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?מה יוצא לכם מזה

חודשים30-ל20%-סבסוד שכר של כ• 4.17

4.18

חודשים36-ל33%-סבסוד שכר של כ•

חודשים24-ל40%-סבסוד שכר של כ•4.20

4.28

חודשים48-ל25%-סבסוד שכר של כ•



2018סיכום שנת 

משרות חדשות770

₪  מיליון  114: היקף התקציב המאושר 

חברות נהנות70

ח"מיליון ש110–2019תקציב 



הקצאות פתוחות להגשה

:  2019מקצים פתוחים 
22.09.2019פתוח להגשות עד –גבוה שכר -4.18ל "מנכהוראת 

פתוח –ידע קליטת מתמחים מאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת -4.20ל "הוראת מנכ
04.09.2019להגשות עד 

:3Q2019לפרסום , בהכנה
מזרח ירושליםלתושבי יעודימסלול 
בדואים בנגבליעודימסלול 

08.04.2019הגשה נסגרה בתאריך , בתעשייה עתירת ידעמתמחים ערבים קליטת -4.20➢
08.04.2019הגשה נסגרה בתאריך , בעסקעובדים עם מוגבלות קליטת -4.28➢
23.05.2019הגשה נסגרה בתאריך , בישראלעובדים נוספים קליטת -4.17➢



4.17תכנית לקליטת עובדים נוספים בישראל 

תקופת העסקה
חודשים30

היקף מענק
בממוצע מעלות השכר ועד  27.5%-20%

₪ 16,000לתקרת עלות שכר של 

מועד אחרון להגשה
2020-יפתח שוב ב–23.05.2019

:    מיקום האתר
כל הארץ

: מספר עובדים חדשים
עובדים במשרה מלאה5לפחות 

:ועובדיםשכרתמהיל
השתתפותןששיעורמאוכלוסיותמהעובדים90%

שלבשכר,(עדיפותבאזורי70%או)נמוךבתעסוקה
במשקהממוצעמהשכר70%לפחות



4.28תכנית לקליטת עובדים עם מוגבלות 

תקופת העסקה
חודשים36

היקף מענק
בממוצע מעלות השכר ועד לתקרת עלות  33%

₪ 16,000שכר של 

מועד אחרון להגשה
2020-יפתח שוב ב–08.04.2019

:    מיקום האתר
כל הארץ

: מספר עובדים חדשים
לפחות עובד אחד ואפילו בשליש משרה

:עובדיםושכרתעסוקהענפי
ביטוח,מקומימנהל,חינוך:למעטהתעסוקהענפיכל

.ביתבמשקעבודה,מדינתייםחוץארגונים,לאומי
.לפחותמינימוםשכר:שכר



תכנית לקליטת מתמחים מהאוכלוסייה הערבית  
4.20בתעשייה עתירת ידע 

תקופת העסקה
חדשים12-24בין 

היקף מענק
בממוצע מעלות השכר ועד  לתקרת  40%עד 

₪  13,000עלות שכר של 

מועד אחרון להגשה
04.09.2019

:    מיקום האתר
כל הארץ

: מספר עובדים חדשים
לפחות עובד אחד ואפילו בשליש משרה

:עובדיםושכרתעסוקהענפי
תעשיות הטכנולוגיה העלית או מעורבת עלית או שירותי  

,  תעשיית התרופות: ס דוגמאות"מחשב כהגדרתם בלמ
.מנועים חשמליים, רכיבים אלקטרוניים, כלי טיס

.שכר מינימום לפחות:  שכר העובדים



4.18ל  "הוראת מנכ-תכנית שכר גבוה-מסלולי תעסוקה

תקופת העסקה
שנים4

היקף מענק
בממוצע מעלות השכר ועד  25%

₪ 30,000לתקרת עלות שכר של 

מועד אחרון להגשה
22.09.2019

:  מיקום האתר
עדיפות לאומית וירושליםאזורי 

:חדשיםמספר עובדים 
גרים באזורי עדיפות  60%מתוכם –15לפחות 

לאומית או ירושלים

:תמהיל שכר



4.18ל  "הוראת מנכ-תכנית שכר גבוה-מסלולי תעסוקה

במטרה להרחיב את , החליטה הרשות לערוך מספר שינויים מהותיים במסלול, השנה•
:הנהנותפוטנציאל החברות 

.  יוכלו להגיש בקשות במסגרת המסלולפ בהנדסה ומדעי הטבע "המולראשונה חברות מענפי 1.

בהקצאה  . עד כה המסלול היה פתוח לחברות מתחום התעשייה ומתחום המחשבים בלבד

,  מדעי הרפואה, הנדסה, פ במדעי הטבע"הקרובה יוכלו להגיש חברות מתחום המו

. מחקר קליני ועוד, מדעי החקלאות, ביוטכנולוגיה

יוכלו להגיש  , אגודות שיתופיות ושותפויות רשומותכגון , לראשונה סוגי תאגידים נוספים2.

.בקשות במסגרת המסלול



4.18ל  "הוראת מנכ-תכנית שכר גבוה-מסלולי תעסוקה

25-קטן מ1-4המכירות המינימאלי הנדרש מחברות הממוקמות ברשויות פריפריאליות מחזור 3.

מחזור המכירות ומינימום העובדים המועסקים ייבחנו ברמת כלל החברות  . ₪מיליוני 15-ל

.  המרכיבות את הקבוצה

.שמונהקריית מאזור פודטקהלבקשות של חברות מענף תיעדוףמתן 4.

. משרתי מילואים פעיליםמתן ניקוד נוסף למעסיקים אשר יתחייבו להעסיק 5.



4.18ל  "הוראת מנכ-תכנית שכר גבוה-מסלולי תעסוקה

:הגדרת מיזם

 Cסדר : שעיסוקו באחד מענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבאיםתאגיד
: M72סדר או  J62סדר או 

ענפי ייצור: Cסדר •

.סייבר ועוד, פ"מו, יעוץ,  בדיקות תוכנה, תכנות מחשבים: 62Jסדר •

.פ רפואי ועוד"מו, ביוטכנולוגיה, פ בהנדסה ובמדעי הטבע"מו: 72Mסדר •

https://old.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011#3
https://old.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/d62.pdf
https://old.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/d72.pdf


4.18ל  "הוראת מנכ-תכנית שכר גבוה-מסלולי תעסוקה

וכן מענף הנדסה ומדעי  ( 62J)פ של חברות בבעלות זרה מענף תכנות מחשבים "מרכזי מו•

1-4מיקום המיזם נשוא הבקשה יהיה ברשויות באשכולות פריפריאליים  –) 72M)הטבע 

.בלבד



??יש לכם שאלות נוספות

:ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות

: טלפונית 
02-6662833

:תיבת אימייל ייעודית
EmploymentDis@economy.gov.il

:באתר
www.gov.il/he/Departments/Topics/employment-prog

mailto:EmploymentDis@economy.gov.il

