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תוכניות חדשניות להגדלת ההון האנושי בתעשייה  
 עתירת הידע בישראל  

 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

פיתוח   –  44פרסמה קול קורא חדש במסגרת מסלול הטבה מס'  רשות החדשנות
. הקול הקורא מיועד לחברות  הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל

מטרתו לתמוך בתוכניות אשר מציעות מענה לאתגרים בתוספת הון  ו ומלכ"רים, 
פתרונות   על בדגש  אנושי מיומן תוך מיקוד בצרכי התעשייה עתירת הידע בישראל, 

 , שממוקדים ב: חדשניים שאינם קיימים בשוק 
הגדלת כמות העובדים במקצועות ההייטק, כשהמקור לכך יכול להיות   •

 בישראל או מחו"ל. 
 ם הטכנולוגיות של עובדים קיימים במקצועות טכנולוגיים. שיפור יכולותיה •
שיפור יכולותיהן של חברות הייטק להכשיר ולקלוט עובדים נוספים   •

 הנדרשים לצמיחת התעשייה.  
 . Bio-convergence-הכשרת כוח אדם רלוונטי לקידום תחום ה •

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


 
 :רשימת האשכולות הרלוונטיים להגשה בקול קורא זה

הידע של עובדים קיימים בטכנולוגיות מתקדמות  : הרחבת 3אשכול  •
 ובתחומי ידע בעלי מחסור גדול בעובדים 

: איתור והשמה של הון אנושי מחו"ל: עולים, זכאי חוק השבות,  5אשכול  •
 ישראלים חוזרים ומומחים זרים

: מציאת פתרונות טכנולוגיים שיוכלו לסייע במתן פתרונות לחוסר  6אשכול  •
 יה בכוח אדם מיומן לתעשי

 
(לתוכניות    70%- 50%שיעורי התמיכה להצעות הזוכות במסלול זה ינוע בין 

  1-לתוכניות בהיקפים הגבוהים מ  50%-30%מיליון ₪) ובין  1בתקציב של עד 
 מיליון ₪.  

 
 לחצו כאן  –  לצפייה בחוזר המלא

 לחצו כאן   – 44מסלול הטבה לצפייה ב
 למידע ופרטים נוספים: 

 .  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל רו"ח 
 .  Deloitte,חטיבת המס  תמריצים, מחלקת מנהל בכיר ב ,אלון נרדי 
 . Deloitteמנהלת במחלקת תמריצים, חטיבת המס,   , גרוסו-ענת ניצן

 
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. 

 © כל הזכויות שמורות. 
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