
שוברים  למעסיקים



האתגר

,  שוק העבודה מאופיין בשינויים המתרחשים לעיתים קרובות•
גדולים בין המיומנויות והכישורים של מועמדים  היוצרים פערים

.לבין הצרכים של מעסיקים

יכולותיו של כל מועמד לבין דרישות התפקיד  צמצום הפער בין•

תהליך קליטה מהיר  הסופיות הוא משמעותי כאשר רוצים לבצע

.ומדויק



של עובדים בלתי מקצועייםojtלמעסיקים רבים יש צורך במימון הכשרות  במסלול •

גדולה באגף להכשרה מקצועית בבירוקרטיה של הכלי תלות •

הכליחוסר שביעות רצון של מעסיקים מהאגף להכשרה מקצועית במימוש •

פער בין צורך של  –הקיים יש רשימה לא מעודכנת של עיסוקים להכשרה ojtנוהל •

המעסיק  

מעדיפים לקחת בעלות על ההכשרה והחניכות של העובדים ולא  לעיתים מעסיקים •

(בהתאמההכשרה ) תלויים בספק חיצוני להיות 

רוב המעסיקים מגייסים כמות קטנה של עובדים  •

הצורך שזיהינו -תמונת מצב



שוברים למעסיקיםהפיתרון

תמיכה בהשמה אשר מעודד  פיתוח כלי 

ביצוע הכשרה לדורש עבודה על ידי  

מעסיק תוך כדי עבודה  



מטרת הכלי 

עידוד  מעסיקים לקלוט עובדים לא מיומנים ולהכשיר אותם תוך 
.כדי  עבודה 

להוות כלי משלים להכשרה בהתאמה  בעיקר למעסיקים קטנים 
ובינוניים  

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/shovarima
sekem.aspx

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/shovarimasekem.aspx


עיקרי הנוהל

:  ת"ש
פרסום קול  

קורא

דוגמת )עם הקצאת שוברים ותנאים נוספים " קול קורא"שירות התעסוקה מפרסם •
(מועדים להגשת בקשות, עיסוקים להם מוקצים השוברים

:  מעסיק
הגשת  
בקשות

בהתאם , (נספח ב)שוברים על הטופס המתאים / מעסיק מגיש בקשה לשובר •
"קול הקורא"לתנאים המוגדרים ב

:  ת"ש

פתיחת  
הזמנה ואישור  

שובר

, יוצר קשר עם המעסיק לפתיחת הזמנה לעובדים( מחוז)נציג שירות התעסוקה 
.ולמתן הסברים על המשך התהליך

בוחן בקשות לשוברים ומחליט על מעסיקים זוכים ( מטה ראשי)שירות התעסוקה 
מספר ,  "פג תוקף"מועד ), נוספיםרלוונטיםומודיע לזוכים על זכייתם ועל פרטים 

(.השובר

:  ת"ש

הפניית  
מועמדים

לשכות שירות התעסוקה מאתרות מועמדים מתאימים ומפנות אותם לראיונות עם •
(.  בעדיפות במסגרת ימי ראיונות מרוכזים)המעסיק 

מעסיק יכול לשלוח לשירות התעסוקה מועמדים חדשים לעבודה שהוא איתר •

: מעסיק

קליטת עובד 
שהופנה  

מעסיק מחליט מי מהמועמדים שהופנה על ידי שירות התעסוקה ייקלט לעבודה•

מעסיק מבצע הכשרה תוך כדי עבודה לעובד שנקלט על ידי אחד מעובדיו הוותיקים  •
".  חונך"המוגדר כ–

: מעסיק
בקשה  

למימוש שובר

בתום חודש העסקה ראשון המעסיק מגיש לשירות התעסוקה טופס בקשה למימוש  •
.צילום תלוש משכורת של העובד החדש+ שובר 

מעסיק מגיש שוב את  , לקבלת פעימת סיוע נוספות, בכל סיום חודש עבודה נוסף•
.     צילום טופס הבקשה וצילום תלוש משכורת עדכני

:  ת"ש
העברת  
תשלום  
למעסיק  

ולעובד החדש

ומעביר תשלום לחשבון  , שירות התעסוקה בודק את פרטי הבקשה למימוש השובר•
. הבנק של המעסיק

שירות התעסוקה מעביר תשלום לבנק הדואר והודעה -אם אושר מענק לעובד •
. לעובד לאסוף את התשלום מכל סניף בנק הדואר

השלבים המרכזיים בתהליך קבלת הסיוע תלוי בגובה השכר בתקופת ההכשרה–מה נותן השובר 

לחשבון 
: המעסיק

1000 ₪
בחודש כפול 

שישה 

חודשים

:לחשבון המעסיק
בחודש כפול שישה  ₪ 2500

חודשים

תגמול חניכה למעסיק
תגמול חניכה  

למעסיק

₪ 7000שכר עד 
ברוטו

7000שכר יותר מ 

ברוטו₪ 

מענק התמדה  
לעובד

סך מענקים  
15,000 ₪

סך מענקים
9,000 ₪

לזכות 

:העובד
500  ₪

בחודש כפול 

שישה 

חודשים

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/shovarmetal.a
spx
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מייל שנשלח למעסיקים בגין שובר שאושר



מייל שנשלח למעסיקים לצורך מימוש השובר



פרטי המעסיק והשובר שאושר 

:שם המעסיק

:חשבון בנק המעסיק

פרטי העובד שנקלט  
לעבודה והכשרה

:חתימהמורשיאישור סניף הבנק על 

' _________________י רישומינו החתומים מעלה הינם בעלי זכות חתימה בחשבון מס"הרינו מאשרים כי עפ

.ל בחתימתם"י מסמכינו לחייב את החשבון הנ"בסניפנו ורשאים עפ

.חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו

___________________________: חתימה וחותמת הבנק________________________   : תאריך

טופס בקשה למימוש שובר למעסיקים

:פ"ח/עוסק מורשה

כתובת המקום בו תבוצע  )כתובת המעסיק 

(:ההכשרה

פרטי איש קשר אצל 
המעסיק

:מספר השובר

:תאריך אישור השובר

:שם העובד

:תאריך קליטה לעבודה

:ז"ת

:טלפון נייד עובד

:העיסוק אליו העובד נקלט

:חתימה אצל המעסיקמורשיפרטי 

.  _____ _XXXXXX__סרוקים למייל , נדרש לשלוח טופס זה בצרוף תלוש המשכורת הרלוונטי של העובד שנקלט, מעסיק אשר מעוניין לממש פעימת תשלום לשובר שאושר לו

_____XXXXX___לשאלות ניתן לפנות ל

:  אנו מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו ממימוש השובר יעברו לחשבון הבנק שלנו שפרטיו

:מספר חשבון הבנק

:על שם

:שם הבנק ומספרו

:שם הסניף ומספרו

_______________: חתימה________________  : ז"ת___________________ :   שם פרטי ומשפחה

_______________: חתימה________________  : ז"ת___________________ :   שם פרטי ומשפחה

_______________: חתימה________________  : ז"ת___________________ :   שם פרטי ומשפחה :שם פרטי ומשפחה

:טלפון

:טלפון

:מייל

:תפקיד

:חתימה וחותמת המעסיק

:העובד שייך לאוכלוסייה ייחודית למלא רק  

אם רלוונטי

בהתאם  

לעיסוק שהוגש  

בבקשה  

לשובר

צריך להיות 

אדם שהיה 

רשום בשירות  

התעסוקה

צריך להיות 

אחרי תאריך  

הבקשה  

צריך להיות לשובר

זהה לחשבון  

בנק המעסיק  

הכתוב למעלה

למעסיקיםשוברלממשבזאתמבקשיםאנו

אנוכיומאשרים,כדלקמןהםאישורושפרטי

בבקשהשצוינווההגדרותהתנאיםבכלעומדים

:לשובר



פרטי המעסיק מבקש השובר 

:שם המעסיק
השכר המשוער במהלך  , העיסוק אליו תתבצע ההכשרה

וכן פרטי החונך , המיומנויות שילמדו בהכשרה, ההכשרה

שיבצע את ההכשרה אצל המעסיק

נושאים מקצועיים מרכזיים שילמדו  4
בהכשרה

פרטי העיסוק בו ייקלט ויוכשר עובד חדש 

שוברים חדשים למעסיקים/טופס בקשה לשובר: נספח ב

:פ"ח/עוסק מורשה

כתובת המקום בו תבוצע  )כתובת המעסיק 

(:ההכשרה

(:העיסוק)שם התפקיד 

כמות עובדים שמעוניין לקלוט  )כמות שוברים מבוקשים 

(:בו זמנית לעיסוק המפורט

(:בחודשים)משך זמן הכשרה 

:גובה השכר ברוטו שינתן בתקופת ההכשרה

(:שיבצע את ההכשרה)פרטי החונך 

.  __________________________ נדרש למלא טופס זה ולשלוח סרוק למייל ( OJTלצורך סיוע בהכשרה , מעסיק אשר מעוניין לקבל שובר חדש למעסיק

.     _____________________________________בטלפון , טרם מילוי הטופס מומלץ לברר מול מוקד שירות התעסוקה האם נותרה בשירות התעסוקה הקצאה פנויה של שוברים למעסיקים

_______________: טלפון________________  : ז"ת___________________ :   שם פרטי ומשפחה

:  תפקיד החונך אצל המעסיק

:שם פרטי ומשפחה

:1טלפון 

:2טלפון 

:מייל

:תפקיד

פרטי איש קשר אצל המעסיק

:תאריך מבוקש לתחילת עבודה והכשרה

:דרישות התפקיד

:תיאור המשרה

:1נושא לימוד 

:2נושא לימוד 

:3נושא לימוד 

:4נושא לימוד 

הצהרת המעסיק וחתימה

חתימה וחותמת  

:המעסיק

:תאריך

העבודהבמקוםוהכשרהבקליטהסיועלטובת,למעסיקשוברים/שוברלקבלבזאתמבקשיםאנו1.

התעסוקהשירותבאתרהמופיע"למעסיקיםשובריםנוהל"בלמוגדרבהתאם,חדשעובדשל

/https://www.taasuka.gov.il/he/Employersשכתובתו
.ומדויקיםנכוניםזהבקשהבטופסהמצויניםהפרטיםכימצהיריםאנו2.

מקבוצתחדשעובדקליטתשלבמקרהרקיינתןהסיוע,סיועשוברלנויאושראםכילנוידוע3.

הטופסגביעל"השוברלמימושבקשה"שאגישלאחרורק,התעסוקהמשירותשיפנומועמדים

.החדשהעובדשלמשכורתתלושצילוםכוללהמתאים

.זהבמסמךמפורטיםשפרטיוהחונךהחדשהעובדאתילווהההכשרהבזמןכימתחייבאני4.

השובריאושרוכאשראםשיפוטרקייםעובדיחליףלאהחדשהעובדכימצהיראני5.

כיליוידוע,השוברבתנאיעמידהוידואלצורךהתעסוקהשירותשיבצעבקרותעםפעולהאשתף6.

שובריםבגיןהסיועמתןאתלבטלהתעסוקהשירותיוכל,השוברבתנאיעמדתילאכייתגלהאם

.נוספיםסיועשובריקבלתלאשרולאלישאושרו

מעסיק  

שמעוניין  

לקלוט  

עובדים שונים  

לעיסוקים  

שונים ימלא 

טופס נפרד  

לכל עיסוק

עד 6000

6999₪
5999עד 

₪
עד 7000

7999₪
יותר מ  

8000₪

יש לסמן את 

רמת השכר  

הרלוונטית

3לפחות 

חודשים

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/

