
 

 בס"ד

 
 
 
  טתשע" כסלו - חשוון – (2ילוח מבחנים ופעילויות )

 

 

  

 שבת קודש יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
 13.10 בחשוון ד 12.10 בחשוון ג 11.10  בחשוון ב 10.10א בחשוון    

 לומדים      
 

 נח  פרשת

 20.10  בחשוון יא 19.10  בחשוון י 18.10  בחשוון ט 17.10 בחשוון ח 16.10 בחשוון ז 15.10 בחשוון ו 14.10 בחשוון ה
 לך לך פרשת חופשי שביל ישראל    

 27.10  בחשוון יח 26.10  בחשוון יז 25.10  בחשוון טז 24.10 בחשוון טו 23.10  בחשוון יד 22.10  בחשוון יג 21.10  בחשוון יב
  אזכרה הרב קרליבך    מבצע ציצית

 
 בגמראמבחן 

 לומדים 
 
 

 וירא פרשת

 3.11  בחשוון כה 2.11  בחשוון כד 1.11 בחשוון כג 31.10  בחשוון כב 30.10  בחשוון כא 29.10  בחשוון כ 28.10  בחשוון יט

 
 

 
 בחירות מבחן מגמות

 חיי שרה פרשת  מבחן בהסטוריה 

 10.11ב בכסלו   9.11א בכסלו   8.11 ל בחשוון  7.11  בחשוון כט 6.11  בחשוון כח 5.11  בחשווןכז  4.11  בחשוון כו

מבחן   מבחן בלשון
 במתמטיקה

 תולדות פרשת לומדים  מבחן באנגלית 

 17.11  בכסלו ט 16.11  בכסלו ח 15.11  בכסלו ז 14.11  בכסלו ו 13.11  בכסלו ה 12.11  בכסלו ד 11.11  בכסלו ג 
  

 
 

 ויצא פרשת    
 

 ארגון שבת

 24.11  בכסלו טז 23.11  בכסלו טו 22.11  בכסלו יד 21.11  בכסלו יג 20.11  בכסלו יב 19.11  בכסלו יא 18.11  בכסלו י

מבחן ברש"י   שיפיום חו
 ורמב"ן

 וישלח פרשת לומדים   
 

 שבת שכבה

 1.12  בכסלו כג 30.11  בכסלו כב 29.11  בכסלו כא 28.11  בכסלו כ 27.11  בכסלו יט 26.11  בכסלו יח 25.11  בכסלו יז

 
 מבחן בתנ"ך

 חמ"ד חידון גמרא
 )בישיבה(

 
 "צמאה"

 
מבחן במחשבת 

 תפילה
 

 וישב פרשת  מבחן במחשבים מבחן במוזיקה

 8.12  בכסלו ל 7.12  בכסלו כט 6.12  בכסלו כח 5.12  בכסלו כז 4.12  בכסלו כו 3.12  בכסלו כה 2.12  בכסלו כד

 חנוכה מבחן בגמרא
 

 מסיבת חנוכה

 מקץ פרשת חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה
 

 חנוכה



 

 

 
 בס"ד

 טתשע" שבט - טבת – (2י ותלוח מבחנים ופעילויות )כית

 

 

  

 שבת קודש יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
 15.12  בטבת ז 14.12ו בטבת   13.12  טבתב ה 12.12  טבתב ד 11.12  טבתב ג 10.12  טבתב ב 9.12א בטבת  

חזרה מחופשת  חנוכה חנוכה
 חנוכה
 

 לומדים שביל ישראל 
 שביל ישראל

 ויגש פרשת

 22.12  בטבת יד 21.12  בטבת יג 20.12  בטבת יב 19.12  בטבת יא 18.12  בטבת י 17.12  בטבת ט 16.12  בטבת ח

במחשבת מבחן  מבחן באנגלית עשרה בטבת  מבחן בספרות
 ישראל

 ויחי פרשת 
 
 

 29.12  בטבת כא 28.12  בטבת כ 27.12  בטבת יט 26.12  בטבת יח 25.12 בטבת יז 24.12  בטבת טז 23.12  בטבת טו

מסע על 
 חומותייך

מסע על 
 חומותייך

מסע על 
 חומותייך

מסע על 
 חומותייך

 שמות פרשת לומדים 

 5.1  בטבת כח 4.1  בטבת כז 3.1  בטבת כו 2.1  בטבת כה 1.1  בטבת כד 31.12  בטבת כג 30.12  בטבת כב

מבחן    מבחן בדמויות
  במתמטיקה

 וארא פרשת  מבחן בהלכה

 12.1  בשבט ו 11.1  בשבט ה 10.1  בשבט ד 9.1  בשבט ג 8.1  בשבט ב 7.1  בשבט א 6.1  בטבת כט

מבחן בלימודי 
 א"י

 בא פרשת לומדים  מבחן בהסטוריה מבחן בתנ"ך  מבחן מגמות

 19.1  בשבט יג 18.1  בשבט יב 17.1  בשבט יא 16.1  בשבט י 15.1  בשבט ט 14.1  בשבט ח 13.1  בשבט ז

 גמרתון מבחן בגמרא

 
 
 

 גמרתון גמרתון מבחן בלשון
 
 

 בשלח פרשת גמרתון

 26.1  בשבט כ 25.1  בשבט יט 24.1  בשבט יח 23.1  בשבט יז 22.1  בשבט טז 21.1  בשבט טו 20.1  בשבט יד

 גמרתון
 
 

 ויתרו פרשת 11לומדים    "עננטיעות ב תעודות מחצית א

 2.2  בשבט כז 1.2  בשבט כו 31.1  בשבט כה 30.1  בשבט כד 29.1  בשבט כג 28.1 בשבט כב 27.1 בשבט כא

 משפטים פרשת 12לומדים    אתלטיקה  

     5.2  בשבט ל 4.2  בשבט כט 3.2  בשבט כח

       



 
 בס"ד

  תשע"ט)ניסן(  אדרים – (2י ותלוח מבחנים ופעילויות )כית

 

  

 שבת קודש יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
 9.2א   באדר ד 8.2א   באדר ג 7.2א   באדר ב 6.2א באדר א   5.2  בשבט ל 4.2  בשבט כט 3.2  בשבט כח

  פזמונר    סקר אקלים 
 

 תרומה פרשת

 16.2א   באדר יא 15.2א   באדר י 14.2א   באדר ט 13.2א   באדר ח 12.2א   באדר ז 11.2א   באדר ו 10.2א   באדר ה

 תצווה פרשת   מבחן בגמרא   
 
 

 23.2א   באדריח  22.2א   באדר יז 21.2א   באדר טז 20.2א   באדר טו 19.2א  באדר יד 18.2א   באדר יג 17.2א   באדר יב
 כי תשא פרשת  טיול שנתי טיול שנתי טיול שנתי  

 2.3א  באדר כה 1.3א  באדר כד 28.2א   באדר כג 27.2א   באדר כב 26.2א   באדר כא 25.2א   באדר כ 24.2א   באדר יט

 ויקהל פרשת 13לומדים   מבחן במדעים   

 9.3ב   באדר ב 8.3ב   באדר א 7.3ל באדר א   6.3א   באדר כט 5.3א   באדר כח 4.3א   באדר כז 3.3א   באדר כו

מבחן בלשון   מבחן בהסטוריה
 )בגרות בתחביר(

 פקודי פרשת 14לומדים   

 16.3ב   באדר ט 15.3ב   באדר ח 14.3ב    באדר ז 13.3ב    באדר ו 12.3ב    באדר ה 11.3ב    באדר ד 10.3ב   באדר ג

 ויקרא פרשת  ארוחת צהרים )ט(  חתונת חסד )יב( שוק פורים )יא( 
 שבת זכור

 23.3ב   באדר טז 22.3ב   באדר טו 21.3ב    באדר יד 20.3ב   באדר יג 19.3ב    באדר יב 18.3ב   באדר יא 17.3ב   באדר י

 צו פרשת חופשת פורים חופשת פורים חופשת פורים   יום ספורט ארוחת צהרים )י(

 30.3 באדר כג 29.3ב   באדר כב 28.3ב   באדר כא 27.3ב   באדר כ 26.3ב    באדר יט 25.3ב   באדריח  24.3ב   באדר יז

  
 

 15לומדים  מבחן באנגלית  
 
 

 שמיני פרשת

 6.4א בניסן    5.4ב   באדר כט 4.4ב   באדר כח 3.4ב    באדר כז 2.4ב   באדר כו 1.4ב   באדר כה 31.3ב   באדר כד
  

 מבחן בנביא
 שמואל ב'

 2הגשת משימה 
 בלשון )בגרות(

 תזריע פרשת   

 13.4ח בניסן  12.4ז בניסן   11.4ו בניסן   10.4ה בניסן   9.4ד בניסן   8.4בניסן  ג  7.4ב בניסן   
 ת מצורעפרש   חופשת פסח בחירות  

 שבת הגדול

 20.4טו בניסן   19.4יד בניסן   18.4יג בניסן   17.4יב בניסן   16.4יא בניסן   15.4י בניסן   14.4ט בניסן  
 פסח      

 
 27.4כב בניסן   26.4כא בניסן   25.4כ בניסן   24.4יט בניסן   23.4יח בניסן   22.4בניסן   יז 21.4טז בניסן  

  שביעי של פסח פסח פסח פסח פסח
 פסח

 ת אחרי מותפרש



 

 

 
 בס"ד

  תשע"טסיוון  –אייר  – ניסן– (2ילוח מבחנים ופעילויות )

 

 

 

 שבת קודש יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב ום א
 4.5כט בניסן   3.5כח בניסן   2.5כז בניסן   1.5כו בניסן   30.4כה בניסן   29.4כד בניסן   28.4כג בניסן  

יום הזכרון לשואה     חזרה מחופשת פסח
 ולגבורה

 ת קדושיםפרש 

 11.5ו באייר   10.5ה באייר   9.5ד באייר   8.5ג באייר   7.5ב באייר   6.5א באייר   5.5ל בניסן  

יום הזכרון לחללי    
 מערכות ישראל

 ת אמורפרש  יום העצמאות

 18.5יג באייר   17.5יב באייר  16.5יא באייר   15.5י באייר   14.5ט באייר   13.5ח באייר   12.5ז באייר  

  
  מבחן בתורה

 ספר במדבר

 
 

  
  באנגליתמבחן 

 ת בהרפרש 

 25.5כ באייר   24.5יט באייר   23.5יח באייר   22.5יז באייר   21.5טז באייר  20.5טו באייר   19.5יד באייר  

 מבחן במדעים   

 ל"ג בעומר

 ת בחוקותיפרש 

 1.6באייר   כז 31.5כו באייר   30.5כה באייר   29.5כד באייר   28.5כג באייר   27.5כב באייר   26.5כא באייר  

 ת במדברפרש      מבחן בהסטוריה

 8.6ה בסיוון   7.6ד בסיוון   6.6ג בסיוון   5.6ב בסיוון   4.6א בסיוון   3.6כט באייר   2.3כח באייר  
 בהלכהבגרות    יום ירושלים

 )בעל פה(

 ת נשאפרש  

 15.6יב בסיוון   14.6יא בסיוון   13.6בסיוון  י  12.6ט בסיוון   11.6ח בסיוון   10.6ז בסיוון   9.6ו בסיוון  

  בגרות בגמרא   שבועותאסרו חג  שבועות
 )בעל פה(

 ת בהעלותךפרש 
 
 

 22.6יט בסיוון  21.6יח בסיוון  20.6יז בסיוון  19.6טז בסיוון  18.6טו בסיוון   17.6יד בסיוון   16.6יג בסיוון   
 בתנ"ךבגרות  

 )בעל פה(
מבחן תיאוריה 
  )חינוך תעבורתי(

פעילות סוף 
 השנה

 ת שלחפרש   


