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20.2011.71   

 לכבוד 
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ.,
 

   עדכוני קורונהבנושא:   71חוזר מס' 
 הגל השני -הקלות 

 
 : עדכוני קורונה  בנושא:    חוזר  רינו להציג לכם  מו על ידנו, ה שפורס ים קודמים  בהמשך לחוזר 

 

 2020אוקטובר -עבור ספטמבר הגשת בקשות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות .1

רשאים להגיש בקשה למענק סיוע בגין   ₪מיליון   400עד   שלהםהשנתי  מחזור ההכנסותעסקים ש .א

 . 2020אוקטובר -טמברספעבור התקופה השתתפות בהוצאות קבועות 

  25%לפחות נפגע, בשל התפרצות הקורונה, בשיעור של   של העסק תנאי להגשה שמחזור ההכנסות .ב

 תה תקופה אשתקד.לעומת או  2020אוקטובר - ספטמברבתקופה 

 

 2020אוקטובר -ספטמברהגשת בקשות למענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים  .2

בחברות  .א שליטה  בעלי  ושכירים  בחודשים  )*(  עצמאים  נפגע  שלהם  הפעילות  שמחזור  -ספטמבר, 

,  2019לעומת אותה התקופה בשנת    40%לפחות בשיעור של  , בשל התפרצות הקורונה,  2020אוקטובר  

 רשאים להגיש בקשות לקבלת מענק סיוע.

₪ וההכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנה   651,600שהכנסתם השנתית החייבת לא עלתה על  )*(

 ₪.  714( עולה על 2019או  2018הרלוונטית )

 . 15.2.21עד ליום ניתן להגיש את הבקשות  .ב

  2019או    2018מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת בשנים    70%חודשי הוא  - סכום המענק הדו .ג

 ₪. 15,000ים, ובכל מקרה לא יעלה על ,כגבוה שבין שתי השנ 

 

 מענק שימור עובדים  .3

 בהתאם לתנאים שלהלן: 2020אוקטובר -ספטמברהמשך העסקת עובדים בחודשים  עבורמענק חד פעמי 

  400  על  לא עולהו  ₪  18,000ה על  עול  2019בשנת    שלהם המענק יינתן לעסקים שמחזור העסקאות   .א

 .מיליון ₪

)ספטמבר .ב הזכאות  בתקופת  נפגע  העסקאות  לפחות  -מחזור  של  בשיעור  מהתקופה    25%אוקטובר( 

 המקבילה אשתקד. 

השתתפות בהוצאות קבועות    לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד  זכאות   - תנאי זכאות לקבלת המענק .ג

 .תית הזכאות הרלוונט במהלך תקופ

 לעובד מוכפל במס' העובדים המזכים. ₪   5,000המענק יהיה בגובה  .ד

יותר .ה נפגע  שהעסק  ככל  העסק.  של  הפגיעה  למידת  בהתאם  ייקבע  המזכים  העובדים  מידת    -מס' 

 הזכאות שלו עולה. 

האינטרנט  באתר  טופס מקוון  על גבי    30.6.21ועד ליום    15.11.20החל מיום  ש את הבקשה  ניתן להגי .ו

 . של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

2.../ 



 
 

 .WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO ושות'   , אנוך וקסלר, קודנצ'יק 

 .Certified Public Accountants (ISR) רואי חשבון 

 

 
 FAX  Ramat Gan     Ben Gurion st.2:   03-7527673פקס :      Tel: 03-7533900טל':     52573גן  - רמת   2  בן גוריון רח'  

 
 
 

-2 - 

 . משרד הכלכלההמענק ישולם באמצעות   .ז

בקשה למענק עידוד תעסוקה   המענק יינתן רק לעסקים שלא הגישו  -במענק חליפימודגש כי מדובר  .ח

עבור   תעסוקה  עידוד  למענק  בקשות  הגישו  לא  או  והתעשייה  הכלכלה  במשרד  ההשקעות  מרשות 

 אוקטובר(. - )ספטמבר  תקופות הזכאות 

די ומסלול מאוחר.  למסלול מאוחר רשאי להגיש עוסק  מסלול מי  :קיימים שני מסלולים חלופיים   .ט

 ידי וכן התנאים הבאים: לול המהזכאות למס   תנאילגביו ם ימיישמתק

 העוסק לא קיבל מענק במסלול המידי.  (1

חל עם קבלת התמורה ) מדווח על   עסקאותההחיוב במס על  2019ופת פעילותו החל משנת בתק (2

 . השירותמתן  יום מיום מסירת הטובין/ 30- והתמורה משולמת למעלה מ  בסיס מזומן למע"מ(

 

 הנחה בארנונה למקבלי מענק סיוע בעד הוצאות קבועות  .4
 

 אושרו ע"י המדינה.    2020- (, התש"ף תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה( )  . א 

 

  במחזור ההכנסות שלהם בחודשים   25%  שנפגעו בשיעור של לפחות   )*(   עסקים עפ"י התקנות,   . ב 

לקבל  2020אוקטובר  - ספטמבר  זכאים  של  ,  בשיעור  בארנונה  הארנונה    100%הנחה  בתשלום 

 . 2020דצמבר  - לחודשים נובמבר 

תנאי    )*(  עפ"י  קבועות  בהוצאות  השתתפות  בעד  למענק  הזכאים  מלכ"רים  חברות,  עצמאים, 

 , למעט, גופים שהוחרגו. הזכאות 

 

אמצעות מילוי  ב   31.12.22ועד ליום    1.10.20החל מיום  ניתן להגיש את הבקשות לקבלת הנחה   . ג 

יים במשרד הכלכלה והתעשייה.  קטנים ובינונ טופס מקוון באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים  

 https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx  להלן קישור לאתר: 

 

בשיעור   . ד  מארנונה  הנחה  לקבל  ניתן  כי  לציין  הרינו  תקופות    95%בנוסף,  קודמות  בגין  זכאות 

 כמפורט להלן: 

 : רשאים להגיש עסקים   - אוגוסט - יוני תקופת זכאות להנחה מארנונה לחודשים   (1

₪   200עד  שמחזורם   ( א  של    מיליון  ההכנסות  במחזור  ירידה  בגין    60%לפחות  ושספגו 

 . 2019אל מול אותה תקופה בשנת    2020יוני  - מאי החודשים  

שספגו ירידה במחזור ההכנסות    מיליון ₪  400מיליון ₪ ועד   200מעל שמחזורם עסקים   ( ב 

 . 2019אל מול אותה תקופה בשנת    2020יוני  - מאי בגין החודשים    80%  לפחות של  

 רשאים להגיש עסקים:   - אוקטובר - ספטמבר תקופת זכאות להנחה מארנונה לחודשים   (2

₪   200עד  שמחזורם   ( ג  של    מיליון  ההכנסות  במחזור  ירידה  בגין    60%לפחות  ושספגו 

 . 2019אל מול אותה תקופה בשנת    2020  אוגוסט - יולי החודשים  

שספגו ירידה במחזור ההכנסות    מיליון ₪  400מיליון ₪ ועד   200מעל שמחזורם עסקים   ( ד 

 . 2019אל מול אותה תקופה בשנת    2020  אוגוסט - יולי בגין החודשים    80%  לפחות של  
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 עדכוני ביטוח לאומי  .5
 

 דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת  . א 

לחודשים   בחל"ת  עובדים  בעבור  מעסיקים  של  הביטוח  דמי  ותשלום  הדיווח  - אפריל מועד 

 . 15.12.20חה ליום  נד   2020אוקטובר  

 

 2020וחציוני    2019ופי  ס   126שידור טפסי   . ב 

ית הראשונה  למחצ   126או על טופס    2019סופי לשנת    126ו על טופס  מעסיקים שטרם דיווח על  

, על מנת להימנע מקביעות וקנסות בשל  למוסד לביטוח לאומי    די לדווח באופן מי   2020של שנת  

 היעדר דוח. 

 

 יווח אי העסקה ד  . ג 

בגין    על אי העסקה בתיק הניכויים  לדווח    חייב בחודש מסוים    אינו מעסיק עובדים מעסיק ש 

 . בתיק וחיובים  ת להימנע מקביעות  , על מנ אותו חודש 

 

 י העובדים בחל"ת דחיית הדיווח הרבעוני של פרט  . ד 

  יםמתבקש  יםהמעסיק ת הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים בחל"ת ו דחה אהמוסד לביטוח לאומי  

 . 2020שנת במהלך את פרטי העובדים שהיו בחל"ת  2021לדווח בחודש ינואר 

 

 ה לעבודה ר מענק חז  . ה 

והבריאות   ,הרווחה  העבודה  למובטלים תש   על המליצה  ועדת  מענק  שיחזרו    ימים   75מעל    לום 

ם  ייתכן ויחולו שינויי שימו לב כי  .    בשכר נמוך יותר מזה שהשתכרו לפני תקופת הקורונה   לעבודה 

 בהוראות הסופיות. 

 

 לעובדים   ימי הבידוד מימון  הסדרת   . ו 

ה  (1 החדש עפ"י  י   מתווה  בבידוד  שנמצא  עובד   , בלבד י שגובש  אחד  יום  בעלות  המדי שא  נה  . 

תשפה את המעסיק על עלות היום השני לבידוד ולאחר מכן המדינה תממן מחצית מעלות  

   ימי הבידוד הנותרים. 

 השיפוי יינתן באמצעות המוסד לביטוח לאומי.  (2

 מעלות ימי הבידוד.   75%ישופו ע"י המדינה בשיעור של    עובדים   20עסקים המעסיקים עד   (3

אשר בגינם  )   שבוע וחגים פ , לא כולל סו ימי מחלה   4עד    סימום ק מ   ים ה לנכות מהעובד ניתן יהי    (4

ינוכו ימי מחלה   ימי מחלה שליליים ע"ח ימי מחלה  יתרת  ניסה ל כ   אפשרות , לרבות,    ( לא 

 בעתיד. 

 וייתכן כי יחולו בו שינויים. ת  המתווה טרם אושר ע"י הכנס  (5

 . 2021רק החל מפברואר    מוסד לביטוח לאומי יוגשו ל בקשות המעסיקים לשיפוי   (6
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 פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה  .6

הקורונה(  נגיף  עם  ההתמודדות  בתקופת  מואץ  פחת   ( הכנסה  מס  תקנות  שעה(,    פורסמו  )הוראת 

ציוד 2020- התשפ"א  שרכש  נישום  התקנות,  עפ"י  בשלו    )*( .  זכאי  והוא  בפעילותו,  במישרין  המשמש 

לפי כל  רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת בשיעור כפול משיעור הפחת שלו היה זכאי  לניכוי בעד פחת,  

 דין. 

התעבורה, שאינו משאית, ולמעט, נכס בלתי  לרבות, מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת    –   ציוד   )*( 

 אלה:   ני מוחשי, ובלבד שהתקיימו ש 

 (. 30.6.21ועד ליום    1.9.20יום רכישת הציוד הוא בתקופה הקובעת ) התקופה שמיום   (1

 מועד תחילת השימוש בציוד:  (2

,  30.6.21חודשים מיום רכישתו או עד    3בייצור הכנסה בתוך    בישראל הציוד החל לשמש   ( א 

 מבניהם. לפי המאוחר  

בתוך   ( ב  להפעלה  ניתן  שאינו  ציוד  במפעל    3לגבי  ששימש  ציוד  או  רכישתו  מיום  חודשים 

חודשים    9(, עד  1959- לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט   51תעשייתי ) כהגדרתו בסעיף 

 , לפי המאוחר מבניהם. 30.6.21מיום רכישתו או עד  

 

 

 לעסקים חדשים הגשת בקשות למענק סיוע   .7

רשאים להגיש בקשות   2020פברואר -שהחלו לפעול בחודשים ינוארשפתחו עסקים חדשים  עצמאים

 למענק סיוע, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות כמפורט להלן: 

 ₪.  1,500עולה על    2020פברואר -מחזור העסקאות בחודשים ינואר .א

נמוך ממחזור העסקאות בתקופה   (2020אוקטובר -הזכאות )ספטמבר מחזור העסקאות בתקופת  .ב

 . 2020פברואר -ינואר 

 ₪.  4,000- ₪, עוסק מורשה 3,000- סכום המענק לעסק חדש יהיה: עוסק פטור .ג

 . 15.2.21ניתן להגיש את הבקשות עד ליום  .ד

 

 

ופעולות     מאוד  הרינו להסב את תשומת ליבכם כי מאחר וההתמודדות עם התפשטות הנגיף היא מורכבת .8

צעדים הכלכליים הננקטים ע"י ממשלת ישראל  רי שה בשיטת ניסוי ותעייה , ה, בין היתר,  הממשלה הן  

  עדכונים ושינוייםתמורות,    לעיתים קרובות  יש בהםלהתמודדות עם התפשטות הנגיף הינם דינמיים ו

המשק. לצרכי  ולמגבלות    בהתאם  לסייגים  בהתאם  לחוזרים  להתייחס  מתבקשים  הינכם  לפיכך, 

 כנו שינויים ועדכונים בהנחיות ובהוראות עובר למועד חוזר זה.  תורטים לעיל ולקחת בחשבון שייהמפ
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סדר היום וכי אין על הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים ש .9

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

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

 
 
 

אנו מאחלים לכם . https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .10

 בהקדם. ה מלאהבריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   כבוד רב,ב                                         

 

 , שותף מוטי גולנסקי,רו"ח                                     

 קודנצ'יק, אנוך ושות'  וקסלר,                                           

 רואי חשבון                                          

https://www.wke.co.il/

