נספח א'
אוכלוסיית יעד
להלן פירוט האוכלוסיות המוגדרות כאוכלוסיות יעד:
 1קבוצה א'
 1.1חרדים -יהודים שומרי מצוות ,אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך ,אופי
הקהילה ואורחות החיים ,המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות ,ואשר מתקיימים בהם
התנאים הבאים:
 .1.1.1הוא ,היא ,בן זוג ,בת זוגו או ילדיהם למדו או לומדים באחד ממוסדות החינוך החרדיים
המנויים על אחד מאלה:
1.1.1.1

מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש"ט) 1949-להלן – חוק
לימוד חובה( ,המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד.

1.1.1.2

מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,המיועד
לאוכלוסייה החרדית בלבד.

1.1.1.3

מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף )5א( לחוק לימוד חובה,
המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד.

1.1.1.4

מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק מוסדות חינוך
תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח ,2008-המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד.

1.1.1.5

מוסד שנקבע בצו שירות ביטחון )מוסד לימוד חרדי( ,התשע"ה.2014-

 .1.1.2מקום המגורים של שלה או שלו הינו בעיר או שכונה שרמת ההומוגניות החרדית בה על
פי הגדרות הלמ"ס עומדת על .1
 .1.1.3הוא או בן זוגה התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 26ז)ג( לחוק שירות בטחון
]נוסח משולב[ ,תשמ"ו.1986-
 1.2יוצאים בשאלה -גברים חרדים שעונים על אחד מן התנאים המנויים בסעיף  1.1.1-1.1.5לעיל,
או נשים שעונות על אחת מההגדרות בסעיפם  1.2.1-1.2.3לעיל ,אך אינם עומדים בסעיף
הרישא להגדרת גברים או נשים חרדים.
 1.3תושבי קבע או אזרחים בגילאי העבודה מהאוכלוסייה הערבית אשר משתייכים לאחת מהקבוצות
הבאות :ערבים ,בדואים ,דרוזים וצ'רקסיים.
1.4

"אנשים עם מוגבלות" לגביהם מתקיים כי:
על-פי קביעה בת-תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של  20%לפחות;

 1.5יוצאי אתיופיה  -מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
" 1.6צעירים בסיכון"  -צעירים עד גיל  30המופנים ע"י תוכניות תעסוקה של המשרד ומרכזים
ופעילויות המופעלים באמצעות תב"ת.
 1.7מטופלות ומטופלים בקצה הרצף.

 1.8אסירים משוחררים אשר השתחררו במהלך שלוש השנים האחרונות או לחלופין אשר נמצאים
בתכניות שיקום של הרשות לשיקום האסיר.
 1.9משתתפים בתכנית תעסוקה במימון ופיקוח משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים,
לרבות נמצאים בחל"ת מעל שלושה חודשים ודורשי עבודה ,שאינם עונים על אחת ההגדרות
האחרות המנויות בקבוצה א' בנספח זה ובלבד שהתכנית אושרה ע"י זרוע העבודה במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.
 1.10אנשים המוגדרים כ"הורה עצמאי" על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב-
.1992
 1.11מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
 2קבוצה ב'
האוכלוסיות המפורטות להלן אשר פעולות לעידוד תעסוקתן מהווה חלק ממדיניות הממשלה לפעול
להשגת יעדי התעסוקה:
2.1

דורשי עבודה ,לרבות מקבלי או תובעי דמי אבטלה או תובעי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד
לביטוח לאומי ואינם עונים להגדרה של מי מהאוכלוסיות המנויות בקבוצה א'.

2.2

בני  45ומעלה ,אשר אינם נמנים על אחת מאוכלוסיות היעד המצוינות בנספח זה.

2.3

תושבי ישובים ואזורים אשר נקבעו ע"י הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית בהתאם
להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית - 2009
 ,(2010התשס"ט) 2009 -להלן -אזורי עדיפות לאומית( ,אשר אינם נמנים על אחת מאוכלוסיות
היעד המצוינות בנספח זה .נכון להיום הרשימה הקובעת מופיעה בהחלטת ממשלה  667מיום
 ,4.8.2013אך הרשימה תתעדכן בהתאם להחלטות הממשלה שיהיו בתוקף במועד הגשת
הבקשה.

 2.4מקבלי הכוון תעסוקתי במרכז צעירים שבמימון ופיקוח של המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל שאינם עונים על אחת ההגדרות האחרות המנויות בהוראה זו ובלבד שתכנית ההכוון
התעסוקתי אושרה ע"י לשכת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.

