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התכניתאופן חלוקת המענקים במסגרת 

יחולקוקבועותבהוצאותהשתתפותמענקיוגםשליטהבעליולשכיריםלעצמאיםהסיועמענקיגם

.חודשייםבגיןיחושבופעםובכל,2021ליוני2020מאיהחודשיםביןפעמיםשבע

:הזכאותתקופותלהלן
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תקופת הזכאות

הזכאות  –2020ספטמבר אוקטובר , 2020יולי אוגוסט , 2020מאי יוני -תקופת חובה
.לחודשים הללו נקבעה בחקיקה ורק שר האוצר רשאי לבטלן

מאי  , 2021מרץ אפריל , 2021ינואר פברואר , 2020נובמבר דצמבר -תקופת רשות
כניסתן לתוקף של תקופת הזכאות הללו מותנה באישור שר האוצר וועדת  . 2021יוני 

.הכספים
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: להלן)מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה 
"(חודשיים-מענקים סוציאליים דו"
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לשכיר בעל שליטהחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו

.יותראושנים20לומלאו2019שבשנתשליטהבעלשכיר•

1.9.19שתחילתה בין שישה חודשיםשולמה לו משכורת על ידי החברה שבבעלותו לתקופה של •
מחייבת  1.11-התחלת שכר ב:לדוגמא. וסיומה לפני תחילתה של תקופת הזכאות31.12.19-ל

חייבים להיות בעל שליטה ולהתחיל לקבל . יוני-שישה חודשים לצורך זכאות למענק בחודשים מאי
.1.1.20-משכורת לפני ה

הכנסתו החייבת בצירוף החלק היחסי שלו במישרין או  : הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה•
אינה עולה על סכום של  2019או 2018בקבלת זכויות לרווחים בחברה לשנת , בעקיפין

הכנסתו החייבת של השכיר * בחברת מעטים חדשהלעניין שכיר בעל שליטה . ח"ש651,600
.ח"ש651,600אינה עולה על סכום של , 2019בעל השליטה לשנת 

.2019חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת -חברת מעטים חדשה*
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-לשכיר בעל שליטהחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו
המשך

מאותהמחצית,יראו,אישיתמיגיעהשאינהחייבתהכנסה,זוגוולבןהשליטהבעללשכירהייתה•
.הזוגמבניאחדלכלחייבתכהכנסה,חייבתהכנסה

714₪שלסכוםעלעולה2019או2018לשנתשלוהממוצעתהחודשיתהעבודההכנסת•
.(לשנהח"ש8,568)

בתקופתהקבועים)הרלוונטייםהחודשיםשלהחברהבמחזורי40%לפחותשלירידהישנה•
שהחלהחברהלעניין."(הבסיסתקופת":להלן)אשתקדהמקבילההתקופהלעומת(הזכאות
עסקאותיהמחזוראתיראו,הבסיסבתקופתהראשוןהיוםלאחרידבמשלחאובעסקלעסוק

מחולק,2020בפברואר29עדכאמורהעיסוקתחילתמיוםעסקאותיהכמחזורהבסיסבתקופת
.2-בומוכפלכאמורהעיסוקחודשיבמספר



7

המשך-לשכיר בעל שליטהחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו

.קביליםהחברהשלהספרים•

חות"והדו2019ח"דוהוגש:חדשהמעטיםחברתולעניין,2018לשנתחות"הדוהוגשו•

.מ"למעהתקופתיים

,מסויימתבחברהשליטהבעלהיההשכיר,לאומילביטוחלמוסדשהוגשהחודשיהדיווחפיעל•

הכנסתיובעדכאמוראבטלהדמיח"עלמקדמהאואבטלהלדמיזכאילאוהוא,הזכאותבתקופת

ב6סעיףלפיוהכל,להשקדמוהחודשיםובששתהזכאותבתקופתחברהבאותהשליטהכבעל

.הלאומיהביטוחלחוק
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לשכיר בעל שליטה  חודשיים -סכום המענקים הדו
-שלפיה תחושב הכנסת העבודה הממוצעת החודשית( 2019או 2018)ניתנה הקלה לבחירת שנת המס •

בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות ולהגשתו וקליטתו  , ניתן לבחור בשנת המס שהשימוש בה מביא למענק בסכום גבוה

.ח בגין אותה שנת מס"של הדו

•

טרם נקלט  2019והדוח בגין 2018מביאה לסכום מענק גבוה יותר משנת 2019אם שנת המס :דגש חשוב

.2018המענק יחושב בהתאם לשנת , עד למועד הגשת הבקשההמסיםבמערכות של רשות 
.2019תעדכן את סכומי הזכאות למענק בהתאם לשנת המסיםרשות , לאחר השלמת קליטתו של הדוח

ללא אפשרות  )2019הכנסת העבודה הממוצעת של שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה תחושב בהתאם לשנת •

(.בחירה

או 2018הכנסת עבודה ממוצעת חודשית של השכיר בעל שליטה בשנת לפעמייםמסכום השווה 70%מכפלת •
.70%-מוכפל ב2019פעמיים סכום הכנסת עבודה ממוצעת בשנת :בחברת מעטים חדשה. 2019*

הכנסת העבודה הממוצעת החודשית תחושב בהתאם לשנת  -2021לגבי תקופות הזכאות החלות בשנת המס )*(

(.ללא אפשרות בחירה)2019
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לשכיר בעל שליטה  חודשיים -סכום המענקים הדו

.ח"ש40,000ח עד הכנסה חודשית ממוצעת של "ש15,000ישנה תקרת מקסימום עד •

סכום,ח"ש15,000שגובהוהמקסימליהמענקמסכוםיופחת,ח"ש40,00שלממוצעתחודשיתמהכנסה•

6,000שללסךח"ש40,000עלהחודשיתהעבודההכנסתעולהשבובסכום0.6294למכפלתהשווה

.(לחודשח"ש3,000)לחודשיים
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לעצמאיםחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו

.יותראושנים20לומלאו2019שבשנתעצמאי•

לעניין.ח"ש651,600שלסכוםעלעולהאינה2019או2018המסלשנתהחייבתהכנסתו•
.ח"ש651,600שלסכוםעלעולהאינה,2019לשנתהחייבתהכנסתו:חדשעסקבעלעצמאי

מחצית מאותה הכנסה  , יראו, הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, הייתה לעצמאי ולבן זוגו•
.חייבת כהכנסה חייבת לכל אחד מבני הזוג

.ח"ש714עולה על סכום של 2019או 2018הכנסתו החודשית מעסק שלו לשנת •
(.ח לשנה"ש8,568)
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המשך-לעצמאיםחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו
של  ( הקבועים בתקופת הזכאות)במחזורי החודשים הרלוונטיים 40%לפחות ישנה ירידה של •

לעניין עצמאי שהחל לעסוק  "(. תקופת הבסיס: "להלן)העסק לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

בעסק חדש או במשלח יד לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס יראו את מחזור העסקאות  

מחולק  , 2020בפברואר 29בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד 

.2-במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב

.הספרים של העסק קבילים•

חות  "והדו2019ח "הוגש דו: עצמאי בעל עסק חדשולעניין , 2018חות לשנת "הוגשו הדו•

.מ לתקופת הזכאות ולתקופת הבסיס"התקופתיים למע

אולם מאחר  , יכול להיות זכאי לקבלת המענק31.12.19כל מי שפתח עסק עד ליום : דגש חשוב•

31.10.19זכאי מי שפתח עסקו עד , חודשי פעילות הרי שלקבלת מענק מאי יוני6וצריך לפחות 
.ייבחן לפי מס הכנסה-מ"מ ואם אין תיק במע"תאריך פתיחת העסק ייבחן לפי מע•
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לעצמאיםחודשיים -סכום המענקים הדו

-שלפיה תחושב הכנסה חודשית ממוצעת מעסק( 2019או 2018)ניתנה הקלה לבחירת שנת המס •

בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות ולהגשתו וקליטתו  , למענק בסכום גבוהניתן לבחור בשנת המס שהשימוש בה מביא 

.ח בגין אותה שנת מס"של הדו
•

נקלט במערכות  טרם2019והדוח בגין 2018מביאה לסכום מענק גבוה יותר משנת 2019אם שנת המס :דגש חשוב
.2018המענק יחושב בהתאם לשנת , עד למועד הגשת הבקשההמסיםשל רשות 

.2019לשנת תעדכן את סכומי הזכאות למענק בהתאםהמסיםרשות , לאחר השלמת קליטתו של הדוח

(.ללא אפשרות בחירה)2019תחושב בהתאם לשנת המס עצמאי בעל עסק חדשהכנסתו החודשית הממוצעת של •

2019הכנסת העבודה הממוצעת החודשית תחושב בהתאם לשנת 2021לעניין תקופות הזכאות החלות בשנת המס •

(.ללא אפשרות בחירה)
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המשך-לעצמאיםחודשיים -סכום המענקים הדו

או    2018הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת לפעמייםמסכום השווה 70%מכפלת •
(.בהתאם לשקופית הקודמת)2019

.ח"ש40,000ח עד הכנסה חודשית ממוצעת של "ש15,000ישנה תקרת מקסימום עד •

יופחת מסכום המענק המקסימלי שגובהו , ח"ש40,00מהכנסה חודשית ממוצעת מעסק של •

בסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית על  0.6294סכום השווה למכפלת , ח"ש15,000

(.ח לחודש"ש3,000)לחודשיים 6,000לסך של ח עד "ש40,000
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מקדמה בלתי חוזרת על חשבון מענק  –מיידימענק סיוע 
,  בעבור עצמאים ושכירים בעלי שליטה, סוציאלי דו חודשי

.לחודשים מאי ויוני

לחודשים  , חודשי-הדובגין המענק הסוציאלילזכאים לפעימה שניהמדובר במקדמה שניתנה •

.  יוני-מאי

החודשים  במקרה של אי עמידה בתנאי המענק הסוציאלי בגין לא תוחזריובהר כי מקדמה זו •

.יוני-מאי

.  ח"ש7,500עד :גובה המקדמה המקסימלי שניתן
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התייחסות(2021בינוארתוגש)2020לשנתפטורעוסקלהצהרתלהוסיףיתבקש-פטורעוסק•
.2019בשנתחודשיםאותםלעומתהזכאותבתקופתלפעילותו

.הענייןלפי2019או2018לשנתדוחהגישאםכרגילייבדקבשותפותשותף-שותפות•
.לשותפותתיקואיןהכנסהבמסמסלצורךשקופהשותפות

סעיףפיעלהזוגבניביןהמחולקתמעסקהכנסהישנהזוגלבניאם-תלותעםמעסקהכנסות•
.בהכנסהחלקופיעלהזוגמבניאחדלכליחושבהמענק.(ד)66

מקרים מיוחדים
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דגשים

רשותבאתרותתבצע,האישיבאזורושנייהראשונהפעימהלמענקיבדומהתהיההבקשההגשת•
15-מהיהיוהבקשותהגשתמועדימכןולאחר,25.8.20-ביחלהראשוןההגשהמועד.המסים
.המזכהלתקופההעוקבבחודש

.להגשההראשוןמהמועדיום90בתוךתוגשנההבקשות•

.הכנסהבמסרקחייבהמענק•
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המשך-דגשים

סכומיםשביןההפרשאתלהחזירישהמענקסכוםעלהעולהבסכוםמענקשולם-ביתרתשלום•
לושהמציאמהיוםימים90בתוך,בישראלהמסיםרשותבאמצעות,"(היתרסכום":להלן)אלה

ליוםועדששולםמהיום,הצמדההפרשיבתוספתיוחזרהיתרסכום.להחזרדרישההמנהל
המענקאתלהשיגבניסיוןמחדלאומעשהבשלשולםהיתרסכוםכיהמנהלשוכנעואם,ההחזר
.ההחזרליוםועדששולםמהיום,היתרסכוםעל,וריביתהצמדההפרשיבתוספת–במרמה

שביןההפרשישולם,לוזכאישהואהמענקמסכוםהנמוךבסכוםמענקשולם-בחסרתשלום•
הצמדההפרשיבתוספת,בישראלהמסיםרשותבאמצעות,(החסרסכום–להלן)אלהסכומים
תשלוםליוםועדהעוקבתהמסשנתשלאחרהמסבשנתבפברואר15-מ,החסרסכוםעלוריבית
.החסרסכום



חודשי לעסקים בעד  -מענק סיוע דו
השתתפות בהוצאות קבועות
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חודשי לעסקים חדשים שנפתחו  -מענק סיוע דו
פברואר  , במהלך החודשים ינואר

.2020בפברואר 29עד 2020בינואר 1עוסק מורשה ועוסק פטור שנפתחו מ:זכאים לקבלת המענק

:גובה המענק

.ח"ש3,000–(שנתימחזורח"שאלף100עד)פטורעוסקבעבור✓

.ח"ש4,000–(שנתימחזורח"שאלף100מעל)מורשהעוסקבעבור✓

:המענקתנאי

ומחזור  ח''שמיליון 100ואינו עולה על ח''שאלף 18עולה על 2020חדשים שמחזור עסקאותיהם בשנת עסקים•

(.לחודשים3,000)ח‘’ש1,500על ממוצע חודשי שעומד על עולה 2020עסקאותיהם בחודשים ינואר ופברואר 

ח לגבי  "אלף ש18עולה על 2020תבחן את תנאי הסף של מחזור עסקאות בשנת מסיםכיצד רשות :שאלה חשובה

?  הבקשות שמוגשות טרם סיום השנה

19(.רישום)לתקנות מס ערך מוסף 15מ לגבי תקופת הזכאות או הצהרה לפי תקנה "הגשת דוחות למע•



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

לגבי עוסק שפעילותו החלה  . 2020מול ינואר ופברואר ( חודשי המענק)ירידה כלשהי בתקופת הזכאות :תנאי ירידה במחזורים

כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום תחילת  2020יראו את מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר , בינואר ואילך1מיום 

.2-כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר ופברואר ומוכפל ב, 2020בפברואר 29הפעילות ועד 

(.מ לא נסגר"תיק המע)ניתן להגיש את הבקשות בתנאי שהעסק עדיין פתוח •

ניתן להגיש את  -לגבי יתר העסקים, ניתן להגיש את הבקשות דרך האזור האישי על ידי הנישומים עצמם-לגבי יחידים•

.הבקשות גם באמצעות המייצג

20
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לעסקיםחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו

ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת  40%בשיעור של לפחות מחזור עסקאותיו בחודשי תקופת הזכאות נמוך •

.בעקבות משבר הקורונה, 2019המס 

בחודש שאחרי תחילת  1-בתקופה שמהיראו את מחזור עסקאותיו, 2019תחילת שנת לגבי עוסק שפעילותו החל לאחר

.2-מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב, 29.2.20פעילותו עד ה

:  בחישוב מחזור העסקאות לא יכללו-דגש חשוב•

שהוא בעל מניות בה או  , עסקאות מכר טובין או מתן שירות מאת בעל המניות בחברה או שותף בשותפות לחברה•

מדובר כאן  , מה הכוונה במתן שירות מאת בעל המניות:שאלה חשובה.לפי העניין, לשותפות שהוא שותף בה

.בהכנסה של העסק ולכן הכוונה לא ברורה

.מכירות הוניות•

.  ח''שמיליון 400ח ואינו עולה על "ש18,000עלה על 2019מחזור העסקאות לשנת •

.הספרים של העסק קבילים•
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המשך-לעסקיםחודשיים -תנאי הזכאות למענקים דו

הגשת הצהרה  :לגבי עוסק פטור. ולכל חודשי תקופת הזכאות הרלוונטיים2019מ לשנת "הגיש דוחות תקופתיים למע•

ובשנת המס  2019לגבי עוסק שבשנת המס :עוסק בענף היהלומים(. רישום)לתקנות מס ערך מוסף 15לפי תקנות 

אם היה חייב  , 2018הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס –לחוק מס ערך מוסף 33חל עליו הפטור לפי סעיף 2020

.עד ליום הגשת הבקשה, בהגשתו

.2020בינואר 1העוסק החל בפעילותו לפני •

:שלא יהיו זכאים לקבלת המענקלהלן עוסקים •

.עוסק שדיווח על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות•

יראו עוסק כמי שדיווח על סגירת עסקו אם חלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל  •

.והוא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות, הפסקת פעילות העסק

.על מחזור עסקאות בשיעור אפס2020עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים שלפני חודש מרס •



הגדרות

למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה לפי , כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף:מחזור עסקאות של עוסק•

.לחוק מס ערך מוסף21או 20סעיפים 

.על פי דיןהמסיםמחזור עסקאות כפי שדווח לרשות :2019מחזור עסקאות בשנת •

בחודש שלאחר יום תחילת  1מחזור העסקאות שלו מיום -2019בינואר 1-לעניין עוסק שפעילותו החלה אחר ה✓

.12-ומוכפל ב2019מחולק בחודשי הפעילות בשנת , 2019בדצמבר 31הפעילות עד 

לחוק 56מוסף או עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי סעיף לעניין עוסק הרשום כשותפות לפי חוק מס ערך✓

בחינת  לצורך)לפי העניין,העסקאות המאוחד של השותפות או של העוסקים הרשומים יחדלפי מחזור-האמור

(המחזורים
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המשך  -הגדרות

מיום תחילת הפעילות ועד היום , על פי דיןהמסיםמחזור עסקאות כפי שדווח לרשות :2020מחזור עסקאות בשנת •

.12-מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב, שלפני תקופת הזכאות

.לתקופת הזכאות2019התקופה המקבילה בשנת :תקופת הבסיס•

פברואר  -ינואר, 2020דצמבר -נובמבר, 2020אוקטובר -ספטמבר, 2020אוגוסט -יולי, 2020יוני -מאי: תקופת הזכאות•

.2021יוני -מאי, 2021אפריל -מרץ, 2021
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"תשומות שוטפות"הגדרת 

25

למעט תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות  , לפי העניין, אחת מאלה

:מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות

למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק  , סך כל התשומות1.

א 67או 67בישראל באמצעות הדוח התקופתי לפי סעיפים המסיםכפי שדווח לרשות , מס ערך מוסף

לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו  , לחוק מס ערך מוסף

איזה תשומות צריך לקחת בחשבון  :שאלה חשובה. לפקודה שאינן תשומות131בדוח לפי סעיף 

(חשבוניות בגין ירקות ופירות וכדומה, ל"כרטיסי טיסה לחו)? 131מההוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 

סך כל התשומות השוטפות כפי שעולה מהדוח השנתי האחרון -לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת2.

.שהוגש לפקיד השומה

,  למעט ציוד, סך כל התשומות השוטפות-2019בינואר 1לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר יום 3.

כפי שדווח לרשות , שנרכשו לצרכי העסק ונוכה בגינם מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף

שהוא מחולק במספר  , בדצמבר31מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום , המסים

.12-חודשי העיסוק ומוכפל ב



חודשי בעד השתתפות בהוצאות קבועות  -סכומי המענק הדו
ח"ש300,000לעסקים קטנים בעלי מחזור עסקאות של עד 
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סכום המענק המגיע2019המחזור בשנת הבסיס 

ח''ש3,000ח"ש100,000עד ח''ש18,000-מ

ח''ש4,000ח''ש200,000עד ח''ש100,000-מ

ח''ש6,000ח''ש300,000עד ח''ש200,000-מ

ניתן להגיש את  -לגבי יתר העסקים, ניתן להגיש את הבקשות דרך האזור האישי על ידי הנישומים עצמם-לגבי יחידים•

.הבקשות גם באמצעות המייצג



מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

27

1,500,000ח ואינו עולה על "ש300,000עולה על 2019לגבי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת •

.30%מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות עומד על שיעור -ח"ש

-ח"ש1,500,000עולה על 2019לגבי עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת •

.30%שיעור המקדם לא יעלה על •

.אין זכאות למענק, 0-יחושב כ-מקדם שלילי•

.0.075המקדם לא יעלה על –לגבי עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק •

ענף העיסוק של יהלומים  )לחוק מס ערך מוסף 33חל עליו הפטור לפי סעיף 2020ובשנת המס 2019לגבי עוסק שבשנת במס •

.  0.04המקדם לא יעלה על -(ואבנים יקרות

תהיה  –לדוגמה .המנהל רשאי לקבוע מקדם אחר לגבי עוסק אם שוכנע כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק•

.  שטרם נמכר2020עבור שנת 2019סמכות למנהל לנטרל מהנוסחה רכש של מלאי משמעותי שבוצע בסוף שנת 



הגדרת סכום הוצאות השכר הנחסכות

שפוטרו או שעבודתם  , בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלוםלתקופת הזכאותסכום השכר הקובע 

.6-מוכפל ב, הופסקה בדרך אחרת

:הגדרת סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות

:בשני אלה1.25סכום השווה למכפלת 

שפוטר או שעבודתו הופסקה בדרך , שכר העבודה החודשי הממוצע של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום1.

ומחושב לפני שלושת החודשים האחרונים שאותו עובד עבד בהם לפני  , החייב בדמי ביטוח לאומי, אחרת

.תקופת הזכאות

,  היחס שבין מספר ימי העבודה בתקופת הזכאות שבהם לא עבד העובד בשל הוצאתו לחופשה בלא תשלום2.

.לבין סך ימי העבודה בתקופת הזכאות, בשל פיטוריו או בשל הפסקת עבודתו
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לצורך ת"החלאיך מחשבים נכון את ימי 
מקדם ההוצאות הקבועות

.יום העבודה האחרון שלפני הפסקת העבודהת הוא "המועד לדיווח לביטוח הלאומי של יום היציאה לחל•

.היום הראשון שבו העובד חזר לעבודההוא ת"החלהמועד לדיווח לביטוח הלאומי של יום סיום •

אין לקחת בחשבון את יום  , ת הנחסכים"הואיל וימים אלה שולמו בפועל על ידי המעסיק לצורך חישוב ימי חל•

.ויש לנטרלםת"החלת ואת יום סיום "היציאה לחל
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חברה או שותפות  , חודשי לעצמאי-סכום המענק הדו
ח"מיליון ש400,000עד ₪ 300,000בעלי מחזור עסקאות מעל 

הנוסחה לחישוב המענקשיעור הירידה במחזורהיקפי מחזור

100ח עד "ש300,000

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )60%20%-40%-מ

(2019הבסיס 

200ח עד "מיליון ש100

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )80%35%-60%-מ

(2019הבסיס 

400ח עד "מיליון ש100

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )80%50%מעל 

(2019הבסיס 

30

ולא יעלה על סכום של  ( גם כאשר תוצאת החישוב על פי הנוסחה היא פחותה)ח''ש6,000-סכום המענק לא יפחת מ✓

.ח"ש500,000



חודשי למוסד ציבורי זכאי-תנאי הזכאות למענק הדו

:שמתקיימים בו שני אלה, (ב()2)9מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף :מוסד ציבורי זכאי

.לא הייתה מתמיכות או תרומות( ח בגינה"אם הוגש דו2019או )2018-מהכנסתו ב1/3לפחות 1.

התקבלו ממכירת  , שאינן מתמיכות או מתרומות, (ח בגינה"אם הוגש דו2019או )2018-עיקר הכנסותיו ב2.
.שירותים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף במהלך השנה ובמהלך רוב חודשי השנה

ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס  40%בשיעור של לפחות מחזור עסקאותיו בחודשי תקופת הזכאות נמוך •
(.יוסבר בשקופית הבאה)בעקבות משבר הקורונה 2019בתקופה המקבילה בשנת המס 

.ח''שמיליון 400,000ח ואינו עולה על "ש18,000עלה על 2019מחזור העסקאות לשנת •

.ניהול ספרים תקין•

או , אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה-חבר בני-( ב()2)9כשהגדרתו בסעיף " מוסד ציבורי"
הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים  , אינם קרובים זה לזהנאמניוהקדש שמרבית 

הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו  , והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, להשגת המטרה הציבורית בלבד
;(ד)76כמשמעותו בסעיף -" קרוב", זהלענין; של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר
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הגדרות רלוונטיות למוסד ציבורי זכאי

.כהגדרתה בפקודההכנסה:מחזור עסקאות

הקשורה למכירת  2019ההכנסה השנתית לשנת :מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

.6-מחולקת ב, שירותים ומוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה

ההכנסה בחודשי תקופת הזכאות הקשורה למכירת  :מחזור עסקאות בתקופת המענק

. שירותים ומוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה

תמיכה מאת רשות מקומית  , א לחוק יסודות התקציב3תמיכה לפי סעיף :תמיכות ותרומות

.או תרומות
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חודשי למוסד ציבורי זכאי-סכום המענק הדו
ח"ש300,000בעל מחזור עסקאות של עד 

סכום המענק המגיע2019המחזור בשנת הבסיס 

ח''ש3,000ח"ש100,000עד ח''ש18,000-מ

ח''ש4,000ח''ש200,000עד ח''ש100,000-מ

ח''ש6,000ח''ש300,000עד ח''ש200,000-מ



מקדם השתתפות בהוצאות קבועות של מוסד ציבורי

34

:מצירוף של שני אלההסכום המתקבל 

סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב  1.

ככל והוגש דוח בגינה לפני יום הגשת התביעה )2019או 2018חודשי השנה בשל שנת המס 

ככל והוגש דוח בגינה )2019או 2018כשהוא מחולק בסך הכנסתו בשנת המס , (לקבלת המענק

(.לפני יום הגשת התביעה לקבלת המענק

ככל )2019או 2018סכום הוצאות השכר הנחסכות כשהוא מחולק בסך הכנסתו בשנת המס  . 2

(.והוגש דוח בגינה לפני יום הגשת התביעה לקבלת המענק

,  אין לכלול הוצאות ארנונה, לפי העקרון המנחה של תשומות שוטפות:הוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים

.יש לייחסם לפי מפתח מחזורים-הוצאות שלא ניתנות לייחוס למכירת שירותים או מוצרים . ב"וכיוצפחת 

(.אין זכאות למענק, 0-יחושב כ-מקדם שלילי)30%המקדם לא יעלה על 



חודשי למוסד ציבורי זכאי-סכום המענק הדו
ח"מיליון ש400,000עד ₪ 300,000בעל מחזור עסקאות מעל 
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הנוסחה לחישוב המענקשיעור הירידה במחזורהיקפי מחזור הכנסה

100ח עד "ש300,000

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )60%20%-40%-מ

(2019הבסיס 

200ח עד "מיליון ש100

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )80%35%-60%-מ

(2019הבסיס 

400ח עד "מיליון ש100

ח  "מיליון ש

מחזור עסקאות בתקופת  (*)מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות* )80%50%מעל 

(2019הבסיס 
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דגשים

.(בתנאיםלעמידהבכפוף)המענקיםלקבלתזכאיםלהיותיכוליםחוץתושבי•

לתאריךעדהבקשותאתלהגישוניתןנפתחה,יוני-מאיבגיןהבקשותלהגשתהמערכת•
16.11.2020.

.הזכאותתקופתשלאחרלחודש15-בהחל,בנפרדהזכאותתקופותליתרתיפתחהמערכת•

.להגשההראשוןמהמועדיום90בתוךתוגשנההבקשות•

זכאישהואהמענקסכוםעלהעולהבסכום,מקדמהלרבות,מענקלעוסקשולם-ביתרתשלום•
רשותבאמצעות,"(הפרש/היתרסכום":להלן)אלהסכומיםשביןההפרשאתהעוסקיחזיר,לו

יוחזרהיתרסכום.להחזרדרישההמנהללושהמציאמהיוםימים90בתוך,בישראלהמסים
.ההחזרליוםועדששולםמהיום,הצמדההפרשיבתוספת
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המשך-דגשים

הוכיחולאשהגישבתביעהשכללהמענקמסכום50%עלעולהלגביוההפרששסכוםעוסק•
בשיעורבקנסחייביהיה,שהגישהתביעהבעריכתהתרשלשלאהמנהלשלדעתולהנחת

.ההפרשמסכום25%עליעלהשלא

שביןההפרשישולם,לוזכאישהואהמענקמסכוםהנמוךבסכוםמענקשולם:בחסרתשלום•
וריביתהצמדההפרשיבתוספת,המסיםרשותבאמצעות,"(החסרסכום":להלן)אלוסכומים

.החסרסכוםתשלוםיוםעדהתביעההגשתמיוםימים30בתוםהחל,החסרסכוםעל

זכאותותנאילגבינכוניםלאפרטיםבהומסרלמענקתביעהשהגיש:אכיפהוסמכויותעונשין•
.שנהמאסרדינו

.לאומיובביטוחהכנסהבמסחייבהמענק•

.מוסףערךמסלחוק12סעיףלפיעוסקשלעסקאותיוממחירלחלקייחשבלאהמענק•
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המסיםדגשים של רשות 

עשויים לנבוע מסיבות שונות  , פערים בגין הסכום המחושב בעת הגשת הבקשה לסכום שיאושר כמענק סופי

:  כגון

.טעות הקלדה או אי דיוק בנתונים שהוזנו בטופס המקוון•

יש להביא בחישוב את -ת או פוטרו "הזנת נתון שגוי או חלקי של הוצאות שכר שנחסך בגין עובדים שהוצאו לחל•
.בין אם זכאים לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי ובין אם לאו, העובדיםכל

עסקאות הוניות , יש להקפיד למלא בשדה המתאים–הזנת נתונים שגויים או חלקיים בגין מחזור העסקאות •

כך שיתקבל נתון נכון המשקף את הפעילות  , מ"ועסקאות חד פעמיות הכלולות במחזור העסקאות המדווח למע

(.ל ממחזורי העסקאות בהתאמה"המערכת תנטרל את העסקאות הנ. )העסקית השוטפת

מסהתשומות ולא סכוםכי מוזן לבכםמת שי–הזנת נתונים שגויים או חלקיים בגין מחזור התשומות של העסק •

לרבות תשומות פטורות  , יש להקפיד לכלול בנתון זה את כלל התשומות השוטפות של העסק, כמו כן. התשומות
.  או תשומות בשיעור מס אפס

במידה וחל –מקרים בהם ניתן לראות ירידה במחזור העסקאות של העסק בתקופה שקדמה לתקופת הקורונה •

יש ', סיום התקשרות עם לקוח עיקרי וכד, כזה שגרם לירידה בפעילות העסקית כגון סגירת סניף, שינוי בעסק
.לנטרל את ההשפעה של השינוי ממחזור הבסיס
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(  נגיף הקורונה החדש)לסיוע כלכלי התכניתלנוסח חוק 
2020ף"התש, (הוראת שעה)

לחצו כאן

https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_578653.pdf
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מענק  ()נגיף הקורונה החדש)לנוסח תקנות שעת חירום 
,  (סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

פעימה שנייה-2020-ף"התש

לחצו כאן

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5014_2020
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של הממשלה מיום  5015לנוסח החלטה מספר 
פעימה שלישית-24.04.2020

לחצו כאן

של הממשלה מיום  5015לנוסח תיקון החלטה מספר 
פעימה שלישית-24.04.2020

לחצו כאן

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec152_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5015_2020


ח"רו, איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

IRISS@ICPAS.ORG.IL
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תודה על ההקשבה

ח"רו, המצגת הוכנה בעזרתה של אימאן זועבי
גזברית כבוד לשכת רואי חשבון בישראל


