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 91רקע
המשרד מסייע בהשתתפות חלקית משכר העסקת עולים ותושבים חוזרים
אקדמאים ובעלי מקצוע.
לאור המצב הקשה של שוק העבודה בכלל ושוק העסקת העולים בפרט
משרדנו מעוניין לעודד את המעסיקים הפרטיים והציבוריים לקבל את
העולים והתושבים חוזרים שאינם אקדמאים ובעלי מקצוע.
משרד העלייה והקליטה יעניק סיוע בעלות העסקת עולים ותושבים חוזרים
ברחבי הארץ בסכום השווה ל 12% -מגובה שכר מינימום למשך תקופת
העסקה עד  /חודשים והמעסיק מתחייב להמשיך להעסיק לפחות תקופה
זהה לתקופת הסיוע.
על העולים להיות מועסקים בתחומי עניין שמצריך מיומנויות תעסוקתיות.
לא ינתן סיוע בתחומי ניקיון ,אבטחה9
 90זכאות
הזכאות מותנית בעמידה בכל התנאים הבאים:
העולה או התושב החוזר ,נמצא בתקופת זכאות לסיוע בתעסוקה על
0./
פי נהלי משרד העלייה והקליטה .לאמור:
עולים עד  /2שנים מיום קבלת מעמד עולה ,יוצאי אתיופיה עד /1
שנים מיום קבלת מעמד עולה ,תושבים חוזרים עד  0שנים מיום
קבלת מעמד תושב חוזר.
0.0

קובץ :

המעסיק הגיש בקשה לקבלת סיוע זה על גבי טופס המשרד
לעלייה וקליטה בחתימתו שלו ושל העולה 1התושב החוזר יחד עם
התחייבות להמשך העסקתו של הזכאי לתקופה המקבילה לתקופת
הסיוע ,לכל הפחות.
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0.2

העולה 1התושב החוזר אינו מועסק בניקיון או בשמירה ואבטחה.
העולה 1התושב החוזר מועסק ישירות אצל המעסיק בפועל ולא
באמצעות "קבלן שירות" או באמצעות "קבלן כוח אדם" כהגדרתם
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו./99/-

 96הסיוע
2./

2.0

העולה 1התושב החוזר זכאי ,באמצעות המעסיק הקולט ,לסיוע
בהשתתפות בשכרו עד  12%משכר מינימום לתקופה שלעד /
חודשים ,שיועבר למעסיק כנגד המצאת תלושי שכר ששולמו בפועל
לעולה.
הסיוע מותנה בהתחייבות המעסיק להמשיך ולהעסיק את העולה
לפחות לתקופה הזהה לתקופת משך הסיוע.

2.2

הסיוע על פי הוראת שעה זו ,יכול להינתן במקביל לסיוע בואוצ'ר.

2.2

יתר תנאי הסיוע בהתאם לנוהל קידום העסקה מספר  /.//6של
המשרד.

2.1

הסיוע יאושר לזכאים על פי סדר מועד קבלת הבקשות המלאות
במשרד ועד למיצוי התקציב שהוקצה לנושא.

2./

הסיוע ינתן אך ורק עבור עולים אשר תחילת העסקתם החלה אחרי
כניסת הוראת השעה זו לתוקף.

94

סעיף תקציבי .22-/0-20-2/-

95

תחולה:

90
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בברכה,
אלכס קושניר,
המנהל הכללי
העתקים:
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