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 לכבוד

 המנהל/ת הכללי/ת  
 

 נכבדי/תי
 

 טק-השקת מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות במקצועות ההיי
 והתעשייה

 

, בישראל נגיף הקורונה הכלכלי והיקפי האבטלה נוכח התפשטותהמשבר התמודדות עם מהכחלק 
להכשרות והשמות רחבות היקף בפרקי זמן קצרים למגוון   מסלול ייחודירשות החדשנות משיקה 

טק וחברות תעשייתיות, לרבות -לחברות היי . המסלול מיועדטק-ייתפקידים במקצועות הה
  .עסקיים ודיגיטליים תומכי מו"פמקצועות גם לו ,מהתעשייה המסורתית

 
הכשרה, השמה, ובונוס של השמה   –  שלושה סוגי מענקים  המשלבודל  מסלול החירום מתבסס על מ

 בשכר גבוה. 
 

   16:00, שעה  14.10.2020וובינר להשקת המסלול יתקיים ביום רביעי, 
 לחץ כאן   –לפרטים והרשמה 

 
 תנאי סף להגשה

 הכשרת לפחות עשרה עובדים במחזור; (1)
 משך ההכשרה לא יעלה על שנה; (2)
 השמה תתבצע בתוך שישה חודשים מסיום ההכשרה; (3)

 
  תינתן עדיפות לתוכניות שיציגו שילוב של הכשרה והשמה;

 
 למסלולמי זכאי לגשת 

בהכשרה מעוניינות האשר  , לרבות מהתעשייה המסורתית,תיותטק וחברות תעשיי-חברות ההיי
 .עובדים וקליטה מהירה של

 
 המקצועות המזכים במענק

 .פיתוחמקצועות  (1)
 .מקצועות דיגיטליים התומכים בפיתוח (2)
 .מקצועות עיסקיים התומכים בפיתוח (3)

 
 לחץ כאן – רשימת המקצועות המלאהל
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 המענק גובה
 המענקים מתחלקים למענק הכשרה, מענק השמה ובונוס על השמה בשכר גבוה, ונקבעים בהתאם

 . קבוצות המקצוע השונותל
 
 
 :הכשרותמענק בגין  (1)

  .עבור כל אדם שעבר הכשרה ₪ 11,000עד מענק בגובה של  .א
)ניתן לקיים הכשרה משותפת למספר   אנשים  10יש להכשיר לפחות  על מנת לקבל מענק זה   .ב

 . חברות תעשייה(
 הכמות המקסימלית תקבע ע"י רשות החדשנות בהתאם ליכולות החברה .ג

 
 השמותמענק בגין  (2)

 .עבור השמה בודדת₪  24,000מענק נוסף בגובה של עד  .א
 .   בתחום בו הוכשר העובד להיותההשמה על  .ב

 
 מענק בונוס בגין השמה בשכר גבוה (3)

כפי שמוגדר  להשמה בשכר גבוה ₪ 10,000של עד  נוסף למענק בונוס חברה תהיה זכאית .א
 .במסלול

 
  לחץ כאן – למידע נוסף

 
 לחץ כאן -הגשת בקשה למענק מתבצעת ב'אזור האישי' באתר רשות החדשנות 

 
 12:00, שעה 8.11.2020 – מועד אחרון להגשת בקשות

 2020בדצמבר  25להתקבל עד התשובות צפויות 
  

 

   16:00, שעה  14.10.2020וובינר להשקת המסלול יתקיים ביום רביעי, 
 לחץ כאן   –לפרטים והרשמה 

 
 
 וחדשנות עסקי לייעוץ היחידהניתן לפנות אל ץ ייעופרטים נוספים ול

  Danielp@industry.org.il | 3319433-052לייעוץ עסקי וחדשנות |  היחידהדניאל פינטו, כלכלן 

 aviv@Industry.org.il  |  6893720-052לייעוץ עסקי וחדשנות |  היחידה, מנהל אביב חצבני
 
 
 

 בברכה,
 רובי גינל

 מנכ"ל
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