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לחודשים   הוצאות קבועותנפתחה האפשרות לקבלת מענק השתתפות ב

 ( 6)פעימה מיליון ₪  400לחברות עם מחזור שנתי של עד אוגוסט -יולי
 

הכלכלית   מהתוכנית  הכלכלי,  לכחלק  המשבר  עם  על    יםמתכבד   ואנ התמודדות  פתיחת  לבשר 

לעסקים    2020אוגוסט    – לחודשים יולי    ( 6קבועות )פעימה  ההוצאות  השתתפות ב ההגשה למענק  

 .2019בשנת  מיליון ₪ 400וחברות עם מחזור שנתי של עד 

בגובה    'עסקים הזכאים'ל מדי חודשייםיינתן מענק  ובפעימות הבאות,  ,  נוכחיתבמסגרת הפעימה ה

 .  2021בשבעה תשלומים עד לסוף חודש יוני  ,אש"ח  500מקסימלי של עד 

 לקבלת המענק 'עסק זכאי' 

  40%אשר חוותה ירידה של    ,מיליון ₪  400עד  מחזור עסקאות שנתי של    חברה או שותפות בעלות 

,  2019, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2020 אוגוסט- יוליבמחזור העסקאות בחודשים  לפחות

 :כלהלן

 2020יוני -בחודשים מאי לפחות 40%  ירידה של –מלש"ח  100עד של מחזור עם חברות  

 2020יוני - בחודשים מאי לפחות  60%לפחות  –מלש"ח  100-200של מחזור עם חברות  

 2020יוני - בחודשים מאי לפחות  80%לפחות  -מלש"ח  200-400של מחזור עם חברות  

 

 מדי חודשיים. ₪ 500,000ועד בהתאם לחישוב להלן : גובה המענק

 )מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות(x)מקדם ירידה במחזור(   x( 2019  יוני-מאי)מחזור 

 

 202012.15.ועד  20209.15.: 2020אוגוסט -בעבור חודשים יולימועדים להגשת בקשות 

 16.11.2020עד ליום : 2020יוני -מאיניתן להגיש בקשה למענק בעבור חודשים   –תזכורת 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 קבלת מקדמות 

 ₪ מיליון  1.5מחזור עד ת ובעל ותחבר 
 . המענקמסכום  40%מקדמה בסך  תועבר  -ממועד הגשת התביעה  ימים 14לאחר  .א

 .מסכום המענק 20%מקדמה נוספת של תועבר  -ממועד הגשת התביעה  ימים 21 לאחר .ב

   מיליון ₪ 1.5מחזור מעל חברות בעלות  

 .מסכום המענק 40%מקדמה בסך תועבר  -ממועד הגשת התביעה  ימים 21לאחר  .א

התביעה  ימים    28לאחר   .ב הגשת  של  תועבר    -ממועד  בסך  נוספת  מסכום   20%מקדמה 

 .₪, עד להשלמת הטיפול בבקשה 300,000 -, אך לא יותר מהמענק

   לחץ כאן –למידע נוסף 

   לחץ כאן –ר האישי' באתר רשות המסים והגשת בקשה למענק מתבצעת ב'אז

 נוספים דגשים

   31/12/2019 יוםיאוחר מולא עסק שהחל לפעול לאחר התקופה המקבילה לתקופת המענק  

ההשוואה תעשה למחזור עסקאות ממוצע שיחושב מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת  

  .2-, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב2020בפברואר  29- להעסק ועד 

 עסק חדש  

₪    4,000בגובה  זכאית למענק    29.2.2020ועד    1.1.2020חברה שהחלה את פעילותה החל מיום  

 אם מתקיימים לגביה תנאים אלה:לתקופה, 

 מיליון ₪  100 אלף ₪ ועד 18הוא מעל   2020מחזור בשנת  .1

 ₪  1,500עולה על  2020פברואר -ינוארמחזור בחודשים   .2

 2020פברואר  ו  מחזור בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיה בחודשים ינואר .3

 וחדשנות  עסקי לייעוץ היחידהניתן לפנות אל ץ ייעופרטים נוספים ול

  Danielp@industry.org.il | 3319433-052| דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות 

 avivh@Industry.org.il  |  6893720-052| לייעוץ עסקי וחדשנות   היחידה, מנהל אביב חצבני

 

 בברכה,

 

 רובי גינל 
 מנכ"ל 

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html
mailto:Danielp@industry.org.il
mailto:avivh@Industry.org.il

