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הנדון :סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה :אזורי עדיפות לאומית
ואוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
הגשת בקשות עד  8בספטמבר 2016
 .1במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה
הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראות מנכ"ל )הוראת מנכ"ל  (4.17כדלקמן:
 .1.1היקף התקציב בהקצאה זו הינו לפחות  50מיליון  ,₪מתוכם עד  5מיליון  ₪עבור בקשות מיישובי עוטף עזה
ושדרות.
 .1.2הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים חדשים בעסקים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית וכן בעסקים
מכל רחבי הארץ אשר ייקלטו עובדים ממגזרים שונים באוכלוסייה אשר שיעור השתתפותם בתעסוקה
בישראל נמוך :חרדים ,האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים ,בדואים וצ'רקסים ,אנשים עם מוגבלות
והורים יחידים .כמו כן ,בהקצאה זו ניתנו הקלות מיוחדות לעסקים בשדרות ,יישובי עוטף עזה ויישובי
הדרום.
 .1.3הקצאה זו מורכבת מארבעה תתי מסלולים שהינם:
.1.3.1מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע )מסלול א'(.
.1.3.2מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בשדרות וביישובי עוטף עזה )מסלול ב'(.
.1.3.3מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך )מסלול ג'(.
.1.3.4מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום )מסלול ד'(.
 .2סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ,ועד תקרת עלות שכר של
 16,000ש"ח:
 .2.1שיעור הסיוע במסלולים א' ,ב' וג' עבור כל "עובד חדש" הוא כדלקמן:

בעשרת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד  30% -ועד  35%לגברים בדואים
.2.1.1
מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
החל מהחודש ה 11-ועד לתום החודש ה 20-להעסקתו של העובד  20% -ועד  25%לגברים
.2.1.2
בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
החל מהחודש ה 21-ועד לתום החודש ה 30-להעסקתו של העובד  10% -ועד  15%לגברים
.2.1.3
בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
שיעור הסיוע במסלול ד':
.2.1.4
בעשרת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – .37.5%
החל מהחודש ה 11-ועד לתום החודש ה 20-להעסקתו של העובד – .27.5%
.2.1.5
החל מהחודש ה 21-ועד לתום החודש ה 30-להעסקתו של העובד – .17.5%
.2.1.6
 .3מעסיקים שיעסיקו עובדים שהינם גברים חרדים או נשים מהאוכלוסייה הערבית או אנשים עם מוגבלויות ,יזכו
לקדימות בחלוקת התקציב וכן בשיעורי סיוע גבוהים יותר.
 .4הגשת התוכנית תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו חברות שבכוונתן להגדיל את מצבת העובדים שלהן ,תגשנה
בקשה למשרד הכלכלה ותדורגנה בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .5להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים על ידי מרכז ההשקעות ,בבואו לבחון מתן סיוע לחברה פלונית:
מיקום המפעל וסיווג סוציו חברתי כלכלי.
עלות השכר הממוצעת לעובד.
תקופת הפעילות.
קצב גיוס העובדים החדשים.
 .6הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  ₪ 1,500שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות
בגובה של  5%מסכום המענק המאושר.
" .7עובד חדש" לצורך תכנית זו ,על פי ההגדרה בהוראות המנכ"ל ,הינו עובד שנקלט בחברה החל מ-
.01.01.2016
 .8על המעסיקים להעסיק לפחות:
 .8.1במסלול א' 5 -עובדים חדשים )ו 50%-מתוכם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך(.
 .8.2במסלול ב' 2 -עובדים חדשים.
 .8.3במסלול ג' 5 -עובדים חדשים) .ו 90%-מתוכם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך(.
 .8.4במסלול ד' 2 -עובדים חדשים )ו 70%-מתוכם יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך(.
 .9עלות השכר החודשית המינימאלית לעובד מיום גיוסו ועד לתום התקופה בה התחייבה החברה להעסיקו תהיה
לא תפחת מ:
 .9.1במסלולים א' ו-ב' – .₪ 6,661
 .9.2במסלולים ג' ו-ד' – שכר מינימום.
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 .10נציין כי הוראת המנכ"ל כוללת מספר שינויים ביחס להוראות הוותיקות של המסלול ועיקר השינויים נוגעים לאופן
חישוב עלות השכר ולמספר האתרים שבגינם ניתן להגיש בקשה .בנוסף ,לראשונה ניתן יהיה לקבל מענק בגין
העסקת נשים מהאוכלוסייה הערבית ו/או גברים חרדים בענף שירותי הביטוח.
המועד האחרון להגשת בקשה הוא  8בספטמבר  2016בשעה .14:00
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל ולכן לאופן הגשתה חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085378 :דוא"לngil@deloitte.co.il :
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-7181674 :דוא"לecarmel@deloitte.co.il :
רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085479 :דוא"לrefraim@deloitte.co.il :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085278 :דוא"לavshalev@deloitte.co.il :
אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
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