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כללי .1

-על עובדיםהאופן העסקת המציאות העסקית ושוק העבודה משתנים מעת לעת וכך גם  .1.1

עובדים רבים בעת האחרונה, ובייחוד לאחר התפרצות נגיף הקורונה,  ידי המעסיקים.

 החברה מידי יום.  אתרימועסקים מרחוק ואינם נוכחים ב

 עקרונות הקבע ("הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה )להלן: "רשות ההשקעות .1.2

  מסלולי התעסוקה.בובקרה של עבודה מרחוק  לבדיקה

מטרה .2

תשלום לצורך  העובדים מרחוקנוהל זה בא להסדיר את התנאים להכרה בעובדים 

 .למעסיקים במסגרת מסלולי התעסוקההמענקים 

הגדרות .3

"עבודה מרחוק" .3.1

של מבקש  אתרשאיננו במיקום  ,במסגרת כתב האישורחדש, ע"י עובד עבודה המתבצעת 

  .במתחמי עבודה משותפים וא עבודה מהבית, בלקוח, אלא באתר הסיוע

 "עובד חדש" .3.2

.למסלולי התעסוקה בעניינן חל נוהל זה הרלוונטיות"ל המנכ מהוראות אחת בכל כהגדרתו

ואחריותסמכות  .4

.סגן מנהל הרשות להשקעות ומנהל מסלולי תעסוקההגורם האמון על ביצוע נוהל זה הינו 

עבודה מרחוקבקשה להכרה ב .5

ובפני  לסיוע על החברה לציין בבקשתה -במקרה של תכנית שאין לה עדיין כתב אישור  .5.1

 .הבודק המקצועי כי בכוונתה להעסיק את העובדים בעבודה מרחוק

והחברה מעסיקה עובדים מרחוק דרך קבע ונושא  לתכנית כתב אישור קייםבמקרה שיש  .5.2

גיש בקשה לוועדה לאישור על החברה לה זה לא עמד בפני הועדה בעת אישור התוכנית

 . עבודה מרחוק. 

. להתחייב כי ניהול העבודה יתבצע בהתאם להוראות נוהל זה על החברה .5.3
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 בקרה ופיקוח .6

ביצוע הביקורת על עבודה מרחוק עבודה מרחוק וב בקיוםהכיר בחינת הבקשה לבמסגרת  .6.1

יילקחו בחשבון, בין היתר, ההצדקה המקצועית והאפשרות הטכנית לביצוע העבודה 

במתכונת זו וכן נסיבות שאינן תלויות בחברה כגון משבר נגיף הקורונה והשלכותיו, דרישת 

 לקוחות ועוד.

 :מרחוק עבודהתנאים לאישור  .6.2

על זמני עבודתם בשוטף  יכללו דיווחהעובדים מרחוק דיווחי השעות של  .6.2.1

באמצעות מערכת שעות ממוחשבת שתאפשר בקרה פיקוח על העבודה ומדידת 

 .להנחת דעת הרשות להשקעות ,היקף המשרה של העובד

תנאים לאופן ניהול באפשרות היחידה המקצועית ברשות להשקעות לקבוע  .6.2.2

 . רה של עבודה מרחוקותשלומי שכר וסוציאליות במק דיווחי השעות

 תיעוד עבודה מרחוק .7

וממצאי גורמי הבקרה בהתאם לשיקול דעת ו 6.2בנוסף לתנאים האמורים בסעיף 

יתכן כי מקבל הסיוע יידרש להציג מסמכים  ,ע"י רשות ההשקעות הביקורת שתבוצע

 כמפורט להלן: ,עובדיםלואסמכתאות בקשר 

עם הלקוח לעניין העובדים )כגון מסמכי התקשרות  –לקוח מאתר במקרה של עובדים 

 .פרטי העובדים, הגדרת תפקידם והיקפי המשרה שלהם(

: דוחות נסיעה, יומן מההוכחות לביצוע העבודה )לדוג – מרחוק עבודהשל יתר המקרים ב

 .פגישות, התכתבויות, דוחות למדידת תפוקות וכו'(

 ביקור פיזי באתר העבודה מרחוק   .8

 מיקוםב לבקר, להגיע , ככל שיידרששל רשות ההשקעות ביקורתנציגי ההחברה תאפשר ל

ולתשאל את  (למעט כאשר מדובר בעבודה מהבית) אשר ממנו מתבצעת העבודה מרחוק

 .העובדים לגבי אופן העסקתם מרחוק

 תחולה .9

  .נוהל זה יחול מיום פרסומו
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