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 3.2020תמריצים חוזר 

 תעסוקה במסלול נוספים עובדים לקליטת מענק

 אוכלוסיות שיעסיקו הארץ ברחבי עסקים עבור

 עדיפות באזוריו נמוך בתעסוקה השתתפותן ששיעור

 ובירושלים לאומית

 

 

  שלום לכולם,

 

כלה, והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלמשרד הכלכלה 

 יינתנו מענקים םלאחרונה הודעה על פתיחת שלושה מקצים חדשים במסגרת פרסם

 ,נוכח משבר נגיף הקורונה .4.17הוראת מנכ"ל עובר קליטת עובדים חדשים לפי 

הפחתת מספר  :לרבות ,קודמות לשנים ביחס ישנם הקלות משמעותיות בתנאים

, שינוי שיטת העובדים החדשים המינימלי, הוספת ענפים חדשים הזכאים למענק

 ועוד. חישוב משרות הבסיס

 

 הוא העיקרי שעיסוקם מעסיקים אצל חדשים קליטת עובדים עידוד הדגש הינו על

בכל בהוראה  המפורטים השירותים מענפי באחד או, טק-היי, התעשייה מענפי באחד

 השתתפותן שיעור אשר מאוכלוסיות שונים רחבי הארץ אשר ייקלטו עובדים ממגזרים

 בדואים לרבות דרוזים, הערבית נמוך: חרדים, האוכלוסייה בישראל בתעסוקה

וכן על עסקים הפועלים באזורי עדיפות  יחידים והורים מוגבלות עם רקסים, אנשים'וצ

 לאומית או בירושלים.

 שלושת המקצים הינם:

  ניתן  ."ל הקודם זוכה"כנתן על בסיס שיטת יהסיוע י - מהיר קורונהמסלול

 לקבל סיוע גם עבור קליטת לפחות עובד אחד חדש בעסק.

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_17


  ובהם  הקצאה תחרותית"הסיוע יינתן על בסיס שיטת " - מסלולים נוספיםשני

 ניתן לקבל סיוע עבור קליטת לפחות שלושה עובדים חדשים בעסק.

 

שכר  מתוך עלות שכר העובד )מינימום 20%-30%סכום הסיוע עבור כל עובד הינו 

לתקופה של עד שנתיים, ₪( אלף  16של שכר עלות תקרת ועד ₪  6,890 ברוטו בסך

 ₪. 115,200כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 

 .15:00 שעהב 13/09/2020בקשות ניתן להגיש עד 

ולסייע להן להיוועץ עמנו סוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן אשר ה עסקיםאנו מזמינים 

 להיערך בהתאם.

 

 לחצו כאן - בהודעת משרד הכלכלה והתעשייהלצפייה 
 

 לחצו כאן - לצפייה בחוזר המלא
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 ,Deloitte, חטיבת המס, התמריצים קבוצת מנהל שותף, ,רו"ח נדב גיל

 03-6085378טל':  

  ,Deloitte מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס, ,אביב אליעזר שלורו"ח 

   03-6085278טל': 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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