
 

 
 

 4מתוך  1עמוד                                                                                                        

  2019נדרשים רוט רשימת המקצועות יפ

 2009ע"פ תקנות הביטוח הלאומי התשס"ט  בהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא

 2019לצורך קבלת תמיכה על פי מבחני התמיכה לשנת וכן 

 חלוקה לענפים מאורגן לפי

 מקרא:

 עברה למסלול חדש.הו אומגמה שהוקפאה בעבר  -באדום

 מגמה חדשה לגמרי. -בכחול

  

 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 ה בניין וסביב

 בנייה רטובה
 +צבעותהתקנת מחיצות גבס 202

 שילדאי 295

בניה 

 מתועשת

 יסודות בהרכבת רכיבים טרומיים 2050

 יסודות בציפוי וחיפוי קירות 2052

 יסודות בטפסנות מתועשת 2056

 
שר כל מגמה חדשה בתחום הבניין וכמו כן תא 

 שקשורה לבנייה מתועשת, שלד או בנייה רטובה

חינוך וטיפול 

)"מטפלות" 

 לשעבר(

 סיעוד

 סייעות מאומנות    903

 התמחות בית –סייעות מאומנות   908

 התמחות רב תחומית בהדרכה וליווי-מטפל קהילתי  966

 זקנים

 - תחומית רב התמחות קהילתי מטפל 971

 )בתעשייה משולבת הכשרה(זקנים  וליווי בהדרכה

 תאושר כל מגמה חדשה בתחום סיעוד כמו כן  

מתכת / 

 מכונות

 ריתוך

 ריתוך מבנים אלקטרודה מצופה  2104

 )מיג( 2COריתוך פלטות מבנים אלקטרו' מצופה +  2106

 מבנים, צנרת ומיכלי לחץריתוך   2107

 ריתוך צנרת )אלקטרודה( ומיכלי לחץ 2108

 ריתוך טיג נירוסטה +פלדה 2109

 ריתוך צנרת פלסטיק גז טבעי ומים  2209

 מפקח ריתוך פלדה התמחות מערכות גז טבעי  2273

 מפקח מערכת פוליאתילן  2286

 הכנה למבחני הסמכה בריתוך  2143

 GMAW  ריתוך בקשת מוגנת בגז 2302

 ריתוך טיג פלדה + נירוסטה +אלומיניום 2142

 -ריתוךתאושר כל מגמה חדשה בתחום כמו כן  

 מתכת ופלסטיקה

 מסגרות

 מבנאות אלומיניום 1104

 מבנאות אלומיניום )הכשרה בחניכות( 2313

 מסגרות מבנים א+ב 1108

מתכת / 

 מכונות

 מבנים שלב א'מסגרות   1124

 מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך  2169

מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך )הכשרה משולבת  2297
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 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 בתעשייה(

מסגרות תאושר כל מגמה חדשה בתחום כמו כן  

 ומבנאות

 

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

 -תיב"מ הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית ו  2156

CNC 

 -תיב"מ הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית ו 2322

CNC )הכשרה בחניכות( 

   CNC -ותיב"מ הפעלת כרסומת קונבנציונאלית  2158

 תיב"מ הפעלת כרסומת  CNCשלב ב'  2160

 CNC -הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית ו 2161

 שלב א'

 שלב ב' CNCתיב"ם  חריטה וכרסום   2162

תיב"ם הפעלת מחרטה, כרסום ומשחזה   2163

 CNC –קונבנציונלית ו 

תיב"ם הפעלת מחרטה, כרסומת קונבנציונאלית   2178

 א'  CNCו

 CNC -הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונלית ו 2298

 (בחניכותשלב א' )הכשרה 

עיבוד תאושר כל מגמה חדשה בתחום כמו כן  

 שבבי 

 מבלטנות

 בונה מתקנים ומבלטים 2175

 מנעולנות 2320

 מבלטנות תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

הפעלת 

 מכונות

 תעשייה א' ב'מפעיל מתקני   1110

 מפעיל מתקני תעשייה א' ב' )הכשרה בחניכות(  2315

 בונה תבניות פלסטיקה  1102

 טכנולוגיות מתקדמות בבניית כלים )פלסטיקה( 1192

 בונה תבניות פלסטיק -אומן 2172

מפעיל מערכות  מתקדמות פלסטיק )הכשרה  2303

 (בחניכות

 מיכון תעשייתיות א'מערכות  -תחזוקה מכנית 1158

תחזוקת מערכות טכנולוגיות )הכשרה משולבת  2304
 בתעשייה(

תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות )הכשרה  2305

 משולבת בתעשייה(

מתכת / 
 בונה מערכות, מתקנים וקווי ייצור ממוחשבים  2276

מפעיל מערכות מתקדמות פלסטיק ותהליכי ייצור  2306
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 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 (בחניכות)הכשרה  מכונות

תיב"ם, התמחות מערכות ייצור  -טכנאות מכונות 2321

 )מסלול ישיר טכנאים הנדסאים(

הפעלת  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 מכונות

התמחויות 

 במתכת

 מכטרוניקה 1122

 תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות  1196

 מדידות והבטחת איכות  1198

 )הכשרה בחניכות( והבטחת איכותמדידות  2327

 מדידות ובקרת איכות 2330

 מדידות ובקרת איכות )הכשרה בחניכות( 2331

 מדידות מכאניות –הבטחת איכות  2181

 )עדכון טכנולוגי( מדידות מכאניות –הבטחת איכות  2194

 מבקר/ת איכות  2300

 מנהל עבודה בתעשיית הפלסטיק  2299

 מפעיל מכונות  2316

 מפעיל מכונות  2319

 תחזוקת תבניות הזרקה וחשמלאי מסוייג 2294

התמחויות  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 במתכת ופלסטיקה

 רכב

 אוטוטרוניקה,

 מכונאות

 מרכב הרכב המודרני 1208

 אוטוטרוניקה רכב כבד/דיזל 1290

 ואופנועים( אופנוטרוניקה )מכ"ר, קטנועים 1271

 מרכב הרכב המודרני )משולבת בתעשייה( 1272

 3השלמה לבעלי סוג -אוטוטרוניקה מתקדמת 2224

 במכונאות רכב

 אוטוטק/ אוטוטרוניקה מתקדמת 2354

אוטוטק/ אוטוטרוניקה מתקדמת )לבעלי ניסיון  2360

 במוסך(

אוטוטק/אוטוטרוניקה מתקדמת )הכשרה בחניכות(  2363

 הסבה מקצועית לטכנאי חיל האוויר

הסבה מקצועית  -אוטוטק/אוטוטרוניקה מתקדמת 2362

 לטכנאי חיל האוויר 

 אוטוטק/אוטוטרוניקה 2249

 אוטוטק/אוטוטרוניקה )הכשרה בחניכות( 2357

 ייעוץ שירות ומכירה במרכזי שירות רכב 2361

 תחזוקת מערכות רכב 2247

 כל מגמה חדשה בתחוםתאושר כמו כן  

 אוטוטרוניקה )מכונאות רכב, חשמל רכב(

 צמ"ההפעלת 
 מפעילי צמ"ה ונהיגת טרקטור אופני 1201

 מפעילי צמ"ה )תשתיות עפר( 1282
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 אשכול ענף
סמל 

 מגמה
 שם המגמה

 כלי צמ"ה תחזוקת 1266

 מכונאות צמ"ה 1209

 מפעיל מכונות ניידות )שלב א'( 2244

ציוד מכני  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 הנדסי 

חשמל 

 ואלקטרוניקה

 חשמל

 תחזוקת מבנים וחשמלאי מעשי  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

 מורחב -חשמלאי מוסמך )רצף / השלמה ממעשי(  1478

 חשמלאי מוסמך )מסלול מקוצר( 1472

 התקנה ושרות למתקני קירור ומיזוג ביתיים 2570

 חשמל תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 עובדי ייצור באלקטרוניקה 1402 אלקטרוניקה

 בישול אתני הארחה

 טבחות ובישול אתני  1394

 )הכשרה משולבת בתעשייה( טבחות ובישול אתני 1314

 (2+4המזרח הרחוק ) -בישול אתני 1374

 המזרח הרחוק )משולב בתעשייה( -בישול אתני 1375

 משולב בתעשייה )עדכון טכנולוגי( -בישול אתני 1381

הבישול  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 האתני

אופנה 

 וטקסטיל

הפעלת 

 מכונות

 מפעיל מכונות אריגה 1510

 מפעיל מכונות אשפרה 1551

הפעלת  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 מכונות טקסטיל

 

 שונות

ניהול עבודה 

 בחקלאות

 מנהל/ת עבודה במשק חקלאי 2829

 אקולוגיה(–אקו חקלאות )אגרו  5029

ניהול  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 עבודה בחקלאות

 מיכון חקלאי

 מפעיל ציוד מכני חקלאי  -

 מכונאות ציוד מכני חקלאי  1240

מיכון  תאושר כל מגמה חדשה בתחוםכמו כן  

 חקלאי

 


