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  21מתוך  1עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 

 עם מוסדות הכשרהמתוקצבות ביצוע הכשרות הוראת מעבר לנוהל 

 

 כללי: .1

המתוקצבות באופן עוסק באופן קביעת תכנית העבודה לקיום הכשרות מקצועיות נוהל זה 

ובחירת הספקים )להלן: "האגף"(  כ"אלהכשרה מקצועית ולפיתוח  חלקי או מלא ע"י האגף

באמצעות מוסדות הכשרה . הפעלת ההכשרות תבוצע את ההכשרות המקצועיות וליפעי אשר

 נוהל"בהתאם לנוהל (, "המשרד")להלן: משרד הכלכלה והתעשייה ב ףע"י האג מוכריםה

 .בהתאם לאמות המידה שיתוארו בנוהל זהו "עסקיים מקצועית הכשרה מוסדות

 
 :רקע .2

כוח אדם  של בניית תשתית באמצעות ,של החברה הישראליתעוסק בפיתוח ההון האנושי  האגף   

מקצועי, טכנולוגי המותאם למשק, לתעשייה ולמעסיקים, תוך זיקה למגמות משתנות בכלכלה 

בצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי, על  לסייע . זאת במטרההישראלית

 ה.ות בכוח העבודה ושיעור התעסוקידי העלאת שיעור ההשתתפ

הסדרת מקצועות חדשים  ,קביעת תשתית פדגוגית ותקנים מקצועייםהאגף עוסק, בין היתר, ב

שיתוף פעולה וקשר עם מעסיקים ואיגודים מקצועיים ב כל זאת נעשה ועדכון מקצועות קיימים

  .לוב התלמידים בתעסוקהיבתהליכי ההכשרה ובש

ענפי לימוד  22קיימים  כיוםההכשרות המקצועיות מתקיימות במגוון ענפי לימוד מקצועיים. 

ובניהם: בניין וסביבה, מלונאות וקולינריה, חשמל ואלקטרוניקה, מערכות מידע, תקשוב 

וסייבר, חינוך וטיפול, מיכון, אנרגיה ומערכות ייצור מתקדמות, טכנולוגיות לעיצוב וייצור 

 .ודוע עיצוב ומדיה, ספורט והצלה, ניהול שיווק ופיננסים, אוטוטרוניקה/ קרהיטים, אוטוט

 הפעלת הכשרה מקצועית  .3

 ההפעלה תכלול את הרכיבים הבאים:

ניתן לבצע באופן ישיר  אלו רכיבים. הכשרהקבוצת מועמדים ל וגיבוש מיון, גיוס 3.1

 משנה קבלן באמצעות או ע"י מוסד ההכשרה המוכר שיבחר )להלן: "הספק"( 

 . מטעמו

 .הכשרה המקצועיתה של ותפעול מקצועית הוראה 3.2

 .במהלך ההכשרה יםתלמידל וסיועליווי  3.3

 .הכנתם להשתלבות בשוק העבודהההכשרה ובוגרי ראשוני ל כוון תעסוקתיה 3.4

 העברת נתונים נוספים ככל שיידרש על ידי האגף.  3.5
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  21מתוך  2עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 
 :ע"י האגף מתוקצביםהתכנית עבודה לקורסים ואישור בניית הליך ת .4

 הכשרות מקצועיות, אשר לביצועחצי שנתי ם צרכימיפוי האגף יבצע תהליך  4.1

משרדי כדוגמת שירות התעסוקה, )כל הגורמים הרלוונטיים פנייה לופץ ת במסגרתו

תעסוקת  מנהל, מובילים איגודי וארגוני מעסיקיםמנהלת המעסיקים וממשלה, 

  .אוכלוסיות, מרכזי הכוון ועוד( 

יכולת  המעידים על עבר קיימים נתוניעל הליך מיפוי הצרכים יינתן דגש תבמסגרת  4.2

 השתלבות בוגרי ההכשרה בשוק העבודה.

 הודעה על קיום תהליך מיפוי הצרכים תפורסם באתר האגף.  4.3

ירכזו את כל הצרכים לביצוע הכשרות מקצועיות שהתקבלו ממונים האזוריים ה 4.4

 מנומקת  המלצהאת מלוא הבקשות שהתקבלו בצירוף  למטה האגףבאזורם ויעבירו 

הימצאות תשתיות לביצוע ל תוך מתן התייחסות מקצועית ,לתכנית עבודה

תשתית לגיבוש  וישמשהבקשות בצירוף ההמלצות  .כשרה באזור המבוקשהה

 .וועדת ההיגוי שתאושר ע"י העבודהתכנית 

האינטרנט של האגף  וועדת ההיגוי תפרסם את תכנית העבודה החצי שנתית באתר 4.5

לאחר בחינת ההסתייגויות )ככל  אישורה הסופיאת תיתן ו קלנדרים ימים 10במשך 

 שהתקבלו(. 

או הכשרות מקצועיות ניתנת לשינויים לרבות ביטול  תכנית העבודהיובהר כי  4.6

, בכפוף לאישור בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח ותחדשהכשרות מקצועיות אישור 

 ההיגוי.וועדת 

 

 :העבודה בתכנית שאושרומקצועיות  ההכשרות הפעלתל הכשרה מוסדות בחירת יךתהל .5

 לביצוע הנדרשת הלימוד במגמת המוכרים ההכשרה מוסדות את ידרג האגף 5.1

 בהליך נמצאים אשר אינם "(הרלוונטיים ההכשרהלהלן: "מוסדות )ההכשרה, 

 או/גמת הלימוד הנדרשת לביצוע ההכשרה ומ יןבעני או ארצי מחוזי שימוע

 .לחילופין לא מוקפאים במגמת הלימוד הנדרשת לביצוע ההכשרה

 אמותי "עפ, ההכשרה נדרשת בו מהאזורמ "ק 40 -כ של בטווח יתבצע הדירוג 5.2

  .5.11ף בסעי ות מפורטה המידה

הכשרה מקצועית למוסד הכשרה  הרלוונטי שקיבל את ההאגף יעביר פניה לביצוע  5.3

 50-הניקוד הגבוה ביותר במסגרת אמות המידה ככל שהמוסד קיבל ניקוד הנמוך מ

 נקודות הפניה אליו תובא לאישור ועדת ההיגוי. 

 ובאותו לימוד מגמת באותה תאח הכשרהמאושרה יותר  העבודהכאשר בתכניות  5.4

 :המוסדות יהיה כדלקמןתהליך הבחירה בין  גיאוגרפי אזור

למוסד שקיבל את הניקוד הגבוה נה הראשו הכשרההתוצע הפעלת  5.4.1

  .ביותר באמות המידה

הקורסים הבאים יינתנו ליתר המוסדות המוכרים הרלוונטיים  5.4.2

לביצוע ההכשרה בהתאם לסדר בו הם דורגו וזאת בתנאי שהפער 

נקודות מציון המוסד שדורג כגבוה  15בניקוד המשוכלל לא יעלה על 
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  21מתוך  3עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 שדורגו הרלוונטייםתתבצע פנייה למוסדות ההכשרה ביותר. 

 .שאושרו הקורסים' למס בהתאם, הראשונים במקומות

למוסד ההכשרה תהיה למנהל מוסד ההכשרה בהתאם לנוסח  הפניה 5.4.3

 '.בספח המפורט בנ

יידרש  ,לבצע את ההכשרה המקצועיתאשר מעוניין ויכול  ,הרלוונטי מוסד ההכשרה 5.5

 :ימי עסקים 7תוך  העביר את המסמכים הבאיםל

 .טופס הפנייה )בנוסח נספח ב'( המלא ומאושר על ידו 5.5.1

  .ג' בנספחמפורט בנוסח הכתב התחייבות חתום   5.5.2

פתיחת ספק: בקשה לפתיחת/עדכון זכאי בארץ כמפורט  טופס 5.5.3

 '.דבנספח  

  
שיוגדר ע"י  למועדבהתאם המקצועית לפתוח את ההכשרה מוסד ההכשרה יידרש  5.6

בכפוף להגשת  .על כתב ההתחייבות החתימהיום ממועד  60 -ולא יאוחר מהאגף 

 יום לצורך פתיחת הכשרה מקצועית באישור האגף.  30נימוקים, תינתן ארכה של 

 
לא יהיה מעוניין מכל סיבה אשר אליו בוצעה פניה, הרלוונטי  מוסד ההכשרהככל ש 5.7

הוא יידרש להעביר את תשובתו בכתב בצירוף המקצועית שהיא בביצוע ההכשרה 

ההכשרה הרלוונטי למוסד  פניה תועברו )באמצעות נספח ב'(סיבת אי ההיענות 

 .שדורג במקום השני וכך הלאה

למוסד  פניה תועבר מוסד ההכשרה הרלוונטי לא העביר תשובה כלל,ככל ש 5.8

 . שדורג במקום השני וכך הלאהההכשרה הרלוונטי 

 ,אחד באזור הגיאוגרפי הנדרש לביצוע ההכשרה רלוונטיהכשרה ככל שיש מוסד  5.9

בצירוף חוות דעת מקצועית של  מכרזים של האגףה וועדת לבחינת יובא הנושא

 .האגף על המוסד היחיד

ר גיאוגרפי הנדרש זובאותו ארלוונטיים מוסדות הכשרה מוכרים  כמה שיהיוככל  5.10

שקיבל  ההכשרה , מוסדקיבלו ניקוד זהה בתהליך הדירוג, אשר לביצוע ההכשרה

 םקודמי קורסיםבלתעודה  זכאיםאחוז תלמידים המידה "באמת  ניקוד גבוה יותר

שאליו  ההכשרה , הוא מוסד"האחרונות השנים 3במהלך הנדרש   בענף הלימוד

.הראשונה תתבצע הפנייה
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  21מתוך  4עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ההכשרה: ותמוסד דירוגלמידה  מותא 5.11

 משקל תת סעיף פירוט אמת המידה אמת מידה סעיף
משקל 

כל 
 הסעיף

1. 

ממוצע אחוז 
התלמידים 

הניגשים לבחינה 
 םקודמי בקורסים

בענף הלימוד 
 3מהלך ב הנדרש

השנים שקדמו 
לביצוע הדירוג ע"י 

 האגף

תלמידים אשר  -ניגשים לבחינה 
 למדו בקורס והוגשו לבחינה

 (הסאפיאנסממערכת  641)דוח 

  לא יינתן ניקוד. –מתחת לממוצע הארצי 
  מעל  10%ממוצע הזהה לממוצע הארצי ועד

 נק'. 10יקבל  –הממוצע הארצי 
  20%מהממוצע הארצי ועד  10%ממוצע מעל 

 נק'. 15יקבל  –מעל הממוצע הארצי 
  מהממוצע מעל הממוצע  20%ממוצע מעל

 נק'. 20יקבל  –הארצי 

20% 

2. 

ממוצע אחוז 
 תלמידים רתנשי

 מקורסים קודמים
בענף הלימוד 

 3מהלך ב הנדרש
השנים שקדמו 

לביצוע הדירוג ע"י 
 האגף

תלמידים אשר עזבו  -נושרים 
את הקורס למעט אלו שעברו 

 לקורס אחר באותה המגמה
 הסאפיאנס(ממערכת  770)דוח 

 לא יינתן ניקוד. –לממוצע הארצי  עלמ 

  תחתמ 10%ממוצע הזהה לממוצע הארצי ועד 
 נק'. 10יקבל  –ממוצע הארצי ל
 מהממוצע הארצי ועד  10% תחתממוצע מ

 נק'. 20יקבל  –ממוצע הארצי תחת למ 20%

 ממוצע הארצי מתחת ל 20% עלממוצע מ– 
 נק'. 25יקבל 

25% 

3. 

ממוצע אחוז 
 זכאיםתלמידים ה

 בקורסיםלתעודה 
בענף  םקודמי

 הלימוד הנדרש
השנים  3מהלך ב

שקדמו לביצוע 
 הדירוג ע"י האגף

נוכחות חודש  –זכאים לתעודה 
 ראשון ושני מול זכאות לתעודה

 ממערכת הסאפיאנס( 641)דוח 

  לא יינתן ניקוד. –מתחת לממוצע הארצי 

  מעל  10%ממוצע הזהה לממוצע הארצי ועד
 נק'. 20יקבל  –הממוצע הארצי 

  20%מהממוצע הארצי ועד  10%ממוצע מעל 
 נק'. 30יקבל  –מעל הממוצע הארצי 

  מהממוצע מעל הממוצע  20%ממוצע מעל
 נק'. 40יקבל  –הארצי 

40% 

4. 

תלמידים ה אחוז
המשתייכים 
 היעדלאוכלוסיות 

 המשרד של
 '(ז)כמפורט בנספח 

ולאוכלוסית דורשי 
בהתאם  העבודה

 לתכנית השוברים
 בענף שלמדו

הלימוד הנדרש 
 השנים 3 מהלךב

 לביצוע שקדמו
 האגף"י ע הדירוג

המשתייכים  התלמידים אחוז
 המשרד של היעדלאוכלוסיות 

 '(ז)כמפורט בנספח 
 העבודה דורשי יתיולאוכלוס

אבן דרך שניה ל זכאותמשו ישמ
תכנית השוברים  במסגרת

 סך מתוךלהכשרה מקצועית, 
 ענף באותושלמדו  התלמידים

 במוסד

אבן דרך שניה תלמידים שמימשו ה 20% מעל
 התלמידים סך מתוךבמסגרת תכנית השוברים 

 'נק  15 יקבל - ענף באותושלמדו 
15% 
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  21מתוך  5עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 :עדת היגויוו .6
 הרכב הוועדה: 6.1

 .מנהל האגף -יו"ר הוועדה  6.1.1

 נציג יח' הכשרה למקצוע. 6.1.2

 נציג יח' תכנון ותקצוב. 6.1.3

 נציג לשכה משפטית. 6.1.4

 נציג חשבות. 6.1.5

 אסטרטגיה.נציג אגף  6.1.6

 :הרכב מחייב להחלטות 6.2

 .מנהל האגף -יו"ר הוועדה   6.2.1

 נציג יח' הכשרה למקצוע. 6.2.2

 נציג יח' תכנון ותקצוב. 6.2.3

 נציג לשכה משפטית. 6.2.4

 נציג חשבות. 6.2.5

 סמכויות הוועדה: 6.3

 קביעת תכנית עבודה חצי שנתית ושנתית להכשרות מקצועיות. 6.3.1

שינוי תכנית העבודה לרבות הוספת/הורדת הכשרות מקצועיות,  6.3.2

הרחבת/צמצום הפריסה הגיאוגרפית, שינוי אזורים גיאוגרפיים, 

 שינוי מועדי ההכשרות.

 אופן קבלת ההחלטה:  6.4

ההחלטות יתקבלו ברוב קולות, היו הקולות שקולים תכריע עמדת  6.4.1

 יו"ר הועדה.

 נציג הלשכה המשפטית.בנושאים משפטיים תכריע עמדת  6.4.2

 החשבות.בנושאים בעלי היבטים חשבותיים תכריע עמדת נציג  6.4.3
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  21מתוך  6עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 :ורהמת .7

 לפי תחשיב עלות ההכשרה יהיה בגין מספר התלמידים שיקלטו להכשרה התשלום 7.1

 . 10.2 בסעיף כמפורט

  -"( הסכום" –להלן )תלמיד פר הסכום  -תחשיב עלות ההכשרה  7.2

𝑋 × 𝑌

𝑍
 

X- באישור ההפעלה כפי שיקבעהכשרה השעות  פרמס;  

Y- (;א'נספח ) האגףבהתאם לטבלת תעריפי , ת הכשרהתעריף לשע  

Z- 20  מבניהםהנמוך , או מספר התלמידים המקסימלי על פי תקן הסדנהתלמידים.  

 אבני דרך לתשלום בגין ההכשרה פר תלמיד: 7.3

נתן בהתאם יי - מהסכום ישולם בגין השתתפות בהכשרה 25% 7.3.1

לאחר כחודש מפתיחת  למספר הלומדים הפעילים בהכשרה

 . ההכשרה

לאחר סיום מחצית משעות ההוראה כמפורט ישולם מהסכום  25% 7.3.2

 למספר הלומדים הפעילים בהכשרהבאישור ההפעלה ובהתאם 

 בנקודת זמן זו.

לאחר סיום ההוראה כמפורט באישור ההפעלה שולם מהסכום י 25% 7.3.3

 בנקודת זמן זו. למספר הלומדים הפעילים בהכשרהובהתאם 

 .לתעודהמספר הלומדים הזכאים נתן בגין ימהסכום י 25% 7.3.4

ישולמו בגין מספר  מהסכום נוספים  20% -יעד בונוס אוכלוסיות תשלום בגין  7.4

משרד )כמפורט ההלומדים הזכאים לתעודה ומשתייכים לאוכלוסיות היעד של 

' והצגת הנתונים על ה'(, בכפוף להעברת בקשה לתשלום באמצעות נספח זבנספח 

 '.וגבי הפורמט המצורף בנספח 

 תחולה .9

 תוקף הוראה זו מיום חתימתה ועד ליום ה-31/12/22 ,

 

 

       

           

   

  

  

2021פברואר  , ב"תשפשבט , ירושלים   

 

 

 

 

 

 

 תאיר איפרגן

 

 הממונה על זרוע העבודה
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  21מתוך  7עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 

 נספחים

 שעת הכשרה מקצועית במימון המדינה לפי ענפים תעריפי –' נספח א

 מקצועיתטופס פנייה להפעלת הכשרה  -' נספח ב

  ביצוע הכשרה מקצועיתל כתב התחייבות -' נספח ג

 בארץ זכאי עדכון/לפתיחת בקשה: ספק פתיחת -' נספח ד

זכאות לתעודה )דפלום( עבור תלמידים המשתייכים לאוכלוסיות בקשה לתשלום בגין   -'נספח ה

 היעד של הזרוע

 אוכלוסיות יעד –זכאות )דפלום(  דוח נתוני  -' ונספח 

אוכלוסיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינן -' זנספח   
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  21מתוך  8עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 נספח א'

 

 שעת הכשרה מקצועית במימון המדינה לפי ענפים תעריפי

 ח"בשתעריף  תחום ענף
 מ"ללא מע

 ח"בשתעריף 
 מ"כולל מע

 351 300 כלל המגמות חשמל ובקרת אקלים

 468 400 3 דרג קירור ומיזוג אויר

 398 340 כלל המגמות בניין וסביבה

 461 394 כלל המגמות עיצוב ומדיה

 351 300 (רשתות תקשורת)חומרה  מחשבים

 468 400 תוכנה ואבטחת מידע מחשבים

 585 500 סייבר מחשבים

 398 340 כלל המגמות אמנות עיבוד העץ

 585 500 כלל המגמות הצלה ומקצועות ימיים

 433 370 כלל  המגמות רכב

 1,170 1,000 ה"מפעיל צמ רכב

 410 350 מורי נהיגה תחבורה

 293 250 כבד+נהג רכב ציבורי תחבורה

 335 286 מינהל ניהול שיווק ופיננסים

 468 400 שיווק דיגיטלי ניהול שיווק ופיננסים

 363 310 גננות רב תחומי

 388 332 צורפות רב תחומי

 363 310 כלל המגמות חינוך וטיפול

 507 433 כלל המגמות תיירות וקולינריה

 351 300 מסגרות + עיוני כלל המגמות מערכות ייצור ומיכון

 702 600 מעשי ריתוך מערכות ייצור ומיכון

 CNC 700 819מעשי  מערכות ייצור ומיכון

 386 330 כלל המגמות אופנה וטקסטיל

 255 218 כלל המגמות מכינות

 325 278 לשפה העברית מכינות

 461 394 כלל המגמות מערכות אנרגיה

 461 394 כלל המגמות אופטיקה ופרא רפואי

 461 394 כלל המגמות ליטוש יהלומים

 461 394 כלל המגמות כישורים דיגיטליים

 468 400 כלל המגמות הכשרה פדגוגית

 461 394 ,פאנות, קוסמטיקה, עיצוב שיער טיפוח החן

פדיקור , איפור, עיצוב תסרוקות טיפוח החן
 335 286 ובניית ציפורניים
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  21מתוך  9עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 נספח ב'

 לכבוד:

 XXXXמכללת 

 תומקצועי ותהכשר הפעלתלפנייה טופס 

 
 .2כמפורט בסעיף  תומקצועיות הכשר הפעילמעוניין ל והתעשייה האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה .1

 פרטי ההכשרה המבוקשת: .2

 

 א.

 כמות הכשרות מבוקשות שם המגמה סמל מגמה ענף מחוז

     

 

אופן הלימוד  )יישוב/אזור( מיקום הכשרה נדרש
 מקוון( )פרונטלי/

שעות לימוד 
 קהל יעד )בוקר/ערב(

    

 ב. 

 כמות הכשרות מבוקשות שם המגמה סמל מגמה ענף מחוז

     

 

אופן הלימוד  )יישוב/אזור( מיקום הכשרה נדרש
 מקוון( )פרונטלי/

שעות לימוד 
 קהל יעד )בוקר/ערב(

    

 ג.

 כמות הכשרות מבוקשות שם המגמה סמל מגמה ענף מחוז

     

 

אופן הלימוד  )יישוב/אזור( מיקום הכשרה נדרש
 מקוון( )פרונטלי/

שעות לימוד 
 קהל יעד )בוקר/ערב(

    

 

 .תלמידים 10מינימום תלמידים לפתיחת ההכשרה:  .3

 .מבניהםתלמידים או בהתאם לתקן הסדנה, הנמוך  30מקסימום תלמידים לפתיחת ההכשרה:  .4

 ההפעלה תכלול את הרכיבים הבאים: .5
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  21מתוך  10עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

ניתן לבצע באופן ישיר ע"י מוסד ההכשרה המוכר  אלו רכיבים. הכשרהקבוצת מועמדים ל וגיבוש מיון, גיוס 5.1

 . מטעמו משנה קבלן באמצעות או שיבחר )להלן: "הספק"( 

 הכשרה המקצועית.ה של ותפעול מקצועית הוראה 5.2

 .במהלך ההכשרה יםתלמידל וסיועליווי  5.3

מעקב אחר שיבוץ בוגרי בודה, , הכנתם להשתלבות בשוק העההכשרהבוגרי כוון תעסוקתי ראשוני לה 5.4

 .אגףאצל מעסיקים והעברת דיווח ל ההכשרה

 מועד פתיחה נדרש: _____________ 6

 :ההכשרה עלות 7

 בגין מספר התלמידים שיקלטו להכשרה יהיה לפי תחשיב עלות ההכשרה התשלום 7.1

 . 10.2כמפורט בסעיף 

  -"( הסכום" –להלן )הסכום פר תלמיד  -תחשיב עלות ההכשרה  7.2

𝑋 × 𝑌

𝑍
 

X- באישור ההפעלה כפי שיקבעהכשרה השעות  פרמס;  

Y- (;נספח א') בהתאם לטבלת תעריפי האגף, ת הכשרהתעריף לשע  

Z- 20 הנמוך מבניהם, תלמידים או מספר התלמידים המקסימלי על פי תקן הסדנה.  

 אבני דרך לתשלום בגין ההכשרה פר תלמיד: 7.3

 נתן בהתאם למספר הלומדים הפעילים בהכשרהיי - מהסכום ישולם בגין השתתפות בהכשרה 25% 7.3.1

 . לאחר כחודש מפתיחת ההכשרה

כמפורט באישור ההפעלה ובהתאם  מהסכום ישולם לאחר סיום מחצית משעות ההוראה 25% 7.3.2

 בנקודת זמן זו. למספר הלומדים הפעילים בהכשרה

למספר הלומדים מהסכום ישולם לאחר סיום ההוראה כמפורט באישור ההפעלה ובהתאם  25% 7.3.3

 בנקודת זמן זו. הפעילים בהכשרה

 .לתעודהמספר הלומדים הזכאים נתן בגין ימהסכום י 25% 7.3.4

ישולמו בגין מספר הלומדים הזכאים לתעודה  מהסכום נוספים 20% -בונוס אוכלוסיות יעד תשלום בגין  7.4

'(, בכפוף להעברת בקשה לתשלום באמצעות זבנספח משרד )כמפורט הומשתייכים לאוכלוסיות היעד של 

 .'ו' והצגת הנתונים על גבי הפורמט המצורף בנספח הנספח 

 :לתלמידעלות ההאגף להכשרה מקצועית בהתאם לתעריפים המאושרים ע"י  7.5

 כולל מע"מלתלמיד סה"כ עלות  עלות לשעה שעות

   

 

ההכשרה לרבות שכר מרצים,  הפעלתלכוללת את כל העלויות הנדרשות  עלות ההכשרהיובהר בזאת כי  7.6

 .ועוד ציוד נלווה, חומרים מתכלים

 מענה לפנייה: 8

 את ההכשרה בהתאם לאמור לעיל. הפעילההכשרה(__________________ ליש באפשרות )שם מוסד  8.1

את ההכשרה בהתאם לאמור לעיל  הפעילאין באפשרות )שם מוסד ההכשרה(__________________ ל 8.2

 מהסיבות הבאות:
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  21מתוך  11עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 אופן הגשת המענה לפנייה: 9

 ____________________ מר/'לגביש להעביר  המענה לפנייהאת  9.1

 .____________עד יום   __________________________לבמיי

 ל_______________ניתן לפנות  לבירורים 9.2
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  21מתוך  12עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'ג נספח

 ביצוע הכשרה מקצועיתל כתב התחייבות

  _________________________: שם מוסד ההכשרה

 _______________(פ או עוסק מורשה.ח) קמספר מזהה של העס

 _________________________ בכתובת

 חתימה מטעם מוסד ההכשרה מתחייב מורשה.  ___________   , ז._________________ ת מ"אני הח

 ________________ ומצהיר בזאת בשם מוסד ההכשרה 

 מוסד ההכשרה:הצהרת 

 אני וכי ,שליחת הסכמתי להפעלת ההכשרה המקצועית טרם הנוהל סעיפי כלל את קראתי כי מצהיר אני .1

 בו. המפורטות הדרישות בכל לעמוד מתחייב

 מקצועית עסקיים".נוהל מוסדות הכשרה "ול זה נוהלהאגף לרבות כללי ההכשרה תתבצע בהתאם ל .2

בטופס הפנייה )נספח  למפורט בהתאם ידי על ההכשרה ביצוע וכי ההכשרה את לבצע דין כל פי על כשיר הנני .3

 הדרושים והאמצעים היכולת התקפים, האישורים ההיתרים, את לי יש וכי כלשהו, ג' צד בזכויות פוגע אינוב'( 

 לשם והמומחיות הניסיון המקצועי, הידע את וכן לרשותי העומדים וכוח האדם הכספיים האמצעים לרבות

 אלא כלשהו ג' לצד בנוהל זה לאמור בהתאם מזכויותיי זכות או מחובותיי חובה אעביר לא ההכשרה. ביצוע

 . אגףה ע"י מראש הדבר הותר אם

 בעקיפין או במישרין יימצא ולא נמצא לא, זה נוהל נשוא הכשרהה הפעלת מתן במסגרת מטעמו מי או המוסד .4

 עניין לבין הכשרותה הפעלת במסגרת עיסוק או תפקיד מילוי או השירותים ביצוע בין, עניינים ניגוד של במצב

 . עובדיהם של או מהם מי של אחר

 על - מטעמו מי או למוסד בהתייחס לו ידוע לא כי ומתחייב מצהיר המוסד מטעם החתימה מורשה זה בכלל .5

 לבין הכשרותה הפעלת במסגרת עיסוקו או/ו תפקידו מילוי בין בו לעמוד עשוי מהם שמי או קיים עניינים ניגוד

 .  בו חבר קרובו או שהוא גוף של עניין או קרובו של עניין או שלו אחר עניין

לרבות, עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמוסד או מי מטעמו  וספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבלעניין נ

או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המוסד או מי מטעמו או לקרוב שלו 

חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

 .פיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקריםו מי מטעמו או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בשהמוסד א
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  21מתוך  13עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 המועסקים עובדים של זכויותיהם שמירת בדבר חובותינו מקיימים במוסד ההכשרה, השליטה בעל ו/או הנני .6

המקצועית  הפעלת ההכשרה תקופת כל במשך אלו זכויות על ולשמור להמשיך יםומתחייבבמוסד ההכשרה 

 .חודשים ממועד סיומה 4ועד 

 פירוק. או נכסים כינוס של בהליך נמצא ואיני מוגבל חשבון בעל איני

 למועד הגשת טופס הפנייה שקדמו השנים בשלוש הורשענו לאמוסד ההכשרה ב השליטה בעל או ו/ הנני .7

 בחוק סעיפים ולפי ,1977-התשל"ז העונשין, לחוק 438 עד 414-ו 393 עד 383, 297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות

 הולמים, לא מגורים בפועל, ומעסיק קבלן כולל) כדין שלא להעסקה הנוגעים ,1991-התשנ"א זרים, עובדים

 בחשד פליליים הליכים נונגד מתנהלים לא נוידיעת ולמיטב ג(()2 (,4)-ו (3)ב(,)2א(,)2 רפואי()סעיפים ביטוח

 הגשת טופס הפנייה. למועד נכון כאמור, העבירות לביצוע

בעלי השליטה במבקש  1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"בעל שליטה"  -לעניין תצהיר זה

 ____________הינם: 

בשל יותר  2011 -אני מצהיר כי לא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב .8

להפעלת משש הפרות בגין ההפרות המנויות ברשימת ההפרות המצורפת לנספח זה, בשלוש השנים שקדמו 

 לומים לפי החוק. , וככל שהוטל עלי עיצום כספי כאמור העיצום שולם ולא עוכבו תשההכשרה המקצועית

 אני מאשר למינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה להעביר כל מידע בעניין זה.  .9

אני מתחייב לקיים את הוראות הבטיחות והגהות על פי כל דין ולהבטיח איכות נאותה ותקינה של המבנים,  .10

ועבודה בטוחה,  המתקנים והציוד, הכלים והמכונות שישמשו את הפעילות ולספק לתלמידים סביבת לימודים

 ללא מפגעים בטיחותיים או אחרים. 

הלימודים בהכשרה יתקיימו בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת וכן בהתאם להנחיות המפקח המקצועי  .11

 בר שניתנו ויינתנו במהלך ההכשרה.הנוגע בד

ע תכנית להביא לידיעת התלמידים את פרטי תכנית הלימודים, ולספק לתלמידים חומר לימוד כנדרש לביצו .12

 הלימודים בהכשרה, לרבות ספרי לימוד ואביזרי לימוד המקצוע, מבחינה עיונית ומעשית.

 הלימוד ושעות הלימוד נושאי רישום הנוכחות, רישום הדגשת תוך מסודרים כיתה יומני ולשמור לנהל .13

 ובהתאם ניתן, שהדבר ככל ומפורטת מסודרת בצורה ההכשרה, התקדמות ואופן רישום נושא, לכל שהוקדשו

  האגף. לנוהלי

 ובאגף.  זרועב הקיימים הדיווח נהלי לפי ההכשרה מהלך על לאגף לדווח .14

 מחדל ו/או מעשה עקב שיגרמו נזק או אובדן הפסד, פגיעה, כל בגין עליו המוטלת בחבות יישא מוסד ההכשרה .15

 לרבות מטעמו, עובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו, מי או שלו, רכושו או לגופו או מטעמו, מי או שלו

 .בהכשרה המקצועית התלמידים
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  21מתוך  14עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 או לגוף שיגרמו שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה תשלום, בשום יישא לא אגףה כי מוסד ההכשרה על מוסכם .16

 עקיפה או ישירה כתוצאה ,הכשרה המקצועיתב והמשתתפים התלמידים לרבות אחר, אדם של רכוש

 גרם לנזק. אגףה אם אלא הכשרה המקצועיתב מההשתתפות

הוצאות כלשהן, בין בקשר לתביעה שתוגש ע"י צד שלישי כל שהוא ובין הוצאות אחרות  אגףל תיגרמנה אם .17

 אגףאת ה מוסד ההכשרהישפה  -איזה שהן הנובעות ממעשיו, מי מטעמו, או המועסק על ידו, או מחדל שלהם

 מוסד ההכשרה.ס להוצאות כאמור תחייב את ביח אגףבעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו כאמור והודעת ה

 בביטוח עבודה נפגעי לביטוח לדאוג וכן אישיות תאונות בביטוח התלמידים את לבטח מתחייב מוסד ההכשרה .18

 לאומי.

הריני מתחייב להודיע לאגף על כל שינוי שיחול בפרטים אלו, סמוך ככל הניתן לביצוע השינוי, לרבות על כל צו  .19

 שניתן כנגדי האוסר או מגביל את יכולתי לבצע את ההכשרה בהתאם לנוהל על נספחיו. 

ו/או נזיקית ו/או אחריות ו/או חבות ביטוחית  אגףעל ההכשרה כדי להחיל על ה אגףה של המקצועי בפיקוח אין .20

מוסד ביטחונית ו/או אחרת כלשהי כלפי מוסד ההכשרה או כלפי צד שלישי לרבות התלמידים בהכשרה, 

מוסד מצהיר מאשר ומתחייב כי אחריות וחבות כאמור, בין כספית ובין ביצועית, תחול על מבצע  ההכשרה

 באופן בלעדי.ההכשרה 

 

 

 ________________________ :מורשה חתימה מוסמך מטעם התאגיד/שם החותם

 

 : ________________________חתימה    : ______________________תפקיד

 

 : _____________________תאריך: ________________     חותמת תאגיד

 

 ד"אישור עו

והריני לאשר כי הוא מוסמך , אשר חתם בפניי_______________  זהות  '  מס_______   הנני מאשר חתימת 
 .ולחייבו בבקשות מסוג זה מוסד ההכשרהלחתום  בשם 

 

 _________מספר רישיון ___________        ד  "שם מלא של עו

 

 :   _____________________תאריך _____________חתימה וחותמת  
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  21מתוך  15עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 :רשימת ההפרות

  1951-א"תשי, חופשה שנתיתלחוק ( 2-9סעיפים )מתן חופשה שנתית לפי פרק שני. 

  1951-א"תשי, לחוק חופשה שנתית 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים. 

  1951-א"תשי, לחוק חופשה שנתית 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף. 

  א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה 6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף-

1951. 

  איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הוראות הפרק

 .1951-א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה( 10-19סעיפים )הרביעי 

 1951-א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה 9לפי סעיף , איסור העסקה במנוחה שבועית בלא היתר. 

  1951-א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף. 

  1951-א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף. 

  1953-ג"תשי, לחוק עבודת הנוער 20איסור העסקה נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף. 

 1953-ג"תשי, לחוק עבודת הנוער 21שבועית לפי סעיף איסור העסקה נער במנוחה ה. 

  1953-ג"תשי, לחוק עבודת הנוער 24איסור העסקה נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף. 

  1953-ג"תשי, לחוק עבודת הנוער 25איסור העסקה נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף. 

 כשניכוי הסכומים היה  – 1958-ח"תשי, לחוק הגנת השכר 25י סעיף איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפ

 .ביזמת המזמין או לפי הוראותיו

 1958-ח"תשי, א לחוק הגנת השכר25לפי סעיף , העברת סכומים שנוכו ליעדם. 

  1958-ח"תשי, לחוק הגנת השכר( 1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף. 

 1987 -ז "תשמ, תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום. 

 לחוק הסכמים ( ב)יד33לפי סעיף , תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה

 .1957-ז"התשי, קיבוציים

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. 

  1991-א"תשנ, לחוק עובדים זרים( 9()ב)2איסור ניכוי סכומים משכרו של העובד הזר לפי סעיף; 

 סיפא לחוק ( 3()ב)2ור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי על ידי מעביד לפי סעיף איס

 ;1991-א"תשנ, לחוק עובדים זרים( ג)2עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 

  סיפא לחוק ( 4()ב)2איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד מגורים הולמים על ידי מעביד לפי סעיף

 .1991-א"תשנ, לחוק עובדים זרים( ג)2עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 
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  21מתוך  16עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ד'ספח נ

 בארץ זכאי עדכון/לפתיחת בקשה: ספק פתיחת

 שם היחידה

 

 

 פרטי המוטב

 שם המוטב פ"ח/מספר עוסק מורשה

            

 

 מיקוד בית' מס רחוב ישוב

                        

 

 ל"דוא מספר פקס מספר טלפון נייד מספר טלפון

                        

 

 פרטי החשבון

 מספר חשבון הבנק מספר הסניף שם הבנק

            

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 ל"חובה לצרף מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון הנ

 פ ופרטי חשבון הבנק"ח/מספר עוסק מורשה, שם המוטב: במכתב יצויינו
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  21מתוך  17עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 נא לסמן את המסמכים המצורפים

 מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון   

  (עוסק מורשה, חברה)אישור מעמד משפטי 

  אישור ניהול ספרים בתוקף+ אישור לצורך ניכוי מס  

 חתימת המוטב

  

 תאריך חתימה וחותמת המוטב

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 זרועלשימוש ה

 סיבת התקשרות היחידה המקצועיתשם 

  

 חתימה תאריך שם עובד

   

 

  



                                                                                                                           
                                                                                                                          

18 

  21מתוך  18עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'הספח נ

 זכאות לתעודה )דפלום( עבור תלמידים המשתייכים לאוכלוסיות היעד של הזרועבקשה לתשלום בגין 

בגין מספר הלומדים הזכאים לתעודה ומשתייכים לאוכלוסיות היעד  שולמונוספים י 20% -אוכלוסיות יעד  בונוס

  .'זבנספח  כמפורט זרועשל ה

 :פרטי ההכשרה

 .(הכשרהכפי שניתן בעת פתיחת ה_______________)פעולה' מס .1

 ._____________________________ הכשרהשם ה .2

להעברת האסמכתאות לעניין השתייכות הריני לאשר כי התלמידים שבגינם מבוקש התשלום נתנו את הסכמתם  .3

 .לאוכלוסיית היעד

 סיימו את ההכשרה וקיבלו תעודה המוכרת ע"י האגף.שפרטיהם מפורטים להלן  תלמידיםאני מצהיר כי כל ה .4

 .הפרטים האמורים לעיל נבדקו על ידי והם נכונים .5

 .ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זו חתימתי, אני מצהיר כי זה שמי .6

 

__________                   ___________________                   ___________________ 

 ת מורשה החתימהחתימ             מוסד ההכשרה חתימה מטעםהתאריך                  שם מורשה 

 

 

 יש לצרף

 .לנוהל זה' זאישורים על השתייכות לאוכלוסיות יעד כמפורט בנספח 
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  21מתוך  19עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'ונספח 

 

 אוכלוסיות יעד – )דפלום( זכאות ח נתוני"דו

 
  פרטי ההכשרה: .1

 
  הזרוע: התלמידים הזכאים אשר משתייכים לאוכלוסיות היעד של .2

 

 

 .'זיעד כמפורט בנספח יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטיים לבדיקת השתייכות לאוכלוסיית 

סמל  מחוז
 מגמה

שם 
שם מוסד  עיר שעות המגמה

 הכשרה

אריך ת
פתיחה 

 בפועל

 אריךת
סיום 
 בפועל

 /פרונטלי
 מקוון

לימודי )תזמון 
לימודי  /בוקר
 (ערב

' מס
 פעולה

                      

 כתובת מייל טלפון ז.ת שם משפחה שם פרטי ד"מס

השתייכות 
פרט )לאוכלוסיית יעד 

לאיזו מאוכלוסיות היעד 
 '(זלפי נספח 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



                                                                                                                           
                                                                                                                          

20 

  21מתוך  20עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'ז נספח
 

 אוכלוסיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינן
 
 : גברים חרדים או נשים חרדיות בגילאי העבודה אשר עונים להגדרות שלהלן .1

אופי , ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוךאשר , יהודים שומרי מצוות -גברים חרדים .1.1

ואשר עומדים באחת או , המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות, הקהילה ואורחות החיים

 : יותר מההגדרות הבאות

מוכרים שאינם רשמיים או מסוג , הם מוסדות לימוד חרדיים 18מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 

 . יונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוךשריש", פטור"

 נא לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח, לאוכלוסייה זותלמיד ורך הוכחה על השתייכות הצל . 

 . למד בישיבה קטנה .1.2

בשל השתייכותם  1986-ו"התשמ(, נוסח משולב)קיבלו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון  .1.3

 . לאוכלוסייה החרדית

 1986-ו"התשמ(, נוסח משולב)בהתאם לחוק שירות ביטחון , יכלו לקבל פטור משירות צבאיגברים אשר  .1.4

 . אזרחי/אולם בחרו לבצע שירות צבאי, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית

 .בת זוגו הינה אישה חרדית כהגדרתה להלן .1.5

אופי הקהילה , כי חינוךאשר ייחודן בהקפדה הדתית שהן נוהגות בדר, יהודיות שומרות מצוות -נשים חרדיות .2

ואשר עומדות באחת מההגדרות , המבחינים בינן לבין שאר היהודיות שומרות המצוות, ואורחות החיים

 : הבאות

מוכרים שאינם רשמיים או מסוג , הם מוסדות לימוד חרדיים 18מקומות הלימוד של ילדיהן עד גיל  .2.1

 . שאינו רשמי במשרד החינוך שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר", פטור"

 . בן זוגן הינו גבר חרדי כהגדרתו לעיל .2.2

 . למדה בסמינר חרדי .2.3

 :יוצאים בשאלה .3

 : ת לאוכלוסייה זו נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים/לצורך הוכחה על השתייכות העובד

 סמינר חרדי/  העובד למד בישיבה קטנה. 

  בשל  1986 –ו "התשמ[, נוסח משולב]לעובד יש פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון

בהתאם לחוק שירות , גברים אשר יכלו לקבל פטור משירות צבאי. השתייכותם לאוכלוסייה החרדית

אולם בחרו לבצע שירות , בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית 1986-ו"התשמ(, נוסח משולב)ביטחון 

 .שנים ממועד סיום שירותם 5 -אזרחי ובלבד שטרם עברו יותר מ/יצבא

 :אנשים עם מוגבלות .4

המוסד : נא לצרף קביעה בת תוקף של גורם מוסמך, לאוכלוסייה זו התלמיד/הלצורך הוכחה על השתייכות 

 . לפחות% 20משרד הביטחון או משרד הבריאות כי הוא בעל נכות של , לביטוח לאומי

 . מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה -יוצאי אתיופיה .5

 : נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים , לאוכלוסייה זו התלמיד/הלצורך הוכחה על השתייכות 

 צילום קריא של תעודת זהות כולל ספח של העובד או של אחד ההורים שנולד באתיופיה. 
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  21מתוך  21עמוד  01/02/2022 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'זנספח 

 2מתוך  2עמ' 

 ותיתוכני כלים או "או ומטופל ע/באחת מלשכות הרווחה העירונית ואדם אשר יש לו תיק  - אוכלוסיית רווחה .6

 . תעסוקה של אגף תעסוקת רווחה במינהל

 : נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים, ת לאוכלוסייה זו/לצורך הוכחה על השתייכות העובד

 במשרד המחלקה לשירותים חברתיים : אישור על הכרת העובד כמוכר ברווחה מאחד הגורמים הבאים

(; מרכזים לטיפול בעוני והדרה)מרכזי עוצמה (; מרכז תעסוקה משרד הרווחה)מרכז הזדמנות ; הרווחה

 . מטה האגף לשירותי תעסוקה לאוכלוסיות הרווחה; מרכזי שיקום

 . רקסיים'דרוזים וצ, בדואים, ערבים - תושבי קבע או אזרחים בגילאי העבודה מהאוכלוסייה הערבית .7

 : נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים, ת לאוכלוסייה זו/השתייכות העובדלצורך הוכחה על 

  לומדהצילום קריא של תעודת זהות כולל ספח של . 

 . 1992ב "תשנ, כהגדרתם בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי - הורים עצמאים .8

  הבא נא לצרף את האישור, ת לאוכלוסייה זו/לצורך הוכחה על השתייכות העובד

  על השתייכות לאוכלוסייה זו תלמידהתצהיר. 

י כלים או "או ומטופל ע/צעירים אשר להם יש תיק באחת מלשכות הרווחה העירונית ו -"צעירים בסיכון" .9

 .של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודהתעסוקה  ותיתוכנ

 : מהאישורים הבאיםנא לצרף את אחד , לאוכלוסייה זו התלמיד/הלצורך הוכחה על השתייכות 

 המחלקה לשירותים חברתיים : אישור על הכרת העובד כמוכר ברווחה או מאחד הגורמים הבאים

מטה האגף לשירותי תעסוקה , תכנית מרחב לקידום תעסוקה ביתד, תכנית יתד; במשרד הרווחה

 לאוכלוסיות הרווחה

  סיות בזרוע העבודהכמוכר בתכניות תעסוקה של מינהל תעסוקת אוכלו תלמידהאישור הכרת. 

  בנוסף יש לצרף צילום קריא של תעודת זהות כולל ספח של העובד . 

נשים וגברים המטופלים תעסוקתית באחת ממסגרות השיקום של משרד  -אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי .10

מינהל או תוכניות תעסוקה של /י כלים ו"הלב או ע/אופק נשי/בשבילך/סלעית: הרווחה לאוכלוסיית קצה כגון

 .תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה

 : נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים  ,לאוכלוסייה זו התלמיד/הלצורך הוכחה על השתייכות 

 ת ומשתייך לאוכלוסייה מאחד הגורמים הבאים/ת כמוכר/אישור על הכרת העובד : 

 מרכז )זדמנות מרכז ה, הלב/אופק נשי/בשבילך/סלעית -ת התעסוקה בגופי השיקום הבאים/רכז

ת /ס המחלקה לשירותים חברתיים בעיר בה מתגורר"עו, ת/ת העובד/בעיר בה מתגורר( תעסוקה

 . מנהלת תחום בכיר תעסוקת נשים במינהל תעסוקת אוכלוסיות / ת/העובד

 


