
הרשות להשקעות  
מסלולי הון אנושי

גיל אלוני
מנהל תחום מסלולי השקעות



הרשות להשקעות  
מסלולי הון אנושי



פעילותהיקפי

קיימים משנת  

2003

תכניות שאושרו  

1,405

השקעה בתעסוקה  

10,034,505,807₪

משרות חדשות

31,146

סך המענקים  

2,075,072,560₪

שימור משרות  

96,380

2003-2021



4.64

נוספיםעובדיםקליטת
מיוחדותמאוכלוסיות

שכר גבוה באזורי עדיפות לאומית

שילוב מתמחים ערבים האוכלוסייה הבדואית בנגב

ם-נשים ערביות במזרח י

אנושיהוןמסלולי
2022

4.20

4.634.17

4.18



תכנית לקליטת עובדות ממזרח ירושלים

תקופת העסקה

מענקהיקף
מעלות השכר30%

₪  115,000מענק למשרה עד 

סוג העובדות
ז מתגוררת באחת משכונות מזרח  "תושבת ישראל שלפי ספח ת/אזרחית
ירושלים

מספר עובדים חדשים ושכר
משרה לעובדת50%לפחות . משרות חדשות2לפחות 

שכר מינימום כתנאי סף

תעסוקהענפי
ביתבמשקעבודה,מקומימנהל,חינוך:למעטהתעסוקהענפיכלל

וניקיון

משרות328משרות חדשות לצד שימור של 219בקשות להעסקת 20הוגשו •

₪מיליוני 12-מענק מבוקש, 8,663₪-עלות שכר ממוצעת•

.ח"מיליוני ש5-(2020קופסת קורונה )תקציב •

4.63מסלול

מקצה מתוכנן

1.3.22: מועד קובע

ח"מלש7: תקציב

24
חודשים



תכנית לקליטת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית

תקופת העסקה

היקף המענק
מעלות השכר30%-25%

₪  115,000מענק למשרה עד 

סוג העובדים  
תושב ישראל מהאוכלוסייה הבדואית המתגוררים בנפת באר שבע /אזרח

מספר עובדים חדשים ושכר
משרה לעובד50%לפחות . משרות חדשות3לפחות 

לעובדת( עלות₪ 6,150)שכר מינימום 
לעובד( עלות₪ 6,100)ברוטו 7,000

תעסוקהענפי
וניקיוןביתבמשקעבודה,מקומימנהל,חינוך:למעטהתעסוקהענפיכלל

משרות3,300משרות חדשות לצד שימור של 773בקשות להעסקת 31הוגשו •

₪מיליוני 42.6-מענק מבוקש, 9,489₪-עלות שכר ממוצעת•

.ח"מיליוני ש8-(2020קופסת קורונה )תקציב •
4.64מסלול

מקצה מתוכנן

01/05/22: מועד קובע

ח"מלש10: תקציב

24
חודשים



הידעתכנית למתמחים מהאוכלוסייה הערבית לתעשייה עתירת 

תקופת העסקה

היקף מענק
מעלות השכר30%

₪  86,400מענק למשרה עד 

מיקום האתר
כל הארץ

הגדרת מתמחה
/  מדעים מדויקים/ בוגר ממקצוע טכנולוגי/סטודנט
הנדסאי שזו עבודתו הראשונה בתחום/ הנדסה

תעסוקהענפי
(עיליתמעורבתכולל)טק-וההייהמתקדמתהתעשיהענפי

המתקדמיםוהשירותים

בחברות אחרות/ מהמתמחים התקדמו בחברה92%

4.20מסלול

מסלול קרוב

01/06/22: מועד קובע

ח"מלש24: תקציב

18
חודשים



תכנית לקליטת עובדים נוספים 
(עובדים עם מוגבלות והורים יחידים, ערבים, חרדים, אזורי עדיפות וירושלים)

תקופת העסקה

היקף מענק
מעלות השכר30%-20%

למשרה₪ 115,000ועד 

מיקום האתר
כל הארץ

ענפים  
חשבונאות,מלונאות,מחשובלרבותהשירותיםוענפיתעשייה

וניקיוןביתמשק,מקומימנהל,בריאות,חינוך:ולמעטועוד

מספר עובדים חדשים ושכר
מהעובדים מאוכלוסיות30%/90%,משרות3לפחות 

.₪ 7,000: צעירים/חסרי ניסיון. ₪ 8,200: שכר מינימלי

מתוכנןמקצה
01/06/22:קובעמועד

ח"מלש35:תקציב

4.17מסלול

24
חודשים



חידושים בתכנית לקליטת עובדים נוספים 
(עובדים עם מוגבלות והורים יחידים, ערבים, חרדים, אזורי עדיפות וירושלים)

4.17מסלול

'מסלול ג'מסלול א

לאומית  אזורי עדיפות
וירושלים

כל הארץ

90%לפחות 30%לפחות 

עובדים3
(17-24)בהעסקת עובדים עם מוגבלות או צעירים -2

8,200₪
חסרי ניסיון/צעירים-₪ 7,000

אדם עם מוגבלות-שכר מינימום או שכר מינימום מותאם 

או אנשים עם מוגבלויות או , גברים חרדים-90%בהעסקת 
נשים מהאוכלוסייה הערבית או צעירים חסרי מעש

מיקום•

תמהיל•

עובדים •

שכר•

מענק•



01/06/2022

: מועד קובע למשרות חדשות
4.17לדוגמא במסלול 

:משרות בסיס

05/2022

חדשבעובדהכרה



עלויות מעביד  
לביטוח לאומי 

ומס בריאות

הפקדות  
מעביד  
לזכויות  
סוציאליות

השכר  
החודשי  

ברוטו לביטוח 
לאומי

השכרעלות



מועד  
קובע

תקופת  
הקמה

תקופת  
הפעלה

חדשים 12עד חדשים                        24עד 

תקופת  
השלמות

חדשים12עד 

המסלולתקופות



בחינת בקשות

.הבקשות ינוקדו וידונו לפי סדר הניקוד מהגבוה לנמוך ועד לגמר התקציב-

דיון בוועדת 
הקצאה

מכתב זכייה
הפקדת כתב 

30ערבות תוך 
יום 

קבלת כתב אישור



"האותיות הקטנות"

תשובה?....מה קורה אם

לגייס עובדים ואני לקראת  לא סיימתי

סיום תקופת ההקמה
לבקש הארכת תקופת הקמה בהתאם לנוהלאפשר

אפשר לדווח עובד אחר שעומד בתנאי ההוראההעובד עזב

באופן חלקי ליעדי כתב האישורהגעתי
אפשר לבקש שינויים  ויתקבל סיוע חלקי באם יש עמידה בתנאי הסף

עובדים אין קנסות20אישור עד לכתבי, לפי הנוהל

הסף של  אני לא מצליח לעמוד בתנאי

כתב האישור

משרות ומעלה יש 20בכתבי אישור של , תובא לביטולהתוכנית

בהתאם לנוהל חילוט ערבויות אפשר לוותר על חילוט ערבות . ערבות

אם יש נסיבות מצדיקות

לא הצלחתי לקבל מענק בתקופת  

ההקמה
בתקופת ההשלמהיתכן שתהיה אפשרות להשלמת המענק

.לנוהל עבודה מרחוקניתן לאשר העסקה מרחוק בהתאם יש לי עובדים שמועסקים מרחוק



איך מגישים בקשה

מילוי טופס בקשה 
ראשוני מקוון

קבלת שם 
משתמש וסיסמא  

למערכת 

חתימה  , מילוי
וסריקה למערכת

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית

:  ליצירת קשר

מוקד טכנימוקד שירות מקצועי

03-977879403-9778065



תודה

גיל אלוני

074-7502237

Gil.Alony@economy.gov.il

השירותמוקד 

03-9778794

https://www.gov.il/investments


