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 2020ביוני  9 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונה נושא:בעדכונים  – 11מס' הנדון: חוזר 
 חוק מענק עידוד תעסוקה

 
 

 www.wke.co.il/https//: שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד: קודמיםבהמשך לחוזרים 

 :ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונההרינו להציג לכם עדכונים נוספים בנושא: 

 
 2020-הצעת חוק מענק עידוד תעסוקה )הוראת שעה(, התש"ף .1

על מנת להניע מחדש את שוק התעסוקה ולצמצם את שיעורי האבטלה הגבוהים שנגרמו  .א

כתוצאה ממשבר הקורונה, פורסמה הצעת חוק שמטרתה לתת תמריץ כספי למעסיקים אשר 

 יחזירו עובדים למעגל התעסוקה ו/או יקלטו עובדים אשר הוצאו ממעגל התעסוקה. 

מענק בגין החזרת עובדים/קליטת עובדים בהתאם להצעת חוק שפורסמה יוענק למעסיקים  .ב

. יודגש כי מדובר, בשלב זה, בהצעת חוק בלבד שעדיין 2020ספטמבר  -חדשים בחודשים מאי

 לא עברה ולא אושרה כחוק . לפיכך, ייתכן ויחולו שינויים בהוראות החוק הסופיות.

 מסלולים: בשניהמענק ישתלם  .ג

מעסיק ,אשר במהלך התקופה -31.5.20ומסתיימת ביום  19.4.20 תקופה המתחילה ביום (1

, יקלוט לעבודה עובד חדש שהוצא ממעגל התעסוקה או יחזיר לעבודה עובד שהוצא נ"לה

 3,500 לחודש )מענק מרבי בסך₪  875 יום לפחות, יזכה במענק של 30לחל"ת לתקופה של 

 . (לעובד₪ 

, אשר במהלך מעסיק – 2020בספטמבר  15ומסתיימת ביום  1.6.20יום תקופה המתחילה ב (2

יקלוט לעבודה עובד חדש שהוצא ממעגל התעסוקה או יחזיר לעבודה עובד התקופה הנ"ל, 

 לחודש )מענק מרבי₪  1,875של  יום לפחות, יזכה במענק 30שהוצא לחל"ת לתקופה של 

 .(לעובד₪  7,500של 

 למועד תחילת עבודה:להלן טבלה המציגה את סכומי המענק עבור כל עובד בהתאם  .ד
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סה"כ מענק כוללמס' חודשי מענקמענק חודשיתאריך חזרה לעבודה

87543,500עד 15 במאי

1,87547,500עד 15 ביוני

1,87535,625עד 15 ביולי

1,87523,750עד 15 באוגוסט

1,87511,875עד 15 בספטמבר

https://www.wke.co.il/
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סכומי המענק הכולל המוצגים בטבלה בסעיף ד' לעיל הינם בהתבסס על ההנחה שהמעסיק  .ה

 2020בספטמבר  30יעסיק באופן רצוף את העובד הנוסף ממועד תחילת העסקתו ועד ליום 

, 2020 בספטמבר 30אם המעסיק יסיים את עבודתו של העובד הנוסף לפני לפחות. יודגש כי 

 ישולם למעסיק מענק רק בגין החודשים בהם העובד הועסק.

לחודש השוטף מבלי שתיפגע הזכאות לקבלת מענק  15ניתן לקלוט/להשיב עובד לעבודה עד  .ו

לחודש השוטף, הזכאות  15בעבור אותו חודש. במידה והעובד ייקלט/יוחזר לעבודה לאחר 

 הפעימות של המענק יקטן בהתאמה.למענק תחול רק מהחודש העוקב לחודש השוטף ומס' 

 

המשמעות המעשית )בהינתן שהצעת החוק תאושר בהתאם למתווה הצעת החוק שפורסמה(, 

ויעסיקו עד סוף ספטמבר לפחות  15.6.20היא שמעסיק שיקלוט עובד/יחזיר עובד מחל"ת עד 

 ₪.  7,500יהיה זכאי לקבלת מענק מלא בסך 

 

 ₪. 3,300יובהר כי המענק ישתלם רק בעבור עובדים ששכרם החודשי הינו לפחות  .ז

בעבור  2020אוקטובר -בחודשים יולי פעימות חודשיות שוות 4-המענק ישולם למעסיק ב .ח

 .2020ספטמבר -יוני בחודשים העסקה

חישוב תוספת העובדים בגינם ישולם המענק יתבצע עפ"י מס' העובדים בחודש שקדם לחודש  .ט

תוספת העובדים בגין חודשים יוני ואילך תחושב בהשוואה למס' העובדים . בגינו ניתן המענק

 .2020בחודש מאי 

    יום מתום החודש בגינו מוגשת הבקשה   60תוך  הגשת בקשה מקוונתהמענק ישולם בכפוף ל .י

טרם פורסמו  (.2020) לדוג': בגין חודש יוני יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד סוף אוגוסט 

 ההוראות לאופן הגשת הבקשות.

 2020המענק ישולם רק למעסיק שמנהל ספרים כחוק ושפתח את העסק שלו לפני חודש מרץ  .יא

 .2020ולא סגר את העסק שלו עד סוף מאי 

 "עובד נוסף" ייחשב אחד מאלה: -לצורך חישוב הזכאות למענק .יב

א עבד ממועד רישומו ועד ליום ול 2020בינואר  1עובד שנרשם בשרות התעסוקה לאחר יום  (1

 .2020באפריל  30

 .2020אדם שקיבל דמי אבטלה עבור חודש מאי  (2

 ומעלה. 67אדם שזכאי למענק הסתגלות לבני  (3

המענק ישולם רק למעסיק אחד של העובד. עובד שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד יבחר את  .יג

 המעסיק שיקבל את המענק בגין העסקתו.

 ת במס בידי המעסיק אולם לא יהיה חייב במע"מ.המענק יהווה הכנסה חייב .יד
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שטרם אושרה וכי ייתכן שהחוק  בלבד מדובר בהצעת חוקלמען הסדר הרינו להדגיש שוב כי  .2

 הסופי יאושר במתכונת שונה מהצעת החוק. 

 

סדר היום וכי אין במידע על הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים ש .3

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן 

 מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת.חלקי. 

 

אנו מאחלים לכם בריאות . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .4

 בהקדם. ה מלאהטובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגר

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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