
 

 

 2020יוני,  30

 רש / 732489

 לקוחותינו היקרים שלום,

 מענק לעידוד התעסוקה –הוראת שעה בעניין נגיף הקורונה  הנדון

נגיף הקורונה החדש(,  –התפרסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה  16.06.2020ביום 

התפשטות נגיף הקורונה  בעקבותעסוקה על רקע האבטלה שנוצרה תה, שתכליתו עידוד 2020 –התש"ף 

 .בישראל

שכרו המזערי לא יפחת מסך ש"עובד מזכה"  בגין קליטתחודשי יקבל מענק  נקבע כי "מעסיק זכאי"בחוק 

מבוקש בגין כל חודש עבורו לחודש( ש"ח  1,875  מותאםמענק  מינימום שכר)לעובד שמשתכר בש"ח  3,300

הביאה לגידול במצבת העובדים של אותו  , במידה וקליטת העובדחודשים  4ה של עד ופקת משך ,המענק

 .פוף לעמידה בתנאים, כביחס ל"חודש הבסיס" שקדם לחודש קליטתו מעסיק

בשיעור  2019)בשנת משתתפת בתקציבו  ו/או נתמך שהממשלהתוקצב ממעסיק שאינו גוף   " מעסיק זכאי"

עור של שיב ,ת המל"גאד שניתנה לו תעודת היתר מ/ מוסד מוכר / מוס כיוניולגבי מוסד ח 25%של לפחות 

 ( 40%לפחות 

 במהלך החודשים פוטר/שהוצא לחל"תעובד  ,מובטללעובד , בין היתר, מתייחסת"עובד מזכה" הגדרת 

  .2020אפריל -מרס

לארבע  יחולק קנעסכום המכי , ע, בין היתרנקב הנ"ל יםרציפות העסקה של העובדאת לשמר וכדי לוודא 

 : 2020ספטמבר  -בתקופה יוני  יםהעובד העסקת פעימות בעבור כל אחד מחודשי

 תקופת קליטה
חודש הבסיס 
 לקליטת העובד

סכום המענק 
 החודשי בש"ח

סכום המענק סה"כ 
 (ודשיםח 4)בגין 

 בש"ח
קופת ת

 הזכאות

 ספטמבר-יוני 3,500 875 מרס 19.04.2020-30.04.2020

 ספטמבר-יוני 3,500 875 אפריל 01.05.2020-31.05.2020

 ספטמבר-יוני 7,500 1,875 מאי )*(01.06.2020-15.09.2020

 אוקטובר-יולי 7,500 1,875 יוני )*(01.07.2020-15.10.2020

יפות עד תום לחודש ועבד אצל המעסיק ברצ 15 -בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מה )*(

 .אותו חודש לפחות

 יין חוק מע"מ.מענק הקליטה לא ייחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לענ

ליום ניכויים עד הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק 

 .2019וניהל פנקסים לשנת  31/5/2020ולא דיווח על סגירת התיק עד ליום  29/2/2020

המשלם לעובד המזכה את  ל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק זכאיצאמענק בעד עובד מזכה המועסק 

  השכר הגבוה ביותר, בהתאם להצהרת העובד.

עסוקה לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם לשם קבלת המענק על המעסיק להגיש בקשה למנהל שירות הת

ין היתר, במילוי ב ו החודש. אישור הבקשה יותנה,יום מתום אות 60 -לא יאוחר ממתבקש המענק, וזאת 

 .16.7.2020בקשה למענק ניתן להגיש מיום  הצהרה מקוונת גם על ידי העובד שבעדו מתבקש המענק.

 לפרטים נוספים הכנסו לתקנות.

 הנ"ל.המענק בגין  ותרבקורונה להמגיש סיוע בנושא ה יעודייצוות  במשרדנו

  בנושא זה. סייע לכם גםמח לנש

 רב,כבוד ב
 

 ושות' הולצמן-םרוזנבלו
 רואי חשבון

 .בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטיחוזר זה נועד למסירת מידע 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_300.htm#_ftn1

