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 9.2022 תמריצים חוזר 
חים מהאוכלוסיה הערבית  ממענקים להעסקת מת

הגשת בקשות עד   -בתעשייה עתירת הידע
15/09/2022 

 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה  
    קליטת עובדיםלעידוד תכנית מענקים חדשה והכלכלה, פרסם לאחרונה הודעה על 

יה הערבית שזו עבודתם הראשונה בתחום  י מהאוכלוס חדשות  ועובדות חדשים 
 .)4.20(הוראת מנכ"ל לימודיהם בתעשייה עתירת הידע 

 
  ם עיקר עיסוקאשר מכל רחבי הארץ או עוסקים מורשים תאגידים   ם קהל היעד ה

מעסיקים או יתחייבו להעסיק עובדים או עובדות  ה, בתחום תעשיית עתירת הידע 
 מהאוכלוסיה הערבית (לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים). 

 
₪ בגין כל   86,400מבקש הסיוע שבקשתו אושרה עשוי להיות זכאי למענק של עד 

 עובד חדש. 
 

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


   .בחוזר המלא מפורטים תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית 
 

 .   13:00, בשעה 2022 ספטמברב 15 בקשות בשיטת מכרז ניתן להגיש עד ליום
 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 

 לחצו כאן  –  4.20מנכ"ל להוראות 
 

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

 . 073-3994157טל': 
 . 03-6085278טל':  ,  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס, ,רו"ח אביב שלו 

 . 073-3994301טל':  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס,  , כלכלן נתן דרוקר 
 
 

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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