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סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות במסלול תעסוקה :פרסום
הכללים

לקוחות וידידים יקרים,
במטרה לעודד קליטת עובדים עם מוגבלות למעגל התעסוקה ,פרסם לאחרונה משרד
הכלכלה את נהלי התכנית במסגרת הוראת מנכ"ל " : 4.28מסלול סיוע לקליטת עובדים

קישורים רלבנטיים:
דף הבית של חטיבת המס
לניוזלטר "רשת המס"

עם מוגבלות בעסקים בישראל".
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת הוראת המנכ"ל הם התקיימות התנאים
הבאים במצטבר:
 .1תאגיד או עוסק מורשה ממגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,למעט ענפים שהוצאו ובין היתר ,מנהל מקומי ,מנהל ציבורי וביטחון
וחינוך.
 .2התאגיד מעסיק או מתכנן להעסיק לפחות עובד אחד בעל מוגבלות.
התמיכה הניתנת במסגרת התכנית :מענק בשיעור ממוצע של  33%מעלות שכר העובדים
לאורך שלוש שנים.
המועד להגשת בקשות טרם פורסם ואנו נעדכן בהמשך.

לצפייה בחוזר המלא  -לחצו כאן
לצפייה בהוראת מנכ"ל  - 4.28לחצו כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס טלפון03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון03-7181674 :
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.
© כל הזכויות שמורות.
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
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Unsubscribe

.

