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 1.2022 תמריצים חוזר 
הגשת   –מענקים לקליטת עובדות ממזרח ירושלים 

 31/05/2022בקשות עד 
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה  
לקליטת עובדות  והכלכלה, פרסם לאחרונה הודעה על הקצאה חדשה במסלול  

 .)4.63(הוראת מנכ"ל  ממזרח ירושלים 
 

תאגידים או עוסקים מורשים מכל רחבי הארץ המשתייכים לאחד   ם קהל היעד ה
(ולמעט ענפים  מענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

ם באמצעות קליטה  ו להרחיב את פעילותא להקים   יםעוניינשמ ספציפיים שהוחרגו) 
 של עובדות מהאוכלוסייה הערבית ממזרח ירושלים. 

 
מתוך עלות שכר העובד (מינימום   30%ינו בממוצע ה  תסכום הסיוע עבור כל עובד

₪)   ₪16,000 ועד תקרת עלות שכר של  6,150עלות שכר חודשי ממוצעת של 

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


  115,200ניתן לקבל מענק של עד  ה חדש ת לתקופה של שנתיים, כך שעל כל עובד
.₪  

 
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  

 .עיסוק כמפורט בחוזר המלא החום ות ותיונים של הרכב ושכר העובד במספר קריטר
 

 .   13:00, בשעה 2022מאי ב 31 בקשות בשיטת מכרז ניתן להגיש עד ליום
 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 

 לחצו כאן  –  4.63מנכ"ל להוראות 
 למידע ופרטים נוספים: 

-03טל':  ,  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל רו"ח 
6085378 

 03-6085278טל':  ,  Deloitte,חטיבת המס  מחלקת תמריצים, ,ו רו"ח אביב של
 
 

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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