
 
  

 
 
 
 

 1ח'כיתה  –מבחנים מבדקים ווח ל
 תשפ"ג  מחצית א' 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  ראשון  30.10.22

 ( 3-4עברית )שיעור  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 היסטוריה  רביעי    16.11.22

 אנגלית  שני  21.11.22

 תנ"ך  חמישי  24.11.22

 ( 2ספרות )שיעור  שני  28.11.22

 עברית   שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  רביעי  7.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  חמישי  29.12.22

 אנגלית  שני  2.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-החל מII מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 

 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

           לפני מועד הבחינה.

 
     

 
             בהצלחה !!!                                        

 
 
 
 



 

 
 

       
 
 

 2כיתה ח' –מבחנים מבדקים ווח ל
 ג תשפ"מחצית א' 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  ראשון  30.10.22

 עברית  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 ( 1)שיעור  היסטוריה חמישי    17.11.22

 אנגלית  שני  21.11.22

 )במקום חברה(  תנ"ך חמישי  24.11.22

 ( 2ספרות )שיעור  שני  28.11.22

 עברית   שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  רביעי  7.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  חמישי  29.12.22

 אנגלית  שני  2.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-החל מII מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 

 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

 לפני מועד הבחינה. 

 
               

            !!!בהצלחה                                         

 
 
 
 

          



 

 
 
 
 
 

 3כיתה ח' –מבחנים מבדקים ווח ל
 ג מחצית א' תשפ"

 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  ראשון  30.10.22

 ( 3-4עברית )שיעור  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 היסטוריה  חמישי    17.11.22

 אנגלית  שני  21.11.22

 גיאוגרפיה  חמישי  24.11.22

 ( 2ספרות )שיעור  שני  28.11.22

 עברית   שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  רביעי  7.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  שישי  30.12.22

 אנגלית  שני  2.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-מהחל  II מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 

 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

 לפני מועד הבחינה. 

 
               

                          בהצלחה !!!                                        

  



 

 

 
 
 
 

 4כיתה ח' –מבחנים מבדקים ווח ל
 ג תשפ"מחצית א' 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  שני  31.10.22

 ( 3-4עברית )שיעור  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 היסטוריה  חמישי    17.11.22

 אנגלית  ראשון  20.11.22

 ( 2ספרות )שיעור  שני  28.11.22

 עברית   שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  שני  12.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  שישי  30.12.22

 אנגלית  ראשון  1.1.23

 תנ"ך  רביעי  4.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-החל מII מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

 לפני מועד הבחינה. 

 
 

          
                         בהצלחה !!!                                        

  



 

 
 

 
 

 5כיתה ח' –מבחנים מבדקים ווח ל
 ג תשפ"מחצית א' 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  שני  31.10.22

 ( 3-4עברית )שיעור  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 היסטוריה  חמישי    17.11.22

 אנגלית  ראשון  20.11.22

 ( 2)שיעור ספרות  שני  28.11.22

 עברית  שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  שני  12.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  שישי  30.12.22

 אנגלית  ראשון  1.1.23

 תנ"ך  רביעי  4.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-החל מII מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 

 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

 לפני מועד הבחינה. 

 
               

                          בהצלחה !!!                                        

  



 

 

 
 
 

 7כיתה ח' –מבחנים מבדקים ווח ל
 ג תשפ"מחצית א' 
 

 מקצוע יום תאריך 

 ערבית/צרפתית  שני  31.10.22

 ( 3-4עברית )שיעור  חמישי  10.11.22

 מתמטיקה  שני   14.11.22

 ( 1)שיעור  היסטוריה חמישי    17.11.22

 אנגלית  ראשון  20.11.22

 תנ"ך  חמישי  24.11.22

 ( 2ספרות )שיעור  שני  28.11.22

 עברית  שני  5.12.22

 ערבית/צרפתית  שני  12.12.22

 ( 3מדעים )שיעור  חמישי  15.12.22

 מורשת  חמישי  29.12.22

 אנגלית  ראשון  1.1.23

 מתמטיקה  ראשון  8.1.23

   

 13:00-החל מ  Iמועד ב'  שני  16.1.23

 13:00-החל מII מועד ב'  רביעי  18.1.23

 
 :מועדי ב'

 ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות במחצית לכל היותר. •

 תלמידים יוכלו לגשת למועד ב' רק במקרה של היעדרות מוצדקת ממועד א'.  •

תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' מחויבים למלא טופס בקשה )נמצא באתר ביה"ס(, לקבל את אישור  •

המורה המקצועי ולהרשם בטופס מקוון בהודעה שתתפרסם באתר ביה"ס. סיום ההרשמה עד ארבעה ימים 

 לפני מועד הבחינה. 

 
          

                       בהצלחה !!!                                        

  


