
ת תחום בקרה וביקורת  מנהל–דבשח אפרת"רו
מסלולי תעסוקה

4.17ל "מנכהוראת 

סיוע לקליטת עובדים נוספים  תכנית 
בעסקים בישראל



אוכלוסיות ששיעור השתתפותן
בתעסוקה נמוך

אזורי עדיפות לאומית 
וירושלים



,  ערבים
דרוזים  , בדואים

רקסים'וצ אוכלוסייה  
חרדית

אנשים עם 
מוגבלות הורים יחידים



:שמתקיים בו אחד מאלהמי 

י משרד החינוך"חרדיים מוכרים עמוסדות לימוד הילדים הם /בן הזוג/מקומות הלימוד של העובד-

בשל השתייכות לאוכלוסייה החרדית לעובד או לבן זוגה של העובדת משירות צבאי פטור -

י אגף מוסדות תורניים"הנתמכים עגבוהה או כולל חרדי למד בישיבה -

(ס"הלמלפי פרסומי 1הומוגניות רמת  )מקום מגורים -



:מי שמתקיים בו אחד מאלה
לפחות20%נכות של בעל •
דציבלים או יותר50של בשמיעה חלה אצלו ירידה•

:אחד משניים
מהביטוח דמי מזונות או השלמת הכנסה/הכנסההבטחתגמלת מקבל •

לאומי
עצמאישבראשן הורה למשפחות יוע סבחוק הורה יחיד כהגדרתו •



מיקום  

העסק

מינימום  

משרות

תמהילשכר

אוכלוסייה

מקום מגורים של  

העובדים

עדיפות  

לאומית  

או  

ירושלים

:ברוטו 5

ח"ש7,744

:עלות

ח"ש9,000

70%

אוכלוסיות 

מיוחדות

עובדים כלליים 
מאזורי עדיפות  

לאומית או
ירושלים בלבד



מיקום  

העסק

מינימום  

משרות

תמהילשכר

אוכלוסייה

מקום מגורים של  

העובדים

תוספת מענק

בכל  

הארץ

:ברוטו 5

ח"ש7,228

:עלות

ח"ש8,400

90%

אוכלוסיות 

מיוחדות

עובדים כלליים 
מאזורי עדיפות  

לאומית או
ירושלים בלבד

גברים 
מהאוכלוסייה  
הבדואית בנגב

גברים חרדים

נשים ערביות

עובדים עם מוגבלות

בדואים  

-מהנגב 

3



:העובדעלות שכר של מתוך חודשים30-להסיוע יינתן 

'מסלול ג'מסלול א

נשים  /גברים חרדיםגברים בדואים מהנגברגיל

עובדים עם  /ערביות

מוגבלות

1-10:30%35%37.5%חודשים

20%25%27.5%: 11-20חודשים 

10%15%17.5%: 21-30חודשים 

משרות5
ח"ש9,000שכר עלות

ח"ש371,250ח"ש337,500ח"ש270,000



"עסק"הגדרת 

עמידה בתנאי המסלול

אינו בעל חשבון מוגבל או בהליך של כינוס נכסים

עמידה בתנאים של כפל הטבות

אחריות חברתית

תשלום דמי טיפול



ענפי השירותים  או ( Cסדר )התעשייה ענף 
המפורטים בנוהל

שירותי 
ביטוחיםהסעדה

קרנות  
פנסיה מוסכים

אופנועים
סוכנות 
ביטוח

מפעל  
מחזור

תכנות 
מחשבים

שירותי  
אירוח

מוצרי 
מזון

מכונותמתכות



סטטוס  
אישור קודם

לפחות 
ביצוע75%

דוח ביצוע 
סופי 

(ס"דב)

בקשה
חדשה

תעסוקה

תעסוקה

אישור קודם

תעסוקה

מענקים



בקשה טופס מילוי 
ראשוני

משתמש שם קבלת 
וסיסמא למערכת 

ב"שנה

חתימה  , מילוי
וסריקה למערכת

https://www.gov.il/he/service/additional-workers-hiring

בדרך של הקצאה תחרותיתיינתן הסיוע 

:מועד אחרון להגשה

15:00עד השעה 23/05/2019



הגשת  
בקשה

בחינת 
עמידה 
תנאי סף

בדיקה 
כלכלית 

וניקוד

וועדת 
הקצאה



בדיקה  
כלכלית

נקודות35•

מיקום
נקודות20•

התחייבות  
החברה

נקודות45•



עובדים או אוכלוסייה בדואית בנגב או נשים ערביות או גברים חרדים 60%-התחייבות ל1.
עם מוגבלות

הבקשות  יתר 2.

.ליתרת התקציבבכפוף 

דיון בוועדת 
הקצאה

מכתב זכייה
הפקדת כתב 

30ערבות תוך 
יום 

קבלת כתב אישור

הודעה 
שלילה/פסילה

אפשרות בקשה 
לדיון חוזר



תקופת  
הקמה

תקופת  
הפעלה

תקופת  
השלמה

רבעונים 
נוספים

12עד 0
חודשים

30עד 18
חודשים

ראי לתקופת  
הקמה

תוספת ניקוד ללא  
תשלום



משרות10-כתב אישור 
רבעונים4-הקמה 

רבעונים6-הפעלה 

הקמהתקופת 
(נוהל הארכת תקופת הקמה)

תקופת הפעלה
נוהל קיזוזים ונוהל  )

(שינויים
תקופת השלמה

1312115-104321רבעון

1010101010530דיווח

510101010500תשלום



אזרח או תושב•
העסקה ישירה•



01/07/2018

חדשותמשרות 

חודשים12

בסיסמשרות 



:הקובעחודשים שלפני המועד 6במהלך 

הסיועאצל מבקש הועסק לא •

קשורבעסק הועסק לא •

.  למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחרשירותים נתן לא •

01/07/2018



.הקמהמעמד התכנית -אין באתר משרות בסיס 

.הרחבהמעמד התכנית -יש באתר משרות בסיס 

01/07/2018



נסיעות או  
החזר  

הוצאות  
רכב

שכר ברוטו  
מבוטח

חלף שכר  
מחלה )

חופשה 
('חגים וכו

מענק דמי 
הבראה

עלויות  
ביטוח 

לאומי ומס  
בריאות

הפרשות  
לזכויות  

סוציאליות  



בכל מקרה של סתירה בין האמור  
,  ל"במצגת זו להוראת המנכ

יגבר נוסח  -נספחיה ונהליה 
.נספחיה ונהליה, ל"הוראת המנכ



??יש לכם שאלות נוספות

:ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות

: טלפונית 
02-6662833

:תיבת אימייל ייעודית
EmploymentDis@economy.gov.il

:באתר
www.gov.il/he/service/additional-workers-hiring

mailto:EmploymentDis@economy.gov.il

