
 

 

  אביב,   -תל                                                                                                                        
          

                                               

 לכל חברי ההתאחדות                                                            

 חוזר מנכ"ל                    

 לכבוד 

 המנהל/ת הכללי/ת  

 

 נכבדי/תי 

 

 במימון ממשלתי  ובהייטק  בתעשייה התעסוקהכשרה ו
 

המחסור  ב בצמצום  לסייע  בתעשייה ב כדי  התעסוקה  המיידי בטווח    ובהייטק  עובדים  מנהלת   ,

גיבשו  במשרד האוצר, שירות התעסוקה הישראלי והתאחדות התעשיינים  וההכשרות המקצועיות  

 . במימון ממשלתי הכשרות  תוכנית

 

לדוגמא בתחומי:    ,וההייטק   התעשייה   פיבענ   במשרות  דורשי עבודהלסייע בשילוב    התוכנית   מטרת

כימיה מזון,  דפוס,  מתכת,  מכונות,  אחזקה,  פלסטיקה,  ובקרה,  אוטומציה  אלקטרוניקה,    , חשמל, 

   ועוד.  פרמצבטיקה 

 

 : הם כדלקמןהשירותים בתוכנית 

 )הכשרה תוך כדי עבודה(   OJTלביצוע השתלמות/הכשרת  -שוברים למעסיקים   .1

 . עובדים 15 עד של  הכשרה בעבור   חדשעבור כל עובד ₪  16,000עד  מענק של 

 

 הכשרה בהתאמה   .2

 עובדים.    10עבור מינימום  ממוקד  קורס הכשרה  ביצוע

ניתן יהיה לאגד מספר מעסיקים יחד לפתיחת קורס הכשרה עבור עובדים המתאימים למסלול  )

 (ההכשרה

 

   לחץ כאן –  להשתתפות  בקשה  והגשת המסלולים על  למידע נוסף 

 

 ? יםמי זכאי לגשת למסלול 

  1וההייטק  התעשייה פימענמעסיק 

 

 

 המקצועות המזכים במימון הכשרה )"שוברים למעסיקים" או "הכשרה בהתאמה"(: 

,  מכונות  מפעילי, עבודה  מנהלי, ובקרה  אוטומציה  אנשי ,  והייטק  מתקדמת תעשייה  תומכי  מקצועות 

  בתחום עובדים, נפחים, חווטים , מלחימים, מסגרים /רתכים ,  מרכיבים , מתקינים , מכונות  תחזוקת 

 
תאגיד או עוסק מורשה שעיקר פעילותו הינה הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו   1

 התקבלו טובין חדשים או שונים. 

https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/shovarindustry0321.aspx


 

 

,  איכות אבטחת , מדידה אנשי ,  מלגזנים, מחסנאים , אחזקה   אנשי,  והאלומיניום  מתכת  מבנאות

 כרסמים  /חרטים ,  שבבי  עיבוד  עובדי 

 

 להגשה למסלולי הכשרה )"שוברים למעסיקים" או "הכשרה בהתאמה"(:   העיקריים תנאי סף  

 התעשייה  לענף   שייך/  נמנה המעסיק      (1)
 .בנוהל לקבוע   ובהתאם, ישיר  באופן אחד   עובד  הפחות  לכל   מעסיק המעסיק      (2)
 חודש  באותו  העובד  אותו  קליטת או   הכשרה בגין  המדינה במימון מענק קיבל  לא   המעסיק      (3)
     :יידרשו  המעסיקים , הבקשה  הגשת במסגרת       (4)

 במשק  החציוני מהשכר  גבוה   יהיה  העובדים שכר שנה בתוך  כי להתחייב .א           
   מסמכים  מסירת  לעניין לרבות,  בקרה   הליכי עם  פעולה   לשתף  הסכמתו את  לתת .  ב

 נדרשים 
 

   8.4.2021 –  בקשות  להגשת   אחרון מועד 

 

 והכשרה  חינוך אגף ניתן לפנות אל  ץ ייעוו נוספים פרטים ל

 tamarh@industry.org.il|  054-7494934|  והכשרה חינוך  תחום ראש ,  הרן  תמר

 oritr@industry.org.il|  054-8181371|  והכשרה  חינוך אגף מנהלת , ון רמ  אורית

 

 
 

 בברכה,
 רובי גינל 

 מנכ"ל 


