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כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה!
שם ההטבה

מועד הגשה אחרון

סכום המענק

הזכאים לפי התנאים

תנאי סף

תנאי ירידה במחזורים

פעימה ראשונה

חלף 1.7.20 -

עד ₪ 6,000

עצמאיים בלבד

הכנסה חייבת בשנת 2018
בסך של  ₪ 24,000ועד
 ₪ 240,000ועבור בני זוג שסך
הכנסתם החייבת עד
₪ 340,0000

ירידה של לפחות 25%
בחודשים מרץ-אפריל
אל מול אשתקד

פעימה שנייה

חלף 17.8.20 -

עד ₪ 10,500

עצמאיים ושכירים
בעלי שליטה

פעימה שלישית
לעסקים קטנים

חלף 17.8.20 -

פעימה שלישית  -מענק
השתתפות בהוצאות
קבועות  -מסלול מיידי

ניתנה אורכה עד
15.11.20
מועד הגשת בקשה חדשה-
15.11.20

פעימה שלישית  -מענק
השתתפות בהוצאות
קבועות-בעבור עסקים מועד הגשת התיקון לבקשה
המדווחים על בסיס מזומן
קיימת -טרם נפתח

מענק עידוד תעסוקה

בעבור יוני :חלף30.9.20-
בעבור יולי ניתנה אורכה עד
ל15.10.20-
בעבור יתר המועדים :לא
יאוחר מ 60-יום מתום
החודש בגינו המענק מבוקש
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מענק סיוע מיידי – מקדמה
בלתי חוזרת על חשבון
מענק סוציאלי דו חודשי
למאי יוני

מענק סוציאלי
דו-חודשי

מדורג עד ₪ 3,025

עצמאיים
עצמאיים ,חברות
מלכ"רים ושותפויות

עד ₪ 400,000

*למעט גופים שהוחרגו

עצמאיים ,חברות
מלכ"רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו

בתנאי שהירידה במחזור של מרץ-אפריל
מול אשתקד לא עלתה על60%-

עד  ₪ 7,500לכל
עובד מזכה

שולם אוטומטית
בעבור מאי-יוני:
25.11.20
בעבור יולי-אוגוסט:
15.12.20

עד ₪ 15,000

מענק סיוע
דו-חודשי
לעסקים חדשים
שנפתחו במהלך
החודשים ינואר,
פברואר 2020

מענקים דו חודשיים  -תקופות הזכאות היא מיום  1.5.20ועד 30.6.21

בעבור מאי-יוני:
15.11.20
מענק סיוע
דו-חודשי בעד
השתתפות
בהוצאות
קבועות לעסק
קטן עד מחזור
₪ 300,000

בעבור יולי-אוגוסט:
15.12.20
יתר המועדים
יפורסמו בהמשך

בעלי מחזור שנתי
של  ₪ 18,000עד
₪ 300,000
עצמאיים בעלי מחזור שנתי
מעל  ₪ 300,000עד 20
מיליון  ,₪והיתר בעלי מחזור
שנתי מעל  ₪ 18,000עד 20
מיליון ₪
עצמאיים בעלי מחזור שנתי
מעל  ₪ 300,000עד 20
מיליון  ,₪והיתר בעלי מחזור
שנתי מעל  ₪ 18,000עד 20
מיליון ₪

מעסיקים זכאים לקבלת
מרבית המעסיקים במשק
*למעט המדינה וגופים נתמכים מענק בעבור עובדים מזכים
ומתוקצבים בהתאם לחקיקה בגין חודשים יוני-ספטמבר או
יולי -אוקטובר )בהתאם
לחלופה הנבחרת ולהגדרות
המנויות בחוק(

ירידה של לפחות 25%
בחודשים מרץ-אפריל
אל מול אשתקד
ירידה של לפחות 25%
בחודשים מרץ-אפריל
אל מול אשתקד
ירידה של לפחות 25%
בחודשים מרץ-יוני אל
מול אשתקד

אין תנאי של ירידה
במחזורים
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מקדמה שניתנה לזכאים לפעימה שניה בגין מענק
סוציאלי לחודשים מאי יוני.
יובהר כי מקדמה זו לא תוחזר במקרה של אי עמידה
בתנאי המענק הסוציאלי בגין מאי-יוני.

עצמאיים ושכירים
בעלי שליטה

בעבור יתר המועדים:
בתוך  90יום מהמועד
הראשון להגשה
©הוכן ע"י לשכת רואי חשבון בישראל

הכנסה חייבת בשנת 2018
ירידה של לפחות 25%
) 2019עבור עסקים חדשים
בלבד( של לפחות  ₪ 8,568בחודשים מרץ-יוני אל
מול אשתקד
ועד מיליון ₪

תכנית רשת הבטחון הכלכלי 2020-2021
עד ₪ 7,500

חייב
חייב
במס הכנסה בביטוח לאומי

חייב
במע"מ

הכנסה חייבת בשנת
 2018או  2019של
לפחות  ₪ 8,568ועד
₪ 651,600

ירידה של לפחות
 40%בתקופת
הזכאות )חודשי
המענק( אל מול
אשתקד

מענק השתתפות בהוצאות קבועות
₪ 3,000

עסק פטור

₪ 4,000

עסק מורשה
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עסקים חדשים שמחזור
עסקאותיהם בשנת 2020
עולה על  18אלף  ₪ואינו
ירידה כלשהי בתקופת
עולה על  100מיליון ;₪
הזכאות )חודשי המענק(
מחזור עסקאותיהם
מול ינואר ופברואר 2020
בחודשים ינואר ופברואר
 2020עולה על ₪ 1,500
) ₪ 3,000לחודשיים(

בעלי מחזור שנתי
של  ₪ 18,000עד
₪ 100,000

₪ 3,000

עד ₪ 4,000

בעלי מחזור שנתי
של ₪ 100,000
עד ₪ 200,000

₪ 6,000

בעלי מחזור שנתי
של ₪ 200,000
עד ₪ 300,000

בעבור מאי-יוני:
ירידה במחזורים של לפחות
) 25%תוקן מ (40%-אל מול
אשתקד
בעבור יולי-אוגוסט:
ירידה במחזורים של לפחות
 40%אל מול אשתקד
בעבור ספטמבר-אוקטובר,
ונובמבר-דצמבר )בכפוף
לאישור של שר האוצר(:
• ירידה במחזורים של לפחות
) 25%תוקן מ (40%-אל מול
אשתקד
• בעבור עסקים שמדווחים על
בסיס מזומן ,הירידה במחזורים
תבחן בהתאם לחודשים
נובמבר-דצמבר
וינואר-פברואר ,2021
בהתאמה.

בעבור חודשי הזכאות מאי-יוני ויולי-אוגוסט

מענק סיוע
דו-חודשי בעד
השתתפות
בהוצאות
קבועות לעסקים
בעלי מחזור עד
 400מיליון ₪

עצמאיים ,חברות
מלכ"רים ושותפויות

בעבור מאי-יוני:
15.11.20

*למעט גופים שהוחרגו

בעבור יולי-אוגוסט:
15.12.20

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של ₪ 300,000
עד  100מיליון ₪

ירידה של לפחות 40%
בתקופת הזכאות )חודשי
המענק( אל מול אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  100מיליון ₪
עד  200מיליון ₪

ירידה של לפחות 60%
בתקופת הזכאות )חודשי
המענק( אל מול אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  200מיליון ₪
עד  400מיליון ₪

ירידה של לפחות 80%
בתקופת הזכאות )חודשי
המענק( אל מול אשתקד

בעבור חודשי הזכאות ספטמבר-אוקטובר

יתר המועדים
יפורסמו בהמשך

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של ₪ 300,000
עד  400מיליון ₪

ירידה במחזורים של
לפחות  25%אל מול
אשתקד

בעבור חודשי הזכאות נובמבר-דצמבר  -באישור שר האוצר

לא פחות מ₪ 6,000-
ועד ₪ 500,000

מענק סיוע בעבור
הגשת בקשה
חודשי הזכאות
למקדמות מיום 30.9
נובמבר-דצמבר בעד
עד 31.10.20
השתתפות בהוצאות
קבועות לעסקים
המדווחים על בסיס
מזומן

 50%מסכום המענק
תשלום המקדמה יהיה
מקדמה על חשבון
מענקי הוצאות קבועות לעוסקים אשר יגישו שהתקבל בעבור הוצאות
קבועות בגין החודשים
בקשה בתוך  30ימים
לחודשים
ספטמבר-אוקטובר מיום  30בספטמבר  2020מרץ-אפריל או מאי-יוני,
לפי בחירת העוסק )ככל
שקיבל את שני המענקים
האמורים(.

מענק סיוע לעסקים בעד
טרם נפתחה האפשרות
המשך העסקתם של
עובדים בעבור החודשים להגשת הבקשה למענק
כאמור ,המועד האחרון
ספטמבר אוקטובר.
להגשתה
נדגיש כי מענק זה ניתן רק
יפורסם בהמשך
בתנאי שלא הוגש בקשה
למענק עידוד תעסוקה
מרשות ההשקעות
במשרד הכלכלה
והתעשייה או בקשה
למענק עידוד תעסוקה
לגבי תקופות הזכאות
)ספט-אוק(

סיוע בתשלומי ארנונה
לעסקים
לפי התקנות שאושרו,
נציין כי קיימת טיוטת
תקנות למתן הקלות
נוספות בשל הסגר
שטרם אושרה

הגשת בקשה מיום
 1.10.20עד 31.12.22

 ₪ 5,000בעבור מספר
העובדים המזכים
המחושב בהתאם
לנוסחה הקבועה
בהחלטה

קבלת הנחה של 95%
בתשלום הארנונה

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של ₪ 300,000
עד  100מיליון ₪

ירידה במחזורים של
לפחות  25%אל מול
אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  100מיליון ₪
עד  200מיליון ₪

ירידה במחזורים של
לפחות  40%אל מול
אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  200מיליון ₪
עד  400מיליון ₪

ירידה במחזורים של
לפחות  60%אל מול
אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של ₪ 300,000
עד  100מיליון ₪

ירידה של לפחות 25%
בחודשים נובמבר-דצמבר
אל מול אשתקד

עצמאים ,חברות
מלכ"רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו
בתנאי שלא היה זכאים
למענק הוצאות קבועות עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  100מיליון ₪
בגין חודשים
עד  200מיליון ₪
ספטמבר-אוקטובר

ירידה של לפחות 40%
בחודשים נובמבר-דצמבר
אל מול אשתקד

עוסקים בעלי מחזור
שנתי של  200מיליון ₪
עד  400מיליון ₪

ירידה של לפחות 60%
בחודשים נובמבר-דצמבר
אל מול אשתקד

עצמאים ,חברות
מלכ"רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו

העוסקים יצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי הם
זכאים למענק הוצאות קבועות עבור חודשים
ספטמבר-אוקטובר.
ככל שהעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים
מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי
למקדמה ,יודגש כי אי הזכאות למקדמה לא תפגע
בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר  -אוקטובר
וסכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות
הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר  -אוקטובר.

הזכאים למענק בעד הוצאות קבועות בגין
ספטמבר-אוקטובר:
עצמאים ,חברות מלכ"רים ושותפויות
*למעט גופים שהוחרגו

הזכאים למענק בעד
הוצאות קבועות:
עצמאים ,חברות
מלכ"רים
*למעט גופים שהוחרגו

עבור תשלום
הארנונה לחודשים
יוני-אוגוסט

לעסקים שמחזורם עד 200
מיליון  ₪ירידה במחזורים
של לפחות  60%בגין
החודשים מאי-יוני אל מול
אשתקד ,לעסקים
שמחזורם  200מיליון ₪
עד  400מיליון  ₪ירידה
במחזורים של לפחות 80%
בגין החודשים מאי-יוני אל
מול אשתקד

עבור תשלום הארנונה
לחודשים
ספטמבר-אוקטובר

לעסקים שמחזורם עד
 200מיליון  ₪ירידה
במחזורים של לפחות
 60%בגין החודשים
יולי-אוג' אל מול אשתקד,
לעסקים שמחזורם 200
מיליון  ₪עד  400מיליון ₪
ירידה במחזורים של
לפחות  80%בגין
החודשים יולי-אוג' אל מול
אשתקד

עבור תשלום הארנונה
לחודשים
נובמבר-דצמבר

בהתאם לטיוטת התקנות
ירידה של לפחות 25%
בחודשים
ספטמבר-אוקטובר
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נכון להיום ,אין התייחסות
לכך בהחלטת הממשלה

לא רלוונטי

