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 19/21 חוזר מנכ"ל 
 לכבוד

 המנהל/ת הכללי/ת  
 

 נכבדי/תי
 

 מענקי סיוע לעסקים בעד שימור עובדים 
 

)או לחילופין    2020אוקטובר    -מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר  הינו    הסיוע
שמחזור העסקאות שלהן בתקופת  (, לעסקים וחברות  2020דצמבר    –"לתקופה המאוחרת" נובמבר  

 .  לפחות  25%- הזכאות ירד ב
 

לתכנית  בקשות  ב  הגשת  הסתיימה  אולם31.8.2021-זו  מרשות    ,  תשובות  בקבלת  עיכובים  בשל 
, הוחלט לאפשר  2020אוקטובר  -עבור החודשים ספטמברשימור עובדים  המיסים על הזכאות למענק  

ה מיום  המיסים  מרשות  תשובות  ושקיבלו  למענק  בקשה  עדיין  הגישו  שלא    24.8.2021-לעסקים 
 ואילך, להגיש בקשה למענק. 

 
 :הבאים במקרים 8.01.2022- להגשת בקשה תישאר פתוחה עד ה האפשרות

 

הוא   • על המכתב  )בתנאי שהתאריך  החלטה מרשות המיסים  קיבלו מכתב  עסקים שכבר 
 .  (24.8- לאחר ה

עדיין נמצאות בהשגה או בערעור מול   • עסקים שטרם קיבלו תשובה משום שבקשותיהם 
   רשות המיסים.

 
 

 קהמענ גובה
 

ל,  מזכה  לעובד₪    5,000 העסקאות בהתאם  במחזור  הירידה  העסק    היקף  ל של  אחוז  ובהתאם 
הזכאות  העובדים ששימר העסק במהלך תקופ ינואר  ת  בחודשים  העובדים  למצבת    – בהשוואה 

 . 2020פברואר 
 

 ואחוז שימור העובדים העובדים המזכים במענק בהתאם להיקף הירידה במחזור העסקאות
 

שיעור הירידה  
 המכירות במחזור 

 אחוז 
 שימור העובדים

 עובד הזכאי למענק 

 מהמצבה  80%נוסף מעל בעבור כל עובד   לפחות 80% 40%עד   25%
 מהמצבה  70%נוסף מעל בעבור כל עובד   לפחות 70% 60%עד   40%
 מהמצבה  55%נוסף מעל בעבור כל עובד   לפחות 55% 80%עד   60%

 מהמצבה  40%נוסף מעל בעבור כל עובד   לפחות 40%   80%מעל 
 
 
 



   

 

 
 
 

 
 

 :דגשים נוספים
 
עסק שקיבל מענק עידוד תעסוקה משירות התעסוקה עבור חודש ספטמבר ו/או חודש אוקטובר   .1

 , סכום המענק עבור חודשים אלו יקוזז מסכום מענק שימור עובדים, ככל שיאושר.2020
 

מענק מתוקף תוכנית הסיוע לקליטת עובדים    לא ניתן לקבל את המענק במידה וקיבל העסק .2
של רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה    4.17נוספים בעסקים בישראל מתוקף הוראת מנכ"ל  

 במשרד הכלכלה והתעשייה. 
 

מסלול השקעות הון שימור עובדים מתוקף הוראת  בניתן לקבל מענק זה במקביל לסיוע הניתן   .3
 . התעשייהשל רשות ההשקעות ופיתוח  4.62מנכ"ל  

 

  לחץ/י כאן.למעבר לסימולטור לחישוב גובה מענק שימור עובדים  -
 

 (עמודבתחתית ה   -הגשת הבקשה  )  לחץ/י כאן  –  ופרטים נוספים  להגשת בקשה למענק -
 
 
 וחדשנות  עסקי לייעוץ היחידהניתן לפנות אל ץ ייעופרטים נוספים ול
 

  liors@industry.org.il | 6289962-052| לייעוץ עסקי וחדשנות   היחידה , כלכלן ליאור שחר

 elad@Industry.org.il  |  7194700-005| לייעוץ עסקי וחדשנות  היחידה, מנהל אלעד נצר
 
 
 

 בברכה,
 

 נתנאל היימן 
 מנהל אגף כלכלה 

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km34.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km21.aspx?s=09
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km21.aspx?s=09
mailto:liors@industry.org.il
mailto:elad@Industry.org.il

