
    
 

 
 

 
 

 

 העבודה, הרווחה משרד
 והשירותים החברתיים

 
 מדינת ישראל

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה

 
 נספח א' 

 
 2017לשנת  –הנדרשים פרוט רשימת המקצועות  

 

 שם המגמה אשכול ענף

 
 מטפלות

 
 סיעוד

 סייעות מאומנות

 התמחות בית –סייעות מאומנות 

 
 
 

מתכת / 
 מכונות
 

 
 

 ריתוך

 מצופהריתוך מבנים אלקטרודה 

 ריתוך מבנים, צנרת ומיכלי לחץ

 ריתוך צנרת )אלקטרודה( ומיכלי לחץ

 ריתוך טיג נירוסטה +פלדה

 הכנה למבחני הסמכה בריתוך

 
 מסגרות

 מבנאות אלומיניום 

 מסגרות מבנים )א + ב(

 מסגרות מבנים שלב א'

 מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך

 CNCתיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת  לסוגיועיבוד שבבי ממוחשב 

 CNCתיב"מ הפעלת מחרטה 

 CNCתיב"מ הפעלת כרסומת 

 CNCהפעלת מחרטה וכרסומת 

 CNC -תיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית ו

 CNC -תיב"מ הפעלת כרסומת קונבנציונאלית ו

 שלב ב' CNCתיב"מ הפעלת כרסומת 

 שלב א' NC–הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית ו

 שלב ב'  CNCתיב"ם חריטה וכרסום 

 CNCתיב"ם הפעלת מחרטה,כרסום ומשחזה קונבנציונלית, 

 בונה מתקנים ומבלטים מבלטנות

 
 

מתכת / 
 מכונות
 

 מפעיל מתקני תעשייה  א' ב' הפעלת מכונות

 מפעיל מערכות מתקדמות בפלסטיקה

 טכנולוגיות מתקדמות בבניית כלים )פלסטיקה( בניית כלים ותבניות

 בונה תבניות פלסטיק-אומן

 בונה תבניות פלסטיקה  

 מדידות והבטחת איכות התמחויות במתכת

 מדידות מכאניות  –הבטחת איכות   

רכב / 
 חשמל

 אוטוטרוניקה 

 אוטוטרוניקה רכב כבד/דיזל

 תעשייתיות תחזוקת מערכות מיכון

 מכטרוניקה

 תחזוקת מבנים וחשמל מעשי חשמלאות

 חשמלאי מוסמך אחזקה

 קירור ומיזוג אוויר וחשמל מעשי

 חשמלאי מוסמך

 תאורן -חשמלאי מוסמך

 מכשירים ביתיים –חשמלאי שרות 

 חשמלאי מעשי 

 חשמלאי מוסמך )רצף ממעשי(

 מורחב -ממעשי( חשמלאי מוסמך )רצף / השלמה

 עובדי ייצור באלקטרוניקה אלקטרוניקה

 מפעילי צמ"ה ונהיגת טרקטור אופני צמ"ה



    
 

 
 

 
 

 

 העבודה, הרווחה משרד
 והשירותים החברתיים

 
 מדינת ישראל

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה

 שם המגמה אשכול ענף

 תחזוקת כלי צמ"ה

 מכונאות צמ"ה

 טבחות ובישול אתני )הכשרה משולבת בתעשייה( בישול אתני מלונאות

 בישול אתני )מוסדי /משולב בתעשייה(

אופנה/ 
 טקסטיל

 מפעיל מכונות אריגה הפעלת מכונות

 מפעיל מכונות אשפרה

 מנהל/ת עבודה במשק חקלאי ניהול עבודה בחקלאות חקלאות

 מפעיל ציוד מכני חקלאי  מיכון חקלאי

 מכונאות  ציוד מכני חקלאי 

 טכנולוגיות לעיצוב וייצור רהיטים   עץ

 התקנת מחיצות גבס+צבעי  בניין

 מנהל עבודה כללי בבניין

 מפעיל עגורן נייד 

 מפעיל עגורן צריח 

 עפר ותשתית לכבישים –מנהל עבודה 

 ריצוף וחיפוי

 מנהלי עבודה )בוגרי קידום מקצועי(

 1+2שרברבות תברואתית 

 תחזוקת מבנים וחשמל מעשי

 שילדאי

 מנהל עבודה כללי בבניין )מסלול מקוצר(

 בבניין(מנהל עבודה )קידום מקצועי 

 מסלול)מנהלי עבודה בבניין 
 (חניכה מעשית מורחב

 )מסלול חניכה מקוצר( מנהל עבודה בבניין

 נהג רכב משא כבד עיוני+מעשי  תחבורה

 נהג רכב משא כבד מעשי בלבד )למחזיקי תעודת עיוני(

 נהג רכב ציבורי עיוני+מעשי

 עיוני(נהג רכב ציבורי מעשי בלבד )למחזיקי תעודת 

 )כל הסוגים( QAבדיקת תוכנה   מחשבים

 ניהול רשתות תקשורת )כל הסוגים(

 פיתוח אפליקציות )כל הסוגים(

 תחזוקת מחשבים אישיים 

JAVA 

 פיתוח תוכנה 

 אבטחת מידע לסוגיו

ERP/SAP 

RT EMBEDDED 

 מתכנת אוטומציה

 ניהול פרוייקט תוכנה

 Real Time Embeddedפיתוח 

 אוטוקד

 biמפתחי 

 תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת 

 ניהול ופיתוח מסדי נתונים  

 תחזוקה ותיקון מכשירי סלולר

 פיתוח אלגוריתמים מתקדמים

 DSP –עיבוד אותות ספרתי 

 


