
 משרד החינוך   
 מדע וטכנולוגיהלמינהל ה

 מגמת מערכות ייצור ממוחשבות
  1 

 1190.90תאריך עדכון: 

 במדעי הטכנולוגיה תוניחבה ךרעמ

 כללי

 

 יש לזכורעל צירופיהם.  במדעי הטכנולוגיה שאלוני הבחינות מבנהמובא להלן מידע על 

הזמנת . הוא הקובע הבחינות של משרד החינוך אגף על ידי םשאלוניהפרסום קובץ ש

הבחינות של אגף הבחינות ובאחריות בית  הנקבע בקובץ על פישה אך ורק עיתהשאלונים 

 הספר.

 

 :מכונות הוא כדלהלןהנדסת מערך הבחינות במגמת 

מקצועות שלושת בכל אחד מ )יח"ל( יחידות לימוד 5או  3או  1כל תלמיד יכול לצבור 

 :הבחינה

 בחינות במקצוע מדעי או במדעי הטכנולוגיה. .א

 ה.בחינות בבקרה במכונות לפי המפורט בתחום ז .ב

 בחינות בהתמחויות לפי המפורט בתחום זה. .ג

  

 לתשומת לב,

ה מוגברת ברמ הן יח"ל 2יח"ל )בחינות בהיקף  5-הבחינות המשלימות את הצבירה ל

ובמתמטיקה מקבילה יקה זבפייח"ל( מיועדות לתלמידים שרמת ידיעותיהם  5-המתאימה ל

 בנגזרותמנם מצומצם, אתכן שימוש, ייח"ל י 5מת יח"ל.  בשאלות הבחירה לר 3-לפחות ל

 .מים פשוטיםפשוטות ובאינטגרלים מסוי

 

 

 מקצוע מדעי או מדעי הטכנולוגיה .א

 או מדעי הטכנולוגיה. ביולוגיה, בחן באחד ממקצועות המדעים: פיזיקה, כימיהיניתן לה

  .יח"ל  5 או 3 או 1כל תלמיד יכול לצבור בהתאם להישגיו הלימודיים 

 

 במדעים שאלונים

לפי הנחיות הפיקוח בכל  הםהשאלונים  פיזיקה, כימיה או ביולוגיה()במקצועות המדעיים 

 מקצוע. 
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 שאלונים במדעי הטכנולוגיה

 

 הערות יחידות לימוד מספר השאלון שם השאלון

 שאלון ביחידת הבסיס, כל תלמיד יח"ל 1 101191 מדעי הטכנולוגיה א'

הצובר יח"ל במדעי הטכנולוגיה חייב 

 בחן ביחידה זו.יללמוד ולה

שאלון ברמה הרגילה במדעי  יח"ל 1 101192 מדעי הטכנולוגיה ב'

 הטכנולוגיה

שאלון ברמה הרגילה במדעי  יח"ל 1 101193 מדעי הטכנולוגיה ג'

 הטכנולוגיה

, שאלון שאלון של המבואות למגמות יח"ל 2 101291 מדעי הטכנולוגיה ד'

 בחירה למגמות השונות

השאלון המתאים לתלמידי המכונות 

, שאלון: מבוא למגמת הנדסה הוא

 .תכנון ובקרה
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 צירופי זכאות  במדעי הטכנולוגיה

 
   יח"ל 4  001488

   יח"ל 1  א' מדעי הטכנולוגיה    101191

 

 יח"ל 4  001488

  

 יח"ל 1מדעי הטכנולוגיה  ב'   101192 + יח"ל 1א'    מדעי הטכנולוגיה 101191

   

 יח"ל 1מדעי הטכנולוגיה  ג'   101193 + 

   או

יחידות  מדעי הטכנולוגיה ד', 101291 + יח"ל 1מדעי הטכנולוגיה  א'   101191

 המבואות למגמה במדעי הטכנולוגיה

 יח"ל 2

 

 יח"ל 9  040988

  

 יח"ל 1מדעי הטכנולוגיה  ב'   101192 + יח"ל 1א'    מדעי הטכנולוגיה 101191

   

 יח"ל 1מדעי הטכנולוגיה  ג'   101193 + 

מדעי הטכנולוגיה ד', יחידות  101291 + 

 המבואות למגמה במדעי הטכנולוגיה

 יח"ל 2

 


