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 0202בנובמבר  9תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 
 

 מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות שכירות נושא:ב 02מס'  הנדון: חוזר
 

 www.wke.co.il/https//: שפורסמו על ידי משרדנו וניתן לעיין בהם באתר המשרד:קודמים בהמשך לחוזרים 

 :ההתמודדות הכלכלית עם נגיף הקורונהבנושא: ן הרינו להציג לכם עדכו

 
 .0202הממשלה אישרה סיוע נוסף לעסקים שנפגעו מהקורונה בשנת  .2

 

מדובר על מענק חדש שמטרתו לסייע לעסקים שנפגעו בצורה משמעותית ממשבר הקורונה ואשר  .0

 עסקאותיהם הוא גבוה.היחס בין הוצאות השכירות שהם נדרשים לשלם לבין מחזור 

 
 תנאים כמפורט להלן:כל העוסק יהיה זכאי לקבלת המענק בכפוף לעמידתו ב .3

 

 .₪מיליון  022ועד  ₪ 002,222-גדול מ 0202מחזור עסקאות בשנת       3.2
 

 מענקי השתתפות בהוצאות קבועות וכן מתקיים לגביו אחד מאלה: 3קיבל לפחות  3.0

 שיעור פגיעה במחזור העסקאות בכל  - ₪ 322,222עד  0202מחזור עסקאות בשנת  3.0.2

ביחס למחזור העסקאות באותם חודשים %02הינו מעל  )*( אחת  מתקופות הזכאות  

 .₪ 2,222מענק פגיעה ממושכת בסך של אשתקד וכן העוסק קיבל  

 שיעור פגיעה במחזור העסקאות בכל  -₪ 322,222מעל  0202מחזור עסקאות בשנת  3.0.0

ביחס למחזור העסקאות באותם חודשים %02הינו מעל  )*( אחת  מתקופות הזכאות  

 בגין השתתפות בהוצאות קבועות בתקופות מענק ממוצעאשתקד וכן העוסק קיבל  

 .₪ 022,222-נמוך מהזכאות בסכום  

 

 .בלבד 0202בשנת תקופות שנקבעו כתקופות זכאות למענק  -תקופות זכאות )*(
 

 הקורונה. מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיףירידת מחזור העסקאות נגרמה כתוצאה  3.3
 

בשל מגבלות מכוח  או שהותרה באופן מוגבל ) לגבי בתי אוכל( הפעלת העסקה הייתה אסורה 3.3

והכל  ,חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה או תקנות חירום שהותקנו

 בכל תקופות הזכאות.  יום 062 לפרק זמן של לפחות

 
ממחזור העסקאות  %01עולה על  0202ששילם העוסק בעד שנת  השכירותהוצאות היקף  3.3

 .0229בשנת 
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 .₪ 002,222סכום המענק המכסימלי הינו 

 

-0- 

 

מהיקף הוצאות  %22עולה על  0202ששילם העוסק בעד שנת  הוצאות השכירותהיקף  3.3

 .0202השכירות ששילם בעד שנת 

מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, סך של בתוספת  0202מחזור העסקאות בשנת סך של  3.3

, אינו עולה על מענק פגיעה ממושכת ומענקי סיוע לעצמאי ושכיר בעל שליטה בחברת מעטים

 .0202מחזור העסקאות בשנת 

העוסק לא קיבל ממשרד ממשלתי סיוע בשל השפעת נגיף הקורונה, אשר ניתן בשל מאפייניו  3.3

 הייחודיים של הענף אליו משתייך העוסק.

 

 לעיל. 3.0-3.0המפורטים בסעיפים  התנאים בכליודגש כי על העסק לעמוד 

 

 סכום המענק .3

 0202של עסקו אשר שילם בעדם ארנונה בשנת  השטחשל המכפלה בסכום  עוסק יהיה זכאי למענק

 :לפי הנמוך מבניהם, ועד לתקרה של אחד מהסכומים שלהלן, לכל מ"ר ₪ 022 -ב

3.2     

המענקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות שהתקבלו בגין תקופות מכפלה של מספר  3.0

 ₪ 322,222, בתוספת ₪ 322,222-ב 0202והסתיימו בדצמבר  0202הזכאות שהחלו במאי 

יוני -או מרץ 0202אפריל -במידה והעסק קיבל מענק בגין תקופת הזכאות הראשונה ) מרץ

 תקבלו עבור כל תקופות הזכאות.( פחות סך מענקי השתתפות בגין הוצאות קבועות שה0202

בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות  0202ההפרש שבין מחזור העסקאות לשנת  3.3

קבועות, מענק פגיעה ממושכת ומענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, 

 .0229לבין מחזור העסקאות בשנת 

 

 להלן הנתונים:: דוגמא

 .0202 אפריל-מרץתקופות זכאות כולל בגין תקופה  0-מס' המענקים שהתקבלו

 .₪ 0,022,222 -סכומי המענקים שהתקבלו במצטבר

 .₪ 00,222,222 -0202, מחזור עסקאות ₪ 0,222,222 -0202מחזור עסקאות 

 : חישוב המענק

 (022,222*3)+{022,222}-0,022,222 = ש"ח 022,222 < 002,222 -3.0לפי סעיף 

                                                                                                             23,222,222 -( 0,222,22212,322,222= )22,022,222 -3.3לפי סעיף 
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 תביעה לקבלת המענק .3
 

 .0200במרץ  00ליום ועד  0200בדצמבר  00החל מיום ניתן להגיש תביעה למענק  3.2

יתבצעו כפי שמסתמן באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד  מענקהבקשות ל 3.0

  הכלכלה.

 

: באמצעות הדואר האלקטרוני לקבלת מידע נוסף  יתן לפנות אלינו בכל עתנ -לבדיקת זכאות למענק .3

 @WKE.CO.ILBATEL . 

 

ת ה מורכבנקבעו הינהבדיקה של זכאות העסק למענק עמידתו בקריטריונים השונים שיובהר כי  .3

לגבי עמידה בכל  נתונים כספיים וחשבונאיים ועריכת בדיקה ריכוז וניתוח שלודורשת איסוף, 

 .   הפרמטרים שנקבעו בחוק

כרוכים  הגשת הבקשה למענק והן  הראשונית לזכאות למענק  הן הבדיקהאנו מדגישים כי פיכך, ל

 . שכ"ט תשלוםב

 

נדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע ובהנחיותינו  .3

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

 

 https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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