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 1.2021 תמריציםחוזר 
מענקים לקליטת עובדים ועובדות נוספים 

מהאוכלוסייה הבדואית בנגב ועובדות ממזרח 
מענקים בגין השקעה עבור שימור עובדים  .ירושלים

 .מכל המגזרים
 

 

 שלום לכולם,

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות 
והכלכלה, פרסם לאחרונה הודעה על פתיחת שלושה מקצים חדשים במסגרתם 

ייתנו מענקים לעסקים אשר קלטו או מתכוונים לקלוט עובדים חדשים מהאוכלוסייה 
הבדואית בנגב ועובדות ממזרח ירושלים וכן מענקים בגין השקעה עבור שימור 

 עובדים מכל המגזרים.
 

בחוזר המלא מובאת סקירה של ההוראות העוסקות בקריטריונים ובאופן הגשת 
 הבקשות.

 
סייה הבדואית בנגב (הוראת בתכניות סיוע לקליטת עובדים ועובדות מהאוכלו

) סכום הסיוע 4.63) וקליטת עובדות ממזרח ירושלים (הוראת מנכ"ל 4.64מנכ"ל 
ד (מינימום עלות שכר של מתוך עלות שכר העוב 30%-20%עבור כל עובד הינו 

לתקופה של שנתיים, כך שעל כל ₪) אלף  16ועד תקרת עלות שכר של ₪  6,150
 ₪.  115,200ניתן לקבל מענק של עד חדש עובד 

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

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


 
המגזרים (הוראת בתכנית סיוע לביצוע השקעות הון בכפוף לשימור עובדים מכל 

₪ מיליון  1.4 -אך לא יותר מהשקעות 50%) ניתן לקבל סיוע בגובה 4.62מנכ"ל 
 ממספר המשרות שהעסיק ביום 75%במידה והמפעל שומר על לפחות 

 25%נוסף חלה אצלו ירידה בהיקף המכירות בשיעור של וב 2020בפברואר  1
שוואה לתקופה בה 2020או מאי עד יוני  2020מרץ עד אפריל  :ת התקופותחבא

₪ מיליון  20מהפעילות הייצורית הינה  הובתנאי שההכנס 2019המקבילה בשנת 
 או יותר. 

 
 ,2021ביוני  30בקשות בשיטת "כל הקודם זוכה" ניתן להגיש עד ליום 

 .  15:00בשעה 
 

 לחצו כאן -לצפייה בחוזר המלא 
 

 - 4.63להוראת מנכ"ל 
 לחצו כאן - תכנית סיוע לקליטת עובדות ממזרח ירושלים

 - 4.64להוראת מנכ"ל 
 לחצו כאן - תכנית סיוע לקליטת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

 - 4.62להוראת מנכ"ל 
 לחצו כאן -ימור עובדים שלמסלול השקעות הון 

 
 

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

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

 
שכן אין מטרת החוזר אלא להסב  אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה,

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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