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 הרחבת מענקי הסיוע -חוק התכנית לסיוע כלכלי 

 

 הנושאים בחוק:

 מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה.  .א

מליון, ומוסד  20כולל גם בעלי מחזור הגבוה מ -מענק הוצאות קבועות לעסקים  .ב

   ראה הגדרה כאןציבורי זכאי 

 מענק לעסק חדש  .ג

 + 67מענק הסתגלות לבני  .ד

 ת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות משיכ  .ה

 ביטוח אבטלה .ו

 ועוד פטור ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות .ז

 

 להלן פירוט לחלק מהנושאים:

  וע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה.מענקי סי .א

 הזכאות וגובה המענק:תנאי 

 לפחות. ₪ 714 (לפי העניין) מעסק/ ממשכורת ממוצע הכנסה חודשית מינימלית .1.א
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  ₪. 651,600הכנסה שנתית מקסימלית  .2.א

, ןהעניילפי בהכנסה מעסק או מחברת המעטים שבבעלות, לפחות  40%ירידה של  .3.א

 .2019לעומת חודשיים מקבילים בשנת  דו חודשית תקופת זכאותבכל 

 15עד לתקרה של  ,2מההכנסה הממוצעת כפול  70%: המענק הדו חודשיסכום  .4.א

 יש ירידה הדרגתית במענק. ,אש"ח ומעלה 40מהכנסה ממוצעת של החל אש"ח. 

(לעניין תקרת הכנסה  2018יתבססו על נתוני דוח  2020המענקים לשנת חשוב:  .5.א

(אם הוגש דוח עד  2019מקסימלית והכנסה חודשית ממוצעת) או על נתוני שנת 

 2019לכן, מי ששנת למועד ההגשה האחרון של המענק לכל תקופה) לפי הגבוה. 

יתבססו  2021 מענקי שנת נותנת עבורו תוצאה מיטיבה כדאי להזדרז להגיש דוחות

 .2019על דוחות 

בשינויים המחויבים בהתאם  ,2פעימה  -למענק קודם זהים הכללים והתנאים יתר .6.א

 לתקופות.

מקדמות למענקים אלו התקבלו באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של הזכאים  .7.א

יבוצע קיזוז מקדמה זו אולם לא יהיה  05-06למענק פעימה שניה. במענק חודשים 

 זכאות לחודשים אלו/ שיש זכאות נמוכה מגובה המקדמה. החזר במידה ואין

לחודשים  25.08.2020החל מ 06.2020-05ניתן יהיה להגיש בקשות למענק  מועדים: .8.א

 -לחודש שאחרי תקופת הזכאות. מועד הגשה סופי 15-הבאים יהיה ניתן להגיש מה

 יום ממועד פתיחת הבקשה להגשה (כל תקופת זכאות בפני עצמה). 90

  -יוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועותמענק ס .ב

מענק לעוסקים (חברות, עצמאים, שותפויות ומוסד ציבורי זכאי) בעלי מחזור שנתי  .1.ב

 ₪. מליון  400אש"ח עד  18של 

. כל תקופה של חודשיים תיבחן ביחס 06.2021מדובר במענק דו חודשי עד וכולל  .2.ב

 . 2019לחודשיים אלו בשנת 

התנאים הכלליים וחישוב מקדם ההוצאות הקבועות זהים למענק השתתפות  .3.ב

. נדרשת ירידה מינימלית גבוהה המחויביםבשינויים ) 3בהוצאות הקבועות (פעימה 

 יותר במחזור וסכומי המענק שונים. 

לחודשים הבאים יהיה  .06.2020-05כעת ניתן כבר להגיש בקשות לחודשים  מועדים: .4.ב

יום ממועד  90 -לחודש שאחרי תקופת הזכאות. מועד הגשה סופי 15-ניתן להגיש מה

 פתיחת הבקשה להגשה (כל תקופת זכאות בפני עצמה).
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 עזר:להלן טבלאות  .5.ב

 ₪מחזור שנתי באלפי 

אחוז ירידה מינימלי 

נדרש אל מול 

חודשים מקבילים 

 2019ב

 גובה המענק בש"ח 

18-100 40%                       3,000  

100-200 40%                       4,000  

200-300 40%                       6,000  

לפי חישוב אבל לא פחות  40% 300-100,000

 ולא יותר מ  ₪ 6,000מ

500,000 ₪  

100,000-200,000 60% 

200,000-400,000 80% 

 

מחזור 

שנתי 

 ₪באלפי 

מקדם 

הוצאות 

 קבועות

 אחוז ירידה

הכפלת 

המקדם 

 ב:

ממחזור סה"כ מענק 

חודשי הבסיס (מחזור 

המקבילים  2019חודשי 

לחודשים עבורם מתקבל 

 המענק)

300-

1,500 
30% 

40%-60% 20% 6% 

60%-80% 35% 11% 

80%-100% 50% 15% 

1,500-

400,000 

לפי 

חישוב 

אבל לא 

יותר 

 30%מ

40%-60%(*) 20% 
תלוי בתוצאת המקדם 

6%אבל לא יותר מ  

60%-80%(**) 35% 
בתוצאת המקדם תלוי 

11%אבל לא יותר מ  

80%-100% 50% 
תלוי בתוצאת המקדם 

15%אבל לא יותר מ  

 

 היות ונדרשת ירידה  ₪ מליון 100(*) לא רלוונטי לבעלי מחזור מעל 

 .60%מינימלית של 

מליון היות ונדרשת ירידה  200(**) לא רלוונטי לבעלי מחזור מעל 

 .80%מינימלית של 
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פרטניות , לא נערוך כעת בדיקות זכאות )3(פעימה בשונה ממענק הוצ' קבועות 

 לקוחות. לכלל ה

מוזמן ליצור קשר ולקבל  ו/או מעונין לבדוק את זכאותו, שרואה את עצמו זכאילקוח 

 סיוע בבדיקת הזכאות ובהגשת הבקשה.

 

 2020פברואר  -מענק דו חודשי לעסקים שנפתחו בינואר -מענק לעסק חדש .ג

 ₪.מליון  100אש"ח עד  18: 2020סקאות בשנת טווח מחזור ע .1.ג

 ₪. 1,500עולה על  01-20.2020סקאות בחודשים מחזור ע .2.ג

קיימת ירידה כלשהיא בתקופת הזכאות (כל אחת מהתקופות בפני עצמה) ביחס  .3.ג

. לדוג: 2כשהוא מחולק בטווח הפעילות בחודשים אלו ומוכפל ב 1-2.2020למחזור 

החישוב יהיה ₪.  5,000הינו  01-02.2020ומחזור  15.01.2020בעסק החל לפעול 

2*5,000/1.5=6,667. 

 לעוסק מורשה.₪  4,000ש"ח לעוסק פטור ו 3,000גובה המענק:  .4.ג

לחודשים הבאים יהיה . 06.2020-05כעת ניתן כבר להגיש בקשות לחודשים  מועדים: .5.ג

יום ממועד  90 -ופילחודש שאחרי תקופת הזכאות. מועד הגשה ס 15-ניתן להגיש מה

 פתיחת הבקשה להגשה (כל תקופת זכאות בפני עצמה).

 שהוסדרו בחקיקה: נוספים נושאים

 ומעלה כך שיוארך לזכאים גם לחודשים הבאים. 67תיקונים בחוק מענק הסתגלות לבני  .ד

מחלקת שכר מוציאה תיקונים בחוק הביטוח הלאומי לעניין תקופת ודמי אבטלה.  .ה

 שא. נא לעקוב.עדכונים שוטפים בנו

  -פטור ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות .ו

 עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת או בני זוגם וכן עובדים/עצמאיים שהכנסתם .1.ו

ההכנסה ממרץ עד החודש בו מוגשת הבקשה ירדה ביחס לממוצע החייבת הממוצעת 

  .2019חייבת ב

 בכל חודש בפטור ממס.₪  7,500ניתן למשוך עד  .2.ו

 

 .למשרדנו על מנת לקבל סיוע מקצועי וטכני בהגשת הבקשותניתן לפנות 

 

 בכבוד רב

 רודניק וורצל ושות' רו"ח


