מעסיקים? האגף להכשרה מקצועית מסייע לכם!
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל מספר מסלולים להכשרה
מקצועית במסגרת מקום העבודה.

מסלול "כיתה במפעל"
הכשרה מקצועית ייעודית במימון מלא של המדינה עבור דורשי עבודה (ובתנאים מסוימים גם לעובדים קיימים).
ב"כיתה במפעל" לומדים לפחות  01לומדים בענפי תעשייה ,או  01לומדים בענפים אחרים.
בסיום ההכשרה המעסיק מתחייב לקלוט לפחות  116מבוגרי הקורס לפחות לשישה חודשי עבודה.
גם קבוצה של מעסיקים ,התאחדות מעסיקים או גוף ייצוגי אחר יכולים להשתמש במסלול .במקרה כזה ,חובת
ההשמה נותרת בעינה אך מתפזרת בין מספר מעסיקים.

המעסיקים מקבלים:

העובדים מקבלים:

•

מימון מלא של קורס להכשרת דורשי עבודה בלתי
מקצועיים בהתאמה לצרכי המעסיק.

•

מימון מלא של קורס הכשרה מקצועית,
הכולל הכשרה עיונית ומעשית.

•

מענקי השמה בתנאים מסוימים ולאוכלוסיות יעד.

•

תעודת גמר או תעודה מקצועית
לעומדים בדרישות הקורס.

•

מענקי סיוע ודמי קיום לזכאים.

לפרטים על המסלול וליצירת קשר:

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

מסלול "הכשרה בעבודה" )(ojt– on the job training
במסגרת מסלול זה ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט עובדים חדשים ,להכשירם בעבודה בעזרת חונך מטעם
המעסיק ולקבל מענק המהווה מימון חלקי של שכר העובד והחונך בתקופת ההכשרה.

המעסיקים מקבלים:

העובדים מקבלים:

•

מענק של  ₪ 010111בגין כל עובד חדש.

•

•

מענק נוסף של  ₪ 00111בגין כל עובד
המשתייך לאוכלוסיית היעד של המשרד.

עבודה בשכר של  016מעל לשכר המינימום
(מהמעסיק) במקביל לרכישת מקצוע.

•

חונך מקצועי מהמפעל שמלווה אותם.

•

מענק של  00111ש"ח בגין עובד המועסק
בשכר העומד על  ₪ 00011לחודש בממוצע.

•

התחייבות להמשיך להעסיקם למשך תקופה
מצטברת של  1חודשים לפחות.

לפרטים על המסלול וליצירת קשר:
govextra.gov.il/labor/bizlabor/ojt

מסלול סטארטר "הכשרה בחניכות"
הכשרה מקצועית בשיטת חניכות (  ) apprenticeshipהמשלבת לימודים עיוניים ומעשיים במוסד
הכשרה ,לצד הכשרה מעשית ועבודה בשכר אצל מעסיק ,בהנחיה וליווי חונך מטעמו.
התוכנית מיועדת לתת מענה לצרכי המעסיקים ,במגוון רחב של מקצועות בהם נדרשים עובדים
מיומנים ומקצועיים ,וכן ,לתת מענה לדורשי עבודה או עובדים בלתי מקצועיים המעוניינים לרכוש
מקצוע ,ניסיון בעבודה ,קידום מקצועי ועבודה בשכר בשילוב לימודי הכשרה.

המעסיקים מקבלים:

העובדים מקבלים:

•

סיוע באיתור גיוס ומיון עובדים.

•

מימון מלא של שכר הלימוד.

•

השתתפות בהתאמת תכנית ההכשרה לצרכי
התעשייה והמעסיקים.

•

רכישת ניסיון מקצועי ומיומנויות מעשיות במקצוע
תוך כדי הכשרה.

•

מימון מלא של ההכשרה המתקיימת במוסד
הלימודים.

•

עבודה בשכר כבר במהלך ההכשרה.

•

•

יתכנו מענקים כספיים בהתאם למגמת הלימוד
הנלמדת.

תעודת הסמכה ממשלתית במקצוע מבוקש
לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס.

•

מענקי סיוע ודמי קיום לזכאים ,במקצועו ת
הנדרשים.

•

ליווי והנחיית מיומנויות רכות בעולם התעסוקה.

לפרטים על המסלול וליצירת קשר:
www.starter-centers.co.il

אודות האגף
אגף בכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח -אדם במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים,
מהווה זרוע ממשלתית להכשרת ההון האנושי והמקצועי בהתאמה לצרכיו המשתנים והמעודכנים
של המשק הישראלי.
האגף מגשר בין צרכי המשק המשתנים לצרכי הפרט וכן פועל ליישום המטרות החברתיות
והכלכליות שמציבה ממשלת ישראל .מדי שנה האגף מכשיר ומסמיך עשרות אלפי מבוגרים (בני
 )+ 00במאות מגמות לימוד ,במסלולי הלימוד המותאמים לצרכי האוכלוסיות השונות וכן עוסק בשילוב
לימודים והכשרה מקצועית בעבודה של בני נוער הלומדים במסגרות של כ 11-בתי ספר מקצועיים
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים הפזורים ברחבי הארץ.

מטרות האגף
פיתוח ההון האנושי של החברה הישראלית תוך זיקה לפעילות ולצמיחה הכלכלית במשק על ידי
בניית תשתית כוח אדם מקצועי טכנולוגי ומעודכן המותאם למשק ולתעשייה בישראל.
הקטנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי ע"י הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח
העבודה ושיעור התעסוקה ,תוך מתן דגש לקידום קבוצות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק
העבודה.

הידוק שיתוף הפעולה הקשר עם מעסיקים ואיגודים מקצועיים בתהליכי ההכשרה ובשילוב
התלמידים בתעסוקה.

נשמח לעמוד לשירותכם
אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
זרוע העבודה

משרד העבודה הרווחה והשירותים חברתיים
govextra.gov.il/bizlabor

