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עדכון מענקי קורונה  הנחיות הגשת מענק עידוד תעסוקה פעימה
רביעית
בהמשך לניוזלטר "חוק מענק לעידוד תעסוקה פעימה רביעית" שפרסמנו ביום  5.7.2020לגבי
החזרתם של דורשי עבודה לשוק העבודה באמצעות מתן תמריצים כספיים למעסיקים אשר ייקלטו
או יחזירו עובדים שיצאו משוק העבודה )קישור לניוזלטר מצורף להלן( .הרינו לעדכן אתכם כי
אתמול ) (15.7.2020נפתחה המערכת להגשת המענק באתר לשכת התעסוקה )להלן" :מערכת
הגשת הבקשה למענק "(.
מצ"ב קישור לאתר שירות התעסוקה ,הכולל בין השאר ,הסברים מפורטים לגבי  2המסלולים
הקיימים ואופן הגשת הבקשה )לקישור לחצו כאן( נציין ,כי בשלב הזה ,המערכת היא מערכת
אישית למעסיקים בלבד ולא למייצגים ,ולצורך קבלת המענק ,רק המעסיק ,יכול להיכנס לאתר של
שירות התעסקה ולמלא את הטפסים לגבי המענק.
כמו כן ,נזכיר ,כי המעסיק וכל עובד נדרשים במילוי טופס )לאחר הגשת הבקשה על ידי המעסיק,
העובד אמור לקבל הודעה מלשכת שירות התעסוקה להשלמת ההליך ומילוי הטופס( .לנוחיותכם
מצ"ב צילומי מסך לטופס שהמעסיק נדרש למלא )לקישור לחצו כאן( וצילומי מסך לטופס
שהעובד נדרש למלא )לקישור לחצו כאן(.
לתשומת הלב ,בעת הגשת הבקשה ,נדרש המעסיק ,למלא פרטים על "העובדים המזכים"
שהעסיק .על מנת לחסוך את הצורך בהזנה ידנית של פרטי העובדים ,כוללת מערכת הגשת
הבקשה למענק ,קובץ אקסל ייעודי שנועד לסייע באיסוף פרטיהם של "עובדים מזכים" .לנוחיותכם,
מצ"ב טבלת האקסל האמורה )לקישור לחץ כאן( .ככל שמספר העובדים המזכים עולה על 15
עובדים ,מומלץ להגיש את הנתונים באמצעות קובץ האקסל.
יש לשים לב ,להזנת הנתונים לפי הוראות המפורטות במערכת הגשת הבקשה למענק של שירות
התעסוקה ,אחרת הטופס לא ייקלט במערכת .לנוחיותכם ,מצ"ב הנחיות ,מטעם לשכת שירות
התעסוקה ,להזנת פרטים באקסל ובטופס המקוון )לקישור לחצו כאן(.
נזכיר כי את הבקשות יש להגיש  60יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק )בכל חודש בנפרד(.
יש לשים לב ,כי לאחר בחירת מסלול המענק והגשת הבקשה  לא ניתן יהיה להחליף למסלול
אחר ,ולכן יש לבחון את המסלול העדיף טרם הגשת הבקשה.
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת!
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