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 לכל חברי ההתאחדות                                                            
 26 /    2020חוזר מנכ"ל                   

 
 לכבוד

 המנהל/ת הכללי/ת  
 
 

 נכבדי/תי
 

 
 , אחזקה ושיווק השקעות הון –המענקים לשימור עובדים השקת מסלול 

 
לבשר על פתיחת    יםמתכבד   ואנ התמודדות עם המשבר הכלכלי,  סיוע ב ל כחלק מהתוכנית הכלכלית  

לעסקים  מענקי שימור עובדים לסיוע בעבור השקעות הון, הוצאות שיווק ואחזקה למסלול ההגשה 

 . מיליון ₪ לפחות 20של מחזור שנתי  , בעלותתעשייה  וחברות

לביצוע השקעות מזכות ל  םזכאי  ויהי  וחברותים  מפעל,  המסלול החדשבמסגרת   תקציב מאושר 

  000004,1,עד  מהתקציב המאושר ו  50%, ולקבלת מענק בשיעור של עד  ₪ לעובד  7,000בגובה של  

₪ . 

 

 לקבלת המענק 'עסק זכאי' 

עובדים של    –  שימור  בשיעור  עובדים  שימרו  בכל הארץ אשר  לשנת    75%מפעלים  )ביחס  לפחות 
 . (, ואשר מעוניינים לבצע השקעות )השקעות הון, הוצאות שיווק והוצאות אחזקה( במפעלם 2019

אפריל או  -בחודשים מרץלפחות    25%ירידה בהיקף המכירות בשיעור של    –   ירידה בהיקף המכירות
 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.   2020יוני  -מרץ

 

 מזכה לקבלת מענק ה התקרת השקע

, בהתאם  3-6/2020או לחילופין בחודשים    3-4/2020מספר משרות המינימלי שהועסקו בחודשים 
 , כמפורט להלן:₪ 7,000 -לבחירת החברה כשהוא מוכפל ב

מחזור פעילות  

 2019בשנת 

מספר משרות מזכה  

 מקסימלי 

  תקציב תקרת

 *  השקעה מאושרת
 סכום מענק מקסימאלי 

 ₪   350,000 ₪  700,000 100 מיליון ₪  20-100

 ₪   700,000 ₪  1,400,000 200 מיליון ₪  100-200

 ₪   1,050,000 ₪  2,100,000 300 מיליון ₪  200-400

 ₪   1,400,000 ₪  2,800,000 400 מיליון ₪  400מעל 

 

 מהיקף ההשקעה המאושרת 50%גובה המענק יהיה בשיעור מקסימלי של  



 

 

 

 

 

 השקעות מזכות לקבלת המענק

 השקעות ברכישת מכונות וציוד חדש והתקנת ציוד זה, וכן, השקעות במערכות  – הוניות השקעות

 .והתאמות במבנה המפעל התעשייתי הרשומים כרכוש קבוע בספרי החברה

 

 – רכות השקעות

למעט עלות שכר עובדים )מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות  הוצאות אחזקת .1
 .'בגין טיפול שוטף, שמירה על תקינות וכד, (עבודות האחזקה בגין

 
 . להוראה 3.4.2בהתאם לכל דין, וכמפורט בסעיף  הבאת מומחים מחו"ל .2

 
 .הוצאות שיווק .3

 

   לחץ כאן –למידע נוסף 

 

 לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידהלפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות אל 

  Danielp@industry.org.il | 3319433-052| דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות 

 avivh@Industry.org.il  |  6893720-052| לייעוץ עסקי וחדשנות   היחידה, מנהל אביב חצבני

 

 בברכה,

 

 רובי גינל 
 מנכ"ל 

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
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