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חוזר תמריצים 6.2015
סיוע לקליטת עובדים נוספים במסלול תעסוקה :אזורי עדיפות
לאומית ואוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך -הגשת
בקשות עד 10/09/2015
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם לאחרונה
משרד הכלכלה הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראת מנכ"ל  4.17למתן סיוע בקליטת
עובדים חדשים ובה ניתן דגש ל עידוד קליטת עובדים חדשים בעסקים הממוקמים באזורי
עדיפות לאומית וכן בעסקים מכל רחבי הארץ אשר ייקלטו עובדים ממגזרים שונים
ב אוכלוסייה אשר שיעור השתתפותם בתעסוקה בישראל נמוך :חרדים ,האוכלוסייה הערבית
לרבות דרוזים ,בדואים וצ'רקסים ,אנשים עם מוגבלות והורים יחידים .כמו כן ,בהקצאה זו
ניתנו הקלות מיוחדות לעסקים בשדרות ,יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

דף הבית של חטיבת המס

הקצאה זו מורכבת מארבעה תתי מסלולים שהינם:


מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע (מסלול א').



מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בשדרות וביישובי עוטף עזה (מסלול ב').



מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (מסלול ג').



מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי
הדרום (מסלול ד').

המועד להגשת בקשות הוא עד  10/09/2015בשעה .14:00

לחוזר המלא  -לחץ כאן
להוראת מנכ"ל על מסלול תעסוקה  -לחץ כאן

לעמוד "רשת המס"
לארכיון חוזרים מקצועיים 2015
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2005-2014

:למידע ופרטים נוספים
03-6085378 :' טל, חטיבת המס, מנהל מחלקת תמריצים, שותף,רו"ח נדב גיל
03-7181674 :' טל, חטיבת המס, מחלקת תמריצים, יועץ בכיר,אלי כרמל
 שכן אין מטרת,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות
Home | Security | Legal | Privacy

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Brightman Almagor Zohar
1 Azrieli Center
Tel Aviv 67021
P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related
entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms
© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Unsubscribe

.

