
23.4.2017עדכון

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
901176.9.174מכניקה טכנית2011-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותתכנון ויצור ממוחשב

9011611.9.174מערכות הידראוליות ופנאומטיותבוקר -80מסלול 

9011230.8.174טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמשולב - 90מסלול 

להנדסאי ' טכ -99מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2011-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונות2032תכנון ויצור ממוחשב

9011611.9.174מערכות הידראוליות ופנאומטיותפרויקט רקיע

9012714.9.174תורת החומריםבוקר-80מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2016-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונות  רכב

9012530.8.174תורת הרכב

9012614.9.174תורת המנוע ואבחון תקלותבוקר -80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2019-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותמכטרוניקה

9013730.8.174מבוא לאלקטרוניקהבוקר -80מסלול 

9013614.9.174מכטרוניקהמשולב -90מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2034-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותהתמחות -מכטרוניקה 

9013530.8.174אלקטרואופטיקה  אלקטרואופטיקה

9013614.9.174מכטרוניקה בוקר -90מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2035-הנדסת מכונות 

9011611.9.174מערכות הידראוליות ופנאומטיותמערכות אנרגיה 

9011323.8.174מערכות אנרגיה 

9011914.9.174מערכות כוח וחום משולב-90מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2036מ"תיב-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונות-התמחות 

9011230.8.174טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמערכות ייצור

9012314.9.174מערכות ייצור ממוחשבות משולב-90מסלול 

(ז"תשע)    2017קיץ ' מועד ב- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                      
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משךסמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
901176.9.174מכניקה טכנית2038מ"תיב-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותזיווד- התמחות 

9011611.9.174מערכות הידראוליות ופנאומטיות

9011230.8.174טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמשולב-90מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2039-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותמכטרוניקה

9013730.8.174מבוא לאלקטרוניקהרכבות -התמחות

9013614.9.174מכטרוניקהבוקר- 80מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2040-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונות-מכטרוניקה 

9013730.8.174מבוא לאלקטרוניקהמיקרואלקטרוניקה 

9013614.9.174מכטרוניקהבוקר  - 80מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2042-הנדסת מכונות 

9011611.9.174מערכות הידראוליות ופנאומטיות' מערכות אנרגיה התמ

9011323.8.174מערכות אנרגיה גז טבעי

9011413.9.174מערכות גז טבעי בוקר -80מסלול 

901176.9.174מכניקה טכנית2043א"צמ-הנדסת מכונות 

9011123.8.174חלקי מכונותהתמחות ציוד מינהור

9014014.9.174ה "מערכות משולבות צמ

9014130.8.174ה"אבחון תקלות במערכות צמבוקר -80מסלול 

9011230.8.174טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית2060-הנדסת מכונות 

תכנון ויצור ממוחשב

בטיחות-התמחות

השלמה מטכנאי -93מסלול 

9021224.8.174כלכלה תעשייתית2110-הנדסת תעשיה וניהול 

9022013.9.174ניהול היצור מערכות ייצור

902227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהבוקר -80מסלול 

9022328.8.174מדידת עבודהמשולב -90מסלול 

9021224.8.174כלכלה תעשייתית2111- הנדסת תעשיה וניהול 

902227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהשיווק וניהול

9023228.8.174תמהיל השיווק ומרכיביובוקר -80מסלול 

9023313.9.174התנהגות צרכנים ומחקר שווקיםמשולב -90מסלול 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
9021224.8.174כלכלה תעשייתית2112-הנדסת תעשיה וניהול 

902227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהניהול האיכות

9024028.8.174מדידת איכות  ואיסוף נתונים בוקר -80מסלול 

9024213.9.174מערכות אבטחת איכות משולב -90מסלול 

9021224.8.174כלכלה תעשייתית2114-הנדסת תעשיה וניהול 

902227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהלוגיסטיקה

9026028.8.174רכש ואחזקה , ניהול מחסניםבוקר -80מסלול 

9026113.9.174ל "תובלה ושילוח בינ' סחרמשולב -90מסלול 

9021224.8.174כלכלה תעשייתית2116-הנדסת תעשיה וניהול 

902227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהמערכות מידע

9028128.8.174תכנותבוקר -80מסלול 

9028213.9.174ניתוח מערכותמשולב -90מסלול 

9032410.9.174' תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 

תכנון מיבנים

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

903167.9.174ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 

9031820.8.174קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

9032027.8.174בטיחות בבניה

9032217.9.174חישוב סטטי וחוזק חומריםבוקר -80מסלול 

9032310.9.174' תכנון הנדסי אמשולב -90מסלול 

9041213.9.174יסודות השרטוט2311אדריכלות ועיצוב פנים

9041924.8.174לימודי מבנים2312

9042110.9.174תורת הבניה בוקר ארוך -79מסלול 

904226.9.174עיצוב פנים

9042330.8.175תכנון אדריכלי 

9061121.8.174תורת החשמל2510הנדסת חשמל

9061928.8.174מכונות חשמל והנע

906266.9.174אלקטרוניקת הספק ובקרהבוקר -80מסלול 

906226.9.174מערכות אלקטרוניות פיקוד ובקרהמשולב -90מסלול 

9062410.9.174מערכות הספק ומתקני חשמללהנדסאי' טכ -99מסלול 

9071121.8.174תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 

907127.9.174אלקטרוניקה תקביליתמחשבים 

9071328.8.174אלקטרוניקה ספרתיתבוקר -80מסלול 

9071810.9.174מחשבים ומחשבים זעיריםמשולב -90מסלול 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
9071121.8.174תורת החשמל2615-הנדסת אלקטרוניקה 

907127.9.174אלקטרוניקה תקביליתתקשורת

9071328.8.174אלקטרוניקה ספרתיתבוקר -80מסלול 

9071510.9.174תקשורתמשולב -90מסלול 

9071121.8.174תורת החשמל2618-הנדסת אלקטרוניקה 

907127.9.174*אלקטרוניקה תקבילית תקשורת נתונים

9071328.8.174אלקטרוניקה ספרתית

9071810.9.174מחשבים ומחשבים זעירים בוקר -80מסלול 

907507.9.174מערכות תקשורת נתונים משולב -90מסלול 

9071121.8.174תורת החשמל2619-הנדסת אלקטרוניקה 

9071328.8.174אלקטרוניקה ספרתיתתוכנה-מחשבים

9071810.9.174מחשבים ומחשבים זעירים

907297.9.174מערכות תוכנה  בוקר -80מסלול 

908116.9.174כימיה כללית2711–הנדסת כימיה 

9081224.8.174כימיה מכשירית תעשייתית ומעבדתית
9081330.8.174הנדסה כימית בוקר -80מסלול 

9081411.9.174כימיה אורגניתמשולב -90מסלול 

9081330.8.174הנדסה כימית 2712–הנדסת כימיה 

908286.9.174כימיה כללית ואורגניתטכנולוגיה של מזון

9083111.9.174טכנולוגיה של מזון ואבטחת איכות בוקר -80מסלול 

9081224.8.174כימיה מכשירית משולב -90מסלול 

9081330.8.174הנדסה כימית 2713–הנדסת כימיה 

908286.9.174כימיה כללית ואורגניתתרופתית

9084211.9.174פרמקולוגיה  ופרמולציה של תרופות  

9081224.8.174כימיה מכשירית בוקר -80מסלול 

9081330.8.174הנדסה כימית 2795–הנדסת כימיה 

908157.9.174תורת הקרינהגרעין

בוקר -80מסלול 

9113530.8.174מבוא לכלכלה 3020-חקלאות בעלי חיים 

911366.9.173מיכון ואוטומציה בענף הרפתרפת

9113723.8.174הזנת בקר לחלב

9113813.9.174בריאות העדרבוקר- 80מסלול 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
C  91621  3210הנדסת תוכנה

11.9.17
4.5

9161120.8.174אלגברה ליניארית
PC/IBM916207.9.174.5אסמבלר בוקר -80מסלול 

9161327.8.174*מערכות הפעלה משולב -90מסלול 

9161427.8.174*סטטיסטיקה 

C9162111.9.174.5  3244הנדסת תוכנה

9161120.8.174אלגברה ליניאריתהתמחות תקשורת

PC/IBM916207.9.174.5אסמבלר ואינטרנט

9161327.8.174*מערכות הפעלה 

9161427.8.174*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

9202210.9.174רכיבים ומתמרים במערכות בקרה3310הנדסת מכשור ובקרה

9202321.8.174תורת החשמל

920207.9.174מערכות בקרהבוקר- 80מסלול 

9201928.8.174אלקטרוניקה תעשייתיתמשולב -90מסלול 

928177.9.174טכנולוגיה  דיגיטלית 3710צילום ומדיה דיגיטלית

9281927.8.178*עבודה מעשית בצילום  

9282021.8.174שליטה בתוכנה לעיבוד תמונה 
9281610.9.174תולדות הצילוםבוקר -80מסלול 
19.7.17-קבוצה שניה ב* משולב -90מסלול 

9221120.8.174תרמודינמיקה טכנית 4210הנדסת קירור

9221230.8.174מערכות קירור ומזוג אויר ומזוג אויר
922136.9.174מערכות פיקוד ובקרה משולב- 90מסלול 

9241324.8.174מיקרוביולוגיה 4310הנדסת ביוטכנולוגיה

9242030.8.174הנדסה ביוטכנולוגית ושיטות הפרדה
924186.9.174כימיה כללית ואורגניתבוקר -80מסלול 
9241211.9.174ביוכימיהמשולב -90מסלול 

9241324.8.174מיקרוביולוגיה 4321הנדסת ביוטכנולוגיה
9242030.8.174הנדסה ביוטכנולוגית ושיטות הפרדהביו רפואה - התמחות

924186.9.174כימיה כללית ואורגנית
9241211.9.174ביוכימיהבוקר -80מסלול 

9291624.8.174תאורה וצילום4510הנדסת קולנוע 

9291530.8.174טכנולוגית הווידיאווטלוויזיה 

929177.9.174הקלטת תמונה קול ועריכה
9291810.9.174תכנון וביצוע הפקה באולפןבוקר ארוך -79מסלול 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

929177.9.174הקלטת תמונה קול ועריכה4511הנדסת קולנוע וטלויזיה

9291530.8.174טכנולוגית הווידיאוהדמיה ואנימציה

ממוחשבת
בוקר ארוך -79מסלול 

9511910.9.174פרזנטציה ידנית 4610עיצוב תעשייתי

951187.9.174תהליכי יצור לעיצוב
9511127.8.174הנדסה תיאוריתבוקר ארוך -79מסלול 
9512020.8.174פרזנטציה ממוחשבת משולב -90מסלול 

9271221.8.174הכרת הצומח4710אדריכלות נוף

9271828.8.174תכנון צמחיה והשקיה

927157.9.174פרטי גן ונוףבוקר -80מסלול 

9271713.9.174יסודות השרטוט משולב -90מסלול 

19295521.8.174הנדסת קול 5211הנדסת קול

9295628.8.174 2הנדסת קול 
929577.9.174קול לתמונהבוקר -80מסלול 
9295813.9.178מעשי -הנדסת קול משולב -90מסלול 

9050520.8.175שליטה בתוכנות גרפיות5311עיצוב מדיה

905087.9.1748יסודות העיצוב והמיתוג

9050911.9.1748עיצוב למדיה
9051027.8.1748בחירה*       צילום ועיצוב בוקר -80מסלול 
9051127.8.1748בחירה*  פיתוח אתרים משולב -90מסלול 

919037.9.174וידאו וצילום5410הנדסת תקשורת  

אינטראקטיבית

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9073123.8.174מבוא לחשמל ואלקטרוניקה5602-הנדסה רפואית 

9073328.8.174מכשור רפואימכשור רפואי 

907347.9.174מדעי הרפואה
9073210.9.174מקצועות קלינייםבוקר ארוך -79מסלול 

9122321.8.172.5*(מעבדה )ומיקרוביולוגיה של המים  כימיה 5703טכנולוגיות מים

9122323.8.172.5*(מעבדה ) של המים  מיקרוביולוגיהכימיה ו
9122530.8.174הנדסת מערכות מים

9122611.9.174טכנולוגיות מיםבוקר  - 80מסלול 

912246.9.174הידראוליקהמשולב - 90מסלול 

  מיקרוביולוגיה 23.8.17כימיה -21.8.17הבחינה בכימיה ומיקרוביולוגיה של המים תתקיים בשני חלקים *



(ז"תשע)  2017קיץ ' מועד  ב- לוח בחינות גמר ממלכתיות לטכנאים 
  בדיוק09:30- שעת התחלת הבחינות 

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
9311223.8.174חוזק חומרים ופרקי מכונות2011-הנדסת מכונות 

9311811.9.174*מערכות הידראוליות ופנאומטיות תכנון ויצור ממוחשב

9311430.8.174*טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית 

9312014.9.174תורת החומריםמשולב-91מסלול 

'מוסמך מהת-95מסלול 
יש לבחור אחת מתוך השתיים* 

931176.9.174מכניקה טכנית2016רכב- הנדסת מכונות 

9311223.8.174*חוזק חומרים ופרקי מכונות 

9312530.8.174תורת הרכב

9312614.9.174תורת המנוע ואבחון תקלות

יש לבחור אחת מתוך השתיים* משולב -91מסלול 

9311223.8.174*חוזק חומרים ופרקי מכונות 2043א"צמ-הנדסת מכונות 

9314130.8.174ה"אבחון תקלות במערכות צמהתמחות ציוד מינהור

משולב -91מסלול 

9321224.8.174כלכלה תעשייתית2110הנדסת תעשיה וניהול

9322328.8.174מדידת עבודהמערכות ייצור

932227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהמשולב-91מסלול 

9321313.9.174ניהול הייצורבוקר-82מסלול 

9321224.8.174כלכלה תעשייתית2114הנדסת תעשיה וניהול

9326028.8.174רכש ואחזקה , ניהול מחסניםלוגיסטיקה 

932227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהמשולב-91מסלול 

9321313.9.174ניהול הייצור בוקר-82מסלול 

9321224.8.174כלכלה תעשייתית2140הנדסת תעשיה  וניהול

932227.9.174הסתברות וסטטיסטיקהמשאבי אנוש

9323228.8.174תמהיל השיווק ומרכיביו

9325513.9.174משאבי אנוש בניהול אירגוניםמשולב-91מסלול 

9362410.9.174מערכות הספק ומתקני חשמל2510הנדסת חשמל

9361121.8.174תורת החשמל

9361928.8.174מכונות חשמל והנע'מוסמך מהת-95מסלול 

936236.9.174מערכות פיקוד ובקרהמשולב-91מסלול 

9461320.8.174ארגון קבצים3210הנדסת תוכנה

PC/IBM946217.9.174.5אסמבלר 

9461127.8.174סטטיסטיקה

C 9462311.9.174.5  משולב-91מסלול 



  בדיוק09:30- שעת התחלת הבחינות 

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמלמגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמה

6001מכינה טכנולוגית

6003

9991229.8.173עברית6004, 87, 86מסלולים 

9991929.8.173*עברית קלה  6006

לבחינה זו יוכלו להרשם רק    * 

ט"    סטודנטים שקבלו אישור ממה

9991529.8.173**עברית למגזר הערבי  6100

בחינה למכללות במגזר הערבי בלבד**  6300

6400

6600

6001

6002

6004

999115.9.173אנגלית6005

6100

6200

6400

6500
6001
6002
9991319.9.173.5מתמטיקה6003
6007

6100

6200

6300

6700

(ז"תשע)  2017קיץ ' מועד א- לוח בחינות גמר במכינה טכנולוגית 
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