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 רקע: .1

נוהל זה בא לקבוע הקלות , 2020באפריל  20בהמשך לנוהל הקלות שפורסם ביום 

השונים )לפי הוראות מנכ"ל  במסלולי תעסוקהבעקבות משבר נגיף הקורונה לתכניות 

 . 1ונוספים, בהקצאות השונות( 4.28, 4.20, 4.18, 4.17

 

בארץ ובעולם לא  העסקיםלרוב צפוי כי עולמי בכל החזיתות.  נגיף הקורונה גרם למשבר

ידי ביטוי בביצוע התכניות ובעמידה 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

, חלק עובדים בעקבות התפרצות הגל השני של הקורונה  ים שסגורים כעתעסק

, צו לפטר עובדים או להוציאם לחל"תנאלישנם עסקים אשר ובמתכונת חלקית/חירום, 

 . זמן לא מבוטל להתאושש מהמשברלעסקים ייקח ונראה כי  השיעור הבלתי מועסקים על

 

( 2020שעה לשנת והוראת  10תוקן חוק יסוד: משק המדינה )תיקון מס' לאור זאת, 

 24.4.2020מיום   5013יטה בשורה של החלטות, לרבות החלטה מס' והממשלה החל

 פק רשת ביטחון סוציאלית לעצמאים, שכיריםלס 16.8.2020מיום  326והחלטה מס' 

 .30.6.2021עסקים בשורה של צעדים עד יום ו

  

 תחולה: .2

עבור שיתקבלו  דיווחיםכולל  לגבי  2019שנת סוף שאושרו עד ל תכניותעל יחול נוהל זה 

א לחוק הביטוח 179כהגדרתה בסעיף או יוגשו בתקופה הקובעת התקופה הקובעת 

או על תקופות אחרות כפי , התקופה הקובעת( –)להלן  19952 –הלאומי, תשנ"ה 

תיעשה , או מועדים אחרים כנקוב בנוהל, לאחר מועד זה. שייכתב מפורשות בסעיף

יצוין כי במידה ותוארך ההכרזה על מצב החירום הרי שהתקופה הערכת מצב מחודשת. 

 תוארך במקביל. 

 

 הגדרות: .3

  "דיווחים" .3.1

 . 4.17להוראת מנכ"ל  16בהתאם לסעיף 

 "עסק זעיר" .3.2

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

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

 מסלולי התעסוקה לפי הוראות המנכ"ל השונות, בשינויים המחויבים.

ביוני  30( עד יום כ' בתמוז התשפ"א )2020במרס  1התקופה שמיום ה' באדר התש"ף ) –"התקופה הקובעת"           2
ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי  30או עד  (2021

, לפי המוקדם, והודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים 7.5%-בתקופת הקורונה פחת מ
 במשרד האוצר.
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 תנאים: .4

מותנות בהגשת בקשה ונתונות אינן אוטומטיות אלא המפורטות בנוהל זה כלל ההקלות 

ועדת להלן: ") שיוקם ברשות להשקעות לטובת העניין מקצועיצוות לשיקול דעת  

קיים קשר ש ,באמצעות אסמכתאות ותיעוד ,וניח את דעתלאחר שהעסק י, "(משנה

  הקורונה. נגיף משבר לבין אי העמידה בכתב האישור סיבתי בין 

 שני ימי עבודהועדה ויינתן להם פרק זמן של ויועברו לחברי ה המשנהועדת  ההחלטות

במידה והחלטה  .ת להגיב, בטרם תועבר ההחלטה לעסקבמסגרתם תהיה להם הזדמנו

  לא תהיה מקובלת על חברי הועדה, הנושא יובא לדיון בפני הועדה. 

בעינם יתר התנאים וההוראות הקבועים בהוראות המנכ"ל, הנהלים וכתבי האישור 

 עומדים.

 

 ההקלות:  .5

 
ירידה במספר המשרות החדשות, תמהיל העובדים ועלות השכר אליהם התחייב  .5.1

  -העסק

  מצב קיים:

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

 מסוים , עמידה בתמהיל עובדים(במינימום משרות 5 – 4.17הוראת מנכ"ל ל 5.1.1

,  (מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך  70%לפחות  -5.1.2.4)סעיף 

מהשכר הממוצע  75% – 5.1.2.1סעיף מינימאלית )ועמידה בתשלום עלות השכר 

 במשק(. 

 

 ההקלה:

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

הקבועים כתנאי סף המינימאליים השכר עלות מספר המשרות, תמהיל העובדים ומ

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

 . (מהשכר הממוצע במשק

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

 משרות חדשות. 3-במקרה של ירידה ל

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

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

תום -2020הקלה זו תחול רק עבור דיווחים שיתקבלו עבור חודשים מרץ בשלב זה, 

, יהיה עליו לעמוד במספר המשרות לאחר מועד זה .(2021)יוני  התקופה הקובעת

שאושרה לו, תמהיל העובדים ועלות השכר המינימאליים הקבועים הקבוע בתכנית 

 עד לתום התכנית. , וזאתכתנאי סף בהוראות המנכ"ל

 

 – תקופת השלמות .5.2
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 מצב קיים:

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

החברה  מראה לתקופת ההקמה,מעין בתקופת ההשלמות, המהווה לגיוס העובדים. 

תהיה זכאית לקבל את יתרת הסיוע שלא נוצל ברבעוני ההקמה, אולם רק בתנאי 

-שהתחייבה ועמדה ב ממספר המשרות 90%תקופה זו החברה מעסיקה לפחות בש

זאת  (.12.3.4סעיף  – 4.17)נוהל הוראת מנכ"ל  מעלות השכר שהתחייבה 100%

בכל מקרה בו גייסה להבדיל מתקופת ההפעלה, בה החברה זכאית לקבל מענקים 

 עובדים )במידה ועמדה ברף המשרות המינימאלי בהוראה(.

  

 ההקלה:

בתקופת  ההשלמות של התכנית יהיו זהים לכללים שיחולו הכללים שיחולו בתקופת

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

עלות השכר מ 100%בו מספר המשרותמ 90%לפחות במידה ולא עומדים ב

 .לעיל 1, כאמור בסעיף הקבועים בכתב האישור, בדומה לתקופת ההפעלה

   

  - הארכת תקופת הקמה / הקפאת תקופת ההפעלה וההשלמות .5.3

 מצב קיים:

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

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

 להארכת תקופת הקמה"(.

 

 ההקלה:

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

 עסק אשר נמצא, לכך ועדת המשנהוניתן אישור  משבר הקורונהבין ל המבוקשת

נכון לפרסום נוהל יום מתום תקופת ההקמה  180או שטרם עברו  פת הקמהבתקו

לתום כך שהתקופה תוארך עד  , הקמהיוכל להגיש בקשה להארכת תקופת  ,זה

 .התקופה הקובעת

  

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

תום התקופה לעד  2020שלא יכללו בתכנית חודשי הדיווח מרץ להגיש בקשה  יוכלו

 . תוארך בהתאם, כולם או חלקם, והתכנית הקובעת

 

  - קיזוזים בעקבות סטייה מהתחייבויות בכתב האישור .5.4

 מצב קיים:

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

בהתאם  יופחת מהמענק סכום מסויםסטייה מכתב האישור, במידה וקיימת 

סטייה מהתחייבויות כתב בות נוהל קיזוזים בעקל" 5)סעיף ל"עקרונות הקיזוז" 

 אישור"(.
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 ההקלה:

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

, ובלבד , לא יתבצע קיזוז מהסיועלכך ועדת המשנהוניתן אישור  למשבר הקורונה

  לעיל.  1בתנאים לתשלום המפורטים בסעיף שיש עמידה 

 

 –שינויים בכתבי אישור  .5.5

 קיים:מצב 

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

  1אישור, כדוגמת שינוי מספר משרות חדשות, שינוי משרות בסיס ועוד )סעיף ג. 

 .נוהל  "קריטריונים לאישור שינויים בכתבי אישור"(ל"

 

  ההקלה:

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

 סיבתיובלבד שהוגשה בקשה נתמכת באסמכתאות שמוכיחה קשר  בכתב האישור

כאמור, ניתן  בבקשות שיוגשו ויאושרו. בין התפרצות נגיף הקורונה לשינוי המבוקש

, מועד התפרצות  2020יהיה להכיר בשינויים רטרואקטיבית החל מחודש מרץ 

שצפויה להיות מוגשת במועד  הגשת הבקשההנגיף )ולא ממועד המשבר בעקבות 

 (. מאוחר יותר

 

  -חילוט ערבות והחזר מענקים .5.6

 מצב קיים:

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

חילוט ערבות הביצוע שהפקידה החברה כתנאי לקבלת כתב האישור. הקריטריונים  

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

 

 ההקלה:

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

עסק 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 .5.7

 מצב קיים:

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

מבקש את תקופת הרבעונים הנוספים בהם התחייב ים ומקבל הסיוע זכאי למענק

קבלת מענק. רק לאחר שמקבל הסיוע  להמשיך להעסיק את העובדים ללאהסיוע 
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)סעיף  הביצועערבות לו את תקופת הרבעונים הנוספים מוחזרת  סיים לדווח גם

 .(4.17להוראת מנכ"ל  14.2

 

 ההקלה:

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

נוספים גין רבעונים וביקשו לפטור עצמם מדיווח רבעונים נוספים, לא יחויבו לדווח ב

 . , ובלבד שלא מתקיימת פגיעה במציעים אחריםותוחזר להם ערבות הביצוע

 

 -הצגת אסמכתאות .5.8

 מצב קיים:

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

, שכרם, מקום מגוריהם, וכלל ים אסמכתאות בגין מספר העובדיםלצרף לדיווחו

כך שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש ) הנתונים הרלבנטיים לעמידתו בתנאי האישור

 (.4.17לנוהל  9סעיף למשל, 

 

 ההקלה:

הנדרשות לדיווחים הרבעוניים את האסמכתאות  ככל שהעסק יוכיח קושי לצרף

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

ניתן  ,  (מטעם החברה דו"ח רו"חו  לגבי כל אחת מן החלופות המוגדרות בהוראה

והתחייבות מורשה חתימה מטעם העסק של על בסיס תצהיר מאומת  יה לשלםיה

ת את מקום אסמכתא המבסס ועל בסיס להשלים האסמכתאות ברבעון העוקב

יובהר, כי ככל שיתברר בהמשך שהצהרת העסק לא עולה  .ככל שרלוונטי ,מגוריםה

בקנה אחד עם האסמכתאות שיושלמו, הזכאות לתשלום תהיה לפי המוכח 

ויבוצע  )או לא מוכח, במקרה שלא יומצאו אסמכתאות ברבעון העוקב( באסמכתאות

 .  החברה תצטרך להחזיר את הסכום ששולם ביתרש מהתשלום העוקב אוקיזוז 

לתום התקופה ועד  2020במרץ  10-סעיף זה יחול על דיווחים שהתקבלו החל מה

 .(2021יוני ) הקובעת

אי הגשת דיווחים במועד הנקוב לא תשלח "התראה לביטול תכנית" בשל בנוסף, 

 .)לפי שיקול דעת הצוות המקצועי(
 

 

  - דיון חוזר .5.9

 מצב קיים:

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

 .(4.17להוראת מנכ"ל  13הוועדה )סעיף  החלטת ממועד ימים שלושים חוזר בתוך

 

 ההקלה:

ימים ממועד קבלת הודעה על  90-חוזר תוארך להתקופה להגשת בקשה לדיון 

 עדה.והחלטת הו



 

 

 להקלות לעסקים בעקבות משבר נגיף הקורונה  נוהל  שם הנוהל:
 משרד הכלכלה

 והתעשייה
 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פרק ראשי: 

 : מהדורה תעסוקהמסלולי :  פרק משני

 01/10/2020: הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:
 3מתוך  6עמוד 

 : עדכון תאריך
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  –נוספות הנחיות .6

 לאשר ועדת המשנהאו של  הוועדה של דעתה משיקול לגרוע כדי זה בנוהל באמור אין

 לנסיבות בהתאם והכל, כלשהי בקשה לאשר לא או, חלקי או מלא באופן, כלשהי בקשה

 .שיירשמו ומנימוקים העניין

 

  –תחולה  .7

 .01/10/2020 מיום זה נוהל תחולת

 


