
דיווחת לרשות המיסים על פתיחת עסק עד 29/2/2020 ולא דיווחת  
על סגירתו עד 31/5/2020

העובד בגינו מתקבל המענק הוא תושב ישראל העובד בישראל או באזור 

הכנסת העובד חייבת במס ובדמי ביטוח לאומי, שנוכו משכרו כנדרש בחוק 

א. מלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל פרישה ומתקיים לגביו אחד מאלה: 
 1. נרשם כדורש עבודה מיום 1/1/2020 ועד 29/2/2020, ולא עבד החל במועד רישומו כאמור עד 30/4/2020

 2. פוטר או הוצא לחל"ת או שתקופת הלידה וההורות שלו בתקופה מיום 1/3/2020 ועד 30/4/2020 ועבד אצל המעסיק 
      בחודש פברואר 2020

ב. זכאי למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה בעד חודש מאי 2020
ג. זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020

ד. זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020

חלופה א'       
מעסיק זכאי למענק חודשי עבור עובד שעמד בתנאים דלעיל בשל כל אחד מהחודשים יוני - ספטמבר 2020       

בעד עובד שהועסק אצלו בחודש קבלת המענק מעבר למצבת העובדים בחודש מרץ 2020  ומועד תחילת עבודתו מיום  19/4/2020  
עד יום  30/4/2020  - 875 ש"ח.       

בעד עובד שהועסק אצלו בחודש קבלת המענק מעבר למצבת העובדים בחודש אפריל 2020 ומועד תחילת עבודתו בחודש  
מאי 2020  -  875 ש"ח.       

בעד עובד שהועסק אצלו בחודש קבלת המענק מעבר למצבת העובדים בחודש מאי  2020 ומועד תחילת עבודתו באחד מהחודשים   ומועד תחילת עבודתו באחד מהחודשים  
יוני - ספטמבר 2020 -  1,875 ש"ח.       

העובד,  בחודש  הראשון לעבודתו החל לעבוד לא יאוחר מה - 15 לחודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות.     
  

חלופה ב'      
מעסיק רשאי לבחור קבלת מענק בסכום של 1,875 ש"ח בכל אחד מהחודשים יולי - אוקטובר 2020.      

בעד עובד שהועסק אצלו בחודש קבלת המענק מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020 ומועד תחילת עבודתו באחד מהחודשים  
יולי - אוקטובר 2020.      .      

העובד,  בחודש  הראשון לעבודתו החל לעבוד לא יאוחר מה - 15 לחודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות.     

המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב במע"מ.   
ניתן להגיש בקשה למענק תוך 60 ימים מתום החודש שלגביו מתבקש המענק.   

*המידע המוצג הוא כללי בלבד ואינו מחליף את הוראות החוק.   

ניהלת פנקסים (מי שחייב בניהולם) לשנת המס 2019

שכר העובד בעד כל חודש בגינו מתבקש מענק הוא לפחות 3,300 ש"ח 
ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם 1,875 ש"ח 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק 

דיווחת לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד 29/2/2020 ולא  
דיווחת על סגירתו עד 31/5/2020

העובד הוא המעסיק, בעל שליטה, מנהל או קרובו של אחד מאלה,  
שעבד לראשונה ביום 1/3/2020 או לאחריו 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק העובד הוא עובד זר 

עובד ששולמו בעדו למעסיק מהמדינה, כספים לצורך עידוד תעסוקה או  
הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק 

לא זכאי למענק 

לא זכאי למענק העובד עונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים: 

בדיקת זכאות מענק למעסיקים לעידוד תעסוקה 
 עיקרי התנאים* 


