
 
 הוראת שעה 

 בהכשרה ללומדים הכשרה מלגתלמתן  תמיכה מבחני

  תעסוקתית\מקצועית

 

ללומדים להעניק מלגות  מעוניין, "(המשרד)להלן: " והתעשייה הכלכלה משרדב העבודה זרוע

 .אלו ניםבמבח כהגדרתם תעסוקתית\הכשרה מקצועיתב

 

 :הגדרות .1

 או\ו בשיתוף או מופעלת\ו הממומנת מקצועהמיועדת לרכישת  הכשרה -" מקצועית הכשרה"

 בזרוע אוכלוסיות תעסוקת מינהל או אדם כוח ופיתוח מקצועית להכשרה האגףמפוקחת על ידי 

 ".ojtלמעט הכשרות המתקיימות מתוקף "נוהל מסלול הכשרה בעבודה  .העבודה

 ואנגלית עברית קורסי ההכשרות כוללות את הקורסים הבאים: -"תתעסוקתי ה"הכשר

לימודי  השלמת ,להכשרה מקצועית  מכינות קורסי מחשב, ,דיגיטלית אוריינות קורסי, תעסוקתיות

 או\ו או מופעלת בשיתוף\ו הממומנתזה יוכרו רק הכשרות תעסוקתיות  מבחן. לצורך "בוכיוצ בסיס

 בזרוע אוכלוסיות תעסוקת מינהל או אדם כוח ופיתוח מקצועית להכשרה האגףמפוקחת על ידי 

 .העבודה

 גמלת דמי אבטלה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי. –"גמלה" 

 .תעסוקתיתאו \ו מקצועית הכשרה מתקיימת בו מוסד – "לימודים"מוסד 

 .תעסוקתית\מקצועית בהכשרההיום האחרון ללימודים בפועל  – "ההכשרה"סיום 

 מדד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מפרסמת עבורם גאוגרפים אזורים –"אזור סטטיסטי" 

 .כלכלי חברתי

בחוק סיוע למשפחתו שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב  כהגדרתו - ) הורה יחיד( הורה עצמאי""

– 1992. 

 

 :)תנאי סף( מלגהל המוקדמים להגשת בקשה תנאיםה .2

 :במצטברלעמוד בכל התנאים הבאים  מלגהה מבקש על .2.1

: שניהם)להלן  תיתתעסוק להכשרההתקבל  או\ו מקצועית הכשרה ללימודי התקבל .2.1.1

)למעט  ומעלהשעות  200אורכם  ,או בנפרד אחת או יותר אשר במצטבר "(הכשרה"

  .שעות לרמה( 180קורסי עברית תעסוקתית בהיקף של 

 .6.2שבועיות כמפורט בסעיף  שעות 20או  15בהיקף שעות של  תנלמד ההכשרה .2.1.2

 :הבאים התנאי ארבעתמ באחד עומד המבקש .2.1.3

 פי על 1-4 לאשכולותהמשתייכים או רשות באזור סטטיסטי  מתגורר .2.1.3.1

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של כלכלי החברתי הדירוג

משרד  כהגדרתבנפת באר שבע  ומתגורראוכלוסייה הבדואית משתייך ל .2.1.3.2

 .הפנים

 .הרווחה משרדשל  לשירותים חברתייםבמחלקה  מטופל המבקש .2.1.3.3

 .שאינה מועסקת הפרישה גיל ועד 50 בגילאי אישה הינה המבקשת .2.1.3.4
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 הגיש את בקשתו למלגה עד לא יאוחר מתאריך סיום ההכשרה הרשמי. .2.1.4

הבקשה לקבלת מלגת ההכשרה הינה בגין תקופה שלגביה המבקש אינו חייל בשירות  .2.1.5

 1גמלה.סדיר בשירות לאומי/אזרחי /זכאי לקבלת 

 המופיעים נמוכה בדרגה תעסוקתי אופק בעלי המקצועות רשימת על נמנית אינה ההכשרה .2.2

בסיס  על יעדכן אשר הזרועידי  על לעת מעתזו עשויה להתעדכן  רשימה .להלן 'ג בנספח

שתקבע היא רשימת המקצועות  הרשימה .ההכשרות בוגרי של ושכר התעסוקה נתוני

 .הבקשה הגשתבמועד  המפורסמת

 :מלגהל הבקשה הגשת אופן .3

למוקד  'א ספחכנהמצורף  בקשהה טופס את יגיש, הכשרה מלגתהמעוניין בקבלת  .3.1

 השירות.

 יאוחר ולא להכשרה הקבלהניתן להגיש את הבקשה ממועד  –הגשת הבקשה  מועד .3.2

 קליטת תאריך, הנו ההגשה למועד הקובע התאריךכי . יובהר ההכשרה סיום ממועד

 .המקוונתבמערכת  המלאיםהמסמכים 

 :)מסמכי חובה( לבקשה לצרף שיש המסמכים .3.3

 למבחנים אלו. 'א כנספח"ב המצמלא בנוסח  בקשה טופס  .3.3.1

 .הזהות תעודתשל  קריא ספח כולל, זהות תעודת צילום  .3.3.2

 ממוסד הלימודים על קבלה ללימודים. אישור .3.3.3

חתומה על ידי מוסד  הכשרההשל הכוללת תאריך פתיחה וסיום השעות  מערכת .3.3.4

 .הלימודים

 .לדוגמא שיק צילום אוחשבון בנק: אישור מהבנק על בעלות בחשבון  פרטי  .3.3.5

 : הבקשה בחינת .4

או דחייה מנומקת  , זכאות בקשה שהוגשהההודעה על צורך בהשלמת מסמכים, אישור  .4.1

אותו הזין המבקש בטופס מסרון לטלפון ואלקטרוני של הבקשה תועבר באמצעות דואר 

 עסקים.י ימ 10הבקשה תוך 

יעשו על ידי ועדת  למלגה או אי זכאות בדבר זכאות ההחלטה קבלתו הבקשות בחינת הליך .4.2

 .הזרועהתמיכות של 

 :למלגה בזכאות שינויבדבר  עדכון .5

 במלגה המזכים בתנאים יותר עומד שאינו כך מצבו השתנהובהמשך  למלגה בקשה שהגיש לומד

  'ב בנספח המצורףבאמצעות טופס  ידיבאופן מנדרש ליידע את המשרד , לעיל 2  בסעיף הקבועים

 .השירות למוקד

 התשלום לביצוע והתנאים המלגה .6

 50 בגילאי נשים למעט .הבקשה הגשת שלאחר ת הלימודיםעבור תקופ רק שולםת המלגה .6.1

 .2022 ינואר חלה לאחרעבור תקופת ההכשרה ש המלגה תשולם עבורן ומעלה

 :הבאה חלוקה לטבלת בהתאם יהיה זכאי שימצא למי המלגה גובה .6.2

                                                 
, יוכל גמלה מקבל אואזרחי  \או אזרח המשרת בשירות לאומי סדיר בשירות חייל הינו שהמבקש ככל 1

 לגמלה. זכאותו/ סיום השירות /סיום  שחרורולהגיש בקשה למלגה לתקופה שממועד 
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 15 שמשכה הכשרה  

 ומעלה שבועיות שעות

 שעות 20 שמשכה הכשרה

 *ומעלה שבועיות

 ₪ 1500 זכאי לא 18 גילל מתחת ילדים ללאלומד 

 ₪ 2500 ₪ 1500 18 גיל עד לפחותלילד אחד  הורה

 ₪ 3500 ₪ 2500 עצמאי הורה

 ₪ 2500 ₪ 1500 ומעלה 50נשים בגילאי 

 מתוך חודשיים למשך ₪ 4000 סך על מוגדלת למלגה זכאיות יהיו מועסקות ןשאינ 60 ועד 57 בגילאי נשים*

 .הזכאות תקופת

 .המתאים היחסי החלק ישולם, החודש באמצע נפסקהאו  החלה למלגה זכאותוה במידה .6.3

 80% בלפחותהמבקש להיות נוכח  עלמנת להיות זכאי לסכום המלגה החודשי  על .6.4

כתוצאה משירות מילואים, מחלה, מחלת  היעדרותלמעט  .החודש באותו מהלימודים

לא יחשבו כהיעדרות לצורך חישוב הזכאות  ,והורות לידה תקופת או פוריות טיפולי, ילד

 .הההכשרלמלגת 

וזכאי לקבל מהביטוח הלאומי   ,והורות לידה תקופתבשל שירות מילואים או  נעדרש מי .6.5

זכאי למלגה רק עבור החלק היחסי של החודש עבורו לא  יהיה ימים אותם בגין תשלום

 .לאומיקיבל תשלום מביטוח 

חודשי  6מובהר בזאת כי בכל מקרה תקופת הזכאות למלגה תהיה לכל היותר עבור  .6.6

 לימודים.

 :המלגה תשלום אופן .7

מדי חודש ביחס לחודש שחלף, ובלבד שתנאי הזכאות ממשיכים להתקיים  תשולם המלגה .7.1

 .מלגהלגבי מבקש ה

 .המבקשלחשבון הבנק של  ישירותיועבר  המלגה תשלום .7.2
  

 ערעור .8

 בצירוף אלו תמיכה מבחנילעניין אי זכאות לפי  תמיכות ועדת החלטתעל  בכתב ערערניתן ל

 להגיש ניתן הערעור אתהדחייה.  הודעת קבלתימים ממועד  21תוך , שישנם ככל תומכים מסמכים

 .milga@labor.gov.il: הבאה לכתובתהאלקטרוני  הדואר באמצעות

 תמיכות כפל מניעת .9

 כלשהו סכום, עקיף באופן ובין ישיר באופן בין, כלשהו ממשלתי ממקור לקבל זכאי או שקיבל מי

 המחולקים כספים סיוע חלקי או מלא במימון שכר הלימוד וכן )למעט בהכשרה לימודיו עם בקשר

לפי מבחנים  מלגהל זכאי יהיה, (במשרד ומשפחתונים יום למעונות האגף של התמיכות מבחני חומכ

לסכום אשר קיבל או זכאי לקבל מן   ,על פי מבחנים אלו ,מלגהבין סכום ה ההפרש בגובהאלו, 

mailto:milga@labor.gov.il
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זה, לא יובא בחשבון מענק לפי חוק לקליטת חיילים משוחררים,  לענייןהמקור הממשלתי הנוסף. 

 .1994 – התשנ"ד

 :נוספות הוראות .10

אשר יימצא כי מסר הצהרות שאינן נכונות או שצירף מסמכים שאינם מהימנים,  מבקש .10.1

הוכיח עמידתו ביתר תנאי  אם ף, אאלו ניםתישלל זכאותו לקבלת מלגה כאמור במבח

 רשאי בנוסף לכל סמכות או סעד הנתונים לו על פי דיןהמשרד  . ניםעל פי המבח הזכאות

באמצעים משפטיים כנגד המבקש לרבות הליכי גביה וקיזוז תשלומי המלגה מכל  לנקוט

 היה להיות מועבר למבקש.  שעתידתשלום אחר 

 ,המשרד רשאי להחליט על שינוי או ביטול מבחנים אלו בכל עת. יובהר כי זכאות שאושרה .10.2

 תשולם במלואה.

 הקודם כל בסיס על תוענק והיא כך לשם המיועד תקציב של בקיומו מותנית המלגה קבלת .10.3

 .זוכה

 קבלת המלגה על ככל שהמבקש מקבל או זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי עליו לדווח .10.4

 לביטוח הלאומי.

 תחולה .11

 31.7.2022תוקף הוראה זו מיום חתימתה, ועד ליום  .11.1

ישולמו  31.7.2022תשלומי המלגה עבור בקשות שאושרו וההכשרה בהן החלה עד ליום  .11.2

 הזכאות הקבועה בנוהל זה.עד לתום תקופת 

 

 

:נספחים  

2022שנפתחו בשנת   בהכשרותטופס בקשה למלגת הכשרה ללומדים  -א'  נספח  

( למבחני התמיכה 5הודעה על שינוי בתנאי זכאות )בהתאם לסעיף  -ב'  נספח  

נמוכה בדרגה תעסוקתי אופק עם מקצועות רשימת -ג'   נספח  

 

 

         
          

    

 
 
 
 
  
 2021ירושלים, שבט תשפ"ב,  פברואר  

 
  

 תאיר איפרגן

 

 הממונה על זרוע העבודה
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  'א נספח

 

  תעסוקתית\הכשרה מקצועיתבקשה למלגת הכשרה ללומדים ב טופס

 

 

 ' _______________________מס"ז ת בעל"מ, ________________________, הח אני

 

, תמיכה בהתאם למבחנים למתן   זרוע העבודה –הכלכלה והתעשייה  משרדבזאת ממשרד  מבקש

 . תעסוקתית\תמיכות ללומדים בהכשרה מקצועית

 

 זהות תעודת מספר משפחה שם פרטי שם

   

 יישוב בית מספר רחוב

   

  אלקטרוני דואר  נייד טלפון 

   

 

 

 :ההכשרה פרטי

 פעולה מספר מוסד ההכשרה ההכשרה שם

 )במידה ויש(

   

  רשמי ההכשרה סיום תאריך רשמי ההכשרה התחלת תאריך

   

 

 

 

 :כדלקמן מצהיר'____________ מס"ז ת בעל"מ,_____________, הח אני

 .אלו תמיכה מבחני להגדרות בהתאם, המשרדעל ידי  תהכשרה המוכרלומד ב אני .א
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 מהמוסד לביטוח לאומי.  דמי אבטלה אני לא זכאי כיום לקבלת .ב

 אזרחי. \משרת כחייל בשירות סדיר או בשירות לאומי אינני .ג

 לסמן את ההצהרה הנכונה ביחס למבקש ולמחוק את המיותר:  יש .ד

, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, סכום קור ממשלתי כלשהומקבל ממ לא אנילא קיבלתי ו      

סכום כאמור שעדיין לא קיבלתי  וגם לא הגשתי בקשה לקבל, בהכשרהכלשהו בקשר עם לימודיי 

 תשובה לגביה. 

, בין באופן ישיר ובין באופן קיבלתי/ביקשתי לקבל/אקבל ממקור ממשלתי כלשהו 

 : להלן כמפורט ,בהכשרה לימודיי עם בקשרעקיף, סכום כלשהו 

 

 

 המקור הממשלתי

 

 נושא התמיכה

 

 הסכום שאושר לתמיכה

הסכום אותו 

ביקשתי  כתמיכה 

 וטרם אושר

    

    

 

על כל מקרה שיש בו כדי  זרוע העבודה –והתעשייה  הכלכלהמתחייב להודיע למשרד  אני .ה

לרבות במקרה שאקבל תשלומים  ,'ב בנספח כמובא לשנות את מידת זכאותי לתמיכה

 .מגופים ממשלתיים אחרים, כולל המוסד לביטוח לאומי

, חלקה או כולה, לי ששולמה התמיכה את, דרישתו עם מיד, למשרד להחזיר מתחייב אני .ו

 לאחר רק כאמור לתמיכה זכאי אינני כי התברר שבו במקרה לרבות, לה זכאי איני אם

 מהמוסד תביעה של רטרואקטיבי אישור של במקרה כגון, בפועל לי שולמה שהתמיכה

 .הלאומי לביטוח

לי שמי שקיבל או זכאי לקבל, ממקור ממשלתי כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן  ידוע .ז

יהיה זכאי לתמיכה לפי  ,בהכשרהעקיף, סכום כלשהו כסיוע כלכלי בקשר עם לימודיו 

המבחנים, רק בגובה ההפרש בין סכום התמיכה על פי המבחנים לסכום אשר קיבל או 

 זכאי לקבל מן המקור הממשלתי הנוסף.

 וכי קיםהנם נכונים ומדוי בקשתי במסגרת מסרתי אשרמצהיר בזה כי כל הנתונים  הריני .ח

 .מהימנים הינם צירפתי אשר המסמכים כל

ן לשלול באופ עלולה –לי כי מסירת הצהרה שאיננה נכונה או מסמך שאינו מהימן  ידוע .ט

נאי ביתר ת יעמידת ה, אפילו אם הוכחניםלקבלת תמיכה כאמור במבח תימיידי זכו

 .ניםעל פי המבח הזכאות

המשרד לגבי שינויים  יידוע אי אושל הנתונים  ואמיתיגילוי מלא  אימודע לכך כי  הנני .י

, יכול שיגרור נקיטת אמצעים משפטיים כנגדי, לרבות הליכי גבייה לתמיכהזכאותי  בתנאי

 הכלכלה ממשרדזוז תשלומי התמיכה ששולמו לי מכל תשלום אחר לו אני זכאי וקי

 .זרוע העבודה –תעשייה וה
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 רשאי יהיה זרוע העבודה –והתעשייה  הכלכלהמשרד ש לכך הסכמתי ונותןמודע  הנני .יא

 לאומי לביטוח מוסדמהממקור ממשלתי לעניין כפל תמיכות ו/או  קבל נתונים אודותייל

בדיקה, אימות והצלבת הנתונים  כי מחקר,לצור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאו /ו

לגמלת אבטלה או  למלגה בקשר ללימודיי בהכשרה או ידי בעניין זכאותיהנמסרים על 

 הבטחת הכנסה.

 

                          _____________         ______________       __________________          _______

 חתימה                   "ז         ת' מס                              מלא שם                         תאריך

 

 

 

............................................................................................................................ 

 

 

 הצהרה

 ההכשרהלזכאי לגמלה במהלך 

 

 

 

 

 לתאריך _____________ אני מצהיר כי הייתי זכאי לגמלה החל מתאריך ___________ עד

 

 

 

 

  ___________                                                                                                 ___________  

 

 חתימה                    תאריך                                                                                                     

 

 

 

 

  נספח ב'

 

 למבחני התמיכה( 5)בהתאם לסעיף  תהודעה על שינוי בתנאי זכאו
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  _______________________ אני הח"מ ____________________________ ת"ז

 

 

 :מצהיר בזאת כי מאז הגשת בקשתי לתמיכה חלו השינויים הבאים

 

 

  ____________________הנני זכאי לגמלת אבטלה מיום

 

  __________ביום תעסוקתית \הפסקתי את לימודיי בהכשרה מקצועית

 

 _______________:אחר

 

 

 _________ :תאריך ___________:   חתימה _____________ : שם
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 נספח ג'

 

 

נמוכה בדרגה תעסוקתי אופק עם מקצועות  

 

 

  מקצוע

נותימאו איפור  1 

ים מצילי חונך  2 

משפטית מזכירות  3 

רפואית מזכירות  4 

מקצועי איפור  5 

מקצועי יופי איפור  6 

ציפורניים בניית  7 

 8 פדיקור

1 סוג קבלה פקידות  9 

1 סוג מוזגות  10 

מטבחעוזר \קולינרי סייע  11 

במעון לפעוטות מוסדי בישול  12 

מורחב - שיניים לרפואת סייעות  13 
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 סיוע לענף התיירות לאור כניסת זן האומיקרון הוראת שעה -נספח ד' 

 

 .לאור כניסת זן האומיקרוןסיוע לענף התיירות בדבר  865בהמשך להחלטת ממשלה 

תעסוקתו נפגעה והינו עובד ענף התיירות  אשר מבקשבמבחן תמיכה זה לא יחול על  2.1.3סעיף 

"עובדי ענף ייעודי לכך טעם שרד התיירות )להלן: באישור  מחזיק והואעקב משבר הקורונה 

 (.התיירות"

, למעט זכאותם תקופת למשך ₪ 10,000 על יעלה לא הכולל המלגה סכום התיירות ענף עובדי עבור

 .2מבקשים אשר יעמדו ביתר תנאי הסף המפורטים בסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


