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פעימה שלישית-מענק נוסף לעסקים 

אישרה הממשלה תכנית סיוע מורחבת לעצמאים ועסקים  24.4.20ביום 

הכוללת מענק השתתפות בהוצאות  -( ח"מיליון ש20עד מחזור של )קטנים 

כתלות במידת הירידה  , לעסק₪ 400,000שיוכל להגיע עד לסך של , קבועות

:כפי שיופרט להלן, בפעילותו

2019-18,000שמחזור העסקאות שלהן בשנת ( לרבות שותפויות)חברות 1.

.בהתאם למחזור, מענק בסכום קבוע-ח''ש300,000ח עד "ש

2019-300,001שמחזור העסקאות שלהם בשנת ( יחידים וחברות)עסקים 2.

פ שיעור הירידה  "המענק נקבע בחישוב פשוט ע-ח''ש1,500,000עד 

.במקדמים קבועים2019תוך הכפלת מחזור מרץ אפריל , במחזור

-2019שמחזור העסקאות שלהם בשנת ( יחידים וחברות)עסקים 3.

כשסכום , פ נוסחה"המענק יחושב ע-ח''שמיליון 20ועד ₪ 1,500,001

הוא מותנה  , פ שיעור הירידה במחזור ובנוסף"המענק נקבע בחישוב ע

.ת או פוטרו"הרווחיות שלו ושכר העובדים שהוצאו לחל, ביעילות העסק

:קביעת סכום המענק

:300,000₪עד ₪ 18,000הינו 2019חברה שמחזור עסקאותיה בשנת . 1

:התנאים לקבלת המענק

 2019בשנת ₪ 18,000עסקאות מינימלי בגובה מחזור.

 3-4/2019ביחס לתקופה 3-4/2020ירידה במחזור העסקאות בתקופה

;  לפחות25%בשיעור של 

:2019פ גובה מחזור "מענק נקבע בסכום קבוע ע

.700₪–₪ 100,000עד ₪ 18,000•

.1,875₪-₪ 200,000עד ₪ 100,001•

.3,025₪-₪ 300,000עד ₪ 200,001•

ל יבוא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה  "הפיצוי הנ, כי בנוגע לעצמאיים, נציין

ל יבוא בתוספת למענק בעלי השליטה בפעימה  "הפיצוי הנ, לחברות. והשנייה

.השנייה
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-מ2019מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות בשנת . 2
1,500,000₪ועד ₪ 300,001

:התנאים לקבלת המענק

 3-4/2019ביחס לתקופה 3-4/2020ירידה במחזור העסקאות בתקופה

;  לפחות25%בשיעור של 

:אופן חישוב המענק

-ב3-4/2019ל מבוסס על הכפלת מחזור העסקאות בחודשים "חישוב המענק הנ

ואת התוצאה המתקבלת יש להכפיל באחוז הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור  , 30%

.ירידת המחזור

להלן גובה הפיצוי המשוקלל הסופי לו זכאי העסק בהתאם לשיעור  , לשם הנוחות

.הירידה במחזור

אחוז הפיצוי הסופישיעור הירידה במחזור

0-25%0%

25-40%3%

41-60%6%

61-80%10.5%

81-100%15%

:דוגמא

:קביעת שיעור הירידה במחזור

3-4/20191,000,000מחזור 

3-4/2020300,000מחזור 

פיצוי10.5%כלומר , במחזור70%ירידה של –700,000ירידה במחזור         

:סכום הפיצוי הסופי יהיה, בדוגמא שלעיל, לפיכך

1,000,000*10.5% =105,000  ₪
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שמחזור העסקאות שלהם  ( יחידים וחברות)עסקים . 3
ח''שמיליון 20ועד ₪ 1,500,001–2019בשנת 

הממשלה אישרה את התוכנית  , כחלק מהתמודדות עם משבר הקורונה

המענק מחושב על פי ארבעה . מיליארד שקלים5-לתשלום מענק לעסקים ב

:משתנים עיקריים

עד  )כך המענק יהיה גבוה יותר , ככל שהמחזור של העסק גבוה יותר-מחזור העסק•

(.ח"מש20

שהירידה בהכנסות העסק בעקבות משבר הקורונה חדה  ככל-ירידה בהכנסות•

עסק שהכנסותיו במארס  : משתנה זה נבדק לפי מדרגות. המענק יהיה גבוה יותר, יותר

לא , לעומת החודשים המקבילים אשתקד25%ירדו בשיעור של עד 2020ואפריל 

.  יהיה זכאי לפיצוי כלל

בחישוב המענק מובא בחשבון  (.30%עד )מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות •

חומרי גלם  , הוצאות על דמי שכירות)כולה 2019-הפער בין התשומות של העסק ב

כך המענק  -יותר" יעיל"ככל שהעסק באופן שבו , כולה2019-להכנסותיו ב( ב"וכיו

.גדול יותר

בגלל משבר  ת "עסק שהוציאו עובדים לחל-התאמת בגין הוצאות שכר נחסכות •

.על כך בהפחתה של המענק" יוענש"ת"החלהקורונה ונהנה מהטבות 
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=נוסחת מקדם ההשתתפות ההוצאות הקבועות

:אופן חישוב המענק

במקדם ההשתתפות  3-4/2019סכום המענק יחושב כהכפלה של מחזור 

והכפלת תוצאה  , (30%הנמוך מבין תוצאת הנוסחה לבין )בהוצאות הקבועות 

:הפיצוי בהתאם לטבלה שלהלן% -זו ב

אחוז הפיצוי הסופישיעור הירידה במחזור

0-25%0%

25-40%10%

41-60%20%

61-80%35%

81-100%50%

מקדם "סכום הוצאות השכר הנחסכות בנוסחת : הוצאות שכר נחסכות

שנחסכו לעסק  , מגלם את הוצאות השכר" ההשתתפות בהוצאות הקבועות

. ת או פיטורם בתקופת הפיצוי"כתוצאה מהוצאת העובדים לחל

של ( חייב בביטוח לאומי)פ ממוצע השכר החודשי "סכום זה מחושב ע

1.25-מוכפל ב, החודשים הקודמים3-פוטרו ב/ ת"העובדים שהוצאו לחל

.לגילום שנתי6סכום זה יוכפל פי . ת"החלומוכפל בחלק היחסי של תקופת 
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דוגמה לחישוב המענק

חברה שנפגעה ממשבר הקורונה

.ח"מיליון ש12: 2019בשנת הכנסות

.ח"מיליון ש7.5: 2019תשומות העסק בשנת 

.ח"מיליון ש2: 2019אפריל בשנת -מחזור מרץ

.ח"ש450,000: 2020אפריל בשנת -ץמחזור מר

.ח"מיליון ש3: 2019הוצאות שכר בשנת 

.ח"מיליון ש2020:2.6ת בשנת "של עובדים שהוצאו לחל2019הוצאות שכר לשנת 

:  חישוב המענק

77.5%: 2019אפריל -לעומת מרס2020אפריל -שיעור ירידה בהכנסות במרס

.0.35על פי שיעור הירידה מקדם הפגיעה הינו 

:חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות

0.562= מחזור עסקאות\2019תשומות שנתיות * 0.9

0.217= מחזור עסקאות\ת "שכר של עובדים שהוצאו לחל' הוצ

1-0.562-0.217=0.221מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות 

0.221*0.35*2,000,000=154,700₪כ מענק "סה

.המספרים עוגלו לצורך הדוגמה•
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דוגמאות נוספות

3דוגמה  2דוגמה  1דוגמה 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 מחזור שנת  

2019

2,000,000 2,000,000 2,000,000 +  מחזור מרץ 

2019אפריל 

450,000 450,000 450,000 +  מחזור מרץ 

2020אפריל 

8,500,000 7,500,000 7,500,000 תשומות בשנת  

2019

2,600,000 650,000 2,600,000 שכר של' הוצ

עובדים לשנת  

שהוצאו  2019

ת"לחל

0.146 )*( 0.383

חושב לפי )*( 

0.3

0.221 מקדם  

ההשתתפות

בהוצאות 

קבועות

102,200 210,000 154,700 מענקכ"סה

.ת נמוכות יותר"הוצאות שכר של עובדים שהוצאו לחל: 2דוגמה •

.גבוהות יותר2019תשומות העסק בשנת : 3דוגמה •
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סיכום-פיצוי לעסקים 

.התקנות צפויות להתפרסם בימים הקרובים•

בהתאם לנוסח המוצע . לא מתאים בהכרח לכל עסק" כללי"מודל •

מ  "ממעמענק הסיוע לעסקים לא חל על עסקים הפטורים 

(.מ"לחוק מע33לסעיף בהתאם )

יש עסקים ! כדאי להקדים ולבדוק-12/5הבקשה החל מ הגשת •

.שעדיין מחכים להלוואות בערבות המדינה

.טרם פורסם המודל-( ₪מיליון 20מעל )פיצוי לעסקים גדולים •

₪ 18,000הינו 2019בשנת עסקאותיהן שמחזור פיצוי לחברות •

.2019בהתאם למחזור עסקאות בשנת ₪ 300,000עד 

שמחזור העסקאות שלהם  ( חברה/יחיד)פיצוי לעסקים ולעוסקים •

מתבסס על שיעור 2019בשנת ₪ מיליון 1.5עד 300,001₪-מ

2019אפריל -לעומת מרץ2020אפריל -במרץירידת המחזור 

.ומקדם השתתפות קבוע

שמחזור העסקאות שלהם  ( חברה/יחיד)פיצוי לעסקים ולעוסקים •

פ "עיחושב -₪ מיליון 20ועד ₪ 2019-1,500,001בשנת 

פ שיעור הירידה  "כשסכום המענק נקבע בחישוב ע, נוסחה

,  ובנוסף2019אפריל -לעומת מרץ2020אפריל -במחזור במרץ

הרווחיות שלו ושכר העובדים שהוצאו , הוא מותנה ביעילות העסק

.ת או פוטרו"לחל
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הלוואות בערבות מדינה
המדינה העמידה קרן הלוואות ייעודית לסיוע לעסקים שנקלעו לקשיים  

בפעילות העסק כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה תזרימיים

:  והשלכותיו הכלליות על העסק

.הלוואה למשך של עד חמש שנים•

חודשים12דחיית תשלומי הקרן עד •

5%פיקדון של •

מהמחזור8%עד ₪ מיליון 200לעסקים בעלי מחזור של עד 

עד ( ₪מיליון 20עד סכום מקסימלי של )לעסקים קטנים ובינונים •

16%  .

תשלום ריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה•

החל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת בגובה של פריים •

+1.5%

100המעסיקים לפחות ₪ מיליון 200לעסקים בעלי מחזור של מעל 

:עובדים בישראל

₪מיליון 100עד סכום מקסימלי של , 8%עד •
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רשות החדשנות 
אמונה על קידום חדשנות טכנולוגית כמנוף לצמיחה כלכלית  , רשות החדשנות

טק ולחברות בתחום התעשייה  -באמצעות מסלולי תמיכה שונים לחברות הי

.המסורתית

מיועד לעידוד חדשנות טכנולוגית בחברות בתעשיית הייצור  ת"מופמסלול 

שיפור ופיתוח מוצרים , באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, והייצור עילית

.או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור, קיימים

:בין הקריטריונים

חדשנות טכנולוגית יחסית לקיים בחברה היום•

תשואה עודפת צפויה למשק והיקף ייצור בישראל•

יכולת טכנולוגית והערכות לביצוע התכנית•

:ניתן לקבל

פיתוח  לאיזורתוספת )+ 50%-30%פ בשיעור של "השתתפות בהוצאות המו•

(פ עם מכון תעשייתי מוכר"ושת' א

רכישת ידע והוצאות שיווק, השתתפות בהוצאות ייחודיות כגון פיתוח תבניות•

הושק מסלול מהיר לתמיכה בחברות  , כחלק מהמענה למשבר הקורונה

:טכנולוגיה חדשניות שנקלעו למשבר

:של חברות שהןמחקר ופיתוח פרויקטיהמסלול מיועד למימון 

חדשניות מבחינה טכנולוגית•

בעלות פוטנציאל עסקי משמעותי•

חודשים12בעלות יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד •

גיוסים או שווי, צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני•

:ניתן לקבל

הליך בדיקה מהיר וקבלת תשובה מהירה מהועדה•

פיתוח  איזורתוספת )+ 50%-20%פ בשיעור של "השתתפות בהוצאות המו•

(ועוטף עזה' א

עם הצגת יכולת מימון  )מגובה המענק המאושר 50%מקדמה בגובה של עד •

(משלים
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