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 הודעות מטה בחינות""מערכת ב שאלונים שישוגרו
 (2022מועד קיץ תשפ"ב )

 
 הנכם מתבקשים להדפיס את הבחינות במדפסת איכותית

 
 סמל שאלון שם שאלון תאריך בחינה

 שני
 א' באייר
 תשפ"ב

2.5.2022 

 571282 איטלקית

 571382 איטלקית
 574282 גרמנית

 574382 גרמנית

 579282 ספרדית

 579382 פרדיתס

 581282 פורטוגזית

 581382 פורטוגזית

 702282 סינית

 702382 סינית

 שלישי
 ב' באייר
 תשפ"ב

3.5.2022 

 17282 צרפתית            

 18282    (ליהודים)ערבית 

 19281 עולם הערבים

 572282 אמהרית            

 572381 אמהרית            

 585282     רוסית         

 רביעי
 י' באייר
 תשפ"ב

11.5.2022 

 43182 מבוא לביולוגיה

 חמישי
 י"א באייר

 תשפ"ב
12.5.2022 

 34282 אזרחות

34284,    אזרחות לעולה חדש   34272 

 71281     (עצמאי)אזרחות 

 71282     (עצמאי)אזרחות 

 71284   לע"ח -  (עצמאי)אזרחות 
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 סמל שאלון וןשם השאל תאריך בחינה

 שני
 ט"ו באייר

 תשפ"ב
16.5.2022 

 תכנית חדשה –מתמטיקה 
 35172 יח"ל 3שאלון ראשון מרמת 

 חמישי
 י"ח באייר

 תשפ"ב
19.5.2022 

 47182 מורשת ודת האסלאם  

 47482 מורשת ודת האסלאם  

 47481 מורשת ודת האסלאם  

 27182 מורשת דרוזית      

 73182 מורשת דת נוצרית   

 שני
 כ"ב באייר

 תשפ"ב
23.5.2022 

 704182 מבוא למדע וטכנולוגיה לכל

 704282 מדע וטכנולוגיה לכל

 798282 מדעי התזונה

 798381 מדעי התזונה

 802282 מדעי הבריאות 

 803282 ניהול התפעול

 845282 מערכות חשמל

 870282 יתפסיכולוגיה התפתחות

 880282 תיירות

 899282 המחשב מדעי

 רביעי
 כ"ד באייר

 תשפ"ב
25.5.2022 

 20282 ספרות ולשון –לערבים  -ערבית 

 20341 מותאם -ערבית לערבים 

 חמישי
 כ"ה באייר

 תשפ"ב
26.5.2022 

 11182 שפה וספרות עברית

 11231 מותאם -עברית מיזם 

 11272 לעולה חדש  -עברית 

 11282 עברית 

 75282     (עצמאי)עברית 

 75284    לעולה חדש – עברית עצמאי

 21282 ערבית לדרוזים לשון

 21341 מותאם -ערבית לדרוזים 

 שני
 כ"ט באייר

 תשפ"ב
30.5.2022 

 37182 כימיה

 37282 כימיה             

 37382 כימיה             
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 סמל שאלון שם השאלון תאריך בחינה

 שלישי
 א' בסיון
 תשפ"ב

31.5.2022 

 36382 פיזיקה שאלון חקר 

 חמישי
 ג' בסיון
 תשפ"ב

2.6.2022 
 

 1262 תנ"ך כללי

 1264 תנ"ך כללי לעולה חדש

 1252 שתנ"ך כללי לעולה חד

 2361 תנ"ך דתי פיילוט

2384,   דשלעולה ח (דתי)תנ"ך  2372 

 2374        לעולה חדש (דתי)תנ"ך 

 2382         (דתי)תנ"ך 

 2561 דתי תנ"ך

 3372      (עצמאי)תנ"ך 

 3382       (עצמאי)תנ"ך 

 שלישי
 ח' בסיון
 תשפ"ב

7.6.2022 
 

 4382 יהדות

 5382           דינים

 5374 "חעל -בית חינוך ומשפחה

 5381 משנה

 5384 דינים לעולים

 6382 תלמוד

 6581 דינים –תלמוד 

 6284 תלמוד לעולים 

 6381 תלמוד 

 6384 תלמוד לעולים חדשים

 6382 תלמוד             

 6581 דינים      -תלמוד 

 7281 תושבע"פ ומשפט עברי

 15182 עברית לדרוזים

 15341 מותאם -לדרוזים עברית 

 15361 לדרוזים פיילוטעברית 

 15382 עברית לדרוזים

 14341 מותאם -עברית לערבים 

 14371 לוטם פייעברית לערבי

 14182 עברית לערבים
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 סמל שאלון שם השאלון תאריך בחינה

 חמישי
 י' בסיון
 תשפ"ב

9.6.2022 
 

 22252 לע"ח –היסטוריה כללי 

 22262 היסטוריה כללי

 23282 היסטוריה לערבים   

 25262 פיילוטהיסטוריה לדרוזים  

 25281 היסטוריה לדרוזים  

 25282 היסטוריה לדרוזים  
 29272 חלע"-(דתי)היסטוריה 
 29282    (דתי)היסטוריה 
 29284 לע"ח –( דתי)היסטוריה 

30281,  (עצמאי)היסטוריה  30282 

 30284 לע"ח –( עצמאי)היסטוריה 

 שני
 י"ד בסיון
 תשפ"ב

13.6.2022 
 
 

1361,  תנ"ך כללי 1362 

2572,    תנ"ך דתי 2582 

 4582 יהדות

 38371 ל דתי פיילוטמחשבת ישרא

 38372 "חמחשבת ישראל דתי לע

 38182  (דתי)מחשבת ישראל 

 38382  (דתי)מחשבת ישראל 

 38384 הגבר -מחשבת ישראל דתי לע"ח 

39281,  מחשבת ישראל )כללי( 39382 

 שלישי
 ט"ו בסיון
 תשפ"ב

14.6.2022 

 43282 ביולוגיה

 43371 םביולוגיה לדיסקלקולי

 חמישי
 י"ז בסיון
 תשפ"ב

16.6.2022 

 57282 * גאוגרפיה

 12382 לימודי ארץ ישראל

 22381 היסטוריה כללי

 22382 היסטוריה כללי

23381,   היסטוריה לערבים 23382 

25361,   היסטוריה לדרוזים 25381 

 25382 היסטוריה לדרוזים

 29361 היסטוריה דתי תכנית חדשה

 29381 היסטוריה דתי

 29382 היסטוריה דתי
 

 * יש להתארגן במדפסת צבעונית איכותית
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 סמל שאלון שם השאלון תאריך בחינה

 חמישי
 י"ז בסיון
 תשפ"ב

16.6.2022 

 48381 מוזיקה

 63281 כלכלה

 64282 מדעי הסביבה       

 64371 מדעי הסביבה 

 66281 מדע המדינה

 69281 פסיכולוגיה תכנית ישנה

 91381 תקשורת בינלאומית  דיפלומטיה ו

 46282 חקלאות

 778381 עיצוב שיעריסודות ב

 784282 ניתוח ואיתור מידע 

 791282 מערכות תקשוב   

 791381 מערכות תקשוב   

 800282 מדעי הים

 800381 מדעי הים

 803381 ניהול התפעול

 815282  אלקטרוניקה ומחשבים

 816272 אמנות שימושית )דתי(

 816282 אמנות שימושית

 819381 מכונות       בבקרת 

 827282 טכנולוגיות בנייה

 838381 מכניקה הנדסית     

 שלישי
 כ"ב בסיון

 תשפ"ב
21.6.2022 

 36182 פיזיקה

 36282 פיזיקה

 חמישי
 כ"ד בסיון

 תשפ"ב
23.6.2022 

 

 8282 ספרות כללי

 8272 חלע" - (כללי) ספרות

 8284 לע"ח –ספרות כללי 
 ספרות כללי

8381 
 ספרות כללי

8382 

 9182        (דתי)ספרות 

 9392 ספרות דתי 

 9382 ספרות דתי
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 סמל שאלון שם השאלון תאריך בחינה

 חמישי
 כ"ד בסיון

 תשפ"ב
23.6.2022 

 10281     (עצמאי)ספרות 

 10282     (עצמאי)ספרות 

 20182 שפה וספרות לערבים

 20382 ערבית לערבים 

 21182 שפה וספרות לדרוזים

 21382 )ספרות(ערבית לדרוזים 

 שני
 כ"ח בסיון

 תשפ"ב
27.6.2022 

 5282 תפילה כמפגש

 5284 תושב"ע לעולים 

6281 ,  תלמוד הגבר 6282 

 6284 לע"ח –תלמוד 

 14282 עברית לערבים

 15282 עברית לדרוזים

 34371 אזרחות הגבר

 34372 אזרחות הגבר

 49182 שיטות מחקר

 807282 ההנדסה        מדעי

 807381 מדעי ההנדסה       

 819282 בקרה במכונות

 838282 מכניקה הנדסית

 839282 נהל וכלכלהימ

 848101 מערכות פיקוד ובקרה א'

 848201 מערכות פיקוד ובקרה ג'
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