
 

 

03.03.2021 

 4.20.6שאלות ותשובות הוראת מנכ"ל 

 

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הוראת המנכ"ל ונוהל ההוראה. רק תשובות שפורסמו 
 .מחייבות את המשרד -באתר האינטרנט 

 

 שאלה: .1

 משרה לעובד לחודש. 50%הגדרת "מתמחה" דורשת מינימום של 
לגבי סטודנטים יש בעיה בחישוב כזה, מכיוון שהרעיון העיקרי במשרת סטודנט הוא לאפשר לסטודנטים 

להוריד את כמות השעות בחודשי המבחנים ו"לפצות" על כך בחודשי הקיץ, כך ששנתית המשרה  -גמישות 
 . 50%עולה על 

 האם ניתן לבצע חישוב חלקיות משרה באופן שנתי?

 תשובה: .1

הסטודנט עבד בחודש שבמידה  ,הוא רבעוני. כך הסיוע , עם זאת תשלוםמשרה מחושבת באופן חודשי 
יתר בגין , עדיין ניתן יהיה לקבל סיוע ומעלה משרה 50%משרה וביתר חודשי הרבעון  50%-פחות מ מסוים

שית בחישוב חלקיות המשרה החוד. כמו כן, משרה 50%שבהם תוכח עבודה בלפחות  חודשי הרבעון
משרה יחד עם ימים  50% -לבחודש מסוים כך שאם מגיעים  נלקחים בחשבון גם חופשה, מחלה, חל"ת וכו'

ישנה  ,בנוסף .על ידי המעסיק( כדין שולמו ככל שימים אלה)עדיין ניתן יהיה לקבל סיוע בגינו  ,אלו
 (3.8עיף )ס  .התחשבות גם בחלקיות חודש במידה ומדובר בחודש הראשון או האחרון להעסקה

 

 שאלה: .2

האם עובד מהאוכלוסיה הערבית שעונה לקריטריונים לגבי עבודה בתעשייה עתירת ידע שמקבל את שכרו 
באמצעות הגשת חשבונית ולא תלוש שכר ) מבחירה והעדפה של העובד( גם יזכה את המעסיק במענק 

 במסגרת המסלול ?
שעובדים בעולם הסטארטאפ וחב' חדשנות מאנשים הצעירים וגם מבוגרים  30%ברצוני לציין שכיום כ

 גם אם עבודתם היא עבור חברה אחת ולכן יש הגיון בזכאות למענק  freelancerמעדיפים לפעול כ

 תשובה: .2

 ., כלומר באמצעות תלוש שכרמועסק ישירות בעסקלהיות העובד על הגדרת "מתמחה" קובעת שלא, 
 (3.9.2)ס'  לא בעובדים מנוסים ובעלי ניסיון.יובהר, כי מדובר בעובדים שזוהי עבודתם הראשונה ו

 

 שאלה: .3

 שלום רב ,
סטודנט אבל יגדל איתנו ויפתח את החברה האם יש לכם  -אנחנו מעונינים לקלוט עובד למחלקת מחשוב 

 לגייס אותם? 
 האם יש לכם גוף שאפשר לפנות אליהם ? 

 תשובה: .3

נועד לסיוע למעסיקים בקליטת עובדים חדשים באמצעות מנגנון של השתתפות בעלות השכר.  המסלול
של זרוע העבודה לצורך מציאת  ריאןשירות משירות התעסוקה או מרכזי  לקבלת ניתן לפנות, מקרה בכל

 מועמדים מתאימים. 

   .חדשים עובדים 2 גיוס של מינימום מחייב המסלול כי, לבכם לתשומת

 

 שאלה: .4



 

עובדים בארץ, אנחנו עוסקים בפיתוח ויצור מערכות רפואיות ומערכות מידע  1700חברתנו מעסיקה 
 רפואיות. 

 אני מנהלת משאבי אנוש בחברה ואחראית על גיוון והכלה.
 שאלות: 2עיינתי בכל המידע המפורסם ויש לי 

ניתן  -אם הבנתי נכון  -( במידה ואנחנו קולטים סטודנטים מתמחים )בשנה וחצי האחרונות ללימודיהם. א
 יהיה לכלול גם כאלה שהתחילו את עבודתם כחצי שנה לפני המועד קבלת האישור על הזכיה, האם נכון? 

האם אנשים שמועסקים אצלנו בתפקידי אבטחת איכות )התומכים בפיתוח או ייצור( נחשבים לזכאים ב. 
 לתוכנית?

 

 תשובה: .4
 

, לימודיו במהלך המבקש אצל שהועסק סטודנטכי  יובהר" להוראה קובע בין היתר כך: 3.9.3סעיף  .א
 ."כמתמחה יוכר הקובע המועד לפני

העונים להגדרת "מתמחה" ניתן במהלך לימודיהם  סטודנטיםבחברתכם והועסקו במידה כלומר, 
 ובלבד (1.12.2020) הקובעהיום , גם במידה והתחילו במשרת סטודנט לפני להגיש בקשה בגינם

שעובד אצל מבקש הסיוע בהיותו היא שסטודנט  המטרה .בעבר סיוע עבורם התקבל שלא
למשרה שתהא עבורו עבודתו הראשונה יעבור ממשרת סטודנט ו ימשיך בעבודתו –סטודנט 
 (3.9.3)ס' בתחום. 

 צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:לשם הכרה בעובדים אלה  .ב
או )כהגדרתו בהוראה( ע טכנולוגי" ב"מקצו על העובדים להיות בעלי תואר או סטודנטים .1

 אך הוועדה השתכנעה כי התפקיד בו הוא צפוי לעבוד הינו בתחוםשאינו במקצוע טכנולוגי 
 (3.9.5)ס'  התעשייה עתירת הידע.

. לפירוט אודות תחומים זו עבודתם הראשונה בישראל בתפקיד בתחום התעשיה עתירת הידע .2
 ( 3.15, ס' 3.9.4)ס'  בנספח לנוהל.המוגדרים כ"תעשיה עתירת ידע" יש לעיין 

  3.9על תנאים אלה להתקיים בנוסף ליתר התנאים הקבועים בסעיף . 
 

 שאלה: .5

במסלול מענקים של הרשות ניתן להגיש בקשה גם לחברות שיש להם כתב אישור  - 4.20האם במסלול 
 ? 4.17האם אפשר להגיש בקשה גם לחברות שיש להם כתב אישור במסלול סיוע  להשקעות?

האם חברות הנדסה נכללות בתעשייה עתירת ידע? עברתי על רשימת הענפים ולא ראיתי חברות הנדסה, 
 בעיקר מפעלי ייצור. אודה לתשובתכם על מנת שנדע האם להגיש בקשה.

 תשובה: .5
 

 : ותהבא ותבמגבל - 4.17ניתן להגיש עבור חברות להן כתב אישור במסלול מענקים ובמסלול כן,  .א
 העובדים בגינם ניתן לא רשאי לקבל מענק נוסף מכל גורם ממשלתי עבור מקבל הסיוע .1

 (14.2)ס'  הסיוע, לכל תקופת המסלול
כי בכל מקרה הסיוע יינתן רק בגין תוספת העובדים מעבר לקבוע בכתב אישור קודם  יובהר .2

, ובין אם במסלולים אחרים של הרשות 4.20בין אם מדובר בכתב אישור לפי הוראה 
 .(14.3)ס'  שיש בהם יעד עובדים להשקעות

 
 לנוהל 7 מצוינים בנספחהבענפים  הוא עיסוקה העיקריבתעשייה עתירת ידע אם חברה נכללת  .ב

 (3.15, 3.12)ס'  ".4.20"ענפי תעשיה עתירת ידע המוכרים לצורך הוראה 
 

  נמצא בקישור הבא:לגבי כל ענף פירוט 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%

-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-99%D7%95%D7%95%D7%92

-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-D7%A9%D7%9C%

-2011-D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%

-3%D7%95%D7%A8%D7%94D7%9E%D7%94%D7%9%

D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx% 
 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx


 

 
 שאלה: .6

 .יכולים לעבוד כחצי שנה לפני מועד קבלת הזכאות -הבנתי שלגבי הסטודנטים המתמחים 
 3.9ל  5.1.1אני רואה סתירה בין הסעיפים 

 

 תשובה: .6

  .א.4תשובה ראו לעניין זה 

 

 שאלה: .7
, לגבי סטודנטים שהועסקו לפני 3.9.3להגדרה של "מתמחה" סעיף נודה להבהרה בנוגע  .א

 –( 1.12.20המועד הקובע )
( אך סיים את לימודיו ונקלט 1.12.20במידה והעובד עדיין סטודנט לפני המועד הקובע )

האם ניתן לדווח  –לחברה במשרה מלאה לאחר המועד הקובע ולפני/אחרי הגשת הבקשה 
 עליו במסגרת התוכנית?

 
בו מצוין כי הסיוע יינתן בגין תוספת העובדים מעבר לקבוע  14.3דה להבהרה בנוגע לסעיף נו .ב

בכתב אישור קודם, במידה והחברה מגישה בקשה עבור שני אתרים )לשני האתרים יש כתבי 
רק באחד מהאתרים עם כתב אישור  14.3אישור קודמים( אך מתברר שאינה עומדת בסעיף 

 שופים לביטול הסיוע או שכל אתר עומד בפני עצמו?האם שני האתרים ח –קודם 

 
 :תשובה .7

 
 א. 4ראו לעניין זה תשובה כן,  .א

 
בעת בחינת  כתנאי סף 14.1נבחן מסגרת סעיף  4.20כתב אישור קודם באותו אתר במסלול  .ב

מבהיר כי לא ניתן לקבל סיוע , המתייחס לדיווחים שלאחר הזכיה, 14.3סעיף בנוסף, . הבקשה
וכי הסיוע יינתן רק בגין עובדים שהם תוספתיים  במסגרת כתבי אישור שונים על אותו עובד

 .בכתבי אישור קודמים, לא משנה באיזה אתר מדובר שנקבעוליעדי העובדים 
 
 

 שאלה: .8

ניתן להגיש בקשה גם לחברות שיש להם כתב אישור במסלול מענקים של הרשות  - 4.20האם במסלול 
 להשקעות?

 
 ? 4.17ה גם לחברות שיש להם כתב אישור במסלול סיוע האם אפשר להגיש בקש

 תשובה: .8
 א. 5  ראו לעניין זה תשובה כן. 

 
 
 

 

 

 


