[הקלד כאן]

הצהרת מועמד לתוכנית שילוב ישראלים בענף הבניה " -בונים ישראלים" 2019
אני הח"מ( ,שם פרטי ושם משפחה)________________________ ,

ת.ז___________________ .

כתובת_____________________ טלפון _________________סלולרי ____________________
דוא"ל _________________________
מצהיר בזאת:
 .1קיבלתי מידע על פרטי המיזם לשילוב ישראלים בענף הבניה (להלן" :המיזם") לרבות ,מהות ההכשרה ,דרישות
ותנאי המיזם ,וכן מידע על השכר ועל התמיכות והמלגות המגיעות לי במסגרת המיזם כמפורט להלן.
השלב

סוג ההכשרה

שכר ברוטו
לחודש

חודשים 1-4

הכשרה בסיסית

חודשים 5-7

התמחות בחברה

₪ 8,000

חודשים 8-10

עבודה בחברה

₪ 8,000

חודשים 22- 11

התמקצעות

₪ 9,000

מלגת דמי קיום

מענק -חד
פעמי קליטה
בחברה

הערות

₪ 3,000
בסוף החודש השני.
₪ 3,000
בסיום הקורס.
₪ 3,000
בסיום
ההתמחות
בחברה ולאחר
מעבר מבחן
מקצועי
"שלדאי שלב 3
מעשי"

דגשים והערות:
 מלגת הקיום היא  ₪ 1,500לחודש ,בזמן הקורס בלבד.
 דמי מלגת הקיום ישולמו במחצית הקורס עבור חודשים  ,1-2ובסיום הקורס עבור החודשים .3-4
 תשלום מלגת הקיום מותנה בנוכחות מלאה בשיעורים ,רצינות והעדר בעיות משמעת .יובהר כי ניתן יהיה לגרוע
מדמי הקיום עקב אי נוכחות ו/או בעיות משמעת.
 הקורס מזכה בהחזר נסיעות בהתאם לכללי משרד העבודה .דרישת דמי נסיעות באמצעות המכללה בלבד.
 השכר המובטח לעובד מותנה במינימום של  182שעות עבודה בחודש ,על פי הסכם העבודה הקיבוצי הענפי
מנובמבר .2015
 .2ברורים לי תנאי ודרישות המיזם ואני מעוניין להשתלב במיזם על פי יעדיו ותנאיו ,לעבור הכשרה עיונית ומעשית
ראשונית למקצוע השילדאי ("הקורס") ,לעבוד כשילדאי בחברת בניה ,וכן להשתתף בהשתלמויות ככל שאדרש על
ידי מנהלת המיזם ו/או חברת הבניה בה אקלט .אני מצהיר כי אשקיע ממלוא מרצי ואעשה כמיטב יכולתי על מנת
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להצליח הן בהכשרה כאמור והן בעבודה כשילדאי וכי בכוונתי להתפתח בענף הבניה.
 .3אני מצהיר כי בריאותי הנוכחית טובה וכי איני סובל ממחלה/פציעה כלשהי העשויה לפגוע ביכולתי לעבוד כשילדאי.
 .4ידוע לי כי על מנת לעמוד בדרישות המיזם ,לרבות זכאות לתמיכות ולמלגות ,עליי לנכוח בשיעורי הקורס ובמכללה
במהלך תקופת הקורס (כשלושה וחצי חודשים ראשונים ממועד פתיחת הקורס) בהתאם לשיעור הנוכחות שיידרש
על ידי המכללה .ידוע לי כי נדרשת רצינות והשקעה הן במהלך תקופת הקורס והן בעבודתי בחברת הבניה וכי הדחתי,
לרבות בשל בעיית משמעת ,פיטורי ,או עזיבתי מרצוני תמנע ממני את קבלת התמיכות והמלגות.
 .5ידוע לי כי עם תום הקורס מנהלת המיזם תסייע לי במאמציי בחיפוש עבודה בחברת בניה.
 .6ידוע לי כי תשלום מענק קליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  1לעיל ,מותנה בהשלמת שלושה חודשים ראשונים בחברת
הבניה במלואם ,קליטתי בחברת הבניה והצגת תלוש שכר עבור החודש הרביעי בחברת הבניה למנהלת המיזם .בנוסף,
ידוע לי כי תשלום התמיכות והמלגות ,כמפורט בסעיף  1לעיל ,יותנה בהשלמת חודשי עבודה מלאים בחברות הבניה
ובהעברת כלל המסמכים שיידרשו ממני למנהלת המיזם.
 .7ידוע לי כי אין בהשלמת הקורס ו/או הסטאז' ו/או כל תקופה כלשהי במסגרת המיזם כדי לחייב את חברת הבניה
בה אשובץ להעסיק אותי למשך תקופה כלשהי וכן כי מדרגות השכר ,המפורטות בסעיף  1לעיל ,מותנות בעבודה על
פני תקופה רציפה באותה חברת בניה.
 .8ידוע לי כי בתום תקופת ההתמחות (תום כשבעה חודשים ממועד פתיחת הקורס) אעבור מבחן הסמכה "שילדאי שלב
מקצועי  "3וכי מבחן ההסכמה הינו תנאי להמשך השתתפותי במיזם על כל המשתמע מכך.
 .9ידוע לי כי במהלך עבודתי כשילדאי בחברת הבניה יהיה עלי לעבוד עפ"י שעות העבודה המקובלות בענף הבניה ובאתר
הבניה (בימים א' עד ו' ,משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות אחה"צ המאוחרות).
 .10ידוע לי כי בגין היקף עבודה של מינימום  182שעות עבודה חודשיות בחברת הבניה אקבל שכר חודשי ברוטו בהתאם
למדרגות השכר ,כמפורט בסעיף  1לעיל ,וכי במידה ולא אעבוד היקף שעות כאמור ישולם לי שכר באופן יחסי בהתאם
לכמות השעות שעבדתי בפועל.
 .11ידוע לי כי ביני לבין חברת הבניה בה אשובץ לעבודה במסגרת המיזם ,יתקיימו יחסי עובד ומעביד ,וכי ביני לבין
"הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל" ו/או מי מטעמה (להלן" :הקרן") לא התקיימו ולא מתקיימים יחסי עובד
מעביד ואין בפעילותה של הקרן במסגרת המיזם ו/או בהצהרה זו ו/או בתמיכות שתעניק לי הקרן ,כדי לקשור ביני
לבין הקרן יחסי עובד ומעביד ,לכל דבר ועניין .הריני לאשר כי אם תדרש הקרן על ידי ו/או על ידי צד ג' כלשהו ו/או
על ידי פורום מוסמך כלשהו לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם ,בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד
ביני לבין הקרן ו/או מי מטעמה אזי אשיב לקרן ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כספי התמיכות והמלגות ששולמו
לי במסגרת המיזם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ,ממועד תשלומם ועד להשבתם בפועל וכן אשפה את הקרן
באופן מלא ,מיד לאחר דרישה ראשונה ,בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או בגין כל נזק שייגרם לקרן ו/או
מי מטעמה בשל דרישה ו/או כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .הקרן רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום
שיגיע לי ממנה.
 .12דמי רצינות  -ידוע לי שאדרש להפקיד עם הרישום לקורס במכללה המחאה מעותדת בסך  ₪ 1,500לפקודת "הקרן
לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל" לתאריך של חצי שנה לאחר פתיחת הקורס .המחאה זו מהווה ערובה לרצינות
כוונותיי להתפתח בענף הבניה והיא תיפדה על ידי הקרן במידה ואפרוש מהמיזם טרם ביצוע מבחן שלב  3מעשי
(כחצי שנה ממועד פתיחת הקורס) בין אם הייתי זכאי לגשת למבחן ובין אם לא .ידוע לי כי הקרן תשיב לי את
ההמחאה במידה ואהיה זכאי לגשת למבחן ואבצעו.

על החתום :שם פרטי ומשפחה _________________________ חתימה____________________
תאריך___________________
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