
תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

9710441.3.21רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1039רפורמה- הנדסת תוכנה 

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9710441.3.21רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1041רפורמה- הנדסת תוכנה 

fullstackהתמחות 

בוקר -77מסלול 

90111421.2.21חלקי מכונות2011-הנדסת מכונות 

9011243.3.21טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתתכנון ויצור ממוחשב

90117414.2.21מכניקה טכנית
97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה 80,90מסלולים 

97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה 2015תעופה- הנדסת מכונות 
76מסלול 

80מסלול 

90111421.2.21חלקי מכונות2016רכב- הנדסת מכונות 

90125417.2.21תורת הרכב

90126424.2.21תורת המנוע ואבחון תקלות

90117414.2.21מכניקה טכנית
9700643.3.21רפורמה- מדע וטכנולוגיה ברכב 80,90מסלולים 

90111421.2.21חלקי מכונות2019-הנדסת מכונות 

90117414.2.21מכניקה טכניתמכטרוניקה

9013641.3.21מכטרוניקה80,90מסלולים 

97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה 

90111421.2.21חלקי מכונות2032-הנדסת מכונות 

90117414.2.21מכניקה טכניתתכנון ויצור ממוחשב

97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה 80פרוייקט רקיע  מסלול 

90111421.2.21חלקי מכונות2034-הנדסת מכונות 
90117414.2.21מכניקה טכניתהתמחות-מכטרוניקה

9013641.3.21מכטרוניקה80מסלול  אופטיקה -אלקטרו

90117414.2.21מכניקה טכנית2035מערכות אנרגיה-הנדסת מכונות 
80,90מסלולים 

11.11.20: תאריך עידכון

2021' מועד אביב א- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                               

17.12.2020: הינו עדלסטודנטיםהרישום : הערה

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 

 .31.12.20- עד ה1.12.2020- הרישום לבחינות יחל  ב   . 2021'  במועד אביב א

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

1עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

90111421.2.21חלקי מכונות2036מ "תיב-הנדסת מכונות 
9011243.3.21טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמערכות ייצור 

90117414.2.21מכניקה טכנית80,90מסלולים 

90111421.2.21חלקי מכונות 2038-הנדסת מכונות 
9011243.3.21טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתזיווד-תכנון ויצור ממוחשב 

90117414.2.21מכניקה טכנית משולב - 90מסלול 

90117414.2.21מכניקה טכנית2039מכטרוניקה- הנדסת מכונות 

90111421.2.21חלקי מכונותרכבות -התמחות

9013641.3.21מכטרוניקהבוקר- 80מסלול 

90111421.2.21חלקי מכונות 2040מערכות אנרגיה-הנדסת מכונות 

90117414.2.21מכניקה טכנית

9013641.3.21מכטרוניקה80,90מסלולים 

90117414.2.21מכניקה טכנית2042מערכות אנרגיה-הנדסת מכונות 
97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה התמחות גז טבעי 

80מסלול 

90117414.2.21מכניקה טכנית2043ה"מכונות צמ-הנדסת מכונות 

90111421.2.21חלקי מכונות מינהור 

80מסלול 

9700643.3.21רפורמה- מדע וטכנולוגיה ברכב 2044ה"צמ-הנדסת מכונות 
בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9021243.3.21כלכלה תעשייתית2110-הנדסת תעשיה וניהול 
9022041.3.21ניהול הייצור מערכות ייצור

90223422.2.21מדידת עבודה 80,90מסלולים 

9021243.3.21כלכלה תעשייתית2111-הנדסת תעשיה וניהול 
90232422.2.21תמהיל השיווק ומרכיביושיווק וניהול

9023341.3.21התנהגות צרכנים ומחקר שווקיםמשולב - 90מסלול 

9021243.3.21כלכלה תעשייתית2112-הנדסת תעשיה וניהול 

ניהול האיכות
80,90מסלולים 

9021243.3.21כלכלה תעשייתית2114-הנדסת תעשיה וניהול 
90260422.2.21רכש ואחזקה , ניהול מחסניםלוגיסטיקה

9022041.3.21ניהול היצור 
9026141.3.21ל"תובלה ושילוח בינ' סחר80,90,93מסלולים 

2עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה
9021243.3.21כלכלה תעשייתית2116-הנדסת תעשיה וניהול 

מערכות מידע

80,90מסלולים 

90324410.3.21'תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 
תכנון מבנים

80,90מסלולים 

90316422.2.21ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 
9031843.3.21קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

90320418.2.21בטיחות בבניה
90322414.2.21חישוב סטטי וחוזק חומרים80,90מסלולים 

9022041.3.21ניהול היצור2307-הנדסת תעשיה וניהול 
ניהול מערכות טכנולוגיות

80,90מסלולים 

90419415.2.21לימודי מבנים2311אדריכלות ועיצוב פנים

90421421.2.21תורת הבניה2312

90412417.2.21יסודות המרחב

9042351.3.21תכנון אדריכלי79,90,80מסלולים 

90611418.2.21תורת החשמל2510הנדסת חשמל

90619424.2.21מכונות חשמל והנע

90624415.2.21מערכות הספק ומתקני חשמל80,90מסלולים 

90711418.2.21תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 

9071341.3.21אלקטרוניקה ספרתיתמחשבים

9710044.3.21רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה 80,90מסלולים 

90711418.2.21תורת החשמל2615-הנדסת אלקטרוניקה 

9071341.3.21אלקטרוניקה ספרתיתתקשורת

90715421.2.21תקשורת
9710044.3.21רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה 80,90מסלולים 

90711418.2.21תורת החשמל2618-הנדסת אלקטרוניקה 

9071341.3.21אלקטרוניקה ספרתיתתקשורת נתונים

80,90מסלולים 

90711418.2.21תורת החשמל2619-הנדסת אלקטרוניקה 

9071341.3.21אלקטרוניקה ספרתיתהתמחות  תוכנה- מחשבים

בוקר  - 80מסלול 

90711418.2.21תורת החשמל2628מחשבים- הנדסת אלקטרוניקה 

9071341.3.21אלקטרוניקה ספרתיתרקיע

9710044.3.21רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה בוקר  - 80מסלול 

3עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

90715421.2.21תקשורת2629-הנדסת אלקטרוניקה 
(רקיע)תקשורת 

9710044.3.21רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה בוקר  - 80מסלול 

90711418.2.21תורת החשמל2632מחשבים- הנדסת אלקטרוניקה 

(רקיע)תוכנה 

9710044.3.21רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה בוקר  - 80מסלול 

97133417.2.21רפורמה-כימיה כללית ואורגנית2712–הנדסת כימיה 
טכנולוגיה של מזון

בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

97133417.2.21רפורמה-כימיה כללית ואורגנית2713–הנדסת כימיה 
תרופתית

בוקר -80מסלול 

C  916214.51.3.21  3210הנדסת תוכנה
בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

C916214.51.3.21  3244הנדסת תוכנה

התמחות תקשורת ואינטרנט
בוקר- 80מסלול 

משולב -90מסלול 

92023418.2.21תורת החשמל3310הנדסת מכשור ובקרה

80,90מסלולים 

C916214.51.3.21  3456הנדסת תוכנה

התמחות סייבר 
בוקר- 80מסלול 

משולב -90מסלול 

92212417.2.21מערכות קירור ומזוג אויר 4210הנדסת קירור

9221341.3.21מערכות פיקוד ובקרהומזוג אויר
בוקר -80מסלול 

משולב- 90מסלול 

92421415.2.21הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה4310הנדסת ביוטכנולוגיה
בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

905084815.2.21מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 5311עיצוב מדיה
905081.517.2.21עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג בוקר -80מסלול 
90505521.2.21שליטה בתוכנות גרפיותמשולב -90מסלול 

4עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

90733424.2.21מכשור רפואי5602-הנדסה רפואית 

90734415.2.21מדעי הרפואהמכשור רפואי 
בוקר ארוך -79מסלול 

משולב -90מסלול 

912232.522.2.21*(מעבדה )ומיקרוביולוגיה של המים  כימיה 5703טכנולוגיות מים 
בוקר  - 80מסלול 

912232.524.2.21*(מעבדה ) של המים  מיקרוביולוגיהכימיה ו
משולב - 90מסלול 

5עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

97104428.2.21רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1040רפורמה- הנדסת תוכנה 

devopsהתמחות 

בוקר -77מסלול 

97104428.2.21רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1041רפורמה- הנדסת תוכנה 

fullstackהתמחות 

בוקר -77מסלול 

93117414.2.21מכניקה טכנית2011-הנדסת מכונות 

9311443.3.21טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתתכנון ויצור ממוחשב

93112421.2.2חוזק חומרים ופרקי מכונות

97001414.2.21רפורמה- יסודות המכניקה 91,95מסלולים 

93117414.2.21מכניקה טכנית2016רכב- הנדסת מכונות 

93126424.2.21תורת המנוע ואבחון תקלות

93112421.2.2חוזק חומרים ופרקי מכונות

93125417.2.21תורת הרכב

9700643.3.21רפורמה- מדע וטכנולוגיה ברכב 82,89,91,95מסלולים 

93112421.2.2חוזק חומרים ופרקי מכונות2043ה"צמ-הנדסת מכונות 
התמחות ציוד מינהור

9700643.3.21רפורמה- מדע וטכנולוגיה ברכב משולב -91מסלול 

9321243.3.21כלכלה תעשייתית 2110-הנדסת תעשיה וניהול 
9321341.3.21ניהול הייצורמערכות ייצור

93223422.2.21מדידת עבודה82,91מסלולים 

9321243.3.21כלכלה תעשייתית 2111-הנדסת תעשיה וניהול 
93232422.2.21תמהיל השיווק ומרכיביושיווק וניהול

82,91מסלולים 

9321243.3.21כלכלה תעשייתית2114לוגיסטיקה-הנדסת תעשיה וניהול 

9321341.3.21ניהול היצור 

93260422.2.21רכש ואחזקה , ניהול מחסנים82,91מסלולים 

9321243.3.21כלכלה תעשייתית2116מערכות מידע-תעשיה וניהול

82,91מסלולים 

2021' לוח בחינות גמר ממלכתיות לטכנאים מוסמכים מועד אביב א

 .31.12.20- עד ה1.12.2020- הרישום לבחינות יחל  ב   . 2021'  במועד אביב א

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

17.12.2020: הינו עדלסטודנטיםהרישום : הערה

6עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה

9321243.3.21כלכלה תעשייתית 2140-הנדסת תעשיה וניהול 
9325541.3.21משאבי אנוש בניהול אירגוניםמשאבי אנוש

82,91מסלולים 

9321341.3.21ניהול היצור 2307-הנדסת תעשיה וניהול 
ניהול מערכות טכנולוגיות

80,90מסלולים 

93611418.2.21תורת החשמל2510הנדסת חשמל
93619424.2.21מכונות חשמל והנע

93624415.2.21מערכות הספק ומתקני חשמל89,91,95מסלולים 

93711418.2.21תורת החשמל2625טכנאי אלקטרוניקה
89,91,95מסלולים 

3210C9461341.3.21הנדסת תוכנה

משולב-91מסלול 

7עמוד 



תאריךמשךסמלמקצוע בחינהסמלמגמה 

בחינההבחינהבחינהמגמה

6001

6002

6004

99911316.2.21אנגלית6005

6100

6200

6400

6500

6001מכינה טכנולוגית

6002

6003בוקר  - 86מסלול 

999133.523.2.21מתמטיקה6007ערב - 87מסלול 

6100

6200

6300

6700

6001

9991232.3.21עברית6003

9991532.3.21עברית למגזר הערבי6004

6006

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

31.12.20 עד ה 1.12.2020-הרישום לבחינות יחל  ב   . 2021' במועד אביב א

17.12.2020: הינו עדלסטודנטיםהרישום : הערה

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 

2021' מועד אביב א-לוח בחינות גמר ממלכתיות במכינות הטכנולוגיות 

8עמוד 


