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 2020באפריל  28תאריך: 

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד
 

 א.ג.נ.,
 

  ההתמודדות הכלכלית עם משבר הקורונהבנושא  ניםעדכו –ג'10מס' הנדון: חוזר 
 קבועותהמענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות 

 
 :משרדהבאתר  הםעל ידי משרדנו וניתן לעיין ב מושפורסים קודמים בהמשך לחוזר

://www.wke.co.il/https      ,ההתמודדות הכלכלית עם  בנושא נים נוספיםהרינו להציג לכם עדכו

 :השתתפות בהוצאות הקבועותעד מענק סיוע לעסקים בבתחום  משבר הקורונה

מענק סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שהמחזור פורסמו תקנות שעת חירום בעניין  24.4.20ביום 

שהוראותיהן בעד השתתפות בהוצאות קבועות ₪  מיליון  20הוא עד  2019השנתי שלהם בשנת 

  :העיקריות מפורטות להלן

. המודל מבוסס על מספר שיטות המענק מיועד לפצות עסקים יחסית להיקף הנזק שנגרם להם .1

לכים וגדלים ככל שהיקף הפגיעה במחזור ההכנסות גדול בהתאם לגודל העסק. שיעורי המענק הו

 יותר.

 אופן הגשת הבקשה .2

ועד מחצית אוגוסט   12.5.20החל מיום יום  90באופן מקוון בפרק זמן של עד הבקשה למענק תוגש 

2020 . 

 

 ) במצטבר( תנאי זכאות בסיסיים לפיצוי .3

מחזור ההכנסות שלהם ,לא כולל מכירות  - עסקים ) יחידים וחברות, לרבות, שותפויות( .א

 .₪מיליון  20לא עלה על  2019הוניות, בשנת 

 ₪. 300,000עלה על  2019מחזור הכנסותיהם בשנת  - יחידים .ב

 ₪. 18,000עלה על  2019שמחזור הכנסותיהן בשנת  חברות .ג

-מרץלעומת התקופה  2020אפריל -קיטון במחזור ההכנסות בתקופה מרץ -ירידה במחזורים .ד

 והירידה הינה כתוצאה ממשבר הקורונה. 25%בשיעור העולה על  2019אפריל 

 העסק הגיש דוחות למע"מ לתקופות הרלוונטיות וכן ניהל פנקסי חשבונות כדין. .ה

 

 המודל"אבני"  .4

מענק  -₪ 300,000-ל₪  18,000בין  2019חברות ושותפויות שמחזור הכנסותיהן בשנת  (1

 ההכנסות.בסכום קבוע בהתאם למחזור 

₪                   300,001בין  2019עסקים )יחידים וחברות( שמחזור ההכנסות שלהם בשנת  (2

אפריל -המענק נקבע עפ"י שיעור הירידה במחזור, תוך הכפלת מחזור מרץ -₪ 1,500,000-ל

 במקדמים קבועים. 2019

2/... 

https://www.wke.co.il/
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לבין ₪  1,500,001בין  2019עסקים ) יחידים וחברות( שמחזור ההכנסות שלהם בשנת  (3

חישוב המענק עפ"י נוסחה, כאשר סכום המענק נקבע לפי שיעור הירידה  -₪ 20,000,000

במחזור ובנוסף, הוא מותנה ביעילות העסק, הרווחיות שלו ושכר העובדים שהוצאו 

 לחל"ת/פוטרו.

 

 חישוב סכום המענק .5
 .₪ 400,000סכום המענק המכסימלי יעמוד על  .א

 .2020אפריל -מרץ -תקופת הפיצוי .ב

תהיה זכאית , בכפוף  ₪ 300,000לבין ₪  18,001בין  2019חברה שמחזור עסקאותיה בשנת  .ג

 לעמידתה בכל יתר התנאים הקבועים בתקנות, למענק כמפורט להלן:

 .₪ 700המענק יהיה  -₪ 100,000 -18,001 -2019מחזור שנת  (א

 .₪ 1,875המענק יהיה  –ש"ח  200,000 -100,001 -2019מחזור שנת  (ב

 .₪ 3,025המענק יהיה  -₪ 300,000-₪ 200,001 -2019מחזור שנת  (ג

 

יהיה  ₪ 1,500,000לבין ₪  300,001בין  2019 שנת)יחיד או חברה( שמחזור עסקאותיו ב סקוע .ד

 זכאי, בכפוף לעמידתו בכל יתר התנאים הקבועים בתקנות, למענק כמפורט להלן:

, בהתאם  15%-ל 3%בשיעור שנקבע בין  2019אפריל -מכפלת מחזור העסקאות בתקופה מרץ

 לשיעור הירידה במחזורים בהתבסס על הטבלה שלהלן:

 

 
 

 מיליון ש"ח 1.5לבין  300,001מענק לעסקים בין  ת בדיקלאקסל מצ"ב קובץ 

 

 

 

 

 

3/... 

3%מעל 25% ועד 40%

6%מעל 40% ועד 60%

10.5%מעל 60% ועד 80%

15%מעל 80%

(*)

שיעור המענק נקבע לפי "מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות" קבוע(**)

בשיעור 30% כשהוא מוכפל במקדמים שונים עפ"י הירידה במחזור

מחושב מחזור מרץ-אפריל 2020 מחולק במחזור מרץ-אפריל 2019

(**)שיעור המענק (*)שיעור ירידת המחזור

 עוסקים בין 300,001 ₪ לבין 1.5 מיליון

אקסל%20לבדיקת%20זכאות%20מענק%20לעסקים%20עד%201.5%20מיליון.xlsx
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₪  20,000,000לבין ₪  1,500,001בין  2019עוסק )יחיד או חברה( שמחזור עסקאותיו בשנת  .ה

 להלן:יהיה זכאי, בכפוף לעמידתו בכל יתר התנאים הקבועים בתקנות, למענק כמפורט 

ב"מקדם ההשתתפות בהוצאות  2019אפריל -מרץחודשים מכפלת מחזור העסקות ב (1

( וכן במקדם נוסף שנקבע עפ"י שיעור הירידה 30%הקבועות" ) המקדם לא יעלה על 

 .2020אפריל -לבין מרץ 2019אפריל -במחזורים בין מרץ

           נתוני תשומות שוטפות מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות מחושב בהתבסס על  (2

  ועל הוצאות שכר נחסכות. 2019)למעט ציוד( בשנת 

סכום המענק מותנה ביעילות העסק  -הסבר לגבי מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות (3

אפריל -וברווחיות שלו וכן בשכר העובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו בתקופת הפיצוי ) מרץ

ר נמוך יותר ) עסק יעיל יותר( וככל שהעסק נמנע (. ככל שיחס תשומות העסק למחזו2020

מהוצאת עובדים לחל"ת או מפיטורם , שיעור הפיצוי ביחס לירידת מחזור יהיה גבוה יותר 

 (.30%) והכל במגבלה שמקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא יעלה על 

סחת סכום הוצאות השכר הנחסכות בנו -הסבר לגבי הוצאות שכר נחסכות ואופן חישובן (4

"מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות" מגלם את הוצאות השכר שנחסכו לעסק כתוצאה 

מהוצאת העובדים לחל"ת או פיטורם בתקופת הפיצוי. סכום זה מחושב עפ"י ממוצע השכר 

החודשים הקודמים,  3-החודשי החייב בביטוח לאומי של העובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו ב

ק( ומוכפל בחלק היחסי של תקופת החל"ת, סכום זה ) מקדם עלות מעסי 1.25-מוכפל ב

 לצרכי נרמול שנתי. 6יוכפל פי 

 מקדם נוסף הנקבע בהתאם לירידה בשיעור המחזור בהתבסס על הטבלה שלהלן: (5

 
 

 "חש מיליון 20עד ומיליון  1.5 מעלמענק לעסקים :  תבדיקלאקסל מצ"ב קובץ 

 

 

 

 

 

 

4/... 

10%מעל 25% ועד 40%

20%מעל 40% ועד 60%

35%מעל 60% ועד 80%

50%מעל 80%

(*)

 מקדם הכפלה נוסף לחישוב המענק(*)שיעור ירידת המחזור

מחושב מחזור מרץ-אפריל 2020 מחולק במחזור מרץ-אפריל 2019

 עוסקים בין 1.5 מיליון ל-20 מיליון

אקסל%20לבדיקת%20זכאות%20מענק%20לעסקים%20עד%2020%20מיליון.xlsx
אקסל%20לבדיקת%20זכאות%20מענק%20לעסקים%20עד%2020%20מיליון.xlsx
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הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שבסדר היום וכי אין במידע  .6

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

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

 

משרדנו פועל וממשיך לתת מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות  .7

הבריאות הישראלי. נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות הנדרשים והנחיות משרד 

האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו 

לציבור. ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני או טלפונית ואנו ניתן מענה מלא 

 ומקצועי לכל פניה.

 

אנו מאחלים לכם בריאות . https://www.wke.co.ilתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד ני .8

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,ובברכת חג עצמאות שמח בכבוד רב 

 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 

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

