
 

 עדכון והרחבת תכנית הסיוע הכלכלית למשק

 

, והמשבר העמוק במשק הישראלי, החליטה אליו נכנסה מדינת ישראלבעקבות הסגר הנוסף 

הרחבת התוכנית הממשלה להרחיב את תכנית הסיוע הכלכלית על מנת לצמצם את הפגיעה במשק. 

מענקים עתידיים  שבוןחל כוללת מספר הקלות בתנאי הסף לזכאות למענקים, העברת מקדמה ע

חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף בשעברו  להלן עיקרי ההקלות .מענקים נוספים לשימור עובדיםו

 :2020בספטמבר  30יום מ ,2020-הקורונה החדש( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א

 

 אוקטובר-בחודשים ספטמבר 25%-ת לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות ירד לרף הזכאו

, פורטו התנאים לזכאות לקבלת מענק 2020ביולי  14נו ביום משרד דייל שפורסם ע בתזכיר

במחזור העסקאות בין התקופה  40%אחד התנאים היה ירידה של לפחות  .השתתפות בהוצאות

במחזור  בלבד 25%מספיקה ירידה של נקבע כי  בתיקון לחוקהנבחנת לתקופה המקבילה אשתקד. 

 .2020אוקטובר -בגין חודשים ספטמבר העסקאות של עסק על מנת שיהיה זכאי לקבלת המענק

 30עוסק שמקבל תשלום בחלוף  שללמענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות הזכאות עוד נקבע כי 

תיבחן על בסיס מחזור  –ימים או יותר מיום מתן השירות או מסירת הטובין )שוטף פלוס( 

 .2020דצמבר -עסקאותיו בחודשים נובמבר

 אוקטובר לזכאים-תתפות בהוצאות בגין חודשים ספטמברקבלת מקדמה על חשבון מענק ההש

, 2020 אוקטובר-הממשלה החליטה על העברת מקדמה על חשבון המענק בגין החודשים ספטמבר

אפריל -)בגין חודשים מרץ פי סכום המענק אותו קיבל העוסק בפעימות קודמותל אשר תחושב ע

, 2020 אוקטובר-למענק בגין החודשים ספטמברעוסק שסבור כי יהיה זכאי . (2020יוני -או מאי 2020

רשאי להגיש בקשה בה יצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהוא יהיה זכאי למענק בגין חודשים אלה. 

סכום זה  .מהמענק המשוער העתידי 50%, ימי עבודה 4תוך  ,לאחר הגשת הבקשה, תעביר הממשלה

 .2020 אוקטובר-בחודשים ספטמבר אשר יחושב לעוסק בהתאם לפעילותו ,יקוזז מהמענק המלא

 מענק שימור עובדים

פעמי שיוענק לעסקים שימשיכו להעסיק את עובדיהם במהלך -הממשלה החליטה על מענק חד

. עוסק יהיה זכאי למענק זה אם מחזור עסקאותיו בחודשים 2020 אוקטובר-החודשים ספטמבר

מקבילה אשתקד, ומחזור בהשוואה לתקופה ה ,לפחות 25%-ירד ב 2020 אוקטובר-ספטמבר

. מידת זכאותו של עסק תיקבע בהתאם למידת ש"חמיליון  400העסקאות השנתי שלו לא עולה על 

 ככל שמידת הפגיעה בהכנסות גדולה יותר כך הזכאות גבוהה יותר.  –הפגיעה בו 

 

.או לעו"ד חן כהן לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג

 

https://tadmor.com/media-item/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%91/

