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 ,לקוחות וידידים יקרים

 

מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים : "4.28ל "מנכ בהמשך לחוזר מטה שבו פירטנו את נהלי התכנית במסגרת הוראת

 .בקשותברצוננו לעדכנכם על כך שפורסמה הקצאה תחרותית במסלול זה וניתן כעת להגיש ", בישראל

 

 (.המועד הקובע להגדרת עובד חדש)והלאה  01/01/2016הסיוע יינתן עבור עובדים עם מוגבלויות שנקלטו לעבודה החל מיום 

 

 .₪מיליון  5התקציב בהקצאה זו הינו 

 

 .14:00בשעה  16.06.2016המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 

 
 :למידע ופרטים נוספים

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

  03-7181674 :טלפון ,המס חטיבת ,תמריצים מחלקת ,ח אלי כרמל"רו
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 3.2016 תמריצים חוזר
: פרסום תעסוקהמסלול ב עם מוגבלות עובדים לקליטת סיוע

 הכללים

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

פרסם לאחרונה משרד , למעגל התעסוקה מוגבלות עםקליטת עובדים לעודד במטרה 

: "מסלול סיוע לקליטת עובדים  4.28ל "מנכ במסגרת הוראתאת נהלי התכנית הכלכלה 

  מוגבלות בעסקים בישראל".עם 

 

  
 קישורים רלבנטיים: 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"
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התקיימות התנאים  םה להגשת בקשות במסגרת הוראת המנכ"ל העיקרייםסף התנאי 

 : הבאים במצטבר

המוגדרים בלשכה המרכזית  או עוסק מורשה ממגוון ענפי הכלכלה תאגיד .1
הל ציבורי וביטחון נלמעט ענפים שהוצאו ובין היתר, מנהל מקומי, מ ,לסטטיסטיקה

 וחינוך.
 

  בעל מוגבלות.לפחות עובד אחד או מתכנן להעסיק התאגיד מעסיק  .2
 

מעלות שכר העובדים  33%התמיכה הניתנת במסגרת התכנית: מענק בשיעור ממוצע של 

 לאורך שלוש שנים.

 

  טרם פורסם ואנו נעדכן בהמשך.המועד להגשת בקשות 

 

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 
 

 לחצו כאן - 4.28בהוראת מנכ"ל לצפייה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

  03-6085378: פוןטל המס חטיבת ,םתמריצי מחלקת ל, מנהשותף ,גיל נדב ח"רו
  03-7181674 :טלפון ,המס חטיבת ,תמריצים מחלקת ,רו"ח אלי כרמל

 

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

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב

 כל הזכויות שמורות.© 
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