אשר שטרית  -סגן מנהל מרכז ההשקעות
ומנהל מסלולי התעסוקה
1

מסלולי התעסוקה
• בהתאם להחלטות ממשלה גיבש משרד הכלכלה מסלולי סיוע
שונים במטרה לסייע ולעודד קליטת עובדים נוספים בעסקים
בישראל.
• במסלולים הושמו דגשים לקליטת עובדים באזורי עדיפות
לאומית במטרה להרחיב את התעסוקה בכלל ואת איכותה
בפרט וכן להגדלת שיעור המועסקים בקרב אוכלוסיות ששיעור
השתתפותן בתעסוקה במשק נמוך.
• הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.
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מסלולי התעסוקה
להלן המסלולים:
• מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (הוראת
מנכ"ל )4.17
• מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת
ידע (הוראת מנכ"ל )4.20
• מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל  -מֵ יזמים
לפיתוח אזורי עדיפות לאומית (הוראת מנכ"ל )4.18
• מסלול סיוע לקליטת עובדים בעלי מוגבלויות
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מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים
בעסקים בישראל
הוראת מנכ"ל 4.17
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במסגרת הוראת המנכ"ל קיימים שני מסלולים:
• מסלול אזורי הסיוע-לא פעיל כיום
• מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
מקצה זה מיועד למסלול
אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בלבד!

5

עסק בהוראת מנכ"ל הינו:
תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה
המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או באחד מענפי
השירותים המוגדרים בנספח ב' להוראה.
יובהר כי תאגיד שעיסוקו במתן שירותי כח אדם של עובדיו
לעבודה אצל הזולת ,בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם"
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו-
 ,1996לא יחשב לעסק.
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תנאי הסף:
 המבקש התחייב לשלם את השכר המינימאלי ולהעסיק את מספר העובדים
המינימאלי באתר אחד בלבד כפי שנקבע בהוראה.
 המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק
ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.
 במסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ,יוכל להגיש בקשה
לסיוע מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא ,ובלבד
שלפחות  90%מהעובדים בעסק ,ובהרחבה – לפחות  90%מהעובדים
הנוספים מעבר למשרות הבסיס יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן
בתעסוקה נמוך.
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מסלול תעסוקה

(הוראת מנכ"ל )4.17

מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
אזור

כל הארץ

אוכלוסיות היעד חרדים ,מיעוטים ,בעלי מוגבלויות והורים יחידים
ענפים

תעשייה ,מרכזי תמיכה טלפונים ,מלונאות ,טיפול סיעודי
ושירותים עסקיים כמפורט בנספח ב'
עבור בדואים בנגב :ייצור ארוחות מוכנות ומוסכים

תנאי

הקמה או הרחבת עסק שלפחות  90%מהעובדים החדשים
הינם מאוכלוסיות היעד

משך התמיכה

 30חודש (זמן ההקמה עד  12חודשים)

מינימום
העסקה

 5משרות
( 3משרות עבור העסקת בדואים)
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מסלול תעסוקה

(הוראת מנכ"ל )4.17

שיעור הסיוע

ממוצע  20%מעלות השכר
הממוצעת*

עלות שכר
מינימלית

שכר מינימום+תוספות
ועד תקרת עלות שכר של
₪ 15,000

*לנשים מהאוכלוסייה
הערבית ,לגברים חרדים
ואנשים בעלי מוגבלויות –
27.5%
לבדואים מהנגב השיעור
הממוצע הינו 25%
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מה נכלל בעלות השכר?
 עלות למעסיק הינה השכר החודשי ברוטו בתוספת עלויות נוספות שיש למעסיק על העובד
וההוצאות הסוציאליות שמדווחות לביטוח לאומי או למס הכנסה שמשולמות ע"י
המעסיק כמו קופות גמל ,קרו השתלמות וכד' למעט שווי רכב.

 הבהרות לחלק מהוצאות המעביד בגין העובד:
 הבראה :בעת התשלום בפועל
 מחלה :בעת התשלום בפועל
 חופשה :בעת התשלום בפועל
 פיצויים ,פנסיה גמל ,קרן השתלמות :בעת התשלום בפועל אם זה במזומן או

לקופה
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 סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הנקובים להלן מתוך
עלות השכר החודשית של העובד ,אך לא תילקח בחשבון עלות
שכר הגבוהה מתקרה של :₪ 15,000
חודשים

שיעור הסיוע מתוך עלות השכר של העובד

 10החודשים
הראשונים

30%

 10החודשים
הבאים

20%

 10החודשים
האחרונים

10%

לבדואים מהנגב 25%,35% -ו.15%-
לגברים חרדים ,נשים בנות האוכלוסייה הערבית ואנשים בעלי מוגבלויות 27.5%,37.5% -ו.17.5%-
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מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך -הטבות נוספות
קיימות הטבות נוספות עבור העסקת:
 האוכלוסייה הבדואית בנגב (להלן "בדואים")
 גברים חרדים
 נשים בנות האוכלוסייה הערבית
 אנשים בעלי מוגבלויות
• בחינת הבקשות אשר תוגשנה במסגרת מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה

נמוך יעשה תחילה ביחס לבקשות אשר בהן לפחות  60%מהמועסקים הינם גברים
חרדים ו\או נשים בנות האוכלוסייה הערבית ו\או בדואים ו\או אנשים בעלי מוגבלויות
(להלן" :בקשות מתועדפות") .הבקשות המתועדפות תדורגנה לאור אמות המידה
המפורטות בהוראת המנכ"ל.
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הגדרות
עובדים -אזרחי ישראל או תושבי ישראל המועסקים ישירות בעסק .הסיוע
ינתן אך ורק למשרות מליאות .משרה מלאה יכולה להיות מאוישת ע"י
עובדים אחדים.
משרה מלאה – משרה מלאה כוללת  186שעות חודשיות .במקרה וקיים הסכם
קיבוצי ,הסכם אישי או הסכם אחר החל על מבקש הסיוע וקיימת בו הגדרה אחרת
למשרה מלאה –הדבר יוכר כמשרה מלאה.
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הגדרות

(המשך)

עובד חדש  -עובד שנקלט אצל מבקש הסיוע לאחר התאריך הקובע ולא
הועסק ,במהלך  6חודשים שלפני התאריך ,אצל מבקש הסיוע או בעסק קשור
לו או שנתן שירותים למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר.
משרות בסיס  -המספר הממוצע החודשי במשרות מלאות של העובדים בעסק
במהלך השנה שלפני המועד הקובע .המספר שייקבע ישמר לאורך כל תקופת
הסיוע .עובדים שהועסקו אצל המבקש אך אינם עונים להגדרת "עובדים" ,לא
יובאו בחשבון לעניין משרות הבסיס.
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הגדרות

(המשך)

תקופת ההקמה  -התקופה שמתחילה מהראשון בחודש שאחרי מועד
קבלת ההודעה על הזכייה בהליך ההקצאה התחרותית ועד למועד גיוס
מספר העובדים לו התחייב מבקש הסיוע ,ובלבד שלא תעלה על שנה.
תקופת ההפעלה -התקופה שבה מתחייב מבקש הסיוע להפעיל את העסק
במלוא מספר העובדים לו התחייב ובעלות השכר לה התחייב ,המתחילה
בתום תקופת ההקמה .תקופת ההפעלה לא תפחת משלושים חודשים.
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הגדרות

(המשך)

אדם עם מוגבלות -מי שמתקיים בו אחד מאלה:

 .1על-פי קביעה בת-תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של  20%לפחות.
 .2חלה אצלו ירידה בשמיעה של  50דציבלים או יותר ,על-פי קביעה בת תוקף
של גורם מוסמך.

 .3המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד קבע ,לאחר
שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה רלבנטי ,כי הוא אדם עם מוגבלות לפי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-אשר מוגבלותו אינה
נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בסעיף  1או .2
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אמות המידה:
דירוג הבקשות יעשה לפי אמות המידה הבאות:
 .1מדד מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי ביישוב בו ממוקם העסק ()21%
 .2עלות השכר הממוצעת לעובד ()45%

 .3מדד דורשי העבודה ()14%
 .4אורכה של תקופת ההקמה ()5%
 .5אורכה של תקופת ההפעלה ()15%
 .6מבקש סיוע לעסק בשדרות וביישובי עוטף עזה ()10%
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כפל מענקים
 .1מבקש שקיבל מענק או סיוע קודם מהמדינה ,לא יהיה זכאי לקבל סיוע לפי
הוראה זו לגבי עובדים שבגינם הוא מקבל מענק ו/או סיוע מהמדינה.
 .2מבקש סיוע שלו כתב אישור ממרכז ההשקעות מסלול תעסוקה שטרם ניתן בו אישור
לסיום התוכנית לא יהיה זכאי לקבל סיוע לפי הוראה זו ,למעט אם במועד הגשת
הבקשה הוא העסיק לפחות  75%ממספר העובדים שאושר לו באותו כתב אישור רק
לגבי מסלול תעסוקה קודם .במקרה זה הסיוע יינתן רק בגין תוספת העובדים מעבר
לקבוע בכתב אישור קודם.
 .3מי שהגיש למרכז ההשקעות בקשה נוספת לקבלת סיוע אשר טרם נדונה לא יוכל לקבל
סיוע במסגרת הליך זה ,אלא אם הודיע על משיכת הבקשה.
 .4עסק רשאי להגיש בקשה אחת בכל מקצה.
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כפל מענקים
.5

ניתן להגיש במקביל למסלולי התעסוקה בקשה במסלולי גז ואיכות הסביבה.

.6

ניתן להגיש בקשה או למסלול מענקים או למסלול תעסוקה ,אך לא לשניהם ביחד ולא
כאשר נמצאים בתוך ביצוע תוכנית שאושרה באחד המסלולים ,למעט העסקת עובדים
בעלי מוגבלויות.

.7

מתן מס מופחת ניתן באמצעות רשויות המס בהתאם לחוק עידוד השקעות הון ללא
קשר בקבלת או אי קבלת הטבה באחד ממסלולי התעסוקה המפורטים במצגת זו.
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הגשת הבקשה:
• מבקש הסיוע יגיש את בקשתו על-פי הטופס המצורף כנספח א'
להוראה ,טופס זה הינו טופס בקשה ראשוני ולאחר מכן יקבל מבקש
הסיוע דוא"ל חוזר למילוי הבקשה המורחבת .מילוי הבקשה יעשה על
פני טופס מקוון.
• לאחר מילוי הטופס המקוון יש לשים בתיבת המכרזים במרכז
ההשקעות גם  2העתקים מודפסים.
• מבקש הסיוע יצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על פי הוראת
המנכ"ל כשהם ערוכים וחתומים כדין.
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תהליך הגשת בקשה
 פרסום הקצאה תחרותית.

 בקשה להתחברות למערכת המקוונת.
 מילוי הבקשה.
 תשלום דמי טיפול בסך .₪ 1,500

 הגשה לתיבת ההקצאה עד למועד ולשעה שנקבעו.
 קבלת תשובה.
 במידה והתקבל מכתב זכייה:
 הגשת ערבות תוך  30יום.
 קבלת כתב אישור.
 דיווח בכל רבעון.
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הגשת בקשה תקינה
 הגשת הבקשה לתיבת ההקצאה עד למועד ולשעה שנקבעו ולא דרך הדואר.

 עמידה בהגדרת עסק לפי הוראת מנכ"ל.
 עמידה במינימום העסקת עובדים ועלות שכר.
 תשלום דמי טיפול.
 צירוף כל הנספחים.
 איסור על כפל מענקים.
 עמידה בכתב אישור קודם במסלול תעסוקה.
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אז מה צריך להגיש לתיבת ההקצאה:
.1דוח כספי מבוקר
.2אישור לצורך ניכוי מס
.3טופס עדכון פרטי מוטב
.4תעודת התאגדות
.5אישור ניהול ספרים בע"מ ובמס הכנסה
.6קבלה על תשלום אגרה
.7טופס בקשה מקורי חתום ושני העתקים
.8תוכנית עסקית
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תודה על ההקשבה
המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה
בין האמור במגזין אלקטרוני זה לבין הוראות החוק ,הוראת המנכ"ל,
הנהלים ו\או הנספחים  -יגבר נוסח החוק ,הוראת המנכ"ל ,החוק ו\או
הנספח הרלוונטי.
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