מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' בחינות
עמוד  1מתוך 2
לוח מועדי בחינות קיץ תשס"ט – 2009
כולל מקצועות טכנולוגיים

יום ראשון
ט' באייר 3 ,במאי

יום שני
י' באייר 4 ,במאי

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

י"א באייר 5 ,במאי

י"ב באייר 6,במאי

י"ג באייר 7 ,במאי

י"ד באייר 8 ,במאי

ביולוגיה מעבדה  5יח"ל

טכנולוגי
808202
841201 841101
848201 848101
855206
876206
ט"ז באייר 10 ,במאי 

ערבית לבי"ס עברי
רוסית
אמהרית

כ"ג באייר 17 ,במאי

י"ז באייר 11 ,במאי

חינוך גופני
פיזיקה מעבדת חקר
מדע המדינה

י"ח באייר 12 ,במאי

צרפתית

טכנולוגי
809202
810202
822201
838102
839207
844101
879102

כ"ד באייר 18 ,במאי

ל"ג
בעומר

כ"ה באייר 19 ,במאי

טכנולוגי
808101
814101
815201
817105
827101
832101
842201 842101
845201
894201
855106
870202
876102
880202 880101
889203 889102
891202
כ"ו באייר 20 ,במאי

עולם הערבים
והאסלאם
דת האסלאם
מחשבת ישראל
) דתי וכללי(
מחשבה ומוסר



א' בסיוון  24 ,במאי

י"ט באייר 13 ,במאי

טכנולוגי
842266
879202
870201
כ' באייר 14 ,במאי

כ"א באייר 15 ,במאי

חקלאות

אנגלית

ב' בסיוון 25 ,במאי

מערכות מחשב
בביולוגיה

תיאטרון

ג' בסיוון 26 ,במאי

ד' בסיוון 27 ,במאי

מדעי המחשב ב'
--------------מדעי המחשב

כ"ז באייר 21 ,במאי 

כ"ח באייר 22 ,במאי

יום ירושלים

ה' בסיוון 28 ,במאי 

ו' בסיוון  29 ,במאי

פסיכולוגיה


טכנולוגי
816102
801201
832201
861101
889202
880203

ערב
שבועות

שבועות

י' בסיוון 2 ,ביוני

י"א בסיוון 3 ,ביוני

י"ב בסיוון 4 ,ביוני

י"ג בסיוון 5 ,ביוני

ספרות ליהודים

ביולוגיה
מעבדה  3יח"ל

פיזיקה

מתמטיקה

ח' בסיוון  31 ,במאי 


תלמוד ותושבע"פ
)דתי (
יהדות
תושבע"פ ) כללי(

ט' בסיוון 1 ,ביוני 

ערבית לערבים
) 3יח"ל(
ערבית לדרוזים

טכנולוגי
805201
870106
891102

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' בחינות
עמוד  2מתוך 2

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

ט"ו בסיוון 7 ,ביוני 

ט"ז בסיוון 8 ,ביוני

י"ז בסיוון 9 ,ביוני

י"ח בסיוון 10 ,ביוני

י"ט בסיוון 11 ,ביוני

כ' בסיוון 12 ,ביוני

ביולוגיה



טכנולוגי
809101
810101
839106
849201
853201
869201
886202

תנ"ך
----------מורשת דרוזית

כ"ב בסיוון 14 ,ביוני

כ"ג בסיוון 15 ,ביוני

כ"ד בסיוון 16 ,ביוני

-----------

היסטוריה

עברית לדרוזים
חיבור עברי

היסטוריה א' ליהודים
)כולל בחירה(

לערבים ולדרוזים

ל' בסיוון 22 ,ביוני

א' בתמוז 23 ,ביוני

היסטוריה ב' ליהודים

ערבית לערבים
) 4-5יח"ל(

ז' בתמוז 29 ,ביוני

היסטוריה
לערבים ולדרוזים

ו' בתמוז 28 ,ביוני 

עברית:

סוציולוגיה

הבנה הבעה ולשון א'

י"ג בתמוז 5 ,ביולי

י"ד בתמוז 6 ,ביולי

כ' בתמוז 12 ,ביולי

ב' בתמוז 24 ,ביוני
כימיה

טכנולוגי
801101
815101
819203
831207
838202
845101

כ"ו בסיוון 18 ,ביוני
מבוא לתקשורת המונים
מדעי הסביבה

ג' בתמוז 25 ,ביוני
גאוגרפיה

ח' בתמוז 30 ,ביוני

טכנולוגי
816201
894103 894102
896202

תולדות האמנות

עברית:

ט"ו בתמוז 7 ,ביולי

כ"ב בתמוז 14 ,ביולי
מתמטיקה  -מועד ב'

 בחינות המתקיימות בשעה 11:00
 חג לנוצרים
 בחינות המתקיימות בשעה 13:00
 --------בחינות המתקיימות החל מהשעה 14:30

סיום
הלימודים

ד' בתמוז 26 ,ביוני

טכנולוגי
809201
839206
843101
844203
849101
853101
869101
886101
896201 896101

ט' בתמוז 1 ,ביולי

כלכלה

כ"ז בסיוון 19 ,ביוני

טכנולוגי
894101

י' בתמוז 2 ,ביולי

לימודי ארץ ישראל
כ"א בתמוז 13 ,ביולי

כ"ה בסיוון 17 ,ביוני

עברית לערבים

-----------

כ"ט בסיוון 21 ,ביוני

----------אזרחות
ליהודים
לערבים ולדרוזים

י"א בתמוז 3 ,ביולי

הבנה הבעה ולשון ב'

שיטות מחקר במדה"ח
)מתודולוגיה(

דת נוצרית

ט"ז בתמוז 8 ,ביולי

י"ז בתמוז 9 ,ביולי

אנגלית  -מועד ב'

צום

כ"ג בתמוז 15 ,ביולי

כ"ד בתמוז 16 ,ביולי

י"ח בתמוז 10 ,ביולי

כ"ה בתמוז 17 ,ביולי

