 03יולי 7302

מקצה חדש של מענקים לקליטת עובדים חדשים בתעשייה במחוז צפון מדד פריפריאלי  – 1-4יולי 1017
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה יוצא בימים אלה במכרז למתן מענקים כספיים לעידוד קליטת עובדים חדשים
בחברות מתחום התעשייה והשירותים במחוז צפון המסווגות במדד הפריפריאלי של הלמ"ס בסיווג  ,0-4בשני מסלולים .המענקים משולמים כשיעור
מתוך שכר העובדים החדשים ,למשך תקופה של  00חודשים.

שיעור ותקופת מענק התעסוקה :

חודשי המענק

מסלול ה' – חלופה 1

 1-10חודשים
 11-10חודשים
 11-00חודשים

מסלול ה' – חלופה 1
00%
10%
10%

מי מוגדר כ"עובד חדש" – כל עובד שנקלט החל  1.1.1017וכן עובדים שייקלטו בהתאם להצעה שתוגש במכרז.
תאריך אחרון להגשת בקשות  :עד ליום  ,4.9.17שעה .11:00

להלן פירוט תנאי הסף העיקריים בכל אחד מ 1-המסלולים :
קריטריונים

מסלול ה' – חלופה 1

מסלול ה' -חלופה 1

מיקום גיאוגרפי

רשויות מקומיות במחוז צפון ,המסווגות האשכולות פריפריאליים  1-4בהתאם למדד הפריפריאליות המפורסם ע"י הלמ"ס

אוכלוסיות מוכרות

לפחות  00%מהעובדים גרים במחוז צפון

מספר עובדים
מינימאלי
תמהיל העובדים
החדשים
עלות שכר
מינימאלית לעובד
תקרת עלות שכר
מקסימאלית לעובד

 1עובדים לפחות

 1עובדים לפחות

חרדים ,בני מיעוטים לרבות דרוזים,בדואים וצ'רקסים ,אנשים
עם מוגבלות והורים יחידים

גברים חרדים ו\או נשים מהאוכלוסייה הערבית

 ₪ 10,000לחודש
 ₪ 14,000לחודש

מה נכלל בעלות שכר העובדים ?
( )0שכר חודשי ברוטו המבוטח בביטוח פנסיוני.
( )7שעות נוספות בסכום שאינו עולה על  5%מהשכר החודשי ברוטו.
( )0עלויות 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 .₪ 533
( )6מענק דמי הבראה.

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.

מידע נוסף
להוראות המלאות והטפסים להגשת הבקשות למכרז לחץ כאן
לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן לפנות אל :
מתן אברמוביץ ,רכז היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים ,בטלפון  ,00-1191101/7 :דוא"ל matana@industry.org.il

