
 4.5.17בס"ד, 

          אקדמית-מכינה קדם -לוח זמנים           
 ז"קיץ תשע -תאריכי בחינות מתכונת ובחינות בגרות 

 הערות האירוע שעה יום תאריך

  חופשת הפסח  'ג–' א 9-18.4.17
  לימודים יתקיימו כרגיל  'א–ד'  19-23.4.17

 דים יתקיימו כרגילהלימו  יום הזיכרון לשואה ולגבורה   'ב 24.4.17
 תתקיים עצרת זיכרון. 14:00 – 12:00בין השעות 

 בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
  יתקיימו במקצוע פיזיקה בלבד.לימודים   ג' 25.4.17
 לא יתקיימו לימודים בחינת מתכונת באנגלית 8:30 'ד 26.4.17

  לימודים יתקיימו כרגיל  ו'-'ה 27-28.4.17
 .18:00הלימודים מסתיימים בשעה  ב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלער  א' 30.4.17

 תתקיים עצרת זיכרון. 14:00 – 12:00בין השעות 
 בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

 לא יתקיימו לימודים. יום הזיכרון ויום העצמאות  ג'-ב' 1-2.5.17
  לימודים יתקיימו כרגיל  א'-ד' 3-7.5.17
  קיימו לימודיםלא ית  ב' 8.5.17

יתקיימו במקצוע פיזיקה, בשאר לימודים  בחינת מתכונת בספרות 8:30 ג' 9.5.17
 .12:00לימודים יתקיימו החל מהשעה המקצועות, 

  לא יתקיימו לימודים  ד' 10.5.17
 לא יתקיימו לימודים. בחינת בגרות באנגלית  ה' 11.5.17
  לימודים יתקיימו כרגיל  ו' 12.5.17
 13:00לימודים יתקיימו החל מהשעה  יח"ל 3בחינת מתכונת בהיסטוריה  8:30 א' 14.5.17

למעט מקצוע  לימודים יתקיימו כרגיל  ו'-'ב 15-19.5.17
 האנגלית

 .לא יתקיימו לימודי אנגלית

  לא יתקיימו לימודים  א' 21.5.17
 לא יתקיימו לימודים. בחינת בגרות במתמטיקה  ב' 22.5.17
  לימודים יתקיימו כרגיל  ג' 23.5.17
 .לא יתקיימו לימודים יום ירושלים  ד' 24.5.17
 .ותנ"ך בלבד במקצוע פיזיקה יתקיימולימודים  יח"ל 4/5 בחינת מתכונת במתמטיקה 8:30 ה' 25.5.17
  יח"ל 3 בחינת מתכונת במתמטיקה 12:00 ה' 25.5.17
  לימודים יתקיימו כרגיל  ו' 26.5.17

 .12:00לימודים יתקיימו החל מהשעה  א'בחינת מתכונת בהיסטוריה  8:30 'א 28.5.17
  במקצוע תנ"ך בלבדלימודים יתקיימו   ב' 29.5.17

 לא יתקיימו לימודים. חופשת שבועות  ה'-ג' 30.5-1.6.17

  לימודים יתקיימו כרגיל  ו' 2.6.17

 מו לימודים.לא יתקיי בחינת מתכונת בפיזיקה 8:30 א' 4.6.17
  בחינת בגרות בספרות  ב' 5.6.17

 ג' 6.6.17
יתקיימו במקצוע פיזיקה והיסטוריה לימודים  יום אחרון ללימודים 

 בלבד.
 יתקיימו במקצוע פיזיקה ותנ"ך בלבד.לימודים  יח"ל 3בחינת מתכונת בתנ"ך  8:30 ה' 8.6.17
  בחינת בגרות בפיזיקה  ב' 12.6.17
 יתקיימו במקצוע היסטוריה בלבד.לימודים  ת בגרות במעבדה בפיזיקהבחינ  ג' 13.6.17
 בחינת בגרות בהיסטוריה א'  ה' 15.6.17

 יח"ל 3בחינת בגרות בהיסטוריה 
 לא יתקיימו לימודים.

  יח"ל 2בחינת מתכונת בתנ"ך  8:30 א' 18.6.17
 יח"ל 2בחינת בגרות בתנ"ך   ה' 29.6.17

 יח"ל 3בחינת בגרות בתנ"ך 
 .לא יתקיימו לימודים

  מועד ב' –באנגלית בחינת בגרות   ב' 10.7.17
  מועד ב' –בחינת בגרות במתמטיקה   ה' 13.7.17

 תאריך בחינה יפורסם בהמשך. בחינת פטור באנגלית   



 מבחני מועד ב'. מועדי הבחינות יפורסמו בלוח נפרד. 

 
 

 :לתשומת לבכם
זה שנועד להקל עליכם בהיערכותכם  יש להקפיד על קיומו של לוח  זמנים -לוח זה הנו עד לסיום הבחינות ונתון לשינויים  .1

 .לקראת בחינות המתכונת ובחינות הבגרות
 בכל הלימודים. שלהלן ז"הלו פ"ע, כרגיל נלמדים מקצוע בכל הלימודים – הבגרות לבחינת מתכונת בחינת שבין בתקופה .2

 .הבגרות בחינת לאחר רק מסתיימים מקצוע
 בגרות יועברו הנחיות בהתאם.במידה ויהיו עדכונים או שינויים במועדי בחינות ה .3
 בהתאם.שונים תפורסם תוספת שיעורי תגבור במקצועות ה .4
 על ידי צוות המכינה בלבד, מחובתכם  לעקוב אחר לוח הפרסומים.באתר המכינה יפורסם יישלח במייל ובלוח  כל שינוי  .5

 
 
 

 ברכת הצלחה בבחינות        
 צוות המכינה.               


