 19יולי 2020
מענק לעידוד תעסוקה-להחזרת עובדים מחל"ת
ביום  16.6.20פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד התעסוקה המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו
עובדים במהלך החודשים אפריל-אוקטובר . 2020
המענק ישולם ב 4-פעימות :עד סך של  7,500שח בגין כל עובד שהוחזר לעבודה החל מחודש יוני
( 1,875שח לחודש) ועד סך של  875( 3,500שח לחודש)בגין כל עובד שהוחזר במהלך מאי.
את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מיום 16.7.20
רצ"ב טופס למילוי רשימת העובדים שעבורם אמור להתקבל המענק.
המסמכים שצריכים להיות מצורפים הם:
 .1אקסל.
 .2הצהרת מעביד.
 .3הצהרת עובד.

הנחיות:
קובץ האקסל שלפניכם נועד לסייע באיסוף פרטיהם של "עובדים מזכים" ולחסוך את הצורך בהזנה
ידנית של פרטי העובדים .את פרטי העובדים הנחוצים תוכלו לאסוף באופן ידני ,או בעזרת מערכות
הניהול של העסק .בעת מילוי הקובץ יש לשמור על המבנה שלו ועל חוקיות השדות  -קובץ שהנתונים בו
לא יוזנו על פי ההוראות לא ייקלט במערכת.
עבור כל "עובד מזכה" תדרשו להזין את הפרטים הבאים :
שם מלא ,מספר תעודת זהות ,האם העובד עבד בעסק טרם ה ,01.03.2020-מועד החזרה או הקליטה
בעסק ,מספר שעות העבודה החודשיות של העובד בחודש בגינו מבוקש המענק ,מספר הטלפון של
העובד ,כתובת המייל של העובד ותחום העיסוק של העובד .
כמו כן ,בעמודה ייעודית בטבלת האקסל תדרשו לסווג כל אחד מ"העובדים המזכים" באחת משלוש
קבוצות :
א .עובד המועסק בעסק ונרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה עד ה 30-באפריל.

ב .עובד המועסק בעסק ולו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה או מענק הסתגלות עבור חודש מאי ,או
שתקופת הלידה וההורות של העובד/ת (כולה או חלקה) הייתה בחודשים מרץ או אפריל  2020ובחודש
פברואר
העובד/ת עבד/ה בעסק.
ג .העובד פוטר או הוצא לחל"ת בחודשים מרץ או אפרי ל ולא נרשם בלשכת התעסוקה עד ה30-
באפריל להזכירכם ,עבור עובדים שיסווגו לקבוצה ג' תדרשו בעת הגשת הבקשה לספק מסמך אישור
פיטורין או אישור יציאה לחל"ת .
שימו לב ,סדר העובדים בקובץ האקסל יכול להיות משמעותי :הזכאות שלכם למענק תבחן על בסיס
הגידול הרלוונטי במצבת העובדים שלכם והסדר שבו תזינו את פרטי העובדים .לדוגמא ,אם הגידול
הרלוונטי (במסלול שבחרתם) הוא גידול של שמונה עובדים ,רק שמונת העובדים הראשונים
שתדווחו עליהם יילקחו בחשבון בבדיקת זכאותכם .לעניין מצבת עובדים -כל העובדים בחברה
ייחשבו ,גם עובדים זרים וגם עובדים שלא הוצאו לחלת/פוטרו.
מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד ,ישולם למעסיק זכאי המשלם לעובד
המזכה את השכר הגבוה ביותר ,בהתאם להצהרת העובד .יובהר כי עובד יהיה רשאי להחליף בין
המעסיק בחודשים המזכים.
אם מעסיק גייס עובד חדש שפוטר או יצאה לחופשה ללא תשלום בתקופה שמיום ה 1.3.2020-ועד
 30.4.2020אצל מעסיק אחר ,הוא יוכל להיות זכאי לקבלת מענק בגינו ככל שהוא עומד ביתר התנאים.
הכנו עבורכם כמה הוראות כלליות שיסייעו במילוי קובץ האקסל:
•

השם הפרטי של העובד ושם משפחתו של העובד צריכים להיות נאמנים לשם העובד המופיע
במרשם האוכלוסין.

•

מספר תעודת הזהות של העובד צריך להיות מספר בן  9ספרות ,כולל ספרת ביקורת .אין להזין
לוכסן או מכף.

•

תאריך החזרה או הקליטה של העובד צריך להיות מוזן בפורמט של .dd/mm/yyyy

•

עבור מספר שעות העבודה שהעובד עבד בחודש בגינו מתבקש המענק יש להזין מספר חיובי.

•

מספר הטלפון של העובד צריך להיות מספר בן  10ספרות .יש להזין ספרות בלבד.

•

כתובת המייל של העובד צריכה להיות כתובת מייל במבנה תקין .

•

בעמודה "סוג העיסוק של העובד" ניתן לבחור עיסוק מתוך רשימה נפתחת.

הבקשה תוגש על ידי המעסיק לא יאוחר מ 60-ימים מתום החודש לגביו מבוקש המענק (כל חודש
בנפרד) ,בצירוף הצהרה של המעסיק על כל אלה:
 .1מעסיק שהוא חברה  -מספר החברה ותיק הניכויים של החברה ,מעסיק שאינו חברה  -תיק
הניכויים של המעסיק ;
 .2קיומם של תנאי הזכאות למענק ;
 .3מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא
תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק ם העובד
המזכה שבעדו מתבקש המענק ;
 .4מספר הזהות של העובד ;
 .5מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק ;
 .6כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות ,ואם משולם לו שכר מינימום
מותאם  -יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם
לסעיף  4לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות ;
 .7אם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית ;
 .8כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה;
" .9אישור בדבר פרטי חשבון בנק המופעים ברשות המיסים ;
 .10פרטים דבר תוכנת השכר בה הוא עושה שימוש (אם בכלל).

לבקשה תצורף הצהרה של העובד המזכה שתכלול את הפרטים הבאים:
 .1שם העובד המזכה.
 .2מספר תעודת הזהות של העובד.
 .3מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק.
 .4כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות ,ואם משולם לו שכר מינימום
מותאם -יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם
לתקנה  4לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות.
 .5אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית.
 .6כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה".
 .7אם מתקיים לגביו אחד מאלה :
o

עובד מובטל  -הוא נרשם והתייצב (אם נדרש להתייצב) כדורש עבודה בלשכת
התעסוקה בתקופה שמיום  1.1.2020ועד  ,28.2.2020ולא עבד החל במועד
רישומו כאמור עד  30באפריל ; 2020

o

הוא פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בתקופה שמיום ה 1.3.2020-ועד
 30.4.2020או שתקופת הלידה וההורות שלו ,כולה או חלקה ,הייתה
בתקופה האמורה ,ועבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחופשה
ללא תשלום או לפני החלת תקופת הלידה וההורות(חופשת לידה) בחודש
פברואר .2020
יצרף לבקשה מסמכים המעידים על פיטוריו או הוצאתו לחופשה ללא תשלום
בתקופה האמורה באותה פסקה.

 .8אם הוא מועסק במקום עבודה נוסף -שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק המשלם לעובד שכר
גבוה יותר.
 .9לעניין מעסיק שהוא חברה -מספר החברה ומספר תיק הניכויים של החברה ,ולעניין מעסיק
שאינו חברה -תיק הניכויים של המעסיק.

