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  400הגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 
 2020  דצמבר  - נובמברמיליון ₪ עבור החודשים 

 
מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים  400עסקים עם מחזור של עד החל מהיום 

לעומת התקופה המקבילה   25%  -נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב  2020  דצמבר-נובמבר
, זאת במסגרת תוכנית רשת , יכולים להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות2019 -ב
 .₪ 500,000לעומדים בתנאים הם עד כלכלית. סכומי המענק הביטחון ה

מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שצומצמה פעילותם בהתמודדות עם 
חשבונות חשמל   הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח,

 ומים וכדומה. 

 'עסק זכאי' לקבלת המענק

להגיש בקשה למענק  ם₪ זכאימיליון  400עסקאות שנתי של עד  חברה או שותפות בעלות מחזור
 2019בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  2020בשנת בהתאם לגובה הירידה במחזור העסקאות 

 כלהלן:

 כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה 2020שיעור ירידה במחזורים בשנת  גובה מחזור מכירות 
 לפחות 25%ירידה של  מיליון ₪  100עד 

 לפחות 40%ירידה של  מיליון ₪  100-200
 לפחות 60%ירידה של  מיליון ₪  200-400

  

 גובה המענק: בהתאם לחישוב שלהלן ועד 500,000 ₪

 )מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות(x)מקדם ירידה במחזור(  x( 2019אוקטובר  -ספטמבר )מחזור 

 1.20204.15ועד  10.01.2021: 2020 דצמבר-נובמברמועדים להגשת בקשות בעבור חודשים 

 

  לחץ כאן –למידע נוסף 

  לחץ כאן –האישי' באתר רשות המסים  זורהגשת בקשה למענק מתבצעת ב'א

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html


 

 

 

 

עבור  חל תיקון בעבור הנחה בארנונה בבנוסף למענק השתתפות בהוצאות קבועות, 
 :רחודשים ינואר בפברוא ה

 'עסק זכאי' לקבלת המענק

ובהשוואה לתקופה , כמפורט בטבלה מטה דצמבר-נובמברעסקים שחוו ירידה במחזור בחודשים 
 פברואר. -עבור החודשים ינואר 95%בגובה בארנונה נחה ה, יהיו זכאים ל2019המקבילה בשנת 

ת קבועות מרשות המיסים ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאו
 בחודשיים הקודמים.

אלף ₪ ותאגידים )ללא תלות במחזור ההכנסות(, נדרשים לצרף את  300עסקים עם מחזור מעל  
אישור הזכאות מרשות של  רשמינוסח רק . אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים

  המיסים ייחשב כתקין. 

 כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה 2020שיעור ירידה במחזורים בשנת  ובה מחזור מכירות ג
 לפחות 25%ירידה של  מיליון ₪  100עד 

 לפחות 40%ירידה של  מיליון ₪  100-200
 לפחות 60%ירידה של  מיליון ₪  200-400

 

, ההשוואה 2020פברואר -ועסקים שנפתחו בינואר 2019עסקים חדשים שהחלו לפעול ב •
רשות  תיעשה לפי ממוצע מחזור עסקאות, תוכלו למצוא את הסבר החישוב בלינק זה של

 המיסים

  לחץ כאן – בנושא קבלת ההנחה בארנונהלמידע 

 

 וחדשנות עסקי לייעוץ היחידהניתן לפנות אל ץ ייעופרטים נוספים ול

  avivh@industry.org.il     | 6893720-052|  סגן ראש אגף כלכלה, אביב חצבני

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

 

 המחלקה לכלכלת עסקיםניתן לפנות אל בנושא ארנונה ץ ייעופרטים נוספים ול

 g.il.oryelad@industr   | 7194700-050|  לת עסקיםהמחלקה לכלכ מנהל, אלעד נצר

 

 בברכה,

 נתנאל היימן
 ראש אגף כלכלה 

  

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Documents/IshurMisim.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/010920grant_guide?chapterIndex=7
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/010920grant_guide?chapterIndex=7
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
mailto:avivh@industry.org.il
mailto:Danielp@industry.org.il
mailto:elad@industry.org.il

