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הנדון :סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות במסלול תעסוקה :פרסום הכללים
 .1במטרה לעודד קליטת עובדים בעלי מוגבלות נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה הודעה
על הקצאה חדשה במסגרת הוראות מנכ"ל )הוראת מנכ"ל  (4.28כדלקמן:
 .1.1היקף התקציב בהקצאה זו יהיה  5מיליון ש"ח.
 .1.2הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים עם מוגבלות חדשים בתאגידים או בעוסקים מורשים במגוון ענפי
הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,למעט ענפים שהוצאו ובין היתר ,מינהל מקומי ,מינהל
ציבורי וביטחון וחינוך.
 .2סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ,ועד תקרת עלות שכר של
 16,000ש"ח:
שיעור הסיוע עבור כל "עובד חדש" הוא כדלקמן:
 .2.1בשנה הראשונה להעסקתו של העובד 45% -
 .2.2בשנה השנייה להעסקתו של העובד – 33%
 .2.3בשנה השלישית להעסקתו של העובד – 22%
 .3הגשת התוכנית תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו חברות שבכוונתן להגדיל את מצבת העובדים שלהן ,תגשנה
בקשה למשרד הכלכלה ותדורגנה בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .4על המעסיקים להעסיק או אם בכוונתם להעסיק בשנה שלאחר הגשת הבקשה לפחות עובד אחד בעל מוגבלות
)בשליש משרה לפחות(.
 .5עלות השכר החודשית המינימאלית לעובד מיום גיוסו ועד לתום התקופה בה התחייבה החברה להעסיקו לא
תפחת משכר המינימום או שכר מינימום מותאם לפי חוק שכר המינימום ותקנותיו.
 .6המבקש בקשה מחוייב בתשלום דמי הגשה של  1,500ש"ח שלא יוחזרו.
 .7להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים על ידי מרכז ההשקעות ,בבואו לבחון מתן סיוע לחברה פלונית:
 .7.1מיקום המפעל וסיווג סוציו חברתי כלכלי

 .7.2עלות השכר הממוצעת לעובד
 .7.3תקופת הפעילות
 .7.4קצב גיוס העובדים החדשים
 .8נציין כי הוראת מנכ"ל זו היא הוראת מנכ"ל נפרדת מהוראת מנכ"ל  4.17המיועדת לקליטת עובדים מהמגזר
החרדי ,בני מיעוטים ,הורים יחידים וכן גם עובדים עם מוגבלות .הוראת מנכ"ל  4.28כוללת מספר שינויים ביחס
להוראת מנכ"ל  4.17שמטרתם להטיב עם מבקשי הסיוע .עיקר השינויים נוגעים לאורך תקופת הסיוע ,סוגי
העסקים הזכאים להגיש בקשה ,המספר המינימלי של עובדים המזכים בסיוע וכן ביטול מנגנון של קנסות בגין אי
עמידה.
 .9נזכיר כי עד ספטמבר  2016חייב כל ארגון המונה למעלה מ 100-עובדים ,להעסיק אנשים עם מוגבלות בהיקף
של  3%וזאת על פי צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות מיום .5/10/2014
טרם פורסם המועד האחרון להגשת בקשות וכן המועד הקובע להגדרה "עובד חדש" המזכה בסיוע.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל ולכן לאופן הגשתה חשיבות רבה.
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