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 2021 ינואר

 
   לציבור לקוחותינו, 

 
 

 מענק עידוד תעסוקה  -עדכונים הנדון:
 
 

 כללי: 
 

הקורונה  ממשבר  שנפגעו  לעסקים  לסיוע  הכלכלית  מהתכנית  חוק ,  כחלק  בכנסת    אושר 
     הקובע, שעסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות 

של  הדרושות   ירידה  בגין  הקורונה,  בתקופת  עסקיהם  במחזור    25%להפעלת  ומעלה 
ופברואר   ,עסקיהם  ינואר  בחודשים  נובמבר   2021גם  לחדשים  שניתנה  ההארכה  )כמו 
 (. 2020ודצמבר  

 .בגין המשבר  מפגיעה ממושכת  פיצוי חד פעמי לעסקים הסובלים בנוסף נקבע בחוק    
 

ת  ממושכת  פגיעה  מענק  לקבלת  התביעה  בתוך  הגשת  מה   90תבצע  בינואר    25-ימים 

2021 

 :להלן עיקרי החוק
 

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות של חודשיים,    -הטבה בתנאי המענק .1
על רקע העובדה שענפים   והתנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של פעילות העסק.

המשבר והחלטת הממשלה על סגר  רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ  
כי  החוק  קובע  לחודשים שלישי,  הזכאות  פברואר  -תנאי  הוצאות    2021ינואר  למענק 

במחזור העסק    60%עד    25%קבועות, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של  
(,  2021הפחתה זו תהיה בתוקף לאורך כל תקופת הזכאות )עד חודש יוני     .ובהתאם לגודלו

 .האוצר ף לאישור שר בכפו

בנוסף מסמיך החוק את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה )פיצוי    -תקופת ההקלה  .2
של   מירידה  יוני    25%החל  לחודש  עד  לסיום תחולת  2021במחזור(  כרגע המועד  , שהינה 

 .החוק וחלוקת המענקים 

פגיעה  אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר    פעמי-מענק חד קובע החוק  בנוסף .3

 : ממושכת

 : 2019בשנת    ש"ח אלף  300עד אלף  ש"ח  18בין  לעוסק שמחזור עסקאותיו  ✓

 תנאי הזכאות : .א

סכומי   בתוספת  2020מחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד דצמבר    .1
שהתקבלו   קבועות המענקים  מחזור   אינו להוצאות  על  העסקאות  עולה 

 . 2020בחודשים מרץ עד דצמבר 
דצמבר   .2 עד  מרץ  בחודשים  העסק  של  העסקאות  ממחזור  הירידה  אחוז 

 . 25% -גבוה מ 2019מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר   2020
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 : סכום המענק  .ב

  2019דצמבר  -סכום המענק יהיה בהתאם לשיעורי הירידה במחזורים, שבין מרץ  
 : עפ"י החישוב הבא 2020דצמבר  -מרץ לעומת 

 

 

 

 

הירידהי .ג אחוז  את  לבדוק  עד     ש  מרץ  בחודשים  העסק  של  העסקאות  ממחזור 
שהתקבלו   בתוספת  2020דצמבר   המענקים  לעומת   סכומי  קבועות  להוצאות 

 2019העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר מחזור 

 עפ"י החישוב הבא :  יחושב גובה המענק שיתקבל בפועל   ולפי האחוז הירידה

 . המענקים יתקבלו במלואם - 90%נמוך מ  הירידה   אחוז

 ב. מהמענק שחוש  65% גובה המענק שיתקבל הינו  - 90%האחוז שווה או מעל 

 29.02.20 ועד 01.01.20עסקים שהחלו לפעול החל מיום   .ד

השתתפות   מענקי  לשני  לפחות  זכאי  היה  שהעוסק  הוא  המענק,  לקבלת  התנאי 
  4,000 סכום המענק לגביהם יהיה . בהוצאות קבועות מתוך חמש תקופות הזכאות

 שקלים לעוסק פטור  3,000 -שקלים לעוסק מורשה ו

     ה. עוסק פטור יהיה זכאי למענק בתנאים הבאים:

המחזורים שיילקחו לצורך חישוב הזכאות למענק וכן לחישוב גובה המענק יהיו  
  2020ומחזורי העסקאות השנתיים של    2019המחזורים העסקאות השנתיים של  

    . בהתאמה לתנאי החישוב שנקבעו

 :ש"ח אלף  300של מעל   2019בשנת  לעוסק עם מחזור עסקאות ✓

 תנאי הזכאות : .א

סכומי   בתוספת   2020העסק בחודשים מרץ עד דצמבר  מחזור העסקאות של  .1
שהתקבלו   קבועות המענקים  העסקאות   אינו להוצאות  מחזור  על  עולה 

 . 2019בחודשים מרץ עד דצמבר 
העוסק היה זכאי לפחות לשלושה מענקי השתתפות בהוצאות קבועות מתוך   .2

 .2020חמש תקופות הזכאות של המענקים בשנת 

 

 

 גובה הפיצוי  שעור הירידה במחזורים 

25%-40% 3000  ₪ 

40%-60% 5000  ₪ 

 ₪  9000 ומעלה   60%
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 : סכום המענק .ב

  לפי השלבים הבאים:המענק יחושב 

 שלב ראשון:

עד   של  מחזור  עם  )  20עסקים  שקלים  המענק  -(    2019מיליון  גובה 
 מסך המענקים שהתקבלו  12% הינו

מעל   מחזור  עם  )  20עסקים  שקלים  המענק   -(  2019מיליון  גובה 
 מסך המענקים שהתקבלו  15% הינו

 שלב שני:    

  -שקלים וסכום המקסימום    9,000יהיה  סכום המינימום לתשלום במענק זה   
 .אלף שקלים 50

 : שלב שלישי   

ממחזור העסקאות של העסק בחודשים מרץ עד     יש לבדוק את אחוז הירידה
להוצאות קבועות לעומת   סכומי המענקים שהתקבלו   בתוספת  2020דצמבר  

יחושב     ולפי האחוז הירידה   2019מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר  
 עפ"י החישוב הבא :   גובה המענק שיתקבל בפועל

 המענקים יתקבלו במלואם  - 90%נמוך מ  הירידה   אחוז

 מהמענק שחושב   65% גובה המענק שיתקבל הינו  - 90%האחוז שווה או מעל 

  

 
 

 .חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי

 

 בברכה,
 

 הרשקו פרקש ושות', 
 רואי חשבון

 06.21חוזר
 


