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 20197.08. -עדכון אחרון ב נוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל"

 

 ייםתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברבהבכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם  האגף

הכשרה מקצועית לדורשי עבודה לקראת שילובם מעוניין לממן קורס )להלן: האגף והמשרד בהתאמה( 

  .בעבודה, אשר יבוצע על ידי מפעל, איגוד מעסיקים או קבוצת מפעלים

 

 המסלול עיקרי

 נוהל זה? להפעלתמי יכול להגיש בקשה  .1

 בעל רישיון כדין. –מי שמעסיק עובדים, ובעסק טעון רישוי  – מפעל 

 עיסוק לשם עובדים המעסיקים חברות או יחידים המאגד קבע ארגון – איגוד מעסיקים 

 .אלו למעסיקים המשותפים בנושאים

 של משותפת להפעלה בבקשה הפונים מפעל בהגדרת הנכללת גופים קבוצת – קבוצת מפעלים 

  . המסלול

 . הבקשה מגיש: להלן יקרא מהם אחד כל

 0.4 ייםתמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החבר ל"מנכ הוראת בתנאי לעמוד הבקשה מגיש על

 (.חברתית אחריות: להלן" )חברתית אחריות בקיום סיוע התניית" בנושא

 

 ?מה מקבלים מהמשרד .2

בהתאם לתעריפים ולמספר השעות המאושרות  ,בגין עלות הקורסלמגיש הבקשה המשרד ישלם 

ע"פ המימון מותנים בהשמה בעבודה במקצוע הקורס, מ 25% , כאשר'ה בנספחלקורס, המופיעים 

 בגין המדינה מתקציב מתוקצב אינו הבקשה שמגיש ,ובלבד שלהלן 12, 11, 10 בסעיפיםהאמור 

 . הקורס תלמידי עבור הכשרה פעולות אותן ביצוע

 

 ?ההכשרה קורס לכלול צריך מה .3

 . ומעשית עיונית הכשרה יכלוליתבצע על פי תכנית הלימודים המאושרת של האגף ו הקורס 

 הצעה להגיש ניתן, הבקשה למגיש הרלוונטית האגף של מאושרת לימודים תכנית אין אם

 . האגף לאישור שתובא האזורי לממונה חדשה לימודים לתכנית

. שבועיות שעות 35 ולפחות 'ה-'א בימים בשבוע ימים 5, יום לימודי במסגרת יתבצע הקורס 

 .האגף י"ע ותיבחן תישקל שונה במתכונת הלימודים לקיום בקשה

 '. ה בנספח מצורפת המוכרים הענפים רשימת. בלבד מוכרים בענפים יבוצע הקורס 

 .האגף י"ע ותיבחן תישקל מוכר שאינו בענף קורס לקיום בקשה            

 
 ?ההכשרה בקורס להשתתף יכול מי .4

 בקשה מגיש של במקרה כי יובהר) הקורס פתיחת במועדמי שאינו מועסק על ידי מגיש הבקשה  

  . (שבקבוצה המפעלים אחד י"ע שמועסק מי בקורס להשתתף יכול לא מפעלים קבוצת שהינו
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עובדים  -) להלן מגיש הבקשההמועסקים במועד פתיחת הקורס על ידי נוסף, עד שלושה עובדים  

להלן.  5 בסעיףהמשתתפים בקורס עומד על המינימום המפורט  יתר, בהינתן ומספר קיימים( 

 התלמידים ההכשרה לא יספרו במניין קיימים המשתתפים בקורס העובדים היובהר כי 

 .ההשמה בחובת המותנה התשלום קבלת לצורך המושמיםו

 

 : הכשרה בקורס הדרוש התלמידים מספר .5

 תלמידים.  10-25 –בענפי תעשייה  

 תלמידים.  16-25 –אחרים  נדרשים בענפים 

 '.ה בנספחחלוקת הענפים המוכרים לענפי התעשייה ולענפים נדרשים אחרים מופיעה  

 

 ?בפועל ההכשרה את לבצע יכול מי .6

 העיוני החלק 

, במפעל או באחד המפעלים הכלולים בבקשה בהינתן וקיבל את בעצמו מגיש הבקשה  .6.1.1

 אישור הפיקוח המקצועי.

 מגיש עבור שירותים הנותן כגוף, ההגדרות בפרק כהגדרתו מוכר הכשרה מוסד  .6.1.2

 . הבקשה

 כנותן, ההכשרה את לבצע יכול, מוכר הכשרה מוסד להגדרת עונה שאינו הכשרה מוסד  .6.1.3

 ההתחייבות בכתב האמור פ"ע מתחייב שהוא בתנאי הבקשה מגיש עבור שירותים

  .לנוהל 1ב  שבנספח

 המעשי החלק 

 או באחד או במפעל, המקצועי הפיקוח אישור את וקיבל בהינתן, בעצמו הבקשה מגיש  .6.2.1

 . בבקשה הכלולים מהמפעלים יותר

 במפעל בחלקו או בשלמותו המעשי החלק את לבצע הבקשה מגיש של ביכולתו אין אם  .6.2.2

 כמפורט הכשרה במוסד לביצועו אפשרות תבחן, בבקשה הכלולים המפעלים באחד או

לעיל. לשם כך עליו להגיש בקשה לבדיקה ואישור מראש ע"י  6.1.3 – ו 6.1.2 בסעיפים

 האגף. 

 שלהלן. 8 בסעיף המפורטים לכללים בכפוף תתבצע והמעשית העיונית ההכשרה 

 

 :המסלול להפעלת הדרוש האדם כוח .7

 אם ובין כעובדיו אם בין, הקורס לביצוע הדרוש האדם כוח של להעסקתו ידאג הבקשה מגיש

 :יכלול האדם כוח. שירותים רכישת באמצעות

 .האגף ולהנחיות הלימודים לתכנית בהתאם, הקורס למקצוע והדרכה הוראה צוות 

 .ומקצועיים מנהליים בנושאים האגף מול שיפעל קשר איש 
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 : ההכשרה ביצוע מיקום .8

ניתן לקיים בכל מבנה העומד בתנאים הבאים )אין כל חובה לקיים במבנה  העיונית ההכשרהאת  

 (: עצמו הבקשה מגיששל 

 תכנית ביצוע לצורך כנדרש בציוד המצוידות וסדנאות כיתות לכלול המבנה על  .8.1.1

 . בהתאם לנהלי האגף – הלימודים

או  סדירה ציבורית תחבורה בקרבתנמצא נגיש תחבורתית ) להיות המבנה על  .8.1.2

 . (של מגיש הבקשה באמצעות הסעות מאורגנות

 : עיף הרלוונטייש לבצע בהתאם לס המעשית ההכשרה את 

 . עצמו במפעל תתבצע המעשית ההכשרה – יחיד מפעל הוא הבקשה מגיש כאשר  .8.2.1

  עד באחד תתבצע המעשית ההכשרה – מעסיקים איגוד הוא הבקשה מגיש כאשר  .8.2.2

 .בו המאוגדים מהמפעלים חמישה

 עד באחד תתבצע המעשית ההכשרה – מפעלים קבוצת הם הבקשה מגישי כאשר  .8.2.3

 . הבקשה מגישי עם הנמנים מהמפעלים חמישה

 להיות, מעשית או עיונית אם בין, מההכשרה חלק מתבצע בו מבנה כל על – מבנה בטיחות אישור 

 מהאישורים אחד כל של קיומם כאשר, כנדרש חתום, לנוהל 2א שבנספח בטיחות אישור בעל

 .הבקשה לאישור תנאי מהווהאישור הבטיחות ב 9,10,11,12 בסעיפים, הנדרשים

 
 ?הקורס בסיום התלמידים מקבלים מה .9

 מקצועי סיווג תעודת או השתלמות תעודת, גמר תעודתתלמידים שיעמדו בכל דרישות האגף, יקבלו 

 בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת למקצוע הקורס.  –לפי העניין 

 
 : הקורס במקצוע בעבודה להשמה המפעל התחייבות .10

מגיש הבקשה יתחייב לדאוג להשמה בעבודה בתחום הקורס הנלמד תוך שלושה חודשים ממועד  

 :שלהלן לפירוט בהתאם התלמידים למספר, לפחות חודשים שישהסיום הקורס למשך 

 'ב טור 'א טור 

 :תעשייה בענפי

 הקורס בתחילת תלמידים מספר
 חובת כ"סה

 השמה

 השמה חובת, מתוכם

 הבקשה מגיש אצל

 4 8 ומעלה 12

11 7 4 

10 6 4 

 :אחרים נדרשים בענפים

 6 12 ומעלה 18

17 11 6 

16 10 6 
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 בדרישות עמד ולא היה'. א בטור המתוארת הכללית ההשמה בחובת לעמוד הבקשה מגיש על 

 . השמה בגין תשלום לו ישולם לא ההשמה

 לעבודה לקלוט, הכללית ההשמה חובת מתוך, הוא מחויב, יחיד מפעל הוא הבקשה מגיש כאשר 

 '. ב בטור המתואר המשתתפים מספר את בעצמו

 לדאוג, הכללית ההשמה חובת מתוך, הוא מחויב, מעסיקים איגוד הוא הבקשה מגיש כאשר 

 . בו המאוגדים המפעלים במסגרת' ב בטור המתוארת המשתתפים מספר להשמת

 לדאוג, הכללית ההשמה חובת מתוך, הם מחויבים, מפעלים קבוצת הם הבקשה מגישי כאשר 

 מגישי עם הנמנים מהמפעלים יותר או באחד' ב בטור המתואר המשתתפים מספר להשמת

 .הבקשה

 בנספח מופיע אחרים נדרשים ולענפים התעשייה לענפי המוכרים הענפים חלוקת אודות פירוט 

 '.ה

 
 :התלמידים העסקת היקף .11

להעסקה במשרה מלאה, כהגדרתה בפרק הגדרות מתייחסת  10 בסעיף חובת ההשמה המתוארת 

  הנוהל שלהלן.

 חישוב לצורך כאשר, ההגדרות בפרק הגדרתה פי על, חלקית במשרה גם משתתף להעסיק ניתן 

                                                                                                                                   .בלבד השמה כחצי משתתף אותו יספר ההשמה חובת

                                                                  

 ?השמה בונוס מקבלים מתי .12

, זכאי מפעיל המסלול גם ואילך  9-מההשמה ההחל  בענפי התעשייהואילך, ו 14-החל מההשמה ה

 .מושםכולל מע"מ עבור כל תלמיד  ש"ח 1,000 לבונוס השמה בגובה

 

 אוכלוסייה מועדפת?השמת מתי מקבלים מענק בגין  .13

₪  2,000נוסף בסך , יינתן מענק 1כהגדרתה בסעיף ד עובד השייך לאוכלוסייה מועדפתהשמת עבור 

 האוכלוסיי. סך כל מענק בגין השמת לכל עובד במשרה חלקית ₪  1,000-ו במשרה מלאה לכל עובד

 המעסיקהמענק יינתן עם התשלום האחרון, כפוף להצהרת . ₪ 10,000לא יעלה על סך של מעודפת 

 '1בנספח ד
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 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה

 ?בקשה מגישים איך .14

המעוניין להפעיל מסלול 'כיתה במפעל' יגיש בקשה למחוז הרלוונטי בצירוף כלל גוף  14.1 

 המסמכים שלהלן:

נספחים וכן את  שבנספח א'יגיש את טופס הבקשה  – מפעלאם מגיש הבקשה הוא  .14.1.1

 .4וא' 3א' )לגבי כל המבנים בהם תתקיים הכשרה עיונית ו/או מעשית(,   2א'

יגיש מפעל מוביל )כהגדרתו בפרק ההגדרות(  – מפעלים קבוצתאם מגיש הבקשה הוא  .14.1.2

כאשר המפעלים האחרים הנמנים עם הקבוצה, יחתמו על  שבנספח א',את טופס הבקשה 

)לגבי  2נספחים א'נוסף, יוגשו  ב.  1בנספח א'מסמך השותפות בנוסח המצורף לנוהל זה 

 ים אלה)נספח 4וא' 3א' ונספחיםכל המבנים בהם תתקיים הכשרה עיונית ו/או מעשית(, 

 (.בנפרד על ידי כל מפעל השותף בבקשה וימולא

 את וכן' א שבנספח הבקשה טופס את יגיש -איגוד מעסיקים אם מגיש הבקשה הוא  .14.1.3

בנוסף, יוגשו נספחים (. מעשית או עיונית הכשרה תתקיים בהם המבנים כל לגבי) 2א נספח

 (.בנפרד על ידי כל מפעל השותף בבקשה וימולא ים אלה)נספח 4וא' 3א'

יצרף פרוטוקול דירקטוריון למינוי מורשה חתימה  – אם מגיש הבקשה הוא חברה .14.1.4

 מטעמם.

 מתקיימת העיונית ההכשרהאם  .ב שבנספח בנוסח הבקשה מגיש י"ע חתום התחייבות כתב 

 גם לצרף יש מעסיקים איגוד י"ע או, מוכר הכשרה מוסד להגדרת עונה שאינו הכשרה במוסד

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             או האיגוד לפי העניין. ,חתום ע"י המוסד 1ב שבנספח ההתחייבות כתבאת 

 :נ"ללבקשה יש לצרף את האישורים ה 

 .אישור מע"מ .14.3.1

 .אישור ניהול ספרים בתוקף .14.3.2

 .אישור ניהול מס במקור בתוקף .14.3.3

 .אישור ניהול תקין –במקרה של עמותה  .14.3.4

 נמצאת השונים במחוזות הקשר אנשי רשימתאת הבקשה והנספחים יש להגיש למחוז הרלוונטי.  

 . לנוהל 'ו בנספח

 חויבמגיש הבקשה י ,קלנדרית שנה באותה המתבצעת עובדים להכשרת נוספת פנייה של במקרה 

במידה . ובתנאי שההכשרה תתבצע באותו מבנה שעליו ניתן האישור בלבד 5א נספח בהגשת

 .יש לצרף סקר עדכני ,שהוגש בבקשה הקודמת כבר אינו בתוקףלמבנה וסקר הבטיחות 

ובמידה וזו מלאה, יעבירה להערכה  ימי עבודה על קבלתה 5המחוז יודיע למגיש הבקשה תוך  

תוך ציון החלק שעל  ,ימי עבודה  למגיש הבקשה 5 תוך יחזירה מקצועית. במידה והיא לא מלאה 

 שלים.מגיש הבקשה לה
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 :מקצועית הערכה .15

בנוגע למגיש  נספח ח'המחוז ידאג כי בעלי התפקידים הרלוונטיים ימלאו את טופס ההערכה  

הבקשה בעוד נציג היחידה לתכניות לימודים יבדוק את תכנית הלימודים אשר הוגשה על ידי 

 ימי עבודה. 14הכל תוך  ,המפעל

 והממונה המפקח של ההערכה וטופס הרלוונטיים המסמכים כלל בצירוף, השלמה הבקשה 

 אותה יגיש אשר, המשרד במטה בתעשייה הכשרה על לאחראי המחוז ידי על תועבר, האזורי

 להעברתה במטה קבלתה בין הזמן משך, מלאה והבקשה במידה. המשרד של המכרזים עדתולו

 ימי עבודה. 7 על יעלה לא מכרזים לוועדת

 :המכרזים בוועדת הבקשה בחינת .16

          תבחן  וועדההועדת מכרזים תתכנס לכל הפחות אחת לחודש לדון בבקשות שהוגשו.  

, לרבות אישור או פסילתה לאור הקריטריונים הקבועים עמידת הבקשה בכל תנאי המסלול       

יובהר כי מפעל אשר  .והיא רשאית לאשר את הבקשות עד למיצוי התקציב  המיועד,  בנספח ח'

אושר לו כמפעל בודד מסלול כיתה במפעל ובשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה 

מהתלמידים לא יהיה זכאי להשתתף במסלול, בין כמפעל  35%לא עמד בחובת השמה של לפחות 

רשאית  הוועדהבודד, בין אם כחלק מקבוצת מפעלים ובין אם במסגרת איגוד מעסיקים, אולם 

הבקשה במקרים מיוחדים שינומקו אם השתכנעה כי אי עמידה בחובת השמה בהחלטתה שר לא

                                                                                                                                                       שירשמו. אחרים הייתה מסיבות שלא היו בשליטת המפעל או מנימוקים מיוחדים 

במסגרת קבוצת מפעלים או איגוד מעסיקים ובין היה ומפעל המשתתף במסלול, בין בעצמו,  

 שבו המקצועי בתחום ישראליים עובדים הבקשה גשתפיטר בשישה חודשים שקדמו למועד ה

המפעל יידרש לנמק את  ,המסלול במסגרת להכשיר מעוניין הוא שאותם העובדים יועסקו

                                                                                                                                                                                      עדת המכרזים של האגף. ותדון בו הבקשהו 4העילות לפיטורין בנספח א

 .הבקשה בדיקת לצורך הנדרשת הבהרה כל לבקש רשאית עדהווה 

 כפופה לאישור ועדת הפטור המשרדית. ₪ 150,000 מעלבקשה שעלות אישורה  

 ועדת המכרזים רשאית לדחות בקשה כלשהי, מטעמים ונימוקים שיירשמו. 

לא ביקשה השלמות, תינתן תשובתה למגיש הבקשה עד חודש ממועד קבלת  וועדההבמידה ו 

 הבקשה מהמחוז.

 בסעיףיובהר כי במקרים בהם תראה וועדת המכרזים הפרה יסודית של תנאי נוהל זה, כמפורט  

להלן, תהיה רשאית להחליט על ביטול תשלום עלות ההכשרה או לדרוש את החזרה חלק  21

 שי הצמדה.ששולם בתוספת ריבית והפר

היה והבקשה אושרה יוצא למבקש כתב אישור בחתימת מורשי החתימה של המשרד שיכלול  

ממועד הוצאת  שנה חציועלויותיו. היה והקורס לא יפתח תוך  פרטים בנוגע לקורס המאושר

  כתב האישור יתבטל האישור מאליו. 

 סיום ממועד חודשים 12 תום ועד, ההכשרה קורס פתיחת ממועד החל היא האישור תקופת 

 תום לאחר  והוגשו במידה זה מאישור הנובעים תשלומים ישולמו לא כי יובהר ההכשרה קורס

 . האישור תקופת

, המשרד בהסכמת אלא בו לקבוע מעבר האישור תקופת להארכת זכאי אינו המפעל כי מובהר 

 .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם – אחר עניין כבכל, זה בעניין לפעול רשאי יהיה והמשרד
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 המסלול הפעלת

 ?הבקשה את אישרה המכרזים שוועדת לאחר עושים מה .17

 לתאם שבמחוז האזורי הממונה ידאג, מהמשרד אישור וכתב המכרזים ועדת אישור קבלת עם 

 .פעולה מספר ולמתן הקורס לפתיחת מועד הבקשה מגיש עם

 מועמדים לאיתור הבקשה מגיש יפעל הפעולה מספר ולקבלת הקורס לפתיחת מועד קביעת לאחר

 אותו למעסיקים המידע בדף המפורטים, הרלוונטיים בגופים להסתייע יכול הוא כך לצורך. מתאימים

 :  זה בקישור למצוא ניתן

http://economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/Pages/RecruitmentSpecialPopulations.as
px 

בקורס הרלוונטי המועמדים שיאותרו על ידי מגיש הבקשה ימוינו לעניין התאמתם להשתתף  

 בידי ועדה שתורכב מנציג האגף ונציג מטעם מגיש הבקשה.

 
 כי הצהרה האזורי לממונה הבקשה מגיש יגיש ורסהק פתיחת ולפני פעולה מספר קבלת לאחר .18

 בנוסח  הקורס תלמידי עבור הכשרה פעולות אותן ביצוע בגין המדינה מתקציב מתוקצב אינו

 לנוהל. ג בנספחואישור על קיום ביטוחים כמפורט  6א בנספח המפורט

 
 ?הקורס משתתפי זכויות מהן .19

בעבור השתתפות בקורס ההכשרה אין לגבות שכר לימוד או כל תשלום אחר מהתלמידים  

 לנוהל. 'ה נספח של' ג בחלקמלבד הקורסים בתחומים המפורטים  במסלול כיתה במפעל, וזאת

 אין לגבות מבוגרי הקורס כל סכום בגין ביצוע פעולות לצורך השמתם בעבודה. 

כפוף למבחני זכאות אישית, השתתפות בקורס ההכשרה במסגרת מסלול 'כיתה במפעל' תחשב  

כהשתתפות בהכשרה מקצועית מאושרת לעניין הזכאות להבטחת הכנסה ולדמי אבטלה 

 מהמוסד לביטוח לאומי.

לתלמידים במהלך ההכשרה או   1קיום לדמיישנם קורסים המזכים את לומדיהם בתמיכה  

 משתתפי את ליידע הבקשה מגיש על .2בעבודה לבוגרי ההכשרה מקצועית התמדה למענקי

 :זכאותם שיבחנו בכדי המבחנים בדבר הקורס

 מבחנים למתן מענקים כספיים ללומדים בקורסי ההכשרה המקצועית של המשרד. .19.4.1

     המשרד במימון התבצעו אשר מקצועית הכשרה קורסי לבוגרי תמיכה למתן מבחנים .19.4.2

 .בעבודה והשתלבו    

 
 

                                                           
1 -training-http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional
 2019.aspx-subsidy-llivingexpenses 

 
 
2 -job-training-p://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professionalhtt
 2019.aspx-grants-persistence 

 
 

http://economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/Pages/RecruitmentSpecialPopulations.aspx
http://economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/Pages/RecruitmentSpecialPopulations.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-llivingexpenses-subsidy-2019.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-llivingexpenses-subsidy-2019.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-llivingexpenses-subsidy-2019.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-job-persistence-grants-2019.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-job-persistence-grants-2019.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Pages/professional-training-job-persistence-grants-2019.aspx
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 ?ההכשרה ביצוע על מדווחים איך .20

 הטופס המצורף בנספח ד לנוהל. קשה לתשלום בגין הקורס תבוצע על גביב 

 . לחודש אחת שבמחוז האזורי לממונה יימסר זה דיווח 

  
 ?בכך המותנים מהמימון 25% קבלת לצורך הקורס משתתפי של בעבודה השמה על מדווחים איך .21

 לנוהל. 1ד בנספחדיווח השמות המשתתפים בעבודה יבוצע על גבי הטופס המצורף  

                ממועד סיום קורס ההכשרה חודשים 12-מאזורי שבמחוז, לא יאוחר דיווח זה יימסר לממונה ה 

                                                                                                                                                                                            
 ובקרה פיקוח .22

 ביצוע על לפקח, פעולותיו את לבקר מטעמו מי או למשרד עת בכל לאפשר מתחייב הבקשה מגיש

 .המשרד הנחיות פי על ולפעול, המשרד ידי על שייקבעו ובתנאים במועדים ההכשרה

 
 :הוועדה אישור ביטול .23

במקרים המפורטים מטה, תראה וועדת המכרזים הפרה של תנאי המסלול, ותהיה רשאית להחליט 

על ביטול התשלום כולו או חלקו, בין אם שולם ובין אם טרם שולם, ולדרוש את החזר החלק ששולם 

 מיום 1961-א"התשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת

 :בפועל החזרתם יום ועד תשלומם

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

 .חברתית אחריות הוראת זה ובכלל המסלול הוראות, התחייבויותיו קיום אי 

 .המשרד של בקרות עם פעולה שיתף לא הבקשה מגיש 

 .פירוק או נכסים כינוס של להליך נכנס הבקשה מגיש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 ההגדרות פרק

 באחד העומד מוסד הינו, זה נוהל לעניין, האגף ידי על המוכר הכשרה מוסד – מוכר הכשרה מוסד .1

 : שלהלן התנאים

 מתן לנהלי בהתאם אחר קורס או שבבקשה הקורס לביצוע בתוקף הכרה אישור שקיבל מוסד .1.1

 .הרלבנטי המקצועי בתחום עסקיים ספר בבתי לקורסים ופיקוח הכרה

 .המוצע הקורס במקצוע קורסים לביצוע בתוקף התקשרות הסכם עמו יש שלמשרד מי .1.2

 .זה נוהל במסגרת הכשרה קורס לבצע מהאגף פעמי-חד אישור קיבל אשר מוסד .1.3

 .והדרום, באר שבע המשרד: חיפה והצפון, ת"א והמרכז, ירושליםמחוזות  – מחוזות .2

 מי שמנהל את ענייני האגף במחוז.  – ממונה אזורי .3

. ככל שקבוצת מפעלים אחד הגופים בקבוצת המפעלים אשר מולו מתבצעת ההכשרה – מפעל מוביל .4

, אלא מפעלהיא המפעילה את המסלול, יחולו על המפעל המוביל כלל סעיפי הנוהל המתייחסים ל

                                                                                                                                                       אם יצוין אחרת.

, קיבוצי הסכם שקיים ובמקרה חודשיות שעות 186 עובד בה שהמועסק משרה – משרה מלאה .5

 ההגדרה תחול מלאה למשרה אחרת הגדרה בהם וקיימת, המעסיק אצל אחר הסכם או אישי הסכם

 .חודשיות שעות 140 -מ פחות לא אך, ל"הנ בהסכם לאמור בהתאם

 שעות 80-מ פחות לא אולם מלאה ממשרה פחות עובד בה שהמועסק משרה – משרה חלקית .6

 .  10 בפועל בממוצע לכל תקופת העסקה הנדרשת בהתאם לסעיף חודשיות

 תעשייה ענפי, ענפים סוגי שני הכוללים, במפעל כיתה מסלול לצורך שהוכרו ענפים – מוכרים ענפים .7

                                                                                                                                                                                                                        '.ה בנספח כמפורט( אחרים נדרשים וענפים תעשייה ענפי: להלן) אחרים נדרשים וענפים

 כל אחד מאלה :  – ה מועדפתיאוכלוסי .8

יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהן נוהגים בדרכי חינוך,  – גברים חרדים .8.1

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

 עומדים באחת מהגדרות הבאות:

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם  18מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל  .8.1.1

מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו  םשרישיונותיהרשמיים או מסוג "פטור", 

 רשמי במשרד החינוך.

 למדו בישיבה קטנה. .8.1.2

היו זכאים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים  .8.1.3

 הדוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" )אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסועי

 לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.

 –ירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו שקיבלו פטור מ .8.1.4

 בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. 1986

מור, אולם בחרו לבצע שירות גברים אשר יכלו לקבל פטור משירות צבאי כא .8.1.5

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

בהתאם  – דרוזיות , בדואיות וצ'רקסיות ( ) ערביות , לרבות ה הערבית יהאוכלוסי בנות נשים .8.2

 .לאום המפרט מסמך או זהותב תעודתלמפורט ב
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 אחד מאלה:בו מתקיים מי ש – אנשים עם מוגבלות .8.3

 לפחות; 20%על פי קביעה בת תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של  .8.3.1

דציבלים או יותר, על פי קביעה בת תוקף של גורם  50חלה אצלו ירידה בשמיעה של  .8.3.2

 מוסמך;

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד קבע, לאחר שהמציא אישור  .8.3.3

ות לפי חוק שוויון לאנשים עם רפואי מרופא מומחה רלבנטי, כי הוא אדם עם מוגבל

, אשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של 1998 –מוגבלות, התשנ"ח 

 אדם בעל נכות, כאמור בשני הסעיפים הקודמים.

 .נולד באתיופיה ה/או אחד מהוריו היא/מי שהוא  - יוצאי אתיופיה .8.4

 

 

 

 

  ספחים:נ

 של ממלא הבקשה נספחים למילוי

 בקשה והצהרה להפעלת מסלול "כיתה במפעל" – א נספח

 הסכם שותפות בין מפעלים  – 1א נספח

 טופס "סקר בטיחות מבנה"  – 2א נספח

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים שלא כדין ובדבר תשלום שכר מינימום – 3א נספח

 הצהרה בדבר העסקת ופיטורין של עובדים ישראלים – 4א נספח

 באותה שנה קלנדרית בקשה נוספת – 5א נספח

 הצהרה בעניין היעדר תקצוב כפול  – 6א נספח

 כתב התחייבות של מגיש הבקשה – ב נספח

 ההכשרהבו תתקיים  כתב התחייבות של מוסד הכשרה שאינו מוכר / איגוד מעסיקים – 1ב נספח

 ".במפעל כיתה" במסלול העיונית

 אישור על קיום ביטוחים – ג נספח

 בקשה לתשלום – ד נספח

 קורסר קליטה והתמדה בעבודה של מסיימי בקשה לתשלום בגין השמה ותצהיר בדב – 1ד נספח

 יה מועדפת יבגין השמה לאוכלוס, לרבות ההכשרה

 נספחי עזר:

 ענפים מוכרים, תעריפים לשעת פעולה ונוהל גביית תשלומים מחניכי הקורס -ה נספח

 רשימת מחוזות – ו נספח

 מתווה להגשת הצעה לתכנית לימודים חדשה – נספח ז

 טופס הערכת פיקוח – נספח ח

 תרשים זרימה –נספח ט 


