
 פרטי המעסיק מבקש השובר 

 :שם המעסיק

 

השכר המשוער במהלך  , העיסוק אליו תתבצע ההכשרה

וכן פרטי החונך , המיומנויות שילמדו בהכשרה, ההכשרה
 שיבצע את ההכשרה אצל המעסיק

נושאים מקצועיים מרכזיים שילמדו   4  
 בהכשרה

 פרטי העיסוק בו ייקלט ויוכשר עובד חדש 

 שוברים חדשים למעסיקים/טופס בקשה לשובר: נספח ב

 :פ"ח/עוסק מורשה

כתובת המקום בו תבוצע  )כתובת המעסיק 

 (:ההכשרה

 

 

 

 

 (:העיסוק)שם התפקיד 

 

 

כמות עובדים שמעוניין לקלוט  )כמות שוברים מבוקשים 

 (:בו זמנית לעיסוק המפורט

 (:בחודשים)משך זמן הכשרה 

 :בתקופת ההכשרה שינתןגובה השכר ברוטו 

 

 (:שיבצע את ההכשרה)פרטי החונך 

 באתר שירות התעסוקהלמלא את הטופס באופן מקוון ניתן .  shovarim@ies.gov.ilנדרש למלא טופס זה ולשלוח סרוק למייל ( OJTלצורך סיוע בהכשרה , מעסיק אשר מעוניין לקבל שובר חדש למעסיק

 *.    9687בטלפון , טרם מילוי הטופס מומלץ לברר מול מוקד שירות התעסוקה האם נותרה בשירות התעסוקה הקצאה פנויה של שוברים למעסיקים

 

 _______________: טלפון________________  : ז"ת___________________ :   שם פרטי ומשפחה

 

 :  תפקיד החונך אצל המעסיק

 :שם פרטי ומשפחה

 

 :1טלפון 

 :2טלפון 

 :מייל

 :תפקיד

 

 

 פרטי איש קשר אצל המעסיק

 :תאריך מבוקש לתחילת עבודה והכשרה

 

 :דרישות התפקיד

 

 

 

 

 

 :תיאור המשרה

 

 

 

 

 

 : 1נושא לימוד 

 

 : 2נושא לימוד 

 

 : 3נושא לימוד 

 

 : 4נושא לימוד 

 

 הצהרת המעסיק וחתימה

חתימה וחותמת  

 :המעסיק

 :תאריך

 

 העבודה במקום והכשרה בקליטה סיוע לטובת ,למעסיק שוברים/שובר לקבל בזאת מבקשים אנו1.

 אנו התעסוקה שירות באתר המופיע "למעסיקים שוברים נוהל"ב למוגדר בהתאם ,חדש עובד של

   .ומדויקים נכונים זה בקשה בטופס המצוינים הפרטים כי מצהירים

  המשרה עבור התעסוקה בשירות הזמנה פתיחת הא השובר לאישור מהתנאים שחלק לנו ידוע2.

 הנדרשת

 מקבוצת חדש עובד קליטת של במקרה רק יינתן הסיוע ,סיוע שובר לנו יאושר אם כי לנו ידוע3.

 הטופס גבי על "השובר למימוש בקשה" שאגיש לאחר ורק ,התעסוקה משירות שיפנו מועמדים

    .החדש העובד של משכורת תלוש צילום כולל המתאים

 .זה במסמך מפורטים שפרטיו החונך החדש העובד את ילווה ההכשרה בזמן כי מתחייב אני4.

   השובר יאושר וכאשר אם שיפוטר קיים עובד יחליף לא החדש העובד כי מצהיר אני5.

  כי לי וידוע ,השובר בתנאי עמידה וידוא לצורך התעסוקה שירות שיבצע בקרות עם פעולה אשתף6.

 שוברים בגין הסיוע מתן את לבטל התעסוקה שירות יוכל ,השובר בתנאי עמדתי לא כי יתגלה אם

   .נוספים סיוע שוברי קבלת לאשר ולא לי שאושרו

מעסיק  

שמעוניין  

לקלוט  

עובדים שונים  

לעיסוקים  

שונים ימלא 

טופס נפרד  

 לכל עיסוק

עד  6000

6999 ₪ 
 

 5999עד 
₪ 

 

עד  7000

7999 ₪ 
 

יותר מ  

8000 ₪ 
 

יש לסמן את 

רמת השכר  

 הרלוונטית

 3לפחות 

 חודשים
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