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מענק לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה  

 19/10/2022הגשה עד  -ם באזורי עדיפות לאומית וירושלי
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

ולפיתוח התעשייה והכלכלה,  משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות  
עבור קליטת   מקצהיינתנו  ו במסגרת  ,אה חדשה צהקעל  הודעהפרסם לאחרונה 

 . 4.18הוראת מנכ"ל עובדים חדשים לפי 
 

תוך שימת דגש על העלאת שיעור   חדשים קליטת עובדים עידוד  על הוא הדגש 
הצמיחה באזורי עדיפות לאומית וירושלים ועל עידוד ליצירת משרות בשכר גבוה  

  ,טק-היי, התעשייה  מענפי  באחד  הוא  העיקרי  שעיסוקם  מעסיקים אצל באזורים אלה 
 כנהומזון, שירותי תקשורת, תכנות מחשבים, מדעיים וטכניים, מרכזי מחקר ופיתוח ת 

 . ועוד

ובה ניתן לקבל סיוע עבור קליטת   הקצאה תחרותית" הסיוע יינתן על בסיס שיטת " 
 עובדים חדשים בעסק.   15לפחות 

 
עלות   מתוך עלות שכר העובד (מינימום  24%-35%עבור כל עובד הינו סכום הסיוע  

אלף ₪) לתקופה של עד שנתיים,   30של שכר עלות תקרת ועד   ₪ 14,230שכר של 
 ₪.  252,000כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_18
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_18
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 . 13:00 שעהב  19/10/2022בקשות ניתן להגיש עד 

ולסייע להן  להיוועץ עמנו רלוונטיות לגביהן  סוגיות הנ"ל אשר ה  עסקיםאנו מזמינים 
 להיערך בהתאם. 

 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 

 לחצו כאן  –  4.18מנכ"ל להוראות 
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 ,   Deloitteשותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס,  ,רו"ח נדב גיל 

 . 03-6085378טל': 
   ,  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס, מנהל, ,רו"ח אביב שלו 

 . 03-6085278טל': 
   Deloitteמנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס,  , כלכלן נתן דרוקר 

 . 073-3994301טל': 
 
 

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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