (70%)עברית ב'

(40%) 5728210:0012:00

(60%) 5738112:3015:30

(25%) 3637110:0011:45

(30%) 3636112:4514:30

(30%) 3628210:0012:00

(15%) 3638212:3014:30

יום ב'אנגלית - מועד ב'
9.7.2018

יום ה'מתמטיקה - מועד ב'
12.7.2018

לוח הבחינות יכול להשתנות, בהתאם לשינויים של משרד החינוך.
יש להתייצב במקום הבחינה 30 דקות לפני תחילתה!

יום ה'פיזיקה
5.7.2018

יום ד'פיזיקה
4.7.2018

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2018 - (מספרי שאלונים 
לתלמידי רפורמה)

יום ב'
11.6.2018

יום ג'אנגלית
15.5.2018

יום ה'
31.5.2018

היסטוריה 
(השלמה ל-5 יח')

ספרות
(השלמה ל-5 יח')

 
ספרות 

יום ה'
7.6.2018

יום ב' 
18.6.2018

יום ה'גאוגרפיה
21.6.2018

תנ"ך
  (השלמה ל-5 יח')

יום ה'מתמטיקה
24.5.2018

יום ה'
17.5.2018

תנ"ך

אזרחות

 

 

 


	גיליון1

