חבילת הסיוע לעמותות
משבר COVID-19

יוני 2020

פעימה שלישית

רשימת הנתונים הנדרשים לבדיקת
הזכאות
 מחזור כספי  + 2018/2019הכנסות משירותים ונכסים.

עמותות  -פעימת
הפיצוי השלישית
רשימת הנתונים

 מחזור 3-4/2019
 מחזור 3-4/2020
 תשומות ( 2018/2019לפי דוח כספי מבוקר אחרון)
 חסכון בשכר 3-4/2020

מהם תנאי הסף?
 עונה להגדרת "מוסד ציבורי" לפי ()2(9ב) לפקודה :חבר בני אדם 7 ,חברים ,אין קרובים ומטרה
ציבורית.

עמותות  -פעימת
הפיצוי השלישית

 בשנת  2018לפחות שליש מהכנסות העמותה אינה מתרומות או מתמיכות (תמיכות ס3 .א או
תמיכות מרשויות מקומיות) .מתן שירותים למדינה כגון ביצוע מכרזים ,מעונות יום ,מוסדות חינוך,
אינם בגדר תמיכות לפי סעיף 3א'.
 עיקר ההכנסות בשנת  ,2018שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים ומוצרים באופן
שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

 הירידה במחזור ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים בתקופה מרץ אפריל  2020לעומת הממוצע
הדו חודשי (מחזור בסיס = מחזור שנתי מחולק ל )6-של הכנסות ממכירת שירותים ומוצרים בשנת
 2019הינה מעל .25%

פעימת הפיצוי
השלישית –
גובה המענק

גובה המענק משתנה בהתאם למדרג המושפע מהיקף הירידה במחזור ההכנסות
ממכירת שירותים ומוצרים לעומת אשתקד.
גובה המענק במחזור עד  300,000ש"ח:
הכנסות  ₪ 18,000-100,000בשנת  2019יקבלו מענק חד פעמי בסך 700
• עמותות בעלי מחזור
.
.₪
• עמותות בעלי מחזור הכנסות  ₪ 100,001-200,000בשנת  2019יקבלו מענק חד פעמי בסך
.₪ 1,857
• עמותות בעלי מחזור הכנסות  ₪ 200,001-300,000יקבלו מענק חד פעמי בסך .₪ 3,025

גובה המענק במחזור עד  1,500,000ש"ח:
חישוב המענק:

פעימת הפיצוי
השלישית –
גובה המענק

המענק מחושב על בסיס מדרגת שיעור הירידה במחזור (מקדם  ,)1מקדם ההשתתפות
בהוצאות קבועות (מקדם קבוע -30%מקדם  )2ומחזור הבסיס.
שיעור ירידת המחזורים_
מקדם  1מקדם 2

גובה המענק

• ירידת מחזור בין 25%-40%

מענק=מחזור בסיס*3%

10%

*

30%

• ירידת מחזור בין 40%-60%

מענק=מחזור בסיס*6%

20%

*

30%

• ירידת מחזור בין 60%-80%

מענק=מחזור בסיס*10.5%

35%

*

30%

• ירידת מחזור מעל 80%
30%

מענק=מחזור בסיס*15%

50%

מחזור בסיס = מחזור לשנת 2019
(*) שיעור ירידת 6
המחזורים מחושב לפי הכנסות ממתן שירותים או נכסים.

*

גובה המענק במחזור עד  20,000,000ש"ח:
חישוב המענק:

פעימת הפיצוי
השלישית –
גובה המענק

המענק מחושב על בסיס מדרגת שיעור הירידה במחזור (מקדם  ,)1מקדם ההשתתפות
בהוצאות קבועות (מקדם המתחשב בחסכון בעלויות שוטפות והוצאות שכר נחסכות בגין
חל"ת-מקדם  )2ומחזור הבסיס.
מקדם 1

שיעור ירידת המחזורים_

מקדם 2

• ירידת מחזור בין 25%-40%

10%

* חישוב ספציפי

• ירידת מחזור בין 40%-60%

20%

* חישוב ספציפי

• ירידת מחזור בין 60%-80%

35%

* חישוב ספציפי

• ירידת מחזור מעל 80%

50%

* חישוב ספציפי

מקדם השתתפות בהוצאות קבועות (מקדם )2

)

(

הוצאות מתן שירותים  + 2018/2019הוצאות שכר נחסכות בגין חל"ת ב1- 6*2020-
הכנסות מתן שירותים 2018/2019

(*) יש לברור היטב מה נכלל בהוצאות ממתן שירותים ולהכניס רק הוצאות השייכות
לקטגוריה זו

גובה המענק במחזור עד :₪ 20,000,000
דוגמא:
פרטים

פעימת הפיצוי
השלישית –
גובה המענק

ש"ח

הכנסות מתן שירותים 2018/2019

5,000,000

הוצאות מתן השירותים 2018/2019

3,000,000

הוצאות שכר נחסכות בגין חל"ת ב6 X 2020 -

600,000

חישוב מקדם :2

1-(3,000,000 + 600,000) = 0.28
5,000,000
(*) ככל שהמקדם גדול יותר (עד מקסימום של  )30%סכום מענק גדול יותר

גובה המענק במחזור עד :₪ 20,000,000
דוגמא והשוואה:

פרטים

פעימת הפיצוי
השלישית –
גובה המענק

( 2019ממוצע של
חודשיים)

3-4/2020
(ללא הוצאה לחל"ת)

3-4/2020
(כולל הוצאה לחל"ת)

הכנסות

1,000

-

-

תשומות

700

-

-

שכר

100

100

-

רווח גולמי

200

()100

-

מקדם ( 2אחוז רווח
גולמי)

20%

30%

20%

50%

50%

גובה המענק

-

150

100

רווח  /גרעון

200

50

100

מקדם 1

מה קורה אם אנחנו עוברים את ה  20מלש"ח מחזור כולל שווי הכנסות?
תמיכה משרד הרווחה – מענה לעמותות שאינן זכאיות למענק קורונה מרשות המיסים

פעימת הפיצוי
השלישית –
מבחני תמיכה
רווחה

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לשם שמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור
המעניקים שירות חברתי לאור השלכות נגיף הקורונה (הוראת שעה)

• מחזור ההכנסות ללא שווה כסף ושווי מתנדבים גדול מחצי מיליון ועד  20מיליון ולא
היו זכאיות למענק ממס הכנסה
• מחזור ההכנסות ממרץ עד מאי ירד ב25%-
• עמותה המעסיקה לפחות  2עובדים או  10מתנדבים קבועים

• למעלה ממחצית מפעילות המוסד היא במתן שירות חברתי שנהנים ממנו באופן
שוטף ורציף מידי חודש

האם מוסד ציבורי שמחזור העסקאות שלו עולה על  25מיליון  ,₪אך בנטרול
ההכנסות העצמיות שלו ,המחזור נמוך מ 20-מיליון  ,₪האם יהיה זכאי למענק?
• תקרת  20מיליון  ₪כוללת גם את ההכנסות העצמיות.

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
הכנסות

האם לצורך בחינת הזכאות של מוסד ציבורי ,בוחנים את הירידה הכוללת במחזור
של המלכ"ר או רק את הירידה במחזור בגין מכירות של שירותים ומוצרים?
• בוחנים אך ורק את הירידה במחזור בגין מכירות של שירותים ומוצרים.

האם עמותה שהכנסותיה הם רק מדמי חבר וחברים רבים אינם יכולים לשלם דמי
חברות בגלל המצב ,האם זכאים למענק?
• דמי חבר יוכלו להיכלל כהכנסה ממכירת שירותים או מוצרים ובלבד שדמי החבר מתקבלים
באופן שוטף ,מדי חודש בחודשו.

מדובר על מחזורים מרץ ואפריל .אבל בחודש מאי ויוני יהיו החזרים ללקוחות
העמותה מה יהיה על זה?

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
הכנסות

• בהתאם להחלטת הממשלה הפעימה השלישית נותנת מענה לירידת המחזור שנרשמה
בחודשים מרץ ואפריל  .2020לא ניתן לבצע התאמות לחישוב שנקבע.

האם הפעלת שירות עבור משרד ממשלתי נחשב כהכנסה עצמית?
• ככל שהתמורה משולמת באופן ישיר עבור פעילות והיא מחושבת בהתאם לאותה פעילות ,אזי
יש לראות הכנסה זו כהכנסה עצמית.

בעניין הכנסות עצמיות  -מה לגבי עמותות שמתבססות על תרומות ובשל
הקורונה התרומות המצופות בוטלו? האם אין החרגה לסוג כזה של עמותות?
• המענק לעמותות משולם עבור חלק ההכנסה הנובע ממכירת שירותים או מוצרים ולא עבור תקצוב
ותרומות.

מה בנוגע להכנסות בשווה כסף?
• תשלום באמצעות שווה כסף או מתן של עבודה בהתנדבות מהווה ערך כלכלי מהותי ותרומתם
לעמותה מאפשרת לה שלא להיות תלויים לחלוטין בתרומות כספיות .ומכאן שיש לראותם כהכנסה
ללא כל ספק.

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
הכנסות

חישוב מחזורים לפי הכנסות ממתן שירותים בלבד או סך המחזור כולל תרומות
ותמיכות?
• לצורך חישוב המחזור השנתי  -ייכללו כל הכנסות העמותה ,לרבות תקצוב ותרומות
• לגבי חישוב ירידת המחזורים  -תבחן הירידה בהתייחס להכנסות העצמיות בלבד.

האם הכנסות משכ"ד נחשבות כהכנסות משירותים או מוצרים?
• ניתן להכליל הכנסה משכירות כהכנסה ממכירת שירותים או מוצרים ,אך במידה והירידה
בשכירות בתקופת המענק היא בעקבות החלטת השוכר שלא לשלם את דמי השכירות ,היא לא
תיחשב כנזק המזכה במענק .יחד עם זאת הפחתה בדמי השכירות עקב משבר הקורונה תיחשב
כירידה בהכנסות העצמיות.

מעון שמקבל תקציבים ממשרד הרווחה – האם זה נקרא הכנסות?
• המעונות קיבלו מענק מיוחד בסך של  700ש"ח עבור כל ילד ,כאשר מענק זה הותנה במפורש בכך
שלא תוגש בקשה נוספת למענק עבור הפעימה השלישית.

איך מחשבים את התשומות? כולל משכורות?

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
תשומות

• תשומות שוטפות נקבעות בדומה לעוסק מע"מ רגיל שמדווח על תשומותיו השוטפות והכוונה לכל
אותן תשומות שנחסכו לעמותה בזמן שהיתה לא פעילה עקב משבר הקורונה.
אין רשימה סגורה לתשומות אלו והיא משתנה בין עמותה לעמותה .לתשומות אלו יש להוסיף את
החיסכון בשכר עבור עובדים שיצאו לחל"ת או פוטרו בחודים מרץ ואפריל  2020ואת התוצאה יש
לחלק בהכנסה השנתית של אותה שנה שבה נלקחו התשומות.
את התוצאה המתקבלת יש להפחית מ 1-וזה שיעור מקדם ההוצאות הקבועות.

(*) יש לברור היטב מה נכלל בהוצאות ממתן שירותים
ולהכניס רק הוצאות השייכות לקטגוריה זו ,יש כאן
הרבה מקום ל"שיקול דעת" כלכלי/תמחירי.

האם מכפילים את התשומות ב 0.9גם במלכ"רים?
• לא.
• ההכפלה במקדם  0.9נעשה לצורך התאמה של ההוצאות המופיעות כתשומות שלא נחסכו
בפועל.

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
תשומות

• לגבי מלכ"ר ,מאחר והתשומות נבחנות בהסתמך על סעיפי ההוצאה מתוך הדוחות הכספיים הרי
שההכפלה ב 0.9אינה נדרשת.

הוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים:
• לפי העיקרון המנחה של הוצאות שוטפות ,אין לכלול ארנונה ,פחת וכיוצ"ב.
הוצאות שלא ניתנו לייחוס למכירת שירותים או מוצרים  -יש ליחסם לפי מפתח מחזורים.

האם כל הוצאה שהיא לא שכר נחשבת כתשומה?
• כל הוצאה המשמשת לפעילות העמותה והיא נחסכה בתקופה בה העמותה לא היתה פעילה
נחשבת כתשומה שוטפת ,אותה יש להכליל בחישוב המקדם הוצאות קבועות.

איך מחשבים נכון את ימי החל"ת לצורך מקדם ההוצאות
הקבועות?

פעימת הפיצוי
השלישית –
חישוב ימי החל"ת

• המועד לדיווח לביטוח לאומי של יום היציאה לחל"ת הוא יום העבודה האחרון שלפני הפסקת
העבודה.
• המועד לדיווח לביטוח לאומי של יום סיום החל"ת הוא היום הראשון שבו העובד חזר לעבודה.
• הואיל וימים אלה שולמו בפועל על ידי המעסיק לצורך חישוב ימי חל"ת הנחסכים ,אין לקחת
בחשבון את יום היציאה לחל"ת ואת יום סיום החל"ת ויש לנטרלם.
• בנוסף ,נבקש להדגיש כי כל התחשיב לא יכלול את תקופות החל"ת של העובדים לאחר
 30.4.2020או לפני .1.3.2020
• לפיכך ,יש לשים לב שאין להכניס בקובץ תאריך מאוחר מיום .30.4.2020
• לתשומת לבכם ,התיקון אמור להוסיף (לחלק גדול מהעמותות) מאות שקלים ואף אלפי
שקלים לתביעה.

לגבי החל"ת – אם יש עובדים בחל"ת אחרי חודש אפריל  ,2020האם ניתן לקחת
זאת בחשבון בחישוב?
• מאחר והמענק מתייחס לחודשים מרץ ואפריל בלבד ,חישוב שכר העבודה שנחסך מתייחס גם הוא
להוצאה לחל"ת עבור חודשים אלו בלבד.

מה קורה עם יש לי עמותה חדשה?
• מודל המענק נותן אפשרות להגשת בקשה למענק סיוע גם עבור עסק חדש ,קרי עסק שהחל
לפעול לאחר  1/3/2019ועד .31/12/2019

פעימת הפיצוי
השלישית –
שאלות ותשובות
כללי

התאמת המחזור השנתי ומחזור הבסיס ,תיעשה בהתאמה החל מהחודש העוקב לפתיחת
העמותה ועד סוף דצמבר (לחישוב המחזור השנתי) או עד סוף פברואר ( 2020לצורך חישוב
מחזור הבסיס).

לא הגשנו דווח ל  2019עדיין .האם זה הכרחי?
• אין חובה להגיש את דוח  2019לצורך חישוב המענק.
רשות המיסים הקלה על העמותות והסכימה לחשב את מקדם ההוצאות הקבועות גם לפי
הדוחות הכספיים לשנת .2018

האם יש פתרון לעמותות קטנות שלא מחויבות בליווי של רו"ח והפיצוי הניתן
להם אל מאפשר התקשרות עם רו"ח לצורך הפיצוי?
• מאחר ואין לרשות המיסים נתונים על מחזורי ההכנסות החודשיים של העמותות ,יש אשר את
הנתונים ע"י רואה חשבון או יועץ מס.

הנחיות כלליות:

פעימת הפיצוי
השלישית –
הערות והנחיות

• בכל מקרה המענק מוגבל לתקרה של  400,000ש"ח.
• את הבקשה למענק ניתן להגיש עד .10.8.2020
• הבקשה תוגש בטופס מקוון באתר רשות המיסים.

איזה מסמכים יש לצרף
לבקשה?
• מאזן בוחן  2019ליום .31.12.2019
• כרטיסי הכנסות לשנת .2019

פעימת הפיצוי
השלישית –
מסמכים שיש
לצרף לבקשה

• מאזן בוחן  1-2/2020ליום .29.2.2020
• מאזן בוחן  1-4/2020ליום .30.4.2020
• כל כרטיסי הכנסות לתקופה  1-4/2020ליום .30.4.2020
• לגבי עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בתקופה מ 1.3.2020עד  30.4.2020המסמכים והמידע
הבאים:
א .תלושי שכר ל 3-החודשים שקדמו לחודש היציאה לחל"ת או הפיטורים .לחילופין דוח
מתוכנת השכר הכולל את השכר החייב בדמי ביטוח ל 3-החודשים שקדמו לחל"ת או
פיטורים.
ב .תאריך יום תחילת חל"ת ותאריך יום סיום חל"ת.

• לצורך החישוב והאישור נדרשים נתונים של שנת  2018בדבר המחזור ממכירת שירותים או
מוצרים והעלויות ששימשו למכירת השירותים או המוצרים .נתונים אלו מצויים אצל רואה
החשבון שביקר את הדוחות ל 2018אם הוא מסייעה אין צורך להמציאם שוב .
• במידה ודוח  2019הוגש לרשות המיסים ,ניתנת אפשרות בחירה בין  2018ל.2019-

נתונים הנדרשים לחישוב המענק

פעימת הפיצוי
השלישית – דוגמא
עמותה א'

הכנסה שנתית  2019ממכירת שירותים או מוצרים ₪ 3,500,000 -

מחזור בסיס
₪ 583,333 = 3,500,000/6

הכנסה לחודשים מרץ אפריל  2020ממכירת שירותים או מוצרים -
₪ 180,000
שיעור ירידת המחזורים 69.1% = 583,333-180,000/583,333 -
הוצאות השכר שנחסכו (במונחים שנתיים) 2,100,000 -

מקדם פיצוי 35% -

להלן יוצג חישוב לבדיקת
הזכאות למוסד ציבורי
זכאי ולחישוב מקדם
ההוצאות הקבועות:

פעימת הפיצוי
השלישית – דוגמא
עמותה א'

שנת 2018
הכנסות העמותה
משרד הכלכלה:
עבור הפעלות חוגים
עבור הפעלת מועדון צהרים
עבור שיפוץ מבנה
סה"כ ממשרד הכלכלה

דוח רווח והפסד:

 2,768,804הכנסה עצמית
 1,030,900הכנסה עצמית
הקצבה
101,500
3,901,204
תרומות והקצבות
297,941
 1,954,660תרומות והקצבות
תרומות והקצבות
25,723

הקצבה משרד הרווחה והשירותים הקהלתיים
הקצבה משרד החינוך
תמיכה עירייה
אחרים:
קרן אור לנוער (ע"ר)
הסוכנות היהודית
מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה (ע"ר)
סה"כ תרומות מאחרים

2,236
24,271
18,325
44,832

דמי חבר
סה"כ
השתתפות הורים
סה"כ כולל השתתפות הורים

415,000
6,639,360
 1,355,941הכנסה עצמית
7,995,301

תרומה
תרומה
תרומה

תרומות והקצבות

שנת 2018

פעימת הפיצוי
השלישית – דוגמא
עמותה א'

עלות תפעול
משכורת ונלוות
מילגות
מתן ארוחות
ציוד לימוד וחוגים
הסעות
חשמל ומים
אחזקה
ביטוח
פחת רכוש קבוע
סה"כ

דוח רווח והפסד
 -המשך:

הכנסות נטו מפעילויות
הוצאות הנהלה וכלליות
שכר ונלוות
דואר ותקשורת
אחזקת משרד
נסיעות
שירותים מקצועיים
צרכי משרד
אגרה
סה"כ הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות ) נטו לפני מימון
הוצאות מימון נטו
הכנסות (גרעון) לשנה

4,873,352
90,970
445,186
208,657
121,586
120,612
289,581
21,369
41,450
6,212,763

1,782,538
210,467
19,775
43,526
37,847
55,950
49,259
1,273
418,097
1,364,441
-10,589
1,353,852

מכירת שירותים הקצבות
ותרומות
או מוצרים

פעימת הפיצוי
השלישית -
חישוב מלכ"ר
זכאי

3,799,704
משרד הכלכלה
משרד הרווחה והשירותים הקהלתיים
משרד החינוך
עיריית ק.ג
אחרים
דמי חבר
3,799,704
סה"כ
1,355,941
השתתפות הורים
5,155,645
סה"כ הכנסות
סה"כ הכנסות מניבות ,הקצבות ותרומות 7,995,301

101,500
297,941
1,954,660
25,723
44,832
415,000
2,839,656
2,839,656

שיעור מלכ"ר זכאי =5,155,645/7,995,301
64%
הערות:
נכללו בהכנסות ממכירת מוצרים ושירותים הכנסות ממשרד הכלכלה הנוגעות לפעילות שוטפת של
העמותה וכן השתתפות הורים בפעילות .שיעור ההכנסות העצמיות עולה על שליש מההכנסות השנתיות
ולכן נקבע כי העמותה תיחשב כמוסד ציבורי זכאי.
לגבי דמי חבר ,יש להכלילם רק בתנאי שדמי החבר משולמים מידי חודש בחודשו.

פעימת הפיצוי
השלישית -
חישוב מקדם
הוצאות קבועות

נחסכות

כלל ההוצאות

הוצאות לפי דו"ח

עלות תפעול
משכורת ונלוות
מילגות
מתן ארוחות
ציוד לימוד וחוגים
הסעות
חשמל ומים
אחזקה
ביטוח
פחת רכוש קבוע

4,873,352
90,970
445,186
208,657
121,586
120,612
289,581
21,369
41,450

2,100,000
90,970
445,186
208,657
121,586
60,306
289,581
-

סה"כ

6,212,763

3,316,286

הערה:
יש לחשב את השכר הממוצע ברוטו לכל
עובד לפי ביטוח לאומי בחודשים דצמבר
 ,2019וינואר-פברואר  .2020ממוצע זה
יחולק ב 30 -ויוכפל בימי היציאה לחל"ת
בחודשים מרץ ואפריל  ,2019ובכדי
להתאים זאת למונחים שנתיים  -יש
לכפול ב( 1.25 -עלות מעסיק) וב6 -

הוצאות הנהלה וכלליות ביאור 9

פעימת הפיצוי
השלישית -
חישוב מקדם
הוצאות קבועות

שכר ונלוות
דואר ותקשורת
אחזקת משרד
נסיעות
שירותים מקצועיים
צרכי משרד
אגרה
סה"כ

הוצאות לפי
דו"ח
210,467
19,775
43,526
37,847
55,950
49,259
1,273
418,097

נחסכות
19,775
43,526
37,847
49,259
150,407

סה"כ הוצאות נחסכות

3,466,693

סה"כ הוצאות ושכר נחסכות

3,466,693

מקדם הוצאות קבועות

7,995,301/3,466,693 = 0.43

שיעור מקדם הוצאות קבועות -
שיעור המקדם גדול מ ,30%-ולכן במקרה זה ייקבע על 30%

1-0.43 = 0.57

חישוב המענק

פעימת הפיצוי
השלישית -
חישוב המענק

מחזור בסיס  Xמקדם פיצוי  Xשיעור מקדם הוצאות קבועות:
61,250 = 30% X 35% X 583,333

סכום המענק הוא  61,250ש"ח

פעימה רביעית

גובה המענק
סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני
 2020עד ספטמבר :2020

פעימת הפיצוי
הרביעית

 החזרת עובד מחל"ת מ  19/04/20מזכה ב  875( ₪ 3,500לחודש )
 החזרת עובד מחל"ת מ  01/06/20מזכה ב  1875( ₪ 7,500לחודש )

תנאים לקבלת המענק
.1

המעסיק זכאי

.2

העובד זכאי

.3

מצבת העובדים גדלה

.4

משכורת מינימלית 3,300

פרוט התנאים
 .1המעסיק זכאי

פעימת הפיצוי
הרביעית –פרוט
התנאים

תנאים ראשונים ל"מעסיק זכאי"
 .1בין התאריכים  31/05/2020- 29/02/20תיק הניכויים היה פתוח במס הכנסה וביטוח לאומי.

 .2ניהול ספרים כחוק בשנת 2019
מעסיקים מיוחדים שאינם זכאים
 .1מדינה ,רשות מקומית ,מועצה דתית ,בנק ישראל ,חברה ממשלתית וחברה עירונית ,קופת
חולים.
 .2גופים נתמכים ממשלתית בשיעור  25%לפחות ,כגון מד"א ,מפעל הפיס ,מכללות ואקדמיה.
 .3מוסד חינוך שמתוקצב ממשלתית  40%לפחות ( ,)2019במישרין או בעקיפין.
 .4מוסד מוכר להשכלה גבוהה ,או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה
גבוהה ,מתוקצב ממשלתית למעלה מ  ,)2019( 40%במישרין או בעקיפין.

פרוט התנאים
 .2עובד זכאי

פעימת הפיצוי
הרביעית –פרוט
התנאים

עובדים זכאים
עובד העונה על אחד מהתנאים הבאים :
 .1תושב ישראל מעל גיל  18ועד גיל פרישה אשר מתקיימים לגביו אחד מהדברים מהבאים:



העובד היה מובטל בין ינואר  2020עד אפריל  2020ונרשם והתייצב (אם נדרש) בלשכת
התעסוקה בין 01.01.2020-28.02.2020



העובד פוטר או הוצא לחלת במהלך מרץ -אפריל 2020



עובדת שהיתה בחופשת לידה בחודשים מרץ אפריל ,יצאה לחל"ת או פוטרה לאחר
החופשה ועבדה אצל אותו מעסיק בפברואר 2020

.2

העובד זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודש ( 05/2020עובד מעל גיל פרישה )

.3

העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש 05/2020

.4

העובד זכאי לדמי אבטלה עבור חודש 05/2020

מי נקרא עובד שפוטר/הוצא
לחל"ת?
מי שנרשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה עד 30/4/2020
או מי שלא נרשם אך הוכיח בדרך אחרת שפוטר או הוצא לחל"ת.

פעימת הפיצוי
הרביעית –פרוט
התנאים

איזה עובד לא
זכאי?
•

עובד זר

•

שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש
המענק למעסיק מהמדינה.

האם בעל שליטה וקרוביהם זכאים
למענק?
•

המעסיק וקרובי משפחתו יהיו זכאים למענק בתנאי שהם הועסקו בעסק לפני 01.03.20

•

בתאגיד בעל שליטה ומנהלים מוגדרים כמעסיק.

מה בעניין עובד המועסק אצל מספר
מעסיקים?
•

המענק ישולם למעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר (לפי הצהרת העובד)

מצבת העובדים
גדלה
מצבת עובדים – מספר העובדים באותו חודש למעט עובד שהוצא לחל"ת או פוטר.

פעימת הפיצוי
הרביעית –פרוט
התנאים

המשמעות של התנאי לקבלת המענק:
 .1העובד נוסף על מצבת העובדים של החודש הקודם.
 .2עובדים שהוחזרו החל מחודש יוני (ומזכים במענק חודשי בסך  )1,875המענק לחודש הראשון
מתקבל לעובד שחזר עד ל 15לחודש.
דוגמאות:
מענק יוני יתקבל רק עבור עובד שחזר עד ל  15/06במידה והעובד חזר לאחר לה15/06
הזכאות תחול החל מחודש יולי.
מענק יולי יתקבל עבור עובד שהוחזר עד  ,15/07הוחזר העובד לאחר מכן ,הזכאות תתחיל
מחודש אוגוסט.

משכורת מינימום
3,300

פעימת הפיצוי
הרביעית –פרוט
התנאים

שכרו של העובד אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק לפי חוק זה ,הוא בגובה
 ₪ 3,300לפחות.
•

רכיבים שלא נכללים בשכר :החזרי הוצאות כמו אש"ל ונסיעות ,תוספות שנתיות כמו הבראה,
ביגוד ,משכורת י"ג ,תוספת בשל עבודה במשמרות ,תוספת משפחה ,תוספת ותק ,פרמיה
מדודה ,מוסכמת ,קבועה או קבוצתית.

•

לעובד עם מוגבלות ושכר מינימום מתואם ,די בשכר בסך .₪ 1,875

אופן ההגשה
בקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל אלה:

פעימת הפיצוי
הרביעית –אופן
ההגשה

 .1חברה  -מספר חברה +תיק ניכויים ,לא חברה  -תיק ניכויים בלבד.
 .2קיומם של תנאי הזכאות למענק (תיק ניכויים פתוח וניהול ספרים)
 .3מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או שהוצאו לחופשה
ללא תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק;
 .4פרטי עובד מזכה :שם ,מספר זהות ,תאריך תחילת עבודה ,משרה מלאה /או חלקית.
 .5כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות )3,300/1,875( ,לשכר מינימום
מותאם יש לצרף את אישור משרד הכלכלה לעניין.
 .6כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה".
 .7אישור פרטי חשבון בנק המופיעים ברשות המסים.
 .8פרטי תוכנת השכר.

מועד ההגשה

פעימת הפיצוי
הרביעית -מועד
ההגשה ונקודות
חשובות

הבקשה תוגש עד  60ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק
לדוג' :בקשה למענק עבור חודש יולי תוגש לכל המאוחר בתאריך  29לספטמבר

נקודות חשובות
•

יש לציין כי העובד יצטרך להגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות
התעסוקה

•

אורך הטיפול בבקשה  21ימים

•

המענק לא חייב במע"מ

:ליצירת קשר
yoelt@bdo.co.il
073-7145308
www.bdo.co.il
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