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כל העדכונים האחרונים בנוגע למענקים, הטבות והקלות בגין 

 נגיף הקורונה

 

  -פחת מואץ .1

 9)תקופה של  01.06.2021עד  01.09.2020ק בתקופה שבין על רכישת ציוד לעס

חודשים(, יהיה ניתן לדרוש פחת כפול מהפחת הרגיל בעד אותו סוג של ציוד עד 

 לגמר הפחתתו. 

כך  15%פחת ע"פ תקנות מס הכנסה ₪.  1000לדוג: נרכשה מכונה בעלות של 

שנתית הוצאה ₪.  150שההוצאה השנתית המוכרת למס בגין המכונה תהיה 

 ₪. 300 -מותרת ע"פ תקנות פחת מואץ

  הערות: .2

חודשים מיום רכישתו  3* הציוד הנרכש צריך להתחיל לשמש בייצור הכנסה תוך 

ה לפי המאוחר מבינהם. )יש חריגים לגבי ציוד שלא ניתן להפעל 03.06.2021או עד 

 מיידית(. 

 * הפעלת הציוד בישראל. 

 מקרוב הוא על ציוד שהתקבל במתנה.* לא ניתן לדרוש פחת מואץ ברכישה 

  -מענק הוצאות קבועות לעסקים .3

-9ירידה במחזור )בדומה ל 25%ות למענק הינו רף הזכא 11-12.2020בחודשים 

10.2020.) 

  -מענק סיוע למשפחתונים .4

למשפחתונים  09-10.2020נפתחה האפשרות להגשת בקשות עבור חודשים 

 5כום המענק למשפחתון מלא )מפוקחים אשר אין להם תיק ברשות המיסים. ס

 הבקשה מוגשת באישור האישי ברשות המיסים.₪.  8,800ילדים( עשוי להגיע עד 

אינו קשור למענקי רשות מענק סיוע לעסקים קטנים חדשים ) .5

 -(המיסים!

הבית לסולידריות חברתית חל"צ יצא במיזם סיוע לעסקים קטנים חדשים 

אש"ח לעוסק מורשה/  50אש"ח לעוסק פטור ועד  30במסגרתו יוענקו מענקים עד 

 חברה פרטית. 
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הקמת  ,כספי המענק יאפשרו מימון לשורת שימושים מותרים ובהם שיווק ופרסום

אתר אינטרנט לקידום מכירות, רכישת ציוד לטובת קידום העסק, שכירת חללי 

 .עבודה וכיו"ב

' שנתי ממוצע * מחזור הכנ )כולל( 09.2020עד  01.2019התנאים: * העסק הוקם מ

אש"ח )המיטיב  200מועסקים או שכר כללי עד  20עד ₪. * מליון  5לא עולה על 

 מבינהם(. * העסק ובעלי השליטה לא הוכרזו כחדלי פרעון.

 אופן הגשת הבקשה: .6

 ת: תר הבית לסולידריות חברתית בכתוברישום בא -https://www.solidarity

foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzG

KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE-p3cuA8tbzSrj0tkbpqcFDxL  

 מספר מצומצם של מסמכים ותיאור הליך הרישום מהיר, ודורש פרטים טכניים ,

 סיפורו האישי של העסק.

 חירת המועמדים למענק מבין הנרשמים יעשה באמצעות פלטפורמה ממוחשבת, ב

עסקים ידי דירוג סיפורי ה-כאשר ציבור המועמדים למענק בוחר את הזוכים, על

 .האחרים

 .העסקים שיבחרו יצטרכו לספק מסמכים נוספים ולחתום על הסכם מענק 

  המענקים יועברו בכמה פעימות כך שפעימה ראשונה תהיה מקדמה ולאחריה

 החזרי הוצאות בהתאם לקבלות.

  -מענקים למובטלים .7

)בעקבות אושרו ההסכמים בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת 

ובדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה ( נגיףההתפרצות 

. לא נפרט בחוזר זה היות ולא קשור ישירות )כנ"ל(לאחר תקופת אבטלה ממושכת 

 לעסקים. למידע נוסף בנושא ניתן ליצור קשר.

  -הסיוע לחופשות בגין לידה ומילואים התאמת מענקי .8

פורסמו תקנות המסדירות זכאות למענקי הסיוע לעצמאיות ולשכירות בעלות 

שליטה שהיו בחופשת לידה ולעצמאים ושכירים בעלי שליטה שהיו בשירות 

 ניתן ליצור עמנו קשר לסיוע ובדיקת זכאות. -מי שרלבנטי לגביו -מילואים

 אורכות: .9

להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות  15.12.2020 -ארכה עד הניתנה 

 .2020יוני -איקבועות ומענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מ

https://www.solidarity-foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzGbzSrj0tkbpqcFDxLp3cuA8t-KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE
https://www.solidarity-foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzGbzSrj0tkbpqcFDxLp3cuA8t-KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE
https://www.solidarity-foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzGbzSrj0tkbpqcFDxLp3cuA8t-KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE
https://www.solidarity-foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzGbzSrj0tkbpqcFDxLp3cuA8t-KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE
https://www.solidarity-foundation.org.il/?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkGWi0rTeoBSzGbzSrj0tkbpqcFDxLp3cuA8t-KZik8YjzmUBeKOSRoCUEgQAvD_BwE
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  -מענק שימור עובדים .10

האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים 

את הבקשות יש להגיש באתר של הסוכנות  .1.12.2020-ב )שימור עובדים( תיפתח

 לעסקים קטנים ובינונייים.

 

  -ארנונהמענקי סיוע ב .11

 .של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מצגת סיוע בהנחות בארנונהמצ"ב 

 .של לשכת רואי חשבון מענקים מצ"ב טבלת סיכום .12

 

ולי מענקים נשמח להמשיך לסייע בהגשת הבקשות ובמתן ייעוץ בבחירה בין מסל

 חילופיים.

בבדיקה מקיפה של הזכאות למענקים השונים נא לשלוח מייל  םלמעונייני

 למזכירות.

 

 בכבוד רב

 רודניק וורצל ושות' רו"ח

מצגת%20הנחות%20בארנונה.pdf
טבלת%20מענקים%20מסכמת.pdf

