
תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה
97104430.03.23רפורמה-אלגוריתמיקה ותכנות1039הנדסת תוכנה

97105426.03.23מבנה נתונים ותכנות מונחה עצמיםבוקר -80מסלול 

משולב -90מסלול 

1041בוקר -77מסלול 

97001419.03.23יסודות המכניקה 2011-הנדסת מכונות 
97002430.03.23חלקי מכונות ותהליכי  עיבוד שבביתכנון ויצור ממוחשב

80,90מסלולים 

97001419.03.23יסודות המכניקה רקיע- הנדסת מכונות 
90111427.03.23חלקי מכונותתכנון ויצור ממוחשב

80,90מסלולים 

97001419.03.23יסודות המכניקה2015תעופה- הנדסת מכונות 
76מסלול 

80מסלול 

97007422.03.23אבחון תקלות במנוע וברכב2016רכב- הנדסת מכונות 

97006429.03.23מדע וטכנולוגיה ברכב80,90מסלולים 

97001419.03.23יסודות המכניקה 2019-הנדסת מכונות 

97003430.3.23מכטרוניקהמכטרוניקה

80,90מסלולים 

97001419.03.23יסודות המכניקה2042מערכות אנרגיה-הנדסת מכונות 
התמחות גז טבעי 

80מסלול 

97140422.03.23כלכלה תעשייתית 2110-הנדסת תעשיה וניהול 

97141427.03.23מערכות ייצור מערכות ייצור

75 ,80,90מסלולים 

97140422.03.23כלכלה תעשייתית 2111-הנדסת תעשיה וניהול 

שיווק וניהול
משולב - 90מסלול 

97140422.03.23כלכלה תעשייתית 2114-הנדסת תעשיה וניהול 

94142427.03.23לוגיסטיקהלוגיסטיקה

80,90,93מסלולים 

90324423.04.23'תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 

תכנון מבנים
80,90מסלולים 

90316427.03.23ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 

90318430.03.23קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

90320423.03.23בטיחות בבניה80,90מסלולים 

90322419.03.23חישוב סטטי וחוזק חומרים

25.12.2022-עודכן ב

2023'    מועד אביב ב- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                               

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 
 .10.2.2023הרישום לבחינות יחל  ב  . 2023'  במועד אביב ב

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

1עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה
97140422.03.23כלכלה תעשייתית 2307-הנדסת תעשיה וניהול 

ניהול מערכות טכנולוגיות
80,90מסלולים 

90419426.3.23לימודי מבנים2311אדריכלות ועיצוב פנים

90421420.03.23תורת הבניה79,90,802312מסלולים 

90412522.03.23יסודות המרחב

90423529.03.23תכנון אדריכלי

90611423.03.23תורת החשמל2510הנדסת חשמל

90619429.03.23מכונות חשמל והנע80,90מסלולים 

90624420.03.23מערכות הספק ומתקני חשמל

97100430.03.23תורת החשמל ואלקטרוניקה2614הנדסת אלקטרוניקה

90711423.03.23תורת החשמל

97110419.03.23אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיות80,90,762615מסלול 

2629

97111426.03.23תורת החשמל ומבוא לאלקטרוניקה3310הנדסת בקרה ואוטומציה

בוקר- 80מסלול 
משולב -90מסלול 

92213422.03.23מערכות פיקוד ובקרה 4210הנדסת קירור ומזוג אויר

92212430.3.23מערכות קרור ומיזוג אוירבוקר -80מסלול 

משולב- 90מסלול 
92421429.03.23הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה4310הנדסת ביוטכנולוגיה

בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

92918419.03.23תכנון וביצוע הפקה באולפן4510הנדסת קולנוע  וטלוויזיה

בוקר ארוך -79מסלול 

905084820.03.23מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 5311עיצוב מדיה

905081.522.03.23עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג בוקר -80מסלול 

90505529.03.23שליטה בתוכנות גרפיותמשולב -90מסלול 

91611422.3.23אלגברה ליניארית 3210הנדסת תוכנה

C916214.526.3.23שפת משולב- 90מסלול 

90734402.04.023מדעי הרפואה5602-הנדסה רפואית 

מכשור רפואי 
בוקר ארוך -79מסלול 
משולב -90מסלול 

2עמוד 



תאריך 'מססמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 

בחינהשעותבחינהמגמהמגמת משנה
97104430.03.23אלגוריתמיקה ותכנות1040רפורמה- הנדסת תוכנה 

devops1041התמחות 

בוקר -77מסלול 
97001419.03.23יסודות המכניקה2011-הנדסת מכונות 

תכנון ויצור ממוחשב
91,95מסלולים 

2016רכב- הנדסת מכונות 

97006429.03.23מדע וטכנולוגיה ברכב

82,89,91,95מסלולים 

97140422.03.23כלכלה תעשייתית 2110-הנדסת תעשיה וניהול 

2111

2307

82,912114מסלולים 

93611423.03.23תורת החשמל2510הנדסת חשמל

93619429.03.23מכונות חשמל והנע

93624420.03.23מערכות הספק ומתקני חשמל89,91,95מסלולים 

10.02.23-הרישום לבחינות יחל  ב   . 2023'  במועד אביב ב

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

2023' לוח בחינות גמר ממלכתיות לטכנאים מוסמכים מועד אביב ב

3עמוד 



תאריךמשךסמלמקצוע בחינהסמלמגמה 

בחינההבחינהבחינהמגמה

6001

6002

6004

99911321.03.23אנגלית6005

6100

6200

6400

6500

6001מכינה טכנולוגית

6002

6003בוקר  - 86מסלול 

999133.528.03.23מתמטיקה6007ערב - 87מסלול 

6100

6200

6300

6700

6001

9991232.04.23עברית6003

999153עברית למגזר הערבי6004

6006

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

10.02.23-הרישום לבחינות יחל  ב   . 2023' במועד אביב ב

להלן המקצועות והתאריכים המעודכנים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות 
2023' מועד אביב ב-לוח בחינות גמר ממלכתיות במכינות הטכנולוגיות 

4עמוד 


