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201741. תמריציםחוזר   
 בפריפריה חדשים עובדים שייקלטו לחברות סיוע

 17 עד בקשות הגשת - ובגליל בנגב החברתית,
 2017 בספטמבר

 

 

 שלום לכולם,

 לפיתוח המשרד לאחרונה פרסם בפריפריה חדשים תעסוקה מקומות ליצור במטרה
 לחברות סיוע נוהל" השם תחת חדשה הקצאה על הודעה והגליל הנגב הפריפריה

 בנגב, החברתית בפריפריה חדשים עובדים וקליטת איכותית תעסוקה עידוד למטרת
 ."2017 לשנת ובגליל

 
קהל היעד הוא חברות הממוקמות או שיקימו פעילות בנגב, בגליל או בפריפריה 

 ציוד רכישת באמצעות חדשים עובדים ולקלוט להתרחבהחברתית ומעוניינות 
 או וכדומה תשתיות, ובנייה שיפוץ עבודות ביצוע באמצעות או נדרשים ואמצעים

 .מקצועיות הסבות/מקצועיות הכשרות או עובדים בהיסעי השתתפות
 

 לחברה. ₪  2,500,000הינו עד גובה הסיוע 
 

להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים
ומספר עובדים (קליטה ₪) מיליון  2.5מחזור הכנסות (מעל  במספר קריטריונים של

 כמפורט בחוזר המלא. עובדים חדשים), 5של לפחות 
 

 .2017 ספטמברב 17 הינו זו בהקצאה בקשה להגשת האחרון המועד
 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2017/14_2017.pdf


 
 איכותית תעסוקה עידוד למטרת לחברות סיוע בנוהל לצפייה
 לשנת ובגליל בנגב, החברתית בפריפריה חדשים עובדים וקליטת
 לחצו כאן - 2017

 
 

 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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