מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
אוקטובר 2012
חוזר מקצועי מספר 91/12
במטרה לסייע בקליטת עובדים נוספים במעגל התעסוקה ,גיבש משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים התעסוקה
במקומות עבודה קיימים.
הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית לקליטת עובדים נוספים באזורי עדיפות לאומית,
בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה ,בירושלים ובקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך.
סכום הסיוע בשכר העובד נע בשיעור שבין  5%ל 35% -מעלות שכרו למשך  30חודשים.
יובהר ,כי אחוז הסיוע משתנה בהתאם למסלול הנבחר )מיקום העסק וסוג העובדים הנקלטים(
ולגודלו של העסק על פי הקריטריונים הקבועים בהוראת המנכ"ל.
להלן עיקרי מתווה הסיוע:
•

מספר העובדים הנקלט
• בהקמה והרחבת עסק  -על מבקש הסיוע להעסיק לפחות  5עובדים חדשים.
• בהעתקת עסק  -על המבקש להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני
ההעתקה או  5עובדים )הגבוה מביניהם(.
• בגין העסקת בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב  -יש להעסיק  3עובדים לפחות.
יודגש ,כי לצורך הקצאה זו ,עובד חדש הינו עובד שנקלט אצל מבקש הסיוע החל מתאריך 1
בנובמבר .2011

•

שכר העובדים הנדרש
במהלך כל תקופת ההפעלה תהא עלות השכר הממוצעת החודשית של העובד כפי שהתחייב
המבקש בבקשתו ולא פחות משיעורי המינימום הבאים:
• במסלול אזורי סיוע  -לפחות  6,160ש"ח )צמוד לעליית שכר המינימום(.
• במסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך  -לפחות שכר המינימום לפי חוק ,ולגבי
קליטת עובד בעל מוגבלות לפחות שכר המינימום או השכר המותאם אישית לפי חוק.
• במרכז שירות תמיכה טלפוני  -עלות השכר תהא לפחות  5,800ש"ח )צמוד לעליית שכר
המינימום(.

יובהר כי תאגיד שזכאי לסיוע במסלול אחר יהיה זכאי לסיוע במסלולים אלו רק בגין עובדים שלא
נכללו במסלולי סיוע קודמים.
בקשות ניתן להגיש עד ליום  31באוקטובר .2012
יודגש ,כי ישנה חשיבות גבוהה להגשת הבקשות במועד ובאופן הנקבע על פי משרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה.
לבדיקת התאמה במסלולי הסיוע השונים ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
רו"ח )משפטן( אייל לבנת ,בטלפוןeyal@mbt.org.il ,052-3632125 :
רו"ח אבי אלמגור ,בטלפון avim@mbt.org.il ,052-3287049

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

