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מענקים לקליטת עובדים בתעשייה –
מסלולי "שכר גבוה" ו"מפעל עוגן"
משרד הכלכלה יוצא בימים אלה במכרז למתן מענקים כספיים לקליטת עובדים ,בחברות מתחום התעשייה
והשירותים ,בשני מסלולים .הסיוע יינתן באמצעות השתתפות בעלות שכר העובדים בשיעור של כ62%-
בממוצע.
למי מיועדים מענקי התעסוקה ?
התכנית מיועדת לחברות בעלות מחזור שנתי כולל של מעל  011מיליון  ,₪בענפי התעשייה ,הממוקמים
באזור עדיפות לאומית א'.
.1מסלול שכר גבוה
תנאי סף עיקריים לקבלת המענק :


חברה ישראלית שמחזור המכירות שלה בשנה הקודמת להגשת הבקשה עומד על  011מלש"ח
מינימום.



עלות שכר לעובד – עלות שכר חודשי לפחות פי  6.2מהשכר הממוצע במשק ולא יותר מ₪ 01,111 -



קליטת עובדים – התחייבות לקלוט לפחות  02עד  011עובדים חדשים ,תוך שנה מיום הזכייה
במכרז ,למשך  88חודשים לפחות.



"עובד חדש" – המועד הקובע מתייחס לעובדים שנקלטו החל מיום . 0.0.6102



עובדים מאזור עדיפות לאומית  -לפחות  21%מהעובדים מתגוררים באזורי עדיפות לאומית



המפעל לא הגיש בקשה לקבלת סיוע בעבור אותו הפרויקט במסגרת ממסלולים אחרים במשרד
הכלכלה (חוק עידוד השקעות הון ,מסלול הגדלת פריון ,מדען ראשי וכד')

שיעור ותקופת מענק התעסוקה :
המענק יינתן לתקופה של  88חודשי העסקה ( 8שנים) של עובד חדש ,הסיוע בעלות שכר העובדים בהיקף
של  62%בממוצע משכרם בהתאם לטבלה הבאה :
חודשי
המענק

שיעור מענק מקסימאלי

0-06

02%

00-68

01%

62-02

62%

03-88

01%

 .2מסלול מפעלי עוגן
במסגרת מסלול עוגן ניתן לקבל סבסוד שכר עובדים ,עבור מבקש הסיוע שבכוונתו להקים ,להעתיק ו/או
להרחיב מיזם באזור עדיפות לאומית בו יועסקו מספר רב של עובדים.
תנאי סף עיקריים לקבלת המענק :


חברה ישראלית שמחזור המכירות שלה בשנה הקודמת להגשת הבקשה עומד על  011מלש"ח
מינימום.



עלות שכר לעובד – עלות שכר חודשי לפחות פי  0.2מהשכר הממוצע במשק ולא יותר מ61,111 -
.₪



קליטת עובדים – התחייבות לקלוט ו\או העתקה של לפחות  81עד  021עובדים חדשים ,תוך שנה
מיום הזכייה במכרז ,למשך  88חודשים לפחות.



"עובד חדש" – המועד הקובע מתייחס לעובדים שנקלטו החל מיום . 0.0.6102



עובדים מאזור עדיפות לאומית  -לפחות  21%מהעובדים מתגוררים באזורי עדיפות לאומית



המפעל לא הגיש בקשה לקבלת סיוע בעבור אותו הפרויקט במסגרת ממסלולים אחרים במשרד
הכלכלה (חוק עידוד השקעות הון ,מסלול הגדלת פריון ,מדען ראשי וכד').

שיעור ותקופת מענק התעסוקה :
המענק יינתן לתקופה של  88חודשי העסקה ( 8שנים) של עובד חדש ,הסיוע בעלות שכר העובדים בהיקף
של  62%בממוצע משכרם בהתאם לטבלה הבאה :
חודשי
המענק

שיעור מענק מקסימאלי

0-06

02%

00-68

01%

62-02

62%

03-88

01%

תהליך קבלת המענק :
המענקים יינתנו במכרז תחרותי .כל בקשה תקבל ציון לפי פרמטרים שונים :מיקום העסק ודירוג סוציו
אקונומי של היישוב; עלות שכר העובדים; שיעור הסיוע המבוקש מהמדינה; אורכה של תקופת הקליטה;
אורכה של תקופת ההעסקה; היקף ההשקעה בעסק (אין חובת השקעה).
תאריך אחרון להגשת בקשות  ,61.2.2.13 :שעה .10:..
להוראות המלאות והטפסים להגשת הבקשות למכרז לחץ כאן
לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן לפנות אל :
 אורן הרמבם  ,מנהל תחום מימון ותמריצים ממשלתיים ,בטלפון  ,10-2088813 :דוא"ל :
. oren@industry.org.il
 מתן אברמוביץ  ,רכז תחום מימון ותמריצים ממשלתיים  ,בטלפון  ,10-2088816 :דוא"ל
. matana@industry.org.il

