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 2020 מאיב 10תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 

  ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונהבנושא  ניםעדכו –ד'10מס' הנדון: חוזר 
 קבועותהבעד השתתפות בהוצאות  מלכ"ריםמענק סיוע ל

 
 :משרדהבאתר  הםעל ידי משרדנו וניתן לעיין ב מושפורסים קודמים בהמשך לחוזר

://www.wke.co.il/https      ,ההתמודדות הכלכלית עם  בנושא נים נוספיםהרינו להציג לכם עדכו

 :השתתפות בהוצאות הקבועותעד ב מלכ"ריםמענק סיוע לבתחום  משבר הקורונה

כמוסד  יםשמוגדר מלכ"ריםמענק סיוע לאושרה ע"י הממשלה תכנית סיוע הכוללת  24.4.20ביום 

שמחזור ההכנסות שלהם נפגע משמעותית בחודשים , ₪מיליון  20י עד מחזור שנתבעלי ציבורי זכאי, 

, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות 2020אפריל -מרץ

  :שהוראותיהן העיקריות מפורטות להלן הקבועות.

 

 למלכ"ריםממשלתי מענק סיוע  .1

" בהתאם למבחנים המפורטים מוסד ציבורי זכאירק למלכ"ר שעונה להגדרת  "המענק מיועד  .א

 להלן במצטבר:

א לחוק יסודות 3מתמיכה ) לפי סעיף  אינו 2018לפחות מהכנסות המלכ"ר בשנת  שליש (1

 התקציב( או מרשות מקומית או מתרומות.

שלא מתמיכות ותרומות הינו ממכירת  2018הכנסתו של המלכ"ר בשנת  עיקר (2

מוצרים/שירותים, לרבות, שירותים הניתנים לעיריות ולמשרדי ממשלה באופן שוטף 

 ובמהלך רוב חודשי השנה.

 כפי שדווחו בדוח השנתי שהגיש המלכ"ר לרשות המיסים. -הכנסות המלכ"ר

 

 אופן הגשת הבקשה .ב

 10ליום ועד   12.5.20החל מיום יום  90באופן מקוון בפרק זמן של עד הבקשה למענק תוגש 

 . 2020גוסט באו

 

 ) במצטבר( מענקתנאי זכאות בסיסיים ל .ג

לעומת התקופה  2020אפריל -מרץבמחזור ההכנסות בתקופה  קיטון -ירידה במחזורים (1

 . 25%בשיעור העולה על  2019אפריל -מרץ

 הינה כתוצאה ממשבר הקורונה. במחזורים הירידה (2

 ₪.מיליון  20לבין ₪  18,000הינו בין  2019מחזור ההכנסות של המוסד בשנת  (3

 הכוונה למחזור ההכנסות משירותים/מוצרים ולא ממקורות אחרים. -מחזור המלכ"ר (4

 ₪. 400,000תקרת המענק היא עד  (5
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  לחישוב המענק המודל .ד

בתקופת  הפגיעה במחזור הכנסות המתבססת על שיעור נוסחה עפ"י היהי חישוב המענק (1

מחושב לפי התוצאה המתקבלת ה השתתפות בהוצאות קבועות מקדם עלו המענק

 .0.3-מ יותריעלה על לא ו 1-מ מקדם הוצאות קבועותמהפחתת 

 המתקבל מצירוף של שני אלה: סך ההוצאות הקשורות -מקדם הוצאות קבועות (2

סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף  (א

, כשהוא מחולק בסך הכנסתו של 2018ובמהלך רוב חודשי השנה בשל שנת המס 

 .2018המלכ"ר בשנת 

נת סכום הוצאות השכר הנחסכות כשהוא מחולק במחזור ההכנסות של המלכ"ר לש (ב

2018. 

 הגדרות רלוונטיות .ה

סך סכום השכר הקובע לתקופת המענק עבור כלל העובדים -הוצאות שכר נחסכות (1

 .6-שהוצאו לחל"ת או שפוטרו, כשהוא מוכפל ב

ממוצע שכר העבודה החודשי ברוטו של עובד  -סכום השכר הקובע לתקופת המענק (2

שהוצא לחל"ת או שפוטר, החייב בדמי ביטוח לאומי, לשלושת החודשים הקודמים 

) עלות מעסיק( ובחלק  1.25-לחודש יציאתו לחופשה ללא תשלום או לפיטוריו, מוכפל ב

 היחסי מתקופת המענק בו לא עבד בשל הוצאתו לחל"ת/פיטוריו.

 .2020אפריל -ים מרץחודש -תקופת המענק (3

 למלכ"רים קרן סיוע ייעודית להלוואות בערבות המדינה .2

במסגרת הקרן הייעודית להתמודדות עם נגיף הקורונה, יכולות עמותות קטנות לקבל הלוואות  .א

ממחזור ההכנסות השנתי ועמותות בינוניות יכולות לקבל  16%בערבות המדינה בסכום של עד 

 ממחזור ההכנסות השנתי. 8%הלוואה בסכום של עד 

 מעל ריבית הפריים. 1.5%ריבית אטרקטיבית במרווח ממוצע של  -שיעור ריבית .ב

 לא ייגבו עמלות ואגרות. .ג

 שנים(. 5חודשים ) 60ההלוואה תינתן לתקופת החזר של עד  .ד

 חודשים. 12אפשרות למתן תקופת "גרייס" ) דחיית החזרי קרן( של  .ה

 מדינה.הריבית בשנה הראשונה תסובסד ע"י ה .ו

 בלבד מגובה ההלוואה. 5%הפקדת פיקדון נזיל בשיעור נמוך של  -הקלות לעניין הביטחונות .ז

לא ₪ מיליון  4עמותות חברתיות בעלות מחזור של עד  -הקלות לעניין הערבויות האישיות .ח

 תידרשנה להעמיד ערבות אישית כלל.

המדינה, כך שזמן  מתאפשרת הגשה ישירה לבנק לפי בחירת המלכ"ר, ללא גוף מתאם מטעם .ט

 הטיפול יקוצר משמעותית.

 הליך קבלת ההלוואה יהיה כמקובל במערכת הבנקאית.ת .י

 פרטים על אופן הגשת הבקשה ותנאים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט: .יא

 corona/-gloans-https://govextra.gov.il/mof 
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 קרן הלוואות של "עוגן" .3

קרן הלוואות  ם"עוגן" ארגון פיננסי חברתי ללא כוונת רווח בשיתוף עם הסוכנות היהודית הקי

למלכ"רים המתמודדים עם בעיה  מעניק הלוואות הארגוןחירום לסיוע לארגוני המגזר השלישי. 

 בעקבות המשבר שנוצר במשק כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. תזרימית

ממחזור ההכנסות השנתי הממוצע,  25%-אך לא יותר מ₪  400,000תנאים עיקריים: הלוואות עד 

שנים עם אפשרות לתקופת "גרייס", ריבית אטרקטיבית, ותק של  5ללא ערבים תקופת החזר עד 

 ₪.מיליון  1שנים, מחזור פעילות מינימלי של  3לפחות 

 

 הטבות בנושא ארנונה .4

(, 2פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה()תיקון מס'  2020באפריל  21ביום  .א

חודשי תשלום  3-, במסגרתם נקבעה זכאות למתן הנחה בארנונה בסכום השווה ל2020-התש"ף

 (. 2020במאי  31ועד ליום  2020במרץ  1) מיום 

חודשים תינתן הנחה בשיעור של  3-כל רשות מקומית רשאית להחליט כי במקום פטור מלא ל .ב

 . 2020מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת  25%

 ההנחה תינתן בהתאם לסיווג הארנונה של הנכס.  .ג

גם נכסים המסווגים תחת סיווג "נכס אחר" יוכלו לקבל הנחה כאמור, בהתאם לקביעת גזבר  .ד

 ת המקומית ובהתאם לתנאים מסוימים כפי שנקבעו בתקנות.הרשו

 

הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע  .5

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן 

 .ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת חלקי.

 

משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות  .6

הנדרשים והנחיות משרד הבריאות הישראלי. נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות 

אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם 

לציבור. ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא 

 ומקצועי לכל פניה.

 

מאחלים לכם בריאות אנו . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .7

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

  , בכבוד רב 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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