
סיוע ומענקים

.פעימות ראשונה שנייה ושלישית-עצמאים 1.

".הוצאות קבועות"מענק השתתפות ב-עסקים2.

.בארנונה השנתית25%הנחה של -עסקים3.

.ניכויים ומקדמות, מ"מע–דחיית תשלומי חובה -עסקים4.

.הלוואות בערבות המדינה-עסקים5.

מקסימום  –ילדים במשפחה 4עד , 18בגין כל ילד שטרם הגיע לגיל ₪ 500זוג הורים זכאי למענק חד פעמי בסך 1.
.למשפחה₪ 2,000

.500₪זכאים למענק חד פעמי בסך ( לגברים67-לנשים ו62מעל גיל )גמלאים 2.

.פעמי₪ 450נכים זכאים למענק בסך 3.

מענקים וסיוע לעסקים ועצמאים

מענקים למשקי בית



₪1 3,025עד –פעימה שלישית  10,500₪עד –פעימה שנייה  ₪ 6,000עד –פעימה ראשונה 

עצמאים ושכירים בעלי שליטה  
בחברת מעטים

עצמאים ושכירים בעלי שליטה  
בחברת מעטים

עצמאים ?מי זכאי

₪  1,500מעל  ₪  714מעל  ₪  2,000מעל  הכנסה ממוצעת חודשית  
2018-מינימלית ב

18,000-300,000  ₪ ₪  1,000,000עד  20,000-240,000  ₪ -הכנסה חייבת במס ב
2018

רק הכנסה מהעסק הכנסות משכירות, ריבית, דיבידנד
לא כולל רווח הון ושבח

הכנסות משכירות, ריבית, דיבידנד
לא כולל רווח הון ושבח

מה כוללת ההכנסה  
החייבת

2019לעומת 25%לפחות  2019לעומת 25%לפחות  2019לעומת 25%לפחות  ירידה במחזור העסקאות

אין מגבלה אין מגבלה ₪  340,000עד  הכנסות בני זוג

-1,500מחזור עסקאות חודשי בין 
₪  700מענק –8,333 מההכנסה החייבת הממוצעת  70%

.  ועד מקס, 2018-החודשית ב
10,500  ₪

מההכנסה החייבת הממוצעת  65%
.  ועד מקס, 2018-החודשית ב

6,000  ₪
המענקגובה 

₪  1,875מענק –8,333-16,667

₪  3,025מענק -16,667-25,000

תנאי סף וגובה המענק-עצמאים 



עצמאי
חברה

*מוסד ציבורי
**מוסד כספי

מי זכאי

-למעט עצמאים הזכאים מ)₪ 18,000-20,000,000
300,000 ₪)

2019מחזור עסקאות 

-במחזור העסקאות של מרץ25%ירידה של לפחות 
2019אפריל -לעומת מרץ2020אפריל 

שיעור הירידה במחזור העסקאות

מ בתקופות הרלוונטיות"דיווחים למע-
פנקסים קבילים-

תנאים נוספים

5015החלטת ממשלה –מענק השתתפות בהוצאות קבועות 

:מוסד ציבורי זכאי הוא מוסד ציבורי שמתקיימים בו שני אלה*

.תמיכת רשות מקומית או מתרומות, לא הייתה מתמיכת בממשלה2018מהכנסתו בשנת 1/3לפחות 1.

.הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, שלא מתרומות ותמיכות, 2018עיקר הכנסתו בשנת 2.

חבר בורסה, בנק ישראל, מנהלי קרן נאמנות, חברות ביטוח, למעט תאגידי עזר בנקאיים**

תנאי זכאות



חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות

1-( 2019מחזור עסקאות  2019מחזור עסקאות     + )
חישוב גובה המענק

2019אפריל -מחזור עסקאות במרץ*מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות(*50%או 35%או 20%או 10%)

אופן חישוב המענק

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

0.9* למעט תשומות ציוד2019* תשומות שוטפות סכום הוצאות שכר נחסכות

י שיעור הירידה במחזור"נקבע עפ

על ציוד' למעט הוצ, הוצאות ששולם עליהם מס ערך מוסף–תשומות שוטפות *



הלוואות לעסקים גדולים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים תנאי סף

, שותפות, אגודה שיתופית, חברה
עמותה

,  חברה, עוסק מורשה, עוסק פטור
עמותה, אגודה שיתופית, שותפות

?מי זכאי

₪מיליון 200מעל  ₪  מיליון 400-נמוך מ 2019-מחזור העסקים ב

100לפחות  אין דרישה מספר עובדים בישראל

מהנכסים היצרניים או  50%לפחות 
הקניין הרוחני רשומים בישראל

אין דרישה רישום הנכסים של העסק

לא התקבלה הלוואה מהקרן לעסקים  
קטנים ובינוניים

לא התקבלה הלוואה מהקרן לעסקים  
גדולים

הלוואות אחרות

5% 5% פיקדון

הלוואות בערבות המדינה

תנאי סף



הלוואות לעסקים גדולים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

12דחיית תשלומים עד , שנים5עד 
חודשים

דחיית תשלומי הקרן עד  , שנים5עד 
חודשים12

פריסה

-*  ₪מיליון 100עד , מהמחזור8%עד 
מביניהםהנמוך 

20עד , מהמחזור השנתי16%עד 
מביניהםהנמוך -₪ מיליון 

סכום ההלוואה

לא צוין י המדינה בשנה  "ממומנת ע
מהשנה השנייה  , הראשונה

1.5%+פריים

ריבית

לא צוין ימים7עד  ימי טיפול

פקדון5%, 85% פקדון  5%, מדינה85% גובה הערבות

הלוואות בערבות המדינה

תנאי ההלוואה

.₪מיליון 100-לפי הגבוה מבין השניים אך לא יותר מ, (למעט הוצאות מימון)מהמחזור או מסך ההוצאות 8%עבור חברות הייטק סכום ההלוואה יהיה *


