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פעימה ראשונה–מי זכאי למענק 
:זכאי למענק מי שעומד בכל התנאים המפורטים

עוסק מורשה או עוסק פטור–ת תושב ישראל /עצמאי1.

ומעלה20דהיינו בין –1999נולד לפני שנת 2.

באתר מס הכנסה 10/06/2020הגיש בקשה למענק פעימה ראשונה עד לתאריך 3.
.באזור האישי

29/02/2020העסק היה פעיל ביום 4.

הכנסה שנתית החייבת עלתה על  , 2000₪הכנסה חודשית מעסק עלתה על 5.
הכנסה מעסק לרבות תגמולי מילואים דמי לידה וגמלה  . 2018בשנת ₪ 24,000

.  לשמירת הריון
כולל מהכנסות שאינן  . 240,000₪לא עלתה על 2018הכנסה חייבת שנתית בשנת 6.

(.למעט רווח הון ושבח מקרקעין)מיגיעה אישית 



פעימה ראשונה–מי זכאי למענק 

ח  "ש340,000לא עלתה על 2018הכנסתם החייבת של שני בני הזוג בשנת 7.
(.  למעט רווח הון ושבח מקרקעין)

נמוך ממחזור העסקאות מרץ  2020מחזור העסקאות בחודשים מרץ אפריל 8.
.25%-לפחות ב 2019אפריל בשנת 

.  2018הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 9.



מענק

מ ואינו הכנסה לעניין חוק  "המענק חייב במס הכנסה אך אינו חייב במע•
.הביטוח הלאומי 

כל אחד בהתאם לתקרת סך  , בני זוג עצמאיים זכאים לקבל פיצוי•
.ובכפוף לתקרת סך הכנסות התא המשפחתי, ההכנסות האישיות שלו

ישנה חובה  , 2019יחושבו הכנסותיו לפי שנת 2019עסק שנפתח בשנת •
.בהגשת הדוח השנתי

יבוצע חישוב נוסף בגין מענק  2020לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת •
ששולם ביתר או בחסר  



סכום המענק

,  מסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק0.65מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת •
.שקלים חדשים6,000–אך לא יותר מ

:דוגמאות•

₪ 2,600מענק = ₪ 4,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

₪ 3,900מענק = ₪ 6,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

₪  6,000מענק = ₪ 9,200-16,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

ח"ש1,000על כל ₪ 750המענק יופחת ב = ₪ 16,000-20,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •
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פעימה שניה–מי זכאי למענק 

:זכאי למענק מי שעומד בכל התנאים המפורטים

עוסק מורשה או עוסק פטור–ת תושב ישראל /עצמאי1.

ומעלה20דהיינו בין –1999נולד לפני שנת 2.

באתר מס הכנסה באזור 10/07/2020הגיש בקשה למענק פעימה שניה עד לתאריך 3.
.האישי

(  30/09/2019-העסק נפתח לפני ה)01/03/2020העסק היה פעיל ביום 4.

8,568הכנסה שנתית החייבת עלתה על , 714₪הכנסה חודשית מעסק עלתה על 5.
הכנסה מעסק לרבות תגמולי מילואים דמי לידה וגמלה לשמירת  . 2018בשנת ₪ 

.  הריון



פעימה שניה–מי זכאי למענק 

כולל מחצית הכנסות . ₪לא עלתה על מיליון 2018הכנסה חייבת שנתית בשנת 6.
(.למעט רווח הון ושבח מקרקעין)שאינן מיגיעה אישית 

מרץ יוני בשנת , נמוך ממחזור העסקאות2020מחזור העסקאות בחודשים מרץ יוני 7.
.25%-לפחות ב , 2019

.2018הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 8.



פעימה שניה–סכום המענק 

,  מסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק0.70מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת •
.שקלים חדשים10,500–אך לא יותר מ

:דוגמאות•

₪ 2,800מענק = ₪ 4,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

₪ 4,200מענק = ₪ 6,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

₪  10,500מענק = ₪ 15,000-40,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •

המענק  ₪ 10,000על כל ₪ 1730המענק יופחת ב = ₪ 40,000-83,000הכנסה חודשית ממוצעת בסך •
.  3,000₪יהיה ₪ 83,000למרוויחים 



פעימה שלישית–מענק נוסף עסק קטן 
(מ"לא כולל מע)₪ 300,000מענק נוסף לעסק מחזור הכנסות עד •

2020אפריל –הקריטריון שנבדק הינו מחזור העסקאות בחודשים מרץ •

נמוך ממחזור עסקאותיו באותם 2020מחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת •
2019ממחזור הבסיס בשנת 25%בסכום העולה על 2019חודשים בשנת 

.700₪מענק -₪ 8,333ועד ₪ 1,500מחזור עסקאותיו לחודש עולה על •

.1,875₪מענק -₪ 16,667ועד ₪ 8,334מחזור עסקאותיו לחודש עולה על •

.3,025₪מענק -₪ 25,000ועד ₪ 16,668מחזור עסקאותיו לחודש עולה על •



פעימה שלישית–מענק עסק בינוני 

(מ"לא כולל מע)₪ 1,500,000עד ₪ 300,001-מ-2019מענק לעסק מחזור הכנסות •

2020אפריל –הקריטריון שנבדק הינו מחזור העסקאות בחודשים מרץ •

נמוך ממחזור עסקאותיו באותם 2020מחזור עסקאותיו בחודשים מרס ואפריל בשנת •
2019ממחזור הבסיס בשנת 25%בסכום העולה על 2019חודשים בשנת 

י טבלת הפיצוי מכפילים את המחזור באחוז "עפ, מחשבים את אחוז הירידה במחזור•
.הפיצוי המוענק

₪  400,000מקסימום מענק לא יעלה על •



מענק בעל שליטה  

.בעל שליטה המוגדר בביטוח לאומי כשכיר בעל שליטה•

.ולא קיבל דמי אבטל, 20מעל גיל •

אנשים5בחברה שבשליטת מקסימום –מחזיק מניות •

₪ 714הכנסת עבודה מינימלית •

הכנסה חייבת של החברה מוכפלת בשיעור האחזקה במניות  –הכנסה מקסימלית •
–בעל מניות במספר חברות . ₪הכנסות בעל השליטה אינו עולה על מיליון פלוס

.יסוכמו הכנסותיו מכל החברות

ממחזור תקופה  25%-ירד ביותר מ2020יוני –מחזור הכנסות החברה בחודשים מרץ •
.2019דומה בשנת 



מענק בעל שליטה

2/2020תלושים עד 6בעל השליטה קיבל לפחות •

10,500או 2019או 2018מההכנסה הממוצעת ממשכורת בשנת 70%המענק הינו •
.הנמוך שביניהם



תודה על ההקשבה














