
  סקירת מענקים ותמיכות מהמדינה -מענקי הקורונה  

  פתרונות מיסוי בע"מ   ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -  רונית בר רו”ח    :הכותב

מיליארד ₪, שתכליתה    90הציג ראש הממשלה את התוכנית הכלכלית החדשה, בהיקף של    9.7.2020   ביום 

, עם מתן וודאות מסוימת  2021לעצמאים ולעסקים עד ליוני  כפי שהוצגה, הינה להעניק רשת ביטחון לשכירים,  

 .באשר לסכומי המענקים שישולמו בעתיד 

עיקרי   נסקור את  כן  וכמו  מכבר בחקיקה,  זה  למענקים שנקבעו  בנוגע  סטטוס  ועדכון  סקירה  ניתן  זה  במבזק 

 .2021המענקים הצפויים על פי תוכנית רשת הביטחון הכלכלית 

 :ת קיימיםארכות למענקים וזכאויו

  16.8.2020לשכירים הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ליום. 

   או הוצאו לחל"ת והכנסתם מפנסיה אינה עולה על    67לבני ומעלה (לרבות בעלי שליטה), שפוטרו מעבודתם 

 .₪2020, עד אוגוסט  ₪4,000, אושר המשך תשלום מענקים של עד  5,000

 :עצמאים, חברות ובעלי שליטה בחברות

₪    6,000לעצמאים, שקבע מענק סיוע לעצמאים עד לתקרה של    פעימה ראשונה  אושר מענק  7.4.2020ביום  

 .)10.6.2020(בקשות ניתן היה להגיש עד ליום 

 :מענקים 2אושרו   24.4.2020ביום 

 – פעימה שלישית  ₪ וכן מענק  10,500לעצמאים ובעלי שליטה בחברות עד לתקרה של    פעימה שניה מענק

₪,    400,000מענק השתתפות בהוצאות הקבועות", שנקבע בהתאם לנוסחת חישוב עד לתקרת מענק בסך  "

 .מיליון ₪ 20שאושר לעצמאים ולחברות שמחזור עסקיהם עד 

ועבור פעימה שלישית עד ליום    7.8.2020מועדי הגשת הבקשות עבור פעימה שניה הוארך עד ליום   עדכון:  

15.9.2020. 

ימה השלישית, עלו שאלות שלא קיבלו מענה בנוסח "מחליטים" שפורסם ועליו נסמך חישוב  בחישוב מענק הפע

 :המענק, ומאוחר יותר חלקן קיבלו מענה. העיקריים שבהם 

   אפריל    – אושרה הקלה לפיה עסקים המדווחים לפי בסיס מזומן ושיעור הירידה במחזור שלהם בחודשים מרץ

יחושב לפי שיעור   יוכלו לבקש  ,60%אינו עולה על    2019  - ביחס ל  2020 כי חישוב מענק הפעימה השלישית 

 .הירידה במחזורים בחודשים מרץ עד יוני

  אושר כי גם יהלומנים יוכלו לתבוע מענק פעימה שלישית, בתנאים שנקבעו. 

   נקבע בתקנות מע"מ כי מענק פעימה שלישית לא יחשב כחלק מעסקאותיו של העוסק (גם לגבי מענקי פעימה

 .אשונה ושניה, נקבע בעבר כך)ר

 20לפיו עוסקים המדווחים באיחוד עוסקים, שמחזור העסקאות של המאוחד שלהם עולה על    טרם תוקן העיוות  

 .מיליון ₪ אינם זכאים למענק, ואינם נבחנים על פי מחזור העסקאות של כל אחד מהעוסקים בנפרד

 :מענק עידוד חזרה לתעסוקה (מענק פעימה רביעית) 

 .2020-נגיף הקורונה החדש), התש"ף  – אושר חוק מענק עידוד התעסוקה. (הוראת שעה   16.6.2020 ביום 

 .מטרת החוק לעודד חזרתם של דורשי עבודה לשוק העבודה וצמצום האבטלה

₪) אשר הוצאו    3,300החוק מעניק למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים (בשכר חודשי העולה על  

או פוטרו    2020תקופת המשבר או בסמוך לתחילתו (נרשמו בשרות התעסוקה בינואר פברואר משוק העבודה ב



אפריל   ייקבע בעד עובדים 2020או הוצאו לחל"ת במרץ  ולא השתלבו מחדש. סכום המענק  למצבת    שנוספו ) 

 :העובדים של המעסיק, לבחירתו

₪    875של     יהיה המעסיק זכאי למענק,  31.5.2020עד    19.4.2020בגין עובדים שהוחזרו לעבודה בתאריכים  

 .₪) 3,500(סה"כ  2020(לעובד) עבור כל אחד מחודשי העבודה יוני עד ספטמבר 

₪ (לעובד)    1,875, יהיה המעסיק זכאי למענק של  2020ביוני    1או, בגין עובדים שיחזרו לעבודה החל מיום  

 .₪) 7,500(סה"כ  2020עד ספטמבר  2020בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 

  :וכעת לתוכנית המתגבשת

תוספת מיידית למענק פעימה שניה, כמענק נוסף, בגין החודשים   אושרה  במסגרת התוכנית  -שכפול פעימה שניה 

 .₪ 7,500ה, אולם לא יעלה על ימאי יוני. סכום המענק הנוסף נקבע בגובה מענק הפעימה השני

  –התש"ף   הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה),  , פורסמה15.7.2020ביום  

 :שעיקריה כמפורט להלן, מבלי להיכנס לפרטים") הצעת החוק"(   2020

  2021הארכת הזכאות לדמי אבטלה עד לחודש יוני  – זכאות לדמי אבטלה. 

  2020ד דצמבר  ומעלה ע 67המשך תשלום מענקי הסתגלות לבני. 

  בדומה למענק פעימה שניה: 

(מקביל    2018  -מתן מענקים דו חודשיים לעצמאים ובעלי שליטה בחברות מעטים, שהכנסתם החייבת השנתית ב 

 .ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  ,40%שחוו ירידה במחזור העולה על   ,₪  640,000להגדרות פעימה שניה) עד  

  70%, ישולמו מענקים בסך  2020כל אחת. החל ממאי יוני    –חודשיים  תקופות זכאות של     7 כל זאת, במשך

 .₪ בכל תקופת זכאות  15,000עד לתקרה של  ,מההכנסה החייבת

 .2021מאי יוני  - תקופת הזכאות האחרונה 

 .בדומה לחישוב הפיצוי פעימה שניה -אופן החישוב לכל תקופת זכאות של חודשיים  

 בדומה למענק פעימה שלישית: 

) לעסקים (לרבות חברות)  2021יוני    - ועד מאי    2020יוני    -תקופות זכאות החל ממאי    7  - מענקים דו חודשיים (ל   7

ביחס לתקופה המקבילה   40%ירד בשיעור העולה על   שמחזורם בתקופת הפיצוי  ,מיליון ₪  100עד   עם מחזור

 .אשתקד

ם קבוע, ובין בהתאם לנוסחה, כמענק השתתפות  עסקים יהיו זכאים בכל חודשיים, לתבוע מענק, שייקבע בין בסכו

סכום הפיצוי ייקבע לכל תקופת זכאות על  (   ₪, לכל תקופת זכאות  500,000עד לסך של   ,בהוצאות הקבועות

  . ) פי נתוני אותה תקופה

 .2021מאי יוני   –תקופת הזכאות האחרונה 

 לעוסק פטור, או   3,000בסך   - 2020פברואר -בינוארמענקי סיוע לעסקים חדשים שנפתחו  7: עסקים חדשים ₪

 .בתנאים שייקבעו  2021יוני   - עד מאי לכל תקופת זכאות  - ₪ לעוסק מורשה 4,000

 אישור פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות לא נזילה, עד לסך של    - משיכה פטורה מקרן השתלמות

, במידה והיחיד או בן זוגו פוטרו מעבודתם או הוצאו  14.1.2021חודשים, עד ליום   ₪6 לחודש, למשך   10,500

(לא צוין בהצעת החוק בכמה    2019  - לחל"ת או שהכנסתם החייבת הממוצעת מעסק או משלח יד פחתה ביחס ל

 .פחתה)

  

  



עיתונאים ב המ  15.7.2020  -במסיבת  ראש  אזרח  מהודיע  לכל  נוספת  עידוד  זריקת  מתן  על  הוחלט  כי  שלה 

 :, כךם אושר בכנסת)(טר בישראל 

  , למשפחה עם ילד אחד – ₪  2,000

 , למשפחה עם שני ילדים – ₪  2,500

 , למשפחה עם שלושה ילדים (ומעלה) – ₪  3,000

 .ומעלה  18לכל אזרח אחר מגיל    – ₪  750

  . 2020ביולי   29אושר בכנסת ביום חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


