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8.2017 תמריציםחוזר עדכון ל  
העסקת יוצאי ל סיועהקדמת המועד האחרון להגשת בקשת 

 2017 יוליב 30הגשת בקשות עד  -אתיופיה 

 

 שלום לכולם, 

 

שבו פירטנו את נהלי התכנית במסגרת  (8/05/2017)מיום  בהמשך לחוזר מטה

תכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי  -תכנית תנופה בתעסוקה " :4.42 ל"מנכ הוראת

ברצוננו לעדכנכם על כך שמשרד הכלכלה והתעשייה הודיע על ", של יוצאי אתיופיה

הקדמת המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת סיוע. המועד האחרון להגשת 

ום , כפי שפורסם בפרס2/10/2017, ולא ביום 30/07/2017 הבקשות לסיוע הוא

 הקודם.

  

 אין שינוי במועדי ההגשה. 4.43בהוראת הוראת מנכ"ל 

  

 לחצו כאן –לצפייה בהודעה 

 
 למידע ופרטים נוספים:

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

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

http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/TnufaBetaasukaDueDateChange.aspx
http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/TnufaBetaasukaDueDateChange.aspx
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8.2017 תמריציםחוזר   
 נוספים במסלול תעסוקה:  עובדים לקליטת סיוע

 2017באוקטובר  2הגשת בקשות עד  -העסקת יוצאי אתיופיה 
 -שילוב סטודנטים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע 

 ועד גמר התקציב 2017באוקטובר  2הגשת בקשות עד 

 

 

 שלום לכולם,

 למעגל לקדם את שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה ולעודד קליטתם במטרה

הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות  משרד לאחרונה פרסם התעסוקה,

שתי הקצאות לפי  על ולפיתוח התעשייה והכלכלה )לשעבר מרכז ההשקעות( הודעה

 שתי הוראות מנכ"ל כדלקמן. 

 

יוצאי אתיופיה מוגדרים כאזרח או תושב ישראלי שהוא או אחד מהוריו נולד 

 .באתיופיה

 

  4.42הוראת מנכ"ל 

 הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים יוצאי אתיופיה בתאגידים במגוון ענפי הכלכלה. 

  

בממוצע מעלות  27.5%חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר והינו  30הסיוע לאורך 

 השכר של העובדים החדשים.

 

 .2/10/2017המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 

 4.43הוראת מנכ"ל 

על שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים יוצאי אתיופיה הלומדים  הדגש הינו

 מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע. 

 

מעלות השכר של העובדים  40%חודשים יכול להגיע עד  24הסיוע לאורך עד 

 החדשים.

 

 או עד גמר התקציב. 2/10/2017המועד האחרון להגשת בקשות הינו 

 

 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 

 לחצו כאן - 4.42 לצפייה בהוראת מנכ"ל

 לחצו כאן - לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה

 לחצו כאן - 4.43לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 לחצו כאן - הודעה על פרסום ההקצאהלצפייה ב

 

 למידע ופרטים נוספים:

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

 03-7181674, מנהל, 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.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/8_2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/8_2017.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/4_42.aspx
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/4_42.aspx
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/appendixes/ad_4.42.pdf
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/appendixes/ad_4.42.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/4_43.aspx
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/4_43.aspx
http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/appendixes/ad_4.43.pdf
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