
 
 נספח א' 

 
 5102לשנת  –הנדרשים פרוט רשימת המקצועות  

 

סמל  אשכול ענף

 מגמה

 שם המגמה

 
 מטפלות

 
 סיעוד

 סייעות מאומנות 309

 התמחות בית –סייעות מאומנות  309

 
 
 

מתכת / 
 מכונות
 

 
 

 ריתוך

 ריתוך מבנים אלקטרודה מצופה 4002

 ריתוך מבנים, צנרת ומיכלי לחץ 4002

 ריתוך צנרת )אלקטרודה( ומיכלי לחץ 4009

 ריתוך טיג נירוסטה +פלדה 4003

 הכנה למבחני הסמכה בריתוך 4029

 
 מסגרות

 מבנאות אלומיניום  0002

 מסגרות מבנים )א + ב( 0009

 מסגרות מבנים שלב א' 0042

 מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך 4013

 CNCתיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת  4010 עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו

 CNCתיב"מ הפעלת מחרטה  4014

 CNCתיב"מ הפעלת כרסומת  4019

 CNCהפעלת מחרטה וכרסומת  4011

 CNC -תיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית ו 4011

 CNC -תיב"מ הפעלת כרסומת קונבנציונאלית ו 4019

 שלב ב' CNCתיב"מ הפעלת כרסומת  4010

 שלב א' NC–הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית ו 4010

 שלב ב'  CNCתיב"ם חריטה וכרסום  4014

 CNCתיב"ם הפעלת מחרטה,כרסום ומשחזה קונבנציונלית,  4019

 בונה מתקנים ומבלטים 4021 מבלטנות

 
 

מתכת / 
 מכונות
 

 ב'מפעיל מתקני תעשייה  א'   0000 הפעלת מכונות

 מפעיל מערכות מתקדמות בפלסטיקה 0002

 טכנולוגיות מתקדמות בבניית כלים )פלסטיקה( 0034 בניית כלים ותבניות

 בונה תבניות פלסטיק-אומן 4024

 בונה תבניות פלסטיקה  0004 

 מדידות והבטחת איכות 0039 התמחויות במתכת

 מדידות מכאניות  –הבטחת איכות  4090  

רכב / 
 חשמל

 אוטוטרוניקה 0401 

 אוטוטרוניקה רכב כבד/דיזל 0430

 תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות 0031

 מכטרוניקה 0044

 תחזוקת מבנים וחשמל מעשי 403 חשמלאות

 חשמלאי מוסמך אחזקה 0209

 קירור ומיזוג אוויר וחשמל מעשי  0202

 חשמלאי מוסמך 0200

 תאורן -מוסמךחשמלאי  0209

 מכשירים ביתיים –חשמלאי שרות  0200

 חשמלאי מעשי  0241

 חשמלאי מוסמך )רצף ממעשי( 0210

 מורחב -חשמלאי מוסמך )רצף / השלמה ממעשי( 0229

 עובדי ייצור באלקטרוניקה 0204 אלקטרוניקה

 מפעילי צמ"ה ונהיגת טרקטור אופני 0400 צמ"ה

 תחזוקת כלי צמ"ה 0411



סמל  אשכול ענף

 מגמה

 שם המגמה

 מכונאות צמ"ה 0403

 טבחות ובישול אתני )הכשרה משולבת בתעשייה( 0902 בישול אתני מלונאות

 בישול אתני )מוסדי /משולב בתעשייה( 0922

אופנה/ 
 טקסטיל

 מפעיל מכונות אריגה 0100 הפעלת מכונות

 מפעיל מכונות אשפרה 0110

 מנהל/ת עבודה במשק חקלאי 4943 ניהול עבודה בחקלאות חקלאות

 מפעיל ציוד מכני חקלאי  0413 מיכון חקלאי

 מכונאות  ציוד מכני חקלאי  4401

 טכנולוגיות לעיצוב וייצור רהיטים  0102  עץ

 


