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 לענף ההייטק והל הכשרה במסלול "כיתה בעבודה"נ

 כללי .1

" האגף)להלן: " שבמשרד הכלכלה והתעשייההאגף הבכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם בזרוע העבודה 

לצורך שהוכר זאת בהתאם  כוח אדם מיומן בתעשיית ההייטקמעוניין לסייע בהגדלת " בהתאמה( משרדוה"

ולעודד  לעניין הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי טק 15.1.2017מיום  2292החלטת ממשלה מס'  במסגרת

  הכשרה מקצועית בשיתוף מעסיקים לדורשי עבודה לקראת שילובם בשוק העבודה.

 .ענף ההייטקמקצועות בעבור "כיתה בעבודה" השתתפות במסלול ל הייחודיים כלליםזה מפרט את המסמך 

 הגדרות  .2

 :בנוהל זה הגדרות למונחים המופיעים

למעט משרדי ממשלה, רשויות תאגיד ו/או עוסק מורשה או פטור ו/או עמותה ו/או שותפות,  –מעסיק  .2.1

 מקומיות וגופים סטטוטוריים. 

לעניין נוהל זה בלבד, הינו ארגון קבע המאגד מעסיקים באופן וולונטרי יחידים או  –ארגון מעסיקים  .2.2

 חברות המעסיקים עובדים לשם עיסוק וקידום נושאים המשותפים למעסיקים אלו.

 שה להפעלה משותפת של המסלול.בבקמספר מעסיקים הפונים יחד  –קבוצת מעסיקים  .2.3

מעסיק בקבוצת המעסיקים המגיש את הבקשה עבור קבוצת המעסיקים ומקבל את  –מעסיק מוביל  .2.4

 התמורה בהתאם לנוהל זה. 

שכר העובד הכולל את כל תשלומי המעסיק המשולמים לו עקב עבודתו, למעט הפרשות  –שכר ברוטו  .2.5

 כויי רשות. סוציאליות, ומבלי שנוכו ניכויי חובה או ני

  -ההייטק מקצועות .2.6

 .ובפיתוחם טכנולוגיים ושירותים במוצרים התומכים ומקצועות טכנולוגים מקצועות .2.6.1

, ופיתוח מחקר לרבות והשירותים המסחר, התעשייה תחומי בכל טכנולוגיים מקצועות .2.6.2

 .טכנולוגיים ושירותים מוצרים של וביצוע ייצור, ניתוח, יישום

, המסחר תחומי בכל ובפיתוחם טכנולוגיים ושירותים במוצרים התומכים מקצועות .2.6.3

, הטמעה, מידע מערכות, טכנית תמיכה, איכות בדיקת, התקנה לרבות והשירותים התעשייה

 .ומוצרים מערכות של ועיצוב טכנית תמיכה, ומכירה שיווק

 עובדים אשר לא הועסקו ע"י אותו המעסיק במישרין או בעקיפין. -עובדים חדשים  .2.7

ונה מהתפקיד שהועסקו בעבר ע"י המעסיק בתפקיד ש עובדים המועסקים כיום או - קיימיםעובדים  .2.8

 אליו נקלטים כעת.

 אחת החלופות הבאות: –השמה  .2.9

חודשים לפחות, במהלך  4העסקת עובד שכיר, במקצוע הנלמד בהכשרה לתקופה מצטברת של  .2.9.1

 שנה מסיום ההכשרה. 

חודשים  4השתלבות בעבודה של עצמאי, במקצוע הנלמד בהכשרה, לתקופה מצטברת של  .2.9.2

 .לפחות, במהלך שנה מסיום ההכשרה

 

 מקום ביצוע ההכשרה .3

 ניתן לבצע את ההכשרה: .3.1

בנוסח המצורף כנספח א' לנוהל  להפעלת מסלול כיתה בעבודהאצל המעסיק מגיש הבקשה   .3.1.1

 זה. 
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בכיתה המיועדת לקבוצת מעסיקים או ארגון מעסיקים, ניתן לקיים את לימוד הפרקים   .3.1.2

 המעשיים אצל אחד או יותר מהמעסיקים הכלולים בבקשה.

 במוסד הכשרה מוכר.  .3.1.3

 .במוסד הכשרה שאינו מוכר .3.1.4

 

 מקצועות ההכשרה ותכנית הלימודים .4

ותוצג בפני  על ידי מגיש הבקשה שתיבנהנית לימודים תכ על פי , ההייטקההכשרה תבוצע במקצועות  .4.1

  . האגף

 שעות מהיקף 25% עד של שיעורבללמידה עצמאית  פרקיםלכלול בתוכנית הלימודים  ניתן .4.1.1

  .ההכשרה

 קיום בחינות ופרויקטים בהכשרה הינם באחריות מגיש הבקשה.  –בחינות  .4.1.2

המכשיר. הנפקת נתנו ללומדים יהיו תעודות של מגיש הבקשה/ המוסד יהתעודות שי -תעודות .4.1.3

 תעודות ללומדים תהיה באחריות מגיש הבקשה.

 כי הקורסן יצוישל הלומדים בהכשרה ונוכחות יידרש לנהל רישום  מגיש הבקשה –נוכחות  .4.1.4

  השתלמות.גמול לטובת לא יוכר 

 

 בהכשרההלומדים  .5

 ומעלה. 18ההכשרות מיועדות לתושבים בני  .5.1

 .30מספר התלמידים בהכשרה לא יעלה על  .5.2

לא תשולם כל תמורה בגין תלמידים וניתן לשלב בהכשרה תלמידים אשר מממנים את ההכשרה בעצמם  .5.3

 50%עם זאת מספר התלמידים במימון עצמי לא יעלה על  .)להלן "תלמידים במימון עצמי"( אלה

 מתלמידי ההכשרה.

ממספר  20%-בהכשרות המיועדות לעובדים חדשים ניתן לשלב עובדים קיימים אצל המעסיק עד ל .5.4

 .7ף בסעיהמפורטים שמה הה ירכיב מוהתלמידים שאינם במימון עצמי. בגין עובדים אלה לא ישול

, זאת בתנאי שיתחייב המעסיק מראש על קידום עובדים קיימיםה המיועדת ללהכשרניתן להגיש בקשה  .5.5

לא אלה המשתתפים בהכשרות בגין עובדים  מהשכר ברוטו. 6%העובדים בשכרם בסכום העולה על 

 .7ף ישולמו רכיבי ההשמה המפורטים בסעי

)לא כולל עובדים  ת מסלוללפחות מבוגרי ההכשרה הלומדים במסגר 70%השמת מגיש הבקשה יתחייב ל .5.6

 .קיימים ששולבו בהכשרה(

מגיש הבקשה יהיה רשאי לגבות דמי השתתפות אחידים, מכלל התלמידים בכיתה שאינם במימון עצמי,  .5.7

 . ההכשרהמערך  10%בסך של עד 

בכתב טרם תחילת ההכשרה ככל שיוחלט לגבות דמי השתתפות, על מגיש הבקשה ליידע את המשתתפים  .5.8

  .לגבי גובה דמי ההשתתפות ותנאיו

 

 צוות ההכשרה הנדרש .6

 צוות הוראה והכשרה המנוסה במקצוע הנלמד .6.1

על ביצוע מעקב אחראי מקצועית ופדגוגית על יישום מלא של תכנית הלימודים, אחראי  – רכז הכשרה .6.2

; אחראי על הפעילות מרצה/זאת בנוסף לבדיקות אותן מבצע המורה ובקרה על נוכחות התלמידים,

האדמיניסטרטיבית, מתן מענה בשעות הפעילות של הלימודים לצוות ההוראה ולתלמידים בנושאים 

 שונים. 
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 תמורה .7

, וישולם במימון עצמי תלמידיםבהכשרה למעט פעיל  תלמידבגין כל יחושב  בגין ההכשרה התשלום .7.1

 מטהבהתאם למפורט 

 תשלום בגין הכשרה לתלמיד .7.2

 ₪. 5,100שעות, הסכום יעמוד על  100-250בהכשרות באורך  .7.2.1

 ₪. 6,650שעות, הסכום יעמוד על  251-500בהכשרות באורך  .7.2.2

 ₪. 8,650שעות, הסכום ללומד יעמוד על  500בהכשרות מעל  .7.2.3

בכפוף ינתן יבהתאם למספר הלומדים הפעילים בהכשרה. התשלום  ישולם םהסכו .7.2.3.1

 :רשימת לומדים פעילה באופן הבאו ו'( נספחעל גבי שליחת דרישת תשלום )ל

 .פתיחת ההכשרהחודש מ עםישולם מהסכום לתלמיד,  40% -תשלום ראשון .7.2.3.2

 מהסכום לתלמיד, בסיום ההכשרה. 60% -תשלום שני .7.2.3.3

 סה"כ תשלום אורך הכשרה
 שניתשלום  ראשוןתשלום  בגין הכשרה  בש"ח

שעות  250עד 
 3060 2040 5,100 (100)מינ' 

 250-500בין 
 3990 2660 6,650 שעות

 500מעל 
 5190 3460 8,650 שעות

שליחת דרישת תשלום , בכפוף לחודשי השמה בגין כל עובד מושם 4ישולם לאחר  –תשלום בגין השמה  .7.3

 :לפי הפירוט הבא הצגת תלושי שכר,ע"ג נספח ז' עד חצי שנה מיום סיום ההכשרה 

ורך א
 הכשרה

ברוטו של מדרגות שכר 
 המזכות במענק העובדים 

גובה מענק השמה 
לגובה השכר בהתאם 

 4-שיוצג בהממוצע 
לושי השכר של ת

 לאחר ההכשרה  יםהעובד

 תשלום נוסף בגין
השמת תלמיד 

המשתייך 
לאוכלוסיית יעד 

 ***של הזרוע

 250עד 
שעות )מינ' 

100) 

₪    כולל₪  9,500-ל₪  7500בין  8,700  ,0002 ₪  

₪ 2,000 10,200 ₪  כולל₪  11,000-ל 9,500בין   

₪ 2,000 12,000 ₪  כולל 12,500-ל₪  11,000בין   

₪ 2,000 13,500 ₪  ₪ 12,500מעל   

 250-500בין 
 שעות

₪ 2,500 10,400 ₪  כולל₪  9,500-ל₪  7500בין   

₪ 2,500 12,350 ₪  כולל₪  11,000-ל 9,500בין   

₪ 2,500 14,300 ₪  כולל 12,500-ל₪  11,000בין   

₪ 2,500 16,250 ₪  ₪ 12,500מעל   

 500מעל 
 שעות

₪  3,000 16,055 ₪  כולל₪  11,000-ל 9,000בין   

₪  3,000 18,590 ₪  כולל 12,500-ל₪  11,000בין   

₪ 3,000 21,125 ₪  ₪ 12,500מעל   

 '.טחודשי השמה ואישורי השתייכות לאוכלוסיית יעד כמפורט בנספח  4 רכיב זה ישולם לאחר הוכחת** 

 .לשעה+ מע"מ ₪  134תשלום בגין רכז ההכשרה יהיה  .7.4

 שעות 30-שעות תזכה ב 500 עדהכשרה  .7.4.1

 .שעות רכז 50 -בתזכה  -ומעלה  שעות 500הכשרות בנות  .7.4.2

 אינם לומדים במימון עצמי.מהלומדים  10ובתנאי שלפחות 
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 בחינת הבקשה ואישורה .8

 בקשות שהוגשו ואושרו במסלול אחר לא יאושרו עד השלמת ההכשרה במסלול בו אושרו.  .8.1

 בכתובת: בקשות יוגשו באתר האינטרנט של זרוע העבודה .8.2

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

ימי  7יינתן למבקש בתוך  או אישור על תקינות הבקשה מענה ראשוני לעניין צורך בהשלמת מסמכים .8.3

 . מיום הגשת הבקשה עבודה

 מיום הגשת הבקשה ימי עבודה 14עד אישור סופי לבקשה יינתן תוך  .8.4

 ימים.  90תוקף אישור הבקשה יהיה למשך  .8.5

מגיש הבקשה יפעל לאיתור מועמדים מתאימים. לשם כך, ניתן יהיה להיעזר בשירותי מרכזי ההכוון  .8.6

 ובשירות התעסוקה.  זרועההמיועדים לאוכלוסיות היעד של 

 '.העל פתיחת הכשרה על גבי נספח אגף מגיש הבקשה יידע את ה .8.7

ע"י מגיש הבקשה בהתאם למפורט בפרק התמורה על גבי הנספחים  אגףדרישות תשלום יישלחו ל .8.8

 נוהל זה.בהרלוונטיים 

יודגש כי אישור הבקשה כפוף לאישור תקציב מידי שנה, למגבלות התקציב ולתקציבו המאושר של  .8.9

 האגף. 

 האגף שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשה בגין נתוני השמה נמוכים של המעסיק בהכשרות קודמות. .8.10

יהיה רשאי להחליט על ביטול  אגףה הר כי במקרים בהם תבוצע הפרה יסודית של תנאי נוהל זה,יוב  .8.11

 תשלום התמורה ולדרוש את החזר התמורה ששולמה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה .9

 .כנית לימודיםת .9.1

 רישיון עסק בגין כל עסק בו תתקיים הכשרה. .9.2

 נספח דרישות ביטוח .9.3

 '.חאישור מעמד משפטי ע"פ המפורט בנספח  .9.4

 .טופס פתיחת ספק -'דנספח  .9.5

 .אישור ניהול חשבון בנק המאשר את פרטי החשבון .9.6

 

 וועדת כיתה בעבודה .10

 בהייטק וועדת כיתה בעבודההרכב  .10.1

 ועדה מאשרת .10.2

 .יו"ר הועדה – מנהלת יחידת הכשרה למקצוע או מי מטעמה .10.2.1

 .חבר –מקצועיתנציג יחידת התקציבים באגף להכשרה  .10.2.2

 .חבר –או נציג מיחידת יהל"ם סגנית ממונה אזורי הכשרת מבוגרים מחוז חיפה והצפון .10.2.3

  .סמכויות הוועדה: אישור הבקשה, דחייה מנומקת, בקשה להשלמת מסמכים .10.2.4

 ועדת היגוי .10.3

 .יו"ר הועדה –ביחידת הכשרה למקצוע או מי מטעמה המסלול מנהלת  .10.3.1

 .חבר – חשבת הזרוע או מי מטעמה .10.3.2

 .חבר – יועמ"ש הזרוע או מי מטעמה .10.3.3

 .חבר – תקציבאי/ת האגף להכשרה מקצועית או מי מטעמו .10.3.4

 דיון בבקשות חריגות, ערעורים ובקרות. סמכויות הוועדה:  .10.3.5

https://govextra.gov.il/labor/bizlabor/bizclass
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 בחינת הבקשות .10.4

 הבקשות תיבחנה בהתאם למועד הגעתן )באופן מלא ושלם( ועפ"י עיקרון "כל הקודם זוכה".  .10.4.1

בהתחייבויותיו מכח נהלים/מסלולי עידוד תעסוקה של הזרוע בקשה של מעסיק אשר לא עמד  .10.4.2

 תידחה אלא אם מתקיימים טעמים מיוחדים. –

 אופן קבלת ההחלטות: .10.5

 הועדה תקבל את החלטותיה ברוב דעות.  .10.5.1

 עמדת החשבת או מי מטעמה תכריע בעניינים תקציביים.  .10.5.2

 עמדת היועמ"ש או מי מטעמה תכריע בעניינים משפטיים.  .10.5.3

ימים  21בכתב על החלטת וועדת כיתה בעבודה לעניין אי זכאות לפי נוהל זה, תוך ניתן לערער  .10.5.4

 ממועד קבלת הודעת הדחיה. את הערר ניתן להגיש באופן מקוון באתר:

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/SchoolsAndTeachers/Supervi

sion/Pages/SchoolRequirements.aspx 

 פיקוח ובקרה .11

או מי מטעמו לבקר את פעולותיו/ פעולותיהם,  אגףהמעסיקים ומוסד ההכשרה מתחייבים לאפשר בכל עת ל

לפקח על ביצוע ההכשרה במועדים ובתנאים שייקבעו על ידי האגף להכשרה מקצועית, ולפעול על פי הנחיות 

 האגף.

 

 תחולה .12

 .31.12.22תוקף הוראה זו מיום חתימתה, ועד ליום 

 

 פרגןיתאיר א

 זרוע העבודה עלממונה ה

 2022פריל א, בתשפ" יסןנירושלים, 

 

 ספחים נ

 טופס בקשה – נספח א'

 לענף ההייטק הצהרה וכתב התחייבות להפעלת מסלול 'כיתה בעבודה' - נספח ב'

 דרישות ביטוח -נספח ג'

 טופס פתיחת ספק  - 'דנספח 

  הכשרההודעה על פתיחת  -' הנספח 

 בקשה לתשלום רכיב השתתפות הלומדים ותשלום בגין רכז הכשרה  - 'ונספח 

 בקשה לתשלום בגין השמה  -' זנספח 

 פירוט לעניין אישור מעמד משפטי  - 'חנספח 

 אוכלוסיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינן  - 'טנספח 

 

  

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/SchoolsAndTeachers/Supervision/Pages/SchoolRequirements.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/SchoolsAndTeachers/Supervision/Pages/SchoolRequirements.aspx
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 נספח א' 

 בקשה להפעלת מסלול 'כיתה בעבודה'

לאחר סיום ההכשרה, טרם השמת התלמידים בעבודה יוגש טופס  -מעסיקים  ארגוןאם מגיש הבקשה הוא 

 הבקשה מלא על ידי כל מעסיק השותף בבקשה בנפרד.

 מגיש הבקשה .1

 מספר מזהה של העסק שם העסק

 )ח.פ או עוסק מורשה( 

  

 סוג המסלול המבוקש )סמן את המשבצת הנכונה(

 פ"+חרשימת המעסיקים   מעסיקים ארגון  מעסיק יחיד 

 כתובת 

 מיקוד עיר רחוב ומספר

   

 פרטי התקשרות

 דואר אלקטרוני טלפון

  

 פרטי איש הקשר

 דואר אלקטרוני טלפון נייד שם ומשפחה

   

 חתימת מורשי החתימה של מגיש הבקשה

 מס' ת"ז שם היו"ר או המנכ"ל

  

 ענף מקצועי

 הסבר קצר על הפעילות העסקית של בית העסק
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 ההכשרה הנדרשת פרטי .2

 : _________________________________הכשרה נדרש מקצוע .2.1

 :תכנית לימודים .2.2

 ההכשרה במקצוע המצוין לעיל תבוצע

 בהתאם לתכנית לימודים מאושרת של האגף.  

 (למקצועות ההייטק) תוכנית לימודים של מגיש הבקשה 

 ]סמנו את התשובה הנכונה[: העיוניתמיקום ההכשרה  .2.3

 אצל המעסיק עצמו.  

 במוסד הכשרה מוכר. 

 ו מוכר .במוסד הכשרה שאינ 

 מעסיקים.  ארגוןבמבנה השייך ל 

 המעסיקים.  ארגוןאצל אחד או יותר מהמעסיקים המאוגדים תחת  

 אצל אחד או יותר מהמעסיקים בקבוצת מעסיקים.  

 יבוצע בכתובת להלן:העיוני החלק 

 שם המעסיק/ 

 מוסד ההכשרה בו תבוצע ההכשרה
 רחוב ומספר בית  עיר 

     

 ]סמנו את התשובה הנכונה[: ההכשרה המעשיתמיקום  .2.4

 אצל המעסיק עצמו.  

 במוסד הכשרה מוכר. 

 במוסד הכשרה שאינו מוכר . 

 מעסיקים.  ארגוןבמבנה השייך ל 
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 המעסיקים.  ארגוןאצל אחד או יותר מהמעסיקים המאוגדים תחת  

 אצל אחד או יותר מהמעסיקים המאוגדים בקבוצת מעסיקים.  

 בכתובת/ות להלן:יבוצע המעשי החלק 

 שם המעסיק/ 

 מוסד ההכשרה בו תבוצע ההכשרה
 רחוב ומספר בית  עיר 
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 'נספח ב

 לענף הייטק  כתב התחייבות להפעלת מסלול 'כיתה בעבודה'

 הצהרת מגיש הבקשה .1

אני מצהיר כי קראתי את כלל סעיפי הנוהל טרם הגשת הבקשה, וכי אני מתחייב לעמוד בכל הדרישות  .1.1

 המפורטות בו.

 ההכשרה תתבצע בהתאם לכל כללי נוהל זה ולפרטי כתב האישור שאקבל.  .1.2

בהתאם למפורט בבקשתי  יצוע ההכשרהבכשיר על פי כל דין לבצע את ההכשרה ו המוסד שיעביר ההכשרה .1.3

את ההיתרים, האישורים התקפים, היכולת  מוסד המכשיראינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, וכי יש ל

וכן את הידע המקצועי,  ווהאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשות

או זכות  נוחובה מחובותיעביר נלא המוסד המכשיר ואני הניסיון והמומחיות לשם ביצוע ההכשרה. 

 . אגףאם הותר הדבר מראש ע"י ה מזכויותיי בהתאם לאמור במסלול לצד ג' כלשהו אלא

 אין ניגוד עניינים בין התחייבויותיי לפי המסלול לבין עניין אחר שלי .  .1.4

לא התקבל סיוע מגוף ממשלתי אחר עבור הכשרת העובדים במסלול ואני מתחייב שלא להגיש בקשה  .1.5

 לקבלת סיוע כאמור.

ל בקבוצת מעסיקים יתחייב כי כל מעסיקים/ מעסיק מובי ארגוןאני מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן ) .1.6

על עמידה  כתנאי לתשלום רכיב ההשמההמעסיקים שיעסיקו את תלמידי המסלול יצהירו ויתחייבו 

 (1.7-1.22בדרישות סעיפים 

הנני ו/או בעל השליטה בעסק, מקיימים חובותינו בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים  .1.7

 אלו במשך כל תקופת קבלת הסיוע מזרוע העבודה.ומתחייב להמשיך ולשמור על זכויות 

 איני בעל חשבון מוגבל ואיני נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק. .1.8

הנני ו/ או בעל השליטה בעסק לא הורשענו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע  .1.9

, ולפי 1977-וק העונשין, התשל"זלח 438עד  414-ו 393עד  383 ,297עד  290העבודה בעבירות לפי סעיפים 

, הנוגעים להעסקה שלא כדין )כולל קבלן ומעסיק בפועל, 1991-סעיפים בחוק עובדים זרים, התשנ"א

)ג(( ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם 2(, 4)-( ו3)ב(,)2)א(,2מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי()סעיפים 

 ון למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע מזרוע העבודה.העבירות כאמור, נכ הליכים פליליים בחשד לביצוע

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

 במבקש הינם: 

בשל  2011 -אני מצהיר כי לא הוטל עלי עיצום כספי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב .1.10

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 להעביר כל מידע בעניין זה.  .1.11

אני מתחייב שלא להקטין את מצבת העובדים הישראלים אצל המעסיק לצורך קליטת עובדים חדשים  .1.12

 שיוכשרו במסגרת ההכשרה.

י העבודה, המעסיק שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחייב מחוק .1.13

צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה 

לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים 

ו על ידו במסגרת הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסק

 המסלול. 
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אני מתחייב לקיים את הוראות הבטיחות והגהות על פי כל דין ולהבטיח איכות נאותה ותקינה של  .1.14

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

 ועבודה בטוחה, ללא מפגעים בטיחותיים או אחרים. 

 במסגרת מסלול זה. עתידים ללמודמתלמידי ההכשרה האחוזים  70י יושמו לפחות אני מתחייב כ . .1.15

להביא לידיעת התלמידים את פרטי תכנית הלימודים, ולספק לתלמידים חומר לימוד כנדרש אני מתחייב  .1.16

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

הבקשה יישא בחבות המוטלת עליו בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שיגרמו עקב מעשה ו/או מגיש  .1.17

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

 מטעמו, לרבות התלמידים והמשתתפים במסלול.

ום תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לגוף לא יישא בשאגף מוסכם על מגיש הבקשה כי ה .1.18

או רכוש של אדם אחר, לרבות התלמידים והמשתתפים במסלול, כתוצאה ישירה או עקיפה מההשתתפות 

 גרם לנזק. אגףבמסלול אלא אם ה

הוצאות כלשהן, בין בקשר לתביעה שתוגש ע"י צד שלישי כל שהוא ובין הוצאות אחרות  אגףאם תיגרמנה ל .1.19

ישפה מגיש הבקשה את  -זה שהן הנובעות ממעשיו, מי מטעמו, או המועסק על ידו, או מחדל שלהםאי

ביחס להוצאות כאמור תחייב את  אגףבעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו כאמור והודעת ה אגףה

 .מגיש הבקשה

געי עבודה מגיש הבקשה מתחייב לבטח את התלמידים בביטוח תאונות אישיות וכן לדאוג לביטוח נפ .1.20

 בביטוח לאומי.

הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בבקשה זו, לרבות כל נספחיה ומתחייב להודיע לאגף על כל שינוי  .1.21

שיחול בפרטים אלו, סמוך ככל הניתן לביצוע השינוי, לרבות על כל צו שניתן כנגדי האוסר או מגביל את 

 יכולתי לבצע את ההכשרה בהתאם לנוהל על נספחיו. 

אחריות ו/או חבות ביטוחית ו/או נזיקית  אגףכדי להחיל על ה על ההכשרה אגףן בפיקוח המקצועי של האי .1.22

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

מגיש הבקשה מצהיר מאשר ומתחייב כי אחריות וחבות כאמור, בין כספית ובין ביצועית, תחול על מבצע 

 מגיש הבקשה באופן בלעדי.

 ________________________ מעסיקימה מוסמך מטעם השם החותם/מורשה חת

 חתימה: ________________________       תפקיד: ______________________

 חותמת תאגיד: ________________     תאריך: _____________________

 אישור עו"ד

בפניי, והריני לאשר כי הוא הנני מאשר חתימת _______   מס'  זהות  _______________  אשר חתם 

 מוסמך לחתום  בשם המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה.

 שם מלא של עו"ד  ___________        מספר רישיון _________

 

 תאריך:   _____________________ חתימה וחותמת  _____________
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 נספח ג'

 דרישות ביטוח

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

והתעשייה, זרוע העבודה )להלן ביחד: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה:  כלכלהישראל ו/או משרד ה

רכוש, ביטוח חבות מוצר,  ביטוחקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מ

או כל ביטוח אחר(, לפי העניין, בגבולות  ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוח נאמנות

 אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. 

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

 .רהביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישי

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

 הבקשה מגיש . חהקמה(, המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטו

יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים 

  .םוקבלני המשנה, כמבוטחים נוספי

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

 השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

 .שהאישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרי הבקשה ממגישהמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל 

 .אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה

 

 תאריך_______________  שם ות.ז._____________  חתימה______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  21מתוך  12עמוד  26.04.22 מיום:בתוקף 

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ד'נספח 

 בקשה לפתיחת/עדכון זכאי בארץפתיחת ספק: 

 שם היחידה

 

 

 פרטי המוטב

 שם המוטב מספר עוסק מורשה/ח"פ

            

 

 מיקוד מס' בית רחוב ישוב

                        

 

 דוא"ל מספר פקס מספר טלפון נייד מספר טלפון

                        

 

 פרטי החשבון

 מספר חשבון הבנק מספר הסניף שם הבנק
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 

 נא לסמן את המסמכים המצורפים

 מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון   

 )אישור מעמד משפטי )חברה, עוסק מורשה 

 אישור לצורך ניכוי מס + אישור ניהול ספרים בתוקף  

 חתימת המוטב

  

 תאריך חתימה וחותמת המוטב

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

 זרועלשימוש ה

 סיבת התקשרות היחידה המקצועיתשם 

  

 חתימה תאריך שם עובד

   

 

  

 חובה לצרף מכתב מהבנק המאשר את פרטי החשבון הנ"ל

 ינו: שם המוטב, מספר עוסק מורשה/ח"פ ופרטי חשבון הבנקבמכתב יצו
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ה' נספח

 הייטק -הודעה על פתיחת הכשרה

 :פרטי ההכשרה

 )כפי שניתן בעת פתיחת ההכשרה( מס' פעולה_______________ .1

 _______________ הכשרהשם ה .2

 ______________________ תאריך סיום משוער ______ הכשרהתאריך פתיחת  .3

 כמות לומדים בהכשרה______________ כמה מתוכם עובדים קיימים ________ .4

 היקף שעות ההכשרה הצפוי________ .5

 צפי שכר לבוגרי ההכשרה _________ .6

 יש לצרף

 תלושי שכר טרם תחילת ההכשרה  3יש לצרף  -להכשרות לעובדים קיימים .7

 מערכת שעות של ההכשרה .8

 )ע"פ המפורט בנספח י'( כות לומדים לאוכלוסיות יעדיאישור השתי .9

 

 

     __________________________         ___________ ___________________ 

 תאריך                  שם מורשה חתימה מטעם המעסיק                    חתימה וחותמת המעסיק       

  



 

  21מתוך  15עמוד  26.04.22 מיום:בתוקף 

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ו'ספח נ

 הכשרה ותשלום בגין רכז הלומדים רכיב השתתפות –בקשה לתשלום 

 (סמן)העברת התשלום : 

 חודש מיום הכשרה  

 סיום הכשרה

 :פרטי ההכשרה

 (הכשרהמס' פעולה_______________)כפי שניתן בעת פתיחת ה .1

 _____________________________ הכשרהשם ה .2

 _____________ ת"ז___________________ מס' טלפון______________ הכשרהשם רכז ה .3

 הרכז בפועל _____ מספר השעות שביצע .4

 .הרשומים מטה התלמידיםאני זכאי לתקצוב בגין אני מצהיר כי  .5

 .אני מצהיר כי הרכז ביצע את תפקידו בהתאם לנוהל מסלול "כיתה בעבודה"  .6

 

 שהשתתפו בהכשרה ובגינם מבוקש תקצוברשימת תלמידים 

אני מצהיר/ה כי זה  יעד לאוכלוסיית השתייכות בגין מענק ישולם לא הטופס שליחת בעת אישורים יוגשו שלא ככל*

 שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

     __________________________         ___________ ___________________ 

 תאריך                  שם מורשה חתימה מטעם המעסיק                    חתימה וחותמת המעסיק       

   

  

)פרט לאיזו השתייכות לאוכלוסיית יעד  מגדר מספר ת"ז שם התלמיד 

 *מאוכלוסיות היעד( 

 עובד קיים/תלמיד חדש

1.      

2.      

3.      
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ז'פח נס

 הייטק - בקשה לתשלום בגין השמה

 .והשמת תלמידים המשתייכים לאוכלוסיות יעד השמה,

 :פרטי ההכשרה

 (הכשרהמס' פעולה_______________)כפי שניתן בעת פתיחת ה .1

 _____________________________ הכשרהשם ה .2

 הריני לאשר כי התלמידים שבגינם מבוקש התשלום נתנו את הסכמתם להעברת תלושי השכר המצורפים .3

 והאסמכתאות לעניין השתייכות לאוכלוסיית היעד.

 ופל משכר המינימום כדין.המסיימים שהושמו בעבודה שכירה משתכרים סכום שאינו נהריני לאשר כי כל  .4

לפחות במקומות העבודה  חודשים 4אני מצהיר כי כל המסיימים שפרטיהם מפורטים להלן עבדו במשך  .5

 המדווחים בהיקף המשרה המפורט בטבלה.   

 הפרטים האמורים לעיל נבדקו על ידי והם נכונים. .6

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.אני מצהיר כי  .7

 

      __________             ___________________________________                   ___ 

 תאריך                  שם מורשה חתימה מטעם המעסיק             חתימה וחותמת המעסיק       

 

 אישור עו"ד/רו"ח

_______   מס'  זהות  _______________  אשר חתם בפניי, והריני לאשר כי הוא מוסמך הנני מאשר חתימת 

 לחתום  בשם המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה.

 רו"ח ___________________________        מספר רישיון _________\שם מלא של עו"ד 

 

 _תאריך:   ____________________ חתימה וחותמת  _____________
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 יש לצרף

 .ת תלמידים מושמים כמפורט בטבלה המצורפתרשימ

אישור רו"ח/ מנה"ח/ יועץ מס בתוספת טופס  –בגין תלמידים שהשתלבו בעבודה כעצמאים 

 חודשי עבודה 4-"אישור הכנסות לעצמאים" ביחס ל

 תלושי שכר  4 -בגין תלמידים שהשתלבו בעבודה כשכירים

.לנוהל זה 'טאישורים על השתייכות לאוכלוסיות יעד כמפורט בנספח 



 

  21מתוך  18עמוד  26.04.22 מיום:בתוקף 

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 להלן שמות התלמידים שהושמו בעבודה : 

שם  

 התלמיד

מספר טלפון של  מספר ת"ז

 התלמיד

מקום ההשמה  מקום מגורים

 ותפקיד 

תיכונית/לימודי תעודה  -השכלה שכר התלמיד

בתחום ההייטק/אקדמית בתחום 

ההייטק/ אקדמית לא בתחום 

 ההייטק/ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 נספח ח'

 פירוט לעניין אישור מעמד משפטי

כל אחד  אם מגיש הבקשה הינו שותפות לא רשומה כל אחד מסעיפים להלן, הדרישות מטה יחולו לגבי

 מהשותפים בשותפות:

עדכני מרשם התאגידים ,הכולל אם מגיש הבקשה הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף לבקשתו נסח חברה 

את שמות ופרטי מנהלי מגיש הבקשה. נסח חברה עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות 

 התאגידים שכתובתו:

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

לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה,  על המגיש הבקשה

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

 אמור, עלול להביא לפסילת ההצעה.היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כ

מרשם השותפויות, המעיד על  ות, עליו לצרף נסח שותפות עדכניד מסוג שותפאם המגיש הבקשה הינו תאגי

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 

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

ותפות שאינה רשומה. בנוסף, עבור כל אחד מהשותפים יצורף חתומים השותפים, לפיו המגיש בקשה הינו ש

תקין. ה או תעודת עוסק פטור או אישור ניהוללבקשה נסח חברה/שותפות או תעודת עוסק מורש  

 אישור עוסק מורשה/ עוסק פטור:

 יצרף לבקשתו תעודת עוסק מורשה. -מגיש בקשה שהוא עוסק מורשה 

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

  ול תקין יצרף אישור ניה -שהוא מלכ"ר המאוגד כעמותה או כחברה לתועלת הציבורמגיש בקשה
 חל"צ.מרשם העמותות ו

 יצרף לבקשתו נסח רישום  -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   

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

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

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

http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim
http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 'טנספח 

 סיות יעד והמסמכים הנדרשים בגינןאוכלו

 אשר עונים להגדרות שלהלן:  ים או נשים חרדיות בגילאי העבודהגברים חרד .1

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

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

 באחת או יותר מההגדרות הבאות: 

רים שאינם רשמיים או הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכ 18מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 

 מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. 

 ורך הוכחה על השתייכות העובד/ת לאוכלוסייה זו, נא לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח. צל 

 למד בישיבה קטנה.  .1.2

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

 השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. 

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

 רחי. בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית, אולם בחרו לבצע שירות צבאי/אז 1986

 .בת זוגו הינה אישה חרדית כהגדרתה להלן .1.5

 

יהודיות שומרות מצוות, אשר ייחודן בהקפדה הדתית שהן נוהגות בדרכי חינוך, אופי  -נשים חרדיות .2

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

 מההגדרות הבאות: 

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

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

 בן זוגן הינו גבר חרדי כהגדרתו לעיל.  .2.2

 למדה בסמינר חרדי.  .2.3

 

 יוצאים בשאלה .3

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

 בד למד בישיבה קטנה / סמינר חרדי.העו 

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

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

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

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

 אנשים עם מוגבלות .4

בת תוקף של גורם מוסמך: לצורך הוכחה על השתייכות העובד/ת לאוכלוסייה זו, נא לצרף קביעה 

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

 

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

 לצורך הוכחה על השתייכות העובד/ת לאוכלוסייה זו, נא לצרף את אחד מהאישורים הבאים : 
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  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 
 

 ת זהות כולל ספח של העובד או של אחד ההורים שנולד באתיופיה.צילום קריא של תעוד 

אדם אשר יש לו תיק באחת מלשכות הרווחה העירונית ו/או ומטופל ע"י כלים או  -אוכלוסיית רווחה .6

 תוכניות תעסוקה של אגף תעסוקת רווחה במינהל. 

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

  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. 

 ערבים, בדואים, דרוזים וצ'רקסיים.  -גילאי העבודה מהאוכלוסייה הערבית זרחים בתושבי קבע או א .7

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

  .צילום קריא של תעודת זהות כולל ספח של העובד 

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

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

 תצהיר העובד על השתייכות לאוכלוסייה זו. 

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

 תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה.של מינהל או תוכניות תעסוקה 

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

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

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

 תעסוקה לאוכלוסיות הרווחה

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

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

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

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

 תעסוקה של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה.

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

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

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

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

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

 


