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משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה מסייע למעסיקים בהכשרת עובדים ישראליים
בענפי התעשייה והשירותים ).(OJT
מעסיק אשר בקשתו תתקבל ,יהא זכאי למענק בסך  2,000ש"ח לחודש לעובד במהלך
תקופת ההכשרה .כמו כן ,ניתן לקבל מענק חניכה בסך  1,000עד  3,000ש"ח לחודש,
במהלך תקופת החניכה בהתאם לכמות העובדים הנקלטים במסלול.
יודגש ,כי ניתן להגיש בקשות מיידיות.
בין הענפים והמקצועות המאושרים למסלול ניתן למצוא:
ענף
דפוס ,צילום והפקה
מינהל
מטפלות
מים  /אנרגיה
הצלה
מתכנת /מכונות
רכב
הארחה
חשמל ואלקטרוניקה
אופנה וטקסטיל
שונות

מקצועות
דפוס כללי א' ,דפוס מתקדם ב' ,הפקה.
פקידות מחסן ומשק סוג  ,1טלמרקטינג.
סייעות מאומנות ,הדרכה מעשית למטפלות במעונות יום.
מערכות מים ,התקנת מערכות סולריות ,מערכות אנרגיות מתחדשות א'.
אימון מעשי למצילי ים.
ריתוך מסוג פלדות ,חשמלי ,טיג ומיג ,פלסטיק ,מסגרות ועיבוד שבבי.
פחחות ,צבעות ,התקנת מערכות עזר ,מכונאות צמ" ה.
פקידות קבלה שלב א' ,עובדי משק ,מלצרות בתי קפה סוג  ,1בישול אתני.
עובדי יצור באלקטרוניקה.
סריגה ,אריגה ,אשפרה ותפירה תעשייתית.
שתלנות ,צורפות ,עיצוב וייצור תכשיטים ,עיבוד וליטוש יהלומים.

תקופת ההכשרה נעה בין חודש לשישה חודשים ,כאשר בסיומה תתקיים בחינה שתוצע
על ידי המעסיק ותאושר על ידי האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם )ישנן בחינות
מסוימות המבוצעות על ידי יחידת הבחינות עצמה( .המעסיק יתחייב להעסקת העובדים
לתקופה מינימאלית של  12חודשים )כולל תקופת ההכשרה(.
מעסיקים המעוניינים בהכשרת עובדים מוזמנים לפנות לסיוע בנושאים הבאים:
• הגשת בקשה לעיסוק שאינו כלול במסגרת המקצועות המאושרים מראש על ידי
האגף.
• עזרה וסיוע בהליך הגשת הבקשה כולל בדיקת עמידת העובדים בקריטריונים
שנקבעו על מנת להיכלל במסלול ההכשרה.
• ייעוץ בהחלפת עובדים במהלך תקופת ההכשרה.
• ייעוץ על דרכי פעולה בסוגיות שונות ובדיקת זכאות לקבלת מענקים באופן מלא.
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:
eyal @mbt.org.il
רו"ח אייל לבנת ,בטלפון052-3632125 :
רו"ח אבי אלמגור ,בטלפוןavim@mbt.org.il 052-3287049 :
reut@mbt.org.il
רעות זוהר ,בטלפון0523-654458 :

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

