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 לכל חברי ההתאחדות                                                                        

  21/  2020חוזר מנכ"ל                                                                      

 
 לכבוד 

 המנהל/ת הכללי/ת 
 

 נכבדי/תי 
 

 

 ( 4.17תוכנית המענקים לקליטת עובדים חדשים מותאם לתקופת הקורונה )הוראת מנכ"ל 
 

, לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראללמתן מענקים  מקצה חדש    השקעות במשרד הכלכלה והתעשייהלרשות  
לרבות מסלול מותאם ומהיר למשבר ,  מעלות השכר של העובד  20-30%בשיעור של  ,  1.8.2020אשר נקלטו החל מיום  

 ק והכלכלה ולמסלול של צמיחה.שבך נוסף לעידוד התעסוקה והחזרת המדתכנית מהווה נ הקורונה.
 
 

בשלושה טק והשירותים  -התעשייה, ההיילעסקים מענפי  שכר העובדים  בהשתתפות  ל  מענק התכנית מעניקה  
 :מסלולים, כלהלן

 

   – מסלול מהיר קורונה 
מהיר   מסלול  נוסף  הקורונה,  נגיף  מהתפשטות  כתוצאה  התעסוקה  בשוק  המשבר  מעסיקים  לאור  המתמרץ 

לרבות עובדים  החל מהעובד הראשון,  ,  לקלוט עובדים אשר אינם זכאים למענק על פי חוק עידוד התעסוקה
 מהציבור הכללי בפריפריה.

 

  – מסלול לקליטת עובדים נוספים באזורי סיוע –מסלול א'  
בפמסלול   חדשים  עובדים  לקלוט  לקליטת  שמתחייב  מעסיק  בקשות  להגיש  רשאי  ,  עובדים  4לפחות  זה 

 מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.  70%לפחות  כאשר 
 

  – מסלול לקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך –מסלול ג'  
שמתחייב   מעסיק  בקשות  להגיש  רשאי  זה  לפחות  למסלול  לפחות  עובדים  4לקלוט  כאשר  מהעובדים    90%, 

   החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 

 : עלות השכר המזכה במענק
   – עלות השכר

העלויות  ובתוספת  בריאות  ומס  לאומי  לביטוח  המעסיק  עלויות  בתוספת  לאומי,  לביטוח  החודשי  ברוטו  השכר 
 הסוציאליות )פנסיה, גמל, פיצויים, אובדן כושר עבודה והשתלמות(.  

 
במענק  המזכה  השכר  של    עלות  ברוטו  המעסיק  6,890שכר  עלויות  בתוספת  לפחות  המעסיק .  ₪  עלות  לכן 

 ₪.   16,000- ₪ לפחות ולא יותר מ 8,000המינימאלית הינה 
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 קריטריונים עיקריים וגובה המענק 
 

 
 מסלול א' 

 אזורי סיוע 

 מסלול ג' 
אוכלוסיות ששיעור 

 השתתפותן נמוך 
 מסלול מהיר קרונה 

 מיקום גיאוגרפי 
אזורי עדיפות 

ותחום  לאומית
 ירושלים 

 כל הארץ כל הארץ
ותחום  אזורי עדיפות לאומית

 ירושלים 

מס' עובדים  
 מינימאלי 

 לפחות  עובדים 4
  50%בהיקף משרה של  החל מהעובד הראשון 

שאינו עובד מזכה במענק החזרה  , ובתנאי לפחות
 בהתאם לחוק עידוד תעסוקה מחל"ת

תמהיל אוכלוסיות 
ששיעור 

השתתפותם  
 בתעסוקה נמוך 

 לפחות 90% לפחות 90% לפחות 70%

על העובדים להתגורר באזורי 
הסיוע או להשתייך לאוכלוסיות  
ששיעור השתתפותן בתעסוקה 

 נמוך
 חודשים  12 חודשים  24 תקופת הסיוע 

 גובה המענק

 השכרמעלות  25% –שנה ראשונה 
 מעלות השכר 15% –שנה שנייה 

 מעלות השכר 25% –חודשים ראשונים   6
 מעלות השכר 15% – 7-12חודשים 

גברים חרדים, אנשים עם  90%בהעסקת 
 מוגבלות ונשים ערבית 

 מעלות השכר 35% –שנה ראשונה 
 מעלות השכר 25% –שנה שנייה 

גברים חרדים, אנשים עם מוגבלות   90%בהעסקת 
 ונשים ערבית

 מעלות השכר 35% –חודשים ראשונים   6
 מעלות השכר 25% – 7-12חודשים 

 
 לחץ כאן  –ם מלאים על התוכנית פרטיל

 באגף כלכלה לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידהניתן לפנות אל כמו כן,   
 
 

 :לפרטים נוספים ניתן לפנות אל
  nielp@industry.org.ilDa | 3319433-052|  5198802-03, לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידהדניאל פינטו, כלכלן  

 avivh@Industry.org.il  |  6893720-205|  5198809-03 ס.ראש אגף כלכלה,, אביב חצבני
 
 

 בברכה,
 
 

 רובי גינל 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_17
http://www.industry.org.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
mailto:Danielp@industry.org.il
mailto:avivh@Industry.org.il

