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201710. תמריציםחוזר   

  ר:עבו תעסוקה במסלול נוספים עובדים לקליטת סיוע

 ששיעור אוכלוסיות על בדגש הארץ ברחבי עסקים .א

  נמוך בתעסוקה השתתפותן

 מוגבלויות בעלי עובדים המעסיקים עסקים .ב

 וירוחם ערד, בדימונה השירותים בענפי עסקים .ג

 2017 בספטמבר 4 עד בקשות הגשת

 

 

 שלום לכולם,

 פרסם, התעסוקה למעגל נוספים עובדים וקליטת במשק השקעות לעודד במטרה

 התעשייה ולפיתוח להשקעות הרשות באמצעות והתעשייה הכלכלה משרד לאחרונה

 הוראות שלוש לפי הקצאות שלוש על הודעה( ההשקעות מרכז לשעבר) והכלכלה

 כדלקמן. ל"מנכ

 



להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים

, כמפורט בחוזר הרכב העובדים, תחום עיסוק ומיקום גיאוגרפיבמספר קריטריונים של 

 המלא.

 

 4.17הוראת מנכ"ל 

חרדים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, בעלי מוגבלות הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים 

, בחמישה מסלולים כמפרט בחוזר בתאגידים במגוון ענפי הכלכלה יחידיםוהורים 

 המלא.

  

בממוצע  35% ויכול להגיע עדחודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר  30הסיוע לאורך 

 מעלות השכר של העובדים החדשים.

 

 4.28הוראת מנכ"ל 

בתאגידים או בעוסקים  עם מוגבלותחדשים קליטת עובדים  עידוד הדגש הינו על

מורשים במגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעט 

 ענפים שהוצאו ובין היתר, מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וחינוך.

בממוצע  33%חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד  36הסיוע לאורך 

 מעלות השכר של העובדים החדשים.

 

 4.47ראת מנכ"ל הו

 המקומיות ברשויות בתאגידים השירותים בתחום עובדים קליטת עידוד על הינו הדגש

 עובדים חדשים. 50לפחות SSשל וירוחם ומותנה בגיוס  ערד, דימונה

 מעלות השכר של העובדים החדשים. 20% בגובה והואחודשים  30הסיוע לאורך 

 

 .15:00בשעה  04/09/2017הינו בכל התכניות המועד האחרון להגשות בקשות 

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 
 

 בעסקים נוספים עובדים לקליטת סיוע – 4.17לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 לחצו כאן -בישראל 

 

 מוגבלות עם עובדים לקליטת סיוע – 4.28לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 לחצו כאן - בישראל בעסקים

 

 בעסקים נוספים עובדים לקליטת סיוע – 4.47לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 לחצו כאן - וירוחם ערד, דימונה המקומיות ברשויות בישראל

 

 

 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

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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