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 מליון ש"ח  20עד מחזור של  -מנגנון המענקים לעסקים  לחישוב סבר ה

את תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק סיוע  24.4.2020הממשלה אישרה ביום 

השנייה במענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים(. תקנות אלו מעגנות את הפעימה 

 8הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 

  .מיליארד שקל

 מנגנון המענקים שפורסם מעט מסועף, להלן הסבר קצר כיצד ניתן לחשב את המענק:

 :למענק תנאי סף לזכאות

כולל עמותות שמוגדרות )  מיליון ₪ 20-אלף ₪ ל 18עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין  •
 .("מוסד ציבורי זכאי"

לעומת  2020אפריל -בחודשים מרץ 25% -יותר מ במחזור המכירות של העסק ירד  •
 .2019החודשים המקבילים בשנת 

 , 2019בשנת  וניהל פנקסים היה פעילעסק ה •

 1.3.2020-ה לפניעסק שלא דיווח על סגירה  •

 .תוכלו להעזר בלינק הבא לחישוב:  למענק חישוב סכום הזכאות

 א"ש כדלקמן: 300א"ש ועד  18בין מחזור שנתי  בעלי יםלעסק

 ש"ח מענק 700 זכאי ל יהיהא"ש  100מחזור מתחת ל  •

 קש"ח מענ 1875א"ש יהיה זכאי ל  200א"ש ועד  100מחזור בין  •

 ש"ח מענק 3025א"ש יהיה זכאי ל  300א"ש ועד  200מחזור בין  •

 מלש"ח כדלקמן: 20א"ש ועד  300המחזור השנתי גבוה מ ש לעסקים

   : א"ש 400סכום המענק ייקבע על פי הנוסחא מטה ומוגבל בתקרה של 

בהוצאות מקדם השתתפות ) X( מקדם ירידה במחזור) X( 2019אפריל -)מחזור מצטבר מרץ
 (הקבועות

 את מרכיבי הנוסחא:  לחשבכיצד להלן הסבר 

לעומת  2020אפריל -: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץמקדם ירידה במחזורחישוב 

 , באופן הבא:2019אפריל -מרץ

 0.1 – 40%עד  25%ירידה של  •
 0.2 – 60%עד  40%ירידה של  •

 0.35 – 80%עד  60%ירידה של  •

 0.5 – 80%מעל ירידה של  •

  

https://www.industry.org.il/files/Econmy/omer/co2704.xlsx


 

 

 

 : מקדם השתתפות בהוצאות הקבועותחישוב 

 .ללא צורך בחישוב נוסף 0.3 –₪  לש"חמ 1.5ועד  "שא 300עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 

לפי הנוסחה הבאה     יש לחשב  –מיליון ₪    20מיליון ₪ ועד    1.5עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל  
  ) – 1מקדם הוצאות קבועות((: 0.3-)ולא יותר מ

  :מקדם הוצאות קבועותכיצד לחשב 

 :יש לחבר בין

 )למעט ציוד(  2019מהתשומות השוטפות לשנת  90% •

 . 2019, חלקי המחזור השנתי של שנת הוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה •

 : )עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת( הקורונההוצאות שכר שנחסכו בתקופת חישוב 

החודשים שקדמו לחודש  סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת
, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים 1.25-שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב

 .6-אפריל, מוכפל ב-מרץ

 

 חודש מאי באתר רשות המסים. ההגשה תינתן בשבוע הראשון של

 : וחדשנות עסקי לייעוץ המחלקה ניתן לפנות אלץ ייעו פרטים נוספים ו ל

  Danielp@industry.org.il | 3319433-052|  דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

 omerb@Industry.org.il  |   8883633-054| עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות 

 

 תודה רבה,

 נתאל היימן

 ראש אגף כלכלה
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