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לכבוד
לקוחות המשרד
א.ג.נ,.

חוזר מס'  16בנושא :הרחבת רשת הביטחון הכלכלית ועדכוני קורונה
הגל השני
בהמשך לחוזרים קודמים שפורס מו על ידנו ,ה רינו להציג לכם חוזר בנושא :הרחבת רשת הביטחון הכלכלית

ועדכוני קורונה נוספים:
 .1הרחבת רשת הביטחון הכלכלית
א.

ממשלת ישראל אישרה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית -הצעת חוק יסוד :משק המדינה
( תיקון מס'  10והוראת שעה לשנת  ( )2020תיקון מס' .)6

ב.

נדגיש כי מדובר עדיין בהצעת חוק שאושרה ע"י ממשלת ישראל אולם טרם פורסם נוסח החוק
הסופי ברשומות.

ג.

התוכנית כוללת  ,בין היתר ,את הצעדים הבאים:
 )1הקלה בתנאי הזכאות למענק סיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות -בחודשים
ספטמבר-אוקטובר  2020הזכאות למענק הסיוע תהיה החל מפגיעה בשיעור של  25%במחזור
העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ,וזאת במקום משיעור של .40%
 )2מתן מקדמות ע"ח מענק ספטמבר-אוקטובר -אפשרות להעברת מקדמה ע"ח מענק
ספטמבר-אוקטובר  2020בשיעור  50%ממענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים הצפויים
להיפגע מהסגר .סכום המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות .סכום
המקדמה יקוזז מסכום המקדמה הסופי שייקבע בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר  .2020הבקשה
לתשלום מקדמה ע"ח המענק תוכל להיות מוגשת בחודש אוקטובר בלבד.
 )3הקלות בזכאות למענק עידוד תעסוקה -לא ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק,
עובדים שהוצאו לחל"ת במהלך חודש ספטמבר ובתנאי שהם עבדו לפחות  15ימים בחודש זה.
בנוסף ,רף השכר בגינו עובד ייחשב כעובד מזכה למענק הופחת ל ₪ 2,500-במקום  ( ₪ 3,300הרף
המקורי שנקבע) .יודגש כי ההקלה ניתנת למעסיקים שקלטו עובדים אך נאלצו להוציאם לחל"ת
במהלך חודש ספטמבר ,מאחר והופסקה פעילות העסק שלהם.
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-2 )4מענק שימור עובדים -מענק חד פעמי עבור המשך העסקת עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר
 2020בהתאם לתנאים שלהלן:
א) המענק יינתן לעסקים שמחזור העסקאות שלהם לא עולה על  400מיליון .₪
ב) מחזור העסקאות נפגע בתקופת הזכאות בשיעור של לפחות  25%מהתקופה המקבילה
אשתקד.
ג) המענק יהיה בגובה  ₪ 5,000לעובד מוכפל במס' העובדים המזכים.
ד) מס' העובדים המזכים ייקבע בהתאם למידת הפגיעה של העסק .ככל שהעסק נפגע יותר -מידת
הזכאות שלו עולה.
ה) המענק ישולם באמצעות משרד הכלכלה.
 )5הרחבת הסיוע בארנונה -יינתן פטור מלא מארנונה לעסקים שנפגעו במחזור העסקאות שלהם
בשיעור של  25%לפחות .הפטור יינתן עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר .2020
 )6דחיית ההפחתה בדמי האבטלה -נדחה המועד לתחולת מנגנון הפחתת דמי האבטלה ל.16.10.20-
 .2עדכוני קורונה נוספים
א.

מועדי הגשת בקשות למענקי הסיוע
לידיעתכם ,להלן פירוט מועדי הגשת הבקשות למענקי סיוע:
 )1מענק השתתפות בהוצאות קבועות
א) עבור מרץ-אפריל  -2020עד .15.11.20
ב) עבור מאי-יוני  -2020עד .15.11.20
ג) עבור יולי-אוגוסט  -2020עד .15.12.20
 )2מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
א) עבור מאי-יוני  -2020עד .25.11.20
ב) עבור יולי-אוגוסט  -2020עד .15.12.20

ב.

פתיחת האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות לתקופה יולי-אוגוסט
 -2020האפשרות להגשת בקשות למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים יולי-
אוגוסט  2020נפתחה.
 )1ניתן להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד  400מיליון .₪
 )2אוכלוסיית הזכאים -חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן בשנת  2019היה מ ₪ 18,000-ועד
 400מיליון  ₪וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019היה מ. ₪ 300,000-
 )3סכום המענק המכסימלי לעומדים בתנאים הוא עד  ₪ 500,000לכל תקופת זכאות.
 )4שיעור הפגיעה המינימלי הנדרש הינו כדלקמן:
א) עוסק שמחזור עסקאותיו ב 2019-היה מ ₪ 18,000-ועד  100מיליון  -₪פגיעה של  40%ומעלה.
ב) עוסק שמחזור עסקאותיו ב 2019-היה מ 100-מיליון ועד  200מיליון  -₪פגיעה של  60%ומעלה.
ג) עוסק שמחזור עסקאותיו ב 2019-היה מ 200-מיליון ועד  400מיליון  -₪פגיעה של  80%ומעלה.
 )5ניתן להגיש את התביעה למענק עד ולא יאוחר מיום .15.12.20
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-3הנחה בארנונה לעסקים עד יוני  -2021פורסמו תקנות הנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני  .2021על
פי התקנות ,תוענק הנחה בארנונה לעסקים בשיעור  95%מסך החיוב שלהם בתנאים המפורטים להלן:
 )1עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע השתתפות בהוצאות קבועות לגבי אחת תקופה מתקופות
הזכאות.
 )2עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם בשנת  2019עד  200מיליון  -₪נדרש היקף פגיעה במחזור
העסקאות בתקופת הזכאות בשיעור העולה על  60%לפחות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
( תקופת הבסיס).
 )3עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת  2019הינו בין  200מיליון  ₪ל 400-מיליון  -₪נדרש היקף
פגיעה במחזור העסקאות בתקופת הזכאות בשיעור העולה על  80%לפחות ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד ( תקופת הבסיס).
 )4ההנחות יינתנו החל מיוני  2020והזכאות להנחות תיבחן ותינתן על בסיס דו-חודשי.
 )5הזכאות להנחה תהיה על סכום הארנונה שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת לתקופת הזכאות.
 )6תקופת הזכאות -כל אחת מהתקופות  1-2/21 ,11-12/20 ,9-10/20 ,7-8/20 ,5-6/20 :ו.3-4/21-
 )7התקופה העוקבת -שני החודשים העוקבים לחודשי תקופת הזכאות ,שלגביה ניתן מענק הסיוע,
כאשר לגבי תקופת הזכאות מאי-יוני  ,2020התקופה העוקבת הינה יוני-אוגוסט .2020
 )8על מנת לסייע בהבנת ההוראות ,להלן שתי דוגמאות :
א) עסק שקיבל מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות בגין התקופה מאי-יוני  ,2020יהיה זכאי
להנחה בארנונה בשיעור  95%על סכום החיוב בארנונה עבור התקופה יוני-אוגוסט ,2020
בכפוף לעמידתו בתנאים האחרים כגון :היקף שיעור הפגיעה בהתאם למחזור ההכנסות
ולשיעורים המפורטים לעיל.
ב) עסק שקיבל מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות בגין התקופה נובמבר-דצמבר  ,2020יהיה
זכאי להנחה בארנונה בשיעור  95%על סכום החיוב בארנונה עבור התקופה ינואר-פברואר
 ,2021בכפוף לעמידתו בתנאים האחרים כגון :היקף שיעור הפגיעה בהתאם למחזור ההכנסות
ולשיעורים המפורטים לעיל.
 )9הטיפול בהגשת הבקשות לקבלת הנחה בארנונה יתבצע באמצעות משרד הכלכלה -הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים.
 )10הבקשה תוגש בטופס מקוון באתר האינטרנט של משרד הכלכלה ( הרינו להדגיש כי טרם נפתח
באתר האינטרנט היישום של הגשת הבקשה) ותכלול פרטי זיהוי של בעל הנכס ,פרטי הנכס בגינו
מבוקשת ההנחה ,פרטי הרשות המקומית ופרטים נוספים הנדרשים לצורך בחינת עמידת המבקש
בתנאי הזכאות לקבלת הנחה.
הארכת מועד להגשת בקשות עבור מענק עידוד תעסוקה בגין חודש יוני -נדחה ליום  .30.9.20נציין כי
המועדים האחרונים להגשת בקשות לחודשים יולי ואילך נותרו ,בשלב זה ,בעינם ,קרי ,עד  60יום מתום
חודש הבקשה .לדוגמא :הגשת בקשה בגין חודש יולי -עד .30.9.20
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דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בגין עובדים שיצאו לחל"ת -נדחה ליום
 .15.12.20המוסד לביטוח לאומי הודיע כי נדחה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים בעבור
עובדים בחל"ת לחודשים אפריל-אוקטובר .2020
הרינו להזכיר למעסיקים שטרם דיווחו למוסד לביטוח לאומי על טופס  126חציוני לתקופה 1-6/20
ו/או על טופס  126סופי לשנת  ,2019כי עליהם לבצע מיידית את הדיווח על מנת להימנע מקביעות
וקנסות.

ו.

אפשרות לרישום עובדים אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו בשירות התעסוקה באופן מרוכז -שירות
התעסוקה מאפשר למעסיקים לרשום את עובדיהם שהוצאו לחל"ת או פוטרו בצורה מרוכזת בכפוף
להסכמת העובד ולהזנת פרטים מלאים ומדויקים .רישום עובדיכם כדורשי עבודה בשירות התעסוקה
יתבצע באמצעות הקישור שלהלן:
https://www.taasuka.gov.il/he/Employers/Pages/employerGroupRegistration.aspx

להלן הצעדים שיש לבצע:
 )1יש להוריד קובץ "הצהרת מעסיק על רישום מרוכז בשירות התעסוקה בשעת חירום" ,להדפיס
אותו ,למלא אותו ,לחתום ולסרוק את ההצהרה החתומה.
 )2יש להוריד קובץ "פרטי העובדים המדווחים לשירות התעסוקה" ,למלא את כל פרטי העובדים
המפוטרים או היוצאים לחל"ת.
 )3יש להיכנס לטופס המקוון ( דיווח מעסיקים על עובדים מפוטרים או על יציאה לחל"ת -לצורך
מילוי זכויות) ולהזין את כל הפרטים הנדרשים.
 )4יש לצרף לטופס המקוון את שני הטפסים כאמור בסעיפים  1-2לעיל.
 )5יש להנחות את העובדים הרלוונטיים להגיש תביעת אבטלה גם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח
לאומי.
ז.

הארכת מועד ההכרה בהעתק חשבונית מס לצרכי ניכוי מס תשומות -אושר להאריך את תקופת ההקלה
עד ליום .31.12.20

 .3הרינו להסב את תשומת ליבכם כי מאחר וההתמודדות עם התפשטות הנגיף היא מורכבת מאוד ופעולות
הממשלה הן בשיטת ניסוי ותעייה  ,הרי שהצעדים הכלכליים הננקטים ע"י ממשלת ישראל להתמודדות
עם התפשטות הנגיף הינם דינמיים ויש בהם לעיתים קרובות תמורות ,עדכונים ושינויים  ,בהתאם לצרכי
המשק .לפיכך ,הינכם מתבקשים להתייחס לחוזרים בהתאם לסייגים ולמגבלות המפורטים לעיל ולקחת
בחשבון שייתכנו שינויים ועדכונים בהנחיות ובהוראות עובר למועד חוזר זה.
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 .4הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שעל סדר היום וכי אין במידע
ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ,ולו גם באופן
חלקי .מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת.

 .5ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד . https://www.wke.co.ilאנו מאחלים לכם בריאות
טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרה מלאה בהקדם.

בברכת גמר חתימה טובה ובריאות איתנה
מוטי גולנסקי,רו"ח ,שותף
וקסלר ,קודנצ'יק ,אנוך ושות'
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