מענקים לקליטת עובדים בירושלים בעלות העסקה גבוהה
(הוראת מנכ"ל )2244
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת בימים אלה במסלול חדש למתן מענקים כספיים לעידוד קליטת עובדים עם עלות העסקה גבוה
להרחבת מעגל התעסוקה בירושלים2

עיקר הקריטריונים
החברה ממוקמת ו\או תועתק לירושלים.
חברה בעלת מחזור מכירות של  011מלש"ח לפחות בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

שיעור ותקופת מענק התעסוקה :
המענק ניתן לפרק זמן של  24חודשי העסקה ( 2שנים) מתוך עלות שכר העובד ,בשיעור ממוצע של  42%מעלות השכר של
העובדים2
להלן פירוט תנאי הסף העיקריים:
קריטריונים
מספר עובדים
מינימאלי
מספר עובדים
מקסימאלי
תמהיל העובדים
עלות שכר
מינימאלית לעובד

מסלול א' – מסלול שכר גבוה

מסלול ב' – מסלול עוגן

 52עובדים לפחות

 48עובדים לפחות

 011עובדים

 051עובדים
לפחות  01%מהעובדים מתגוררים בירושלים.

א 2עלות השכר החודשית המינימאלית לעובד לפחות פי .2.5
מהשכר הממוצע במשק.

עלות השכר החודשית המינימאלית לעובד לפחות פי  0.5מהשכר
הממוצע במשק.

ב 2על אף האמור לעיל ,עובד בעלת תואר אקדמי ממוסד
להשכלה גבוהה ,אשר טרם
חלפו שנתיים מהיום בו היה זכאי לתואר:
בשנתיים הראשונות – פי  2מהשכר הממוצע במשק.
מהשנה השלישית ואילך – פי  2.5מהשכר הממוצע במשק.
תקרת עלות שכר
מקסימאלית לעובד

 ₪ 08,888לחודש

 ₪ 48,888לחודש

מי מוגדר כ"עובד חדש" – כל העובדים שנקלטו החל מיום  5ליולי 24852
תאריך אחרון להגשת בקשות  086826485/ :עד שעה 42:88
מה כולל עלות שכר העובדים :
( )0שכר חודשי ברוטו המבוטח בביטוח פנסיוני.
( )2שעות נוספות בסכום שאינו עולה על  5%מהשכר החודשי ברוטו.
( )3עלויות עבור ביטוח לאומי ומס בריאות.
( )4הפרשות מעסיק לזכויות סוציאליות – פנסיה ,קופות גמל ,פיצויים ,אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות.
( )5החזר נסיעות או החזר הוצאות רכב עד .₪ 0111
( )0מענק דמי הבראה.

תהליך קבלת המענק
המענקים יינתנו במכרז תחרותי 2כל בקשה תקבל ציון לפי פרמטרים שונים כגון :עלות שכר העובדים; שיעור הסיוע המבוקש מהמדינה; אורכה של
תקופת הקליטה; אורכה של תקופת ההעסקה.
להוראות המלאות והטפסים להגשת הבקשות למכרז לחץ כאן

לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן לפנות אל :
אורן הרמבם ,מנהל מימון ותמריצים ממשלתיים ,13-5081110 ,או בדוא"ל oren@industry.org.il :
מתן אברמוביץ,רכז תחום מימון ותמריצים ממשלתיים ,13-5081112,או בדוא"ל matana@industry.org.il :

