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חוזר תמריצים 6.2017
סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה:
העסקת בעלי מוגבלות  -הגשת בקשות עד  29במאי
2017
שילוב סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת
הידע  -הגשת בקשות עד  30ביוני  2017ועד גמר התקציב

שלום לכולם,
במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם
לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה
(לשעבר מרכז ההשקעות) הודעה על שתי הקצאות לפי שתי הוראות מנכ"ל כדלקמן:
הוראת מנכ"ל 4.28
הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים עם מוגבלות חדשים בתאגידים או בעוסקים
מורשים במגוון ענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,למעט
ענפים שהוצאו ובין היתר ,מינהל מקומי ,מינהל ציבורי וביטחון וחינוך.
הסיוע לאורך  36חודשים ייקבע כאחוז מעלות השכר ויכול להגיע עד  33%בממוצע
מעלות השכר של העובדים החדשים.
המועד האחרון להגשת בקשות הינו .29/05/2017

4.20 הוראת מנכ"ל
 בדואים, דרוזים,הדגש הינו על שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים
. הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע,וצ'רקסים
 בממוצע מעלות השכר של35%  חודשים יכול להגיע עד24 הסיוע לאורך עד
.העובדים החדשים
. או עד גמר התקציב30/06/2017 המועד האחרון להגשת בקשות הינו
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 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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