
מענקים וכלי סיוע ממשלתיים אחרים לעסקים

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה 

לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייההסוכנות , איתמר גזלה



הנחה בארנונה

מענק שימור עובדים

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה

!חדש–" פגיעה ממושכת"מענק 

הלוואות בערבות מדינה

?על מה נדבר



הנחה בארנונה



הנחה בארנונה



-₪ אלף 300עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 

"מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן"

–או תאגיד ₪ אלף 300עוסק מורשה עם מחזור של מעל 
"מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות"

הנחה בארנונה



-₪ אלף 300עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 

"מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן"

–או תאגיד ₪ אלף 300עוסק מורשה עם מחזור של מעל 
"מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות"

הנחה בארנונה

2020פברואר -כולל מענק סיוע לעסק חדש שנפתח בינואר



הנחה בארנונה



הנחה בארנונה



במחזור25%פטור מלא מארנונה החל מירידה של 

הנחה בארנונה

דצמבר  -הוארך גם עבור החודשים נובמבר



פעימות לקבלת הנחה6





הגשת בקשה לרשות המיסים  
למענק הוצאות קבועות  

קבלת אישור מרשות המיסים  
רלוונטי רק עבור עוסק מורשה עם •

או תאגיד₪ אלף 300מחזור של מעל 

מילוי טופס מקוון באתר הסוכנות  
לעסקים קטנים ובינוניים

בקשות של עסקים זכאים יועברו  
לרשויות המקומיות אחת לחודש

יעניקו את הרשויות המקומיות
ההנחה ויעדכנו את בעל העסק

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  
תשפה את הרשויות כנגד ההנחה



www.sba.org.il











-₪ אלף 300עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 

"מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן"

–או תאגיד ₪ אלף 300עוסק מורשה עם מחזור של מעל 
"מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות"



:  אוקטובר-ספטמברלא קיבלת עבור

מסלולי תעסוקה של 
רשות ההשקעות מענק עידוד תעסוקה



מענק 

שימור 

עובדים

עסקים עם עד  או₪ אלף 300עסקים עם מחזור שנתי של עד 

עובדים  5

:(מביניהםהנמוך )2020אוקטובר -בתקופת הבסיס או בממוצע ספטמבר

על מספר העובדים המוכרים שמעבר ₪ 5,000
ממספר העובדים המוכרים בתקופת  50%-ל

הבסיס



מענק 

שימור 

עובדים

עובדים5ומעל ₪ אלף 300עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

אוקטובר  -שיעור הירידה במחזור בחודשים ספטמברלפי , לעובד₪ 5,000

:לעומת שנה קודמת, (במסלול המאוחר, דצמבר-או נובמבר)

80%-המעבר לעובד 40%עד 25%ירידה של 

70%-העובד למעבר 60%עד 40%ירידה של 

55%-המעבר לעובד 80%עד 60%ירידה של 

40%-המעבר לעובד 80%ירידה של מעל 



הגשת בקשה לרשות המיסים  
למענק הוצאות קבועות  

קבלת אישור מרשות המיסים  
רלוונטי רק עבור עוסק מורשה עם מחזור של •

או תאגיד₪ אלף 300מעל 

רואה חשבון או  )אישור מייצג 
על מספר  ( ד"יועץ מס או עו

העובדים  

מענק עבור רלוונטי •
₪אלף 50מעל 

מילוי טופס מקוון באתר הסוכנות  
לעסקים קטנים ובינוניים

בדיקת פרטי הבקשה ותשלום  
ישירות לחשבון הבנק



?מהו מספר העובדים בעסק המזכים במענק 

ממספר  מחציתבתוספת , מספר העובדים המוכרים

,  ת"ללא עובדים שפוטרו או היו בחל, העובדים החלקיים

:כאשר

₪  2,650או )₪ 5,300מעל שכרו החודשי –עובד מוכר 

(למשתכרים שכר מינימום מותאם

₪ 1,325או  )₪ 2,650מעל שכרו החודשי –עובד חלקי

(למשתכרים שכר מינימום מותאם



סכום 

המענק

דוגמא לחישוב המענק
₪3,000,000 2019מחזור שנתי 

-מחזור ספטמבר

2019אוקטובר 

-מחזור ספטמבר

2020אוקטובר 

שיעור הפגיעה 

בעסק

₪120,00052% ₪250,000 מחזור העסק

-תקופת הבסיס 

לבחירת המעסיק
מצבת עובדים בחודשי הזכאות

אוקטוברספמטברפברוארחודש
כ מצבת העובדים  "סה

בתקופה המזכה

מספר עובדים מוכרים  

בשכר מלא
10999

1111מספר עובדים חלקית

מספר עובדים בשכר  

מינימום מותאם
0000

מספר עובדים חלקית 

בשכר מינימום מותאם
1111

11101010כ עובדים"סה



סכום 

המענק

המשך-דוגמא לחישוב המענק 

91%שיעור מצבת העובדים בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס

52%שיעור הפגיעה במחזור

0.70מקדם בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור

2.5חישוב עובדים לזכאות

₪12,500 כ מענק"סה



www.sba.org.il



רשות המיסים–מענקים קודמים 

מענק לעצמאים עם הכנסה שנתית  –פעימה ראשונה 

₪ 6,000עד בסכום של , ₪אלף 240של עד 

או שכירים בעלי  מענק לעצמאים –שנייה פעימה 

בסכום  , ₪מיליון 1עד של הכנסה שנתית שליטה עם 

₪  10,500עד של 

לעסקים עם מחזור שנתי  מענק –שלישית פעימה 

400,000₪עד בסכום של , ₪מיליון 20של עד 



מענק 

הוצאות 

קבועות

₪אלף 300ועד ₪ אלף 18עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

18,000

3,000

4,000

6,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

2019מחזור שנתי 

?איזה גובה מענק אקבל



מענק 

הוצאות 

קבועות

2020פברואר -שנפתחו בינוארעסקים 

₪ 3,000בסכום של מענק –עוסק פטור 

₪ 4,000של בסכום מענק –עוסק מורשה או חברה 



₪מיליון 1.5ועד ₪ אלף 300עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

לפי . 2019המענק מתקבל כשיעור ממחזור החודשים הרלוונטיים בשנת 

,  (2021או )2020שיעור הירידה במחזור בחודשים הרלוונטיים בשנת 

:לעומת שנה קודמת

2019ממחזור התקופה ב 40%3%עד 25%של ירידה 

2019התקופה ב ממחזור 60%6%עד 40%ירידה של 

2019ממחזור התקופה ב 80%10.5%עד 60%ירידה של 

2019התקופה ב ממחזור 80%15%ירידה של מעל 

מענק 

הוצאות 

קבועות



סכום 

המענק

₪מיליון 400ועד ₪ מיליון 1.5עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

:"מקדם השתתפות בהוצאות קבועות"תחילה נכיר את המושג 

עלויות שלא  אותן , שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק

הוצאות  , שכר דירה: למשל)ניתן לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת 

(.  'וכדמימון 

.30%לא יעלה על מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות



סכום 

המענק

₪מיליון 400ועד ₪ מיליון 1.5עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

חישוב המענק שיעור ירידת המחזור

10%X 2019מחזור החודשים הרלוונטייםX
מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

40%עד 25%

20%X 2019מחזור החודשים הרלוונטייםX
מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

60%עד 40%

35%X 2019מחזור החודשים הרלוונטייםX
מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

80%עד 60%

50%X 2019מחזור החודשים הרלוונטייםX
מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

80%מעל 

₪  אלף 500–מענק מקסימלי 



מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

החל ממאי  , פעימות7-בחודשי שישולם -מענק דו

עבור עצמאי ושכיר בעל , 2021ועד ליוני 2020

לפחות  40%-ירד בשליטה שהיקף פעילותו

לעומת החודשים המקבילים , בחודשיים הרלוונטיים

.2019בשנת 



(עבור חודשיים)סכום המענק 

:40,000₪עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 

הנמוך , 15,000₪ההכנסה החודשית או מפעמיים 70%

.  מביניהם

40,000עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 

:54,300₪-ל

:לפי הנוסחה הבאה₪ 15,000-ל6,000יקבלו בין 

15,000-([הכנסה חודשית ממוצעת-40,000)×62.94%]

מענק 

לעצמאי  

או בעל  

שליטה



מענק 

לעצמאי  

או בעל  

שליטה



?כיצד ניתן להגיש בקשות

תוך  , הבקשות מוגשות בטופס מקוון באתר רשות המיסים

מילוי פרטים בסיסיים לזיהוי העסק ונתונים כספיים שוטפים  

המשקפים את פעילות העסק

?מהן המועדים האחרונים להגשת בקשות

לחודש של 15-הגשת הבקשות כל חודשיים תיפתח החל מה

(   לכל המאוחר)החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק 

הגשת בקשה  , לדוגמא. יום90ותהיה פתוחה למשך לפחות 

-תחל לכל המאוחר ב2020דצמבר -עבור החודשים נובמבר

.15.04.2021-ותיסגר ב15.01.2021

?תוך כמה זמן מקבלים מענק

עסק שלא נדרש להשלמות יקבל את המענק לחשבון הבנק  

שלו בתוך שבוע

מענקי רשות המיסים–שאלות ותשובות 



אפשר לקבל מקדמה אם רשות המיסים מעכבת את 

?הבקשה

יום מיום הגשת הבקשה יקבלו  14שלא קיבלו תשובה תוך עסקים 

מסכום המענק המשוער ואם לא קיבלו תשובה  40%מקדמה של 

עסקים עם מחזור  )20%יום יקבלו מקדמה נוספת של עוד 21תוך 

,  ימים28-ו21יקבלו מקדמות תוך , ₪מיליון 1.5שנתי של מעל 

אם יימצא שבעל העסק לא זכאי יידרש להשיב את  (. בהתאמה

הסכום

?האם עסק חדש יכול לקבל מענק

החודשים הרלוונטיים למענק  חדש הוא עסק שנפתח לאחר עסק 

.31/12/2019אך לפני 2019בשנת 

חישוב הירידה במחזורים יתבצע בהשוואה למחזור הממוצע בחודש  

כשהוא  , 2020העוקב למועד פתיחת העסק ועד חודש פברואר 

(2021או )2020ביחס לחודשים הרלוונטיים בשנת , 2-במוכפל 

מענקי רשות המיסים–שאלות ותשובות 



ועצמאים שהיו בחופשת לידה  מה לגבי עצמאיות 

ובכך נפגעה  2019או בשירות מילואים בשנת 

?זכאותם למענקי סיוע לעצמאים
בשל  , ימים או יותר7שלא עבדה ( או עצמאי)עצמאית -

תוכל לבחור לחשב את מחזור  -חופשת לידה או שמירת הריון 

העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי  

חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו  12בתקופה של 

,  2019או לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת , ד"בחלהיתה

לפי  , ד"בחלהיתהלמעט החודשים בתקופה האמורה שבהם 

.בחירתה

שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של ( או עצמאית)עצמאי -

ימים או יותר בשל ימי שירות  7פעילות מופחתת שבה לא עבד 

יוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות  , מילואים בצה״ל

,  2019בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 

למעט החודשים שבהם שירת במילואים

מענקי רשות המיסים–שאלות ותשובות 



האם יש להוציא ?מ"המענק חייב במעהאם 

?שקיבלתיחשבונית מס על המענק 

להוציא  על פי חוק ואין צורך מ "במעהמענק אינו חייב . לא

.המענקחשבונית מס על 

?הכנסההאם המענק חייב במס 

פי הפקודה והוא ידווח  -החייבת במס על, המענק מהווה הכנסה

.המענקבדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת 

?האם המענק חייב בביטוח לאומי

פי הפקודה ולכן חייב -המענק מהווה הכנסה החייבת במס על

.גם בביטוח לאומי

מענקי רשות המיסים–שאלות ותשובות 



!חדש–" פגיעה ממושכת"מענק 

:₪אלף 300ועד ₪ אלף 18מחזור שנתי של מעל עסקים עם 1.

מרץ עד בחודש 25%לפחות של מחזור ירידת : תנאי לזכאות

.2019המקבילה בשנת לעומת התקופה 2020דצמבר 

:לעומק הפגיעהבהתאם : סכום המענק

 3,000₪מענק בגובה -40%-25%של פגיעה

 5,000₪בגובה מענק -60%-40%פגיעה של

 9,000מענק בגובה -60%מעל פגיעה  ₪

לצורך קביעת  , 2019מול שנת 2020לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת * 

.  הזכאות לסכומי המענק



!חדש–" פגיעה ממושכת"מענק 

400ועד ₪ אלף 300מחזור שנתי של מעל עסקים עם 2.

:₪מיליון 

מבין מענקי הסיוע  לשלושה או יותר היה זכאי : תנאי לזכאות

.להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים

מממוצע מענק ההוצאות הקבועות 50%: סכום המענק

עד  , 2020שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 

(9,000₪-ולא פחות מ)₪ אלף 50לגובה של 



הלוואות  

בערבות מדינה



ח"מלש400מחזור מכירות שנתי של עד בעלי עסקים :זכאים

גרייסחודשי 12עד , שנות אשראי5עד : ההלוואהתקופת 

ממחזור  40%הנמוך מבין : סכום ההלוואה המקסימלי

ח"מלש20-העסק והעסקים של 

בטחונות להלוואה  5%עד : בטחונות

₪  אלף 350-כ: סכום הלוואה ממוצע

הלוואות בערבות מדינה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה



הלוואות בערבות מדינה

פניות6,337 פניות97,913

כמות פניות  
שאושרו
3,869
61%

כמות פניות  
בבחינה

333
5%

כמות פניות  
שנדחו
2,135
34%

מסלול לעסקים בסיכון

ח"מיליארד ש2.0
כמות פניות  

שאושרו
57,722
59%

כמות פניות  
בבחינה
2,025
2%

כמות פניות  
שנדחו
38,166
39%

מסלול כללי

ח"מיליארד ש19.5



בקרו אותנו 

באתר


