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20167.חוזר תמריצים   
סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה: 

אזורי עדיפות לאומית ואוכלוסיות ששיעור 
 השתתפותן בתעסוקה נמוך

2016בספטמבר  8הגשת בקשות עד   
 

 

 

 ,שלום לכולם

, עובדים נוספים למעגל התעסוקהבמטרה לעודד השקעות במשק וקליטת 
פרסם לאחרונה משרד הכלכלה הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראת 

למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים ובה ניתן דגש לעידוד קליטת  4.17ל "מנכ
עובדים חדשים בעסקים הממוקמים באזורי עדיפות לאומית וכן בעסקים מכל 

ונים באוכלוסייה אשר שיעור רחבי הארץ אשר ייקלטו עובדים ממגזרים ש
השתתפותם בתעסוקה בישראל נמוך: חרדים, האוכלוסייה הערבית לרבות 
דרוזים, בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים. כמו כן, בהקצאה 

 זו ניתנו הקלות מיוחדות לעסקים בשדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

 סלולים שהינם:הקצאה זו מורכבת מארבעה תתי מ

 .)'מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע )מסלול א 

  מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בשדרות וביישובי עוטף עזה
 )מסלול ב'(.

 .)'מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך )מסלול ג 

  מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף
 זה ויישובי הדרום )מסלול ד'(.ע
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 כאן צולח –לחוזר המלא 

 כאן צולח –להוראת מנכ"ל על מסלול תעסוקה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל':  ,רו"ח נדב גיל

 03-7181674יועץ בכיר, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל':  ,רו"ח אלי כרמל

 
 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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