
בוגרי החינוך החרדי 
מידע אודות השירותים 
לפרט ולמעסיקים



שירותים לבוגרי 
החינוך החרדי 
מרכזי הזדמנות, שוברים, תמיכות ההנדסאים 
ומרחב תעסוקה ביתד



הצטרפות
jobs.balfur14@gmail.com | shachar_s@mail.tel-aviv.gov.il 03-7248410 :מרכז הזדמנות תל אביב 

taasukacenter@jerusalem.muni.il  02-5468223 :מרכז הזדמנות ירושלים

למי מתאים המסלול? 
אוכלוסיות שונות וביניהן בוגרי החינוך החרדי.

זכאות
מרכזי הזדמנות יעניקו לך אבחון ומיון ראשוני וחיבור לגופים ומעסיקים הפועלים בסביבת מגוריך בכדי לעזור 
לך להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה בצורה מיטבית. המרכזים ילוו אותך באופן אישי, כולל ליווי הוליסטי 
על מנת להקל עליך את תהליך ההשמה, לרבות: שימוש במוקד ממוחשב לחיפוש עבודה, קבלת ייעוץ במענה 
טלפוני, השתתפות בסדנאות שונות כמו מיומנויות רכות הכוללות סיוע בכתיבת קורות חיים, סדנה להצלחה 
בראיונות עבודה ותהליכים במרכזי הערכה, קורסי מחשבים, ליווי כלכלי, הכשרות מקצועיות, רכישת שפה 
תכנית  ובירושלים(,  אביב  )בתל  החרדי  החינוך  לבוגרי  תכניות  מציעים  המרכזים  בנוסף,  ועוד.  תעסוקתית 

פוקוס ללקויות למידה ובעיות קשב וריכוז ועוד.

מידע כללי 
מרכזי הזדמנות מציעים לקהל היעד ליווי אישי קצר/ מתמשך, ייעוץ, סדנאות מכינות קריירה, וכן ליווי הוליסטי 
שמיועד לסייע למשתתפים להשתלב בשוק העבודה בצורה מיטבית. המרכזים מספקים ארגז כלים מקצועי 
ומותאם אישית שבעזרתו ניתן לצלוח ראיונות עבודה, להצליח במרכזי הערכה, סיוע בכתיבת קורות חיים 
ומציאת עבודה המתאימה ביותר עבור המשתתפים. למרכזים יש תכניות מסלול מגוונות וכן תכניות קבוצתיות 

בהתאם לצורך.

מרכזי הזדמנות



הצטרפות
הגשת בקשה לשובר להכשרה מקצועית ולימודי הנדסאות מתבצעת באמצעות גוף מפנה בלבד, אשר 

מבצע הכוונה וייעוץ על תחום הלימודים המתאים לפונה. 

jobs.balfur14@gmail.com 03-7248410 :מרכז הזדמנות תל אביב

taasukacenter@jerusalem.muni.il  02-5468223 :מרכז הזדמנות ירושלים

למי מתאים המסלול? 
אוכלוסיות שונות וביניהן בוגרי החינוך החרדי

גובה המענק / השירותים הניתנים 
אופק  	 בעלי  למקצועות  סבסוד   90% עד  לקבל  תוכל  מקצועית  להכשרה  לשוברים  המסלול  במסגרת 

תעסוקתי גבוה. 

מענק ההשמה: 2000 ₪ 	

מידע כללי 
והתעשייה מפעילה מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים  זרוע העבודה במשרד הכלכלה 

במימון חלקי של שכר הלימוד.

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור קורס להכשרה מקצועית הכשרות טכנולוגיות )לימודי 
הנדסאות( המתאים לכישורי המועמד ולהיקלט בעבודה מקצועית.

בנוסף, בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

וסביבה, תחבורה,  בניין  בין היתר את הענפים הבאים:  וכולל  ביותר  מגוון הקורסים הנכללים בתכנית רחב 
מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה ודפוס ועוד.

שוברים להכשרה מקצועית 



הצטרפות
את הבקשה ניתן להגיש במסירה באמצעות המכללה שבה אתה לומד, נרשמת אליה או שהתקבלת בה 

ללימודים, בצירוף מסמכי החובה הנדרשים להגשה על פי הנוהל. 

למי מתאים המסלול? 
אוכלוסיות שונות וביניהן בוגרי החינוך החרדי אשר עומדים בתנאי הסף על פי נוהל מבחנים למתן תמיכות 

לסטודנטים הלומדים לתואר הנדסאי. 

זכאות
"מלגת הלימודים יכולה לכלול את הרכיבים הבאים: 

א. שכר לימוד ושונות

ב. אגרת רישום לבחינות גמר ממלכתיות

ג. תשלום עבור הנחיית פרויקט

ד. אגרה עבור בחינת הגנה על פרויקט

למידע נוסף היכנסו לנוהל תמיכות ההנדסאים

מידע כללי 
מטרתו של מבחן התמיכות הינו עידוד השתלבות בלימודי הנדסאות במכללות המוכרות על ידי מה"ט באמצעות 
מתן תמיכה מהמדינה, וזאת על מנת להגדיל את סיכוייהם של בוגרי החינוך החרדי להשתלב בשוק העבודה 

במקצועות ההנדסאות.  

תמיכות ההנדסאים



הצטרפות
כמעט בכל מחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות יש מקדם תעסוקה או עובד סוציאלי של ית"ד. 

/https://www.yated.org/11-2 :למידע נוסף יש למלא טופס פניה לפי מיקומך בארץ 

* יש לציין בטופס הפניה שיש צורך במענה של תעסוקה

למי מתאים המסלול? 
אוכלוסיות שונות וביניהן בוגרי החינוך החרדי העונים על הקריטריונים הבאים:

א. צעירים בגילאי 18-26

ב. צעירים המתמודדים עם קשיים באחד או יותר מתחומי החיים המוגדרים בתכנית

ג. רווקים ואינם הורים

זכאות
הארצית  ברמה  ומיומנויות  תעסוקה  השכלה,  מבחינת  מקצועית  מעטפת  לקבל  תוכל  יתד  תכנית  במסגרת 
יעזרו לך בהכוון תעסוקתי החל מהשלב של בניית חזון  והמחוזית הכוללת ליווי של מקדמי תעסוקה אשר 
תעסוקתי, הפניה לאבחונים, בניית תכניות עבודה, הפניות לקורסים, הפניות לשוברים מתאימים ולבסוף גם 

במציאת עבודה. 

מידע כללי 
תכנית לצעירים בסיכון מטעם יתד, הינה התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות בגילאים 18-26, רווקים 

אשר נמצאים במצבי סיכון מתמשכים )כגון: פלילי, התמכרויות, חסרי עורף משפחתי וכו(. 

מטרת התכנית הינה לסייע לצעירים וצעירות אלו לממש את זכויותיהם, לסייע בסיפוק צרכים, בפיתוח אישי 
ובשילוב מתאים ונכון עבורם בחברה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. 

מרחב תעסוקה ביתד



שירותים 
למעסיקים 

OJT, כיתה בעבודה / טכנולוגית ושובר למעסיק



מידע כללי 
מסלול זה מאפשר למעסיק/קבוצת מעסיקים/ארגון מעסיקים לפתוח קורס הכשרה מקצועית ייעודי לקבוצת 
דורשי עבודה, בתחומים שונים, שבסיומו הלומדים בהכשרות למקצועות מוכרים ע"י האגף אשר יעמדו בכל 
מגיש  המעסיק  באחריות  המקצועות  ביתר  והתעשייה.  הכלכלה  משרד  של  לתעודה  זכאים  האגף,  דרישות 
הבקשה לדאוג להנפקת תעודה או אישור  לימודים למסיימים בהצלחה את ההכשרה.מגיש הבקשה מתחייב 
להשמת הבוגרים במקצוע הנלמד בעסק שלו או/ו אצל המעסיקים השותפים בהכשרה ו/או אצל כל מעסיק 

שמבקש להשים במקצוע הנלמד.

ההכשרה מתבצעת אצל אחד מהמעסיקים השותפים בהכשרה ו/ או במוסד הכשרה מוכר.

ניתן להגיש בקשה עבור מקצועות נדרשים במשק במגוון ענפים מוכרים ועל פי תכנית לימודים מאושרת של 
האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה של משרד הכלכלה וכן במקצועות שאינם מוכרים על ידי האגף בהם 

נדרשת הכשרה על פי תוכנית לימודים של המעסיק מגיש הבקשה.

גובה המענק / השירותים הניתנים 
זרוע עבודה תממן למגיש הבקשה את עלות ההכשרה בתוספת מענקים על דיפלום והשמה, באופן מדורג 
בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו במסלול. החישוב למימון ייעשה פר לומד בהתאם לתוכנית הלימודים. התשלום 

יחושב בגין כל התלמידים בהכשרה למעט תלמידים במימון עצמי.

למי מתאים המסלול? 
עסקים בינוניים ועסקים גדולים

הצטרפות
 למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר האינטרנט - 'זירת המעסיקים- פיתוח הון אנושי'

 ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא:
https://bizlabor.formtitan.com/classFactory

כיתה בעבודה/כיתה טכנולוגית



מידע כללי 
האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כח אדם בזרוע העבודה, במשרד הכלכלה )להלן: "האגף"( פונה למעסיקים 
 )OJT )On the Job Training – קטנים ובינונים )המעסיקים עד 100 עובדים( להגשת בקשות במסגרת מסלול ה
לקבלת מענק למימון חלקי של שכר עובדים חדשים ושכר החונך בגין קליטת עובדים חדשים כעובדים מן 

המניין והכשרתם לעבודה ולמטלות התפקיד באמצעות חונך, אותו יעמיד המעסיק.

היקף החניכה לא ייקטן מ-100 שעות בצירוף תוכנית הכשרה.

ניתן להגיש בקשה למענק במסלול עבור מקצועות בהם יש צורך בהכשרה וחניכה, אך אינם דורשים הסמכה 
בחוק או רישוי.

גובה המענק / השירותים הניתנים 
בתקופת  	 והחונך  העובד  במימון שכר  להשתתפות  לעובד   ₪ 10,000 לפחות  למענק של  זכאי  המעסיק 

ההכשרה.

מענק בסך 10,000 ₪ עבור כל עובד חדש שהוכשר ונקלט לעבודה במסגרת המסלול. 	

מענק נוסף להשמה בשכר גבוה בסך 5,000 ₪ עבור כל עובד שאושר למסלול ומשתכר בממוצע 8,500 ₪  	
לחודש )במהלך 6 חודשים(.

מענק נוסף בסך 2,000 ₪ עבור כל עובד שאושר במסלול ושייך לאוכלוסייה מועדפת )יוצאי אתיופיה,  	
יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים 

בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי(.

סכום המענקים במסלול עשוי להגיע ל-17,000 ₪ לעובד. 	

למי מתאים המסלול? 
מעסיקים קטנים ובינונים יוכלו לקבל מענק בגין הכשרה וחניכה לקליטת של עד 20 עובדים חדשים לשנה 

הקלנדרית.

הצטרפות
 למידע נוסף או לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות 

בדוא"ל  faxojt@mgar.co.il  או בטלפון 1599-503-003 בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

OJT - הכשרה תוך כדי עבודה



הצטרפות
 למידע נוסף ולקריאת הנוהל ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של זרוע העבודה - 'שובר למעסיק'.

 להגשת הבקשה בטופס מקוון-
/https://bizlabor.formtitan.com/VoucherEmployerProgram5# 

 מספר טלפון: 073-2088427
shovar.avoda@milgam.co.il  :דוא""ל

למי מתאים המסלול? 
ו/או שותפות, אשר מעסיק או מעוניין להעסיק עובד חדש  ו/או עמותה  ו/או עוסק מורשה או פטור  תאגיד 
)נגיף קורונה  בהתאם לתנאי הנוהל, למעט מעסיק מסוג המעסיקים שהוחרגו בחוק התוכנית לסיוע כלכלי 

חדש( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשפ"א-2020

גובה המענק / השירותים הניתנים 
סכום השובר שישולם למעסיק יחושב על בסיס אחוז מעלות השכר החודשי ברוטו של העובד, כפול מספר 
חודשי העסקה, עד למקסימום של 10 חודשי עבודה מתוך תקופת הזכאות כהגדרתה בסעיף 2.5 לנוהל 'שובר 

למעסיק', ולא יותר מתקרה של 22,250 ₪ בגין כל התקופה.

מידע כללי 
תחת  הנכללים  עבודה,  דורשי  העסקת  לעודד  שנועדה  תמריצים  תכנית  הינה  למעסיקים  שוברים  תכנית 
בעולם  אלו  עובדים  של  מיטבי  שילוב  ולצורך  למעסיקים,  שוברים  בנוהל  שמוגדרות  כפי  היעד,  אוכלוסיות 
לתנאים  העונים  העובדים  שכר  של  חלקי  מימון  מהווים  הזכאים  למעסיקים  שניתנים  השוברים  העבודה. 

המפורטים בנוהל שוברים למעסיקים, לאורך תקופת ההעסקה הראשונית.

שובר למעסיק


