
ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1מבחן- מדע וטכנלוגיהג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4עת הדעת- חשבוןה4ד5

ש5חנוכהד5עבודה-תורהב5ו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

עבודה- תורהב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12מבחן-עבריתו12ה13

א13ה13עבודה-אנגליתג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18עבודה-מולדתה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19ה20

א20עבודה-מולדתה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21עבודה תרבות ישראל+ רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23עבודה-תרבות ישראלא23מיפוי-חשבוןו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29עבודה- מדע וטכנלוגיהב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

1'ג: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1עבודה- מדע וטכנלוגיהה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

מבחן- מדע וטכנלוגיהה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5עבודה-תורהב5עת הדעת- חשבוןו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

עבודה- תורהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12מבחן-עבריתו12ה13

א13ה13ג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14עבודה-אנגליתד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15א16

ד16א16ו16עבודה-מולדתג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18עבודה-מולדתג18א18ה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23עבודה-תרבות ישראלא23מיפוי-חשבוןו23עבודה-תרבות ישראלג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

2'ג: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1מבחן- מדע וטכנלוגיהג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4עת הדעת- חשבוןה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8עבודה-תורהה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

עבודה- תורהה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12מבחן- עבריתו12ה13

א13ה13ג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

ג15ש15עבודה-אנגליתה15עבודה-מולדתב15א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17עבודה-מולדתב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18ה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23מיפוי-חשבוןו23עבודה-תרבות ישראלג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25עבודה-תרבות ישראלג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29עבודה- מדע וטכנולוגיהב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

3'ג: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1עבודה- ך"תנג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4עבודה-מולדתא4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

עבודה-תרבות ישראלד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10עת הדעת- מתמטיקה ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12ו12שאלון מצוינותה13

א13מיפוי- עבריתה13ג13ש13ו14

ב14ו14ד14א14ש15

ג15ש15מבחן-אנגליתה15ב15א16

ד16עבודה-מולדתא16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18מבחן- עבריתה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19עת הדעת-אנגליתה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21עבודה-תרבות ישראלד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24מבחן- מדע וטכנלוגיהב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25עבודה-ך"תנה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29מבחן- מדע וטכנלוגיהב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

1'ד: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1מבחן-מדע וטכנולוגיהה1סוכותב1תחילת שנהא2

עבודה- ך"תנד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8עבודה-מולדתה8עת הדעת- מתמטיקה ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

עבודה-תרבות ישראלו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12ו12שאלון מצוינותה13

א13מיפוי- עבריתה13מבחן-אנגליתג13ש13ו14

ב14ו14ד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18מבחן- עבריתה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19עת הדעת-אנגליתה20

א20עבודה-מולדתה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23עבודה-תרבות ישראלו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24עבודה-ך"תנד24סוכותג25

ו25מבחן- מדע וטכנלוגיהג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

2'ד: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

עבודה- ך"תנד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5עבודה-מולדתב5ו5ה6

א6חנוכהה6ג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

עבודה-תרבות ישראלד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10עת הדעת- מתמטיקה ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12ו12שאלון מצוינותה13

א13מיפוי- עבריתה13מבחן-אנגליתג13ש13ו14

ב14ו14ד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17עבודה-מולדתב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18מבחן- עבריתה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19עת הדעת-אנגליתה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21עבודה-תרבות ישראלד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24מבחן- מדע וטכנלוגיהב24ש24עבודה-ך"תנד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27ה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29מבחן- מדע וטכנלוגיהב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברואר

3'ד: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1מיפוי-מתמטיקהג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7עת הדעת-מתמטיקהא7ש8

מבחן- מדע וטכנלוגיהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

עבודה-תרבות ישראלו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12ו12ה13

א13ה13מבחן-ערביתג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

מבחן-ערביתג15ש15ה15מבחן- עבריתב15א16

ד16א16ו16ג16עת הדעת-אנגליתב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18ה18יום כיפורד19

ש19מבחן-ך"תנד19ב19ו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23עבודה-תרבות ישראלו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25מבחן-ג"גה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27מבחן-ג"גה27מבחן-אנגליתג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30

ה31ב31מבחן-ך"תנד31

פברואר

1'ה: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1מיפוי-מתמטיקהג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7עת הדעת-מתמטיקהא7ש8

מבחן- מדע וטכנלוגיהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

עבודה-תרבות ישראלו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12מבחן-ערביתב12ו12ה13

א13ה13ג13ש13ו14

מבחן-ערביתב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15א16

ד16א16ו16ג16עת הדעת-אנגליתב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18ה18יום כיפורד19

ש19מבחן-ך"תנד19ב19מבחן- עבריתו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21עבודה-תרבות ישראלד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25מבחן-ג"גה25סוכותד26

ש26ד26מבחן-אנגליתב26ו26סוכותה27

א27מבחן-ג"גה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30

ה31ב31מבחן-ך"תנד31

פברואר

2'ה: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1מיפוי-מתמטיקהג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

עבודה-תרבות ישראלא6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

מבחן- מדע וטכנלוגיהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9עת הדעת-מתמטיקהג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11ה11ד12

ש12ד12ב12ו12ה13

א13ה13מבחן-ערביתג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

מבחן-ערביתג15ש15ה15מבחן- עבריתב15א16

ד16א16ו16ג16עת הדעת-אנגליתב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18ה18יום כיפורד19

ש19מבחן-ך"תנד19עבודה-תרבות ישראלב19ו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25מבחן-ג"גה25סוכותד26

ש26ד26ב26ו26סוכותה27

א27מבחן-ג"גה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28ד28א28סוכותש29

ג29ש29מבחן-אנגליתה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30

ה31ב31מבחן-ך"תנד31

פברואר

3'ה: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1מבחן-הסטוריהה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3עת הדעת- מתמטיקה ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

א6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

מבחן- מדע וטכנלוגיהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

עבודה-תרבות ישראלה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11מבחן-ך"תנה11ד12

ש12ד12ב12ו12ה13

א13ה13מבחן-ערביתג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

מבחן-ערביתג15ש15ה15ב15עת הדעת- אנגלית א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18מבחן-ג"גה18יום כיפורד19

ש19ד19ב19ו19ה20

א20מבחן-ג"גה20מבחן-אנגליתג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22עבודה תרבות ישראלה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26מבחן- עבריתו26סוכותה27

א27מבחן-ך"תנה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31ב31ד31

פברוארינואר

1'ו: לוח מבחנים ועבודות כיתה

דצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1ה1סוכותב1תחילת שנהא2

עבודה-תרבות ישראלד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5עת הדעת- מתמטיקה ו5ה6

א6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

ג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

מבחן- מדע וטכנלוגיהה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11מבחן-ך"תנה11ד12

ש12ד12ב12ו12ה13

א13ה13מבחן-ערביתג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14ד14א14ש15

מבחן-ערביתג15ש15ה15ב15עת הדעת- אנגלית א16

ד16א16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17ד17יום כיפורג18

ו18ג18א18מבחן-ג"גה18יום כיפורד19

ש19ד19מבחן-אנגליתב19ו19ה20

א20מבחן-ג"גה20ג20ש20ו21

טו בשבטב21ו21עבודה תרבות ישראלד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22ה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25י"מרכז עמג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26מבחן- עבריתו26סוכותה27

א27מבחן-ך"תנה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29מבחן-הסטוריהב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30
ה31מבחן-הסטוריהב31ד31

פברואר

2'ו: לוח מבחנים ועבודות כיתה

ינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבר



ט"תשע- 'מחיצת א

תעודות מחציתו1ג1ש1מבחן-הסטוריהה1סוכותב1תחילת שנהא2

ד2א2מרוץ חיפהו2סוכותג2ב3

ה3ב3ש3עת הדעת- מתמטיקה ד3ג4

ו4חנוכהג4א4ה4ד5

ש5חנוכהד5ב5ו5ה6

עבודה-תרבות ישראלא6חנוכהה6מבחן- מדע וטכנלוגיהג6ש6ו7

ב7חנוכהו7חג הסיגדד7א7ש8

מבחן- מדע וטכנלוגיהג8חנוכהש8ה8ב8ראש השנהא9

ד9חנוכהא9ו9ג9ראש השנהב10

ה10חנוכהב10ש10ד10ראש השנהג11

ו11ג11א11מבחן-ך"תנה11ד12

ש12ד12ב12ו12ה13

א13י"מרכז עמה13ג13ש13ו14

ב14מיפוי- עבריתו14מבחן-ערביתד14א14ש15

ג15ש15ה15ב15עת הדעת- אנגלית א16

מבחן-ערביתד16א16ו16ג16ב17

ה17ב17ש17מבחן-ג"גד17יום כיפורג18

ו18ג18א18ה18יום כיפורד19

ש19מבחן-ג"גד19מבחן-אנגליתב19ו19ה20

א20ה20ג20ש20ו21

.ב21ו21ד21רבין-טקסא21ש22

ג22ש22עבודה תרבות ישראלה22ב22סוכותא23

ד23א23ו23ג23סוכותב24

ה24ב24ש24ד24סוכותג25

ו25ג25יום הוריםא25ה25סוכותד26

ש26ד26ב26מבחן- עבריתו26סוכותה27

א27מבחן-ך"תנה27ג27ש27סוכותו28

ב28ו28מיפוי-מתמטיקהד28א28סוכותש29

ג29ש29ה29ב29סוכותא30

ד30א30ו30יום שבתוןג30

ה31מבחן-הסטוריהב31ד31

3'ו: לוח מבחנים ועבודות כיתה

פברואר ינואר דצמברספטמבר נובמבר אוקטובר


