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 גבוה, מסלול עוגן, מסלול שכר מסלול -מסלולים 3 -נוספים ב עובדים לקליטת סיוע הנדון:
 סייבר חברות

 31/08/2016הגשת בקשות עד 
 
התעסוקה תוך שימת דגש על העלאת שיעור  למעגל נוספים עובדים וקליטת במשק השקעות לעודד במטרה .1

 משרד לאחרונה פרסם, הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועל עידוד ליצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה
 ) כדלקמן:4.18הוראת מנכ"ל ל ("מנכ הוראות על הקצאה חדשה במסגרת הודעהוהתעשייה הכלכלה 

 
 .₪מיליון  57בהקצאה זו יהיה  התקציב היקף .2

 
 אם, חברות (לרבות ןשלה הכולל המכירות מחזור אשר חברות על הדגש העיקרי בהקצאה הראשונה הוא .3

 .₪מיליון  100על  עולהקשורות)  וחברות בנות חברות
 

 בהקצאה זו שלושה מסלולים שונים: .4
 

גיות, מוצרים או מענים, או מספקת ייעוץ ומיועד לחברות המפתחות טכנול –מסלול חברות סייבר  .4.1
 ושירותים, שמטרתם לסייע בהגנה מפני תקיפות סייבר, וזאת באמצעות פעולות גילוי, חסימה, טיפול או

מניעה מראש, או פעולות שתומכות בכך באופן ישיר. תנאי נוסף הוא שהפעילות תתקיים באחד מיישובי 
 המטרה: הרשויות המקומיות אופקים, באר שבע, דימונה, ירוחם, נתיבות, ערד והמועצה האיזורית מרחבים. 

מיועד לחברות באזורי עדיפות לאומית שעיסוקן באחד מענפי התעשייה  –מסלול שכר גבוה ומסלול עוגן  .4.2
או ב"ענף תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום החשבים ושירותים נלווים אחרים" לפי הגדרתם בלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה. 
 

 יותר: ולא העובד, של השכר עלות מתוך הבאים בשיעורים יהיה עובד כל עבור הסיוע סכום .5
 

 .  30,000של  :  עד תקרת עלות שכרגבוה ובמסלול חברות סייברבמסלול שכר 
 .₪ 20,000  של שכר עלות : עד תקרתבמסלול עוגן

  

http://www.economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04-18.aspx
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 :כדלקמן חדש" הוא כל "עובד עבורבמסלולים שכר גבוה ועוגן  הסיוע שיעור .6
 35%  העובד של להעסקתו הראשונה בשנה .6.1
 30%  העובד של להעסקתו השנייה בשנה .6.2
 25%  העובד של להעסקתו השלישית בשנה .6.3
 10%  העובד של להעסקתו הרביעית בשנה .6.4

 
 כדלקמן: הוא חדש" כל "עובד עבורחברות סייבר  במסלול הסיוע שיעור .7

 40%העובד  של להעסקתו הראשונה בשנה .7.1
  35%העובד  של להעסקתו השנייה בשנה .7.2
 35%העובד  של להעסקתו השלישית בשנה .7.3
 25%העובד  של להעסקתו הרביעית בשנה .7.4

 
 

 תגשנה ,שלהן העובדים מצבת את להגדיל שבכוונתן חברות בו אשר מכרז, של בצורה תעשה הגשת התוכנית .8
 .מסוימים לקריטריונים בהתאם ותדורגנה הכלכלה למשרד בקשה

 
 -הינו עובד שנקלט בחברה החל מ ל,"המנכ בהוראות ההגדרה פי על זו, תכנית לצורך חדש" "עובד .9

01/01/2016. 
 

חדשים ובמסלול עוגן על החברה  עובדים 15 לפחות להעסיק החברה על שכר גבוה וחברות סייבר במסלולים של .10
 לאומית.  עדיפות מאזורי הינו מהם %60 לפחות של המגורים עובדים חדשים. מקום 80להעסיק לפחות 

 
 תהיה להעסיקו החברה בה התחייבה התקופה לתום ועד גיוסו לעובד מיום המינימאלית החודשית השכר עלות .11

במשק. במסלול עוגן עלות השכר תהיה  הממוצע מהשכר 2.5פי  במסלולים של שכר גבוה וחברות סייבר לפחות
 . 1.5לפחות פי 

 
 

 :פלונית לחברה סיוע מתן לבחון ההשקעות, בבואו מרכז ידי על הנבחנים הקריטריונים מן חלק להלן .12
 כלכלי חברתי סוציו וסיווג המפעל מיקום .12.1
 לעובד הממוצעת רהשכ עלות .12.2
 הפעילות תקופת .12.3
 קצב גיוס העובדים החדשים .12.4
 חדשנות טכנולוגית .12.5

 
 

ש"ח שלא יוחזרו. מבקש סיוע שבקשתו אושרה, יחוייב  1,500המבקש בקשה מחוייב בתשלום דמי הגשה של  .13
 מסך הסיוע שאושר. 5%להפקיד ערבות בסכום של 

 
 

 .14:00עד לשעה  31/08/2016  הוא בהקצאה זו בקשה להגשת האחרון המועד
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נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן קיים מועד סופי להגשת בקשות ולכן לעיתוי הגשת הבקשה, ולאופן הגשתה 
 חשיבות רבה.

 
 

 :במשרדנו התמריצים למחלקת פנו בנושא, אנא וייעוץ שאלה בכל
 

 המס. חטיבת תמריצים, מחלקת שותף, מנהל גיל, נדב ח"רו
 ngil@deloitte.co.ilל: ", דוא6085378-03טלפון: 

 המס. חטיבת ,תמריצים מחלקתרו"ח אלי כרמל, 
  ecarmel@deloitte.co.ilל: ", דוא7181674-03 :טלפון

 המס. חטיבת ,תמריצים מחלקת ,אפרים רן
  refraim@deloitte.co.ilל: ", דוא6085479-03 :טלפון

 , מחלקת תמריצים, חטיבת המס.רו"ח אביב שלו
 avshalev@deloitte.co.il, דוא"ל: 6085278-03טלפון: 

 
  

 .לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרשאנו עומדים 
 

או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת /אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
 . החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו

 
 ,בכבוד רב

 
 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 כל הזכויות שמורות© 
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