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נשמח לעמוד לשירותכם

רשימת הגופים המפנים לתכנית השוברים:
שירות התעסוקה  •

מרכזי הכוון למגזר החרדי  •
מרכזי הכוון למגזר המיעוטים  •

מרכזי הכוון ליוצאי אתיופיה  •
מרכזי הכוון לאנשים עם מוגבלויות  •

תב”ת – תנופה בתעסוקה  •
משרד הרווחה  •

משרד הבריאות  •
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים  •

פרטי הקשר של הגופים המפנים בפריסה ארצית, מפורטים באתר התכנית:
www.economy-shovarim.co.il  אתר שוברים להכשרה מקצועית

תכנית שוברים 
להכשרה מקצועית

משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מדינת ישראל



החזרי התשלומים יבוצעו בהתאם לאבני הדרך:  

תשלום ראשון )אבן דרך 1( – תוגש בקשה 1
לתשלום תוך 45 ימים ממועד תחילת הקורס 

ובצירוף המסמכים הבאים:
טופס בקשה להחזר תשלום ראשון.  •

קבלה על גובה הסכום ששולם למוסד הלימודים   •
עבור הקורס. 

תשלום שני )אבן דרך 2( – תוגש בקשה 2
לתשלום מתום מחצית משך הקורס ועד 9 

חודשים מסיום הקורס ובתנאי שהמשתתף 
נכח בלפחות 85% משעות הלימוד בקורס ובצירוף 

המסמכים הבאים:
טופס בקשה להחזר תשלום שני.  •

קבלה על גובה הסכום ששולם למוסד הלימודים   •
עבור הקורס. 

תכנית שוברים להכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כח אדם במשרד העבודה והרווחה הנו הזרוע הממשלתית האחראית 
על תכנון וביצוע מדיניות ההכשרה המקצועית במדינת ישראל. האגף אמון על התאמת קורסי ההכשרה 

המקצועית לצרכי המשק והכלכלה הישראלית, לצד זאת האגף מחויב לאזרח ושואף להעניק לפרט 
אפשרויות בחירה מגוונות להכשרה מקצועית שיאפשרו פיתוח קריירה ואופק מקצועי.  

האגף אחראי על הפעלת תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסי הכשרה מקצועית לקראת 
השתלבות בעולם העבודה. מסלול זה מאפשר לפונה מאחת אוכלוסיות היעד, לקבל הכשרה מקצועית 

במקצוע אותו בחר ללמוד באמצעות שובר אישי וחד-פעמי המזכה במימון חלקי של שכר הלימוד ובמענק 
השמה לאחר שישתלב בעבודה בתחום אותו למד.

התכנית מאפשרת בחירה מתוך מגוון קורסים וכוללת בין היתר אפשרות הכשרה בענפים הבאים: בניין 
וסביבה, תחבורה, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה ודפוס ועוד.

הגשת בקשה לקבלת שובר
בקשה לשובר תוגש ע”י גוף מפנה בלבד, באמצעות מערכת מקוונת להגשת שובר 

ובצירוף המסמכים הנדרשים, לפרטים יש לפנות לגופים המפנים המפורטים בגב הדף.
לקורסי ההכשרה המקצועית נקבעו תקרות תקצוב.

אחוז המימון יקבע בהתאם לאוכלוסייה אליה משתייך הפונה ובקורס הנבחר ללימודים. 
אחוז המימון ינוע בין 65% ל90% 

מתקרת התקצוב או מעלות 
הקורס, הנמוך מבניהם. 

תשלום שלישי )אבן דרך 3( – תוגש בקשה 3
לתשלום עם סיום הקורס בהצלחה ועד 9 חודשים 

מיום סיומו ובצירוף המסמכים הבאים:
טופס בקשה להחזר תשלום שלישי.  •

תעודת סיום/גמר קורס.   •
קבלה על גובה הסכום ששולם למוסד הלימודים   •

עבור הקורס. 

החזרי תשלומים בגין סיוע בשכר לימוד )אבן דרך 
1,2,3( יבוצעו בשלושה תשלומים שווים.

מענק השמה )אבן דרך 4( – תוגש בקשה לתשלום 4
לאחר סיום הקורס בהצלחה ועד 13 חודשים

מיום סיומו ובצירוף המסמכים הבאים:
טופס בקשה למענק השמה – נספח ד’3.  •

הוכחה של השתלבות בעבודה בתחום המקצועי   •
בו התבצעה ההכשרה.

תהליך הגשת הבקשות להחזרי תשלומים

גברים חרדים   •
נשים בנות מיעוטים   •

אנשים עם מוגבלויות   •
עולה חדש יוצא אתיופיה  •

נשים חרדיות   •
גברים בני מיעוטים   •

אנשים המוגדרים כ"הורה עצמאי"   •
דורשי עבודה לרבות מקבלי מלגת הבטחה  •

או דמי אבטלה  
אסירים משוחררים  •

עולה חדש עד 5 שנים מיום עלייתו  •
צעירים בסיכון  •

תושבי ישובים ואזורים שהוגדרו כבעלי עדיפות לאומית  •
משתתפים בתוכנית תעסוקה המופעלת באמצעות תב"ת  •
משתתפים בתוכנית תעסוקה בפיקוח המשרדים השונים   •

אשר אושרו ע"י המשרד למטרת חלוקת שוברים
חיילים משוחררים  •

גובה המימון: 

80% - מקצוע לא נדרש
מענק השמה - ₪2,000

90% - מקצוע נדרש
מענק השמה - ₪2,500

גובה המימון: 

65% - מקצוע לא נדרש
מענק השמה - ₪1,500

85% - מקצוע נדרש
מענק השמה - ₪2,000

 גובה המימון לאוכלוסיות היעד השונות:

הסיוע יינתן רק לאחר קבלת אישור השובר מהחברה המבצעת מעקב 
ובקרה. גובה השובר כולל את החזרי התשלום בגין הסיוע בשכר הלימוד 

ותשלום מענק השמה.  

בקשה לקבלת תשלום תוגש באמצעות הגוף המפנה או המשתתף 
בהתאמה לאבני הדרך המפורטות להלן. תשלום מענק השמה )אבן דרך 4( 

ישולם לאחר השתלבות בשוק העבודה. 

קבוצה א'

קבוצה ב'

לימוד הכשרה במקצוע נדרש יקנה תוספת מימון בסיוע שכר 
הלימוד וכן מענק השמה גבוה יותר.

פירוט המקצועות הנדרשים מפורסם באתר האינטרנט של התכנית. 


