
 בס"ד  

 שיעור א'  -  ג תשפ" ניסן - ם חשוןמבחנילוח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום  א  חודש 
 

יום  
 שבת  

 6/11יב' חשון  חשון 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 10/11חשון  טז'   9/11' חשון טו 8/11' חשון די 7/11' חשון גי
 מבחן בקיאות  

 

חשון   יח'   11/11' חשון זי
12/11    

 וירא 

 13/11חשון  ט'י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש
  מ..תקשוב/ מדעים

 14/11חשון  כ'
    מבחן במתמטיקה  

 15/11כא' חשון 
     המבחן בהיסטורי

 17/11חשון  כג'  16/11כב' חשון 
 מבחן בקיאות  

 

 18/11חשון  כד'
 מבחן בעברית 

כה' חשון  
19/11 

    חיי שרה

 20/11חשון   כו'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 אסיפת הורים 

 21/11חשון   כז'
 

 23/11כט' חשון    22/11כח' חשון  
 מבחן בתנ"ך 

 24/11חשון  ל'
 ר"ח 

 מבחן בקיאות  
 

   25/11א' כסלו 
 ר"ח 

  ב' כסלו 
26/11  

 תולדות  

 כסליו 
   27/11' כסלו ג

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 29/11כסלו  ה'   28/11' כסלו ד
  מבחן באנגלית

 1/12' כסלו ז   30/11' כסלו ו
 מבחן בקיאות  

 

' כסלו  ט   2/12' כסלו ח
3/12  
 ויצא

  4/12' כסלו י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

  8/12' כסלו יד   7/12כסלו  יג'   6/12כסלו  יב'   5/12כסלו   יא'

 מבחן בקיאות  
 

 9/12' כסלו טו
 מבחן במתמטיקה    

' כסלו  טז
10/12  
 וישלח 

 11/12יז' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מ..תקשוב/ מדעים 

 12/12' כסלו  חי
 

' כסלו  טי
13/12 

 ה מבחן בהיסטורי

 14/12' כסלו כ
 

 15/12כא' כסלו 

 מבחן בקיאות
 16/12כב' כסלו 

 מבחן בעברית 
' כסלו  כג

17/12 
 וישב 

 18/12כד' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 19/12כה' כסלו 
 

 חנוכה 

' כסלו  כו
20/12 

 
 חנוכה 

' כסלו  כז
21/12 
 

 חנוכה 

 22/12כח' כסלו 

 
 חופש   

 

 23/12כט' כסלו 
 

 חופש 

כסלו   ל'
24/12 

 מקץ

 
 טבת 
 

 
 

 

 25/12א' טבת 
 חופש 

 

 26/12' טבת ב
 חופש 

 

 29/12' טבת ה 28/12' טבת ד 27/12' טבת ג
 מבחן בקיאות  

 

' טבת  ז 30/12' טבת ו
31/12 

 ויגש 

 1/1' טבת ח
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/1' טבת ט
 מבחן במתמטיקה

 

 3/1' טבת י
 צום

 4/1' טבת יא
 מבחן בתנך 

 5/1' טבת יב
 מבחן בקיאות  

 

 7/1' טבת יד 6/1' טבת יג
 ויחי 

 8/1' טבת טו
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 10/1טבת  יז' 9/1' טבת טז
 מבחן באנגלית 

 11/1' טבת יח
 

 12/1' טבת  יט
 מבחן בקיאות  

 

 13/1' טבת כ
 בעברית מבחן 

' טבת  כא
14/1 

 שמות 
 

 15/1טבת   כב'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מ..תקשוב/ מדעים 

 16/1' טבת  כג
 ה בהיסטורימבחן 

 17/1' טבת כד
   מבחן בהיסטוריה

 19/1' טבת כו 18/1' טבת  כה
 מבחן בקיאות  

' טבת  כח 20/1' טבת כז
21/1 

 וארא 

 22/1' טבת כט שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 23/1א' שבט 
 ר"ח

' שבט  ב
24/1 

 26/1ד' שבט  25/1' שבט ג
 מבחן בקיאות  

 

 27/1ה' שבט 
  
 

ו' שבט 
28/1 
 בא 

 29/1ז' שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 30/1ח' שבט  
 מבחן במתימטיקה 

' שבט  ט
31/1 

 מבחן באנגלית 

 1/2י' שבט 
 מבחן בתנ"ך 

 2/1' שבט אי
 מבחן בקיאות  

 

 3/2' שבט בי
 

שבט  גי
4/2 

 בשלח 

 5/2' שבט די
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 6/2' שבט טו
 

' שבט  טז
7/2 

 

 8/2' שבט יז
 

 9/2' שבט יח
 תעודות 

 

 10/2יט' שבט 
 מבחן בעברית 

' שבט כ
11/2 
 יתרו 

 12/2' שבט כא
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מ..תקשוב/ מדעים 

 14/2' שבט כג 13/2' שבט כב
 מבחן בהיסטוריה 

 16/2' שבט כה 15/2' שבט  כד
 

 מבחן בקיאות  
 

' שבט  כז 17/2' שבט כו
18/2 

 משפטים 

 אדר 
 19/2' שבט כח

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 21/2' שבט ל 20/2' שבט כט
 ר"ח 

   22/2א' אדר
 ר"ח 
 

 23/2 ב' אדר 
    

 מבחן בקיאות  
 

 24/2 ג' אדר
 

    25/2 ד' אדר
 תרומה 

 26/2 ה' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 1/3' אדר  ח 28/2' אדר ז 27/2' אדר ו
 מבחן באנגלית 

 2/3 ט אדר
 מבחן בקיאות  

 

 3/3 י' אדר
 
 

 4/3 יא' אדר
  תצווה

 

 5/3 יב' אדר 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
  מ..תקשוב/ מדעים

 6/3' אדר יג
 צום

 7/3אדר  יד
 פורים 

 8/3' אדר  טו
 פורים 

 9/3 טז' אדר
 מבחן בקיאות  

 

 10/3 יז' אדר 
 
 

  יח' אדר
11/3 

 כי תשא  
 
 

 12/3 אדריט' 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 13/3' אדר  כ
 מבחן במתמטיקה

 15/3' אדר כב 14/3' אדר כא
 מבחן בתנ"ך 

 16/3 כג אדר 
 מבחן בקיאות  

 

 17/3  כד' אדר
   מבחן בעברית

 
 

  כה' אדר 
18/3 

 ויקהל  
 

 19/3 כו' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 21/3' אדר כח 20/3' אדר כז
 מבחן בהיסטוריה 

 23/3 ניסןא  22/3' אדר כט
   חופש 

 

 
 חופש  

 

 
 פקודי  



 בס"ד  

 ' בשיעור  -  ג ניסן תשפ" - חשוןלוח מבחנים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום  א  חודש 
 

 יום שבת  

 6/11יב' חשון  חשון 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 10/11חשון  טז'   9/11' חשון טו 8/11' חשון די 7/11' חשון גי
 מבחן בקיאות  

 

    12/11חשון  יח'   11/11' חשון זי
 וירא 

 13/11חשון  ט'י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 14/11חשון  כ'
  תקשוב/ מדעים..מ

 15/11כא' חשון 
מבחן 
 ה בהיסטורי

 17/11חשון  כג'  16/11כב' חשון 
 מבחן בקיאות  

 

 18/11חשון  כד'
    מבחן בעברית

 19/11כה' חשון 
    חיי שרה

 20/11חשון   כו'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 אסיפת הורים 

 21/11חשון   כז'
 מבחן במתמטיקה   

 

 23/11כט' חשון    22/11כח' חשון  
    מ. מחשבת ישראל

 24/11חשון  ל'
 ר"ח 

 מבחן בקיאות  
 

   25/11א' כסלו 
 ר"ח 

 מבחן באנגלית 

   26/11 ב' כסלו 
 תולדות  

 כסליו 
   27/11כסלו ' ג

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

כסלו   ה'   28/11' כסלו ד
29/11  

 1/12' כסלו ז   30/11' כסלו ו
 מבחן בקיאות  

 מבחן בתנ"ך 

 

   3/12' כסלו ט   2/12' כסלו ח
 ויצא

  4/12' כסלו י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

כסלו   יב'   5/12כסלו   יא'
6/12  

  8/12' כסלו יד   7/12כסלו  יג'

 מבחן בקיאות  
מבחן מתימטיקה  

 יחי   5

 9/12' כסלו טו
 

   10/12' כסלו  טז
 וישלח 

 11/12יז' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 12/12' כסלו  חי
 מ. תקשוב/ מדעים 

 

' כסלו  טי
13/12 

 

 14/12' כסלו כ
 במתמטיקהמבחן 

 

 15/12כא' כסלו 

 מבחן בקיאות
 16/12כב' כסלו 

 מבחן באנגלית 
 17/12' כסלו כג

 וישב 

 18/12כד' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 19/12כה' כסלו 
 

 חנוכה 

' כסלו  כו
20/12 

 
 חנוכה 

 21/12' כסלו כז
 

 חנוכה 

 22/12כח' כסלו 

 
 חופש   

 

 23/12כט' כסלו 
 

 חופש 

 24/12כסלו  ל'
 מקץ

 
 טבת 
 

 
 

 

 25/12א' טבת 
 חופש 

 

 26/12' טבת ב
 חופש 

 

' טבת  ג
27/12 
מבחן 

   הבהיסטורי

 29/12' טבת ה 28/12' טבת ד
 מבחן בקיאות  

 

 30/12' טבת ו
 מבחן בעברית 

 31/12' טבת ז
 ויגש 

 1/1' טבת ח
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/1' טבת ט
 

 3/1' טבת י
 צום

 5/1' טבת יב 4/1' טבת יא
 מבחן בקיאות  

 

 7/1' טבת יד 6/1' טבת יג
 ויחי 

 8/1' טבת טו
 מבחן עיון 

 פר"ש מבחן 
 

 12/1' טבת  יט 11/1' טבת יח 10/1טבת  יז' 9/1' טבת טז
 מבחן בקיאות  

 מבחן בתנ"ך 

 14/1' טבת  כא 13/1' טבת כ
 שמות 

 

 15/1טבת   כב'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 16/1' טבת  כג
 מ. תקשוב/מדעים

' טבת  כד
17/1 

 18/1' טבת  כה
   מ. מחשבת ישראל

 19/1' טבת כו
 מבחן בקיאות  

 20/1' טבת כז
 מבחן באנגלית 

 21/1' טבת כח
 וארא 

 22/1' טבת כט שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 23/1א' שבט 
 ר"ח

' שבט  ב
24/1 
מבחן 

 בהיסטוריה 

 25/1' שבט ג
   מבחן במתמטיקה

 

 26/1ד' שבט 
 מבחן בקיאות  
מבחן מתימטיקה  

 יחי   5

 27/1ה' שבט 
 מבחן בעברית 

  
 

 28/1ו' שבט 
 בא 

 29/1ז' שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

' שבט  ט 30/11ח' שבט  
31/1 

 2/1' שבט אי 1/2י' שבט 
 מבחן בקיאות  

 

 4/2שבט  גי 3/2' שבט בי
 בשלח 

 5/2' שבט די
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 6/2' שבט טו
 

' שבט  טז
7/2 

 9/2' שבט יח 8/2' שבט יז
 תעודות 

 

 11/2' שבט כ 10/2יט' שבט 
 יתרו 

 12/2' שבט כא
 עיון מבחן 

 מבחן פר"ש 
 

 13/2' שבט כב
 

' שבט  כג
14/2 

 16/2' שבט כה 15/2' שבט  כד
 מבחן בתנ"ך 

 מבחן בקיאות  
 

 17/2' שבט כו
 מבחן בעברית 

 18/2' שבט כז
 משפטים 

 אדר 
 19/2' שבט כח

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 20/2' שבט כט
 בתקשוב ןמבח

 21/2' שבט ל
 ר"ח 

   22/2א' אדר
 ר"ח 
 

 23/2 ב' אדר 
    

 מבחן בקיאות  
 

 24/2 ג' אדר
 מבחן בעברית 

 

    25/2 ד' אדר
 תרומה 

 26/2 ה' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 28/2' אדר ז 27/2' אדר ו
מבחן 

 בהיסטוריה 

 1/3' אדר  ח
   מבחן במתמטיקה

 

 2/3 ט אדר
 מבחן בקיאות  

 

 3/3 י' אדר
 
 

 4/3 יא' אדר
  תצווה

 
 5/3 יב' אדר 

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 

 6/3' אדר יג
 צום

 7/3אדר  יד
 פורים 

 8/3' אדר  טו
 פורים 

 9/3 טז' אדר
 מבחן בקיאות  

 

 10/3 יז' אדר 
 
 

 11/3  יח' אדר
 כי תשא  

 
 

 12/3 יט' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באנגלית 

' אדר  כא 13/3' אדר  כ
14/3 

 15/3' אדר כב
   מ. מחשבת ישראל

 16/3 כג אדר 
 מבחן בקיאות

מתימטיקה  מבחן  
 יחי   5

 17/3  כד' אדר
 
 

 18/3 כה' אדר 
 ויקהל  

 

 19/3 כו' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

' אדר  כח 20/3' אדר כז
21/3 

 23/3 א ניסן 22/3' אדר כט
   חופש 

 

 
 חופש  

 

 
 פקודי  



 בס"ד  

 ' גשיעור  -  ג ניסן תשפ" - חשוןלוח מבחנים 
 

 

 יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום  א  חודש 
 

 יום שבת  

 6/11יב' חשון  חשון 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 10/11חשון  טז'   9/11' חשון טו 8/11' חשון די 7/11' חשון גי
 מבחן בקיאות  

 

    12/11חשון  יח'   11/11' חשון זי
 וירא 

 13/11חשון  ט'י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 14/11חשון  כ'
    מבחן בעברית

 17/11חשון  כג'  16/11כב' חשון    15/11כא' חשון 
 מבחן בקיאות  

 

 18/11חשון  כד'
 

 19/11כה' חשון 
    חיי שרה

 20/11חשון   כו'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 ה מבחן בהיסטורי

 אסיפת הורים 

 21/11חשון   כז'
    מ. מחשבת ישראל

 24/11חשון  ל'   23/11כט' חשון    22/11כח' חשון  
 ר"ח 

 מבחן בקיאות  
 מבחן באנגלית 

   25/11א' כסלו 
 ר"ח 

 מבחן בתקשוב

   26/11 ב' כסלו 
 תולדות  

 כסליו 
   27/11' כסלו ג

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 28/11' כסלו ד
 מבחן בתנ"ך   

 

 30/11' כסלו ו   29/11כסלו  ה'
 

 1/12' כסלו ז
 מבחן בקיאות  

 

   3/12' כסלו ט   2/12' כסלו ח
 ויצא

  4/12' כסלו י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

  8/12' כסלו יד   7/12כסלו  יג'   6/12כסלו  יב'   5/12כסלו   יא'

 מבחן בקיאות  
  5מבחן מתמטיקה 

 יחי' 

 9/12' כסלו טו
   מבחן במתמטיקה 

 

   10/12' כסלו  טז
 וישלח 

 11/12יז' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 ה מבחן בהיסטורי

 12/12' כסלו  חי
 בעברית מבחן 

 

 13/12' כסלו טי
 

 14/12' כסלו כ
 

 15/12כא' כסלו 

 מבחן בקיאות
 16/12כב' כסלו 

 
 17/12' כסלו כג

 וישב 

 18/12כד' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 19/12כה' כסלו 
 

 חנוכה 

 20/12' כסלו כו
 

 חנוכה 

 21/12' כסלו כז
 

 חנוכה 

 22/12כח' כסלו 

 
 חופש   

 

 23/12כט' כסלו 
 

 חופש 

 24/12כסלו  ל'
 מקץ

 
 טבת 
 

 
 

 

 25/12א' טבת 
 חופש 

 

 26/12' טבת ב
 חופש 

 

 29/12' טבת ה 28/12' טבת ד 27/12' טבת ג
 מבחן בקיאות  

 מבחן באנגלית 

 30/12' טבת ו
 מבחן בתקשוב

 31/12' טבת ז
 ויגש 

 1/1' טבת ח
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/1' טבת ט
 מ. מחשבת ישראל 

 

 3/1' טבת י
 צום

 5/1' טבת יב 4/1' טבת יא
 מבחן בקיאות  

 

 7/1' טבת יד 6/1' טבת יג
 ויחי 

 8/1' טבת טו
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 9/1' טבת טז
בגרות אנגלית   

   11:00יחי ב4

 12/1' טבת  יט 11/1' טבת יח 10/1טבת  יז'
 מבחן בקיאות  

בגרות עברית  
 14:00ב

 14/1' טבת  כא 13/1' טבת כ
 שמות 

 

 15/1טבת   כב'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באנגלית 

 16/1' טבת  כג
בגרות מתמטיקה  

 13:30יחי'  3
 10:00יחי'  4

 18/1' טבת  כה 17/1' טבת כד
 מבחן בעברית 

 19/1' טבת כו
 מבחן בקיאות

 יח'   5מתמטיקה 
   מבחן במתמטיקה

 20/1' טבת כז
   מבחן במתמטיקה

 

 21/1' טבת כח
 וארא 

 22/1' טבת כט שבט 
 עיון מבחן 

 מבחן פר"ש 
 ה מבחן בהיסטורי

 23/1א' שבט 
 ר"ח

 מבחן בתנ"ך 

 

 26/1ד' שבט  25/1' שבט ג 24/1' שבט ב
 מבחן בקיאות  

 

 27/1ה' שבט 
 מבחן בתקשוב

  
 

 28/1ו' שבט 
 בא 

 29/1ז' שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 30/11ח' שבט  
 מ. מחשבת ישראל 

 2/1' שבט אי 1/2י' שבט  31/1' שבט  ט
 מבחן בקיאות  

 

 4/2שבט  גי 3/2' שבט בי
 בשלח 

 5/2' שבט די
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 6/2' שבט טו
 

 9/2' שבט יח 8/2' שבט יז 7/2' שבט טז
 ת תעודו 

 11/2' שבט כ 10/2יט' שבט 
 יתרו 

 12/2' שבט כא
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באנגלית 

 15/2' שבט  כד 14/2' שבט כג 13/2' שבט כב
 מבחן בעברית 

 16/2' שבט כה
 

 מבחן בקיאות  
 

 17/2' שבט כו
   מבחן במתמטיקה

 

 18/2' שבט כז
 משפטים 

 אדר 
 19/2' שבט כח

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 
 ה מבחן בהיסטורי

 21/2' שבט ל 20/2' שבט כט
 ר"ח 

   22/2א' אדר
 ר"ח 
 

   23/2 ב' אדר 
 מבחן בקיאות
  5מבחן מתמטיקה 

 יחי' 

 24/2 ג' אדר
 

 בתקשובמבחן 

    25/2 ד' אדר
 תרומה 

 26/2 ה' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/3 ט אדר 1/3' אדר  ח 28/2' אדר ז 27/2' אדר ו
 מבחן בקיאות  

 

 3/3 י' אדר
 
 

 4/3 יא' אדר
  תצווה

 

 5/3 יב' אדר 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 6/3' אדר יג
 צום

 7/3אדר  יד
 פורים 

 8/3' אדר  טו
   פורים

 9/3 טז' אדר
 מבחן בקיאות  

 

 10/3 יז' אדר 
 
 

 11/3  יח' אדר
 כי תשא  

 
 

 12/3 יט' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 13/3' אדר  כ
 מבחן בתנ"ך 

 

 15/3' אדר כב 14/3' אדר כא
 מבחן בעברית 

 16/3 כג אדר 
 מבחן בקיאות  

 

 17/3  כד' אדר
 
 

 18/3 כה' אדר 
 ויקהל  

 

 19/3 כו' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באנגלית 

 20/3' אדר כז
 מ. מחשבת ישראל 

 23/3 א ניסן 22/3' אדר כט 21/3' אדר כח
   חופש 

 

 
 חופש  

 

 
 פקודי  



 בס"ד  

 ' דשיעור  -  ג ניסן תשפ" - חשוןלוח מבחנים 
 

 

 

 

 

 יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום  א  חודש 
 

 יום שבת  

 6/11יב' חשון  חשון 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 10/11חשון  טז'   9/11' חשון טו 8/11' חשון די 7/11' חשון גי
 מבחן בקיאות  

 

חשון   יח'   11/11' חשון זי
12/11    

 וירא 

 13/11חשון  ט'י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באזרחות

 15/11כא' חשון    14/11חשון  כ'
 מבחן באנגלית   

 17/11חשון  כג'  16/11כב' חשון 
 מבחן בקיאות  

 

 18/11חשון  כד'
   מבחן במתמטיקה  

 

 19/11כה' חשון 
    חיי שרה

 20/11חשון   כו'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 אסיפת הורים 

 21/11חשון   כז'
  מבחן בדינים

 23/11כט' חשון    22/11כח' חשון  
 מבחן בתנ"ך   

 

 24/11חשון  ל'
 ר"ח 

 מבחן בקיאות  
 

   25/11א' כסלו 
 ר"ח 

 בתקשובמבחן 

   26/11 ב' כסלו 
 תולדות  

 כסליו 
   27/11' כסלו ג

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 30/11' כסלו ו   29/11כסלו  ה'   28/11' כסלו ד
  מבחן בספרות

 1/12' כסלו ז
 מבחן בקיאות  

 

   3/12' כסלו ט   2/12' כסלו ח
 ויצא

  4/12' כסלו י
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 7/12כסלו  יג'   6/12כסלו  יב'   5/12כסלו   יא'
  5מבחן מתמטיקה 

 יחי' 
  

  8/12' כסלו יד

 מבחן בקיאות  
 

' כסלו  טז   9/12' כסלו טו
10/12  
 וישלח 

 11/12יז' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באזרחות

 12/12' כסלו  חי
 

 13/12' כסלו טי
 מבחן באנגלית 

 14/12' כסלו כ
 

 15/12כא' כסלו 

 מבחן בקיאות
 16/12כב' כסלו 

   מבחן במתמטיקה

 

' כסלו  כג
17/12 
 וישב 

 18/12כד' כסלו 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 19/12כה' כסלו 
 

 חנוכה 

 20/12' כסלו כו
 

 חנוכה 

 21/12' כסלו כז
 

 חנוכה 

 22/12כח' כסלו 

 
 חופש   

 

 23/12כט' כסלו 
 

 חופש 

 24/12כסלו  ל'
 מקץ

 
 טבת 
 

 
 

 

 25/12א' טבת 
 חופש 

 

 26/12' טבת ב
 חופש 

 

 28/12' טבת ד 27/12טבת ' ג
 מבחן בספרות

 29/12' טבת ה
 מבחן בקיאות  

 

 30/12' טבת ו
 מבחן בתקשוב

 31/12' טבת ז
 ויגש 

 1/1' טבת ח
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/1' טבת ט
 מבחן בדינים

 3/1' טבת י
 צום

 4/1' טבת יא
 מבחן בתנ"ך 

 

 5/1' טבת יב
 מבחן בקיאות  

 

 7/1' טבת יד 6/1' טבת יג
 ויחי 

 8/1' טבת טו
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 10/1טבת  יז' 9/1' טבת טז
  3בגרות אנגלית 

 יחי' 

 

 12/1' טבת  יט 11/1' טבת יח
 מבחן בקיאות  

 

 14/1' טבת  כא 13/1' טבת כ
 שמות 

 

 15/1טבת   כב'
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באזרחות

 17/1' טבת כד 16/1' טבת  כג
בגרות מתמטיקה   

 12:00יחי'  3
 מבחן באנגלית 

 19/1' טבת כו 18/1' טבת  כה
 מבחן בקיאות  

  5מבחן מתמטיקה 
 יחי' 

 20/1' טבת כז
   מבחן במתמטיקה

 

 21/1' טבת כח
 וארא 

 22/1' טבת כט שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 23/1א' שבט 
 ר"ח

 25/1' שבט ג 24/1' שבט ב
 מבחן בספרות

 26/1ד' שבט 
 מבחן בקיאות  

 

 27/1ה' שבט 
 מבחן בתקשוב

  
 

 28/1ו' שבט 
 בא 

 29/1ז' שבט 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 30/11ח' שבט  
 מבחן בדינים

 1/2י' שבט  31/1' שבט  ט
 מבחן בתנ"ך 

 

 2/1' שבט אי
 מבחן בקיאות  

 

 4/2שבט  גי 3/2' שבט בי
 בשלח 

 5/2' שבט די
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 6/2' שבט טו
 

 9/2' שבט יח 8/2' שבט יז 7/2' שבט טז
 תעודות 

' שבט כ 10/2יט' שבט 
11/2 
 יתרו 

 12/2' שבט כא
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באזרחות

 14/2' שבט כג 13/2' שבט כב
 מבחן באנגלית 

 16/2' שבט כה 15/2' שבט  כד
 

 מבחן בקיאות  
 

 17/2' שבט כו
 מבחן במתמטיקה

 

 18/2' שבט כז
 משפטים 

 אדר 
 19/2' שבט כח

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 21/2' שבט ל 20/2' שבט כט
 ר"ח 

   22/2א' אדר
 ר"ח 

 מבחן בספרות
מבחן     

 יחי'   5מתמטיקה 

 23/2 ב' אדר 
 מבחן בקיאות  

 

 24/2 ג' אדר
 מבחן בתקשוב

 

    25/2 ד' אדר
 תרומה 

 26/2 ה' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 

 2/3 ט אדר 1/3' אדר  ח 28/2' אדר ז 27/2' אדר ו
 מבחן בקיאות  

 3/3 י' אדר
 
 

 4/3 יא' אדר
 תצווה

 5/3 יב' אדר 
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 

 6/3' אדר יג
 צום

 7/3אדר  יד
 פורים 

 8/3' אדר  טו
 פורים 

 9/3 טז' אדר
 מבחן בקיאות  

 11/3  יח' אדר 10/3 יז' אדר 
 כי תשא  

 
 12/3 יט' אדר

 מבחן עיון 
 מבחן פר"ש 

 15/3' אדר כב 14/3' אדר כא 13/3' אדר  כ
 מבחן בתנ"ך 

 16/3 כג אדר 
 מבחן בקיאות  

 17/3  כד' אדר
   מבחן במתמטיקה

 

 18/3 כה' אדר 
 ויקהל  

 

 19/3 כו' אדר
 מבחן עיון 

 מבחן פר"ש 
 מבחן באזרחות

 21/3' אדר כח 20/3' אדר כז
 מבחן באנגלית 

 

 23/3 א ניסן 22/3' אדר כט
   חופש 

 

 
 חופש  

 

 
 פקודי  


