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 On the Job Training (OJT) עבודהבמסלול הכשרה נוהל 

 כללי  1

הכלכלה  במשרדזרוע העבודה  נת, מעוניי24.8.08מתאריך  3995בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .1.1

להפעיל באמצעות האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם )להלן: ( : "המשרד")להלןוהתעשיה 

למקצועות הדורשים עבודה ב ישראלים מסלול הכשרה ייחודי לצורך הכשרת עובדים"האגף"( 

להלן: , On the Job Training)או רישוי  בחקיקה הכשרה וחניכה, אך אינם דורשים הסמכה

"OJT" .) 

במסגרת מסלול זה ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט עובדים חדשים כעובדים מן המניין  .1.2

אותו  ,על פי מטלות תפקיד של המעסיק, כאשר ההכשרה מתבצעת בעזרת חונך בעבודהולהכשירם 

 מעמיד המעסיק. 

בתקופת והחונך ניתן למעסיקים הזכאים על פי הוראה זו הוא מימון חלקי של שכר העובד ה מענקה .1.3

 . ההכשרה

 הגדרות  2

  "הכשרה וחניכה" .2.1

חונך ומתפרס על תקופה של חודשים ספורים, ההמודרך על ידי של  לימוד תוך כדי עבודה מעשית,

  הנדרש לטובת הכשרת העובד לביצוע משימות מקצועיות מורכבות וביצוע תפקידו במיומנות.

 "מענק הכשרה וחניכה" 2.2

ובגין העמדת חונך האחראי להכשרת העובדים מענק שניתן למעסיק בגין הכשרת העובד, 

 המאושרים.

 "חונך" 2.3

אשר יהיה אחראי להכשיר קבוצת  ,המעסיק או המעסיק עצמו, מטעם עובד מקצועי בעל ותק

  .התפקיד עובדים הנחנכים בהתאם למטלות

  "מעסיק" 2.4

 תאגיד או עוסק מורשה או עוסק פטור המעסיק עובד אחד לפחות. 

  "משרה מזכה במענק" 2.5

(, 'ה'נספח ולגבי אנשים עם מוגבלות )כהגדרתם ב שעות חודשיות 135-משרה בהיקף שלא יפחת מ

 .שעות 67.5-א יפחת מהעסקה בהיקף של

 "מזכה במענקשכר " 2.6

חול על עובדים הזכאים תלא  הגדרה זו .במשק  לפחות על שכר המינימום 20%-עולה בברוטו השכר 

 בעלי יכולת עבודה מופחתת. לשכר מינימום מותאם לעובדים עם מוגבלות

 פת""אוכלוסייה מועד  2.7

, יוצאים בשאלה, אתיופיהיוצאי חרדים, ' וכהגדרתן בנספח  מי שנכלל באחת האוכלוסיות הבאות

 צעירים בסיכון, הורים עצמאיים,, רקסים, אנשים עם מוגבלויות'וצ , דרוזיםערבים, בדואים

 ., אוכלוסיה בקצה הרצף הטיפוליחהאוכלוסיית רוו

 "גוף מפעיל" 2.8

 חברת תפעול שתפקידה לקלוט את בקשות המעסיקים ולהעביר תשלומים. 

 "יישובי עוטף עזה" 2.9
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או כל החלטה אחרת המאריכה את  21/9/2014מיום  2017בהחלטת ממשלה מס'  כהגדרתם

 זאת. החלטת הממשלה

 "יישובי הדרום"  2.10

אחרת המאריכה את או כל החלטה  23/9/2014מיום  2025כהגדרתם בהחלטת ממשלה מס' 

 החלטת הממשלה זאת.

 :עובד העונה על אחת החלופות הבאות -" עובד חדש" 2.11

 לא הועסק ע"י אותו המעסיק במישרין או בעקיפין. 2.11.1

 נקלט לתפקיד אחר במהותו.ו יום 60שוהה בחל"ת למעלה מ, הועסק בעבר ע"י המעסיק 2.11.2

 עובדים בגינם ניתן להגיש בקשה למסלול זה 3

במשך זמן אצל מגיש הבקשה  מועסקיםעובדים שביום הגשת הבקשה עבור רק ניתן להגיש בקשה  .3.1

 . יובהר כי יאושרו רק בקשות בגין עובדים קיימים.יום 60 עדשל 

 .4על התנאים הרשומים בסעיף אשר עונה  להכשרה מקצועית ע"י המעסיק יםהנדרש יםעובד .3.2

 

 מקצועות ההכשרה  4

לטובת ביצוע משימות במסגרת המסלול ניתן להכשיר עובדים לתפקיד הדורש הכשרה וחניכה  .4.1

 מקצועיות מורכבות.

  פעולתם הוא שעיקרמקצועות  בגין בקשה להגיש ניתן לא .4.2

 משקאות או מזון הגשת

 משקאות הכנת

 ו/או קבלת תשלום תמורת מוצר ו/או סדרנות ו/או מתן שירות בחנות  מכירה

 חדריאו /ו תרבות מופעיאו /ו אירועיםאו /ו במסעדות סדרנותאו /ו אורחים הושבתאו /ו קבלה

 אוכל

 ניקיון

 (E )רשיון מסוג למעט נהיגה על רכב כבד נהיגה

 אלטרנטיבית או משלימה רפואה

ניתן לקבל עובד בעל התעודה לא ניתן להכשיר למקצועות בהם נדרשת תעודת רישוי או הסמכה.  .4.3

ולחנוך אותו במסגרת מסלול זה למטלות והמיומנויות הייחודיות לתפקיד אליו  הנדרשת,להכשיר

 הוא מיועד.

ככל שהעובד נדרש להיות בעל תעודת רישוי או הסמכה לצורך ביצוע העבודה, באחריות המעסיק  .4.4

 .ושהינה בתוקף לוודא כי העובד אכן מחזיק בתעודה זו

 וחניכה הכשרה תכנית 5

תכנית הכשרה וחניכה המעסיק יבנה  באמצעות חונך. לשם כךובדים את הע להכשירהמעסיק נדרש  .5.1

התפקיד בהן צריכים העובדים להיות בקיאים בתום תקופת מיומנויות משך החניכה את יפרט ובה 

שרה וחניכה תבנית תכנית הכ .תיוהנדרשות לטובת רכישת המיומנו המשימותואת  ההכשרה

  .ו'כנספח ופיעה מ

 לכך.  שיידרשתכנית ההכשרה תישמר אצל המעסיק ותומצא לידי המשרד או מי מטעמו ככל  .5.2
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 חונך/ חונכים 6

הכשרתם של חניכותם ו, אשר תפקידם לעקוב אחר חונך או רשימת חונכיםלכל עובד יוגדר  .6.1

אחר התקדמותם עקוב לותכנית ההכשרה, פי -רלוונטית עלעבודה בשילובם הנחנכים תוך העובדים 

 המקצועית. 

  :תנאים הבאיםעל כל אחד מהחונכים לעמוד ב .6.2

 .בעבודה במקצוע לגביו נדרשת ההכשרהלפחות ניסיון של שנתיים   .6.2.1

ולעבוד הכשרה וניסיון מתאימים על החונך להיות בעל  ,עיותלטובת הקניית מיומנויות מקצו .6.2.2

  לפי כללי המקצוע המקובלים.

התעסוקתי וההסמכות המקצועיות של החונכים יצורפו  הניסיוןקורות החיים המפרטים את  .6.2.3

כאמור, תכנית ההכשרה תישמר אצל המעסיק ותומצא לידי לתכנית ההכשרה והחניכה. 

 המשרד או מי מטעמו ככל שיידרש לכך. 

 משך העסקההתחייבות ל 7

תלושי  6 מגיש הבקשה להציג ידרשקבלת המענקים בגין הכשרת עובדים חדשים במסלול זה  לצורך .7.1

 שכר בגין חודשי העסקה מלאים.

להשלים את  , על המעסיקמקרים בהם הופסקה ההעסקה בפועל עקב מגבלות בשל נגיף הקורונהב .7.2

 חודשים )לא כולל ההפסקה המאולצת(. 6-ההכשרה וההעסקה ל

 המענקסכום  8

 המעסיקים הזכאים על פי הוראה זו יקבלו את סכומי הסיוע הבאים:  .8.1

)כמוגדר מזכה במענק משרה עובד חדש, המועסק ב וחניכתהכשרה עבור  :וחניכהמענק הכשרה  .8.1.1

 כולל מע"מ. ₪ 10,000ישולם למעסיק מענק הכשרה וחניכה בסך  ,לעיל(

עובד השייך לאוכלוסייה  הכשרת וחניכתעבור  :אוכלוסייה מועדפתנוסף בגין הכשרת מענק  .8.1.2

 .כולל מע"מ₪  2,000ישולם למעסיק מענק נוסף בסך  ,מועדפת כהגדרתה לעיל

: עבור הכשרה וחניכה של עובד חדש המועסק במשרה מזכה במענק, מענק השמה בשכר גבוה .8.1.3

החודשים, ישולם מענק השמה בשכר גבוה  6לחודש בממוצע במהלך ₪  8,500בשכר העומד על 

 .2-ו 1פים בסעי יםזאת בנוסף למענק₪,  5,000העומד על 

 שלום המענקיםת 9

 הבא באופן , לפי בחירת מגיש הבקשה,תשלומים בשני או אחד בתשלום המענקים את לקבל ניתן

תלושי שכר בגין חודשי  שישהתשלום בצירוף  דרישת לשליחת בכפוף –אחד בתשלום המענק קבלת .9.1

העסקה מלאים או אישור חתום ע"י רו"ח המפרט את שמות העובדים, תעודות זהות, תאריך קליטה 

 במסגרתדרישת התשלום תיעשה  שליחתעפ"י הגדרת השכר במסלול זה.  ששולם השכראצל המעסיק, 

  מיום אישור הבקשה. חודשים קלנדריים 9 על תעלה שלא זמן

 תשלומים בשני המענק קבלת .9.2

בכפוף לשליחת דרישת תשלום ראשונה לא יאוחר מארבעה חודשים מיום תחילת  ינתנו המענקים  .9.2.1

תלושי שכר על חודשי העסקה מלאים או אישור חתום ע"י רו"ח המפרט  2ההעסקה, כנגד הצגת 

 עפ"י הגדרת ששולם השכראת שמות העובדים, תעודות זהות, תאריך קליטה אצל המעסיק, 

 מסך המענק שאושר.  40%זה. גובה המענק יהיה בשיעור של  השכר במסלול
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תלושי  4דרישת תשלום שניה תוגש לא יאוחר מתשעה חודשים מיום תחילת ההעסקה. כנגד הצגת  .9.2.2

, על חודשי העסקה מלאים של העובדים המעידים על רצף 9.1.3.1שכר נוספים על האמור בסעיף 

 המענק שאושר. מסך 60%העסקה. גובה המענק יהיה בשיעור של 

עם דרישת התשלום  ישולמו מענק בגין הכשרת אוכלוסייה מועדפתו מענק השמה בשכר גבוה .9.2.3

 השנייה. 

 יודגש כי:  .9.3

מעסיק לא יהיה זכאי למענק מכח נוהל זה ככל שקיבל תמיכה או מענק ממשלתי בגין הכשרת  .9.3.1

 או קליטת עובדים אלו.

זכאי לקבל מענק ביישובי הדרום או ביישובי עוטף עזה עסיק , מ9.2.1בסעיף על אף האמור  .9.3.2

 אחר.  וללמיכה בגין קליטה או הכשרה בכל מסגם בהינתן קבלת תבהתאם להוראה זו 

תן המענקים כפוף לאישור התקציב מידי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולתקציבו המאושר מ .9.3.3

 של המשרד. 

שיסתיים התקציב, יפרסם המשרד  בקשות תקינות שעומדות בתנאי נוהל זה יאושרו, ככל .9.3.4

 באתר האינטרנט "זירת המעסיקים" כי לא ניתן עוד להגיש בקשות במסגרת נוהל זה.

 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה 10

תוגש יום מיום הגשת הבקשה  60 עדמגיש הבקשה  אצלבגין הכשרת עובד המועסק  למענקהבקשה  .10.1

ויצורפו לה  /https://govextra.gov.il/labor/bizlabor/ojt ,"זירת המעסיקים" באתרבמלואה 

 אישורים כמפורט להלן: 

 בקשה לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים -נספח א' .10.1.1

הצהרת מעסיק וכתב התחייבות לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים במסלול  -נספח ב' .10.1.2

OJT  ולא יאוחר מהגשת דרישת  ה)ניתן להשלים חתימת עו"ד על הנספח לאחר אישור הבקש

 (התשלום הראשונה

 בנק המאשר את פרטי החשבוןאישור ניהול חשבון  .10.1.3

אישור מעמד משפטי )חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור( ואם המעסיק הוא תאגיד יגיש  .10.1.4

 .גם תעודה בדבר רישום תאגיד

 אישור לצורך ניכוי מס + אישור ניהול ספרים בתוקף .10.1.5

והיום הקובע להגשת  לא תטופל, 10.1 לעיל אחד מהמסמכים המנויים בסעיףבקשה שלא יצורף לה  .10.2

 ה.הבקשה יהיה יום הגשת הבקשה במלוא

 

 בחינת הבקשה 11

בהתאם לנוהל  הגוף המפעיל יקלוט את הבקשה ויוודא תקינות והימצאות כלל טפסי הבקשה. .11.1

 .שנקבע בין המשרד לגוף המפעיל

נחוץ לשם קבלת שלדעתו רשאי לדרוש מהמעסיק כל מסמך או פרט או הגוף המפעיל המשרד  .11.2

 תו, או לערוך ביקור אצל המעסיק.החלטה בבקש

או דחייה מנומקת של בקשה שהוגשה במלואה אישור  ,הודעה על צורך בהשלמת מסמכים .11.3

 ימי עסקים. 5תוך  הבקשה תועבר מהגוף המפעיל

א בהליך של כינוס חשבון מוגבל ונמצסיק בעל במקרה בו המעלא יאושרו בקשות העומדות  .11.4

 נכסים או פירוק.
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קיום בהתאם ל יענוובמלואן לגוף המפעיל פי סדר הגעתן -על לבדיקההבקשות המלאות יובאו  .11.5

 .תקציביתרת 

 הבקשה פעולות המעסיק לאחר אישור  12

תלושי שכר בגין חודשי  6תשלום בצירוף  דרישת בכפוף לשליחת ינתנוכשרה והחניכה המענקי ה .12.1

העסקה מלאים או אישור חתום ע"י רו"ח המפרט את שמות העובדים, תעודות זהות, תאריך 

עפ"י הגדרת השכר במסלול זה. במסגרת זמן שלא תעלה על  ששולם השכראצל המעסיק,  קליטה

 מיום אישור הבקשה.  קלנדרייםחודשים  9

להגיש עד מועד דרישת  ישייה מועדפת אסמכתאות עבור מענק נוסף בגין הכשרת אוכלוס .12.2

בגין השתייכות לאוכלוסיה ככל שהמעסיק לא הצהיר על כך  תקציבלא ישוריין  התשלום.

 .הבקשהבמועד הגשת 

נוסח מוצע  על סיום ההכשרה. דירשאי להעניק לעובדים שהכשיר אישור מטעמו המעמעסיק  .12.3

 .'דמצ"ב בנספח 

המחוייבת, תוענק למעסיק אישור השתתפות עם סיום הכשרת העובדים ותקופת ההעסקה  .12.4

 ".OJTבתוכנית "הכשרה בעבודה 

 OJTוועדת הכשרה בעבודה  13

 OJTוועדת הכשרה בעבודה  הרכב .13.1

 יו"ר הועדה -מנהלת יחידת הכשרה למקצוע או מי מטעמה

 חבר -חשבת הזרוע או מי מטעמה

 חבר -יועמ"ש הזרוע או מי מטעמה

 חבר -מי מטעמותקציבאי/ת האגף להכשרה מקצועית או 

 חבר ומרכז הוועדה.  –מרכז/ת המסלול ביחידת הכשרה למקצוע או מי מטעמה

הוועדה תתכנס מעת לעת ותקיים דיון בבקשות ערעור, בממצאי בקרות,  סמכויות הוועדה: .13.2

 בבקשות מיוחדות. לוועדה סמכות לאישור ודחיית בקשות.

 :אופן קבלת ההחלטות .13.3

 הועדה תקבל את החלטותיה ברוב דעות.  .13.3.1

 עמדת החשבת או מי מטעמה תכריע בעניינים תקציביים.  .13.3.2

 עמדת היועמ"ש או מי מטעמה תכריע בעניינים משפטיים.  .13.3.3

 

 פיקוח ובקרה  14

המעסיק מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או מי מטעמו לרבות גורמים חיצוניים מטעמו לבקר  .14.1

-ידי המשרד, ולפעול על-קבעו עלההכשרה במועדים ובתנאים שייאת פעולותיו, לפקח על ביצוע 

 הנחיות המשרד, כפי שתינתנה מעת לעת.פי 

 אישור ה ביטול 15

להחליט על ביטול  ויהיה רשאיהפרה של תנאי הוראה זו יראה המשרד במקרים המפורטים להלן  .15.1

לקזז כספים אלו מכל תשלום  המענקים כולם, או חלקם, הן אלו ששולמו והן אלו שטרם שולמו
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לדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם עתידי למעסיק ו/או 

 מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל:  1961-בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 מתן דיווח או מסירת נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה או לאחריה. .15.2

הצהרת מעסיק וכתב התחייבות לביצוע מסלול  ':בנספח ב 20בסעיף  תובעונה על הכהמעסיק לא  .15.3

 .OJTהכשרת עובדים ישראליים במסלול 

אינו מבצע את ההכשרה, לרבות העסקת העובדים, לפי התחייבויותיו או לא ביצע מעסיק  .15.4

 .זו ובהתאם להוראה

 במעשה או במחדל.  -המעסיק איננו מקיים את כל התנאים הקשורים בקבלת המענקים .15.5

לרבות תנאי הבטיחות במקום של העובדים במקום העבודה תנאי ההעסקה  ככל שימצא כי .15.6

 העבודה, אינם עומדים בדרישות החוק.

 .תשלום המענקיםבנמצא כי המעסיק קיבל כפל תמיכות כמפורט  .15.7

 לעיל."פיקוח ובקרה" המעסיק לא שיתף פעולה עם בקרות של המשרד בהתאם לאמור בסעיף  .15.8

 תחולה 16

 בעבודה"מסלול הכשרה  1.2תוקף הוראה זו מיום חתימתה ומחליפה את הוראת המנכ"ל מס'  .16.1

 .26.10.2020(" מיום On The Job Trainingשל עובדים ישראליים )

 . 01.08.2022ועד ליום   01.02.2022תחולתה מיום פרסומה  .16.2

 נספחים  17

 ממנה.הנספחים המצורפים להוראה זו מהווים חלק בלתי נפרד 

 בקשה לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראליים : א'נספח  .17.1

במסלול  כתב התחייבות לביצוע מסלול הכשרת עובדים ישראלייםו הצהרת מעסיק :ב'נספח  .17.2

OJT  

 נספחים בסיום ההכשרה

 דיווח לצורך דרישת תשלום מענק הכשרה ומענק חניכה -'גנספח  .17.3

 נספחים כללים

 בעבודה  בהכשרההשתתפות  אישור -' דנספח  .17.4

 אוכלוסיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינן -' הנספח  .17.5

 תבנית תכנית הכשרה וחניכה -' ונספח  .17.6

            

  

            

   

                 
  

 2021ירושלים, שבט תשפ"ב,  פברואר  

 תאיר איפרגן

 

 הממונה על זרוע העבודה
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 ' אנספח 

 בעבודהבקשה להפעלת מסלול הכשרת עובדים ישראליים 

On the job training 

 המעסיקפרטי  1

 שם העסק
 מספר מזהה של העסק

 )ח.פ או עוסק מורשה או עוסק פטור( 
  תיק ניכויים מספר

   

 מורשה החתימהשם 

 

 מקום העסקת והכשרת העובדכתובת 

 עיר מספר רחוב

   

 פרטי התקשרות

 דואר אלקטרוני טלפון שם איש הקשר

   

 תחום פעילות העסק
 בעסקמס' עובדים 

 

מספר עובדים בסניף בו יועסק 

במידה והעובד יועסק ) העובד

 בסניף(

  (נפתחת)רשימה 

 

 והחונכים לכל תחוםפרטי ההכשרה  2

 מקצועות הבאים כמפורט ___ עובדים במקצוע/______עבור_וחניכה  המעסיק מעוניין לקבל מענק הכשרה

 להלן:

 :הנחנכיםלהלן פרטי העובדים 

שם  מס"ד

 פרטי

שם 

 משפחה

מגדר 

 זכר/

נקבה

 אחר/

ת"ז+ 

פרטי 

התקשרו

 ת:

העובד שייך 

לאוכלוסייה 

 -מועדפת

פירוט + 

 אסמכתא

מקצוע 

 ההכשרה 

שם החונך, 

תעודת 

זהות, טלפון 

 ומייל

 -תאריך תחילת ההכשרה

 ניתן להגיש בגין עובד

אצל  שנקלט לעבודה

ימים  60המעסיק עד 

 טרם הגשת הבקשה

 שכר

העובד 

 הצפוי 

בממוצע 

 6במהלך 
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 אבקש לקבל את המענקים  ,ככל שבקשתי תאושר

 לסמן:יש 

חודשי העסקה  4-חודשי העסקה מלאים ו 2לאחר חודשי העסקה מלאים/ בשני תשלומים  6בתשלום אחד לאחר 

 מלאים נוספים.

   

 שם החותם/מורשה חתימה מוסמך מטעם התאגיד ________________________

 

 תפקיד: ______________________חתימה ________________________

 

טלפון, 

טלפון 

 נוסף

 מייל

ע"פ המפורט 

 'הבנספח 

 

שימו לב כי 

ככל שלא 

ידווח על 

עובדים 

המשתייכים 

לאוכלוסיה 

מועדפת לא 

בגינם  ינתן

המענק בגין 

הכשרת 

אוכלוסיה 

 מועדפת

חודשי 

 העסקה 

שלא  

יסומן 

לגביהן 

כי 

העובד 

ישתכר 

מעל 

8,500  ₪

בנספח 

זה לא 

ישולם 

בגינם 

מענק 

בגין 

שכר 

 גבוה

1  

 

        

2  

 

        

3  

 

        

4  

 

        

5  

 

        



 

 

 
  20מתוך  9עמוד  01/02/22 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 

 

 

 

 

  יש לצרף את המסמכים הבאים :

  החשבוןבנק המאשר את פרטי אישור ניהול חשבון.  

 אישור מעמד משפטי )חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור( ואם המעסיק הוא תאגיד יגיש 

 גם תעודה בדבר רישום תאגיד.  

 אישור לצורך ניכוי מס + אישור ניהול ספרים בתוקף 

 

 מצהיר/ה כי  אני

  ,כי לעובדים ישנה התעודה הנדרשת. ווידאתילגבי מקצועות הדורשים רישוי או הסמכה לפי חוק 

מהבאים אחדפעולתם הוא  שעיקר במקצועות מועסקים לא המענקים מבוקשים בגינם העובדים: 

 משקאות או מזון הגשת
 משקאות הכנת

 ו/או קבלת תשלום תמורת מוצר ו/או סדרנות ו/או מתן שירות בחנות  מכירה
 חדריאו /ו תרבות מופעיאו /ו אירועיםאו /ו במסעדות סדרנותאו /ו אורחים הושבתאו /ו קבלה
 אוכל

 ניקיון
 (Eלמעט נהיגה על רכב כבד )רשיון מסוג  נהיגה

 אלטרנטיבית או משלימה רפואה
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 נספח ב' 

 OJT-הצהרת המעסיק וכתב התחייבות לביצוע מסלול הכשרת עובדים ב

                 

 שם המעסיק _______________ 
 

 )מחק את המיותר( __________/  מס' עוסק מורשה  ____________מס' תאגיד 
 

 ________פקס  __________טלפון  _______________ כתובת מלאה של המעסיק 
 

שם מורשה  ______________מס' זהות  _________"(המעסיק)להלן: "שם המנהל 
 החתימה_____________ ת"ז__________

 
לאחר ולבקשתי מתאריך ______________ OJT (On the job training  )לנוהל הכשרה בעבודה בהתאם 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן :

 ידוע לי כי התחייבות המעסיק תקפה ותחול לאורך כל תקופת המסלול הקבועה בהוראה.  .1

 ידוע לי כי קבלת התשלום במסגרת נוהל זה מחייבת עמידה בתנאים המפורטים בנוהל זה. .2

 לפחות על שכר 20%-המעסיק מתחייב שהשכר החודשי שישולם לעובדים עולה ב .3

 המינימום.  

המעסיק מתחייב להודיע באופן מיידי לזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על  .4

שיחול ביחס להצהרותיו, לרבות לעניין מעמדו המשפטי וכן, כל שינוי ביחס לפרטים שנמסרו כל שינוי 

 בטופס הבקשה של המעסיק.

 ידוע לי שלא ישולמו מענקים כמפורט בהוראה או כל תשלום או תמורה כלשהי עבור עובד .5

 שייקלט למקום העבודה שלא עפ"י התחייבויותיי כמפורט בהוראה והנני מתחייב שלא  

 לבוא בדרישות אל המשרד בקשר לקליטת אותו עובד.  

 מתחייב לבנות תכנית חניכה עם פירוט המיומנויות הנדרשות ולהציגה בעת הצורך וככל .6

 שיעלה מצד המשרד או מי מטעמו.  

 החונך שהוגדר לצורך ביצוע התכנית עומד בפרופיל הנדרש לחניכה ופרטיו מאומתים. .7

 בות פרטי העובדים הינם נכונים ותקינים. כל הפרטים שנמסרו בבקשה זו לר .8

 ביחסי עובד מעסיק ותוך הקפדה על מתחייב להכשיר ולהעסיק את העובדים הנחנכים .9

 מילוי הוראות כל דין, לרבות ביטוח העובד על פי דין ושמירה על כל כללי הבטיחות הגהות  

 ספק לעובדים  והבריאות התעסוקתית והטמעתם בתהליך ההכשרה. כן מתחייב המעסיק ל  
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 הנחנכים בכל תקופת ההכשרה וההעסקה ציוד מגן אישי, ציוד עבודה ואמצעים כנדרש לפי  

 כללי הבטיחות וההסכמים הקיבוציים וכמקובל אצל המעסיק )כולל ביגוד, נעלי עבודה,  

 ארגז כלים וכדומה(. המעסיק מתחייב לנהל פנקס הדרכת בטיחות בכל תקופת ההכשרה.  

 כי איני רשאי לגבות מהעובדים הנחנכים כל תשלום בקשר עם ההכשרה ו/או עבורידוע לי  .10

 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כתב ההתחייבות המצורף.  

מתחייב לשתף פעולה עם בקרות שתבצע זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  .11

אם יתגלה כי לא עמדתי בתנאי הנוהל, יוכל המשרד לבטל  לצורך וידוא עמידה בתנאי הנוהל, וידוע לי כי

 את מתן הסיוע שאושר לי ולא לאשר קבלת תמיכה נוספת, ואף לפעול בהתאם לדרכים המנויות בחוק.

 לא התקבל סיוע מגוף ממשלתי אחר עבור הכשרת העובד שייקלט לעיסוק המבוקש .12

 בי עוטף עזה ויישובי הדרום ,ומתחייב שלא להגיש בקשה לקבלת סיוע כאמור )למעט ישו  

 פרט למתן המענקים, בכפוף לעמידה בדרישות כמפורט בהוראה,כאמור בנוהל( קרי,   

 המשרד לא ישתתף בתשלום נוסף כלשהו בקשר עם ביצוע ההכשרה במסלול זה או בקשר  

 עם התחייבויותיו של המעסיק לפי הוראה זו.  

 ול כפופים למגבלות התקציב.ידוע לי כי התשלומים בתמורה להפעלת המסל .13

 פי כתב התחייבות זה, אינן ניתנות להמחאה או להעברה-ידוע לי כי זכויותיי וחובותיי על .14

 לצד שלישי וזכויותיי )לרבות זכותו לבצע ההכשרה או זכאותו לקבלת כספי המענקים, אם  

  אכן יימצא זכאי( אינן ניתנות לשעבוד לצד שלישי.   

 במסמכים ובאישורים תקפים בהתאם להוראות כל חוק וכל דין מאתמתחייב להחזיק  .15

 הרשויות המוסמכות להנפיקם ולהציגם למשרד בכל עת שידרוש ולאפשר לנציגי המשרד  

 לבקר בעסק בכל עת לשם פיקוח על ביצוע ההכשרה על פי ההוראה.   

 ם של עובדיםהנני ו/ או בעל השליטה בעסק, מקיימים חובותינו בדבר שמירת זכויותיה .16

 המועסקים ומתחייב להמשיך ולשמור על זכויות אלו במשך כל תקופת קבלת הסיוע  

 מזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  

 איני בעל חשבון מוגבל ואיני נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק. .17

בשל  2011 -אני מצהיר כי לא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב .18

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

 חוק. להגשת הבקשה, וככל שהוטל עלי עיצום כספי כאמור העיצום שולם ולא עוכבו תשלומים לפי ה

אני מאשר למינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 להעביר כל מידע בעיניין זה. 

 הנני ו/ או בעל השליטה בעסק לא הורשענו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת .19

עד  290ת לפי סעיפים הסיוע מזרוע העבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעבירו

-, ולפי סעיפים בחוק עובדים זרים,  התשנ"א1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383,  297

, הנוגעים להעסקה שלא כדין )כולל קבלן ומעסיק בפועל, מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי()סעיפים 1991

לים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצועה העבירות )ג(( ולמיטב ידיעתם לא מתנה2(, 4)-( ו3)ב(,)2)א(,2

כאמור, נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים.

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

 ______________________________בעלי השליטה במבקש הינם: __________  
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קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת ______________, לכל עובדיי  .20

, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי, אם מחוקי העבודה כמתחייב

ששר  1969-ית הדין לעבודה, תשכ"טחלים עליו, )ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק ב

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 

( ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב 1995-תשנ"ה

בדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעו

 העובדים שיועסקו על ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 במקום המתאים( Xהנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה: )יש לסמן  .21

  המעסיק לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי

 חוק שכר מינימום.

  המעסיק הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום

 אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחרונה עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 

 -לעניין סעיף זה

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -ה" "בעל זיק 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  )ב( 

י האדם דומים במהותם כאמור של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בנ

 ;לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

שנעברה  הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים  -"הורשע" 

 (. 31.10.2002אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 .1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א -"חוק עובדים זרים"

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 ה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.החזקה של שלוש -"שליטה מהותית"

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________ ____________________ ________________ 

 חתימה וחותמת     שם     תאריך         

 

 הריבועים המופיעים מטה: 2בתוך  vיש לסמן 
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22.     ההוראה והבנתי את תוכנה של ההוראה, הנני בעל יכולת לבצע את כל האמורקראתי את 

 בה ומתחייב לקיים את כל האמור בה.  

   הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בבקשה זו, לרבות כל נספחיה ומתחייב להודיע לאגף על כל

         וע השינוי.שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס, לרבות בנספחיו, סמוך ככל הניתן לביצ

 

 

 שם החותם/מורשה חתימה מוסמך מטעם התאגיד ________________________

 

 תפקיד: ______________________חתימה ________________________ 

 

 אישור  עו"ד

 

__________ חתם/חתמו על כתב ההתחייבות  -פי דין כ-הריני מאשר בזאת כי המעסיק רשום בישראל על

פני ומוסמכים לחתום עליו ל  כמופיע בנספח ב' לנוהל זה  OJT-מסלול הכשרת עובדים ישראליים בלביצוע 

 בשם המעסיק. 

 

______________ חתם/ חתמו על תצהיר בדבר -הריני מאשר בזאת כי המעסיק רשום בישראל על פי דין כ

בפניי ומוסמכים לחתום ' בבנספח היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום כמופיע 

  עליו בשם המעסיק.

      

 

 

אשר חתם בפניי, והריני לאשר כי הוא מוסמך לחתום בשם       מס' זהות         הנני מאשר חתימת 

 המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה.

       מספר רישיון         שם מלא של עו"ד  

 

 חתימה וחותמת _____________ תאריך:__________________________

 

 רשימת ההפרות:

  1951-( לחוק חופשה שנתית, תשי"א2-9מתן חופשה שנתית לפי פרק שני )סעיפים. 

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

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

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

1951. 

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

 .1951-( לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א10-19הרביעי )סעיפים 
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  1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 9איסור העסקה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף. 

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

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

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

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

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

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

1953. 

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

 היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

 1958-א לחוק הגנת השכר, תשי"ח25ברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף הע. 

  1958-( לחוק הגנת השכר, תשי"ח1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף. 

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

  ב( לחוק הסכמים יד33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף(

 .1957-קיבוציים, התשי"ז

 .תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה 

  1991-( לחוק עובדים זרים, תשנ"א9)ב()2איסור ניכוי סכומים משכרו של העובד הזר לפי סעיף; 

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

 ;1991-)ג( לחוק עובדים זרים, תשנ"א2לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 

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

 .1991-)ג( לחוק עובדים זרים, תשנ"א2לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 
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 נספח ג

 

 דיווח לצורך דרישת תשלום מענק הכשרה וחניכה  הנדון:

 

  עבדו  הבקשה בטופסהוגשו על ידי פרטיהם בגינם מבוקש התשלום אשר הריני לאשר כי העובדים

 תחת הדרכה וליווי החונכים, בהתאם לתכנית ההכשרה.

  נתנו את הסכמתם  הבקשה בטופסהוגשו על ידי פרטיהם אשר הריני לאשר כי העובדים הנחנכים

 מצורפים.ככל שלהעברת תלושי השכר 

  ,הנני מודע/ת כי אי גילוי נאות של נתוני ההעסקה יגרור, בנוסף לכל זכות הקיימת למשרד על פי כל דין

 ביטול הזכאות לקבלת המענקים הנוכחיים ובעתיד.

 

 

 שם החותם/מורשה חתימה מוסמך מטעם התאגיד ________________________

 

 תפקיד: ______________________חתימה ________________________

 

 

 יש לצרף

אישור חתום ע"י רו"ח המפרט את שמות תלושי שכר רצופים של העובדים או  6-קבלת מענק בתשלום אחדל

 .העובדים, תעודות זהות, תאריך קליטה אצל המעסיק, השכר ששולם עפ"י הגדרת השכר במסלול זה

תלושי שכר  2/4 -חודשים נוספים של העסקה 4אחרי חודשיים רצופים ואחרי  -בשני תשלומיםקבלת מענק ל

אישור חתום ע"י רו"ח המפרט את שמות העובדים, תעודות זהות, תאריך קליטה אצל או  רצופים של העובדים

 המעסיק, השכר ששולם עפ"י הגדרת השכר במסלול זה
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 ד' ספח נ

 

 OJT -עבודהבה בהכשרהשתתפות  אישור

 

 שם פרטי ____________ שם משפחה ___________

 _מספר תעודת זהות _________________________

 

 (OJT)בעבודה סיים/ה הכשרה          

 

 במפעל/חברה _____________________________

 _____________התמחות _______________ בענף

 ____________ בהיקף שעות

 

 המפעל י החברה /יד-עמד בתכנית הכשרה שהוגדרה עלהנ"ל 

 

 שנת ___________    _______ לחודש יום _____

 

 _____________________________ שם המעסיק

 

 אישור זה אינו מהווה תעודת הכשרה מקצועית.
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 נספח ה'

 אוכלוסיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינן

 גברים חרדים .1

יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות 

ו יש ורך הוכחת השתייכות לאוכלוסייה זלצהחיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות. 

 לצרף אחד מהאישורים הבאים:

 בשל השתייכותם  1986 -וסח משולב[, התשמ"ולעובד יש פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון ]נ

לאוכלוסייה החרדית. גברים אשר יכלו לקבל פטור משירות צבאי, בהתאם לחוק שירות ביטחון )נוסח 

 .בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית, אולם בחרו לבצע שירות צבאי/אזרחי 1986-משולב(, התשמ"ו

  דות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג הם מוס 18עד גיל ילדי העובד מקומות הלימוד של

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

 קטנה ישיבה"העובד למד ב". 

 זספח של ת. לבנוסף יש לצרף צילום קריא כול 

  

 נשים חרדיות .2

  אחד מהאישורים הבאים: אתלצרף זו נא  לאוכלוסייהעובד/ת  הוכחה על השתייכות לצורך

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

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

  בישיבה קטנה. למד אישור על כך שבן הזוג של העובדת 

  בסמינר חרדי. למדה העובדת 

 ספח של ת.ז  לבנוסף יש לצרף צילום קריא כול 

 

 יוצאים בשאלה .3

  אחד מהאישורים הבאים: אתלצרף זו נא  לאוכלוסייההעובד/ת  לצורך הוכחה על השתייכות

  העובד למד בישיבה קטנה / סמינר חרדי 

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

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

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

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

 

 -עם מוגבלות אנשים .4

המוסד : קביעה בת תוקף של גורם מוסמךנא לצרף , הוכחה על השתייכות העובד/ת לאוכלוסייה זולצורך 

 לפחות.  20%לביטוח לאומי, משרד הביטחון או משרד הבריאות כי הוא בעל נכות של 
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 יוצאי אתיופיה  .5

 מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה. 

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

  של אחד ההורים שנולד באתיופיה. של העובד אוכולל ספח  תעודת זהותקריא של צילום 

  

 אוכלוסיית רווחה .6

וקה של אגף אדם אשר יש לו תיק באחת מלשכות הרווחה העירונית ו/או ומטופל ע"י כלים או תוכניות תעס

 תעסוקת רווחה במינהל. 

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

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

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

 מרכזי שיקום; מטה האגף לשירותי תעסוקה לאוכלוסיות הרווחה. 

 

 תושבי קבע או אזרחים בגילאי העבודה מהאוכלוסייה הערבית  .7

  .ערבים, בדואים, דרוזים וצ'רקסיים

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

 ספח של העובד תעודת זהות כולל קריא של צילום.  

 

 הורים עצמאים .8

  .1992שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב כהגדרתם בחוק סיוע למשפחות 

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

  זו לאוכלוסייההעובד על השתייכות תצהיר  

 

 "צעירים בסיכון" .9

תעסוקה  צעירים אשר להם יש תיק באחת מלשכות הרווחה העירונית ו/או ומטופל ע"י כלים או תוכניות

 של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה.

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

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

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

 הרווחה

 אישור הכרת העובד כמוכר בתכניות תעסוקה של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה 

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

 

 אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי .10
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נשים וגברים המטופלים תעסוקתית באחת ממסגרות השיקום של משרד הרווחה לאוכלוסיית קצה כגון: 

סלעית/בשבילך/אופק נשי/הלב או ע"י כלים ו/או תוכניות תעסוקה של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע 

 העבודה.

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

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

סלעית/בשבילך/אופק נשי/הלב, מרכז הזדמנות )מרכז תעסוקה( בעיר בה  -בגופי השיקום הבאים

ם מתגורר/ת העובד/ת, עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים בעיר בה מתגורר/ת העובד/ת /מנהלת תחו

 בכיר תעסוקת נשים במינהל תעסוקת אוכלוסיות. 
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 ו'נספח 

 

 תבנית תכנית הכשרה וחניכה 

 

 -פרטי ההכשרה

 _______________________________שם ההכשרה : _________________________

 : ______________________________________________________________מקצוע

 _______________________________________________________משך ההכשרה: 

 

 -ים/פרטי העובד

 כתובת מייל מספר טלפון שם העובד 

1    

2    

3    

4    

 

 -ים/פרטי החונך

 כתובת מייל מספר טלפון שם החונך 

1    

2    

3    

4    

 

 -תוכנית ההכשרה והחניכה

חתימת 

 החונך

תאריך  מספר שעות הערות

 ביצוע

  רשימת נושאים  התכניםפירוט 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 

 


