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חוזר לקוחות מספר 34/2018

עבור לקוחות המשרד
מסלול תעסוקה  -מענקים עבור העסקת עובדים
בימים אלו פורסם קול קורא חדש לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת עובדים חדשים.
להלן פירוט ההקצאות עבור התוכניות הרלוונטיות:
תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל:
התוכנית כוללת מגוון מסלולים ומיועדת לחברות המעוניינות להקים ,או להעתיק אתר קיים.
מספר עובדים מינימאלי להעסקה 2-5 :עובדים נוספים ,בהתאם למסלול הרלבנטי.
שכר ברוטו לעובד נוסף ,₪ 7,656 - ₪ 7,145.6 :בהתאם למסלול הרלבנטי.
תמהיל העובדים :משתנה בהתאם למסלול הרלוונטי.
תקופת הסיוע 30 :חודשים.
שיעור הסיוע 20%-27.5% :בממוצע על פני כל התקופה ,מעלות השכר של העובדים (עלות שכר מקסימאלית של 16,000
 ₪או  ₪ 24,000בהתאם למסלול).
המועד האחרון להגשת בקשות 15.07.2018 :בשעה .15:00
תקציב מאושר 61.35 :מיליון שקלים (כולל עד  5מיליון שקלים לעסקים מיישובי עוטף עזה).
תכנית שכר גבוה:
התוכנית מיועדת לחברות המעוניינות להקים ,להרחיב או להעתיק אתר באזורי עדיפות לאומית או בירושלים.
מספר עובדים מינימאלי להעסקה 15-100 :עובדים נוספים.
תמהיל העובדים :כלל האוכלוסייה ,כאשר לפחות  60%מהעובדים החדשים מתגוררים באזורי עדיפות לאומית (או
בירושלים – אם העסק ממוקם בירושלים).
תמהיל שכר העובדים :לפחות  10%מהעובדים החדשים ישתכרו פי  2.5מהשכר הממוצע במשק .לפחות  35%מהעובדים
החדשים ישתכרו פי  1.5מהשכר הממוצע במשק ,יתרת העובדים החדשים ישתכרו מעל השכר הממוצע במשק.
תקופת הסיוע 48 :חודשים
שיעור הסיוע 25% :בממוצע על פני כל התקופה מעלות השכר של העובדים (עלות שכר מקסימאלית של .)₪ 30,000
המועד האחרון להגשת בקשות 15.08.2018 :בשעה .15:00
תקציב מאושר 55.35 :מיליון שקלים.
תכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע:
התוכנית מיועדת לחברות מתחום התעשייה עתירת הידע ,המעוניינות להעסיק מתמחים מהאוכלוסייה הערבית.
שכר שעתי ברוטו למתמחה נוסף₪ 30 :
תקופת הסיוע 12-24 :חודשים
שיעור הסיוע 30%-40% :מעלות השכר של העובדים (עלות שכר מקסימאלית של .)₪ 13,000
המועד האחרון להגשת בקשות 15.08.2018 :בשעה .15:00
תקציב מאושר :עד  5מיליון שקלים.
מעסיקים המעוניינים להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת בקשה מוזמנים לפנות למחלקות תמריצים במשרדנו בטלפון:
בתל אביב 03-6278257/052-6769159 :או במייל ( Daniela.Garcovil.ey.comדניאלה גרקוב-אשין).
בחיפה 04-8654009/053-6268666 :או במייל ( Inbal.Shahar@il.ey.comענבל שחר).

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצים שונים.
בהתאם ,אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
בכבוד רב,
ארנסט אנד יאנג (ישראל) בע"מ

