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 פרוט רשימת המקצועות הנדרשים

דה ומענק התמדה בעבמבחני תמיכה למתן לצורך קבלת תמיכה על פי 

לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 2018 –החברתיים 

 
 : הכשרה מקצועיתל םבוגרי קורסימתן מענק התמדה לל קישור למבחני תמיכה

employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/documents/persistencebonus2018.pdf 

 

 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

חינוך וטיפול 

)"מטפלות" 

 לשעבר(

 סיעוד

 סייעות מאומנות    903

 התמחות בית –סייעות מאומנות   908

התמחות רב תחומית -מטפל קהילתי  966

 זקניםבהדרכה וליווי 

 - תחומית רב התמחות קהילתי מטפל 971

 משולבת הכשרה(זקנים  וליווי בהדרכה

 )בתעשייה

מתכת / 

 מכונות

 ריתוך

 ריתוך מבנים אלקטרודה מצופה  2104

ריתוך פלטות מבנים אלקטרו' מצופה +  2106

2CO )מיג( 

 ריתוך מבנים, צנרת ומיכלי לחץ  2107

 )אלקטרודה( ומיכלי לחץריתוך צנרת  2108

 ריתוך טיג נירוסטה +פלדה 2109

 ריתוך צנרת פלסטיק גז טבעי ומים  2209

מפקח ריתוך פלדה התמחות מערכות גז   2273

 טבעי

 מפקח מערכת פוליאתילן  2286

 הכנה למבחני הסמכה בריתוך  2143

 GMAW  ריתוך בקשת מוגנת בגז 2302

 טיג פלדה + נירוסטה +אלומיניוםריתוך  2142

 מסגרות

 מבנאות אלומיניום 1104

 מבנאות אלומיניום )הכשרה בחניכות( 2313

 מסגרות מבנים א+ב 1108

 מסגרות מבנים שלב א'  1124

 מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך  2169

מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך )הכשרה  2297

 משולבת בתעשייה(

 

עיבוד שבבי 

ממוחשב 

 לסוגיו

2151 CNC תיב"מ הפעלת מחרטה וכרסומת 

 

2152 CNC תיב"מ הפעלת מחרטה 

2153 CNC תיב"מ הפעלת כרסומת 

 תיב"ם חריטה וכרסום   2154

 CNCהפעלת מחרטה וכרסומת   2155
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 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 
תיב"מ הפעלת מחרטה וכרסומת   2156

 CNC -קונבנציונלית ו

מתכת / 

 מכונות

תיב"מ הפעלת כרסומת קונבנציונאלית  2158

   CNC -ו

 תיב"מ הפעלת כרסומת  CNCשלב ב'  2160

הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית  2161

 שלב א' CNC -ו

 שלב ב' CNCתיב"ם  חריטה וכרסום   2162

תיב"ם הפעלת מחרטה, כרסום ומשחזה   2163

 CNC –קונבנציונלית ו 

תיב"ם הפעלת מחרטה, כרסומת   2178

 א'  CNCקונבנציונאלית ו

הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית  2298

 (בחניכותשלב א' )הכשרה  CNC -ו

 בונה מתקנים ומבלטים 2175 מבלטנות

הפעלת 

 מכונות

 מפעיל מתקני תעשייה א' ב'  1110

מפעיל מתקני תעשייה א' ב' )הכשרה  2315

 בחניכות( 

 בונה תבניות פלסטיקה  1102

טכנולוגיות מתקדמות בבניית כלים  1192
 )פלסטיקה(

 בונה תבניות פלסטיק -אומן 2172

מפעיל מערכות  מתקדמות פלסטיק  2303

 (בחניכות)הכשרה 

מערכות מיכון  -תחזוקה מכנית 1158

 תעשייתיות א'

תחזוקת מערכות טכנולוגיות )הכשרה  2304

 בתעשייה(משולבת 

תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות  2305
 )הכשרה משולבת בתעשייה(

בונה מערכות, מתקנים וקווי ייצור   2276

 ממוחשבים

מפעיל מערכות  מתקדמות פלסטיק  2306

 (בחניכותותהליכי ייצור )הכשרה 

התמחויות 

 במתכת

 מכטרוניקה 1122

 תעשייתיותתחזוקת מערכות מיכון   1196

 מדידות והבטחת איכות  1198

 מדידות מכאניות –הבטחת איכות  2181

 מבקר/ת איכות  2300

 מנהל עבודה בתעשיית הפלסטיק  2299

 מפעיל מכונות )התמחות מפעל אסם(  2316

 תחזוקת תבניות הזרקה וחשמלאי מסוייג 2294

 הרכב המודרנימרכב  1208 אוטוטרוניקה,
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 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 רכב

 אוטוטרוניקה רכב כבד/דיזל 1290 מכונאות

אופנוטרוניקה )מכ"ר, קטנועים  1271

 ואופנועים(

מרכב הרכב המודרני )משולבת  1272

 בתעשייה(

 אוטוטק/ אוטוטרוניקה מתקדמת 2354

אוטוטק/ אוטוטרוניקה מתקדמת )לבעלי  2360

 ניסיון במוסך(

 אוטוטק/אוטוטרוניקה 2249

 אוטוטק/אוטוטרוניקה )הכשרה בחניכות( 2357

 צמ"ההפעלת 

 מפעילי צמ"ה ונהיגת טרקטור אופני 1201

 מפעילי צמ"ה )תשתיות עפר( 1282

 כלי צמ"ה תחזוקת 1266

 מכונאות צמ"ה 1209

 מפעיל מכונות ניידות )שלב א'( 2244

 

 

 

חשמל 

 ואלקטרוניקה

 חשמל

 וחשמלאי מעשיתחזוקת מבנים   219

 חשמלאי מוסמך  1401

 חשמלאי מוסמך אחזקה  1403

 קירור ומיזוג אוויר וחשמל מעשי  1404

 תאורן -חשמל מוסמך  1408

 מכשירים ביתיים –חשמלאי שרות   1411

 חשמלאי מעשי 1426

 חשמלאי מוסמך )רצף ממעשי(  1450

חשמלאי מוסמך )רצף / השלמה   1478

 מורחב -ממעשי(

 חשמלאי מוסמך )מסלול מקוצר( 1472

 עובדי ייצור באלקטרוניקה 1402 אלקטרוניקה

 בישול אתני הארחה

 טבחות ובישול אתני  1394

)הכשרה משולבת  טבחות ובישול אתני 1314

 בתעשייה(

 (2+4המזרח הרחוק ) -בישול אתני 1374

)משולב המזרח הרחוק  -בישול אתני 1375
 בתעשייה(

משולב בתעשייה )עדכון  -בישול אתני 1381
 טכנולוגי(

אופנה 

 וטקסטיל

הפעלת 

 מכונות

 מפעיל מכונות אריגה 1510

 מפעיל מכונות אשפרה 1551

 שונות

ניהול עבודה 

 בחקלאות

 מנהל/ת עבודה במשק חקלאי 2829

 מיכון חקלאי
 מפעיל ציוד מכני חקלאי  -

 מכונאות ציוד מכני חקלאי  1240
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 *2018 –רשימת מקצועות המחשב 

 *רשימה זו מיועדת לגברים חרדים בלבד !

 

 

 
  
 

 (:27מסלול )עסקי  הקורס במסלול 
 

 מסלול מגמה שעות

מסלול  Dot Net 400 3365פיתוח ותכנות בסביבת  1
27 

מסלול  Android/Web  312 3417 פיתוח אפליקציות מובייל בסביבת 2
27 

מסלול  IT 450 3373ניתוח מערכות מידע  3
27 

מסלול  Web/Windows 400 3381תכנות ופיתוח אפליקציות  4
27 

תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת  5
(MCSA) 

מסלול  3420 364
27 

מסלול  MCSE) ) 276 3442ניהול בכיר רשתות תקשורת  6
27 

מסלול  MCSA 286 3441) תחזוקת ותמיכה במחשבים אישיים ) 7
27 

מסלול  IT   378 3445אבטחת מערכות תקשורת ומידע   8
27 

מסלול  JAVA   354 3360תכנות בשפת  9
27 

מסלול  ERP-SAP  244 3374הדרכה והטמעת מערכות  10
27 

מסלול  FOUNDATION-ISTQB 350 3403 התמחות -QA בדיקות תוכנה 11
27 

מסלול  MCSA) ) 340 3419ניהול רשתות תקשורת  12
27 

מסלול  Oracle 410 3444סביבת   DBAניהול ופיתוח מסדי נתונים 13
27 

מסלול  DBA  (MCSA) 410 3446 ניהול ופיתוח מסדי נתונים  14
27 

מסלול  3443 282 תחזוקה ותיקון מכשירי סלולר, סמארטפון  15
27 

מסלול  BI 354 3362יישום פיתוח והטמעת מערכות בינה עסקית  16
27 

מסלול  RT/Embedded 400 3451פיתוח ותכנות מערכות  17
27 

  3467 400 ניהול רשתות תקשורת ותשתיות ענן 18
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 :(01מסלול )מתוקצב במסלול הקורס  
 

 מסלול מגמה שעות

מסלול  3426 430 הטמעת מערכות מידע 1
01 

מסלול  Dot Ne 625 3365פיתוח ותכנות בסביבת  2
01 

 אוגדן פיתוח אפליקציות מובייל בסביבת 3
Android/Web  

מסלול  3417 550
01 

מסלול  IT 800 3373ניתוח מערכות מידע  4
01 

מסלול  Web/Windows 800 3381תכנות ופיתוח אפליקציות  5
01 

מסלול  MCSA  796 3420תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת  6
01 

מסלול  MCSA) ) 800 3419ניהול רשתות תקשורת  7
01 

מסלול  3422 800 אבטחת מערכות מידע בארגון 8
01 

מסלול  600 3357 (NET)סביבת  QA בודקי תוכנה  9
01 

מסלול  Oracle  700 3377תכנות מסדי נתונים בסביבת  10
01 

מסלול  DBA 700 3378ניהול ופיתוח מסדי נתונים  11
01 

מסלול  BI 600 3362יישום, פיתוח והטמעת מערכות בינה עסקית  12
01 

מסלול  3360 600 )בשילוב אנדרואיד(  JAVAתכנות בשפת  13
01 

מסלול  ERP-SAP  400 3374הדרכה והטמעת מערכות  14
01 

מסלול  3363 800 פיתוח אלגוריתמים מתקדמים 15
01 

מסלול  RT 760 3369פיתוח תוכנה במערכות זמן אמת  16
01 

מסלול  DSP 600 3368 –עיבוד אותות ספרתי  17
01 

מסלול  3443 282 תחזוקה ותיקון מכשירי סלולר, סמארטפון 18
01 

מסלול  3463 306 מיישם סייבר 19
01 

מסלול  3470 496 חוקר סייבר 20
01 

 


