
השקעות  להרשות 

תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים  

4.17–בישראל 

1

2020אוגוסט 



אוכלוסיות ששיעור השתתפותן

בתעסוקה נמוך

אזורי עדיפות לאומית  
וירושלים

אוכלוסיית היעד



מסלול קורונה

מיקום  

העסק

מינימום  

משרות

תמהילשכר

אוכלוסייה

מקום מגורים של  

העובדים הנוספים

תוספת מענק  

10%של 

ניתנת עבור  

:90%העסקת

מהות המסלול

בכל הארץ

0.5

:ברוטו 

6,890 ₪

:עלות

8,000 ₪

אוכלוסיות מיוחדות

ואוכלוסיות  

באזורי  המתגוררים

אוכלוסייה  )הסיוע 

(כללית

-עסק באזור סיוע

משתייך  העובד

לאוכלוסיות מיוחדות או  

מתגורר באזורי הסיוע

גברים חרדים

נשים ערביות

עובדים עם מוגבלות

בשיטתמתועדףמסלול•

FIFO

ללאאישור,מהירמסלול•

ועדה

בסיסמשרותללא•

דיווחלאחרמידתשלום•

מערבותפטור•

שנהלאחראוטומטיסיום•

–מופחתיםהגשהדמי•

500₪

כלעםלהגשהאפשרי•

אחרמסלול

הסיוע יינתן

בגין עובד חדש  

שאינו זכאי 

פ "לסיוע ע

חוק עידוד  

תעסוקה

-באזור סיועשאיננועסק 

מהעובדים החדשים  90%

מאוכלוסיות מיוחדות



'מסלול א
מיקום  

העסק

מינימום  

משרות

תמהילשכר

אוכלוסייה

מקום מגורים  

של העובדים  

הנוספים

תוספת מענק  

10%של 

ניתנת עבור  

:90%העסקת

עדיפות  

לאומית או  

ירושלים

:ברוטו בלבד3

6,890 ₪

:עלות

8,000 ₪

70%לפחות

אוכלוסיות  

מיוחדות

עובדים מאוכלוסייה  

כללית מאזורי  

עדיפות לאומית או

ירושלים בלבד

גברים חרדים

נשים ערביות

עובדים עם  

מוגבלות



'מסלול ג

מיקום  

העסק

מינימום  

משרות

תמהילשכר

אוכלוסייה

מקום מגורים  

של העובדים  

הנוספים

תוספת מענק של  

10%

ניתנת עבור  

:90%העסקת

:ברוטו בלבד3בכל הארץ

6,890 ₪

:עלות

8,000 ₪

90%

אוכלוסיות  

מיוחדות

עובדים  

מאוכלוסייה כללית  

מאזורי עדיפות  

לאומית או

ירושלים בלבד

גברים חרדים

נשים ערביות

עובדים עם מוגבלות



שיעורי הסיוע

:העובדעלות שכר של מתוך חודשים12-24-להסיוע יינתן 

מסלול קורונה'ומסלול ג' מסלול א

מענק מוגדלרגילמענק

גברים  90%

נשים  /חרדים

עובדים  /ערביות

עם מוגבלות

מענק מוגדלרגילמענק

גברים  90%

נשים  /חרדים

עובדים  /ערביות

עם מוגבלות

1-6:25%35%חודשים1-12:25%35%חודשים

15%25%:  7-12חודשים 15%25%:  13-24חודשים 

-מהחל:לעובדסך מענק

ועד 38,400

76,800₪

57,600-החל מ

₪ 115,200ועד 

סך מענק

:לעובד
-החל מ

ועד 19,200

38,400₪

-החל מ

ועד  28,800

57,600 ₪



:עלות שכר

עלויות מעביד  
לביטוח לאומי  

ומס בריאות

הפקדות  
מעביד  
לזכויות  
סוציאליות

השכר  
החודשי  

ברוטו לביטוח  
לאומי



:דוגמא

:מענק רגיל במסלול קורונה

:'ג+ 'מענק מוגדל במסלול א

5
משרות

16,000  ₪

עלות שכר
סיוע30%

24
חודשים

576,000 ₪

גובה המענק

3
משרות

8,000 ₪

עלות  
שכר

20%
סיוע

12
חודשים

57,600 ₪

גובה המענק



, בדואים, ערבים
דרוזים  

רקסים'וצ
אוכלוסייה  

חרדית
אנשים עם 

מוגבלות
הורים יחידים

אוכלוסיות ששיעור השתתפותן
בתעסוקה נמוך



עובד חדש

:הקובעחודשים שלפני המועד 6במהלך 

הסיועאצל מבקש הועסק לא •

קשורבעסק הועסק לא •

. למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחרשירותים נתן לא •



:מועד קובע
01/08/2020

חדשותמשרות 

,  חודש אחרון בלבד–בסיס משרות 

חדשים אחרונים12ולא ממוצע של 



תנאי סף

"עסק"הגדרת 

עמידה בתנאי המסלול

אינו בעל חשבון מוגבל או בהליך של כינוס נכסים

עמידה בתנאים של כפל הטבות

אחריות חברתית

תשלום דמי טיפול



ענפים
ענפי השירותים  או ( Cסדר )התעשייה ענף 

המפורטים בנוהל

שירותי  
הסעדה

ביטוחים

קרנות 
פנסיה

מוסכים

אופנועים
סוכנות  
ביטוח

מפעל  
מחזור

תכנות 
מחשבים

שירותי  
אירוח

מוצרי מזון

מכונותמתכות

גרפיקה 
וצילום

ראיית  
חשבון

עיצוב



–יחס בין מסלולים 

תכניותלחברהאםגםסיועלקבלניתן,מהשנההחל•

.שוניםבאתריםאחרותפעילות

בתכניתהאתרבאותופעילהתכניתולחברהבמידה•

75%לפחותהעסיקאםסיועלקבלזכאייהיה,4.17

.קודםאישורבכתבשאושרהעובדיםממספר

תלותללאסיועלקבלניתן–מהירקורונהבמסלול•

.אחרותתכניותבהתקיימות



:תהליך הגשת הבקשה ובחינתה

הגשת  
בקשה

בחינת  
עמידה 
תנאי סף

בדיקה 
כלכלית  

וניקוד

וועדת  
הקצאה

לא כולל מסלול מהיר קורונה* 



דירוג בקשות בהתאם לאמות מידה  

בדיקה 
כלכלית

תכנית מימון, ניסיון עסקי, איתנות פיננסיתנקודות 40•

מיקום
ל"בטמדד , פריפריאליותנקודות 20•

התחייבות  
החברה

עובדים' מס, שכרנקודות 45•



סדר דיון בבקשות
מהיר קורונהמסלול1.

בכפוף ליתרת התקציב, יתר הבקשות על פי הניקוד2.

דיון בוועדת  
הקצאה

מכתב זכייה
הפקדת כתב  

30ערבות תוך 
יום  

קבלת כתב אישור

דצמברנובמבר  אוקטובר  סוף :             ז"לו



:תקופת התכנית

תקופת הקמה
תקופת  
הפעלה

תקופת  
השלמה

רבעונים 
נוספים

12עד 0

חודשים

24עד 12

חודשים

ראי לתקופת  

הקמה
תוספת ניקוד ללא  

תשלום

:מסלול קורונה מהיר

תקופת  
הקמה

תקופת  
הפעלה

חודשים3עד 0 חודשים12עד 

דיווח תקופתי אחת לרבעון



בקשה טופס מילוי 
ראשוני

שם  קבלת 
וסיסמא  משתמש 

למערכת  

חתימה , מילוי
וסריקה למערכת

:איך מגישים בקשה

https://go.gov.il/04-17

ומסלול קורונה בשיטת , תחרותיתבדרך של הקצאה יינתן הסיוע 

FIFO

13.09.2020: מועד אחרון להגשה

15:00השעה עד 

:  ליצירת קשר

03-9778782–טלפון 

EmploymentDis@economy.gov.il: מייל

https://go.gov.il/04-17


?היכן מתחילים



קלכליתמערכת 



:  ' טל
074-7502234/2082

:מייל

Gil.alony@economy.gov.il

:אתר

https://www.gov.il/investments

..תודה

?ושאלות

mailto:074-7502234/2237Empl@economy.gov.il
mailto:Igal.Gurevich@economy.gov.il
https://www.gov.il/investments

