
 

 

 אודות

 באחריות. חייו לשיפור ולהביא מקצוע לרכוש, להתפתח, ללמוד הזכות קיימת אדם לכל"

 ".הזדמנויות שוויון לאפשר החברה

, שוחקים במקצועות שעוסקים עובדים לטובת שהוקמה המדינה במימון קרן", מעגלים קרן"

 שמה הקרן. הקרן של מלא במימון הסבה או, שדרוג, הכשרה מסלול לעבור ומעוניינים

 בשוק כלכלית-חברתית מהפיכה ולהוביל, בעבודה השחיקה בבעיות לטפל למטרה לעצמה

 .בישראל התעסוקה

 

 התהליך ואודות זכאות תנאי

 מועסקים שהם בתנאי וזאת, חובה פרישה גיל לפני שנתיים עד 50 בגילאי ונשים גברים

 .הקרן של הקריטריונים פי על, ”שוחק מקצוע”ב שנים 7 לפחות

 פי על, שוחק במקצוע וותק שנות 20 צברו אשר 50 לגיל מתחת ונשים גברים או

 .הקרן של הקריטריונים

 

 ?טוב זה למה

, האישית ברמה פוגעת אשר לשחיקה גורמים בעבודה רב זמן לאורך קשים פיזיים תנאים

 מגוון מציעה" מעגלים קרן, "השחיקה עם בהתמודדות לסייע במטרה. והארגונית המקצועית

 בקריטריונים עומדים אשר שוחקים מקצועות בעלי לעובדים שונים בתחומים קורסים של רחב

 .הקרן של

 חלון לעצמך ולפתוח, שלך המקצועי הידע את להרחיב נועדה, לכם תעניק שהקרן ההכשרה

 .חיוביות באנרגיות ולהתמלא, השחיקה את לעצור לך לסייע, חדש תעסוקתי הזדמנויות

 רצון ולשביעות רצונם לשביעות הקרן ידי-על הוכשרו כבר עובדים אלף 27 -מ למעלה

 .מעסיקם

 להישאר כדי, ועדכניות חדשות ומיומנויות ידע י/ותרכוש ההכשרות למסלול הצטרפי/  הצטרף

 .טווח ארוך תעסוקתי אופק ולבנות העבודה במעגל

 

 "קרן מעגלים" ,ובשבילך שלך

 

 

 

 



 

 

 תנאי זכאות

שנים  7מועסקים לפחות  עד שנתיים לפני גיל פרישה חובה, ואשר 50גברים ונשים בגילאי  .1

  על פי הקריטריונים של הקרן.”, מקצוע שוחק”ב

הקריטריונים שנות וותק במקצוע שוחק, על פי  20אשר צברו  50גברים ונשים מתחת לגיל  .2

 של הקרן.

 משרה. 50%עובדים במשרה מלאה או לכל הפחות  .3

 שלבי התהליך

 מילוי ושליחת טופס בקשה לקרן מעגלים )כולל כל המסמכים הדרושים(. .1

 ע"י הקרן.  בדיקת זכאות .2

 עדכון סטטוס הבקשה ע"י הקרן. .3

 באתר.במידה והבקשה מאושרת על המועמד לבחור קורס מתוך רשימת הקורסים המופיעה  .4

 לקורס.  שיבוץ המועמד .5

 שוחק מקצוע להגדרת קריטריונים

 :הבאים מהמאפיינים 2 לגביו מתקיימים אם שוחק מקצוע יוגדר הקרן של הקריטריונים פי על

 .ממושך באופן כבדים משאות בסחיבת הכרוכה עבודה

 .ממושכת עמידה הדורשת עבודה

 קשים אקלימיים בתנאים פיזית עבודה

 .בשמיעה לירידה הגורמת ושחיקה רעש בסביבת עבודה

 (.האוויר מזג לתנאי קשר ללא) רטיבות או חום בתנאי עבודה

 (.האוויר מזג לתנאי קשר ללא) קור בתנאי עבודה

 .מסוכנים חומרים בסביבת עבודה

 .ממושכות לנסיעות הנדרשים צמ״ה ומפעילי נהגים

 .גבוה בטיחותי בסיכון עבודה

 .קשים ריחות בסביבת עבודה

 משמרות ערב/לילה בחודש. 4ולפחות  .זמן לאורך קבועות במשמרות עבודה

 של ועדה של המוסד לביטוח לאומי. רפואית ועדה קביעת בסיס על שחיקה

 שנות וותק במקצוע שוחק יוכלו להיכנס לקרן ללא הגבלת גיל. 20עובדים שצברו 

 


