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 .264202 מיסים חוזר
 שכר ,סייבר חברות :מסלולים 5 -נוספים ב עובדים לקליטת סיוע
אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה משולב ו, עוגן, גבוה
  נמוך

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

פרסם , למעגל התעסוקה במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים

ל "מנכ חדשות במסגרת הוראות שתי הקצאותלאחרונה משרד הכלכלה הודעה על 

 כדלקמן: למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים 81.4-ו  81.4

 מסלול שכר גבוה, סייבר מסלול חברות: מסלולים בארבעה -ראשונה הקצאה ,

  4המשולב והמסלול עוגן מסלול

הוא על חברות אשר מחזור המכירות , בהקצאה זו הדגש₪. מיליון  87: התקציב

מיליון  11.עולה על ( וחברות קשורות חברות בנות, לרבות חברות אם)הכולל שלהן 

₪. 

 77145%שיעור הסיוע הממוצע עומד על במסלול חברות סייבר : הסיוע שיעורי

 מעלות 55%עומדים על השיעורים  עוגן והמסלול המשולב, שכר גבוהים של ובמסלול

 1שנקבעה לכל מסלול שכרהשכר העובד ולא יותר מתקרת 

 4השתתפותן בתעסוקה נמוך מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור -שנייה הקצאה  

הדגש של הקצאה זו הינה עידוד קליטת עובדים חדשים  .₪מיליון  51: התקציב

נמוך בכל  אשר שיעור השתתפותם בתעסוקה בישראל, באוכלוסייה ממגזרים שונים

 .רחבי הארץ

ולא יותר מתקרת שכר ) העובד מעלות שכר 4415%שיעור ממוצע של  :הסיוע שיעור

 1)₪ 5,111.בגובה 
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  .00:11עה בש .261221202הוא עד  בשתי ההקצאותהמועד להגשת בקשות 

 

 לחץ כאן - המלאלחוזר 

 

עוגן והמסלול , שכר גבוה ,חברות סייברשל  יםעל מסלול להוראת מנכ"ל

 לחצו כאן -המשולב

השתתפותן  על מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור להוראת מנכ"ל

 לחצו כאן -בתעסוקה נמוך
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 .10-8145744: 'טל ,המס חטיבת ,םתמריצי מחלקת ל, מנהשותף גיל, נדב ח"רו
 .10-4.4.848': טל ,המס חטיבת ,תמריצים מחלקת אלי כרמל,

 .10-8145846 :ל'ט ,המס חטיבת ,תמריצים מחלקת אפרים, רן
 

 
 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 אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 קישורים רלבנטיים: 

 

 "טורפים את הקלפיםלכתבת מגזין 'ערך מוסף': "   

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 ון חוזרים מקצועיים בין השניםלארכי
4112-4100 

 

 

Home | Security | Legal | Privacy 

 

     

 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Brightman Almagor Zohar 

1 Azrieli Center 

Tel Aviv 67021 

P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 

entities.  DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities.  DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  

Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms . 

   
© 2014 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Unsubscribe  

 

http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/26.2014%20A.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5DABDDD-45F9-4FEE-A3D5-0335FD0FA175.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5DABDDD-45F9-4FEE-A3D5-0335FD0FA175.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C7506A92-DD6F-40A2-868C-E6A50667D4B5.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C7506A92-DD6F-40A2-868C-E6A50667D4B5.htm
mailto:ngil@deloitte.co.il?subject=חוזר%2026.2014
mailto:ecarmel@deloitte.co.il?subject=חוזר%2026.2014
mailto:ecarmel@deloitte.co.il?subject=חוזר%2026.2014
mailto:refraim@deloitte.co.il?subject=חוזר%2026.2014
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/Deloitte/Default.aspx?href=DLT%2F2014%2F08%2F01&pageno=30&view=document
http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/Deloitte/Default.aspx?href=DLT%2F2014%2F08%2F01&pageno=30&view=document
http://www.deloitte.com/il/tax
http://www.deloitte.com/il/tax
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://iltlvmoss01/sites/ok/mas/DocLib21/רשת%20המס%20-%20גיליון%20מס%27%205.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/c9705ada23bfb310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/1bd5584a69f13410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/1bd5584a69f13410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/security/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/legal/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/privacy/index.htm
mailto:MKoby@deloitte.co.il?subject=הסרה%20מרשימת%20תפוצה%20-%20חטיבת%20המס
http://www.linkedin.com/company/2423741?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.facebook.com/deloitteisrael
https://twitter.com/Deloitte
http://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael

