
מלגת הכשרה



?מה הרקע לכתיבת הנוהל

,  בהכשרות ארוכותחיזוק מגמת לומדים ומתמידים⊹

גבוה-במקצועות עם אופק תעסוקתי בינוני

,  החלטות ממשלהאו זכאות למלגה הכשרה על פי חוק⊹

כגון העלאת גיל פרישה
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כיצד הנוהל מסייע לפונים  

?בתוכניות התעסוקה

רכישת מקצוע בצורה  ⊹

להשתלבות  , אינטנסיבית

מהירה בשוק העבודה

/  סיוע כלכלי למניעת נשירה⊹

תמריץ התמדה

רכישת מקצוע עם אופק  ⊹

גבוה-תעסוקתי בינוני



תנאי סף זכאות למלגת הכשרה
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עד להודעה חדשה בנדון אין להגיש בקשות למלגות בהכשרות אלו ובקשות למלגות בהכשרות אלו לא יבחנו* 

תדירות, משך, סוג-הכשרה

(שובריםלרבות)הכשרה מקצועית 
*או שילוב מצטבר* הכשרה תעסוקתית

מטעם אגף הכשרות מקצועיות או מנהל תעסוקת  
בזרוע העבודה* אוכלוסיות

(שעות180* למעט עברית)שעות ומעלה 200

ומעלהשבועיותשעות20או 15

מהתנאיםאחד-פרופיל פונה

ישוב המדורג באשכול או מגורים באזור סטטיסטי
ס"למבדירוג חברתי כלכלי 1-4

ש"מגורים בפזורה הבדואית בנפת ב

ת במחלקת שירותים חברתיים ברווחה/מטופל

ובלתי מועסקתועד גיל פרישה 50אישה בת 



קריטריונים לגובה המלגה
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שעות  15הכשרה שמשכה 

שבועיות ומעלה

שעות  20הכשרה שמשכה 

*שבועיות ומעלה

1500₪לא זכאי18לומד ללא ילדים מתחת לגיל 

181500₪הורה לילד אחד לפחות עד גיל 
2500₪

2500₪3500₪הורה עצמאי

1500₪2500₪ומעלה50נשים בגילאי 

.למשך חודשיים מתוך תקופת הזכאות₪ 4000שאינן מועסקות יהיו זכאיות למלגה מוגדלת על סך 60ועד 57בגילאי נשים*
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80%תשלום המלגה מתבצע באופן חודשי ומותנה בנוכחות של ⊹

לפחות בהכשרה

אין תשלום רטרואקטיבי, תשלום המלגה יינתן מיום אישור הזכאות⊹

"  כל הקודם זוכה"אישור הזכאות בשיטת ⊹

וינט ישראל  'המלגה יוצאת לדרך במתכונת פיילוט בשיתוף ג⊹

למשך חצי שנהמרמנתובהפעלה של חברת 

נוהל מלגת הכשרה ללומדים במסגרת תכנית הסיוע לענף התיירות ⊹

מגעריצא בנפרד ובהפעלה של חברת 

!טוב לדעת



“
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איך 

מגישים 

?בקשה
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?מה עוד חשוב לדעת

ימים מיום הגשת 7מגיש הבקשה יקבל תשובה על זכאותו בתוך ⊹

הבקשה במלואה באתר

כדי להבטיח את קבלת המלגה על מגיש הבקשה להתחיל ללמוד  ב⊹

.יום30בקורס תוך 

,  יום מקבלת האישור30במידה ומגיש הבקשה לא יתחיל ללמוד תוך ⊹

בתקופה זו לא . להתחיל ללמוד( יום90כ "סה)יום נוספים 60יש עוד 

, כיוון שהיא מותנית ביתרת כמות המלגות הקיימת, מובטחת המלגה

.בעת תחילת הלימודים



שאלות



!תודה


