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 2.2021 תמריצים חוזר  

מענקים לקליטת עובדים ועובדות נוספים 

בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות  

 לאומית

 

 

 שלום לכולם, 

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה  

העסקת   לעידוד הקצאה חדשה במסלול  והכלכלה, פרסם לאחרונה הודעה על 

 . (4.18)הוראת מנכ"ל   משרות בשכר גבוה

 

קהל היעד הוא חברות ישראליות המשתייכות לאחד מענפי התעשייה או לענף  

שמעוניינות להקים או    , מרכזי מחקר ופיתוחאו שיש להן   תכנות מחשבים והייעוץ

 . להעתיק או להרחיב את פעילותן באזור עדיפות לאומית ובירושלים 

 

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

 מיליון ₪.   15הוא לפחות  2020חברות אם, חברות בנות וחברות קשורות( בשנת 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


מתוך עלות שכר העובד )מינימום   25% בממוצע הסיוע עבור כל עובד הינו סכום

₪(   ₪30,000 ועד תקרת עלות שכר של  15,500של  ממוצעת חודשי  עלות שכר 

 ₪.   180,000ניתן לקבל מענק של עד חדש לתקופה של שנתיים, כך שעל כל עובד  

 

כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית 

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

 כמפורט בחוזר המלא. 

 

 .   13:00בשעה , 2021ביולי  1תן להגיש עד ליום יבקשות בשיטת מכרז נ 

 

ת מנכ"ל  ונוספות באמצעות שלוש הורא הקצאותנזכיר כי לאחרונה פורסמו שלוש 

מסלולי תעסוקה ייעודיים חדשים לחברה הערבית ומענקים בגין  נפרדות: שני 

 . 1.2021חוזר משרדנו שימור עובדים מכל המגזרים כפי שפירטנו בבגין השקעות ל
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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.

 הזכויות שמורות.© כל 
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