
26.5.20

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה
901126.8.204טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית2011-הנדסת מכונות 

9011712.8.204מכניקה טכניתתכנון ויצור ממוחשב

9011119.8.204חלקי מכונותבוקר -80מסלול 

9700112.8.204רפורמה- יסודות המכניקה משולב - 90מסלול 

901366.8.204מכטרוניקה2019-הנדסת מכונות 

9011119.8.204חלקי מכונותמכטרוניקה

9011712.8.204מכניקה טכניתבוקר -80מסלול 

9700112.8.204רפורמה- יסודות המכניקה משולב -90מסלול 

9011712.8.204מכניקה טכנית2042-הנדסת מכונות 

901135.8.204מערכות אנרגיה ' מערכות אנרגיה התמ

9011427.7.204*עיוני -מערכות גז טבעי גז טבעי

9700112.8.204רפורמה- יסודות המכניקה בוקר -80מסלול 

הבחינה המעשית תיקבע ישירות מול המכללה*משולב-90מסלול 

9021216.8.204כלכלה תעשייתית2110-הנדסת תעשיה וניהול 

9022027.7.204ניהול היצור מערכות ייצור

9022310.8.204מדידת עבודהבוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9021216.8.204כלכלה תעשייתית2114-הנדסת תעשיה וניהול 

902606.8.204רכש ואחזקה , ניהול מחסניםלוגיסטיקה

9026127.7.204ל "תובלה ושילוח בינ' סחרבוקר -80מסלול 

9022027.7.204ניהול היצורמשולב -90מסלול 

מטכנאי  -93מסלול 

להנדסאי

9021216.8.204כלכלה תעשייתית2116-הנדסת תעשיה וניהול 

מערכות מידע

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9032427.7.204' תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 

תכנון מיבנים

בוקר מיוחד -71מסלול 

משולב מיוחד -73מסלול 

משולב/בוקר -90/80

(פ"תש)    2020קיץ ' מועד א- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                      

 .2020קיץ ' להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במועד א
09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

1עמוד 



903165.8.204ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 

9031824.8.204קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

9032017.8.204בטיחות בבניה

9032210.8.204חישוב סטטי וחוזק חומריםבוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

9041212.8.2304יסודות השרטוט2311אדריכלות ועיצוב פנים

9041919.8.204לימודי מבנים2312

904216.8.204תורת הבניה בוקר ארוך -79מסלול 

9042326.7.205תכנון אדריכלי משולב -90מסלול 

9061123.8.204תורת החשמל2510הנדסת חשמל

906199.8.204מכונות חשמל והנעבוקר -80מסלול 

9062416.8.204מערכות הספק ומתקני חשמלמשולב -90מסלול 

להנדסאי' טכ -99מסלול 

9071123.8.204תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 

907189.8.204מחשבים ומחשבים זעיריםמחשבים 

9071316.8.204אלקטרוניקה ספרתיתמשולב -90מסלול 

9710023.8.204רפורמה-תורת החשמל ואלקטרוניקה בוקר -80מסלול 

908135.8.204הנדסה כימית 2711–הנדסת כימיה 

9081420.8.204כימיה אורגניתתעשייתית ומעבדתית

9081112.8.204כימיה כלליתבוקר -80מסלול 

9713012.8.204רפורמה-כימיה כלליתמשולב -90מסלול 

C  9162126.7.204.5  3210הנדסת תוכנה

9161116.8.204אלגברה ליניארית

916139.8.204*מערכות הפעלה 

916149.8.204*סטטיסטיקה בוקר -80מסלול 

יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

C9162126.7.204.5  3456הנדסת תוכנה

9161116.8.204אלגברה ליניאריתהתמחות סייבר 

916139.8.204*מערכות הפעלה 

916149.8.204*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 

9710426.7.204רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנותמשולב -90מסלול 

9710426.7.204רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1039רפורמה- הנדסת תוכנה 

בוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

920229.8.204רכיבים ומתמרים במערכות בקרה3310הנדסת מכשור ובקרה

9202323.8.204תורת החשמלבוקר- 80מסלול 

9202016.8.204מערכות בקרהמשולב -90מסלול 

2עמוד 



9221226.7.204מערכות קירור ומזוג אויר 4210הנדסת קירור

9221312.8.204מערכות פיקוד ובקרה ומזוג אויר

בוקר -80מסלול 

משולב- 90מסלול 

9271227.7.203הכרת הצומח4710אדריכלות נוף

927186.8.205תכנון צמחיה והשקיהבוקר -80מסלול 

9271513.8.205פרטי גן ונוףמשולב -90מסלול 

9050527.7.205שליטה בתוכנות גרפיות5311עיצוב מדיה

9050917.8.2048מעשי- עיצוב למדיה בוקר -80מסלול 

9050919.8.201.5עיוני- עיצוב למדיה 

9050810.8.2048מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 

9050812.8.201.5עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג משולב -90מסלול 

9073310.8.204מכשור רפואי5602-הנדסה רפואית 

907345.8.204מדעי הרפואהמכשור רפואי 

9073227.7.204מקצועות קלינייםבוקר ארוך -79מסלול 

משולב -90מסלול 

6001מכינה טכנולוגית

6002

9991318.8.203.5מתמטיקה6003, 87, 86מסלולים 
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9991128.7.203אנגלית6005

6100
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9991211.8.203עברית6004

9991511.8.203**עברית למגזר הערבי  6100

בחינה למכללות במגזר הערבי בלבד**  6300

6400

6600

3עמוד 


