
ד"ד בניית מכונות  תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

3384846060כןהנדסה תעשייתית12

43312084204כןחשמל ואלקטרוניקה ובקרה13

3384847272כן2.5חומרים הנדסיים14

6644168280144192כן5תכנון תהליכי עיבוד שבבי ומתקני ייצור15

3333244333384962042047284192180מעעיבוד בלתי שבבי ומדידות16

1313228964860תכן מערכות מכניות17

3.51616969696120ג"פ/ ג "ע18

15315351884116116518420192800396432180864360סיכום התמחות

31631651822822102210101889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

42422828343428סיכום כללי

1174

2328 1176

ג"מתכונת קודמת עד תשע

11762328 2340
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ד"ד  מכטרוניקה תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

6633441683072716831236כןאלקטרוניקה12

55444140288144300כןבקרת תהליכים13

22225611272120כן2.5מכשור לבקרה14

131328844848מע2.5בקרים15

2323211332569665189488484156מעמערכות משולבות16

3.51616969696120ג"פ/ ג "ע17

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

424228283434282328סיכום כללי 1176

6

32 373723

14

3223

14146914

302328

ג"מתכונת קודמת עד תשע

1176 2340 1174
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ד"ד תעופה  תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

55333131140251551201225248כןאווירודינמיקה12

41413222211228195841202424072כןמנועי סילון13

31313232842816884962416872כןחומרים תעופתיים14

3131221222844015849962416848כןתחזוקת כלי טייס15

111128283624כןהנעה רקטית וחלל16

3.5161696969696ג"פ/ ג "ע17

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

4242282834342811762328סיכום כללי

2340 37233032

ג"מתכונת קודמת עד תשע

11762328 231174
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14146

37

1469
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ד"ד מערכות הנדסיות ימיות תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

332284140844815648מעחשמל ומתקני חשמל בכלי שייט12

334338420472240בקרה אלקטרוניקה ומיתוג13

225660יציבות אוניות14

552222140196561442420424מעמכונות כוח וחום15

4343244242421129620424413212204168מכונאות ימית16

3.51616969696120ג"פ/ ג "ע17

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

2328סיכום כללי 42422828343428

141469

1176

37372330

ג"מתכונת קודמת עד תשע14146

11762328 2340 3232231174



ד"ד מכונאות רכב תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

4242434341125623216814460288168מע, כןתורת המנוע למכונאי רכב12

4141242222112281861201442428896כןתורת הרכב למכונאי רכב13

22233256121401272168כןאבחון תקלות במנוע וברכב14

33222841582448כןתכנון וניהול מוסך וחוקי עבודה15

221156844872כןחשמל ואלקטרוניקה למכונאי רכב16

3.5161696969696ג"פ/ ג "ע17

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

4242282834342811762328סיכום כללי

2340 37233032

ג"מתכונת קודמת עד תשע

11762328 231174

14
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ד"ד חשמל רכב תשע"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

3131422228428176849660204168מע, כןחשמל ואלקטרוניקה ברכב12

31312412128428130120722414496כןמערכות ממוחשבות ברכב13

2222561124896כןמיזוג אוויר ברכב14

4422112168120204כןתורת המנוע והרכב לחשמל רכב15

11112121222840569672144כןאיבחון תקלות בחשמל רכב16

22233561582472כןתכנון וניהול מוסך וחוקי עבודה17

3.5161696969696ג"פ/ ג "ע18

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

42422828343428סיכום כללי

141469

373723

146

302328

ג"מתכונת קודמת עד תשע

3223

14

11762328

2340 321176 1174
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ד"טק תשע-ד אוטו"י- ג "תכנון שעות לימוד י

ה' הנע' הנה' טכע' טכה' הנע' הנה' טכע' טכו הו עה הה עד הד עה* גע* גג הג עב הב עא הא עבחינהז"נשם המקצועמספר

2256564848מתמטיקה1

2256564848כןאנגלית טכנית2

5553314026972180כןמכניקה הנדסית3

441121124896כן2.5תכן מערכות הידרוליות4

1143328148156כןתרמודינמיקה ומעבר חום5

332284140120120מע1.5סרטוט הנדסי וממוחשב6

2292108 4מע2.5אוטמציה תעשייתית7

55518572168כן3(פרקי מכונות)תכן מכני 8

22565648120כן2.5חומרים ועיבודם9

16316314411411444884882232384120816228סיכום תשתית10

25530306060(כלכלה)הכוונה 11

553331402519660204168מע, כןאלקטרוניקה ומערכות ממוחשבות ברכב, חשמל12

1212121212285665130722414496כןמעבדות מכללי רכב ומנוע ומערכות ממוחשבות13

1112122856564896כןמיזוג אוויר ובקרת אקלים ברכב14

4433112196120204כןתורת המנוע והרכב15

212122212122564010211472144כןטק-אבחון תקלות ממוחשב במערכות אוטו16

22222561302472כןתכנון וניהול מוסך וחוקי עבודה17

3.5161696969696ג"פ/ ג "ע18

15315351884116116518450192830396432180864360סיכום התמחות

3163165182282210221051889827617126288763001740588התמחות+ הכוונה + סיכום תשתית

סיכום כללי

ב"מתכונת עד וכולל תשע

165165103134132384120816228סיכום ליבה

10106060(כלכלה)הכוונה 

1831831812312512718432180864360סיכום התמחות

348348101822625925910188763001740588סיכום כללי

42422828343428סיכום כללי

11742328

ג"מתכונת קודמת עד תשע

11762328

23401176 37

146 14691414

372330323223
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