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201731. תמריציםחוזר   
 במחוז המסורתית התעשייה מתחומי למפעלים סיוע

 העבודה פריון את שישפרו הצפון
 2017 בדצמבר 3 עד בקשות הגשת

 

 

 שלום לכולם,

מקומי גולמי לשעת השקעות שייתרמו להעלאת פריון העבודה (תוצר  לעודד במטרה
עבודה) בתעשייה המסורתית ובתעשייה המעורבת מסורתית במפעלים במחוז הצפון 

הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות  משרד לאחרונה פרסם, בלבד
הקצאה חדשה לפי  על ולפיתוח התעשייה והכלכלה (לשעבר מרכז ההשקעות) הודעה

 כדלקמן: 4.44הוראת מנכ"ל 
 

 באחד ייצורית פעילות היא המס בשנת םפעילות שעיקר תאגידיםקהל היעד הוא 
, הממוקמים במחוז הצפון מסורתית מעורבת או המסורתית התעשייה מענפי

 .לפחות 30%בשיעור של תכנית להעלאת פריון העבודה" להוציא לפועל "שמעוניינים 
 

הפעולה תכנית מסך  30%ל גובה הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור ש
 למפעל.₪ מיליון  3-אך לא יותר מ המאושרת

 
להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים

כמפורט בחוזר  מחזור הכנסות ומספר עובדים ,תחום עיסוק במספר קריטריונים של
 המלא.

 
 .9:00 משעה 2017 בספטמבר 3 מתאריך החל בקשות להגיש ניתן

http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/pages/04-44.aspx


 לשעה עד 2017 בדצמבר 3 הינו זו בהקצאה בקשה להגשת האחרון המועד
15:00. 

 
 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

 
 תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - 4.44לצפייה בהוראת מנכ"ל 

 לחצו כאן -
 
 

 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.

 שמורות.כל הזכויות © 
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