
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 2016לוח בחינות מועד אביב   

 
 עמודים 3מתוך  1עמוד 

 

 ( י"ד–לוח בחינות להסמכת טכנאים והנדסאים )כתות י"ג
 (6120) ו"תשע מועד אביב

 
סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך

 שאלון
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 ראשון
 כ"ו באדר א'

 תשע"ו
6.3.2016 

 מערכות טלוויזיה
 וקולנוע

יסודות האלקטרוניקה, המחשבים 
 ערכות הווידאוומ

721001 10:00 14:00 

 שני
 כ"ז באדר א'

 תשע"ו
7.3.2016 

 

 13:00 10:00 712003 תחיקת הבנייה ה' הנדסת בניה ואדריכלות

 ניהול עסקי

 13:00 10:00 717911 מינהל במערכות המשפטיות

 13:00 10:00 717921 מינהל במערכות בריאות

 14:00 10:00 717931 ניהול חשבונות ושכר

 14:00 10:00 718913 מערכות תפעול ב' הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת אלקטרוניקה 
 14:00 10:00 711001 ט'חשמל האלקטרוניקה ותורת ה ומחשבים

הנדסת חשמל בקרה 
 14:00 10:00 733001 חשמל ואלקטרוניקה ט' ואנרגיה

 שלישי
 כ"ח באדר א'

 תשע"ו
8.3.2016 

 14:00 10:00 714913 עקרונות ותכנון מערכות הפעלה ה' תוכנההנדסת 

 14:00 10:00 735911 אבטחת מידע ושפות תכנות מערכות תקשוב

 חמישי
 ל' באדר א'

 תשע"ו
10.3.2016 

 

 13:00 10:00 712923 לאדריכלים תורת הבנייה הנדסת בניה ואדריכלות

 14:00 10:00 718911 מערכות תפעול א' הנדסת תעשייה וניהול

 14:00 10:00 714001 ושפת סף  Cתכנות מערכות בשפת  הנדסת תוכנה

 הנדסת מכונות

 14:00 10:00 710913 תהליכי ייצור ה'

 14:00 10:00 710923 מערכות מכטרוניות ה'

 14:00 10:00 710933 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה'

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 2016לוח בחינות מועד אביב   

 יםעמוד 3מתוך  2עמוד 

 
סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך

 שאלון
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 חמישי
 ל' באדר א'

 תשע"ו
10.3.2016 

 

 הנדסת מכונות

 14:00 10:00 710943 מכונאות ימית ה'

 14:00 10:00 710953 תורת הרכב והמנוע ה'

 14:00 10:00 710973 מערכות אוטוטק ה'

 מערכות טלוויזיה
 14:00 10:00 721003 מערכות חוזי  וקולנוע

מבוא לתכנות ואריתמטיקה  תקשובמערכות 
 14:00 10:00 735003 בינארית

 ראשון
 ג' באדר ב'

 תשע"ו
13.3.2016 

 מערכות טלוויזיה
 14:00 10:00 721911 מערכות טלוויזיה וקולנוע ט'  וקולנוע

 שני
 ד' באדר ב'

 תשע"ו
14.3.2016 

 14:00 10:00 717001 מדעי הניהול קיניהול עס

 14:00 10:00 718001 ניהול תעשייתי א' הנדסת תעשייה וניהול

 14:00 10:00 720921 מתודולוגיה של חשיבה עיצובית  עיצוב מדיה – עיצוב

 הנדסת מכונות

 14:00 10:00 710911 תהליכי ייצור ט'

 14:00 10:00 710921 מערכות מכטרוניות ט'

 14:00 10:00 710931 אוורודינמיקה ומנועי מטוס ט'

 14:00 10:00 710941 ט' מכונאות ימית

 14:00 10:00 710951 ט' תורת הרכב והמנוע

 14:00 10:00 710971 מערכות אוטוטק ט'

הנדסת אלקטרוניקה 
 14:00 10:00 711003 אלקטרוניקה ומחשבים ה' ומחשבים

הנדסת חשמל בקרה 
 14:00 10:00 733003 חשמל ואלקטרוניקה ה' ואנרגיה

 שלישי
 ה' באדר ב'

 תשע"ו
15.3.2016 

 13:00 10:00 712001 חומרי בנייה ה' הנדסת בניה ואדריכלות

 
 
 
 
 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 2016לוח בחינות מועד אביב   

 
 עמודים 3מתוך  3עמוד 

 
סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך

 שאלון
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 חמישי
 ז' באדר ב'
תשע"ו 

17.3.2016 

הנדסת אלקטרוניקה 
 ומחשבים

 14:00 10:00 711911 מערכות אלקטרוניות ומחשבים ט'

 14:00 10:00 711921 מערכות מחשוב ובקרה ט'

 14:00 10:00 714003 אלגברה לינארית הנדסת תוכנה

שילוב של תוכנה וקטורית ותוכנה  עיצוב מדיה –עיצוב 
 תמונה לעיבוד

720922 10:00 14:00 

מערכות טלוויזיה 
 14:00 10:00 721913 מערכות טלוויזיה וקולנוע ה' וקולנוע

הנדסת חשמל בקרה 
 ואנרגיה

מכונות חשמל והינע , מערכות הספק
 14:00 10:00 733911 ט'

 14:00 10:00 710003 מכניקה הנדסית להנדסאים הנדסת מכונות

 14:00 10:00 735001 נתונים ורשתות תקשורת יבסיס מערכות תקשוב

 14:00 10:00 718003 ניהול תעשייתי ב' הנדסת תעשייה וניהול

 שני
 י"א באדר ב'

תשע"ו 
21.3.2016 

הנדסת אלקטרוניקה 
 ומחשבים

 14:00 10:00 711923 בקרה ורובוטיקה ה'  ,מחשוב

 14:00 10:00 711913 מערכות תקשורת ובקרה ה'

 
 הנדסת מכונות

 
 
 
 

 

 14:00 10:00 710001 ט' מכניקה הנדסית

 14:00 10:00 720923 יסודות הדפוס עיצוב מדיה –עיצוב 

הנדסת חשמל בקרה 
 ואנרגיה

מכונות חשמל  , מערכות הספק
 14:00 10:00 733913 והינע ה'

 ילישש
 באדר ב' בי"

תשע"ו 
22.3.2016 

הנדסת בנייה 
 תואדריכלו

 14:00 10:00 712921 תכנון אדריכלי ופרטי בניין

 14:00 10:00 714911 מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים הנדסת תוכנה

ואבטחה ברשתות  IPיישומי ניתוב  מערכות תקשוב
 קמפוס

735913 10:00 14:00 

 - מערכות בריאות
 14:00 10:00 724001 רפואה דחופה א' - פרמדיקים פרמדיק

 


