
כלים  , מסלולי סיוע

הרשות  ואפשרויות 

להשקעות  ולפיתוח 

 התעשייה  והכלכלה



 מסלולי תעסוקה

 בהקצאה תחרותית  

 מטרות

קליטת עובדים נוספים  
מאוכלוסיות ששיעור  
השתתפותן במשק 

 .נמוך
 

קליטת עובדים בשכר  
גבוה מהפריפריה 

בענפים טכנולוגיים  
 וסייבר  



 מסלולי תעסוקה 

 ל"הוראות מנכ

כולל , תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל•
מסלולי ייחודי  ליישובי כולל  ,מסלול ייחודי ליישובי עוטף עזה

 1-4הצפון רשויות בפריפריאליות 
4.17 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל  •
 באזורי עדיפות לאומית בעלות העסקה גבוהה  

 

4.18 

שילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה •
 4.20 עתירת ידע

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים  •
 בירושלים בעלות העסקה גבוהה

 

4.22 

 מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות•
4.28 

 הטובים לתעשייה•
4.32 



 תעסוקהמסלולי 



קליטת עובדים באזורי   •
עדיפות לאומית והעסקת  

אוכלוסיות ששיעור  
 השתתפותן בתעסוקה נמוך

 

 מטרה

עסקים בישראל הפועלים  •
בענף התעשייה או בענפי 

 השירותים כמפורט בהוראה
 

 משתתפים

סיוע לקליטת עובדים  תכנית 

 4.17מ "בישראל הנוספים 
 



 :מסלוליםמחמישה מורכבת התכנית 

 

סיוע לקליטת עובדים  תכנית 

 4.17מ "בישראל הנוספים 
 

.מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע  

מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף 
 עזה

מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה  
.נמוך  

מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך 
.ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום        

. מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז צפון  

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 .מהשכר הממוצע במשק 75%עלות שכר חודשית של •

מכלל העובדים  50%עובדים חדשים כאשר לפחות  5 העסקת מינימום•
 .החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

למעט אוכלוסיות ששיעור  )מקום מגוריהם של העובדים  המזכים •
 .יהיה רק מאזורי הסיוע( השתתפותן נמוך

 

 

 קליטת עובדים נוספים. 1 

 להוראה 4לאומית כמפורט בנספח  באזורי עדיפות

 

 .מהשכר הממוצע במשק 75%עלות שכר חודשית של •

 .מכלל האוכלוסייהעובדים חדשים  2העסקת מינימום •

למעט אוכלוסיות ששיעור  )מקום מגוריהם של העובדים  המזכים •
 .יהיה רק מאזורי הסיוע( השתתפותן נמוך

  

 קליטת עובדים נוספים. 2

 ביישובי עוטף עזה 

 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

   4.17מ "בישראל ה

 .ביישובי עוטף עזה בלבדהמסלול מיועד לעסקים : שים לב



 

 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

   4.17מ "בישראל ה

 .עלות שכר חודשית שלא תפחת משכר המינימום•

מכלל העובדים   90%לפחות עובדים חדשים כאשר  5 העסקת מינימום•
 .החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

למעט אוכלוסיות ששיעור השתתפותן )מקום מגוריהם של העובדים  המזכים •
 .יהיה רק מאזורי הסיוע( נמוך

 .בכלל הארץהמסלול מיועד לעסקים : שים לב•

 

מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן.   3   
:בתעסוקה נמוך  

 .עלות שכר חודשית מינימאלית שלא תפחת משכר המינימום•

מכלל   70%לפחות . מכלל האוכלוסייהעובדים חדשים  2העסקת מינימום •
 . העובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

למעט אוכלוסיות ששיעור השתתפותן )מקום מגוריהם של העובדים  המזכים •
 .יהיה רק מאזורי הסיוע( נמוך

 ביישובי עוטף עזה והדרום בלבדהמסלול מיועד לעסקים : שים לב•

  

ביישובי עוטף עזה  קליטת עובדים נוספים.  4
 והדרום

 



 

 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

   4.17מ "בישראל ה

 .₪ 10,000 -בעלות שכר חודשית מינימאלית שלא תפחת מ•

מכלל העובדים  50%עובדים חדשים כאשר לפחות  5 העסקת מינימום•
 .החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

מהעובדים  המזכים בסיוע יהיה מיישובים  60%מקום מגוריהם של לפחות •
 .במחוז הצפון

 "תעסוקה איכותית"על מבקש הסיוע  לעמוד בפרמטרים של הגדרת •

 

 מיישובי הצפון בלבדהמסלול מיועד לעסקים : שים לב•

 

מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז צפון רשויות  .  5
 :1-4בפריפריאליות 



 

 30 -הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ: סכום הסיוע 

 :בשיעורים שלהלן, חודשים

 .גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב*

 .ערביותאו נשים /או אנשים עם מוגבלויות ו/גברים חרדים ו** 

 

 ניתן בדרך של הקצאה תחרותיתהסיוע. 
 

קבוצות   *בדואים  רגיל

 **מועדפות

ראשונים להעסקתו  חודשים 10

 של העובד 

30% 35% 37.5% 

 27.5% 25% 20% (:  כולל) 11-20חודשים 

 17.5% 15% 10% (:  כולל) 21-30חודשים 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

   4.17מ "בישראל ה



 

 .קליטת עובדים נוספים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית•

שימת דגש על העלאת שיעור הצמיחה במשק ויצירת •
 .מקומות עבודה איכותיים  ופעילות כלכלית בפריפריה

 מטרה

 
התכנית מיועדת לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה  •

או בתחום הסייבר ומבקשים להעתיק או להרחיב או להקים 
 .סניף חדש באזורי עדיפות לאומית/שלוחה

 

 משתתפים

 שנים 4הסיוע לתקופה של •

 .מעלות שכר העובד 25%שיעור ממוצע של •
 הסיוע



 

 

 
 

 

 

תנאי סף: 

   .חדשים עובדים 15  מינימום העסקת•

   עדיפות מאזורי יהיו החדשים מהעובדים 60% לפחות•
   .לאומית

 :השכר עלות•

 

 

 

 

 

  לתקציב בכפוף) השונות השכר קבוצות בין ניוד יתאפשר•
 (שאושר המקורי

הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. 

 

 

מהשכר הממוצע   1.5פי  השכר הממוצע במשק

 במשק

מהשכר הממוצע   2.5פי 

 במשק

 

מסך העובדים   20%עד  

 החדשים

מסך העובדים  10%לפחות  

 החדשים

מסך העובדים  10%לפחות 

 החדשים



 

לסייע בהגברת שילוב סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית •
 הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע

 מטרה

טכנולוגיות עלית או )תאגיד העוסק  בתעשייה עתירת ידע •
 (טכנולוגיה המעורבת העלית או שירותי מחשב

סטודנט או בוגר )קליטת מתמחה מהאוכלוסייה הערבית •
 (מקצוע טכנולוגי

חודשים ולא תעלה על   12 -תקופה  העסקה שלא תפחת מ•
 . חודשים 24

שכר שעתי )₪  30עלות השכר לא תפחת מסכום של •

 (ברוטו

 משתתפים

 

מתוך עלות השכר של המתמחה   35%שיעור ממוצע של •
-חודשי העסקה תקבל השלמה ל 24חברה שתשלים )

 (מענק גם בשנה השנייה 40%

 .קליטה של לפחות מתמחה אחד•
 

 הסיוע

מסלול סיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה 
 4.20 –הערבית בתעשייה עתירת הידע 



 

 

מתמחים מהאוכלוסייה מסלול סיוע לשילוב 
 4.20 –עתירת הידע בתעשייה הערבית 

 
 

 

 הסיוע ניתן בדרך של כל הקודם זוכה(FIFO ) ועד לגמר
 .התקציב

 

 בשעה    30.06.2017 :הבקשותמועד אחרון להגשת
 .מבניהםהמוקדם לפי  ,גמר התקציבאו עד  24:00

 

 

 

 

 



העלאת שיעור הצמיחה בירושלים ויצירת •
 מטרה . משרות בשכר גבוה

התכנית מיועדת לחברות בישראל הפועלות  •
בענף התעשייה או בתחום הסייבר בעלות  

 . ₪' מ 100מחזור שנתי כולל של לפחות 
 משתתפים

בשיעור  , שנים 4יינתן לתקופה של  הסיוע•
 הסיוע .מעלות שכרו של העובד 25%ממוצע של 

 סיוע לקליטת עובדים נוספיםמסלול 

 בעסקים בירושלים בעלות העסקה גבוהה     

 4.22ל "מנכהוראת 



 מינימום העסקה של משרות חדשות•

 100 -משרות אך לא יותר מ 15לפחות  –בהקמת עסק •

 100 -משרות אך לא יותר מ 15לפחות  –בהרחבת עסק •

משרות ויכול  שיהיו אלו   15לפחות  –בהעתקת עסק •
משרות  15העובדים שהועסקו על ידו לפני ההעתקה או 

 .משרות 100-חדשות אך לא יותר מ

 עלות השכר•

 מהשכר הממוצע במשק 2.5לא תפחת מפי •

 מקום מגורים העובדים החדשים•

 .  מהעובדים מתגוררים בירושלים 60%לפחות •

 מסלול שכר גבוה.1

 סיוע לקליטת עובדים נוספיםמסלול 

 בעסקים בירושלים בעלות העסקה גבוהה     

 4.22ל "מנכהוראת 



 מינימום העסקה של משרות חדשות•

 150 -לא יותר מ 80לפחות   –בהקמת עסק •

 150-משרות לא יותר מ 80לפחות  –בהרחבת עסק •

משרות ויכול  שיהיו אלו   80לפחות  –בהעתקת עסק •
משרות  80העובדים שהועסקו על ידו לפני ההעתקה או 

 משרות 150-חדשות אך לא יותר מ

 עלות השכר•

 מהשכר הממוצע במשק 1.5לא תפחת מפי •

 מקום מגורים העובדים החדשים•

 .  מהעובדים מתגוררים בירושלים 60%לפחות •

 מסלול עוגן. 2

 סיוע לקליטת עובדים נוספיםמסלול 

 בעסקים בירושלים בעלות העסקה גבוהה     

 4.22ל "מנכהוראת 



 

 

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. 
 

 

מועד אחרון להגשת הבקשות:   

 .24:00בשעה   30.06.2017

 

 
 

 

 מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים

בעסקים בירושלים בעלות העסקה     

 4.22ל "גבוהה הוראת מנכ
  



מסלול סיוע לקליטת עובדים עם  
 4.28 –מוגבלות 

עידוד קליטת עובדים עם מוגבלות למעגל  •
 מטרה התעסוקה

 מכל הארץתאגידים או עוסק מורשה   •
לפחות עובד  אחד חדש המעוניינים להעסיק   •

 משרה מלאה 1/3בהיקף של לפחות  
משכר עלות שכר ממוצעת שלא תפחת   •

 המינימום או שכר מינימום מותאם

 משתתפים

בשיעור  , שנים 3יינתן לתקופה של   הסיוע•
 הסיוע .מעלות שכרו של העובד 33%ממוצע של 



 

 

מסלול סיוע לקליטת עובדים עם  
 4.28 –מוגבלות 

 

  

 להשתתפותלגשת למסלול זה במקביל ניתן !  שימו לב

 – ט"התשי, מענקים לפי  חוק לעידוד  השקעות הוןבמסלול 
1959. 

 

 

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. 
 

 

מועד אחרון להגשת הבקשות   :

 .24:00בשעה29.05.2017

 

 



 

 

 

לחזק את מפעלי התעשייה ולקדם את כושר ייצורם יד •
על ידי חיזוק הקשר בין , ביד עם השבחת ההון האנושי

האקדמיה והתעשייה והשארת אוכלוסייה חזקה  
 .באזורי עדיפות לאומית ובירושלים

 

 

 

 מטרה

מפעלים תעשייתיים הממוקמים באזורי עדיפות   •
לאומית או בירושלים המבקשים לקלוט סטודנטים 

מתחומי הנדסה וטכנולוגיה אשר משתתפים בתכנית  
 ".הטובים לתעשייה"

 משתתפים

 
בחלק הראשון יקבל הסטודנט מלגה בהיקף של   •

 .ממנהל התעשיות₪  10,000

המפעל התעשייתי יקבל מענק חד פעמי    –בחלק השני •
 .לכל תקופת הסיוע₪  20,000של 

 

 הסיוע

 הטובים לתעשייה – 4.32הוראה 
 

הנה תכנית משולבת של שני כלים משלימים אשר  " הטובים לתעשייה"תכנית 

 :תעשיותובמנהל להשקעות מופעלים ברשות 



 מתחייב להעסיק את הסטודנט במישריןהמפעל  , 

 חודשים  12במפעל התעשייתי לתקופה של 

 .  ₪ 7000-שכר חודשית שלא תפחת מבעלות 
 

 

 

 

 הטובים לתעשייה – 4.32הוראה 
 



 
בקרב עובדים   לקדם תעסוקה איכותיתתכנית זו שמה לה למטרה •

ולמצב אותם כמועמדים איכותיים ומובילים יוצאי אתיופיה 

 .להשתלבות בשוק התעסוקה
 מטרה

כהגדרתם בלשכה המרכזית  , אחד מענפי הכלכלה הבאים•
תעשייה  ( Kסדר )שירותים פיננסים וביטוח : לסטטיסטיקה

ייעוץ בתחום , תכנות מחשבים: וענפי המשנה( Cסדר )וחרושת 
שירותי  (  62Jסדר )המחשבים ושירותים נלווים אחרים 

ענף   M69 סדר )ביקורת ספרים וייעוץ מס , ח"הנה, חשבונאות
סדר )שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי ( 692משנה 

70M  ) שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות טכניות וניתוח נתונים
 (.M71סדר )טכניים 

  42חודשים ולא תעלה על  30 -תקופה  העסקה שלא תפחת מ•
 . חודשים

  10,500עלות שכר ממוצעת חודשית לא תפחת מעלות שכר של •

 ₪ 

 משתתפים

 
, מתוך עלות השכר של העובדים החדשים 27.5%שיעור ממוצע של •

 .משרות חדשות 2העסקת מינימום 
 

 הסיוע

התכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של  
 4.42יוצאי אתיופיה 



 

לסייע בהגברת שילוב סטודנטים מהאוכלוסייה האתיופית •
 .  הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע

 מטרה

הענפים מפורטים  )בתעשייה עתירת ידע תאגידים העוסק •
המעוניין לקלוט מתמחה מהאוכלוסייה ( להוראה 1בנספח 

   (סטודנט או בוגר מקצוע טכנולוגי)האתיופית 
חודשים ולא תעלה על   12 -תקופה  העסקה שלא תפחת מ•

 . חודשים 24
שכר שעתי )₪  30עלות השכר לא תפחת מסכום של •

 (ברוטו

 משתתפים

 

מתוך עלות השכר של המתמחה   35%שיעור ממוצע של •
-חודשי העסקה תקבל השלמה ל 24חברה שתשלים )

 (מענק גם בשנה השנייה 40%

 .קליטה של לפחות מתמחה אחד•
 

 הסיוע

התכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה 
   4.43הידעבתעשייה עתירת 



סטטוס  
 אישור קודם

  75%לפחות 
 ביצוע

דוח ביצוע 
 (ס"דב)סופי 

  75%לפחות 
 ביצוע

 בקשה

 חדשה

 תעסוקה

 תעסוקה

 מענקים

 אישור קודם

 תעסוקה

 מענקים   

 תעסוקה

  שטרם להשקעות ברשות קודם אישור כתב שלו סיוע מבקש

  זכאי יהיה סופי ביצוע אישור /התוכנית סיום אישור בו ניתן

 :הבאים לתנאים בהתאם אחר במסלול נוספת בקשה להגיש

 כפל מענקים



 ?בקשהמגישים איך               
 

 

 

 

 

 

לא ניתן   , מקוונת בלבדהגשת הבקשה הנה  –לב שימו         

 !  להגיש את הבקשה בתיבת המכרזים ברשות להשקעות

 



 הגשת הבקשה ובחינתהתהליך             

 (עד התאריך האחרון)הגשת בקשה 

 בחינת עמידה בתנאי סף בהתאם להוראה

 י בודק כלכלי"בדיקת היתכנות כלכלית ע

העברת הבקשה  וחוות דעת מקצועית 
  לוועדת ההקצאה

 

 : הדיון בבקשות ייעשה לפי הסדר הבא

 בהתאם להוראה -  מתועדפותבקשות . 1

בכפוף , ציונןיתר הבקשות לפי סדר . 2
 .ליתרת התקציב

 הודעה לזוכים 

י "הפקדת כתב ערבות ע
 הזוכים

 קבלת כתב אישור



 דרוג בקשות בהתאם

 למשקל אמות המידה 

 :ל הרלוונטיות"בהוראות המנכ

 צמודי גדר ומאויימים, בונוס ליישובים סמוכי גבול
 

 אורך תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה

 מדד דורשי עבודה ביישוב בו ממוקם העסק

 עלות השכר הממוצעת לעובד מעבר לקבוע בתנאי הסף

 מספר עובדים חדשים מעבר לקבוע בתנאי הסף

 מדד מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי ביישוב בו ממוקם העסק

 ציון הבדיקה כלכלית



 ?מהו –דיווח רבעוני 
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בדיקת ביצוע יעדי התכנית בהתאם לכתב  •
 האישור

 מטרה

יום  90הדיווח הינו בדיעבד עד , אחת לרבעון•
 מתום התקופה המדווחת

 

 עיתוי הגשת הדיווח

 

 ב"שנהח מקוון במערכת "הגשת דו•

חתום ומבוקר )שליחת הדיווח המקורי בדואר •
 לחברת ענבל( ח"י רו"ע

 אופן ההגשה

 מספר העובדים ממוצע לרבעון•

 שכר העובדים ממוצע לרבעון•

 מקום מגורים•

 סוג האוכלוסייה  •

עמידה בתנאים נוספים בהתאם לכתב  •
 האישור ולהוראה

 הבדיקה



 :התשלוםאופן 

 

בתום כל שנה  
משנות ההפעלה  
תערך בחינה של  

התשלומים שניתנו  
,  לעסק בהתחשב

בהוראות  , בין היתר
קיזוזים "נוהל 

בעקבות סטייה  
מהתחייבויות כתב  

 "האישור
 

 

 

*  מספר העובדים
לא  , המזכים במענק

יעלה על מספר 
העובדים שאושר  

 .בכתב האישור

 

 

המענקים ישולמו  
לאחר  , אחת לרבעון

הגשת הדיווח 
שיעור  . הרבעוני

המענקים יהיה  
מעלות השכר 

הממוצעת ובהתאם  
 .לקבוע בהוראה
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  ורק אך יינתן הסיוע .במיזם ישירות המועסקים ישראל תושבי או ישראל אזרחי *

    .אחדים עובדים י"ע מאוישת להיות יכולה מלאה משרה .מלאות למשרות

 



          

 ביקורת שוטפת

 במהלך התכנית  
הרשות להשקעות מקיימת לאורך התכנית  • 

.  ח חיצוני המוסמך מטעמה"י רו"ביקורות ע

לעיתים הביקורות תכלולנה גם ביקור באתר 

 .החברה

 :בין היתר נבדק•

 

 

 

 

 

עמידה ביעדי  

 כתב האישור

ובהוראת 

 ל  "מנכ

 

בדיקת הנתונים  

שדווחו לרשות 

להשקעות והשוואתם 

לנתוני מערכת השכר 

של החברה ודיווחים 

לביטוח לאומי ומס  

 הכנסה

 

 

עמידה  

בהוראות חוק  

כגון  , שונות

 דיני עבודה



 ??לכם שאלות נוספותיש 

 :ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות

 :  טלפונית •

02-6662236  /02-6662833 

 :תיבת אימייל ייעודית•
 EmploymentDis@economy.gov.il 
 

מסלולי  , הרשות להשקעות, תעשייה: וכמובן באתר המשרד 

מידע על  , ניתן למצוא את כל ההוראות והנהלים –תעסוקה 

 כנסים ועוד

mailto:EmploymentDis@economy.gov.il


סתירה בין בכל מקרה של 

זו להוראת במצגת האמור 

 -נספחיה ונהליה , ל"המנכ

, ל"הוראת המנכיגבר נוסח 

 נספחיה ונהליה

  




