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 נכבדי/תי
 

 פתיחת האפשרות לבקשת מענקים להחזרת או קליטת עובדים מחל"ת  הנדון: 
 

) ברצוני לעדכן כי   או החזרת  ו/עבור קליטת עובדים חדשים  (, נפתחה באפשרות להגשת מענקים  15.7.2020היום 
 –חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה  , זאת בהתאם ללאור משבר הקורונה  עובדים אשר הוצאו משוק העבודה

 . 2020- נגיף הקורונה החדש(, התש"ף
 

 ?כיצד מקבלים את המענק
 הקישור יש להיכנס למנגנון הגשת הבקשה באתר שירות התעסוקה או באמצעות .1
  הקישור להגיש בקשה למענק באמצעותעל המעסיק  -מעסיקים .2
 הקישור באמצעותלעבודה  הצהרה בדבר חזרתו  במקבילל העובד למלא , עבנוסף .3
  לסימולטור לצורך בירור הזכאות למענק ניתן להיכנס .4
 

 :הכללים בתוכנית המענקיםלהזכירכם, להלן עיקר 
 
   – גובה המענק .1

 2020בתקופה שבין יוני    ,בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד  ,ארבע פעימותב  יינתן סכום המענק   .1.1
 . 2020עד אוקטובר 

 
 : גובה המענק ומועדי התשלום הינם בהתאם למועד החזרת ו/או קליטת העובד לעבודה, כלהלן  .1.2

 

https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/homepage/
https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/employers_main/2choose/
https://govextra.gov.il/ies/employers-grant/employees/
https://www.gov.il/apps/taasuka/simulator/index.html


 

 

  – למענק קריטריונים לקבלתה .2
 עובדים בעלי תעודת אזרחות ישראלית בלבד, כלהלן: .2.1

ולא עבד   29.2.20  -לבין ה  1.1.20  -מי שנרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה בתקופה שבין ה .א
 לבין גיל פרישה.  18, והוא בין גיל 30.4.20 -החל ממועד רישומו עד ה

, וכן עבד אצל 30.4.20  -ל  1.3.20  -ימים או יותר, בתקופה שבין ה  30  למשךמי שפוטר או הוצא לחל"ת   .ב
 לבין גיל פרישה.  18, והוא בין גיל 2020בחודש פברואר  אותו לחל"ת אותו מעסיק שפיטר או הוציא

 : מי שזכאי לאחד התשלומים הבאים . ג
 . 2020במסגרת תקנות נגיף הקורונה, עבור חודש מאי , ומעלה 67מענק הסתגלות מיוחד לבני .  1ג.
 . 2020גמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי .  2ג.
 .  2020דמי אבטלה עבור חודש מאי .  3ג.
 

  –לעניין עובדים עם מוגבלות שמשתכרים שכר מינימום מותאם , לפחות ₪ לחודש 3,300 העובד הינו  שכר .2.2
   .ש"ח לפחות 1,875

                                      ובמשמרות. ם בגין עובדים במשרות חלקיותלקבל מענק גניתן  .2.3
 .  מתום אותו החודשימים  60תוך , הגשת הבקשה למענק, בעבור כל אחד מהחודשים .2.4
 )שנקלטו או הוחזרו( שניתן לקבל בגינם את המענק.   אין מגבלה על מספר העובדים .2.5
 בעבור כל עסק.  אין תקרה מענק מקסימאלית .2.6

 
 : לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות באגף כלכלה
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 בברכה,
 

 רובי גינל 
 מנכ"ל 
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