
  

 
 

 

 

 "ב שבט, תשפ"א כ           

 2021פברואר,  ב 4           

 לכבוד: 

 המנהל/ת הכללי/ת 

 

 שלום רב, 

 

 סיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע ה מסלולהנדון: 

 

על פתיחתו של   מסלול סיוע חדש לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה אנו שמחים לבשר 

 . עתירת הידע

 

אשר המענק מיועד לעידוד התעסוקה בתקופה מאתגרת זו לעסקים הפועלים באחד מענפי התעשייה עתירי הידע ,  

 .  יקלטו עובדים מהאוכלוסייה הערבית שזו עבודתם הראשונה בתחום לימודיהם

 

   :גובה המענק

 ₪ למשרה.  115,200ולא יותר מסכום של  חודשים,  18למשך   מעלות השכר 40%של השתתפות  .1

,  הכשרות  לרבות)  בעבור הוצאות מנהלתיות  ₪  10,000מענק חד פעמי נוסף בגובה    –מתמחים ומעלה    5  בהעסקת .2

 ( , עלויות גיוס ועודמנחים

 

 ? )"מתמחה"( בעבור מי ניתן לקבל סיוע

 )ערבים, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים( האוכלוסייה הערביתהמועסק נכלל תחת  .1

 . סטודנטים או בוגרי תואר אקדמאי או הנדסאים, מהמקצועות הטכנולוגיים, מדעים מדויקים או הנדסה .2

  משרה לפחות. 50%-מועסקים ב .3

 ₪ לפחות(. 8,000שכר של  עלות)  ₪ לפחות למשרה מלאה 6,890השכר ברוטו הינו גובה  .4

 .לפחות חודשים 18תקופת ההעסקה תעמוד על   .5

 החודשים טרם הגשת הבקשה בחברה או בחברה קשורה  6-המתמחה לא הועסק ב  .6

 

   :מהו גובה עלות השכר לצרכי הסיוע

 . מלאה ₪ למשרה 16,000-₪ למשרה מלאה ולא יותר מ 8,000עלות שכר של  .1

 : עלול השכר כוללת .2

 החודשי ברוטו לביטוח לאומי; השכר  .א

 עלויות מעביד עבור ביטוח לאומי ומס בריאות;   .ב

 הפקדות מעביד לזכויות סוציאליות )פנסיה, קופת גמל, פיצויים, אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות(.  .ג

 

 :בקשה למענק קריטריונים ותנאי סף עיקריים להגשה

 .מענפי התעשייה עתירת הידעועסקים  חברות .1

 חודשים.   18, לתקופה של  ומעלה 50%לפחות בהיקף משרה של   מתמחים 2העסקה ישירה של  .2

 לפחות למשרה מלאה.  ₪  8,000עלות שכר ברוטו של  .3

 

 

 בשיטת כל הקודם זוכה   ,13:00בשעה   22.03.21: המועד האחרון להגשת בקשות

 



  

 
 

 

 

 

 

 לחץ כאן  –ם מלאים על התוכנית פרטיל

 באגף כלכלה לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידהניתן לפנות אל כמו כן,   

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל 

  anielp@industry.org.ilD | 3319433-052|  5198802-03, לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידהדניאל פינטו, כלכלן  

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

 

 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה, 

 

 נתנאל היימן 

 ראש אגף כלכלה 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/grant-04-20-26-01-2021?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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

