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 2020 אוקטובר 

 127/20חוזר מקצועי מספר 

יינתנו מענקים עבור הכשרות והשמות של  גרתוסבמ חירוםמסלול דבר ברצוננו לעדכנכם ב

מקצועות מחקר ופיתוח, מקצועות טכנולוגיים תומכי פיתוח ומקצועות עסקיים עם פוטנציאל של 

 השמות.

בחברות תעשייתיות, ומסלול החירום מאפשר הכשרה והשמה מהירה של עובדים בחברות הייטק 

 כולל תעשייה מסורתית.

הכשרה, השמה, ובונוס של  :שילוב שלושה סוגי מענקים מסלול החירום מתבסס על מודל של

 השמה בשכר גבוה. 

אנשים בכל מחזור, אך תינתן העדפה לתכניות  10על מנת להגיש תכנית נדרש להכשיר לפחות 

 שיציגו שילוב של הכשרה והשמה.

 .12:00בשעה  ,2020 ברנובמב 8 - ותת בקשתאריך אחרון להגש

 :מסלול החירוםלהלן תמצית 

 זמני הכשרות והשמותמשך  •

 עד שנה של הכשרה ועד חצי שנה להשמה מסיום ההכשרה.

 קהל יעד •

כל סוגי החברות תעשייתיות, חברות הייטק, גופי הכשרה )גופי הכשרה יכולים לבחון אופציה 

 שמעוניינים להכשיר ולגייס עובדים. -לשיתוף פעולה עם גופי שמסייעים בהשמה( 

 הכשרות והשמות של שלוש קבוצות מקצועותמענקים בדרגות שונות עבור  •

 מקצועות פיתוח

Software Engineer - Algorithms Programmer - (AI and ML specialist) Data 

Scientist - Infrastructure / Web Developer - Networking / Site Reliability / Power 

Electronics / Quality Engineer - Biotech - Biotech Project Mng., Biological 

Research, Clinical Manager, Bioinformatics, Medical Advisory, Regulation. 

Cyber - Security Researcher, Defense and Response, Architect, Threat 

Intelligence Analyst, Security Incident Response, Network / Crypto/Malware 

Researcher - Chip Architecture  / Test, Layout/ Board Design - HW Project 

Mng. 

 מקצועות טכנולוגיים התומכים בפיתוח

DevOps, CI / CD DevOps - QA, QA Automation, QA Biotech - DBA Big Data - 

Fraud/Data / Vulnerability / SoC Analyst - IT Specialist - UX/UI / Product / Web 

Designer, UX Writer - Senior Business manager - Product manager / Presales 

Engineer / Technical Solutions Expert - Installations / Field Service Engineer / 

Client Support Engineer - Sales Operations Specialist. 

 להכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק מענקים 
 (לכל סוגי התעשיות)
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 עסקיים התומכים בפיתוחמקצועות 

System Analyst - Technical Customer Care and Support - Data analyst - 

Enterprise Support Engineer - SDR/BDR - CSR / Product Analyst 

 גובה הסיוע •

 

מענק 
 הכשרה

 סף משכורת
 ברוטו

למענק 
 השמה

גובה מענק 
 השמה רגיל

משכורת סף 
 ברוטו

למענק 
השמה 

 בשכר גבוה

גובה מענק 
 השמה
בונוס 
)נוסף( 

 לשכר גבוה

 ש"ח

 10,000 16,000 24,000 12,000 11,000 מקצועות פיתוח

מקצועות טכנולוגיים 
 תומכי פיתוח

7,500 10,000 17,500 14,000 7,500 

מקצועות עסקיים 
 תומכי פיתוח

5,000 8,000 11,000 12,000 5,000 

 דגשים •

הכשרות והשמות של כל מועמד שאינו עובד כיום בתפקידים המענקים יינתנו עבור  -

רט לעיל, או עובד שעבד בתפקידים לעיל ופכפי שמ ,טכנולוגיים-טכנולוגיים ועסקיים

 ופוטר.

 תכנית הכשרה יכולה להימשך עד שנה, בדגש על תכניות קצרות ואיכותיות ככל שניתן. -

לא מצוין ברשימת המקצועות עובדים למקצוע שבמידה ולחברה יש צורך בהכשרת והשמת  -

 ניתן להציע תחומי הכשרה נוספים בכפוף לאישור הוועדה שדנה בתכנית ההכשרה.  ,לעיל

 ,מענק ההכשרה אינו מותנה בהשמה, אבל תכניות שישלבו הכשרות והשמות נרחבות -

 יקבלו תמריצים מוגדלים. 

ול הכשרה למעשה תוספת למענק הכשרה ולכן מעסיקים יצטרכו לכל הינומענק השמה  -

מענק הכשרה  -(, ובמקרה הזה יתקבלו שני סוגי המענקים OJTכחלק מהליך הקליטה )

 והשמה )ומענק בונוס נוסף במקרה שההשמה היא בשכר גבוה(.

השמה של עובד צריכה להיות עד חצי שנה ה - בכדי שיהיה ניתן לקבל מענק עבור השמה -

 נה.  מסיום ההכשרה ועל העובד להיות מועסק לפחות חצי ש

ניתן לקבל מענקים רק עבור הכשרות והשמות חדשות שמאושרות במסגרת הבקשה )לא  -

מענקים לא יינתנו עבור עובדים שכבר מועסקים אצל ניתן לקבל מענקים רטרואקטיביים(. 

 חברת ההכשרה או עבור עובדים שכבר מועסקים באחד המקצועות לעיל.  

כשר במסגרת התכנית, וגויס לעבוד בתחומו ניתן לקבל מענקים עבור השמה של עובד שהו -

הכשרה בחברת הייטק והשמה בחברת  ,בכל חברה תעשייתית אחרת בישראל )לדוגמה

 מזון(.

 :ל לפנותניתן  נוסף ומידעבהגשת בקשות  לעזרה

 galina@mbtcpa.co.il,   8943334-050 בטלפון, גייזרסקי גלינה ח"רו

 eyal@mbtcpa.co.il ,  3632125-052 , בטלפוןלבנת איילרו"ח )משפטן( 

 lavim@mbtcpa.co.i,   3287049-052"ח אבי אלמגור, בטלפון רו
 

 וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנוחוזרים נוספים בתחום התעשייה 
https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number= 
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