
12.4.21

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינה/4מגמת מישנה

9710412.7.214אלגוריתמיקה ותכנות1039רפורמה- הנדסת תוכנה 
971055.7.214מבנה נתונים ותכנות מונחה עצמיםבוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

9011215.7.214טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית2011-הנדסת מכונות 
9011126.7.214חלקי מכונותתכנון ויצור ממוחשב

901177.7.214מכניקה טכנית
9700112.7.214יסודות המכניקהבוקר -80מסלול 
9700228.7.214חלקי מכונות ותהליכי עיבוד שבבימשולב - 90מסלול 

9700112.7.214יסודות המכניקה 2015-הנדסת מכונות
תעופה
בוקר -80מסלול 

9012515.7.214תורת הרכב2016-הנדסת מכונות 
9012629.7.214תורת המנוע ואבחון תקלותרכב

9011126.7.214חלקי מכונות
9700729.7.214אבחון תקלות במנוע וברכבבוקר -80מסלול 
9700615.7.214מדע וטכנולוגיה ברכב משולב -90מסלול 

9013628.7.214מכטרוניקה2019-הנדסת מכונות 
9011126.7.214חלקי מכונותמכטרוניקה

901177.7.214מכניקה טכנית
9700112.7.214יסודות המכניקה בוקר -80מסלול 
9700328.7.214.מכטרוניקה רמשולב -90מסלול 

9011126.7.214חלקי מכונות2032-הנדסת מכונות 
901177.7.214מכניקה טכניתתכנון ויצור ממוחשב 

901275.7.214תורת החומריםפרויקט רקיע
9700112.7.214יסודות המכניקהבוקר  - 80מסלול 

9013628.7.214מכטרוניקה 2034-הנדסת מכונות 
9011126.7.214חלקי מכונותהתמחות -מכטרוניקה 

901177.7.214מכניקה טכנית אלקטרואופטיקה
בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

(א"תשפ)    2021קיץ ' מועד א- לוח בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים                      

 .2021קיץ ' להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במועד א
 .13.5.2021- ויסתיים ב - 13.4.2021הרישום לבחינות יחל ב 

09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

1עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

901177.7.214מכניקה טכנית2035-הנדסת מכונות 
מערכות אנרגיה 

משולב-90מסלול 

901177.7.214מכניקה טכנית2039-הנדסת מכונות 
מכטרוניקה

רכבות -התמחות
בוקר- 80מסלול 

9011215.7.214טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית2036מ"תיב-הנדסת מכונות 
9012329.7.214מערכות ייצור ממוחשבות מערכות ייצור-התמחות 

9011126.7.214חלקי מכונותבוקר -80מסלול 
משולב-90מסלול 

9013628.7.214מכטרוניקה2040-הנדסת מכונות 
9011126.7.214חלקי מכונות-מכטרוניקה 

901177.7.214מכניקה טכניתמיקרואלקטרוניקה 
בוקר  - 80מסלול 

970045.7.214*עיוני -מערכות גז טבעי 2042-הנדסת מכונות 
9700112.7.214יסודות המכניקה' מערכות אנרגיה התמ

9011314.7.214מערכות אנרגיה גז טבעי
בוקר -80מסלול 
הבחינה המעשית תיקבע ישירות מול המכללה*משולב-90מסלול 

9700615.7.214מדע וטכנולוגיה ברכב2044ה"צמ-הנדסת מכונות 
בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

9011215.7.214טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית2060-הנדסת מכונות 
תכנון ויצור ממוחשב

בטיחות-התמחות
השלמה מטכנאי -93מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2110-הנדסת תעשיה וניהול 
902207.7.214ניהול היצור מערכות ייצור

9022314.7.214מדידת עבודהבוקר -80מסלול 
9021225.7.214כלכלה תעשייתיתמשולב -90מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2111- הנדסת תעשיה וניהול 
9023214.7.214תמהיל השיווק ומרכיביושיווק וניהול

902337.7.214התנהגות צרכנים ומחקר שווקיםבוקר -80מסלול 
9021225.7.214כלכלה תעשייתיתמשולב -90מסלול 

2עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2114-הנדסת תעשיה וניהול 

9026015.7.214רכש ואחזקה , ניהול מחסניםלוגיסטיקה
902611.8.214ל "תובלה ושילוח בינ' סחרבוקר -80מסלול 
902207.7.214ניהול היצורמשולב -90מסלול 
9021225.7.214כלכלה תעשייתיתמטכנאי  -93מסלול 

להנדסאי

9028212.7.214ניתוח מערכות2116-הנדסת תעשיה וניהול 
מערכות מידע

בוקר -80מסלול 

9032428.7.214' תכנון הנדסי ב2213-הנדסה אזרחית 
תכנון מיבנים

בוקר מיוחד -71מסלול 
משולב מיוחד -73מסלול 
בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

9031626.7.214ארגון וניהול הבניה2214-הנדסה אזרחית 
9031814.7.214קונסטרוקציות בטוןניהול הבניה

903208.7.214בטיחות בבניה
903221.8.214חישוב סטטי וחוזק חומריםבוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2307-הנדסת תעשיה וניהול 
902207.7.214ניהול הייצור ניהול מערכות טכנולוגיות 

9028315.7.214ניהול מערכות טכנולוגיות 
9021225.7.214כלכלה תעשייתיתבוקר -80מסלול 

9041215.7.214יסודות המרחב2311אדריכלות ועיצוב פנים

9041928.7.214לימודי מבנים2312

904217.7.214תורת הבניה בוקר ארוך -79מסלול 
904234.7.215תכנון אדריכלי משולב -90מסלול 

9061111.7.214תורת החשמל2510הנדסת חשמל
906197.7.214מכונות חשמל והנעבוקר -80מסלול 
9062425.7.214מערכות הספק ומתקני חשמלמשולב -90מסלול 
להנדסאי' טכ -99מסלול 

9071111.7.214תורת החשמל2614-הנדסת אלקטרוניקה 
9071811.7.214מחשבים ומחשבים זעיריםמחשבים 

9071325.7.214אלקטרוניקה ספרתיתמשולב -90מסלול 
9711025.7.214אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיותבוקר -80מסלול 

971007.7.214תורת החשמל ואלקטרוניקה

3עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

9071111.7.214תורת החשמל2615-הנדסת אלקטרוניקה 
9071511.7.214תקשורתתקשורת

9071325.7.214אלקטרוניקה ספרתיתמשולב -90מסלול 
9711025.7.214אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיותבוקר -80מסלול 

971007.7.214תורת החשמל ואלקטרוניקה

9071111.7.214תורת החשמל2619-הנדסת אלקטרוניקה 

9071811.7.214מחשבים ומחשבים זעיריםתוכנה-מחשבים
9072925.7.214מערכות תוכנה  בוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

9071111.7.214תורת החשמל2628הנדסת אלקטרוניקה 
9071811.7.214מחשבים ומחשבים זעיריםרקיע- מחשבים 

9071325.7.214אלקטרוניקה ספרתית
9711025.7.214אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיות

971007.7.214תורת החשמל ואלקטרוניקהבוקר   - 80מסלול 

9071111.7.214תורת החשמל2629-הנדסת אלקטרוניקה 
9071511.7.214תקשורת(רקיע)תקשורת 

9071325.7.214אלקטרוניקה ספרתיתבוקר  - 80מסלול 
9711025.7.214אלקטרוניקה ספרתית ומערכות ספרתיות

971007.7.214תורת החשמל ואלקטרוניקה 

9071111.7.214תורת החשמל2632-הנדסת אלקטרוניקה 
9072925.7.214מערכות תוכנה  רקיע-תוכנה-מחשבים 

9071811.7.214מחשבים ומחשבים זעירים
971007.7.214תורת החשמל ואלקטרוניקה בוקר   - 80מסלול 

908138.7.214הנדסה כימית 2711–הנדסת כימיה 
9081414.7.214כימיה אורגניתתעשייתית ומעבדתית

9713126.7.214כימיה אורגנית והנדסה כימיתבוקר -80מסלול 
9713014.7.214כימיה כלליתמשולב -90מסלול 

908138.7.214הנדסה כימית 2712–הנדסת כימיה 
9713526.7.214טכנולוגיה של מזון ואבטחת איכות טכנולוגיה של מזון

9713314.7.214כימיה כללית ואורגניתבוקר -80מסלול 
משולב -90מסלול 

908138.7.214הנדסה כימית 2713–הנדסת כימיה 
9713426.7.214מקצועות הפרמהתרופתית

9713314.7.214כימיה כללית ואורגניתבוקר -80מסלול 

908138.7.214הנדסה כימית 2795–הנדסת כימיה 
9713014.7.214כימיה כלליתגרעין

בוקר -80מסלול 

4עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

C  916214.7.214.5  3210הנדסת תוכנה
9161125.7.214אלגברה ליניארית

9161311.7.214*מערכות הפעלה 
9161411.7.214*סטטיסטיקה בוקר -80מסלול 
יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

C916214.7.214.5  3244הנדסת תוכנה

9161125.7.214אלגברה ליניאריתהתמחות תקשורת
9161311.7.214*מערכות הפעלה ואינטרנט

9161411.7.214*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 
יש לבחור אחת  מהשתיים    *  משולב -90מסלול 

971114.7.214תורת החשמל ומבוא לאלקטרוניקה3310הנדסת בקרה ואוטומציה
בוקר- 80מסלול 
משולב -90מסלול 

920227.7.214רכיבים ומתמרים במערכות בקרה3310הנדסת בקרה ואוטומציה
9202311.7.214תורת החשמלבוקר- 80מסלול 
9202025.7.214מערכות בקרהמשולב -90מסלול 

C916214.7.214.5  3456הנדסת תוכנה

9161125.7.214אלגברה ליניאריתהתמחות סייבר 
9161311.7.214*מערכות הפעלה 

9161411.7.214*סטטיסטיקה בוקר- 80מסלול 
משולב -90מסלול 

9221211.7.214מערכות קירור ומזוג אויר 4210הנדסת קירור
922137.7.214מערכות פיקוד ובקרה ומזוג אויר

בוקר -80מסלול 
משולב- 90מסלול 

924218.7.214הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה4310הנדסת ביוטכנולוגיה
9241229.7.214ביוכימיהבוקר -80מסלול 
9241814.7.214כימיה כללית ואורגניתמשולב -90מסלול 

924218.7.214הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה4321הנדסת ביוטכנולוגיה
9241229.7.214ביוכימיהביו רפואה - התמחות

9241814.7.214כימיה כללית ואורגניתבוקר -80מסלול 

9291614.7.214תאורה וצילום4510הנדסת קולנוע 
9291729.7.214הקלטת תמונה קול ועריכהוטלוויזיה 

929184.7.214תכנון וביצוע הפקה באולפןבוקר ארוך -79מסלול 

5עמוד 



משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

951184.7.214תהליכי יצור לעיצוב4610עיצוב תעשייתי
9511112.7.214הנדסה תיאוריתבוקר ארוך -79מסלול 
9512026.7.214פרזנטציה ממוחשבת משולב -90מסלול 

927125.7.213הכרת הצומח4710אדריכלות נוף
9271815.7.215תכנון צמחיה והשקיהבוקר -80מסלול 
9271529.7.215פרטי גן ונוףמשולב -90מסלול 

1929554.7.214הנדסת קול 5211הנדסת קול
9295614.7.214 2הנדסת קול בוקר -80מסלול 
9295728.7.214קול לתמונהמשולב -90מסלול 

905057.7.215שליטה בתוכנות גרפיות5311עיצוב מדיה
9050912.7.2148מעשי- עיצוב למדיה בוקר -80מסלול 

9050914.7.211.5עיוני- עיצוב למדיה 
9050826.7.2148מעשי- יסודות העיצוב והמיתוג 

9050828.7.211.5עיוני- יסודות העיצוב והמיתוג משולב -90מסלול 

9073326.7.214מכשור רפואי5602-הנדסה רפואית 
9073412.7.214מדעי הרפואהמכשור רפואי 

907325.7.214מקצועות קלינייםבוקר ארוך -79מסלול 
משולב -90מסלול 

971218.7.214טכנולוגיות מים5703טכנולוגיות מים
912268.7.214טכנולוגיות מים 

9712014.7.214הידראוליקהבוקר  - 80מסלול 
9122414.7.214הידראוליקהמשולב - 90מסלול 

6עמוד 



(א"תשפ)  2021קיץ ' מועד  א- לוח בחינות גמר ממלכתיות לטכנאים 
  בדיוק09:30- שעת התחלת הבחינות 

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

9710412.7.214אלגוריתמיקה ותכנות1040רפורמה- הנדסת תוכנה 
devopsהתמחות 

בוקר -77מסלול 

9710412.7.214אלגוריתמיקה ותכנות1041רפורמה- הנדסת תוכנה 
fullstackהתמחות 

בוקר -77מסלול 

9311228.7.214חוזק חומרים ופרקי מכונות2011-הנדסת מכונות 
9700112.7.214יסודות המכניקהתכנון ויצור ממוחשב

9311415.7.214טכנולוגית היצור ובקרה ספרתיתמשולב-91מסלול 

'מוסמך מהת-95מסלול 

9311228.7.214חוזק חומרים ופרקי מכונות2016רכב- הנדסת מכונות 

9312515.7.214תורת הרכבמשולב -91מסלול 

9312629.7.214תורת המנוע ואבחון תקלות

9311228.7.214חוזק חומרים ופרקי מכונות2043א"צמ-הנדסת מכונות 

9700615.7.214מדע וטכנולוגיה ברכב משולב -91מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2110הנדסת תעשיה וניהול
9322314.7.214מדידת עבודהמערכות ייצור

932137.7.214ניהול הייצורמשולב-91מסלול 

9321225.7.214כלכלה תעשייתיתבוקר-82מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2114הנדסת תעשיה וניהול

9326015.7.214רכש ואחזקה, ניהול מחסניםלוגיסטיקה 

932137.7.214ניהול הייצורמשולב-91מסלול 

9321225.7.214כלכלה תעשייתיתבוקר-82מסלול 

9362425.7.214מערכות הספק ומתקני חשמל2510הנדסת חשמל

9361111.7.214תורת החשמל'מוסמך מהת-95מסלול 

936197.7.214מכונות חשמל והנעמשולב-91מסלול 

9461111.7.214סטטיסטיקה3210הנדסת תוכנה

C 946234.7.214.5  משולב-91מסלול 

9714025.7.214.כלכלה תעשייתית ר2307-הנדסת תעשיה וניהול 

932137.7.214ניהול הייצורניהול מערכות טכנולוגיות 

9321225.7.214כלכלה תעשייתית

9328315.7.214מחשב- ניהול מערכות טכנולוגיות

7עמוד 



להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במכינה הטכנולוגית 
 2021במועד קיץ 

 .13.5.2021- ויסתיים ב - 13.4.2021הרישום לבחינות יחל ב 
09:30כל הבחינות מתחילות בשעה 

משךתאריך סמלמקצוע בחינהסמל/מגמה 
הבחינהבחינהבחינהמגמהמגמת מישנה

6001מכינה טכנולוגית
6002

9991327.7.213.5מתמטיקה6003, 87, 86מסלולים 
6007
6100
6200
6300
6700
6001
6002
6004
999116.7.213אנגלית6005
6100
6200
6400
6500
6001
6003
9991213.7.213עברית6004
9991513.7.213עברית למגזר הערבי6100
6300
6400
6600

8עמוד 


