
 

 
 

 
 "ב אדר, תשע"חיתל אביב, 
 2018פברואר,  27                

 
 לכל חברי התאחדות

 2018/4חוזר מנכ"ל 

 לכבוד 
 המנהל /ת הכללי/ת

  
 נכבדי/תי

 

 ושוברים להעסקה תוך כדי עבודההעסקת עובדים פלשתינאים  -קליטת עובדים חדשים הנדון:
 

על רקע המחסור החמור והנמשך בעובדים טכניים וטכנולוגיים, פועלת התאחדות התעשיינים, לצד 
  לייצר פתרונות לתעשייה לטווח המיידי.  פעילות אינטנסיבית לחיזוק החינוך הטכנולוגי,

  במסגרת זו עדכונכם על שני מסלולי קליטת עובדים רלבנטיים.
הקרוב אנו מקווים לעדכן על פתרונות נוספים ובהם הקצאה מיוחדת של עובדים זרים בזמן 

  לתעשייה ותגבור מסלולי ההכשרות וההסבות, המבוצעים בשיתוף חברות תעשייה.
 
 להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה היתרים  600הקצאת  .1

הוקצתה מכסה לאחר מאמצים רבים אשר הושקעו בכך מצד התאחדות התעשיינים,  1.1
עובדים  2,200מכסה בת , זאת, בנוסף לעובדים פלשתינאים לענף התעשייה 600בת 

 , ואשר נוצלה כולה בימים האחרונים.2017שהוקצתה בשנת  פלשתינאים

להלן קישור לצורך קבלת היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף התעשייה,  1.2
ל הסבר וגם טופס בקשה , הכולשל רשות האוכלוסין וההגירהזה למדריך בנושא 

להעסקה כאמור. 
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_palestinian

s_in_israel_2016. 

למנהל תחום משפט קיבוצי לאגף עבודה, שאלות או הבהרות ניתן לפנות פרטים, ל 1.3
או לעו"ד  motia@industry.org.il ובדוא"ל 5198824-03עו"ד מוטי עזרן בטל' 

 . moriah@industry.org.ilובדוא"ל  5198731-03מוריה ברבי בטל' 

 
  למעסיקים  להכשרה תוך כדי עבודה לעובדים בתחום המתכת/מכונות שוברים .2

מדובר החדש של שוברים למעסיקים  להכשרה תוך כדי עבודה.  מסלול מושק אלו בימים 2.1
בכלי חדש וייחודי של שרות התעסוקה, אשר פותח בשיתוף התאחדות התעשיינים, ונותן 

  עובדים.מענה לצורכי התעשייה להכשרה ולקליטת 
אפשר למעסיקים הקולטים עובדים חדשים להכשיר אותם תוך כדי ל המסלול מטרת 2.2

 .עבודה, במימון של שירות התעסוקה, כל זאת בתהליך פשוט, נטול בירוקרטיה ונגיש
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 המסלול כולל: 2.3

וליווי בתהליך  איתור עובדים המתאימים לצורכי המפעליםסיוע משירות התעסוקה ב .א

 הקליטה.

חודשים, בגובה  4-6החזר כספי למעסיק עבור הכשרת העובד החדש, למשך תקופה של  .ב

מדובר בהחזר כולל בסכום של בין לחודש (כתלות בגובה שכר העובד). ₪  1,500-2,500של 

 לתקופה של עד חצי שנה.₪  6,000-15,000

 על מנת לעודד אותו לשמור על עבודתו. מענק התמדה חודשילעובד יוענק  .ג

 

מעסיקים המגייסים נה הוסיית היעד שנבחרה להוביל את השקת המסלול החדש אוכל 2.4

. זוהי הזדמנות לנצל את הכלי, ולהכשיר ולקלוט עובדים בתחום המתכת והמכונות

 עובדים בסבסוד המדינה.

 

 לחצו כאןלמידע נוסף על מסלול שוברים למעסיקים: 

  לחצו כאןלקול קורא למעסיקים בתחום המתכת/מכונות: 

 לחצו כאןלהגשת בקשה לשובר:       

 

לאגף  לפנות ניתןבכל הקשור להכשרת עובדים בתעשייה שאלות או הבהרות פרטים, ל 2.5

 דוא"לבאו   03-5198752בטלפון:  רפרנטית חינוך והכשרה יאנה קרייטמן, גב'עבודה, ל

yana@industry.org.il . 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 
         רובי גינל
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