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7.2015 תמריציםחוזר   
 נוספים במסלול תעסוקה:  עובדים לקליטת יועס

הגשת  -עסקים בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובדרום 
 2017במאי  15בקשות עד 

הגשת בקשות עד  -גבוה ועוגן לעסקים בירושלים  שכר מסלולי
 2017ביוני  30

 

 

 שלום לכולם,

 פרסם התעסוקה, למעגל נוספים עובדים וקליטת במשק השקעות לעודד במטרה
הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה  משרד לאחרונה

 שתי הקצאות לפי שתי הוראות מנכ"ל כדלקמן: על )לשעבר מרכז ההשקעות( הודעה
 

  4.17הוראת מנכ"ל 

בעסקים הממוקמים בשדרות וביישובי  חדשים קליטת עובדים עידוד הדגש הינו על
 שונים עוטף עזה וכן בעסקים מיישובי הדרום אשר ייקלטו עובדים ממגזרים

 נמוך: חרדים, האוכלוסייה בישראל בתעסוקה השתתפותם שיעור אשר באוכלוסייה
  .יחידים והורים מוגבלות עם רקסים, אנשים'וצ בדואים לרבות דרוזים, הערבית

 
 הקצאה זו מורכבת משני תתי מסלולים שהינם:

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

  מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה
 ויישובי הדרום )מסלול ד'(.

 
סוג האוכלוסייה שתועסק  קבע כאחוז מעלות השכר לפייחודשים י 30הסיוע לאורך 

 בממוצע מעלות השכר של העובדים החדשים. 27.5%ויכול להגיע עד 



 
 .15/05/2017המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 

 

 4.22וראת מנכ"ל ה

 מחזור אשר הדגש הינו על קליטת עובדים חדשים בעלות שכר גבוהה בחברות
על  עולהקשורות(  וחברות בנות חברות אם, חברות שלהן )לרבות הכולל המכירות

 ופועלות בירושלים בלבד.₪ מיליון  100
 

מעלות השכר של  25% שלהסיוע לאורך ארבע שנים יקבע לפי שיעור סיוע ממוצע 
 העובדים החדשים.

 
 .30/06/2017המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 
 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 

 
 כאןלחצו  – 4.17לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 כאןלחצו  –ה בהודעה על פרסום ההקצא לצפייה
 

 לחצו כאן – 4.22לצפייה בהוראת מנכ"ל 
 כאןלחצו  –לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה 

 

 

 ופרטים נוספים:למידע 

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

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

 

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

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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