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 151חברות ותאגידים
במשק פנו בחודשים האחרונים למינהלת מרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה והתעשייה ,בבקשה
להצטרף לתוכנית לקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק העבודה נמוך .מדובר
בעובדים מהמגזר החרדי ומהמגזר הערבי.
לפי התוכנית של מרכז ההשקעות ,חברה שתקלוט עובדים
המשתייכים למגזרים אלה תהיה זכאית לסיוע מהמדינה במימון
שכרם לתקופה של  30חודשים .הסיוע שמציעה המדינה הוא
מימון בהיקף של  27.5%מעלות שכרו החודשי של כל עובד,
במקרה שהוא משתייך לאחת מאוכלוסיות היעד של התוכנית.

צפו :הכלי החדש של
 BMWשמעורר עניין
עצום בעולם
רכב

התוכנית יצאה לדרך לפני מספר חודשים ובימים האחרונים
נבחנו רוב הבקשות שהגישו החברות למרכז ההשקעות .לדברי
מנהל מרכז ההשקעות ,נחום איצקוביץ' ,היענות מלאה לכלל
הבקשות שהוגשו בידי חברות לתוכנית זו תחייב הקצאה
תקציבית של  146מיליון שקל ,בעוד שהתוכנית עצמה מתוקצבת
ב 88מיליון שקל .איצקוביץ' הוסיף וציין ,כי כלל הבקשות נוגעות
לתעסוקה של יותר מ 3,000עובדים ,שיועסקו בכ 2,700משרות" :לא ניעתר לכל הבקשות ,שכן לא כולן
עומדות בתנאי הסף שנקבעו במסגרת התוכנית ,אך עדיין מדובר בביקוש חסר תקדים בהיקפו למסלול
תעסוקה זה .ייתכן שנידרש לתוספת תקציבית  כדי לעמוד בביקוש העצום מצד החברות להשתתפות
בתוכנית" ,אמר איצקוביץ'.
החברות שייהנו מסיוע מצד המדינה במימון של כמעט שליש משכרם של העובדים המשתייכים
לאוכלוסיות של מיעוטים ייבחרו בקרוב ,בתום בחינה יסודית של כלל הבקשות שהגישו .רוב הבקשות
הגיעו מחברות שפועלות באזור חיפה ובאזור הצפון ,ומספרן עומד על  .60מאזור באר שבע והדרום
הוגשו  28בקשות; מאזור ירושלים הוגשו  26בקשות; מאזור תל אביב  29בקשות ועוד  8בקשות הוגשו
למינהלת מרכז ההשקעות מחברות שפועלות ביהודה ושומרון.
בשיחה עם "גלובס" העריך איצקוביץ' כי הסיבה לעלייה במספר החברות המבקשות להשתתף בתוכנית,
היא פתיחתה לענפים כמו הביטוח והמלונאות  ענפים שבעבר קליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור
השתתפותן בשוק העבודה נמוך ,לא זיכתה בקבלת הטבות מהמדינה .לדברי איצקוביץ' סיבה נוספת
לעניין הרב שהמסלול זוכה לו מצד חברות היא מתן הטבות לחברות הקולטות לשורותיהן עובדים
שמתגוררים ביישובי עוטף עזה .וזאת ,על רקע המצב הביטחוני הבעייתי באזור זה והחלטות ממשלה מן
העבר על מתן הקלות לתושביו.
במסגרת התוכנית מציעות חברות  127משרות חדשות ל 134עובדים מיישובי עוטף עזה;  387משרות
מוצעות ל 439גברים חרדים;  462משרות מוצעות ל 542נשים חרדיות ו 64משרות מוצעות בידי
חברות להעסקת  64בדואים.
בחודשים האחרונים הצטברו במרכז ההשקעות הצעות ל  526משרות עבור  562נשים ערביות ו788
משרות ל 891גברים ערבים .חלק מההצעות שהוגשו במסגרת מסלול התעסוקה ,נוגע לחצאי משרות
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שיוצעו לעובדים מאוכלוסיות היעד  ומכאן הפער בין מספר המשרות למספר העובדים שעשויים להיקלט
במקומות עבודה עתידיים.
בתוך כך ,בימים האחרונים אשרה מינהלת מרכז ההשקעות מתן מענקים בהיקף של כ 5מיליון שקל
לחברות המשתתפות במסלול הסיוע לקליטה של עובדים בעלי מוגבלויות .במסגרת מסלול זה הוגשו
למינהלת  18בקשות מצד חברות ו 14מהן עמדו בתנאי הסף שנקבעו .מדובר בבקשות להעסקה של
כ 90עובדים ,בהיקף של  58%משרה בממוצע ובשכר חודשי הנחשב גבוה יחסית ,שעומד על כמעט
 5,200שקל בממוצע .מדובר במשרות המוצעות לבעלי מוגבלויות בחברות שפועלות בענפי הכימיקלים,
תרופות ,מרכזי תמיכה ,מוצרי הלבשה ,רכיבים אלקטרוניים ושירותי תקשורת.
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הסוד הגדול הוא שעובדים כאלה עולים למעסיק חצי מהעלות של עובדים רגילים
והוא גם מקבל הטבות מהמדינה ,מי שנפגע ,זה העובדים שמחפשים לעבוד בשכר
הוגן.
לעשות העדפה מתקנת של ציבורים מסוימים בשוק העבודה על חשבון מעמד
הביניים היא תופעה פסולה שמקדמים קחלון ,דר'עי ,וזיבי ,תופעה שתביא לחירוב
הכלכלה.
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הכול טוב ו יפה מה יהיה לאחר  30חודשים יהיו מעוסקים באותם חברות בשכר
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למען השם!!!! אם יש ביקוש כלכך גבוה לעובדים ערבים וחרדים אז למה צריך
לסבסד את ההעסקה שלהם????
כל החברןת האלה צריכות לקבל כתב תביעה על אפליה בקבלה לעבודה .כי אם
מרכז ההשקעות לא יאשר את הבקשה שלהם הם יעדיפו לא לקבל חרדים וערבים
.
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כבר לא ברווזים במטווח; "האופניים החכמים" קרובי…"אנחנו רוצים שתיתנו לנו תקווה לאושש את הכלכלה ב…

מתקדם ומפחיד :נחשף רכב הקרב החדש של צבא ארה"במתנה לגזענים; העיתונאים היהודים שמאוימים מתו…

עידן גיהוץ כרטיסי האשראי הולך להיגמרכיצד המסלקה הפנסיונית מסייעת ליועץ …
bizportal

תכל'ס -מגזין ישראכרט

קלינטון וטראמפ מקפיצים את מניות התשתיות; כדאי להיחשף?מירי רגב ל"ניו-יורק טיימס" :מי שלא יהיה נאמן למדי…

הקטע מביך שהפך את כתבת החדשות הזו לבדיחה ברשתמנכ"ל הרכבת בעז צפריר פרש; בני לביא יחליפו עד למינוי קבוע

מדינת ישראל נותנת הטבה למי שמעל גיל … - 60הצצה לטכנולוגיות שמאחורי השת…
ריאלי  -מגזין כלכלי
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התוכנית לסיוע בשכר 150 :חברות רוצות להעסיק ערבים וחרדים  גלובס

חזרה למעלה 

חדשות

פורטל פיננסי

כלים פיננסים

מוצרים

שוק ההון

מניות

תיק השקעות אישי

עיתון דיגיטלי

וול סטריט

ארביטראז'

TRADEONE

עיתון גלובס

נדל"ן ותשתיות

מט"ח

זמן אמת

אפליקציות גלובס

הי טק ותקשורת

אג"ח

מדדי הבורסה

המוצרים שלי

נתח שוק וצרכנות

בורסות

מדדי בורסת ת"א

ועידות גלובס

דין וחשבון

חוזים עתידיים

אופציות המעו"ף

גלובס TV

ישראליות

פנאי

קרן נאמנות

דעות

שרותים

אפליקציות

טוויטר

דואר אדום

פייסבוק

שירות ותמיכה

תעודות סל

תחזית שבועית

תקנון

אופציות

מדריך שוק ההון

חברי מערכת

צפיה בני"ע

שירותי איתותים

תגיות

הברומטר

מדד גלום אונליין

מונחים

גלובס
ALERT

פרסמו
אצלנו

נגישות

צור קשר

הישארו מעודכנים

דוא"ל

לבחירה מרשימת הניוזלטרים
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