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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 4(, התשפ"א-2020

תיקוןכותרת
פרקו'

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1צ
-החוקהעיקרי(,בכותרתפרקו',בסופהיבוא"ומענקסיועבשלפגיעהממושכת"צ

לפניסעיף7לחוקהעיקרייבוא:2צהוספתסימןא'

"סימן א': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות".

בסעיף7לחוקהעיקרי,בהגדרה"תקופתהזכאות",ברישה,אחרי"בפסקאות)1(עד)צ("צצתיקוןסעיף7
יבוא"ובפסקה)5("ובמקום"בפסקאות)4(עד)7("יבוא"בפסקאות)4(,)ו(ו–)7("צ

בסעיף8)2()ב(לחוקהעיקרי-4צתיקוןסעיף8

בפסקתמשנה)1(- )1(

ברישה,במקום"התקופההאמורהבפסקה)צ("יבוא"התקופותהאמורות )א(
"התקופות יבוא ")4( האמורהבפסקה ובמקום"התקופה ו–)5(" )צ( בפסקאות

האמורותבפסקאות)4(ו–)ו(";

פורסם )2020 ביולי 29( התש"ף באב ח' ביום  כללי
חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש( 

)הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-החוק(צהחוקכולל
לעסקים לאפשר נועדו אשר סיוע, מענקי לשני מתווים
ולעוסקיםלהתמודדעםההשלכותהכלכליותהנובעות
מהתפשטותנגיףהקורונההחדשצמענקאחדהואמענק
סיועלעצמאיםולשכיריםבעלישליטהוהואנועדלפצות
יחידיםהנמניםעםקבוצהזובשלאובדןרווחיםהנובעים
מיגיעהאישיתבשלהתפשטותהקורונהצמענקנוסףהוא
מענקסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועות,אשרנועד
ההוצאות בעלות בהשתתפות וחברות ליחידים לסייע
המענקים הקורונהצ בתקופת עסקם להפעלת הדרושות
אחת; כל חודשיים של זכאות תקופות בעד משולמים
התנאיהבסיסילזכאותהואירידהבמחזוריםשלהפעילות

שלהעסקצ

להיקף שבו לא רבים שענפים העובדה רקע על
הפעילותשהיהלהםטרםפרוץהמשברוהחלטתממשלה
שניתנו הקלות להאריך מוצע שלישי, סגר על 81ו מס'
ובפרט קבועות, בהוצאות בהשתתפות הסיוע במתווה
הנדרשת המחזורים לירידת הרף הורדת את להאריך
מענק לקבוע מוצע כך על נוסף ל־25%צ המענק לקבלת
במהלך שספגו לעוסקים יינתן אשר חדש חד–פעמי
המשברפגיעהממושכתצמאחרשהמענקהחדשניתןבסוף
השנה,ולכןכברניתןלהעריךאםישעסקיםאשרמחזור

,2020 העסקאותשלהםבתקופותהזכאותלמענקבשנת
כוללהמענקיםשקיבלו,עולהעלמחזורהעסקאותשלהם
בתקופההמקבילהבשנת2019,ולנוכחנתוניםהמצויים
בידימשרדהאוצר,מוצעלקבועכיהמענקהחדשיינתן

בתנאיםמסוימיםשיפורטולהלןצ

כאמורבחלקהכללילדבריההסבר,מוצעלתקן  סעיף 3
אתההגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7לחוק, 
לעסקים סיוע למענק הזכאות תקופות כי לקבוע כדי
בעדהשתתפותבהוצאותקבועות,יוארכוויכללוגםאת

החודשיםינוארופברואר2021צ

בסעיף8)2(לחוקנקבעכיאחדמתנאיהזכאות  סעיף 4
למענקסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועות 
הואירידתמחזורעסקאותבשיעורשל40%ביןפעילות
העסקבתקופתהבסיס,שהיאהתקופההמקבילהבשנת
הזכאותצ בתקופת פעילותו לבין הזכאות, לתקופת 2019
בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת
שעה()תיקון(,התשפ"א-2020,שפורסםביוםי"בבתשרי
התשפ"א)0צבספטמבר2020()להלן-תיקוןמס'1לחוק(,
ספטמבר בחודשים המענק לקבלת התנאי כי נקבע
ואוקטוברתהיהירידתמחזורהעסקאותהנדרשתבשיעור
של25%בלבדצביוםג'בכסלוהתשפ"א)19בנובמבר2020(
8)2()ב()2(לחוק,ולפיו פורסםצושרהאוצרמכוחסעיף

הוארכההקלהזוגםלתקופתהזכאותנובמבר-דצמברצ

ס"חהתש"ף,עמ'298;התשפ"א,עמ'82צ 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

"תקופת להגדרה )4( בפסקה האמורה הזכאות תקופת לעניין ")ב(
הזכאות"שבסעיף7-הואאינוזכאילמענקבעדתקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)צ(להגדרההאמורה;";

בפסקתמשנה)2(,בכלמקום,במקום"התקופההאמורהבפסקה)4("יבוא"אחת )2(
האמורה "התקופה ובמקום ו–)7(" )ו( ,)4( בפסקאות האמורות מהתקופות יותר או
בפסקה)5(לאותההגדרה"יבוא"התקופותהאמורותבפסקאות)5(ו–)7(לאותההגדרה,

לפיהעניין"צ

בסעיף9לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף9

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,סכומיהמענקלתקופההאמורה ")ג(
בפסקה)7(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,יהיובגובהמחציתמהסכומים

המפורטיםבסעיףזהצ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

הזכאות "תקופת יבוא הקובעת" הזכאות "תקופת במקום ,)1( בפסקה )א(
האמורהבפסקה)צ(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,ולעוסקשהתקייםבו
האמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיף8)2()ב()1(-תקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)4(לאותההגדרה";

)2(,במקוםהרישהעדהמילים"המפורטותבאותוסעיף"יבוא בפסקה )ב(
"לענייןתקופתזכאותקובעת,כהגדרתהבסעיף8)2()ב()1(,אשרלאהתקייםלגביה

האמורבפסקה)1("צ

במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

"תקופת להגדרה )4( בפסקה האמורה הזכאות תקופת לעניין ")ב(
הזכאות"שבסעיף7-הואאינוזכאילמענקבעדתקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)צ(להגדרההאמורה;";

בפסקתמשנה)2(,בכלמקום,במקום"התקופההאמורהבפסקה)4("יבוא"אחת )2(
האמורה "התקופה ובמקום ו–)7(" )ו( ,)4( בפסקאות האמורות מהתקופות יותר או
בפסקה)5(לאותההגדרה"יבוא"התקופותהאמורותבפסקאות)5(ו–)7(לאותההגדרה,

לפיהעניין"צ

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-5צ

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,סכומיהמענקלתקופההאמורה ")ג(
בפסקה)7(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,יהיובגובהמחציתמהסכומים

המפורטיםבסעיףזהצ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

הזכאות "תקופת יבוא הקובעת" הזכאות "תקופת במקום ,)1( בפסקה )א(
האמורהבפסקה)צ(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,ולעוסקשהתקייםבו
האמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיף8)2()ב()1(-תקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)4(לאותההגדרה";

)2(,במקוםהרישהעדהמילים"המפורטותבאותוסעיף"יבוא בפסקה )ב(
"לענייןתקופתזכאותקובעת,כהגדרתהבסעיף8)2()ב()1(,אשרלאהתקייםלגביה

האמורבפסקה)1("צ

מוצעלתקןאתסעיף8)2()ב(לחוקכדילקבועכיהקלה
זותוארךגםלתקופתהזכאותינואר-פברואר)בלישיידרש
צושלשרהאוצר(צבמקביל,מוצעלהסמיךאתשרהאוצר
זותוארךלשארתקופותהזכאותאשר לקבועכיהקלה

נקבעובסעיף7לחוק)קרי,עדחודשיוני2021(צ

יצויןכיעוסקשעיקרעסקאותיועםקבלתהתמורה,
והתמורההתקבלהבחלוףיותרמ־0צימיםמיוםמסירת
בתקופת זו להקלה השירות,יהיהזכאי הטוביןאומתן
זכאותעוקבת,ובלבדשזואושרהכתקופתזכאותלקבלת

מענקצ

סכומי שעניינו לחוק 9 סעיף את לתקן מוצע  סעיפים
לתקופת המענק סכום כי ולקבוע המענק,  5 ו־9

הזכאותבחודשיםמאיויוני2021,יהיהבגובה 
סעיף של )א( קטן בסעיף המפורטים מהסכומים מחצית
הפגיעה ולמענק להקלות נוסף מימון כמקור וזאת 9
הממושכתהמוצעיםצעודמוצעלקבועבסעיף24אלחוק
המפורטת התקופה את בצו יקבע לא האוצר שר כי
בפסקה)7(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7לחוק,

כן אם אלא זה פרק לפי מענק לגביה שיינתן כתקופה
ההוצאההכרוכהבקביעתהתקופהכאמורנכללתבמסגרת
מימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצר
בשלהתפשטותנגיףהקורונה,בשנת2021,לפיפסקתמשנה
)ה()1(שלסעיףצב)א()1(לחוק־יסוד:משקהמדינה,כנוסחה
בסעיף2לחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'11והוראת
שעהלשנת2021(,ואםהתקבלחוקתקציבשנתילשנת
2021-ההוצאההאמורהנכללתבמסגרתחוקהתקציב

השנתיהאמורצ

בתנאי הקלה נקבעה לחוק 1 מס' בתיקון כן, כמו
הסףלצורךזכאותלמענקסיועבעדהשתתפותבהוצאות
לזכאות הנדרשת המחזור ירידת שיעור ולפיה קבועות,
יעמוד,במתווהמדורג,עלטווחשבין25%ו־0%ו,בהתאם
בין הנע מחזור ירידת שיעור במקום העסק, של לגודלו
40%ו־80%,כפישנקבעבחוקטרםתיקונוצמוצעלתקןאת
1יוסיף 9לחוקכךשהמתווהשנקבעבתיקוןמס' סעיף
להתקייםכלעודשיעורירידתהמחזוריםהמינימלילצורך

זכאותלמענקעומדעל25%צ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף14לחוקהעיקרי,במקום"לפיפרקזה"יבוא"לפיסימןזה"צוצתיקוןסעיף14

הוספתסימנים
ב'ו־ג'

אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:7צ

"סימן ב': מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעקבות השפעתו הכלכלית של נגיף 
הקורונה החדש

זכאותלמענק
פגיעהממושכת

בסימןזה-14אצ )א(

"עוסקמורשה"ו"עוסקפטור"-כהגדרתםבחוקמס
ערךמוסף;

"מענקיהשתתפותבהוצאותקבועות"-מענקיסיוע
קבועות בהוצאות השתתפות בעד לעסקים
לפיהחלטתהממשלהמס'5015מיוםל'בניסן
התש"ף)24באפריל2020(וכןמענקיםלפיסימן
א'לפרקזה,ששולמובעדהתקופותהמפורטות
בפסקאות)1(עד)4(להגדרה"תקופתהזכאות"

שבסעיף7;

"תקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת"-התקופה
שמיוםכ"דבאדרא'התשע"ט)1במרס2019(,עד
יוםג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019(,ולעוסק
שהחלבעיסוקולאחריוםכ"דבאדרא'התשע"ט
ביום שתחילתה התקופה - )2019 במרס 1(
הראשוןשלתקופתהדיווחהמלאההראשונה
שלולפיסעיף7ולחוקמסערךמוסףוסופהביום

ג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019(;

הוראות ובו חדש סימן לחוק להוסיף מוצע  סעיפים 
ממושכת, פגיעה בשל לעוסקים, מענק למתן 6 ,2 ,1 

תשלום לטובת הניתן המענק על ייווסף אשר ו־7
ההוצאותהקבועותשלהעסקצ

לסעיף 14א המוצע

בהמשךלאמורבפתחהדברים,מוצעלקבועתנאי
יינתן לא זה בחוק המוצע החדש הסיוע מענק ולפיו
הקורונה בתקופת עסקאותיהם מחזור אשר לעוסקים
בהוצאות השתתפות בעד סיוע מענק סכומי בתוספת
המקבילה בתקופה עסקאותיהם מחזור על עלו קבועות
רק בחשבון מובאים זו במסגרת כי יודגש 2019צ בשנת
לא נוספים מענקים וכי קבועות הוצאות בעד מענקים
מובאיםבחשבוןצהטעםלכךנעוץבעיקרבקושיתפעולי
דבר בחשבון, האמורים המענקים את להביא ויישומי
לזכאים ישולמו מהמענקים שחלק לכך להביא שעשוי
אשרמענקיםקודמיםכברהביאואותםלרווחיםהגדולים
מרווחיהםבתקופההמקבילהבשנת2019צנוסףעלכךיצוין

כימדידתהפעריםלפימחזורולאלפירווחאוערךמוסף
מביאהלכשעצמהלתוצאהדומהצ

תנאיזכאותנוספיםשמוצעלקבועבסעיףזה:

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנת2019אינועולהעל אצ
00צאלףשקליםחדשים-ירידהבמחזורעסקאותיובסכום

העולהעל25%ביחסלתקופההמקבילהבשנת2019;

לעוסקשמחזורעסקאותיובשנת2019עולהעל00צ בצ
אלףשקליםחדשיםוכןלעוסקבעלעסקחדששהתקיים
לגביוהאמורבסעיף10)א(-אםהעוסקהיהזכאילשלושה
"מענקי בהגדרה המפורטים הסיוע ממענקי יותר או
השתתפותבהוצאותקבועות"כנוסחההמוצעבסעיףציצוין
הגשת בשלב הזכאות קביעת לצורך זה תנאי יישום כי
התביעהלמענק,ייעשהתחילהבהתאםלתקופותהזכאות
שאושרולעוסקנכוןלאותומועד,ואםיאושרולובעתיד
מענקיםנוספיםבעדתקופותזכאות-יושלםסכוםהמענק

שלוזכאיהעוסק,ככלשתידרשהשלמהכזוצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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"תקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת"-התקופה
שתחילתהבתום12חודשיםמהיוםהראשוןשל
למענקפגיעהממושכתוסופה תקופתהבסיס

ביוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(צ

בעקבות ממושכת פגיעה בשל למענק זכאי עוסק )ב(
החדש הקורונה נגיף התפשטות של הכלכלית ההשפעה
כאמור בסכום ממושכת(, פגיעה מענק - זה )בפרק
בסעיף14ב,ובהתאםלהוראותפרקזה,אםהתקיימולגביו
8)1(ו–)צ(,בשינוייםהמחויבים,וכן התנאיםכאמורבסעיף

התנאיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקמורשה-מחזורעסקאותיובתקופת )1(
הזכאותלמענקפגיעהממושכתבתוספתסךכלסכומי
מענקיהשתתפותבהוצאותקבועותששולמולו,אינו
למענק הבסיס בתקופת עסקאותיו מחזור על עולה
פגיעהממושכתוהואהצהירעלכךבתביעהלקבלת
מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג,ואםמחזור
00צאלף 2019אינועולהעל עסקאותיובשנתהמס

שקליםחדשים-אםהתקיימולגביוגםכלאלה:

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותלמענק )א(
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיובתקופת
הבסיסלמענקפגיעהממושכתבסכוםהעולהעל
25%ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענק

פגיעהממושכת;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים7ו,7וא )ב(
71אלחוקמסערךמוסף,לתקופותהבסיס או
הזכאות ולתקופות ממושכת פגיעה למענק

למענקפגיעהממושכת;

לגביעוסקפטור-אםהתקיימולגביוכלאלה: )2(

הואהגישהצהרהלפיתקנה15לתקנות )א(
מסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-ו197,לגבישנת

המס2020ושנתהמס2019;

נמוך 2020 המס לשנת עסקאותיו מחזור )ב(
בסכום 2019 המס לשנת עסקאותיו ממחזור
העולהעל25%ממחזורהעסקאותלשנתהמס

;2019

מחזורעסקאותיובשנת2020,בתוספתסך )ג(
כלסכומימענקיהשתתפותבהוצאותקבועות
ששולמולו,אינועולהעלסכוםמחזורעסקאותיו
בשנת2019והואהצהירעלכךבתביעהלקבלת

מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג;

"תקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת"-התקופה
שתחילתהבתום12חודשיםמהיוםהראשוןשל
למענקפגיעהממושכתוסופה תקופתהבסיס

ביוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(צ

בעקבות ממושכת פגיעה בשל למענק זכאי עוסק )ב(
החדש הקורונה נגיף התפשטות של הכלכלית ההשפעה
כאמור בסכום ממושכת(, פגיעה מענק - זה )בפרק
בסעיף14ב,ובהתאםלהוראותפרקזה,אםהתקיימולגביו
8)1(ו–)צ(,בשינוייםהמחויבים,וכן התנאיםכאמורבסעיף

התנאיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

לגביעוסקמורשה-מחזורעסקאותיובתקופת )1(
הזכאותלמענקפגיעהממושכתבתוספתסךכלסכומי
מענקיהשתתפותבהוצאותקבועותששולמולו,אינו
למענק הבסיס בתקופת עסקאותיו מחזור על עולה
פגיעהממושכתוהואהצהירעלכךבתביעהלקבלת
מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג,ואםמחזור
00צאלף 2019אינועולהעל עסקאותיובשנתהמס

שקליםחדשים-אםהתקיימולגביוגםכלאלה:

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותלמענק )א(
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיובתקופת
הבסיסלמענקפגיעהממושכתבסכוםהעולהעל
25%ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענק

פגיעהממושכת;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים7ו,7וא )ב(
71אלחוקמסערךמוסף,לתקופותהבסיס או
הזכאות ולתקופות ממושכת פגיעה למענק

למענקפגיעהממושכת;

לגביעוסקפטור-אםהתקיימולגביוכלאלה: )2(

הואהגישהצהרהלפיתקנה15לתקנות )א(
מסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-ו197,לגבישנת

המס2020ושנתהמס2019;

נמוך 2020 המס לשנת עסקאותיו מחזור )ב(
בסכום 2019 המס לשנת עסקאותיו ממחזור
העולהעל25%ממחזורהעסקאותלשנתהמס

;2019

מחזורעסקאותיובשנת2020,בתוספתסך )ג(
כלסכומימענקיהשתתפותבהוצאותקבועות
ששולמולו,אינועולהעלסכוםמחזורעסקאותיו
בשנת2019והואהצהירעלכךבתביעהלקבלת

מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג;
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לעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהמס2019עולה )צ(
על00צאלףשקליםוכןלעוסקשהתקייםלגביוהאמור
בסעיף10)א(-אםהעוסקהיהזכאילשלושהאויותר

ממענקיההשתתפותבהוצאותקבועותצ

סכוםמענקפגיעה
ממושכת

מענקפגיעהממושכתיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן,ובלבד14בצ
שלענייןעוסקמורשה,סכוםהמענקהאמורלאיהיהגבוה
מהסכוםשבועולהמחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענק
פגיעהממושכת,עלסכוםמחזורעסקאותיובתקופתהזכאות
למענקפגיעהממושכתבתוספתסךכלמענקיהשתתפות
בהוצאותקבועותששולמולו,ולענייןעוסקפטור-לאיהיה
גבוהמהסכוםשבועולהמחזורעסקאותיובשנת2019על
2020בתוספתסךכלמענקי סכוםמחזורעסקאותיובשנת

השתתפותבהוצאותקבועותששולמולו:

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמס2019עולהעל18 )1(
אלףשקליםחדשיםואינועולהעל00צאלףשקליםחדשים,

בסכומיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:

מענקפגיעהממושכתבסכוםשל000,צשקלים )א(
חדשים-

אםהואעוסקמורשהשמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכתנמוך
למענק הבסיס בתקופת עסקאותיו ממחזור
פגיעהממושכת,בסכוםאשראינועולהעל40%
ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעה

ממושכת;

עסקאותיו שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
בשנת עסקאותיו ממחזור נמוך ,2020 בשנת
2019,בסכוםאשראינועולהעל40%ממחזור

עסקאותיובשנת2019;

מענקפגיעהממושכתבסכוםשל5,000שקלים )ב(
חדשים-

לסעיף 14ב המוצע

שלו ממושכת פגיעה בשל מענק כי לקבוע מוצע
זכאיעוסקלפיסעיף14איהיהבסכומיםקבועיםלעוסקים
שמחזורעסקאותיהםאינועולהעל00צאלףשקליםחדשים
ולפיעומקהפגיעהבהםשנמדדתבירידתמחזורהעסקאות,
זאתבדומהלמתווהמענקסיועבעדהשתתפותבהוצאות
קבועותשניתןבחוקצלעוסקיםשמחזורעסקאותיהםעולה
על00צאלףשקליםחדשים,מוצעלקבועכיסכוםהמענק
בהוצאות השתתפות מענקי כל מסך מחצית על יעמוד
קבועותשקיבל,מחולקיםבהתאםלמפורטבסעיףובלבד

שסכוםכאמורלאיפחתמ־9,000שקליםחדשיםולאיעלה
על50אלףשקליםחדשיםצ

נוסףעלכך,מוצעלהגבילאתסכוםהמענקולקבוע
כיבכלמקרההואלאיעלהעלהסכוםשבועולהמחזור
,2019 דצמבר עד מרס בחודשים העוסק של עסקאותיו
עלסכוםמחזורעסקאותיושלהעוסקבתקופההמקבילה
בשנת2020בתוספתסכומימענקיההשתתפותבהוצאות
קבועות,שקיבלהעוסקבעדתקופותזכאותבשנת2020צ
לסייע שהיא לעסקים הסיוע חקיקת תכלית בשל זאת

בהתמודדותעםנזקיהקורונהצ

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אםהואעוסקמורשהשמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת,נמוך
ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעה
ממושכת,בסכוםאשרעולהעל40%ואינועולה
הבסיס בתקופות עסקאותיו ממחזור 0%ו על

למענקפגיעהממושכת;

עסקאותיו שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
בשנת2020נמוךממחזורעסקאותיובשנת2019,
בסכוםאשרעולהעל40%ממחזורעסקאותיו
בשנת2019ואינועולהעל0%ומהמחזורהאמור;

מענקפגיעהממושכתבסכוםשל9,000שקלים )ג(
חדשים-

אםהואעוסקמורשהשמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכתנמוך
ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעה
0%וממחזור ממושכת,בסכוםאשרעולהעל
פגיעה למענק הבסיס בתקופות עסקאותיו

ממושכת;

עסקאותיו שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
בשנת2020,נמוךממחזורעסקאותיובשנת2019,
בסכוםאשרעולהעל0%וממחזורעסקאותיו

בשנת2019;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמס2019עולהעל00צ )2(
אלףשקליםחדשים-הגבוהמביןסכומיםאלה:

9,000שקליםחדשים; )א(

בהוצאות השתתפות מענקי כל מסך מחצית )ב(
קבועותשקיבל,מחולקיםב־5,ואםמחזורעסקאותיו
לשנתהמס2019עלהעל20מיליוןשקליםחדשים-
מחולקיםב־4,ובלבדשסכוםכאמורלאיעלהעל50

אלףשקליםחדשים;

לעוסקשהתקייםלגביוהאמורבסעיף10)א(- )צ(

אםהואעוסקמורשה-4,000שקליםחדשים; )א(

אםהואעוסקפטור-000,צשקליםחדשיםצ )ב(

תביעהלקבלת
מענקפגיעה

ממושכת

תביעהלקבלתמענקפגיעהממושכתתוגשבתוך1490גצ )א(
ימיםמיוםי"בבשבטהתשפ"א)25בינואר2021(;המנהלרשאי
לדחותאתמועדהתחילהלהגשתתביעהלתקופהאחתשלא
תעלהעל0צימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהןלאניתן

להגישאתהתביעהבטופסמקווןהחלממועדזהצ

אםהואעוסקמורשהשמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת,נמוך
ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעה
ממושכת,בסכוםאשרעולהעל40%ואינועולה
הבסיס בתקופות עסקאותיו ממחזור 0%ו על

למענקפגיעהממושכת;

עסקאותיו שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
בשנת2020נמוךממחזורעסקאותיובשנת2019,
בסכוםאשרעולהעל40%ממחזורעסקאותיו
בשנת2019ואינועולהעל0%ומהמחזורהאמור;

מענקפגיעהממושכתבסכוםשל9,000שקלים )ג(
חדשים-

אםהואעוסקמורשהשמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכתנמוך
ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעה
0%וממחזור ממושכת,בסכוםאשרעולהעל
פגיעה למענק הבסיס בתקופות עסקאותיו

ממושכת;

עסקאותיו שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
בשנת2020,נמוךממחזורעסקאותיובשנת2019,
בסכוםאשרעולהעל0%וממחזורעסקאותיו

בשנת2019;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמס2019עולהעל00צ )2(
אלףשקליםחדשים-הגבוהמביןסכומיםאלה:

9,000שקליםחדשים; )א(

בהוצאות השתתפות מענקי כל מסך מחצית )ב(
קבועותשקיבל,מחולקיםב־5,ואםמחזורעסקאותיו
לשנתהמס2019עלהעל20מיליוןשקליםחדשים-
מחולקיםב־4,ובלבדשסכוםכאמורלאיעלהעל50

אלףשקליםחדשים;

לעוסקשהתקייםלגביוהאמורבסעיף10)א(- )צ(

אםהואעוסקמורשה-4,000שקליםחדשים; )א(

אםהואעוסקפטור-000,צשקליםחדשיםצ )ב(

תביעהלקבלת
מענקפגיעה

ממושכת

תביעהלקבלתמענקפגיעהממושכתתוגשבתוך1490גצ )א(
ימיםמיוםי"בבשבטהתשפ"א)25בינואר2021(;המנהלרשאי
לדחותאתמועדהתחילהלהגשתתביעהלתקופהאחתשלא
תעלהעל0צימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהןלאניתן

להגישאתהתביעהבטופסמקווןהחלממועדזהצ
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המנהלרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשת )ב(
או אחת נוספת, בתקופה )א( קטן בסעיף כאמור תביעה
180 על יעלה לא ההארכה תקופות כל שסך ובלבד יותר,
ימים;קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתר

האינטרנטשלרשותהמסיםצ

תביעהלפיסעיףזהתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהל )ג(
של עמידתו בחינת לשם הדרושים הפרטים את ותכלול
העוסקבתנאיםלקבלתהמענקולשםתשלוםהמענקלפי

הוראותסימןזהצ

תשלוםמענק
פגיעהממושכת

המנהליקבעאתזכאותושלהעוסקלמענקבשלפגיעה14דצ )א(
המענק סכום את וישלם המענק סכום את וכן ממושכת
בתוך14ימיםממועדהגשתהתביעהכאמורבסעיף14ג,או

ביוםג'באדרהתשפ"א)15בפברואר2021(,לפיהמאוחרצ

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאת )ב(
קביעתוכאמורבסעיףקטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאו

אםמצאכינפלהטעותבקביעהזוצ

סימן ג': כללי".

בסעיף20)א()1(לחוקהעיקרי,אחרי"מענק"יבוא"הניתןלפיפרקזה"צ8צתיקוןסעיף20

אחריסעיף24לחוקהעיקרייבוא:9צהוספתסעיף24א

"תנאילקביעת
תקופתזכאות

השרלאיקבעבצואתהתקופההמפורטתבפסקה)7(להגדרה24אצ
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