
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  

חרדים

אנשים  
עם  

מוגבלות

אוכלוסייה  
-ערבית 

דרוזים בדואים  
רקסים'צ

הורה  
עצמאי



מסלולי תעסוקה  

ל"הוראות מנכ

,  תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל•
מסלולי ייחודי  כולל ,כולל מסלול ייחודי ליישובי עוטף עזה
1-44.17ליישובי הצפון רשויות בפריפריאליות 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי •
4.18עדיפות לאומית או ירושלים בעלות העסקה גבוהה  

מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות•

4.28

שילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת  •
4.20ידע



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 

בישראל         נוספים 

4.17ל "מנכהוראת 



:מסלוליםמחמישה מורכבת התכנית 

.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

סיוע לקליטת עובדים  תכנית 

4.17ל "מנכהוראת בישראל נוספים 



תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

4.17ל "מנכהוראת בישראל 

אוכלוסייהשכרמינימום עובדיםהמסלול

אזורי הסיוע–' מסלול א

עוטף  , עדיפות לאומית)

יישובי הדרום  , עזה

(ותחום ירושלים

שכר ברוטו שלא עובדים5מינימום 

75%-יפחת מ

מהשכר הממוצע  

.במשק

70%לפחות 

אוכלוסיות ששיעור  

השתתפותן  

.נמוךבתעסוקה 

–העובדיםשאר 

מתגוררים באזורי  

הסיוע

יישובי  -'  מסלול ב

עוטף עזה ושדרות

שכר ברוטו שלא עובדים2מינימום 

75%-יפחת מ

מהשכר הממוצע  

.במשק

–העובדים הכלליים 

מתגוררים באזורי  

הסיוע

.עובדים5מינימום כלל הארץ-'  מסלול ג

עובדים למי  3מינימום 

שהתחייב להעסיק רק בדואים  

.מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

שכר ברוטו שלא 

70%-יפחת מ

מהשכר הממוצע  

.במשק

90%לפחות 

אוכלוסיות ששיעור  

השתתפותן  

.  בתעסוקה נמוך

יינתן מענק גבוה  

יותר לאוכלוסיות  

.מועדפות

–הכלליים העובדים 

מתגוררים באזורי  

.הסיוע



תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

4.17ל "מנכהוראת בישראל 

אוכלוסייהשכרמינימום עובדיםהמסלול

ביישובי  –' מסלול ד

עוטף עזה והדרום

שכר ברוטו  עובדים2מינימום 

-שלא יפחת מ

מהשכר 70%

הממוצע  

.במשק

70%לפחות 

אוכלוסיות 

ששיעור  

השתתפותן 

.בתעסוקה נמוך

–שאר העובדים 

מתגוררים באזורי  

הסיוע

מחוז צפון  –' מסלול ה

1-4פריפריאליות 

רשימת ענפים נפרדת  )

ופרמטר תעסוקה  

(איכותית

.עובדים5מינימום 

עובדים למי  2מינימום 

שהתחייב להעסיק גברים  

.או נשים ערביות/חרדים ו

עלות שכר  

ממוצעת  בסך  

ח  "ש10,000

.לפחות

50%לפחות 

אוכלוסיות 

ששיעור  

השתתפותן 

.בתעסוקה נמוך

60%לפחות 

מהעובדים  

יתגוררו במחוז 

.צפון



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** 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

4.17ל "מנכהוראת בישראל 

**קבוצות מועדפות*בדואים רגיל

חודשים ראשונים להעסקתו של 10

העובד  

30%35%37.5%

20%25%27.5%(:  כולל)11-20חודשים 

10%15%17.5%(:  כולל)21-30חודשים 



.הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל 

4.17מ "ה

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

4.17ל "מנכהוראת בישראל 



קליטת עובדים נוספים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית •
.או ירושלים

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 או בירושלים/שלוחה

משתתפים

שנים4הסיוע לתקופה של •

.מעלות שכר העובד25%שיעור ממוצע של •
הסיוע

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית או  

4.18בירושלים בעלות העסקה גבוהה  



:תנאי סף➢

.חדשיםעובדים15מינימוםהעסקת•

עדיפותמאזורייהיוהחדשיםמהעובדים60%לפחות•
.מירושליםאולאומית

ברוטו כאמור בטבלה ובתוספת עלויות  )עלות השכר ➢
(:מעביד

לתקציבבכפוף)השונותהשכרקבוצותביןניודיתאפשר•
(בהוראההמינימליולתמהילשאושרהמקורי

במשקהממוצע מעל השכר 

1.5ועד שכר של פי 

מהשכר הממוצע 1.5פי 

במשק

מהשכר הממוצע 2.5פי 

במשק

מסך העובדים  55%עד  

החדשים

מסך העובדים  35%לפחות  

החדשים

מסך העובדים  10%לפחות 

החדשים

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית או  

4.18בירושלים בעלות העסקה גבוהה  



48-הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ: סכום הסיוע➢

:בשיעורים שלהלן, חודשים

רגיל

חודשים ראשונים להעסקתו של 12

העובד  

35%

30%(:  כולל)13-24חודשים 

25%(:  כולל)25-36חודשים 

37-4810%חודשים 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית או  

4.18בירושלים בעלות העסקה גבוהה  



הסיוע יינתן בדרך של הקצאה 
.תחרותית

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  

בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית או  

4.18בירושלים בעלות העסקה גבוהה  



מסלול סיוע לקליטת עובדים עם 
4.28–מוגבלות 

עידוד קליטת עובדים עם מוגבלות למעגל  •
מטרההתעסוקה

מכל הארץתאגידים או עוסק מורשה 
לפחות עובד  אחד חדש המעוניינים להעסיק 
משרה מלאה1/3בהיקף של לפחות  

משכר עלות שכר ממוצעת שלא תפחת 
המינימום או שכר מינימום מותאם

משתתפים

בשיעור ממוצע , שנים3יינתן לתקופה של  הסיוע
הסיוע.מעלות שכרו של העובד33%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



?בקשהמגישים איך 

לא ניתן , מקוונת בלבדהגשת הבקשה הנה –לב שימו 

! להגיש את הבקשה בתיבת המכרזים ברשות להשקעות



דרוג בקשות בהתאם

:למשקל אמות המידה

חדשנות טכנולוגית והעסקת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך  : 4.18

צמודי גדר ומאוימים, תוספת ניקוד ליישובים סמוכי גבול: 4.17

אורך תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה

עלות השכר הממוצעת לעובד מעבר לקבוע בתנאי הסף ועד לתקרה

מספר עובדים חדשים מעבר לקבוע בתנאי הסף ועד לתקרה

מדד מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי ומדד דורשי עבודה ביישוב בו ממוקם העסק

תכנית עסקית , איתנות פיננסית, ניסיון עסקי, פעילות העסק)ציון הבדיקה כלכלית 
(ומקורות מימון



הגשת הבקשה ובחינתהתהליך 

הגשת בקשה

בחינת עמידה בתנאי סף בהתאם להוראה

י בודק כלכלי חיצוני"בדיקת כלכלית ע

העלאת הבקשה וכלל הנתונים לדיון בוועדת  
ההקצאה

: הדיון בבקשות ייעשה לפי הסדר הבא

בהתאם להוראה-מתועדפותבקשות . 1

בכפוף , ציונןיתר הבקשות לפי סדר . 2
.ליתרת התקציב

מכתב זכייה

הפקדת כתב ערבות תוך 
יום30

קבלת כתב אישור

שלילה/הודעת פסילה

אפשרות בקשה לדיון חוזר



תקופת התוכנית

בחודש שאחרי  1-החל מה
מועד שליחת מכתב הזכייה

תקופת

הקמה

תקופת  

הפעלה

תקופת 

ההשלמה

רבעונים

נוספים

לפי המסלול –חודשים 48-ל12בין 

ובהתאם לבקשת החברה

לפי המסלול  -חודשים 48-ל30בין 

התחייבות לרבעונים נוספים  

מוסיפה ניקוד לחברה בשלב  

הדיון אך לא יתקבל סיוע  

בתקופת הדיווח של רבעונים  

אלה



תנאי סף

.כמפורט בהגדרות" עסק"המבקש עונה להגדרה של •

.מבקש הסיוע התחייב לעמוד בתנאי המסלול שבחר•

המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או  •
.פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה

0.4' ל משרד הכלכלה מס"מבקש הסיוע עומד בתנאי הוראת מנכ•
".התניית סיוע בקיום אחריות חברתית"בעניין 

של דמי  מבקש הסיוע צירף לבקשתו קבלה על הפקדה לבנק הדואר •
.עד למועד האחרון שנקבע להגשת הבקשותהטיפול 

.מבקש הסיוע עומד בתנאים הקבועים בהוראה לעניין כפל הטבות•



סטטוס  
אישור קודם

75%לפחות 
ביצוע

דוח ביצוע  
(ס"דב)סופי 

75%לפחות 
ביצוע

בקשה

חדשה

תעסוקה

תעסוקה

מענקים

אישור קודם

תעסוקה

מענקים

תעסוקה

שטרםלהשקעותברשותקודםאישורכתבשלוסיועמבקש

זכאייהיהסופיביצועאישור/התוכניתסיוםאישורבוניתן

:הבאיםלתנאיםבהתאםאחרבמסלולנוספתבקשהלהגיש

כפל מענקים



עובדים

ישראל או תושבי ישראל המועסקים ישירות  אזרחי 
י עובדים "משרה מלאה יכולה להיות מאוישת ע. בעסק

.  אחדים



היום הקובע

"חדשעובד"הגדרתלצורךבהקצאההקובעהתאריך

."בסיסמשרות"והגדרת

עובד חדש

המועד הקובעעובד שנקלט אצל מבקש הסיוע לאחר

אצל , חודשים קודם לתאריך זה6ולא הועסק במהלך 

שנתן שירותים  או בעסק קשור לואו מבקש הסיוע

.  למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר



משרות בסיס
:הגבוה מבין

מלאותמשרותבמונחיבעסקהעובדיםשלהחודשיהממוצעהמספר

עובדיםלהעסיקהעסקהחלבומיוםאוהקובעליוםשקדמהבשנה

או

מהרשותקודםאישורבכתבהסיועלמבקששאושרהעובדיםמספר

+בסיסמשרות)סופיביצועאישורבוניתןשטרם,להשקעות

.(חדשותמשרות

של כל המשרות המלאות סכימה-חישוב משרות הבסיס 

באתר  ( גם אם התוצאה המתקבלת אינה מספר שלם)והחלקיות 

.המאושר בלבד

לא יובאו בחישוב מספר  , מי שאינם עונים להגדרה של עובדים

.משרות הבסיס



השכר החודשי  
המבוטח  ברוטו

,  בביטוח פנסיוני
הכולל שעות  

עבודה רגילות  
וחלף ( 100%)

,  מחלה)שכר 
,  חגים, חופשה

(.אבל וכיוצא בזה

עלות השכר למעסיק  
,  בגינה יינתן הסיוע

תורכב מהרכיבים 
:הבאים במצטבר

נסיעות  
או החזר  
הוצאות 

רכב

שעות עודפות  
בסכום שאינו  

5%עולה על 
מהשכר  

החודשי ברוטו  
המבוטח  
בביטוח  
.פנסיוני

מענק דמי 
הבראה

עלויות עבור 
ביטוח 

לאומי ומס  
.בריאות

הפרשות לזכויות  
סוציאליות  

קופת  , פנסיה)
,  פיצויים, גמל

אובדן כושר  
עבודה וקרן  

(.השתלמות



??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




