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מורים ומרכזי מגמות המלמדים את מקצועות  אל: 

 מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
 ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה

בחטיבה העליונה ובמכללות לטכנאים 
 והנדסאים

 
 
 

 שלום רב,
 
 

 ו"תשעשנה"ל  - כים שימושייםתארירשימת הנדון: 
 
 

 :ם שימושייםריכזנו בטבלה הר"מ רשימת תאריכי, ו"תשעאירגון ההוראה בשנה"ל  כדי להקל עליכם את
 תאריך לועזי תאריך עברי נושא מס'

 5.11.15 כ"ג חשון תשע"ו  מועד אחרון לאישור ניסויי מעבדה 1

 6.11.15 ותשע"חשון  כ"ד מועד אחרון לעדכון פרטי מורים ומרכזים באתר 2

 6.11.14 התשע"חשון  י"ג מעבדהמועד אחרון להזמנת בוחני  3

 6.11.15 ותשע"חשון  כ"ד מעבדה מועד אחרון להגשת בקשות להתמנות כבוחן 4

 6.11.15 ותשע"חשון  כ"ד תיכוןמועד אחרון להגשת בקשות לאישור נושא עבודת גמר ופרויקט גמר ב 5

 15.1.16 ותשע"טבת  ה' מועד אחרון להזמנת בוחני ע"ג ופרויקטים במכללות 6

 15.1.16 ותשע"טבת  ה' מועד אחרון להזמנת בוחני ע"ג ופרויקטים בתיכון 7

 1.2.16 ותשע" שבט בכ" יפורסם הרכב שאלוני בחינות הגמר לטכנאים והנדסאים שלאחריוהמועד  8

 1.3.16 תשע"ה א' אדרכ"א  תחרות רובונר 9

 7.3.16 אדר א' תשע"ו זכ" התחלת מועד בחינות אביב תשע"ו 10

 22.3.16 י"ב אדר ב' תשע"ו סיום מועד בחינות אביב תשע"ו 11

 15.3.16 ותשע"א' אדר  ה' במכללותע בחינות מעבדה וציבלהמועד הראשון  10

 16.3.16 ו' אדר ב' תשע"ו 815266יפורסמו הנושאים שיכללו במרכיב העיוני של הבחינה  שלאחריוהמועד  11

 1.4.15 תשע"ה י"ב ניסן בתיכון ע בחינות מעבדה עם מרכיב עיוניוציבלהמועד הראשון  12

 1.4.16 ותשע" אדר ב' כ"ב ע בחינות הגנה על פרויקטים וע"ג בתיכוןוציהמועד הראשון לב 13

 19.4.16 ותשע" ניסןי"א  ע בחינות הגנה על פרויקטים וע"ג במכללותוציהמועד הראשון לב 14

 אוניברסיטת ת"אתערוכת ותחרות הפרויקטים ב 15
 אלקטרוניקה בתאריך זה-אין לקיים כל בחינה בחשמל

 יפורסם

 31.5.16 ותשע" אייר כ"ג ע בחינות הגנה על פרויקטים וע"ג במכללותוציהמועד האחרון לב 16

 31.5.16 ותשע" כ"ג אייר במכללותע בחינות מעבדה וציבלון אחרהמועד ה 17

 30.6.16 ותשע" סיון כ"ד בתיכון עם מרכיב עיוני ע בחינות מעבדהוצלביהמועד האחרון  18

 30.6.16 ותשע" כ"ד סיון ע בחינות הגנה על פרויקטים וע"ג בתיכוןוציהמועד האחרון לב 19

 
 הברכב

 
 שלומי אחנין

 כז על מגמתמרקח מפ
 הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
 ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה

 
 יהטכנולוג אגףמר גרשון כהן, מנהל  העתק:


