
 

 

 

 שלום רב,

קרן מעגלים מייסודם של ההסתדרות הכללית החדשה והארגונים הכלכליים, הוקמה לטובת 
העוסקים במקצועות שוחקים ומעוניינים לעבור מסלול הכשרה,  שכירים ועצמאיים -עובדים

 שדרוג או הסבה מקצועית.

הקרן, במימון המדינה, שמה לעצמה למטרה לטפל בבעיות השחיקה בעבודה ולהוביל מהפכה 
 כלכלית בשוק התעסוקה בישראל.-חברתית

דים, לשביעות רצונם עוב  30,000-, הוכשרו ע"י הקרן למעלה מ2012מאז היווסדה של הקרן בשנת 
 ולשביעות רצון מעסיקיהם.

העונים על הקריטריונים של  שכירים ועצמאיים-עובדיםל, בכוונת הקרן להציע לשת"פבהמשך 
 .מקצועיות סוגי הכשרות 500-הקרן, מנעד של למעלה מ

הלימודים במסגרת הכשרות אלה, יסייעו לשדרוג או הסבה מקצועית כדי להשאירם במעגל 
העבודה, עד ליציאתם לגמלאות ומעבר למועד זה, וכל זה בהתאם לצרכים המקומיים ולצרכי 

   המשק.

 

 :קהל היעד

  ולא מובטלים.במעגל העבודהקרן מעגלים מתמקדת באוכלוסייה . 

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

שנות  20, אשר צברו 50או גברים ונשים מתחת לגיל ”, מקצוע שוחק”שנים ב 7לפחות 

 וותק במקצוע שוחק, על פי הקריטריונים של הקרן.

 12 שחיקה מתוך של קריטריונים 2 לעמוד במינימום -שכירים ועצמאיים  - על העובדים 

 . )שולח בצרופה(.)לשכירים ועצמאיים( המועמדותהמצוינים בטפסי 

 

 :מטרת ההכשרות

  כלים מעשיים בעבודתם הנוכחית, ובהתמודדות עם  ועצמאיים שכירים-לעובדיםלהעניק

 האתגרים השונים בתחום עיסוקם.

  הנוכחי.הכשרה מיטבית לצורך שדרוג העובד למחלקות השונות במקום עבודתו 

  .הקניית מקצוע משלים בהמשך למקצועו הקיים 

  ועצמאיים שכירים-עובדיםההסבות מקצועיות בהתאם ליכולות. 

 

 

 



 

 

 

 :תמהיל הקורסים

 .מחולק לפי ענפים ותחומים שונים 

 .מאופיין לפי צרכי הארגון והמשק 

  אל מול מיקום המוסד המלמד. המועמדיםפילוח הקורסים בהתייחס למקום מגוריו של 

  אתר קרן מעגליםwww.magalim.org.il  

  :קישור לאתר קרן מעגלים ולתמהיל הקורסים 

 https://www.magalim.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%

/9d 

 

 
 מכללות:

ומרבית הקורסים  בפריסה ארצית לקרן מעגלים הסכמי התקשרות עם מספר רב של מכללות

 מפוקחים על ידי משרדי העבודה, חינוך, תיירות, תחבורה ובריאות. 
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ים בהתאם לסטטוס אליו להגיש לקרן מעגלים את המסמכלהגשת מועמדות וברור זכאות, יש 

 :אתה משתייך

 
 

 .שכרים בעלי תלוש שכר .א

:שלהלן המסמכים את לצרף יש

      אחרון תלוש שכר. 

      זהות תעודת צילום. 

  מעל שנים 7 -של וותק להשלמת) לאומי מביטוח" עיסוק תקופות" טופס -במידת הצורך 
 (.50 לגיל מתחת וותק שנות 20 להשלמת/  50 גיל

      מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל  -שאת פרטיו מאשר המעסיק עבור שכירים מועמדותטופס

 ומי מטעמו, חשב ומנהל כספים. מזכיר הקיבוץמשא"נ, 

 

 עצמאי. .ב
 

 :שלהלן המסמכים את לצרף יש

 עצמאיים עבור  מועמדות טופס 

  זהות תעודת צילום. 

 פטור/מורשה עוסק תעודת צילום. 

  עוסק פרטי" של באישור המופיעים העוסק פרטי לאימות נלווה מס יועץ/ח"רו אישור 

 . מ"מע י"ע שניתן" מורשה

  הנישום עוסק שבו עיסוק/הענף סוג מהו שקובע מסמך -מ"במע עוסק פרטי שאילתת+ 

 .הוותק את מציין

 מעל שנים 7 -של וותק להשלמת) לאומי מביטוח" עיסוק תקופות" טופס - הצורך במידת 
 (.50 לגיל מתחת וותק שנות 20 להשלמת/  50 גיל

 

קרן מעגלים עומדת לרשותכם ולרשות גורמים אחרים לכל מידע נוסף אשר 

 ידרשו, כדי לקדם את שיתוף הפעולה


