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תוענק הנחה בהיקף של  95%מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד  200מיליון שקלים ושנפגעו
בהיקף של מעל ל) 60%-לעסקים מעל  200מליון נדרשת  80%ירידה( המבחן הינו דו חודשי
בדומה למענקים לעסקים .כל הנחה תינתן לתקופה של  2חודשים קדימה על בסיס  2החודשים
שעברו ,פרט לתקופה הראשונה בה תינתן הנחה על  3חודשים.
על פניו נראה כי מלכרים העומדים בהגדרת "מוסד ציבורי זכאי" וזכאים למענק הוצ' קבועות עשויים
להיות זכאים גם להנחה זו.
יש להגיש את הבקשות באתר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
להלן קישור לאתר הגשת הבקשה:
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km10.aspx

בחודשים ספטמבר-אוקטובר יורד רף הפגיעה הנדרש לקבלת החזר הוצאות
ארנונה ל 25%-בלבד ,עם אפשרות להארכה גם עבור החודשים נובמבר-דצמבר.
 .2מענק הוצ' קבועות לעסקים-

 .aהרחבת מענק ההוצאות הקבועות -הורדת רף הפגיעה הנדרש לקבלת
המענק מ 40%-ל 25%-בלבד בחודשים ספטמבר-אוקטובר ובצו של שר
האוצר ,הרחבת ההקלה גם לחודשים נובמבר-דצמבר.
 .bמקדמה מיידית על חשבון מענק ספטמבר אוקטובר -מקדמה בגובה  50%ממענק
ההוצאות הקבועות תועבר לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר .גובה המקדמה יתבסס על
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היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות )בחודשים מרץ-אפריל ,ולמי שלא היה זכאי למרץ-
אפריל ,יחושב לפי מאי-יוני(.
 .3מענק שימור עובדים -יינתן מענק בעבור שימור עובדים בחודשים ספטמבר אוקטובר .גובה
המענק יעמוד על  5,000שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר
במהלך התקופה.
להלן טבלה לגבי אחוז העובדים עבורם יקבלו מענק בהתאם לאחוז הפגיעה במחזור:
רמת פגיעה:
80%
60-80%
40-60%
25-40%

מענק החל מעובד:
40%
55%
70%
80%

לדוג :עסק אשר נפגע  30%במחזור הפעילות ומעסיק  5עובדים ,יקבל את המענק החל מעובד מס' 4
לפי החישוב 4=80%*5 :המענק עדיין לא סופי ונתון לשינויים .לא נפתחה עדיין האפשרות להגשת
בקשות.
 .4אבטלה -הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ודחיית ההפחתה בדמי אבטלה.
פחת מואץ -מכונות וציוד המשמשים לפעילות ייצור בכל אחד מתחומי התעשייה ,לרבות ייצור
מוצרי תוכנה ופיתוח ,חקלאות ובניה ,הנרכשים בתקופה שבין  01.09.2020ל30.06.2021 -
יהיו זכאים להוצאות פחת בשיעור כפול משיעור הפחת הרגיל בגין נכסים אלו -כפל פחת )כמובן
לא יותר מגובה הנכס( .נדרשת עמידה בתנאים מסוימים .לפרטים נוספים ובירור זכאות ,ניתן
ליצור קשר עם משרדינו.
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