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משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
901175.9.184מכניקה טכנית2011-הנדסת מכונות 

9011120.8.184חלקי מכונותתכנון ויצור ממוחשב

9011613.9.184מערכות הידראוליות ופנאומטיותבוקר -80מסלול 

9011229.8.184טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמשולב - 90מסלול 

להנדסאי ' טכ -99מסלול 

901175.9.184מכניקה טכנית2019-הנדסת מכונות 

9011120.8.184חלקי מכונותמכטרוניקה

9013729.8.184מבוא לאלקטרוניקהבוקר -80מסלול 

9013617.9.184מכטרוניקהמשולב -90מסלול 

901175.9.184מכניקה טכנית2035-הנדסת מכונות 

9011613.9.184מערכות הידראוליות ופנאומטיותמערכות אנרגיה 

9011320.8.184מערכות אנרגיה 

9011917.9.184מערכות כוח וחום משולב-90מסלול 

901175.9.184מכניקה טכנית2042-הנדסת מכונות 
9011613.9.184מערכות הידראוליות ופנאומטיות' מערכות אנרגיה התמ

9011320.8.184מערכות אנרגיה גז טבעי
9011416.9.184מערכות גז טבעי בוקר -80מסלול 
משולב-90מסלול 

9021219.8.184כלכלה תעשייתית2110-הנדסת תעשיה וניהול 

9022013.9.184ניהול היצור מערכות ייצור

902226.9.184הסתברות וסטטיסטיקהבוקר -80מסלול 

9022330.8.184מדידת עבודהמשולב -90מסלול 

9021219.8.184כלכלה תעשייתית2114-הנדסת תעשיה וניהול 

902226.9.184הסתברות וסטטיסטיקהלוגיסטיקה

9026030.8.184רכש ואחזקה , ניהול מחסניםבוקר -80מסלול 

9026113.9.184ל "תובלה ושילוח בינ' סחרמשולב -90מסלול 

מטכנאי  -93מסלול 

להנדסאי

 .2018להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במועד קיץ 
30/07/2018 הרישום עד לתאריך  

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

(ח"תשע)    2018קיץ ' מועד ב- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                      

1עמוד 



903245.9.184' תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 

תכנון מיבנים

בוקר מיוחד -71מסלול 

משולב מיוחד -73מסלול 

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9031626.8.184ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 

903182.9.184קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

9032013.9.184בטיחות בבניה

9032216.9.184חישוב סטטי וחוזק חומריםבוקר -80מסלול 

9032320.8.184' תכנון הנדסי אמשולב -90מסלול 

904122.9.184יסודות השרטוט2311אדריכלות ועיצוב פנים

9041929.8.184לימודי מבנים2312

904215.9.184תורת הבניה בוקר ארוך -79מסלול 
9042216.9.184עיצוב פניםמשולב -90מסלול 

9042319.8.185תכנון אדריכלי 

9061116.9.184תורת החשמל2510הנדסת חשמל
9061927.8.184מכונות חשמל והנעבוקר -80מסלול 

906223.9.184מערכות אלקטרוניות פיקוד ובקרהמשולב -90מסלול 

906263.9.184אלקטרוניקת הספק ובקרה

9062417.9.184מערכות הספק ומתקני חשמללהנדסאי' טכ -99מסלול 

9071116.9.184תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 

907123.9.184אלקטרוניקה תקביליתמחשבים 

9071327.8.184אלקטרוניקה ספרתיתבוקר -80מסלול 

9071817.9.184מחשבים ומחשבים זעיריםמשולב -90מסלול 

9081129.8.184כימיה כללית2711–הנדסת כימיה 

908125.9.184כימיה מכשירית תעשייתית ומעבדתית
9081320.8.184הנדסה כימית בוקר -80מסלול 

908142.9.184כימיה אורגניתמשולב -90מסלול 

9081320.8.184הנדסה כימית 2795–הנדסת כימיה 

9081129.8.184כימיה כלליתגרעין

בוקר -80מסלול 

C  9162126.8.184.5  3210הנדסת תוכנה

916112.9.184אלגברה ליניארית
PC/IBM9162013.9.184.5אסמבלר 

9161320.8.184*מערכות הפעלה 

9161420.8.184*סטטיסטיקה בוקר -80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

2עמוד 



C9162126.8.184.5  3456הנדסת תוכנה

916112.9.184אלגברה ליניאריתהתמחות סייבר 
PC/IBM9162013.9.184.5אסמבלר 

9161320.8.184*מערכות הפעלה 
9161420.8.184*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 
יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

9221116.9.184תרמודינמיקה טכנית 4210הנדסת קירור

9221229.8.184מערכות קירור ומזוג אויר ומזוג אויר
922135.9.184מערכות פיקוד ובקרה בוקר -80מסלול 
משולב- 90מסלול 

9050519.8.185שליטה בתוכנות גרפיות5311עיצוב מדיה
905093.9.1848מעשי- עיצוב למדיה בוקר -80מסלול 

905095.9.181.5עיוני- עיצוב למדיה 

9050813.9.1848מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 

9050817.9.181.5עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג 

9051027.8.1848מעשי*       צילום ועיצוב 

9051029.8.181.5עיוני*       צילום ועיצוב 

9051127.8.1848מעשי*  פיתוח אתרים 
9051129.8.181.5עיוני*  פיתוח אתרים משולב -90מסלול 

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמלמגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמה
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(ח"תשע)  2018קיץ ' מועד ב- לוח בחינות גמר במכינה טכנולוגית 

3עמוד 


