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 התמונ

 18.2017 תמריציםחוזר 

 אזורב גבוה בשכר נוספים עובדים לקליטת סיוע .1

 ירושליםוב לאומית עדיפות

 בענפי בעסקים נוספים עובדים לקליטת סיוע .2

 וירוחם ערד, בדימונה השירותים

 ערד, בדימונה תעשייתיים מפעלים להקמת סיוע .3

 וירוחם

 

 

 שלום לכולם,

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה, פרסם 

לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה 

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

 מנכ"ל כדלקמן.

 

להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים

העובדים, תחום עיסוק ומיקום גיאוגרפי, כמפורט ושכר במספר קריטריונים של הרכב 

 בחוזר המלא.

 



ירושלים אזור עדיפות לאומית ובנוספים בשכר גבוה ב עובדים לקליטת סיוע

 (:4.18הוראת מנכ"ל )

 

ענף תכנות קהל היעד הוא חברות ישראליות המשתייכות לאחד מענפי התעשייה או ל

אזור שמעוניינות להקים או להעתיק או להרחיב את פעילותן במחשבים והייעוץ בו 

 .ירושליםלאומית ובעדיפות 

 

הדגש בהוראת מנכ"ל זו הינה סיוע לחברות שמחזור המכירות הכולל שלהן )לרבות 

₪. מיליון  25הוא לפחות  2016חברות אם, חברות בנות וחברות קשורות( בשנת 

לגבי פעילות ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות 

ון, ניתן להגיש בקשה גם עבור מחזור מכירות של במחוז הצפ 1-4פריפריאליים 

 ₪.מיליון  15לפחות 

 

בממוצע  25%חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד  48הסיוע לאורך 

 מיליון ש"ח. 24מעלות השכר של העובדים החדשים. התקציב הכולל בהקצאה זו הינו 

 

 .14:00בשעה  30/11/2017הינו  בתכנית זוהמועד האחרון להגשות בקשות 

 

ברשויות המקומיות  בענפי השירותים נוספים עובדים לקליטת סיוע תכנית

 (:4.47הוראת מנכ"ל דימונה, ערד וירוחם )

 

השירותים בתאגידים ברשויות המקומיות הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים בתחום 

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

 

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

 מיליון ש"ח. 10התקציב הכולל בהקצאה זו הינו 

 

 .14:00בשעה  30/11/2017המועד האחרון להגשות בקשות בתכנית זו הינו 

 

 (:4.46הוראת מנכ"ל להקמת מפעלים תעשייתיים בדימונה, ערד וירוחם ) סיוע

 

קהל היעד הוא תאגידים שמעוניינים להקים או להעתיק את פעילותם לדימונה, ערד 

מעורבת עילית כגון: -פעילותם בענפי תעשיות טכנולוגיה עילית ואו ירוחם ותחום 

 תרופות, רכיבים אלקטרוניים, כלי טיס, מכונות ומנועים חשמליים.

 

מסך התכנית העסקית  30%גובה הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של 

 מיליון ש"ח.  75המאושרת. התקציב הכולל בהקצאה זו הינו 

 

  23/11/2017שות בקשות בתכנית זו הינו המועד האחרון להג
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