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  2020יוני,  18
  

  בס"ד
  
  

  לקהל לקוחותינו וידידנו השלום והברכה.
  

 –נגיף הקורונה החדש), התש"ף  –נחקק חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה  2020ביוני,  16ביום 
2020 .  

  
  זוהי הפעימה הרביעית במסגרת המענקים הקשורים במגפת הקורונה.

  
  "ל.להלן מובאים עיקרי הדברים בגין הפעימה הנ

  
לחוק המועד הראשון להגשת בקשה למענק יהיה החל  21נקדים את המאוחר ונדגיש כי לפי סעיף 

  משלושים ימים מיום תחילתו. טרם פורסם כיצד יבוצע טכנית הדיווח לרשויות לצורך קבלת המענק הנ"ל.
  

הנ"ל הקלו  טרם ניתן מענה למעסיקים שלא הוציאו לחל"ת את עובדיהם ונפגעו עקב המשבר. המעסיקים
  על קופת המדינה במימון דמי אבטלה אך ספגו ירידה בהכנסותיהם.

  
  הגדרות

  
  המנהל 

  .1959 –מנהל שירות התעסוקה שמונה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 
  

  השכר המזערי
ש"ח, ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו  1,875 –ש"ח, ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם  3,300
לתקנות שכר מינימום  4מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה  ר המעיד על החלטה למתן שכראישו

  מותאם לעובד עם מוגבלות.
  

 לחוק שכר מינימום : 3לצורך רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב להלן סעיף  •
ד יום עיהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, ב 2השכר שיובא בחשבון לעניין סעיף   )א(

 בודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.ע
 לעניין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים :  )ב(

 שכר יסוד או שכר משולב. )1(
 תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב. )2(
 תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. )3(

משמרות, פרמיה ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה ב           
מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, החזר הוצאות 

  לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
  
  
  

  האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלוונטי או ייעוץ מקצועי.
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  מעסיק

  למעט : – מעסיק
 המדינה. •
לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק  21כהגדרתו בסעיף גוף מתוקצב  •

 החברות הממשלתיות.
לחוק יסודות התקציב שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או  32גוף נתמך כהגדרתו בסעיף  •

 .25%, עמד על לפחות 2019בעקיפין, ושסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 
 קופת חולים. •
 לחוק יסודות התקציב. 21אות כהגדרתו בסעיף תאגיד ברי  •
מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום השתתפות הממשלה  •

 לפחות מתקציבו. 40%, היה 2019בתקציבו, בשנת 
לחוק המועצה להשכלה גבוהה, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר  9מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  •

שכלה גבוהה, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום מאת המועצה לה
 לפחות מתקציבו. 40%, עמד על 2019השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 

  
  מצבת עובדים לחודש מסוים

מספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו. לעניין זה לא יובאו בחשבון 
יו בחופשה ללא תשלום, באותו החודש, כולו או חלקו, אלא אם כן שבו לעבודה עובדים שפוטרו או שה

  באותו חודש.
  

  עובד מוכר
  עובד מוכר הוא עובד שמתקיימים בו כל אלה :

 תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור, העובד אצל מעסיק, בישראל או באזור. .1
סיק ניכה מס משכרו, אם ניכוי ) לפקודה, והמע2(2הכנסתו מהמעסיק מתחייבת במס לפי סעיף  .2

 כאמור מתחייב.
 הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכו אותם, אם ניכוי כאמור מתחייב. .3

  עובד מזכה
 עובד מזכה הוא עובד מוכר שמתקיימים לגביו כל אלה :  )א(

רי שכרו אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק לפי חוק זה הוא בגובה השכר המזע )1(
 לפחות.

 מתקיים לגביו אחד מאלה : )2(
 –שנים והוא טרם הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד  18מלאו לו   )א(

  ומתקיים לגביו אחד מאלה : 2004
הוא נרשם והתייצב (אם נדרש להתייצב) כדורש עבודה בלשכת  –עובד מובטל  .1

ד החל במועד רישומו , ולא עב28.2.2020ועד  1.1.2020התעסוקה בתקופה שמיום 
  .30.4.2020כאמור עד 

ועד  1.3.2020 –הוא פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בתקופה שמיום ה  .2
 או שתקופת הלידה וההורות שלו, כולה או חלקה, הייתה בתקופה  30.4.2020

האמורה, ועבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחופשה ללא תשלום או  .3
 .2020הלידה וההורות בחודש פברואר  לפני שהחלה תקופת
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  –לעניין פסקת משנה זו  
, והצהיר שפוטר או הוצא 30.4.2020יראו עובד שנרשם בלשכת שירות התעסוקה עד   )א(

לפי העניין אלא לחופשה ללא תשלום, כמי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, 
 אם כן הוכח אחרת.

יראו עובד שלא נרשם בלשכת שירות התעסוקה עד היום הקובע, כמי שפוטר או   )ב(
הוצא לחופשה ללא תשלום, לפי העניין, אם שוכנע המנהל כי העובד אכן פוטר או 

 הוצא לחופשה ללא תשלום עד המועד האמור.

נק הסתגלות מיוחד, בעד חודש                                                                    (ב)  הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות מע  
  ).67(עובדים מעל גיל  2020מאי 

  .2020(ג)   הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד חודש מאי                    
, לרבות בשל כך שהוארכה לגביו        תקופת 2020בטלה בעד חודש מאי (ד)  הוא זכאי לדמי א                    

  התשלום המרבית לדמי אבטלה.
                         

 על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שמתקיים בו אחד מאלה לא ייחשב עובד מזכה לפי חוק זה :  )ב(
או לאחריו, ולעניין  1.3.2020הוא המעסיק או קרובו של המעסיק שעבד אצלו לראשונה ביום  )1(

הוא בעל שליטה בתאגיד, מנהל בתאגיד או קרובו של מנהל התאגיד או של בעל  –תאגיד 
 השליטה בו שעבד אצלו לראשונה במועד האמור או לאחריו.

בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם,  –"קרוב"  –לעניין זה 
 , לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב.חם, חמות, נכד או נכדה

 הוא עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים. )2(
שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש  )3(

 המענק למעסיק מהמדינה.
  
  

  מי זכאי למענק
  מעסיק יהיה זכאי למענק אם נתקיימו בו כל אחד מאלה

ביטוח לאומי על פתיחת עסקו ופתיחת תיק ניכויים (בהתאמה) דיווח לרשות המסים בישראל ול .1
 .2020במאי,  31ולא דיווח על סגירת עסקו עד  2020בפברואר,  29עד יום 

  .2019הוא ניהל פנקסים (מי שחייב בניהולם) לשנת המס  .2

  

 תשלום המענק

בעד כל עובד  2020למעסיק זכאי ישולם מענק חודשי בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר  •
 מזכה שמתקיים לגביו אחד מאלה :

הוא הועסק אצל המעסיק בחודשים המזכים למענק (יוני עד ספטמבר) מעבר למצבת  .1
עד  19.4.2020, ומועד תחילת עבודתו היה בתקופה שמיום 2020העובדים לחודש מרס 

30.4.2020. 
עבר למצבת הוא הועסק אצל המעסיק בחודשים המזכים למענק (יוני עד ספטמבר) מ .2

 .2020, ומועד תחילת עבודתו היה בחודש מאי 2020העובדים לחודש אפריל 
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  חודשי תשלום המענק
סכום המענק המגיע בעד כל עובד   

  מזכה (בש"ח)
      

  875    יוני
  875    יולי

  875    אוגוסט
  875    טמברספ

      
סה"כ סכום המענק המצטבר (בהנחה 
שמועד תחילת עבודתו של העובד 

או מחודש  19.4.2020המזכה היה מיום 
  3,500    מאי)

  
 15או בחודש מאי לפי העניין, אין חובה שיהיה מועסק  19.4.2020הערה : מדובר בעובד שהחל לעבוד מיום 

 ).24.5.2020 –ל לעבוד ב יום באותה התקופה (לדוגמה, עובד מזכה שהתחי
, בעד כל עובד 2020למעסיק זכאי ישולם מענק חודשי בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר  •

לחודש ועבד  15 –מזכה שהועסק אצלו (בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מה 
 2020אי אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות) מעבר למצבת העובדים לחודש מ

(במניין מצבת העובדים בחודש מאי יבואו בחשבון כל אותם העובדים המזכים שקדמו לחודש 
  :כדלקמן 2020מאי)  ומועד תחילת עבודתו היה בחודשים יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 

  
  

  חודשי תשלום המענק
סכום המענק המגיע בעד כל עובד   

  מזכה (בש"ח)
      

  1,875    יוני
  1,875    יולי

  1,875    אוגוסט
  1,875    ספטמבר

      
סה"כ סכום המענק המצטבר (בהנחה 
שמועד תחילת עבודתו של העובד 

    המזכה היה בחודש יוני)

7,500  
  
  

  
  

בעד  2020מעסיק יהיה רשאי לבחור שהמענק ישולם לו בשל כל אחד מהחודשים יולי עד אוקטובר  •
הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר כל עובד בעד כל עובד מזכה שהועסק אצלו (בחודש 

לחודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות) מעבר למצבת העובדים  15 –מה 
(במניין מצבת העובדים בחודש יוני יבואו בחשבון כל אותם העובדים המזכים  2020לחודש יוני 

יה בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר שהוחזרו לעבודה שקדמו לחודש יוני) ומועד תחילת עבודתו ה
 כדלקמן: 2020או אוקטובר 
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  חודשי תשלום המענק
סכום המענק המגיע בעד כל עובד   

  מזכה (בש"ח)
      

  1,875    יולי
  1,875    אוגוסט

  1,875    ספטמבר
  1,875    אוקטובר

      
סה"כ סכום המענק המצטבר (בהנחה 

שמועד תחילת עבודתו של העובד 
  7,500    המזכה היה בחודש יולי)

  
מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד  •

 המזכה את השכר הגבוה ביותר, בהתאם להצהרת העובד.

  

  בקשה לקבלת המענק
 

ל בקשה לקבלת מענק לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק, מעסיק זכאי יגיש למנה  )א(
 ימים מתום אותו חודש. 60 –לא יאוחר מ 

 בקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל אלה :  )ב(
מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה, ולעניין מעסיק  –לעניין מעסיק שהוא חברה   )1(

 ק.תיק הניכויים של המעסי –שאינו חברה 
 קיומם של תנאי הזכאות למענק, כאמור לעיל. )2(
מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא  )3(

 תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק.
 העובד). –שם העובד המזכה שבעד מתבקש המענק (בסעיף קטן זה  )4(
 העובד.מספר הזהות של  )5(
 מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק. )6(
כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, ואם משולם לו שכר מינימום  )7(

יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם  –מתואם 
 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות. 4לתקנה 

 עובד מועסק במשרה מלאה או חלקית.אם ה )8(
 כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה". )9(
כי הוא מאשר שפרטי חשבון הבנק שאליו ישולם המענק הם הפרטים המעודכנים ברשות   )10(

כי הוא  –המסים בישראל, ואם לא היו פרטי חשבון הבנק מעודכנים ברשות המסים בישראל 
 רשות המסים בישראל ולעדכן את הפרטים כאמור.מתחייב לפנות ל

 פרטי חברת חילול השכר שמספקת לו שירותים, אם יש כזו. )11(
תנאי לאישור בקשה למענק בידי מעסיק הוא שהעובד המזכה שבעדו מתבקש המענק הגיש   )ג(

הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה או בדרך אחרת שקבע המנהל, ואם הוא 
 לגבי המעסיק העיקרי : –תר ממעסיק אחד מועסק אצל יו

 העובד). –שם העובד המזכה (בסעיף קטן זה  )1(
 מספר תעודת הזהות של העובד. )2(
 מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק. )3(
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מזערי לפחות ואם משולם לו שכר מינימום כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר ה )4(

יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם  –מתואם 
 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות. 4לתקנה 

 אם הוא מועסק במשרה חלקית או מלאה. )5(
  כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה". )6(
יצרף לבקשה מסמכים  –) לעיל 2אם מתקיים לגביו האמור בהגדרת עובד מזכה סעיף (א) ( )7(

 המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחופשה ללא תשלום בתקופה האמורה באותה פסקה.
שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק המשלם לעובד שכר  –אם הוא מועסק במקום עבודה נוסף  )8(

 גבוה יותר.
מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה, ולעניין מעסיק  –חברה לעניין מעסיק שהוא  )9(

 תיק הניכויים של המעסיק. –שאינו חברה 

  

  נקודות נוספות

 בחוק ניתנה זכות ערעור. •
אם שולם למעסיק סכום מענק העולה על הסכום לו הוא זכאי, המעסיק יחזיר את ההפרש (סכום  •

 ד ליום ההחזר.היתר) בתוספת הפרשי הצמדה מהיום ששולם וע
 לחוק מס ערך מוסף. 12מענק זה לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק לפי סעיף  •
תשלום המענק יהיה לכל מעסיק זכאי, ללא קשר לפגיעה שלו כתוצאה ממשבר הקורונה וכבר  •

 מהעובד הראשון שהוחזר.
תשלום על ידי רשות יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד וכן יבוצע ה 21נקבע כי בתוך  •

 המסים או באמצעות משרד אחר שיקבע שר האוצר.

  
  

  האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלוונטי או ייעוץ מקצועי.

 


