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 בשיתוף מעסיקים מקצועיות להכשרות "ירוק"מסלול נוהל 

 כללי .1
 

 , )להלן:הכלכלה והתעשייהמשרד זרוע העבודה שבהאגף הבכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם ב

לדורשי עבודה לקראת  בשיתוף מעסיקים הכשרה מקצועית לעודדבהתאמה( מעוניין  "משרד"וה "האגף"

 עבודה.שוק השילובם ב

להכשיר עובדים מיומנים  או למוסדות הכשרה ניתנת אפשרות למעסיקיםהירוק" מסלול ה"במסגרת 

תקיים יש ובתנאי, בנוהל מהיר האגףבמימון  ,ע"י האגףובמקצועות לא מוכרים במקצועות מוכרים חדשים 

  בעבודה אצל מעסיקים.ההכשרה השמה של בוגרי אחוז 

ביצירת כיתות לימוד מלאות אשר בוגריהן יושמו במקומות מסלול זה יופעל ע"י גוף מפעיל שתפקידו לסייע 

עבודה, ע"י חיבור בין מעסיקים לבין מוסדות הכשרה או לחילופין לסייע למעסיקים להקים כיתה 

 במתקניהם.

 

  שילוב של הכשרה עם מעסיקים ותהמקיימ אפשרויות ההכשרה .2
 

 והל זה מאפשר נתיבי פעולה שונים:נ

 המבקש ללמד מקצוע אליו קיבל , המציג שיתוף פעולה עם מעסיקיםגףמוסד הכשרה המוכר ע"י הא ,

  .הכרה מהאגף

  בקש המהמציג שיתוף פעולה עם מעסיקים, , (גוף ממשלתי אחרע"י ע"י האגף או )מוסד הכשרה המוכר

 .ללמד מקצוע אחר המוכר ע"י האגף

  המבקש עולה עם מעסיקים, המציג שיתוף פ, גוף ממשלתי אחר(ע"י או  ע"י האגף)מוסד הכשרה המוכר

 .אגףמוכר ע"י הללמד מקצוע שאינו 

 אגףבקש ללמד מקצוע מוכר ע"י ההמ , המציג שיתוף פעולה עם מעסיקים,מוסד הכשרה שאינו מוכר. 

 ע"י  בקש ללמד מקצוע שאינו מוכרהמ , המציג שיתוף פעולה עם מעסיקים,מוסד הכשרה שאינו מוכר

 .אגףה

  אגףהמוכר ע"י המקצוע בקש ללמד במתקניו הממעסיק. 

  אגףמוכר ע"י הבקש ללמד במתקניו מקצוע שאינו הממעסיק. 

 
 הגדרות  .3

 
 המופיעים בהוראת מנכ"ל זו:הגדרות למונחים 

 ."ירוק"ה תפעול המסלוללי המשרד "נבחרה עחברת תפעול ש -גוף מפעיל .3.1

 .הכלכלה והתעשיהיחידת סמך במשרד  -זרוע העבודה .3.2

מוסד הכשרה אשר קיבל הכרה מהאגף ללמד את המקצוע המבוקש  -ע"י האגף מוסד הכשרה מוכר .3.3

 בהתאם לנוהל מוסדות הכשרה עסקיים.

הנכללים ברשימת המקצועות המוכרים באתר  ומגמות לימוד מקצועות – מקצועות המוכרים ע"י האגף .3.4

  -המוכרים באגףומגמות הלימוד האינטרנט של האגף. בבחירת ה"ענף" תיפתח רשימת המקצועות 

c?skip=0-adults-training-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/manpower 

בלות העסקה בהיקף ולגבי אנשים עם מוג .שעות חודשיות 135-משרה בהיקף שלא יפחת מ -משרה מלאה .3.5

 .חודשיות שעות 67.5-שלא יפחת מ

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/manpower-training-adults-c?skip=0
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, ולגבי בעלי שעות 80 -משרה שהמועסק בה עובד פחות ממשרה מלאה, אולם לא פחות מ -משרה חלקית .3.6

 .חודשיות שעות 60 -מוגבלות העסקה בהיקף של יפחת מ

ממשלה, למעט משרדי  .עובד אחד לפחות המעסיק ,תאגיד או עוסק מורשה או עוסק פטור -מעסיק .3.7

 . םיריטורשויות מקומיות וגופים סטטו

  .עובדים 50עד לצורך נוהל זה,  -מעסיקים קטנים וזעירים 3.7.1

 

 תכנית הלימודיםומקצועות ההכשרה  .4
 

 מקצועות לימוד מוכרים באגף

, ניתן אומקצועות רישוי וחקיקה, המפורטים בנספח י" מקצועות הדורשים רמה גבוהה של בטיחות .4.1

 ת מקצועות אלו ע"י זרוע העבודה.שרה המוכרים להוראללמד רק במוסדות הכ

 בעלי וותק וניסיון. להיות מועמדים נדרשים התנאי הסף בלא יאושרו מקצועות בהם  .4.2

 ב.לא יאושרו מקצועות בעלי אופק תעסוקתי בדרגה נמוכה, כמפורט בנספח י" .4.3

 .על שכר המינימוםמ 20%יאושרו מקצועות בהם השכר ההתחלתי של בוגרי ההכשרה עומד על לפחות  .4.4

 

 רט: ומקצועות המוכרים ע"י האגף, ניתן לבצע התאמה בתוכנית הלימודים כמפב .4.5

עזרה  ,בטיחותהבפרקי האחרים בכל המקצועות , ובמקצועות הדורשים רמה גבוהה של בטיחות .4.5.1

, בפרקים אלו ניוד שעות בתוך תכנית הלימודיםשל  10% עד יתאפשר ,ראשונה ועבודה בגובה

ובכפוף לעמידה בהצלחה  ,המופיעים בתכנית הלימודים בתנאי שיילמדו כל התכניםזאת  .בלבד

 בבחינות הממשלתיות.

)בנוסף לשינוי שיתאפשר בפרקי  פרוט הבאלפי הי בתכנית הלימודים יתאפשר שינוכמו כן,  .4.5.2

 -לעיל( 4.5.1כמפורט בסעיף  10%הבטיחות של עד 

זאת . בתכנית הלימודים 5%1 עד , יתאפשר שינוי שלבמקצועות רישוי וחקיקה .4.5.2.1

בתנאי שיילמדו כל התכנים המופיעים בתכנית הלימודים, ובכפוף לעמידה בהצלחה 

 בבחינות הממשלתיות.

שינוי משעות הלימוד בתכנית  30%תתאפשר גמישות של עד  שאר המקצועות בכל .4.5.2.2

זאת בתנאי שיילמדו כל התכנים המופיעים בתכנית הלימודים, ובכפוף הלימודים. 

 דה בהצלחה בבחינות הממשלתיות.לעמי

 -)בעיקר מקצועות מחשוב( תכופותטכנולוגיה שמתחדשת לעיתים במקצועות עם  .4.5.2.3

לטובת עדכונים שעות לימוד  25%הקורס הלימודים של יוקצו מראש בתכנית 

תתאפשר בנושאי הלימוד בתכנית הלימודים , ובנוסףוחידושים טכנולוגיים בתחום. 

זאת בתנאי שיילמדו כל . ות הלימוד בתכנית הלימודיםוי משעשינ 20%גמישות של 

התכנים המופיעים בתכנית הלימודים, ובכפוף לעמידה בהצלחה בבחינות 

 הממשלתיות.

לכל היותר, משעות הלימוד  10%לצורך העלאת הפריון ניתן לכלול בתכנית הלימודים תוספת של  .4.5.3

ראת כישורים רכים או לתוספת . שעות אלו יוקדשו להו, במימון המשרדלימודשעות  20ועד 

  .נושאים עפ"י בקשת המעסיקים

לצורכי פיקוח ובקרה  הכשרהאצל מוסד התישמר  ,תכנית לימודים הכוללת שינויים ותוספות .4.5.4

 של המשרד.
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 מקצועות לימוד שאינם מוכרים באגף

 ם: בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאייאושרו  ,שטרם הוכרו ע"י האגףמקצוע /מגמת לימוד  .4.6

הצגת תכנית לימודים מפורטת )נושאי הלימוד, לרבות תנאי הקבלה, שעות הלימוד, בחינות  .4.6.1

 על גבי הפורמט המצורף בנספח א'. (ופירוט סוג התעודות

סקים בתחום ההכשרה המבוקש, אשר במצטבר מעסיקים והמלצה משני מעסיקים לפחות שע .4.6.2

את צרכי הענף. בענפים בהם מקובל עובדים, המצהירים כי תכנית הלימודים תואמת  200מעל 

ולכן לא ניתן לקבל המלצות ממעסיקים העומדים  כי המעסיקים הם מעסיקים קטנים וזעירים

ככל שמדובר במעסיק המגיש הבקשה כולל ההמלצות יועברו להחלטת האגף. בדרישה שלעיל, 

עסיקים תלמידי הכיתה, אין צורך לצרף המלצות ממ 60%מינימום בקשה ומעוניין לקלוט 

 נוספות. 

ההכשרה תאושר למשך מחזור לימוד בודד שבמהלכו המפקח המקצועי מטעם האגף ילווה את  .4.6.3

ההכשרה ויבחן את תכנית הלימודים, על מנת שיוכל להמליץ או לפסול את הוספת המקצוע/ 

  מגמת הלימוד שטרם הוכר, למקצועות הלימוד המוכרים באגף.

יידרשו על מנת לבחון את האפשרות להכיר האגף רשאי לבצע כל בדיקה ובירור ש .4.6.3.1

 במקצוע/ במגמת הלימוד.

אם יסתיים מחזור לימוד בודד אשר במהלכו מקצוע הלימוד טרם הוכר באגף,  .4.6.3.2

מתלמידי ההכשרה.  60%יאושר לפתוח מחזורים נוספים כל עוד תוכח השמה של לפחות 

 ורה.אלא אם האגף להכשרה מקצועית יודיע על ביטול ההכשרה או אי איש

 

 חדשים קריטריונים לבחירת מקצועות .4.7

 ., ורישוי נשקרפואיים-לא יאושרו מקצועות בעלי היבטים רפואיים, פרה .4.7.1

מעל שכר  20%מקצועות בהם השכר ההתחלתי של בוגרי ההכשרה עומד על לפחות  יאושרו .4.7.2

 .המינימום

 שעות לימוד.  200יאושרו רק הכשרות העולות בהיקפן על  .4.7.3

 שעות לימוד, או הכשרות שמשכן עולה על שנה.  800ורך של מעל לא יאושרו הכשרות בא .4.7.4

  .ממוצע שעות הלימוד המקובל במשק על באופן מהותי יאושרו הכשרות בהיקף שעות העולהלא  .4.7.5

 ע"י משרד ממשלתי אחר לרבות המל"גאו ממומנים מפוקחים  ,לא יאושרו מקצועות המוכרים .4.7.6

 .ומה"ט

 קורסים שטרם הוכרו מטעמים שירשמו בפרוטוקול.האגף שומר לעצמו את הזכות לא לאשר  .4.7.7

 

 דיווחי נוכחות, ציונים, בחינות ותעודות .5
 

 את למשרד באמצעות הגוף המפעיל ימציאההכשרה או מעסיק המקיים את ההכשרה במתקניו,  מוסד .5.1

 מיום פתיחת ההכשרה.ב קיום העסקים העועד  הלומדים רשימת

 :הוספת תלמידים ניתן בהתאם לפירוט הבא .5.2

משעות  10% עד לביצוע פתיחת ההכשרה אובתוך שבועיים ממועד  -שעות 300הכשרות עד ב .5.2.1

 ייבת להשלים את שעות הלימוד לתלמידחובתנאי שהמכללה מת המוקדם מבניהם. ,הלימוד

 .אשר יצטרף אחרי מועד פתיחת ההכשרה
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ת משעו 10% עד לביצוע או בתוך חודש ממועד פתיחת ההכשרה -שעות 300בהכשרות מעל  .5.2.2

 ייבת להשלים את שעות הלימוד לתלמידחהלימוד, המוקדם מבניהם. ובתנאי שהמכללה מת

 .אשר יצטרף אחרי מועד פתיחת ההכשרה

מוסד הכשרה שילמד מקצוע מוכר ע"י האגף, ידווח נוכחות וציונים בהתאם לדרישות האגף. כמו כן,  .5.3

 הבחינות והתעודות תהיינה של האגף. 

מקצוע שאינו מוכר ע"י האגף כאמור המלמד ים את ההכשרה במתקניו, מוסד הכשרה או מעסיק המקי .5.4

. הבחינות תהיינה בחינות של מוסד ההכשרה וכך גם תעודת סיום ההכשרה תהיה של מוסד 4.6בסעיף 

 ההכשרה. בסיום ההכשרה המוסד יעביר את ציוני הבחינות וצילומי התעודות.

 

 הוראות כלליות .6
 

ו/או עובדים  דורשי עבודה ו/או עובדים בעבודות בלתי מקצועיותלה, ומע 18ההכשרות מיועדות לבני  .6.1

 . נדרשעסיקם מעוניין לבצע הסבה למקצוע מקצועיים שמשרתם התייתרה המעוניינים או שמ

תלמידים. בסדנא מעשית במקצוע מוכר ע"י האגף  22 ובכל הכשרה הינ יהתלמידים המינימלמספר  .6.2

לימוד. האגף שומר לעצמו את הזכות לאשר מספר תלמידים הכמות המאושרת תהיה עפ"י תקן סדנת 

אחר במקרים מיוחדים. הגוף המפעיל, מוסד ההכשרה והמעסיקים יהיו אחראיים לגייס את התלמידים 

 תוך עמידה בתנאי סף המוגדרים ע"י המשרד )ככל שישנם( למקצוע הלימוד.

ים בכלים הבאים: פרסום ההכשרה, לרשות המעסיקים יעמיד הגוף המפעיל את האפשרות לגייס תלמיד .6.3

   .ראיונות טלפוניים לסינון ראשוני, מבחני מיון במידת הצורך, תיאום וביצוע וועדות קבלה

הכלים המפורטים בסעיף זה יבוצעו ע"י הגוף המפעיל בשילוב עם המעסיקים בהתאם לאפשרותם 

 ויכולתם.

ישתתף בוועדות הקבלה גם מפקח ( א"ובעלי רמת בטיחות גבוהה )נספח י הרישוי וחקיקבמקצועות 

 מקצועי פדגוגי מטעם האגף. 

לשם גיוס המועמדים ניתן יהיה להיעזר בשירותי מרכזי ההכוון המיועדים לאוכלוסיות היעד של זרוע  .6.4

  ובשירות התעסוקה. העבודה

שת ניתן לגבות תשלום על רכיהאגף , מראש של בכפוף לאישור ההכשרה תהיה במימון מלא של המשרד.  .6.5

הציוד יירכש במרוכז באמצעות מוסד . ₪ 3,000, בסכום שלא יעלה על ציוד אישי הנדרש להכשרה

 ההכשרה ו/או המעסיק המקיים את ההכשרה במתקניו ויישאר ברשות הלומד בסיום ההכשרה. 

 700מערך ההכשרה או  5%בסך של עד מהתלמידים  )דמי רצינות( דמי השתתפותגיש הבקשה ייגבה מ .6.6

 מבניהם.  הנמוך₪, 

על מגיש הבקשה ליידע את המשתתפים בכתב לגבי גובה דמי ההשתתפות ותנאיו ולהחתים כל משתתף  .6.7

 על כתב התחייבות. משתתף אשר לא יעביר את דמי השתתפות, לא יוכל להתחיל את ההכשרה.

דמי ייגבו , לא 6.5בהכשרות בהן נגבה מהתלמידים תשלום עבור רכישת ציוד, כמפורט בסעיף  .6.8

 תתפות בנוסף. ההש

 

 השמה .7
                      

 באחריות הגוף המפעיל לפעול בשיתוף מוסד ההכשרה והמעסיקים להשמת בוגרי ההכשרה. .7.1

 השמה לצורך נוהל זה תיחשב כדלקמן: .7.2

 3.5עובד במשרה במלאה כהגדרתה בסעיף  .7.2.1
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השמה יחשב , כאשר לצורך חישוב חובת ה3.6ניתן להעסיק עובד במשרה חלקית, כהגדרה בסעיף 

 אותו משתתף כחצי השמה.

חודשים לפחות, במהלך שנה מסיום ההכשרה במקצוע  6העובד הועסק במצטבר תקופה של  .7.2.2

 הנלמד. 

 משכר המינימום. 20%העובד השתכר בשכר הגבוה ב  .7.2.3

 6תקופה מצטברת של  חום הלימודים בו הוא הוכשר,בת עצמאי כעובדאדם אשר החל לפעול  .7.2.4

 6בפרק זמן של עד , ואשר סכום הכנסות העסק ה מסיום ההכשרהבמהלך שנ חודשים לפחות

פעמים שכר מינימום חודשי  3)לא בהכרח רציפים(, יגיע לסכום מצטבר של  חודשים מצטברים

  .לפחות

 

 תמורה .8
 

ו, באמצעות הגוף המפעיל בגין ינהמקיים את ההכשרה במתקהאגף ישלם למוסד ההכשרה/ למעסיק  .8.1

 .'יפים המאושרים באגף, כפי שמפורסם בנספח יעלות ההכשרה, בהתאם לתער

מחצית מהסכום באמצע  -שתי פעימותאמצעות הגוף המפעיל בהתשלום למוסד ההכשרה יועבר ב .8.2

 ההכשרה, ומחצית בסיום ההכשרה.

פתיחתו, יופחת התשלום מועד ממספר התלמידים הרשומים לקורס ב 25% -במקרים בהם ינשרו מעל ל .8.3

 מקיים את ההכשרה במתקניו בהתאם למפורט להלן: למוסד ההכשרה / למעסיק ה

יתבצע חישוב של עלות לתלמיד )עלות הקורס חלקי מספר  -שעות לימוד 200בהכשרות עד  .8.3.1

 תופחת עלות זו. 25%יד שנשר מעל ל(, בגין כל תלמ התלמידים במועד הפתיחה

לקי מספר יתבצע חישוב של עלות לתלמיד )עלות הקורס ח -שעות לימוד 200בקורסים מעל  .8.3.2

הקיזוז יהיה בגובה מחצית  25%התלמידים במועד הפתיחה(, בגין כל תלמיד שנשר מעל ל

 .מהעלות לתלמיד

חישוב כמות התלמידים תיעשה חודש מיום פתיחת הקורס. במועד זה ייספרו התלמידים  .8.3.3

לומדים, הגבוה  22בכיתה, ואחוז הנושרים יחושב מכמות התלמידים בכיתה במועד הספירה או 

 בין השניים. מ

מוסד ההכשרה/ מעסיק המקיים את ההכשרה במתקניו, לא יהיה זכאי לתשלום מכח נוהל זה  יודגש כי .8.4

 ככל שקיבל תמיכה או מענק ממשלתי בגין הכשרת או קליטת עובדים אלו.

 
 

 מתקניהם במעסיקים שיבצעו את ההכשרה  /מוסדות הכשרהדרישות מ .9
 

 : כמפורט להלן -הכשרה העומד בתנאים הרלוונטיים לומוסד ניתן ללמד את מקצועות ההכשרה ב

מוסד הכשרה המוכר ע"י האגף למקצוע הלימוד המבוקש, לא נדרש להמציא מסמכים לצורך עמידה  .9.1

 פרק מוסדות ההכשרה.ב

 -ד'נדרש לחתום על נספח , המבקש ללמד מקצוע אחר המוכר ע"י האגף ,ע"י האגףמוכר ההכשרה מוסד  .9.2

 מוכר. הצהרה למוסד לימודים

נדרש להמציא את  ,המבקש ללמד מקצוע המוכר ע"י האגף ,ע"י גוף ממשלתי אחרמוסד הכשרה המוכר  .9.3

 המסמכים הבאים:

  .וההכרה שברשותאישור  .9.3.1

 .הצהרה למוסד לימודים מוכר -ד'חתימה על נספח  .9.3.2
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אישור נדרש להמציא את  המבקש ללמד מקצוע לא מוכר ,מוסד הכשרה המוכר ע"י גוף ממשלתי אחר .9.4

 ההכרה שברשותו.

את כל המסמכים  וימציא ,המבקש ללמד מקצוע מוכר או מקצוע שאינו מוכר מוכר, ושאינהכשרה מוסד  .9.5

 : לגוף המפעיל הבאים

, אשר במצטבר מעסיקים המבוקש סוקם בתחום ההכשרהיהמלצה משני מעסיקים לפחות שע .9.5.1

 עובדים.  200מעל 

ולכן לא ניתן לקבל המלצות  ם וזעיריםבענפים בהם מקובל כי המעסיקים הם מעסיקים קטני

 .בקשה כולל ההמלצות יועברו להחלטת האגף ה ממעסיקים העומדים בדרישה שלעיל

אשר השלימו לימודיהם  לומדים 150 לפחות של שהינו בעל ניסיון בהכשרה ,הצהרת המוסד .9.5.2

 )תילקח בחשבון רק הכשרה נוהל זהבהתאם ל מועד הגשת הבקשהשקדמו להלך השנתיים במ

  .ה'כמפורט בנספח  הבקשה(של ענף אותו שעות ב 150בהיקף של לפחות 

אם המעסיק הוא תאגיד יגיש  .)חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור(אישור מעמד משפטי  .9.5.3

 . (ז')ראה פירוט בנספח  גם תעודה בדבר רישום תאגיד

 .אישור לצורך ניכוי מס+ אישור ניהול ספרים בתוקף .9.5.4

 .בנק המאשר את פרטי החשבון אישור ניהול חשבון .9.5.5

, או סקר בטיחות מבנה עבור רישיון עסק בגין כל עסק בו תתקיים הכשרה עיונית או מעשית .9.5.6

 .המבנה בו תתקיים ההכשרה

 ', ובכפוף לעדכונים של חברת ענבל.בעל גבי הפורמט בנספח  -אישור קיום ביטוחים .9.5.7

 . ו'כתב התחייבות על גבי הפורמט המצורף בנספח  .9.5.8

מוסד  .בודד למחזורהזכאות החד פעמית לקיום ההכשרה למוסד שאינו מוכר ע"י האגף ניתנת כי יודגש 

כמתואר בנוהל  הכרה מלאה ע"י האגףקבלת לפעול ל מעוניין בפתיחת קורס נוסף יידרש הכשרה שיהיה

 :""מוסדות הכשרה מקצועית עסקיים

/ManpowerTraining/SchoolsAndTeacherhttps://employment.molsa.gov.il/Employment

s/Accreditation/Pages/PrivateSchoolAccreditation.aspx 

 

לראשונה במתקניו, יידרש לעמוד מקצוע מוכר או שאינו מוכר ע"י האגף, מעוניין ללמד המעסיק  .9.6

 ם: האמורות למוסד הכשרה שאינו מוכר, ולהמציא את האישורים המפורטי בדרישות

אם המעסיק הוא תאגיד יגיש  )חברה, עמותה, עוסק מורשה, עוסק פטור(.ד משפטי אישור מעמ  .9.6.1

 (. ז'גם תעודה בדבר רישום תאגיד )ראה פירוט בנספח 

 אישור לצורך ניכוי מס+ אישור ניהול ספרים בתוקף. .9.6.2

 אישור ניהול חשבון בנק המאשר את פרטי החשבון. .9.6.3

, או סקר בטיחות מבנה עבור או מעשית רישיון עסק בגין כל עסק בו תתקיים הכשרה עיונית .9.6.4

 המבנה בו תתקיים ההכשרה.

 ובכפוף לעדכונים של חברת ענבל. , ב'על גבי הפורמט בנספח  -אישור קיום ביטוחים .9.6.5

 . יבות על גבי הפורמט המצורף בנספח ו'כתב התחי .9.6.6
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 גשת הבקשהה .10
 -המשרד באופן מקוון באתר ע"י מעסיק ו/או מוסד ההכשרההבקשה תוגש  .10.1

https://govextra.gov.il/labor/bizlabor/green/ 

  -(ג'בעניינים הבאים )נספח מעסיקים ת והצהריש להוסיף בקשה כל ל .10.2

 60%קף של לפחות בהי ,המבוקש בתחום ההכשרה ,צורך בקליטת עובדים חדשיםקיומו של  .10.2.1

להצהיר על צורך )מעסיק בודד נדרש  במצטבר המעסיקים שהגישו בקשה לכלע"י  מהלומדים

 .(ההכשרהמלומדי  60%פחות יהיה למבוקש המשרות ההיקף , בקליטת עובדים חדשים

 .לצרכיולימודים ותכנית ה ההכשרהמוסד התאמת  .10.2.2

 :למען הנוחות להלן טבלה המרכזת את מלוא המסמכים שיש לצרף בהתאם לחלופות השונות .10.3

 מקצוע לימוד ד הכשרהמוס
 -מסמכים להגשה

 ה לסעיפיםיהפני
 תעודה

 של האגף להכשרה מקצועיתתעודה  10.2 מקצוע מוכר מוסד הכשרה מוכר

 מוסד הכשרה מוכר
מקצוע אחר 

 המוכר ע"י האגף
 של האגף להכשרה מקצועיתתעודה  10.2, 9.2

מוסד הכשרה המוכר ע"י גוף 

 ממשלתי אחר
 תעודה של האגף להכשרה מקצועית 10.2, 9.3 מקצוע מוכר

מוסד הכשרה המוכר ע"י גוף 

 ממשלתי אחר
 תעודה של מוסד ההכשרה 10.2, 4.6, 9.4 מקצוע לא מוכר

 תעודה של מוסד ההכשרה 10.2, 4.6 מקצוע לא מוכר מוסד הכשרה מוכר

 תעודה של האגף להכשרה מקצועית 10.2, 9.5 מקצוע מוכר מוסד הכשרה לא מוכר

 תעודה של מוסד ההכשרה 10.2, 4.6, 9.5 מקצוע לא מוכר שרה לא מוכר שילמדמוסד הכ

המבקש לקיים הכשרה  מעסיק

 במתקניו
 תעודה של האגף להכשרה מקצועית 9.6, 10.2 מקצוע מוכר

המבקש לקיים הכשרה  מעסיק

 במתקניו
 תעודה מטעם המעסיק 10.2, 4.6, 9.6 מקצוע לא מוכר

 

 בחינת הבקשה ואישורה .11
 

  .יועברו לגוף המפעיל להמשך טיפולו ,זרוע העבודהשל  האינטרנט אתרקשות ייקלטו בהב .11.1

הגוף המפעיל יקלוט את הבקשה ויוודא תקינות והימצאות כלל טפסי הבקשה. בהתאם לנוהל שנקבע  .11.2

 בין המשרד לגוף המפעיל.

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

 ימי עסקים. 5תועבר מהגוף המפעיל תוך 

 הגוף המפעיל יעביר למשרד את הבקשה המלאה לצורך תקצוב ההכשרה.  .11.4

 ותחריג ו/או בקשותבקשות להכשרה במקצוע חדש ו/או בקשות להכשרה במוסד הכשרה שאינו מוכר,  .11.5

 יועברו באמצעות הגוף המפעיל לאישור האגף. 

עיל רשאים לדרוש מהמעסיק ו/או ממוסד ההכשרה, כל מסמך או האגף או האגף באמצעות הגוף המפ .11.6

פרט שלדעתו נחוץ לשם קבלת החלטה בבקשתו, ו/או לערוך ביקור אצל המעסיק ו/ או במוסד 

 ההכשרה.

https://govextra.gov.il/labor/bizlabor/green/


 
 

 

  25מתוך  8עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

אישור האגף לבקשה מהווה תנאי לפתיחת ההכשרה. האישור יועבר אל מגיש הבקשה באמצעות הגוף  .11.7

 ום הגעת הבקשה למשרד. ימי עסקים מי 21המפעיל לא יאוחר מ

על מנת להגיע  או תלמידים נוספים, לאיתור מעסיקים נוספיםבמידת הצורך הגוף המפעיל יפעל  .11.8

 מינימלית לפתיחת כיתת לימוד.תלמידים לכמות 

תכנון קורס על גבי נספח טופס לאחר קבלת אישור מהגוף המפעיל, מגיש הבקשה יגיש לגוף המפעיל  .11.9

 .ח'

הכשרה שלא  אישור הבקשה. יובהר כי מיום מיםי 90בתוך לכל המאוחר  תיפתחשתאושר ההכשרה  .11.10

 . היפוג תוקף אישור בתקופה זו יפתחת

 .האגףיודגש כי אישור הבקשה כפוף לאישור תקציב מידי שנה, למגבלות התקציב ולתקציבו המאושר של 

 

 פיקוח ובקרה .12
 

למשרד או מי מטעמו לבקר את  לאפשר בכל עתים מתחייב והמעסיקיםההכשרה מוסד הגוף המפעיל, 

, ולפעול על האגף להכשרה מקצועיתפעולותיו, לפקח על ביצוע ההכשרה במועדים ובתנאים שייקבעו על ידי 

 אגף.פי הנחיות ה

 
 תחולה .13

 
 2022.05.30, ועד ליום 01.02.2022תוקף הוראה זו מיום 

 

    תאיר איפרגן            

 העבודהזרוע  הממונה על                
  

 2022 אפריל, בתשפ" ניסן, ירושלים 

 

 

  נספחים

   מתווה להגשת הצעה לתכנית לימודים חדשה -נספח א'

 דרישת ביטוח -ב'נספח 

 טופס הצהרת מעסיק -ג'נספח 

 מוכר כשרההטופס הצהרת מוסד  -ד'נספח 

 טופס הצהרת מוסד הכשרה חדש -ה'נספח 

  כתב התחייבות -ו'נספח 

 לעניין אישור מעמד משפטיפירוט  -'זנספח 

 טופס תכנון קורס -'חנספח 

  תרשים זרימה -ט'נספח 

 רשימת תעריפים -ינספח 

 ומקצועות רישוי וחקיקה מקצועות הדורשים רמה גבוהה של בטיחותרשימת  -אי"נספח 

 מקצועות בעלי אופק תעסוקתי בדרגה נמוכה -בנספח י"
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 נספח א'

 
 

 ודים חדשה  מתווה להגשת הצעה לתכנית לימ
 

 שם הגוף המבקש: _____________________________
 שם מגיש הבקשה: _____________________________

 
 

 פרטי הצעת תכנית הלימודים
 : __________________________________________המקצוע/ העיסוק המוצעשם  .1
ותכולתו(: )רקע, מרכיבי התפקיד  המקצוע/ העיסוק המבוקשתיאור תמציתי של  .2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

  -ם התייחסות לנימוקים נוספים לצורך בפיתוח תכנית לימודי .3
 מאיפה עלה הצורך? .3.1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 מה קיים בארץ ובחו"ל ? .3.2
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
, הכשרה או ניסיון קודם, מבחני עי, ותק מקצונדרשת השכלה :)פרופיל אוכלוסיית היעד תנאי קבלה .4

  כל תנאי קדם רלוונטי(:כניסה, ו/או 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 ___שכר ממוצע במקצוע זה: ___________________ .5

 

 מס' שבועות: __________________ )הערכה ראשונית בלבד( .6

 סה"כ שעות עיוני:_______________

 סה"כ שעות מעשי:______________

 סה"כ שעות:___________________

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  25מתוך  10עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 מבנה מערכת השעות
כ סה" *ותלימוד/ בחינפרקי ה  

 שעות
 שעות

 עיוניות 
שעות 

 מעשיות
 הערות

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

 
 
 

  -הצהרה על זכות שימוש בתכנית הלימודים ופרסומה

   התואפרסם לוידוע לי כי המשרד עתיד לבחון את תכנית הלימודים 

 
 

 

__________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת                                  תאריך       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  25מתוך  11עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 ב'פח נס

 דרישות ביטוח

 

מגיש הבקשה מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע 

, ככל שנהוגים ע העבודה )להלן ביחד: "המזמין"(זרועבור מדינת ישראל ו/או משרד הכלכלה והתעשייה, 

בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, 

ביטוח רכוש, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוח 

העניין, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים  או כל ביטוח אחר(, לפי נאמנות

 המבוצעים על ידו. 

ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש 

ללו כיסוי מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכ

 לפעילותם ולאחריותם הישירה.

מגיש הבקשה יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות 

המזמין כמקובל באותו סוג  קבלניות / הקמה(, המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי

ג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא יוודא כי בביטוח מסו מגיש הבקשה ביטוח.

  ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות  מגיש הבקשה

 ר לא יחול בגין נזק בזדון(.התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמו

אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת  ממגיש הבקשההמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל 

 לעת ולפי דרישה.

 .אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה

 

 תאריך_______________  שם ות.ז._____________  חתימה______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  25מתוך  12עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 ג'ספח נ

 

 הצהרת מעסיק

 

 : _____________________________________________העסקשם 

 

 תחום עיסוק עיקרי: _________________________________________

 

 מקצוע הכשרה מבוקש: _______________________________________

 

 ___כמות עובדים המועסקים היום בחברה: _________________________

 

 פרטי איש קשר: 

 _______________________________________ -שם

 _____________________________________ -טלפון

 ____________________________________ -תפקיד

 

אני מגיש הצהרה זו במסגרת בקשה להכשרת עובדים במקצוע ________________ 

 בהתאם לנוהל 'המסלול הירוק'.

 

 -הנני מצהיר כי

 .ברצוני לקלוט _____________ עובדים מבין בוגרי הקורס 

  מוסד הכשרה זהמוסד ההכשרה ____________ מוכר לי, ובכוונתי לקלוט עובדים בוגרי. 

 כנית הלימודים למקצוע _____________ תואמת לצרכיי ומקובלת על ידית. 

  מוםמעל שכר המיני 20%אני מתחייב לתשלום שכר כולל של 

  הוכחת השמה )תלושי שכר( לידי הגוף המפעיל בגין העובדים שיקלטו. לאני מתחייב להעביר 

 

 

 

__________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  25מתוך  13עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 'דנספח 

 

 ע"י האגף או גוף ממשלתי אחרמוכר הצהרת מוסד לימודים 

 למד מקצוע אחר המוכר ע"י האגףהמבקש ל

 

 __________שם מוסד ההכשרה: 

 __________מקצוע הלימוד המבוקש: 

 פרטי התקשרות: _________________

 

 ברשותי קיים אישור הכרה מאת ________________ 

 למקצוע לימוד ______________ 

 בתוקף עד ____________

 *יש לצרף את אישור ההכרה 

 

רה זו במסגרת בקשה להכשרת עובדים במקצוע ________________ בהתאם אני מגיש הצה

 לנוהל 'המסלול הירוק'.

 

 -הנני מתחייב כי

  שקבע האגף למקצוע _________________ לפרופיל מוריםהקורס יבוצע בהתאם 

  שקבע האגף למקצוע _________________ לתקן סדנאהקורס יבוצע בהתאם 

 ינוי שיחול באישור ההכרה שברשותי או בתוקף האישור.הנני מתחייב לדווח על כל ש 

 

 

 

 

 

 

__________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  25מתוך  14עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 

 ה'ספח נ

 

 מוסד לימודים שאינו מוכר ע"י האגף או גוף ממשלתי אחרהצהרת 

 __________: מוסד ההכשרהשם 

 __________: הלימוד המבוקש ועמקצ

 פרטי התקשרות: _________________

 ניסיון קודם: פירוט

סיימי ממספר  מספר שעות לימוד ענף שם הקורס

 הקורס

 

שנת לימוד 

 הקורס

     

     

     

     

     

     

     

 

 כן/ לא  במידה ונדרשת סדנא מעשית, האם למכללה קיימת סדנא מתאימה? .1

 :ותנוספ ערותה .2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  -הנני מתחייב כי .3

  שקבע האגף למקצוע _________________ מורים לפרופילהקורס יבוצע בהתאם 

  שקבע האגף למקצוע _________________ לתקן סדנאהקורס יבוצע בהתאם 

 

__________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

  25מתוך  15עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 

 'ונספח 

 כתב התחייבות

 לכבוד    

 וחה והשירותים החברתייםמשרד העבודה, הרו

 האגף להכשרה ולפתוח כוח אדם

 

 ______________שם מוסד ההכשרה/ מעסיק: 

.  ___________   , מורשה חתימה מטעם מוסד ההכשרה / המעסיק ת.ז_________________ אני הח"מ 

 ________________ מתחייב ומצהיר בזאת בשם מוסד ההכשרה/ המעסיק 

 _בכתובת ____________

 

כתב התחייבות ותצהיר זה מוגשים במסגרת בקשה שהגיש מגיש הבקשה לקבלת זכאות חד 

 פעמית לקיום קורס בודד במסלול הירוק על הקורס שלהלן:

 )אם קיים( סמל מגמה שם הקורס

  

 

ידוע למוסד ההכשרה/ למעסיק שההכרה והפיקוח המקצועי איננו ניתן למוסד, אלא אך ורק  .1

 פורטות לעיל, שיתקיימו אך ורק בכתובת שלעיל ועל סמך התחייבות זו. לקורסים במגמות המ

הח"מ וככל שמגיש הבקשה הינו מכללה אז גם מנהל בית הספר )ככל שמדובר בשני אנשים שונים(  .2

הרווחה , לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להכרה ופיקוח ממשרד העבודה

לון או שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה, או בעבירות והשירותים החברתיים בעבירה שיש עמה ק

)עבירות מרמה,  438עד  414-)עבירות גניבה ( ו 393עד  383)עבירות שוחד(,  297עד  290לפי סעיפים 

מתנהלת נגדם, לפי חוק, חקירה  ולמיטב ידיעתם לא. 1977 –סחיטה ועושק( לחוק העונשין, התשל"ז 

וע העבירות כאמור נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הכרה ופיקוח או הליכים פליליים בחשד לביצ

ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הח"מ מתחייב לדווח באופן מידי לאגף להכשרה 

 ולפיתוח כח אדם )להלן: "האגף"( ככל שיורשעו בעבירות הנ"ל או תיפתח נגדם חקירה כאמור.

 י :מוסד ההכשרה/ המעסיק מתחייב ומצהיר כ

ב לחוק עסקאות גופים 2ניהול פנקסים: כי אני )מגיש הבקשה ( ו"בעל זיקה" אליי )כהגדרתו בסעיף  .1

פקודת מס הכנסה ]נוסח ציבוריים( מנהלים את פנקסי החשבונות והרשומות שעליי לנהל על פי 

מוסף"(, או שאני פטור מניהולם. )להלן: "חוק מס ערך  1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"וו חדש[

וכן מדווחים לפקיד השומה על הכנסותינו ומדווחים למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק 

 מס ערך מוסף.

ב לחוק עסקאות 2היעדר הרשעות: כי אני )מגיש הבקשה ( ו"בעל זיקה" אליי )כהגדרתו בסעיף  .2

לפי חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, גופים ציבוריים( לא הורשענו ביותר משתי עבירות 



 
 

 

  25מתוך  16עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

, או שהורשענו כאמור, אך חלפה שנה אחת 1987–וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ייצוג הולם: הריני מצהיר כי אני )מגיש הבקשה( עומד בהוראות סעיף  .3

לחוק עסקאות  1ב2, או שהן אינן חלות עליי, וכן פועל כמתחייב בסעיף 1998-ם מוגבלות, התשנ"חע

 גופים ציבוריים.

לא ניתן נגד המוסד או נגד המעסיק צו לכינוס נכסים ואיננו מצוי בהליכי פירוק וידוע למוסד כי  .4

יקוח וההכרה באופן את הפ יכי פירוק יהיה רשאי המשרד להסירהיה וימצא בכינוס נכסים או בהל

 מידי.

בשלוש השנים  2011 -פה של דיני העבודה, תשע"בלא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכי .5

שקדמו להגשת הבקשה, וככל שהוטל עלי עיצום כספי כאמור העיצום שולם ולא עוכבו תשלומים 

 לפי החוק. 

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

 להעביר כל מידע בעיניין זה. 

 /שכירה /בעלותס )בנכ השימוש זכות סוג ,הבקשה הגשת בעת בנכס אני מצהיר באשר לזכויותיי .6

בנכס _________, מיקום הנכס  השימוש זכות , תקופת.)--חכירה, אחר: ________

 .___________, כתובת הנכס _________________

כללי ונהלי האגף המתעדכנים מעת לעת ומפורסמים באתר האגף ובפרט על פי כל  א ולפעוללקרו .7

"בדיקה וטיפול בהפרות של מוסדות הכשרה מקצועית עסקיים", ונוהל טוהר הוראותיו של נוהל 

  הבחינות. 

מוסד ההכשרה או המעסיק אישור בתוקף המתחייב לפי כל דין, לביצוע קורסים, לרבות  בידי .8

החזקת המבנים שבתחום אחריות מוסד ההכשרה או המעסיק והבטחת בטיחותם של  יאישור

השוהים במבנה והוא מתחייב למנוע מפגעים, מטרדים וסכנות לשלום השוהים בתחום מוסד 

ההכשרה או העסק, להבטיח בטיחותם של העושים במקום מוסד ההכשרה או בעסק, לתחזק את 

 המעסיק כמתחייב על פי דין.המבנים המשמשים את מוסד ההכשרה או 

 לדאוג לביטוח נפגעי עבודה בביטוח לאומי. .9

 לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. .10

להעמיד לטובת ביצוע הקורס מורים אשר עומדים בפרופיל המורים הנדרש למגמה ומאושרים על  .11

 ידי הפיקוח מקצועי פדגוגי של האגף.

 ות התלמידים. להביא לידיעת התלמידים את חובות וזכוי .12

להעסיק עובדים תוך קיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר  .13

, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן תוך קיום שלם ומלא של צווי הרחבה 1987-מינימום, התשמ"ז

 להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

בשימוש מוסד אחר בפיקוח  )על תכולתן( המצויותומעבדות  בסדנאותלא לעשות שימוש בכיתות,  .14

 המשרד. 

על ידי האגף  במגמות שהוכרו - שאינו של האגףתחת פיקוח חיצוני  -לפתוח או לנהל קורסים  לא .15

במהלך תקופת ההכרה )לרבות קורסים המוכרים לצורך מימוש פיקדון לחיילים משוחררים(, וזאת 

 י מדובר בקורס בהכרה ובפיקוח האגף.בין היתר, כדי למנוע את הטעית הציבור כ
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 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

אם יתברר בשלב כל שהוא שמוסד ההכשרה קיבל לקורס תלמיד/ה שלא בהתאם לתנאי הקבלה  .16

המופיעים בהודעת הפתיחה, מתחייב המוסד להפסיק באופן מיידי את הלימודים של התלמיד/ה, 

 ולפצותם על נזקיהם. 

פיקוח או לרשום תלמידים לקורסים טרם  לא לפרסם פרסום כי המוסד או המעסיק קיבל הכרה ו .17

 קבלת אישור הכרה והפיקוח מהמחוז הרלוונטי.

למלא אחר כל דרישה וחובה שבדין בכל הנוגע להפעלת מוסד ההכשרה, לרבות קבלת רישיון ואישור  .18

כנדרש על ידי רשויות המדינה, רשות מקומית ורשויות מוסמכות אחרות ולבצע כל פעולה הנדרשת 

 על ידם.

אינו מהווה אישור לפתוח קורסים עסיק כי קבלת אישור הכרה ראשוני וע למוסד ההכשרה/ למיד .19

 טרם פתיחת הקורס. ר לפתיחה ללא קבלת מספר פעולה ואישו

ידוע למוסד ההכשרה כי אין בפיקוח המקצועי של המשרד על הקורסים כדי להחיל על המשרד  .20

טחונית ו/או אחרת כלשהי כלפי מוסד ההכשרה אחריות ו/או חבות בטיחותית ו/או נזיקית ו/או בי

ו/או המעסיק ו/או כלפי צד שלישי לרבות תלמידי מוסד ההכשרה וכי אחריות וחבות כאמור, בין 

 ת, תחול על מוסד ההכשרה בלעדית.כספית ובין ביצועי

ידוע למוסד ההכשרה ו/או למעסיק כי אין לראות בכל זכות שניתנה למשרד לפי התחייבות זו ,  .21

לפי מוסד ההכשרה ו/או המעסיק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות התחייבות זו ולא תהיינה כ

למוסד או לעובדים מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על יד המדינה והם לא יהיו זכאים לכל 

תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע התחייבות זו או עם הוראה שניתנה על פיו, 

ר עם ביטול או סיום התחייבות זו, או הפסקת ביצוע הפיקוח על פי התחייבות זו מכל סיבה או בקש

  .שהיא

ידוע למוסד ההכשרה ו/או למעסיק כי היה וייקבע מסיבה כלשהיא כי למרות הכתוב בכתב  .22

התחייבות זה, רואים את עובדיו או עובדים מטעמו כעובדי המשרד, הרי ששכרם של אותם עובדים 

מפרע למשך כל תקופת ההתחייבויות זו על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני יחושב ל

 העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של אותם עובדים.

היה וייקבע כי עובד של מוסד ההכשרה או המעסיק או מי מטעמו הינו עובד המשרד, רשאי יהיה  .23

המעסיק בשל קביעה זו ועל המוסד המשרד בהתאם לשיקול דעתו לדרוש שיפוי ממוסד ההכשרה או 

או המעסיק יהיה לשפות את המשרד כנדרש. אם תגרמנה למדינה הוצאות כלשהן, בין בקשר 

לתביעה שתוגש נגד המדינה על ידי צד שלישי כל שהוא ובין הוצאות אחרות איזה שהן הנובעות 

סק על ידו, או ממעשי מוסד ההכשרה או המעסיק, פקיד מפקידיו, משתמש ממשתמשיו, או המוע

מתחייב בזה מוסד ההכשרה או המעסיק לפצות את המדינה בעבור כל תביעה או  -מחדל שלהם 

הוצאה שנגרמה לה כאמור והודעת הממשלה ביחס להוצאות כאמור תחייב את מוסד ההכשרה או 

 המעסיק.

לת התקבל סיוע מגוף ממשלתי אחר עבור הכשרת העובדים, ומתחייב שלא להגיש בקשה לקב לא .24

 סיוע כאמור. 

ידוע למוסד ההכשרה ו/או למעסיק כי המשרד, לפי שיקול דעתו המוחלט יהיה רשאי להקפיא או  .25

להסיר את ההכרה ולבטל את הפיקוח אם לא ימלא המוסד או המעסיק אחר ההתחייבויות 

ההכשרה ו/או המעסיק מתחייב כי עם קבלת  . מוסדהאמורות בכתב התחייבות זה, כולן או מקצתן

ודעה מאת המשרד על הקפאה או הסרת הכרה וביטול הפיקוח, לא ימשיך בפרסום הקורסים ה

כן ישפה המוסד ו/או המעסיק את המשרד על כל ההוצאות כמו כקורסים בהכרה ובפיקוח המשרד. 



 
 

 

  25מתוך  18עמוד  01.02.2022 בתוקף מיום:

 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

ההכשרה ו/או  . מוסדשתיגרמנה לו כתוצאה מפעולות המשרד להסרת ההכרה ולביטול הפיקוח

 כזו של המשרד מראש. כל פעולה מאשרהמעסיק 

שהפרטים שנמסרו בבקשה או בכתב ההתחייבות או במסמכים שהוגשו  שיתבררידוע לנו שבמידה  .26

או במקרה  ,שנערך שינוי בתכנים הלימודיים ללא אישור המשרד  , או במקרהעל ידנו, אינם נכונים

 ת נהלי האגף,, או במקרה אחר של הפרשל מניעת האפשרות לביצוע פיקוח מקצועי ו/או מינהלי

 יהיה רשאי המשרד להביא לנקיטת אמצעי אכיפה נגדנו עד כדי הסרת הפיקוח.

ידוע למוסד ההכשרה ו/או למעסיק כי רק על סמך ההתחייבויות שלעיל וקיומן המלא, ניתן על ידי  .27

המשרד אישור הכרה ופיקוח. המוסד מתחייב להודיע ולעדכן את המשרד באופן מידי על כל שינוי 

 בותיו והצהרותיו.מהתחיי

 

 

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר ___________נושא תעודת זהות מספר  _____________אני הח"מ 

 את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 נכונים.הפרטים שנמסרו בבקשה לקבלת זכאות חד פעמית לקיום קורס ובכתב ההתחייבות ו

 

 _________ תאריך

 

 וחתימתומורשה החתימה שם   חתימה וחותמת

  

 

 

 אישור עו"ד

מר/גב'  ____________ הופיע/ה בפני, עו"ד ______ ב ________ הנני מאשר בזה כי ביום

________ שזיהתה עצמו/מה על ידי תעודת זהות מספר __________, ושהינו מורשה חתימה מטעם 

המעסיק והוא המוסמך להתחייב בשם מוסד ההכשרה/ המעסיק ואחרי שהזהרתיו/ה מוסד ההכשרה/ 

כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועות בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

__________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך 
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 ז'פח נס

 

 פירוט לעניין אישור מעמד משפטי
 

כל אחד  ים להלן, הדרישות מטה יחולו לגביאם מגיש הבקשה הינו שותפות לא רשומה כל אחד מסעיפ

 מהשותפים בשותפות:

עדכני מרשם  , עליו לצרף לבקשתו נסח חברהאם מגיש הבקשה הינו תאגיד מסוג חברה .1.1.1.1

ה. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר קשהתאגידים ,הכולל את שמות ופרטי מנהלי מגיש הב

 האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim 

ה בה מוגשת שקדמו לשננים חובות אגרה שנתית לשנים יש הבקשה לוודא, כי בנסח לא מצויעל המג

כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יובהר, כי  הבקשה, וכי לא מצוין

 ההצעה.סילת לפק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא רישום בדבר היות החברה מפרת חו

תפויות, המעיד מרשם השו , עליו לצרף נסח שותפות עדכניאם המגיש הבקשה הינו תאגיד מסוג שותפות

על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות. נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט 

 של רשות התאגידים, שכתובתו:

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim 

ן השותפים או תצהיר עליו יצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בי -מגיש בקשה שהוא שותפות לא רשומה

חתומים השותפים, לפיו המגיש בקשה הינו שותפות שאינה רשומה. בנוסף, עבור כל אחד מהשותפים 

  וסק פטור או אישור ניהול תקין.יצורף לבקשה נסח חברה/שותפות או תעודת עוסק מורשה או תעודת ע

 אישור עוסק מורשה/ עוסק פטור: .1.1.1.2

 רף לבקשתו תעודת עוסק מורשה.יצ -עוסק מורשה מגיש בקשה שהוא

 ף לבקשתו תעודת עוסק פטור.יצר -עוסק פטור מגיש בקשה שהוא

תקין  יצרף אישור ניהול -שהוא מלכ"ר המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבורמגיש בקשה 

 מרשם העמותות וחל"צ.

רישום נסח יצרף לבקשתו  -הרשום במרשם הישויות ללא רישום בחוק מגיש בקשה שהינו גוף

 עדכני מרשות המיסים.

 

 , תקנותיו והכללים לפיו: 1976-אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1.1.2

אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס או מאתר האינטרנט של רשות המיסים, לפיו המציע מנהל  .א

ח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח על פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדוו

 . 1975 –עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
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 ח'נספח 

 טופס תכנון קורס

 לכבוד

 יחידת התפעול 

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

 הנדון: בקשה להודעת פתיחה ומספר פעולה

       שם מוסד ההכשרה

       מוסד ההכשרה סמל

       מנהל מוסד ההכשרה

       כתובת

 פקס טל

            

       כתובת דואר אלקטרוני

 

וסד ההכשרה הנ"ל, מבקש בשם מוסד ההכשרה אישור לפתיחת שהנני מנהל מ      ת.ז.       אני הח"מ 

 קורס ומספר פעולה לפתיחת הקורס לפי הפרטים הבאים:

       שם מגמה

       מספר מגמה       מספר שעות לימוד

תאריך סיום        תאריך פתיחה
       משוער

 מצ"ב מערכת שעות מפורטת לקורס כנדרש בנהלי המשרד. 

 .במקצועות המוכרים מצ"ב אישורי מורים 

ללימוד במקצועות  מצ"ב שאלוני מועמד הוראה לגבי מורים שטרם אושרו על ידכם 

 .המוכרים

 

ללא אישור ו/או טרם קבלת אישור ומספר פעולה, לא יהיה מוכר ידוע לנו כי כל קורס שיפתח  .1

 יד המשרד. -על

לרבות בדרישות הדיווח וכי  לינו לעמוד בדרישות נהלי המשרד,כמו כן ידוע לנו כי ע .2

 התלמידים עומדים בתנאי הקבלה.

 בכבוד רב,

 מנהל מוסד ההכשרה
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 מערכת שעות

      בי"ס 

      מס' פעולה       לקורס  מערכת שעות

      שעות לימוד       ימי לימוד       שם המורה     מס' שעות לימוד בקורס 

 

 מאשר נכונות הפרטים הרשומים מעלה

 

 חותמת וחתימת 

  ביה"סמנהל/ת       תאריך 

 

 

  

זמן שעות  תאריך 
 לימוד

מס' שעות לימוד 
 לפגישה

 נושא הלימוד

 )בהתאם לתוכנ"ל(

מס' 
שעות 

הלימוד 
לנושא 

)בהתאם 
לתוכנ"ל

) 

 שם המורה

מורה 
 מאושר

 מצטבר שוטף 
 לא כן

1.                                          

2.                                          

3.                                          

4.                                          

5.                                          

6.                                          

7.                                          

8.                                          

9.                                          

10.                                          

11.                                          

12.                                         

13.                                          

14.                                          
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 ט'נספח 

  תרשים זרימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור ע"י הגוף 
 המפעיל 

קים/ מכללה מגישה בקשה מקוונת באתר האגף ישים בקשה מקוונת בפורטל המעסימעסיק או מכללה מג
 להכשרה מקצועית

 הבקשות מגיעות לבדיקת הגוף המפעיל

 ימי עסקים   5עד  הגוף המפעיל ישיב לבקשה )אישור, דחייה, השלמת מסמכים, העברה לבחינת האגף(

מקצוע קיים 
במכללה מוכרת 

 מגמה אותה ל

מקצוע לא קיים 
 במכללה לא מוכרת 

 לא קייםמקצוע 

 מוכרת  במכללה 

 קיים מקצוע

 לא מוכרת במכללה 

העברת הבקשה לאישור 
 האגף:

ת הכרה מקוצרתאושר 
 למכללה 

העברת הבקשה לאישור 
 האגף:

לימודים על יאושרו 
כנית של סמך ת

 המכללה. 

 לא תעודות של האגף ל

ישור העברת הבקשה לא
 האגף:

 "סלימודים עיאושרו 
כנית של המכללה. ת

. ללא תעודות של האגף
תאושר הכרה מקוצרת 

 למכללה

 ימי עסקים 21תשובה עד , העברה לאישור האגף

 

 הגוף המפעיל פונה לתקצוב ההכשרה ע"י האגף

 + וועדות קבלה פתיחת ההכשרהגיוס ומיון תלמידים ל

 ימים ממתן האישור 90עד  

 כשרה, בחינות, וביצוע השמה לתלמידיםסיום הה

 השמה הוכחת

 הגשת רשימת תלמידים וטופס תכנון קורס

 האגף ייתן מספר פעולה לפתיחת הכשרה

 פתיחת ההכשרה
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 י'נספח 

 רשימת תעריפים

 )ללא מע"מ(תעריף  תחום ענף

₪300  כלל המגמות חשמל ובקרת אקלים  

₪400  3דרג  ר ומיזוג אויר קירו  

₪340  כלל המגמות בניין וסביבה  

₪394  כלל המגמות עיצוב ומדיה  

 מחשבים
₪300  חומרה )רשתות תקשורת(  

₪400  תוכנה ואבטחת מידע  
₪500  סייבר  

₪340  כלל המגמות אמנות עיבוד העץ  

₪500  כלל המגמות הצלה ומקצועות ימיים  

 רכב
₪370  המגמותכלל   

₪1,000  מפעיל צמ"ה  

 תחבורה
₪350  מורי נהיגה  

₪250  נהג רכב ציבורי+ כבד  

 ניהול שיווק ופיננסים
₪286  מינהל  

₪400  שיווק דיגיטלי  

 רב תחומי
₪310  גננות  

₪332  צורפות  

₪310  כלל המגמות חינוך וטיפול  

₪433  כלל המגמות תיירות וקולינריה  

 מערכות ייצור ומיכון

₪300  יוני כלל המגמות+ מסגרותע  

₪600  מעשי ריתוך  

CNC  ₪700מעשי   

₪330  כלל המגמות אופנה וטקסטיל  

 מכינות
₪218  כלל המגמות  

₪278  לשפה העברית  

₪394  כלל המגמות מערכות אנרגיה  

₪394  כלל המגמות אופטיקה ופרא רפואי  

₪394  כלל המגמות ליטוש יהלומים  

₪394  כלל המגמות יטלייםכישורים דיג  

₪400  כלל המגמות הכשרה פדגוגית  

₪394  עיצוב שיער, קוסמטיקה, פאנות טיפוח החן  

₪286  פדיקור ובניית ציפורניים  עיצוב תסרוקות, איפור, טיפוח החן  
 

 האגף שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התעריפים מעת לעת, ולהוסיף תעריפים למקצועות חדשים
 .לאישור וועדת תעריפיםבכפוף 
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 הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן  שם המאשר:

 

 אנספח י"

 

 ומקצועות רישוי וחקיקה רשימת מקצועות הדורשים רמה גבוהה של בטיחות

 

 

 רישוי וחקיקה בטיחות ברמה גבוהה אשכולות מקצוע ענף מס"ד

 בניין 1

 עגורנאים

 לא כן
מנהלי עבודה תשתיות 

 עפר וכבישים

 מנהלי עבודה בבניין

 לדבנאות ומקצועות ש

 תחבורה 2

 מורי נהיגה

 כן כן
 בטיחות

 נהגים

 ניהול מקצועי

 הצלה 3
 הצלה

 כן כן
 חונכי מצילים

 כן כן גז גז 4

 אוטוטרוניקה 5
 בוחנים

 כן לא
 מנהלי מוסכים

 חשמל 6

 חשמל מוסמך

 כן כן

 חשמל מעשי

 בודקים

 חשמל מתח גבוה

 חשמל ראשי

 בית חכם

 אחזקה

 מומחיות

 גנרטורים

 קירור ומיזוג אויר

 השתלמויות

 חשמל מסווג

 כן לא פרה רפואי פרה רפואי 7

 כן לא נגישות נגישות 8

 כן לא בודקי שכר מנהל 9
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 ב"ינספח 

 

 מקצועות עם אופק תעסוקתי בדרגה נמוכה 

 

 מקצוע  מס"ד

 איפור אומנותי 1

 חונך מצילי ים 2

 מזכירות משפטיות 3

 מזכירות רפואיות 4

 איפור מקצועי 5

 איפור יופי מקצועי 6

 בניית ציפורניים 7

 פדיקור 8

 1סוג  -פקידות קבלה 9

 1סוג  -מוזגות 10

 סייע קולינרי/ עוזר טבח 11

 בישול מוסדי לפעוטות במעון יום 12

 מורחב -ייםסייעות לרופא שינ 13

 

 בנוהל זה, מקצועות אלו לא יאושרו להכשרה במסלול הירוק.  4.3כאמור בסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


