
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 

 2023לוח בחינות מועד אביב 

 
 עמודים 3מתוך  1עמוד 

 
 י"ד( -תות י"גילוח בחינות להסמכת טכנאים והנדסאים )כ

 (3220) גפ"תש מועד אביב
 מעודכן

 
סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך

 שאלון
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 הנדסת מכונות 
 771001 השלמה למגמת הנדסת מכונות

11:00 14:00 

הנדסת אלקטרוניקה  
 ומחשבים

נדסת השלמה למגמת ה
 אלקטרוניקה ומחשבים

771101 
11:00 14:00 

 שלישי

כ"ג בשבט 

 תשפ"ג

14.2.2023 

הנדסת בנייה 
 ואדריכלות

השלמה למגמות הנדסת בנייה 
 ואדריכלות

771201 
11:00 14:00 

 ניהול עסקי
 –השלמה למגמות ניהול עסקי 

 מינהל משפטי/רפואי
771701 

11:00 14:00 

 הנדסת תעשייה וניהול
 מגמת הנדסת תעשיההשלמה ל

 וניהול
771801 

11:00 14:00 

הנדסת חשמל בקרה  
 ואנרגיה

השלמה למגמת הנדסת חשמל 
 בקרה ואנרגיה

773301 
11:00 14:00 

 מערכות תקשוב 
 773501 תקשובמערכות  השלמה למגמת 

11:00 14:00 

 הנדסת תחבורה 
 773701 הנדסת תחבורההשלמה למגמת 

11:00 14:00 

 שני

כ' באדר 

 תשפ"ג

13.3.2023 

 
 
 
 
 
 
 

 15:00 11:00 710911 תהליכי ייצור ט'

 
 הנדסת מכונות

 

 15:00 11:00 710921 מערכות מכטרוניות ט'

 15:00 11:00 710931 אוירודינמיקה ומנועי מטוס ט' 

 15:00 11:00 710941 ט' מכונאות ימית 

הנדסת אלקטרוניקה 
 15:00 11:00 711911 'מערכות אלקטרוניות ומחשבים ט ומחשבים

הנדסת בנייה 
 ואדריכלות

 

 14:00 11:00 712001 חומרי בנייה ה'

תכנון  –הנדסה אזרחית 
 15:00 11:00 712931 סטטיקה וחוזק חומרים מבנים

סף שפת , Cבשפת תכנות מערכות  הנדסת תוכנה
 וסטטיסטיקה

714001 11:00 15:00 

 14:00 11:00 717911 מינהל במערכות המשפטיות ניהול עסקי

 ניהול עסקי
 14:00 11:00 717921 מינהל במערכות בריאות

 15:00 11:00 717931 ניהול חשבונות ושכר



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 

 2023לוח בחינות מועד אביב 

 עמודים 3מתוך  2מוד ע

 
סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך

 שאלון
שעת 

 התחלה
שעת 
 סיום

 שני

כ' באדר 

 תשפ"ג

13.3.2023 

 הנדסת תעשייה וניהול
 15:00 11:00 718911 ל א'מערכות תפעו

 15:00 11:00 718931 לוגיסטיקה ושיווק א'

 15:00 11:00 720923 יסודות הדפוס עיצוב מדיה –עיצוב 

 מערכות טלוויזיה
 15:00 11:00 721003 מערכות חוזי  ה' וקולנוע

הנדסת חשמל בקרה 
 ואנרגיה

מכונות חשמל והינע , מערכות הספק
 15:00 11:00 733911 ט'

 15:00 11:00 735911 מבוא לשפות תכנות ובסיסי נתונים מערכות תקשוב

 15:00 11:00 737911 טק ט'-מערכות אוטו הנדסת תחבורה

 חמישי

כ"ג באדר 

 תשפ"ג

16.3.2023 

 הנדסת מכונות

 15:00 11:00 710913 תהליכי ייצור ה'

 15:00 11:00 710923 מערכות מכטרוניות ה'

 15:00 11:00 710933 קה ומנועי מטוס ה'אווירודינמי

 15:00 11:00 710943 מכונאות ימית ה'

הנדסת אלקטרוניקה 
 15:00 11:00 711913 מערכות תקשורת ובקרה ה' ומחשבים

הנדסת בנייה 
 14:00 11:00 712923 תורת הבנייה לאדריכלים ואדריכלות

 –הנדסה אזרחית 
 15:00 11:00 712935 ארגון וניהול הבנייה תכנון מבנים

 15:00 11:00 714913 עקרונות ותכנון מערכות הפעלה ה' הנדסת תוכנה

 הנדסת תעשייה וניהול
 15:00 11:00 718913 מערכות תפעול ב'

 15:00 11:00 718933 לוגיסטיקה ושיווק ב'

 15:00 11:00 720921 מתודולוגיה של חשיבה עיצובית עיצוב מדיה –עיצוב 

לוויזיה מערכות ט
 15:00 11:00 721913 מערכות טלוויזיה וקולנוע ה' וקולנוע

הנדסת חשמל בקרה 
 ואנרגיה

מכונות חשמל  , מערכות הספק
 15:00 11:00 733913 והינע ה'

ואבטחה ברשתות  IPיישומי ניתוב  מערכות תקשוב
 קמפוס

735913 11:00 15:00 

 15:00 11:00 737913 טק  ה' –מערכות אוטו  הנדסת תחבורה



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 בחינות בכיראגף 

 

 

 

 2023לוח בחינות מועד אביב 

 עמודים 3מתוך  3עמוד 
 

סמל  מקצוע הבחינה המגמה יום ותאריך
 שאלון

שעת 
 התחלה

שעת 
 סיום

 שני

כ"ז באדר 

 תשפ"ג

20.3.2023 

 הנדסת מכונות

 15:00 11:00 710001 ט' מכניקה הנדסית

 15:00 11:00 710002 מכניקה הנדסית יישומית ט'

הנדסת אלקטרוניקה 
 15:00 11:00 711001 טרוניקה והחשמל ט'תורת האלק ומחשבים

הנדסת בנייה 
 14:00 11:00 712003 תחיקת הבנייה ה' ואדריכלות

תכנון  –הנדסה אזרחית 
 15:00 11:00 712933 קונסטרוקציות בטון מבנים

 15:00 11:00 714911 מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים הנדסת תוכנה

 15:00 11:00 717001 מדעי הניהול ניהול עסקי

 15:00 11:00 718001 ניהול תעשייתי א' הנדסת תעשייה וניהול

שילוב של תוכנה וקטורית ותוכנה  עיצוב מדיה –עיצוב 
 לעיבוד תמונה

720922 11:00 15:00 

 מערכות טלוויזיה
 15:00 11:00 721001 מערכות חוזי ט' וקולנוע

הנדסת חשמל בקרה 
 15:00 11:00 733001 טרוניקה ט'חשמל ואלק ואנרגיה

 15:00 11:00 735001 ואבטחת מידע רשתות תקשורת מערכות תקשוב

 15:00 11:00 737001 תחבורה מתקדמת ט' הנדסת תחבורה

 חמישי

א' בניסן 

 תשפ"ג

23.3.2023 

 הנדסת מכונות
 15:00 11:00 710003 מכניקה הנדסית להנדסאים

 15:00 11:00 710004 מכניקה הנדסית יישומית ה'

הנדסת אלקטרוניקה 
 15:00 11:00 711003 אלקטרוניקה ומחשבים ה' ומחשבים

הנדסת בנייה 
 15:00 11:00 712921 תכנון אדריכלי ופרטי בניין ואדריכלות

 -הנדסה אזרחית
 15:00 11:00 712937 תכנון הנדסי תכנון מבנים

 15:00 11:00 714003 אלגברה לינארית הנדסת תוכנה

 15:00 11:00 718003 ניהול תעשייתי ב' הנדסת תעשייה וניהול

 מערכות טלוויזיה
 15:00 11:00 721911 מערכות טלוויזיה וקולנוע ט'  וקולנוע

הנדסת חשמל בקרה 
 15:00 11:00 733003 חשמל ואלקטרוניקה ה' ואנרגיה

מבוא לתכנות ואריתמטיקה  מערכות תקשוב
 15:00 11:00 735003 בינארית

 15:00 11:00 737003 תחבורה מתקדמת ה' הנדסת תחבורה

 


