תאריך 16 :בספטמבר 3102
סימוכין01408 :

אל:

לקוחות המשרד
חוזר לקוחות

מיסים 31.2013
א.ג.נ,.

הנדון :מענקים במסלול תעסוקה -הגשת בקשה עד 1/00/01/02
 .0במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,משרד הכלכלה פרסם
לאחרונה הודעה על הקצאה חדשה במסגרת הוראת מנכ"ל  4.08למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים
למעגל התעסוקה .היקף התכנית הנוכחית לעידוד קליטת עובדים חדשים עומד על  56מיליון ש"ח.
הדגש של המסלול הינו עידוד קליטת עובדים חדשים ממגזרים שונים באוכלוסיה אשר שיעור
השתתפותם בתעסוקה בישראל נמוך בכל רחבי הארץ :חרדים ,האוכלוסייה הערבית לרבות
דרוזים בדואים וצ'רקסים ,אנשים עם מוגבלות והורים יחידים.
 .3הסיוע במסגרת תכנית זו הינו באמצעות השתתפות בשכר עובדים חדשים ממגזרים אלו למשך 21
חודשים ובשעורים שיפורטו להלן (לשם הבהרה מדובר בתוספת עובדים מעל מספר העובדים
הקיים).
הגדרות:
א.

"מספר העובדים" -המספר הממוצע החודשי של העובדים בעסק בשנה שקדמה לתאריך
 ,1041443102או  01%ממספר העובדים בעסק בממוצע חודשי של הרבעון האחרון שלפני
 ,1041443102לפי הגבוה מביניהם.

ב.

"עובד חדש" לצורך תכנית זו על פי ההגדרה בהוראת המנכ"ל" :עובד שנקלט אצל מבקש
הסיוע מתאריך כפי שיפורסם בהתאם לקבוע בסעיף  81להלן ולא הועסק ,במהלך 6
חודשים שלפני התאריך שיפורסם כאמור לעיל ,אצל מבקש הסיוע או בעסק קשור לו או
שנתן שירותים למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר" .המועד הקובע להגדרה האמורה
הינו ./00//01/02

 .2סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ,ולא יותר מתקרת
עלות שכר של  06,111ש"ח:
 .2.0סכום הסיוע עבור עובדים אלו יהיה כדלקמן:
 .2.0.0ב 01 -החודשים הראשונים להעסקתו של העובד :עד ( 21%עד  26%לגברים בדואים
מהאוכלוסייה הבדואית שבנגב).
 .2.0.3החל מהחודש ה 00-להעסקה ועד לתום החודש ה :31-עד ( 31%עד  36%לגברים
בדואים מהאוכלוסייה הבדואית שבנגב).
 .2.0.2החל מהחודש ה 30-להעסקה ועד לתום החודש ה :21-עד ( 01%עד  06%לגברים
בדואים מהאוכלוסייה הבדואית שבנגב).
 .2.3הגשת התוכנית תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו חברות שבכוונתן להגדיל את מצבת העובדים
שלהן תגשנה בקשה למשרד התמ"ת ,והבקשות ידורגו בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .2.2יודגש כי מרכז ההשקעות קבע ,כי ככל שהתוכנית המוגשת על ידי החברה ,תהיה אטרקטיבית
יותר בעיני מרכז השקעות ,כך יגדלו סיכוייה של זו האחרונה לקבלת הסיוע ויגדל היקפו.
 .2.4היקפו המקסימאלי של הסיוע ייקבע בהתאם למיקום המפעל ,גודל העסק וסוג האוכלוסייה
המועסקת ולתקופת זמן שלא תעלה על  21חודשים.
 .2.6יש להדגיש כי חברה ,שנקשרה עם מרכז השקעות בתכנית מענקים מכל סוג ולא סיימה את
התחייבויותיה בגין התכנית ,לא תוכל לגשת למסלול התעסוקה הנידון בחוזר זה.
 .2.5הכללים המלאים מופיעים בהוראת המנכ"ל ( )4.08מיוםם  8.00.3103באתר האינטרנט של
משרד הכלכלה בקישור הבא.
 .4להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים על ידי מרכז ההשקעות ,בבואו לבחון מתן סיוע לחברה פלונית:
 .4.0מיקום המפעל וסיווג סוציו-חברתי-כלכלי.
 .4.3גודל העסק.
 .4.2עלות השכר הממוצעת לעובד.
 .4.4מספר העובדים הנוספים.
 .4.6תקופת הפעילות.

המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה הנוכחית הוא  1/00/01/02בשעה 00://
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בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
עדי חורש ,דירקטורית ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון 03-6085275 :או בדוא"לahoresh@deloitte.co.il :
רו"ח אלינור הלפרין ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון 12-5106415 :או בדוא"ל:
ehalperin@deloitte.co.il
אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
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.
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