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 2020באפריל  20תאריך: 
 

 
 

 מדינת ישראל
 משרד הכלכלה והתעשייה

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 
                                                            

  

 בעקבות משבר נגיף הקורונה לעסקיםנוהל להקלות  -מסלולי תעסוקה

  
 רקע:

  
השונים  במסלולי תעסוקהנוהל זה בא לקבוע הקלות בעקבות משבר נגיף הקורונה לתכניות 

 . 1ונוספים, בהקצאות השונות( 4.28, 4.20, 4.18, 4.17)לפי הוראות מנכ"ל 
 

בארץ ובעולם לא  עסקיםלרוב הצפוי כי עולמי בכל החזיתות.  נגיף הקורונה גרם למשבר
ובעמידה ידי ביטוי בביצוע התכניות יהיה קל להתאושש מהמשבר הנוכחי והדבר יבוא ל

 .ביעדי התעסוקה שנקבעו בכתב האישור

  
, ישנם שהותקנו לאור הנחיות הממשלה, כפי שאלו באות לידי ביטוי בתקנות שעת חירום

צו נאלשנם עסקים אשר יוים שסגורים כעת, חלק עובדים במתכונת חלקית/חירום, עסק
זמן לא מבוטל להתאושש לעסקים ייקח לפטר עובדים או להוציאם לחל"ת ונראה כי 

 . מהמשבר
  

 :תחולה
 

או על תקופות ) 2021מרץ  -2020 מרץ יםדיווחים שיתקבלו עבור חודשיחול על נוהל זה 
לאור זאת לאור ההערכה שהמשבר בשוק התעסוקה . (אחרות כפי שייכתב מפורשות בסעיף

, או מועדים אחרים כנקוב בנוהל, משבר נגיף הקורונה יחול שנה לפחות. לאחר מועד זה
 תיעשה הערכת מצב מחודשת. 

 
 הגדרות:

 . 4.17להוראת מנכ"ל  16סעיף בהתאם ל -"דיווחים"

 ₪. מיליוני  10 -פחתו מ 2019עסק בישראל אשר הכנסותיו בשנת  –"עסק זעיר" 

 
 תנאים:

 
מותנות בהגשת בקשה ונתונות אינן אוטומטיות אלא המפורטות בנוהל זה כלל ההקלות 
, "(ועדת משנהלהלן: ") שיוקם ברשות להשקעות לטובת העניין מקצועיצוות לשיקול דעת  

אי קיים קשר סיבתי בין ש ,באמצעות אסמכתאות ותיעוד ,וניח את דעתלאחר שהעסק י
  הקורונה. נגיף משבר לבין העמידה בכתב האישור 

                                                           
, אולם הנוהל חל על כלל 4.17לשם הנוחות, ההפניות לסעיפים בנוהל זה הינן למסלול תעסוקה לפי הוראת מנכ"ל  1

 המחויבים.מסלולי התעסוקה לפי הוראות המנכ"ל השונות, בשינויים 
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 שני ימי עבודהועדה ויינתן להם פרק זמן של ויועברו לחברי ה ועדת המשנה ההחלטות
במידה והחלטה לא  .ת להגיב, בטרם תועבר ההחלטה לעסקבמסגרתם תהיה להם הזדמנו

  תהיה מקובלת על חברי הועדה, הנושא יובא לדיון בפני הועדה. 
בעינם התנאים וההוראות הקבועים בהוראות המנכ"ל, הנהלים וכתבי האישור יתר 

 עומדים.
 

 ההקלות: 
 

  -ירידה במספר המשרות החדשות, תמהיל העובדים ועלות השכר אליהם התחייב העסק .1

  מצב קיים:

 5.1.1לפי סעיף מינימאלי הקבוע בהוראה ) למענק החל מגיוס מספר משרות זכאי עסק

 -5.1.2.4)סעיף  מסוים , עמידה בתמהיל עובדים(במינימום משרות 5 – 4.17הוראת מנכ"ל ל

,  ועמידה בתשלום עלות (מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך  70%לפחות 

 מהשכר הממוצע במשק(.  75% – 5.1.2.1סעיף מינימאלית )השכר 

 

 ההקלה:

מספר מ 20%של עד ירידה יאושרו תשלום מענקים בגין העסקה בפועל גם במקרה של 

הקבועים כתנאי סף בהוראות המינימאליים השכר עלות המשרות, תמהיל העובדים ו

מהשכר הממוצע  4.18ובמסלול  פחת משכר המינימוםילא הברוטו )ובלבד ששכר המנכ"ל 

 . (במשק

ניתן יהיה לאשר תשלום מענקים גם במקרה  4.17במקרה של  עסק זעיר במסלול תעסוקה 

 משרות חדשות. 3-של ירידה ל

החברה תהיה זכאית למענק החל מגיוס  4.17במסלול תעסוקה לפי הוראת מנכ"ל לדוגמא: 

 .  משרות חדשות 3-, ובמקרה של עסק זעיר החל ממשרות חדשות 4

ספטמבר  -2020ים מרץ דיווחים שיתקבלו עבור חודשהקלה זו תחול רק עבור בשלב זה, 

, והמשרות הקבוע בתכנית שאושרה ל, יהיה עליו לעמוד במספר לאחר מועד זה .2020

 , וזאתתמהיל העובדים ועלות השכר המינימאליים הקבועים כתנאי סף בהוראות המנכ"ל

 עד לתום התכנית.

 

 – תקופת השלמות .2

 מצב קיים:

רבעונים לצורך לגיוס  1-4תקופת הקמה של שהשתמשו בתקופת השלמות ניתנת לחברות 

מראה לתקופת ההקמה, החברה תהיה זכאית מעין בתקופת ההשלמות, המהווה העובדים. 

תקופה זו החברה בלקבל את יתרת הסיוע שלא נוצל ברבעוני ההקמה, אולם רק בתנאי ש

מעלות השכר  100%-שהתחייבה ועמדה ב ממספר המשרות 90%מעסיקה לפחות 

זאת להבדיל מתקופת ההפעלה, בה  (.12.3.4סעיף  – 4.17)נוהל הוראת מנכ"ל  שהתחייבה

החברה זכאית לקבל מענקים בכל מקרה בו גייסה עובדים )במידה ועמדה ברף המשרות 

 המינימאלי בהוראה(.
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 ההקלה:

בתקופת  ההשלמות של התכנית יהיו זהים לכללים שיחולו הכללים שיחולו בתקופת

במידה השלמות,  גם ים בתקופת מענקעסקים יהיו זכאים ל. כלומר, של התכנית ההפעלה

עלות השכר הקבועים בכתב מ 100%במספר המשרות ומ 90%לפחות ולא עומדים ב

 .לעיל 1, כאמור בסעיף האישור, בדומה לתקופת ההפעלה

   

  - הארכת תקופת הקמה / הקפאת תקופת ההפעלה וההשלמות .3

 מצב קיים:

יום מתום תקופת  180להארכת תקופת הקמה רק במידה ולא חלפו  עסק יכול להגיש בקשה

ההקמה ואין בכך משום פגיעה במציעים אחרים )"נוהל להגשת בקשות להארכת תקופת 

 הקמה"(.

 

 ההקלה:

בין האורכה  הוכח קשר סיבתישככל על אף האמור בנוהל הארכת תקופת הקמה, 

פת בתקו עסק אשר נמצא, לכך שנהועדת המוניתן אישור  משבר הקורונהבין ל המבוקשת

כך שהתקופה  , הקמהיוכל להגיש בקשה להארכת תקופת  ,נכון לפרסום נוהל זה הקמה

 .2020בספטמבר  30תוארך עד ליום 

  

 יוכלו ,נכון לפרסום נוהל זה השלמהבתקופת הפעלה או  עסקים אשר נמצאיםבדומה לכך, 

, כולם או 2020עד ספטמבר  2020 שלא יכללו בתכנית חודשי הדיווח מרץלהגיש בקשה 

 . חלקם, והתכנית תוארך בהתאם

 

  - קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות בכתב האישור .4

 מצב קיים:

ם כל שנת הפעלה נבדקת עמידת מקבל הסיוע בהתחייבויותיו לפי כתב האישור. במידה בתו

בהתאם ל"עקרונות הקיזוז"  יופחת מהמענק סכום מסויםסטייה מכתב האישור, וקיימת 

 בות סטייה מהתחייבויות כתב אישור"(.נוהל קיזוזים בעקל" 5)סעיף 

 

 ההקלה:

למשבר בין אי העמידה בתכנית הוכח קשר סיבתי שעל אף האמור בנוהל קיזוזים, ככל 

שיש עמידה , ובלבד , לא יתבצע קיזוז מהסיועלכך ועדת המשנהוניתן אישור  הקורונה

  לעיל.  1המפורטים בסעיף  בתנאים לתשלום

 

 –שינויים בכתבי אישור  .5

 מצב קיים:

מוכרות ע"י הועדה כנסיבות שמצדיקות אישור שינויים בכתבי אישור, נסיבות אשר ישנן 

נוהל  ל"  1כדוגמת שינוי מספר משרות חדשות, שינוי משרות בסיס ועוד )סעיף ג. 

 ."קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור"(
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  :ההקלה

משבר נגיף הקורונה יוכר כנסיבה אשר השפיעה על העסק והביאה לצורך בשינויים בכתב 

בין התפרצות  סיבתיובלבד שהוגשה בקשה נתמכת באסמכתאות שמוכיחה קשר  האישור

כאמור, ניתן יהיה להכיר בשינויים  בבקשות שיוגשו ויאושרו. נגיף הקורונה לשינוי המבוקש

הנגיף )ולא ממועד המשבר בעקבות , מועד התפרצות  2020רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 

 (. שצפויה להיות מוגשת במועד מאוחר יותר הגשת הבקשה

 

  -חילוט ערבות והחזר מענקים .6

 מצב קיים:

יחסי/ אי חילוט  ועדת ההקצאה סמכות לבטל את כתב האישור ולהחליט על חילוט מלא/ול

ערבות הביצוע שהפקידה החברה כתנאי לקבלת כתב האישור. הקריטריונים  לשיקול דעת 

 ל"נוהל חילוט ערבויות". 4הועדה לעניין גובה החילוט מפורטים בסעיף 

 

 ההקלה:

עסק  ."משבר נגיף הקורונה " לנוהל חילוט ערבויות תתווסף הסיבה הבאה: 4.7.2בסעיף 

שיטען להקלה עקב סיבה זו, יצטרך לתמוך טיעוניו במסמכים המעידים על קשר סיבתי בין 

 משבר נגיף הקורונה לביטול התכנית וחילוט הערבות. 

 יתר תנאי נוהל חילוט ערבויות יעמדו בעינם וכל בקשה תיבחן לגופה בהתאם לנוהל. 

  

 - רבעונים נוספים לאחר סיוע .7

 מצב קיים:

הכוללת את תקופת ההפעלה בה מקבל  ,הביצוע מוחזקת עד לתום תקופת התכניתערבות 

להמשיך מבקש הסיוע את תקופת הרבעונים הנוספים בהם התחייב ים והסיוע זכאי למענק

את  קבלת מענק. רק לאחר שמקבל הסיוע סיים לדווח גם להעסיק את העובדים ללא

 .(4.17להוראת מנכ"ל  14.2)סעיף  הביצועערבות לו תקופת הרבעונים הנוספים מוחזרת 

 

 ההקלה:

וביקשו ועמדו בתנאיה  אשר סיימו את תקופת ההפעלה ו/או תקופת ההשלמות עסקים

להם תוחזר ו נוספיםגין רבעונים , לא יחויבו לדווח ברבעונים נוספים לפטור עצמם מדיווח

 . , ובלבד שלא מתקיימת פגיעה במציעים אחריםערבות הביצוע

 

 -ת אסמכתאותהצג .8

 מצב קיים:

לצרף ימים מתום הרבעון ו 90לדווח תוך עליו מקבל הסיוע יהיה זכאי למענק על מנת ש

, שכרם, מקום מגוריהם, וכלל הנתונים ים אסמכתאות בגין מספר העובדיםלדיווח
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 9סעיף כך למשל, שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש ) הרלבנטיים לעמידתו בתנאי האישור

 (.4.17לנוהל 

 

 ההקלה:

) הנדרשות לדיווחים הרבעוניים את האסמכתאות  ככל שהעסק יוכיח קושי לצרף

לגבי  ות המנכ"ללאוכלוסיות הנדרשות עפ"י הוראהעובדים לעניין השתייכות אסמכתאות 

 יה לשלםניתן יה ,  (מטעם החברה דו"ח רו"חו  כל אחת מן החלופות המוגדרות בהוראה

והתחייבות להשלים מורשה חתימה מטעם העסק של על בסיס תצהיר מאומת 

ככל  ,מגוריםהת את מקום אסמכתא המבסס ועל בסיס האסמכתאות ברבעון העוקב

יובהר, כי ככל שיתברר בהמשך שהצהרת העסק לא עולה בקנה אחד עם  .שרלוונטי

)או לא מוכח,  האסמכתאות שיושלמו, הזכאות לתשלום תהיה לפי המוכח באסמכתאות

 מהתשלום העוקב אוויבוצע קיזוז  לא יומצאו אסמכתאות ברבעון העוקב(במקרה ש

 .  החברה תצטרך להחזיר את הסכום ששולם ביתרש

 .2020ספטמבר סוף חודש ועד  2020במרץ  10-סעיף זה יחול על דיווחים שהתקבלו החל מה

 ימים נוספים. 60-בנוסף, תקופת הדיווח תוארך ב
 
 

  - דיון חוזר .9

 מצב קיים:

 חוזר לדיון בקשה להגיש רשאי ,מקצתה או כולה ,הוועדה מהחלטת נפגע עצמו הרואה

 .(4.17להוראת מנכ"ל  13ה )סעיף הוועד החלטת ממועד ימים שלושים בתוך

 

 ההקלה:

ימים ממועד קבלת הודעה על החלטת  90-התקופה להגשת בקשה לדיון חוזר תוארך ל

 עדה.והו

 
 

 – נוספות הנחיות .10

 באופן, כלשהי בקשה לאשר הוועדה של דעתה משיקול לגרוע כדי זה בנוהל באמור אין

 ומנימוקים העניין לנסיבות בהתאם והכל,,כלשהי בקשה לאשר לא או, חלקי או מלא

 .שיירשמו

 

 – תחולה  .11

 .המשרד באתר פרסומו מיום זה נוהל תחולת

 
 
 

 2020באפריל  20: תאריך
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 נספח

 2020באפריל  2

 

בעקבות ההנחיות לתקופת התפשטות נגיף הקורונה לאופן הדיווח הבהרות 

 לחברות להן כתב אישור במסלולי תעסוקה

 

בהמשך להודעות קודמות לאור תקופת המשבר בעולם התעסוקה עקב התפשטות נגיף הקורונה, 

 להלן מספר הנחיות נוספות:

 

  חל"תדיווח בגין עובדים שהוצאו ל .1

 אישור. העובדים בחל"ת נחשבים לצורך חישוב משרות הבסיס או לצורך עמידה ביעדי כתב 

 קודזה עובד לגבי במערכת כאשר מדובר בעובד מתוך מצבת המשרות החדשות שבתוכנית יש לציין 

יות המשרה שנקבעה בחוזה שעות העבודה בהתאם לחלק פרסיבת זכאות "חל"ת" ולציין את מס

 מו.ההעסקה ע

מדובר בעובד שהיה כלול במשרות הבסיס של התוכנית, יש לוודא כי משרות הבסיס שדווחו כאשר 

 חלקיות המשרהבהתאם ל ,בבקשה לתשלום כוללות את חלקיות המשרה של העובד בחל"ת

 מו.בחוזה ההעסקה ע השנקבע

 .)אלא הוא יספר לעניין מספר המשרות בלבד( נתן סיועייובהר כי בגין עובד בחל"ת לא י

 

 בעסקמטעם הרשות רו"ח  ביקור .2

, במידה ויידרש ע"י כחלופה לביקור ניתן לקיים עם החברה שיחת ווידאו או שיחת טלפון, ובנוסף

 משטח העסק. םישלח העסק לרו"ח תצלומי רוה"ח,

כמו כן, על העסק לאפשר לרו"ח לקיים שיחות וידאו או שיחות טלפון עם מדגם מהעובדים 

  ., ככל שהדבר יידרש ע"י רוה"חהמדווחים

 אסמכתאות בעניין יתועדו בתיק החברה.

 ., ככל שיעלה צורך בכךעם חזרת המשק לשגרת עבודה יבצע הרו"ח ביקורת באתר העסק

יתכנו מקרים בהם היחידה המקצועית תחליט בהתאם לשיקול דעתה כי לא ניתן לוותר מובהר כי 

 עד לחזרה לשגרת עבודה וקיום אפשרות ביקור בעסק.והביקורת תוקפא בשטח העסק על הביקור 
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בקשות לתשלום חתומות בצירוף חוות דעת רו"ח אין צורך לשלוח בדואר אלא בדוא"ל בלבד 

 לכתובות הבאות:

hodayah@inbal.co.il 

ofirac@inbal.co.il 

מתום חודש  יום 90 -מעבר לבשלב זה עד לחזרה לשגרת עבודה, ניתן להגיש הדיווחים גם כמו כן, 

 ימים נוספים.   60-ההעסקה ב

 

 בכל בעיה, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות:

  074-7502237בטלפון: 

 Efrat.Dvash@economy.gov.il דבש בדוא"ל: אפרת

     Gil.Alony@economy.gov.il אלוני גיל

 

 

              

 

 

 בברכה,

 

 יגאל גורביץ'

 סגן מנהל הרשות להשקעות

 ומנהל מסלולי תעסוקה
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