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מסלול סיוע לקליטת עובדים עם  
4.28–מוגבלות 

למעגל מוגבלותעידוד קליטת עובדים עם •
התעסוקה מטרה

מכל הארץתאגידים או עוסקים מורשים 
עובד  אחד חדש  המעוניינים להעסיק לפחות 

משרה מלאה1/3בהיקף של לפחות  
שכר  עלות שכר ממוצעת שלא תפחת מ

או שכר מינימום מותאםהמינימום 

משתתפים

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



:תקופת התכנית

תקופת  
הקמה

תקופת  
הפעלה

תקופת  
השלמה

12עד 0
חודשים

24-36
חודשים

ראי לתקופת  
הקמה

.תקופת התכנית מתחילה מראשון לחודש אחרי מכתב זכייה



סכום הסיוע

מעלות שכר45%•

חודשים ראשונים12

מעלות שכר33%•

13-24חודשים 

מעלות השר22%•

25-36חודשים 



?איך מגישים בקשה

בקשה טופס מילוי 
ראשוני

קבלת שם  משתמש  
וסיסמא למערכת  

המקוונת
ב"שנהמערכת 

מילוי וסריקת  
הבקשה המקוונת 

כולל טפסים נלווים  
חתומים
למערכת

www.gov.il/he/service/hiring-workers-with-disabilities

בדרך של הקצאה תחרותיתיינתן הסיוע 

:מועד אחרון להגשה

15:00עד השעה 08/04/2019



הגדרות



בעלי מוגבלויות

:מי שמתקיים בו אחד מאלה

(משרד הביטחון/  ביטוח לאומי )לפחות 20%נכות של בעל •

דציבלים או יותר50של בשמיעה חלה אצלו ירידה•

נכות% כולל ציון , אישור המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות•



01/07/2018

חדשותמשרות 

12
חודשים

בסיסמשרות 



:עובד חדש

המועד הקובעלאחרעובד שנקלט אצל מבקש הסיוע•

:חודשים קודם לתאריך זה אצל6לא הועסק במהלך •

מבקש הסיוע•

קשור לועסק •

למבקש הסיוענתן שירותים עסק ש•



!שימו לב

ניתן לגשת למסלול זה במקביל להשתתפות
.1959–ט"התשי, במסלול מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון



....לדוגמא

עבור העסקת עובד אחד במשרה מלאה-

ח"ש6,500: שכר -

1 X 6,500 X 33% X 36

=

ח"ש 77,220      



תכנית לשילוב מתמחים  
מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה  

עתירת ידע
4.20ל "הוראת מנכ

כלכלן , גיל אלוני
מסלולי תעסוקה





-מסלול סיוע לקליטת מתמחים ערבים 
4.20

טק-שילוב מתמחים ערבים בתעסוקת היי• מטרה

.הארץמכלמורשהעוסקאותאגיד
60המעוניין להעסיק סטודנטים ערבים בהיקף של 

.שעות חודשיות לפחות
לתקרתועדמינימוםשכר:למענקזכאיתשכרעלות
.13,000₪שלעלות

משתתפים

.  חודשים24עד 12יינתן לתקופה של הסיוע הסיוע



:תקופת התכנית

תקופת  
קליטה

תקופת  
העסקה

24עד 12
חודשים

חודשים  6
מהראשון  

לחודש אחרי  
מכתב זכייה



סכום הסיוע

מעלות שכר40%•

חודשים ראשונים12

מעסיק שישלים העסקה של שנתיים  –מעלות שכר 30%•
גם עבור  40%יהיה זכאי להשלמת המענק לשיעור של 

השנה השנייה

13-24חודשים 

יהי רשאי לבקש סיוע  מתמחים  5מבקש שיעסיק לפחות •
הקשורות ישירות  הוצאות מנהלתיות חד פעמי בגין 

.10,000₪הסיוע לא יעלה על סך . להעסקת המתמחים

...וגם



?איך מגישים בקשה

בקשה טופס מילוי 
ראשוני

קבלת שם  משתמש  
וסיסמא למערכת  

המקוונת
ב"שנהמערכת 

מילוי וסריקת  
הבקשה המקוונת 

כולל טפסים נלווים  
חתומים

https://www.gov.il/he/service/arab-interns-integration

כל הקודם זוכהבדרך של יינתן הסיוע 

:מועד אחרון להגשה

15:00עד השעה 08/04/2019



הגדרות



:הבאיםהתנאיםכלבושמתקיימיםהערביתמהאוכלוסייהסטודנט

.ישראלאזרחאותושב1.

אקדמיתוארבעלאוהראשונההשנהאתלפחותוסייםאקדמיתוארלקבלתבישראללומד2.
.לימודיובתחוםבישראלהראשונהעבודתושזו

החודשים6במהלךקשורבעסקאוהמבקשאצלהבקשההגשתלמועדקודםהועסקלא3.
שלבמקרהלמעט.שירותיםנתןולאהסיועמבקששלבעסקהעסקתותחילתטרם

.הסיועמבקשאצלשהועסקסטודנט

מתמחה ערבי



.יום הגשת הבקשה-הקובעהיום ➢

הטכנולוגיה העלית  תעשיות -תעשיית עתירת ידע ➢
ס "כהגדרתם בלממחשב או מעורבת עלית או שירותי 

,  רכיבים אלקטרוניים, כלי טיס, תעשיית התרופות: דוגמאות
.מנועים חשמליים



....לדוגמא

עבור העסקת עובד אחד במשרה מלאה -

ח"ש8,000: שכר -

1 X 8,000 X 40% X 24

=

ח"ש 76,800      



??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/arab-interns-integration

mailto:EmploymentDis@economy.gov.il


בכל מקרה של סתירה בין  
האמור במצגת זו להוראת 

נספחיה ונהליה  , ל"המנכ
יגבר נוסח הוראת  -

.נספחיה ונהליה, ל"המנכ




