
מענק שימור עובדים

יוסי עדס
מנהל תחום מימון

ובינונייםלעסקים קטנים הסוכנות 



מקור חוקי



תנאי 

הזכאות



דצמבר במסלול המאוחר–נובמבר 



-₪ אלף 300עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 

"מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן"

–או תאגיד ₪ אלף 300עוסק מורשה עם מחזור של מעל 
"מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות"



:  אוקטובר-ספטמברלא קיבלת עבור

מסלולי תעסוקה של 
רשות ההשקעות מענק עידוד תעסוקה



הגשת בקשה לרשות המיסים  
למענק הוצאות קבועות  

קבלת אישור מרשות המיסים  
רלוונטי רק עבור עוסק מורשה עם מחזור של •

או תאגיד₪ אלף 300מעל 

רואה חשבון או  )אישור מייצג 
על מספר  ( ד"יועץ מס או עו

העובדים  

מענק עבור רלוונטי •
₪אלף 50מעל 

מילוי טופס מקוון באתר הסוכנות  
לעסקים קטנים ובינוניים

בדיקת פרטי הבקשה ותשלום  
ישירות לחשבון הבנק



סכום 

המענק

עסקים עם  או₪ אלף 300עסקים עם מחזור שנתי של עד 

עובדים  5עד 

:(מביניהםהנמוך )2020אוקטובר -בתקופת הבסיס או בממוצע ספטמבר

על מספר העובדים המוכרים שמעבר ₪ 5,000
ממספר העובדים המוכרים בתקופת  50%-ל

הבסיס



סכום 

המענק

עובדים5ומעל ₪ אלף 300עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

-או נובמבר)אוקטובר -לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים ספטמבר

:לעומת שנה קודמת, (במסלול המאוחר, דצמבר

80%-החל מהעובד ה40%עד 25%ירידה של 

70%-החל מהעובד ה60%עד 40%ירידה של 

55%-החל מהעובד ה80%עד 60%ירידה של 

40%-החל מהעובד ה80%ירידה של מעל 



?מהו מספר העובדים בעסק המזכים במענק 

ממספר  מחציתבתוספת , מספר העובדים המוכרים

,  ת"ללא עובדים שפוטרו או היו בחל, העובדים החלקיים

:כאשר

₪  2,650או )₪ 5,300מעל שכרו החודשי –עובד מוכר 

(למשתכרים שכר מינימום מותאם

₪ 1,325או  )₪ 2,650מעל שכרו החודשי –עובד חלקי

(למשתכרים שכר מינימום מותאם



סכום 

המענק

דוגמא לחישוב המענק
₪3,000,000 2019מחזור שנתי 

-מחזור ספטמבר

2019אוקטובר 

-מחזור ספטמבר

2020אוקטובר 

שיעור הפגיעה 

בעסק

₪120,00052% ₪250,000 מחזור העסק

-תקופת הבסיס 

לבחירת המעסיק
מצבת עובדים בחודשי הזכאות

אוקטוברספמטברפברוארחודש
כ מצבת העובדים  "סה

בתקופה המזכה

מספר עובדים מוכרים  

בשכר מלא
10999

1111מספר עובדים חלקית

מספר עובדים בשכר  

מינימום מותאם
0000

מספר עובדים חלקית 

בשכר מינימום מותאם
1111

11101010כ עובדים"סה



סכום 

המענק

המשך-דוגמא לחישוב המענק 

91%שיעור מצבת העובדים בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס

52%שיעור הפגיעה במחזור

0.70מקדם בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור

2.5חישוב עובדים לזכאות

₪12,500 כ מענק"סה



www.sba.org.il


