
מעודכן לתאריך 1143.1.1.2.200
 

משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 14.9.20 97104 אלגוריתמיקה ותכנות - רפורמה 1039 הנדסת תוכנה -
מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 2.9.20 90112 טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית 2011 הנדסת מכונות -
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית תכנון ויצור ממוחשב
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מסלול 80 -בוקר

4 9.9.20 97001 יסודות המכניקה - רפורמה מסלול 90- משולב 
מסלול 99 -טכ' להנדסאי 

4 9.9.20 97001 יסודות המכניקה - רפורמה 2015 הנדסת מכונות-
תעופה

מסלול 80 -בוקר

4 6.9.20 90125 תורת הרכב 2016 הנדסת מכונות -
4 2.9.20 90126 תורת המנוע ואבחון תקלות רכב
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מסלול 80 -בוקר
4 2.9.20 97006 מדע וטכנולוגיה ברכב - רפורמה מסלול 90 -משולב

4 6.9.20 90136 מכטרוניקה 2019 הנדסת מכונות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מכטרוניקה
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית מסלול 80 -בוקר
4 9.9.20 97001 יסודות המכניקה - רפורמה מסלול 90 -משולב

4 6.9.20 90127 תורת החומרים 2032 הנדסת מכונות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות תכנון ויצור ממוחשב 
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית פרויקט רקיע
4 9.9.20 97001 יסודות המכניקה - רפורמה מסלול 80  - בוקר

4 6.9.20 90136 מכטרוניקה  2034 הנדסת מכונות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מכטרוניקה -התמחות 
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית  אלקטרואופטיקה

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90 -משולב

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

להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במועד ב' קיץ 2020 .
הרישום לבחינות יחל ב-5.7.2020 ויסתיים ב10.9.2020 בהתאמה (עד 10 ימים לפני כל בחינה) .

כל הבחינות מתחילות בשעה 09:30

עמוד 1



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 26.8.20 90113 מערכות אנרגיה  2035 הנדסת מכונות -
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית מערכות אנרגיה 

מסלול 90-משולב

4 2.9.20 90112 טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית 2036 הנדסת מכונות -תיב"מ
4 6.9.20 90123 מערכות ייצור ממוחשבות  התמחות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מערכות ייצור

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90-משולב

4 6.9.20 90136 מכטרוניקה 2039 הנדסת מכונות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מכטרוניקה
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית התמחות-רכבות 

מסלול 80- בוקר

4 6.9.20 90136 מכטרוניקה 2040 הנדסת מכונות -
4 26.8.20 90111 חלקי מכונות מכטרוניקה -
4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית מיקרואלקטרוניקה 

מסלול 80  - בוקר

4 9.9.20 90117 מכניקה טכנית 2042 הנדסת מכונות -

4 26.8.20 90113 מערכות אנרגיה  מערכות אנרגיה התמ' 

4 13.9.20 90114 מערכות גז טבעי  גז טבעי
4 9.9.20 97001 יסודות המכניקה - רפורמה מסלול 80 -בוקר

מסלול 90-משולב

4 2.9.20 97006 מדע וטכנולוגיה ברכב - רפורמה 2044 הנדסת מכונות -
מכונות צמ"ה

מסלול 80 -בוקר

4 2.9.20 90112 טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית 2060 הנדסת מכונות -
תכנון ויצור ממוחשב

התמחות-בטיחות
מסלול 93 -השלמה מטכנאי

עמוד 2



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2110 הנדסת תעשיה וניהול -
4 15.9.20 90220 ניהול היצור  מערכות ייצור
4 10.9.20 90223 מדידת עבודה מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2111 הנדסת תעשיה וניהול - 
4 10.9.20 90232 תמהיל השיווק ומרכיביו שיווק וניהול
4 15.9.20 90233 התנהגות צרכנים ומחקר שווקים מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2112 הנדסת תעשיה וניהול -

ניהול האיכות
מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2114 הנדסת תעשיה וניהול -
4 10.9.20 90260 ניהול מחסנים, רכש ואחזקה  לוגיסטיקה
4 15.9.20 90261 סחר' תובלה ושילוח בינ"ל  מסלול 80 -בוקר

4 15.9.20 90220 ניהול היצור מסלול 90 -משולב
מסלול 93 -מטכנאי 

להנדסאי

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2116 הנדסת תעשיה וניהול -
מערכות מידע

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90 -משולב

4 13.9.20 90324 תכנון הנדסי ב'  2213 הנדסה אזרחית -
תכנון מיבנים

מסלול 71 -בוקר מיוחד
מסלול 73 -משולב מיוחד

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90 -משולב

4 26.8.20 90316 ארגון וניהול הבניה 2214 הנדסה אזרחית -
4 9.9.20 90318 קונסטרוקציות בטון ניהול הבניה
4 15.9.20 90320 בטיחות בבניה
4 3.9.20 90322 חישוב סטטי וחוזק חומרים מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 3.9.20 90212 כלכלה תעשייתית 2307 הנדסת תעשיה וניהול -
4 15.9.20 90220 ניהול הייצור  ניהול מערכות טכנולוגיות 
4 3.9.20 90283 ניהול מערכות טכנולוגיות  מסלול 80 -בוקר

עמוד 3



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 10.9.20 90412 יסודות השרטוט 2311 אדריכלות ועיצוב פנים

4 14.9.20 90419 לימודי מבנים 2312
4 24.8.20 90421 תורת הבניה  מסלול 79 -בוקר ארוך
5 2.9.20 90423 תכנון אדריכלי  מסלול 90 -משולב

4 13.9.20 90611 תורת החשמל 2510 הנדסת חשמל
4 31.8.20 90619 מכונות חשמל והנע מסלול 80 -בוקר
4 7.9.20 90624 מערכות הספק ומתקני חשמל מסלול 90 -משולב

מסלול 99 -טכ' להנדסאי

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2614 הנדסת אלקטרוניקה -
4 7.9.20 90718 מחשבים ומחשבים זעירים מחשבים 
4 31.8.20 90713 אלקטרוניקה ספרתית מסלול 80 -בוקר

4 13.9.20 97100 תורת החשמל ואלקטרוניקה -רפורמה מסלול 90 -משולב

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2615 הנדסת אלקטרוניקה -
4 7.9.20 90715 תקשורת תקשורת
4 31.8.20 90713 אלקטרוניקה ספרתית מסלול 80 -בוקר

4 13.9.20 97100 תורת החשמל ואלקטרוניקה -רפורמה מסלול 90 -משולב

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2618 הנדסת אלקטרוניקה -
4 7.9.20 90718 מחשבים ומחשבים זעירים  תקשורת נתונים

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90 -משולב    *  בחינת רשות במגמה זו.

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2619 הנדסת אלקטרוניקה -
4 7.9.20 90718 מחשבים ומחשבים זעירים מחשבים-תוכנה
4 31.8.20 90729 מערכות תוכנה   מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2628 הנדסת אלקטרוניקה 
4 7.9.20 90718 מחשבים ומחשבים זעירים מחשבים - רקיע
4 31.8.20 90713 אלקטרוניקה ספרתית מסלול 80  - בוקר 

4 13.9.20 97100 תורת החשמל ואלקטרוניקה -רפורמה

עמוד 4



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2629 הנדסת אלקטרוניקה -
4 7.9.20 90715 תקשורת תקשורת (רקיע)
4 31.8.20 90713 אלקטרוניקה ספרתית מסלול 80  - בוקר

4 13.9.20 97100 תורת החשמל ואלקטרוניקה -רפורמה

4 13.9.20 90711 תורת החשמל 2632 הנדסת אלקטרוניקה -
4 31.8.20 90729 מערכות תוכנה   מחשבים -תוכנה-רקיע
4 7.9.20 90718 מחשבים ומחשבים זעירים מסלול 80  - בוקר 

4 15.9.20 90814 כימיה אורגנית 2711 הנדסת כימיה –
4 30.8.20 90813 הנדסה כימית  תעשייתית ומעבדתית

4 2.9.20 90811 כימיה כללית מסלול 80 -בוקר

4 2.9.20 97130 כימיה כללית-רפורמה מסלול 90 -משולב

4 30.8.20 90813 הנדסה כימית  2712 הנדסת כימיה –

4 2.9.20 90828 כימיה כללית ואורגנית טכנולוגיה של מזון
4 15.9.20 90831 טכנולוגיה של מזון ואבטחת איכות  מסלול 80 -בוקר

4 2.9.20 97133 כימיה כללית ואורגנית-רפורמה מסלול 90 -משולב

4 30.8.20 90813 הנדסה כימית  2713 הנדסת כימיה –

4 2.9.20 90828 כימיה כללית ואורגנית תרופתית
4 15.9.20 90842 פרמקולוגיה  ופרמולציה של תרופות 

4 2.9.20 97133 כימיה כללית ואורגנית-רפורמה מסלול 80 -בוקר

4 30.8.20 90813 הנדסה כימית  2795 הנדסת כימיה –

4 2.9.20 90828 כימיה כללית ואורגנית גרעין

4 2.9.20 97130 כימיה כללית-רפורמה מסלול 80 -בוקר

4.5 14.9.20 91621   C  3210 הנדסת תוכנה

4 30.8.20 91611 אלגברה ליניארית
4 6.9.20 91613 מערכות הפעלה *
4 6.9.20 91614 סטטיסטיקה *

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

4.5 14.9.20 91621 C  3244 הנדסת תוכנה
4 30.8.20 91611 אלגברה ליניארית התמחות תקשורת
4 6.9.20 91613 מערכות הפעלה * ואינטרנט
4 6.9.20 91614 סטטיסטיקה *

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

עמוד 5



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4.5 14.9.20 91621 C  3456 הנדסת תוכנה
4 30.8.20 91611 אלגברה ליניארית התמחות סייבר 
4 6.9.20 91613 מערכות הפעלה *
4 6.9.20 91614 סטטיסטיקה *

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

4 7.9.20 92022 רכיבים ומתמרים במערכות בקרה 3310 הנדסת מכשור ובקרה
4 13.9.20 92023 תורת החשמל
4 31.8.20 92020 מערכות בקרה מסלול 80- בוקר

מסלול 90 -משולב

4 2.9.20 92212 מערכות קירור ומזוג אויר  4210 הנדסת קירור
4 9.9.20 92213 מערכות פיקוד ובקרה  ומזוג אויר

מסלול 80 -בוקר
מסלול 90- משולב

4 9.9.20 92421 הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה 4310 הנדסת ביוטכנולוגיה
4 2.9.20 92418 כימיה כללית ואורגנית מסלול 80 -בוקר

4 15.9.20 92412 ביוכימיה מסלול 90 -משולב

4 9.9.20 92421 הנדסה ביוטכנולוגית ומיקרוביולוגיה 4321 הנדסת ביוטכנולוגיה
4 2.9.20 92418 כימיה כללית ואורגנית התמחות- ביו רפואה 

4 15.9.20 92412 ביוכימיה מסלול 80 -בוקר

4 30.8.20 92916 תאורה וצילום 4510 הנדסת קולנוע 
4 10.9.20 92917 הקלטת תמונה קול ועריכה וטלוויזיה 
4 14.9.20 92918 תכנון וביצוע הפקה באולפן מסלול 79 -בוקר ארוך

4 10.9.20 92917 הקלטת תמונה קול ועריכה 4511 הנדסת קולנוע וטלויזיה
הדמיה ואנימציה

ממוחשבת
מסלול 79 -בוקר ארוך

4 3.9.20 95118 תהליכי יצור לעיצוב 4610 עיצוב תעשייתי
4 24.8.20 95111 הנדסה תיאורית מסלול 79 -בוקר ארוך

4 10.9.20 95120 פרזנטציה ממוחשבת  מסלול 90 -משולב

3 13.9.20 92712 הכרת הצומח 4710 אדריכלות נוף
5 3.9.20 92718 תכנון צמחיה והשקיה מסלול 80 -בוקר
5 10.9.20 92715 פרטי גן ונוף מסלול 90 -משולב

עמוד 6



משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 24.8.20 92955 הנדסת קול 1 5211 הנדסת קול
4 31.8.20 92956 הנדסת קול 2 
4 7.9.20 92957 קול לתמונה מסלול 80 -בוקר

מסלול 90 -משולב

5 30.8.20 90505 שליטה בתוכנות גרפיות 5311 עיצוב מדיה

48 24.8.20 90509 עיצוב למדיה - מעשי מסלול 80 -בוקר

1.5 26.8.20 90509 עיצוב למדיה - עיוני
48 13.9.20 90508 יסודות העיצוב והמיתוג - מעשי
1.5 15.9.20 90508 יסודות העיצוב והמיתוג - עיוני מסלול 90 -משולב

4 7.9.20 90733 מכשור רפואי 5602 הנדסה רפואית -
4 31.8.20 90734 מדעי הרפואה מכשור רפואי 
4 14.9.20 90732 מקצועות קליניים מסלול 79 -בוקר ארוך

מסלול 90 -משולב

4 15.9.20 91226 טכנולוגיות מים 5703 טכנולוגיות מים
4 9.9.20 91224 הידראוליקה מסלול 80  - בוקר
4 9.9.20 97120 הידראוליקה-רפורמה מסלול 90 - משולב

עמוד 7



לוח בחינות גמר ממלכתיות לטכנאים - מועד  ב' קיץ 2020  (תש"פ)
להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במכינה הטכנולוגית 

במועד קיץ 2020 .הרישום לבחינות ייקבע בהמשך.
שעת התחלת הבחינות - 09:30  בדיוק

משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /
הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

4 26.8.20 93112 חוזק חומרים ופרקי מכונות 2011 הנדסת מכונות -
4 2.9.20 93114 טכנולוגית היצור ובקרה ספרתית * תכנון ויצור ממוחשב
4 6.9.20 93120 תורת החומרים מסלול 91-משולב
4 9.9.20 93117 מכניקה טכנית מסלול 95-מוסמך מהת'

* יש לבחור אחת מתוך השתיים

4 26.8.20 93112 חוזק חומרים ופרקי מכונות * 2016 הנדסת מכונות - רכב
4 6.9.20 93125 תורת הרכב
4 2.9.20 93126 תורת המנוע ואבחון תקלות

* יש לבחור אחת מתוך השתיים מסלול 91 -משולב

4 26.8.20 93112 חוזק חומרים ופרקי מכונות 2043 הנדסת מכונות -צמ"א

מסלול 91 -משולב

4 93212 כלכלה תעשייתית 2110 3.9.20הנדסת תעשיה וניהול
4 10.9.20 93223 מדידת עבודה מערכות ייצור
4 15.9.20 93213 ניהול הייצור מסלול 91-משולב

מסלול 82-בוקר

4 3.9.20 93212 כלכלה תעשייתית 2114 הנדסת תעשיה וניהול
4 10.9.20 93260 ניהול מחסנים, רכש ואחזקה  לוגיסטיקה 
4 15.9.20 93213 ניהול הייצור  מסלול 91-משולב

מסלול 82-בוקר

4 3.9.20 93212 כלכלה תעשייתית 2140 הנדסת תעשיה  וניהול
4 10.9.20 93232 תמהיל השיווק ומרכיביו משאבי אנוש

מסלול 91-משולב

4 16.7.20 93212 כלכלה תעשייתית 2307 הנדסת תעשיה וניהול -
4 28.7.20 93213 ניהול הייצור ניהול מערכות טכנולוגיות 
4 16.7.20 93283 ניהול מערכות טכנולוגיות מסלול 80 -בוקר

4 7.9.20 93624 מערכות הספק ומתקני חשמל 2510 הנדסת חשמל
4 13.9.20 93611 תורת החשמל מסלול 95-מוסמך מהת'
4 31.8.20 93619 מכונות חשמל והנע מסלול 91-משולב

4 24.8.20 94613 ארגון קבצים 3210 הנדסת תוכנה
4 6.9.20 94611 סטטיסטיקה

4.5 14.9.20 94623  C  מסלול 91-משולב

4 13.9.20 93711 תורת החשמל 2625 טכנאי אלקטרוניקה

מסלול 91-משולב
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להלן המקצועות והתאריכים בהם יתקיימו בחינות הגמר הממלכתיות במכינה הטכנולוגית 
במועד קיץ 2020 .הרישום לבחינות ייקבע בהמשך.

כל הבחינות מתחילות בשעה 09:30
משך תאריך  סמל מקצוע בחינה סמל מגמה /

הבחינה בחינה בחינה מגמה מגמת מישנה

6001 מכינה טכנולוגית
6002

3.5 1.9.20 99913 מתמטיקה 6003 מסלולים 86, 87, 
6007
6100
6200
6300
6700
6001
6002
6004

3 25.8.20 99911 אנגלית 6005
6100
6200
6400
6500
6001
6003

3 8.9.20 99912 עברית 6004
3 8.9.20 99915 עברית למגזר הערבי  ** 6100

**  בחינה למכללות במגזר הערבי בלבד 6300
6400
6600
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