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חוזר תמריצים 11.2017
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה –
הגשת בקשות עד  12בספטמבר 2017

שלום לכולם,
במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה באזורי
עדיפות לאומית בדגש על משרות בשכר גבוה באזורים אלה ,פרסם לאחרונה משרד
הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה (לשעבר מרכז
ההשקעות) הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראת מנכ"ל  4.18כדלקמן:
קהל היעד הוא חברות ישראליות המשתייכות לאחד מענפי התעשייה או לענף תכנות
מחשבים והייעוץ בו שמעוניינות להקים או להעתיק או להרחיב את פעילותן באזורי
עדיפות לאומית.
הדגש בהוראת מנכ"ל זו הינה סיוע לחברות שמחזור המכירות הכולל שלהן (לרבות
חברות אם ,חברות בנות וחברות קשורות) בשנת  2016הוא לפחות  25מיליון .₪
לגבי פעילות ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות
פריפריאליים  1-4במחוז הצפון ,ניתן להגיש בקשה גם עבור מחזור מכירות של
לפחות  15מיליון .₪
תנאי הסף העיקריים הנוספים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים עמידה
במספר קריטריונים של מספר עובדים ועלות שכרם כמפורט בחוזר המלא.

 בממוצע25%  חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד48 הסיוע לאורך
.מעלות השכר של העובדים החדשים
.15:00  בשעה12/09/2017 המועד האחרון להגשות בקשות בכל התכניות הינו

 לחצו כאן- לצפייה בחוזר המלא
 לחצו כאן-  תכנית שכר גבוה- 4.18 לצפייה בהוראת מנכ"ל
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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