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עדכון מענקי קורונה  תוכנית רשת ביטחון כלכלית 2021 2020
לאחר דיונים ארוכים שנערכו בנושא ,מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק
התוכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( ,התש"ף ) 2020להלן" :תוכנית
רשת ביטחון כלכלית"( והחוק פורסם ברשומות אתמול ביום .29.7.2020
תוכנית רשת ביטחון כלכלית כוללת בחובה מספר צעדים כדלקמן:
 .1הרחבת הזכאות לדמי אבטלה
הוחלט להעניק דמי אבטלה מלאים לעובדים זכאים עד לסוף יוני  2021או לחלופין עד
למצב שבו מספר הבלתי מועסקים במשק בישראל ירד מתחת ל  .7.5%במצב
שבו מספר מועסקים ירד מתחת ל  10%אך לא פחת מ  ,7.5%ירדו דמי האבטלה
המשולמים לזכאים ל  90%מדמי האבטלה ששולמו לפני כן.
כמו כן נקבע ,כי מובטלים מתחת לגיל  28שיש להם ילד ,יהיו זכאים לדמי אבטלה
מלאים בדומה למי שעבר את גיל .28
בנוסף ,עובדים שנמצאים בהכשרה מקצועית יהיו זכאים לדמי אבטלה מלאים
)במקום  70%שהם זכאים לה היום(.
 .2מענק הסתגלות לבני  67ומעלה
הוחלט להעניק מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה שנפלטו משוק העבודה
כתוצאה ממשבר הקורונה ,זאת באמצעות מענקי הסתגלות מחודש אוגוסט 2020
עד לסוף יוני  .2021בדומה לדמי האבטלה ,מענקי ההסתגלות יוענקו ,עד למצב ,בו
מספר הבלתי מועסקים במשק בישראל ירד מתחת ל  .7.5%במצב שבו מספר
מועסקים ירד מתחת ל  10%אך לא פחת מ  ,7.5%ירד המענק המשולם לזכאי לו
ל  90%מסכום המענק ששולם לפני כן.
 .3פיקדון חיילים משוחררים
הוארכה האפשרות לחיילים משוחררים לעשות שימוש בכספי הפיקדון האישי שלהם
לכל מטרה .כך שחייל ששוחרר לפני פחות מ  18חודשים ולא משך את כל הכספים
שזכאי לו ,יהיה יוכל למשוך עד  11אלף  .₪חייל משוחרר שהשתחרר לפני יותר מ
 18חודשים ,יוכל למשוך עד  ₪ 7,500מיתרת הפיקדון.
 .4מענקי סיוע לעצמאים ולבעלי שליטה
הוחלט להעניק מענקי סיוע לעצמאים ולבעלי שליטה בחברת מעטים כתוצאה
מהמשבר באמצעות מענק של עד  ₪ 15,000אחת לחודשיים ,החל מחודשים מאי
יוני  2020ועד למאי יוני  .2021מענק זה יינתן כרשת ביטחון סוציאלית נוספת על
הסיוע שניתן לעוסק.
לצורך קבלת המענק נדרש שהכנסתו החייבת של העצמאי לשנת  2018או לשנת
 ,2019לא תעלה על סך  .₪ 651,600בנוסף ,נדרש שתהייה ירידה של לפחות
 40%בתקופת הזכאות לעומת מחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת .2019
 .5מענק סיוע בהוצאות קבועות
הוחלט להאריך את מנגנון החזר הוצאות קבועות לפי המנגנון שנקבע בפעימה
שלישית .בהתאם לתוכנית רשת ביטחון כלכלית העסקים יהיו זכאים למענק הוצאות
קבועות אחת לחודשיים ממאי יוני  2020ועד למאי יוני  .2021כאשר סכום המענק
בכל פעימה לא יעלה על  500אלף .₪
מסגרת רשת ביטחון כלכלית הוחלט להכניס למסגרת הזכאים למענק ,עוסקים

שהמחזור השנתי שלהם לא עולה על  400מיליון  ,₪לפי הפירוט הנ"ל.
עוסקים אשר המחזור השנתי שלהם לא עולה על  100מיליון  ,₪נדרש שמחזור
המכירות יירד בלפחות  40%לעומת התקופה המקבילה.
עוסקים אשר המחזור השנתי שלהם בין  100מיליון  ₪ל  200מיליון  ,₪נדרש
שמחזור העסקאות יירד לפחות ב  60%לעומת התקופה המקבילה.
עוסקים אשר המחזור השנתי שלהם בין  200מיליון  ₪ל  400מיליון  ,₪נדרש
שמחזור העסקאות שלהם יירד בלפחות  80%לעומת התקופה המקבילה.
יש לציין כי מחזור העסקאות שפורט לעיל ,רלוונטי גם לעוסקים המדווחים באיחוד
עוסקים.
יודגש ,כי עסקים שנפתחו בתחילת שנת  ,2020לא יידרשו להוכיח ירידה של 40%
ממחזור העסקאות שלהם ,ויהיו זכאים למענק בגובה של בין  3,000ש"ח ל 4,000
 ₪בהתקיימות התנאים הקבועים בחוק.
מועד הגשת התביעה לקבלת מענק לחודשים מאי יוני  2020תהייה החל מיום
.16.8.2020
המועד להגשת הבקשות מענקים לפעימות הנוספות ,יהא החל מיום ה  15בחודש
העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית.
לתשומת הלב ,במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית ,התווספה סנקציה כספית,
לפיה עוסק אשר יגיש בקשה למענק הוצאות קבועות וההפרש בין סכום המענק
בבקשה ובין סכום המענק שהמנהל קבע לו )להלן" :סכום ההפרש"( ,עולה על 50%
מסכום המענק שהתבקש על ידי העוסק ,ולא הוכיח העוסק למנהל שהסיבה לסכום
ההפרש אינה נובעת מהתרשלות בעריכת הדו"ח ,העוסק יהיה חייב בקנס בשיעור
שלא יעלה על  25%מסכום הפרש.
השגות על החלטה לגבי מענק הוצאות קבועות ,ניתן להגיש בתוך  45ימים מיום
קבלת ההחלטה ,ותשובה בהשגה תינתן בכתב בתוך  120יום.
מענק הוצאות קבועות לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12
לחוק מע"מ.
 .6משיכת קרנות השתלמות
במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית ,ניתנה מיום  10.8.2020ועד ליום ,9.2.2021
אפשרות למי שהם או בן זוגם פוטרו או הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם
ושצברו כספים בקרנות השתלמות ,למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה
התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה ,כל זאת בתנאי שסכום המשיכה לא
יעלה על  7,500ש"ח בחודש ,למשך  6חודשים .
 .7החזר מקדמות ששולמו בחודשים ינואר פברואר 2020
החוק כולל תיקון לפקודת מס הכנסה ,באופן שמאפשר החזר מקדמות מס הכנסה
לעסקים בגין מקדמות ששולמו לחודשים ינואר ופברואר  ,2020כולו או חלקו ,זאת
במידה ופקיד השומה השתכנע כי המס שהנישום עשוי להיות חייב בו לשנת ,2020
יהיה פחות מסכום המקדמות האמור ששילם ,וכן בתנאי שיעמוד בתנאים שנקבעו
בחוק .ניתן להגיש בקשה פעם אחת בלבד ,לא יאוחר מיום  .29.9.2000ההחלטה
בבקשה זו תתקבל תוך  60ממועד הגשתה.
 .8תקציב תמיכה במוסד ציבור
יוקצה תקציב של  100מיליון  ₪לחלוקה לצורך תמיכה למוסד ציבור שהכנסותיו
לרבות מתרומות ,פחתו כתוצאה ממשבר הקורונה והוא אינו זכאי למענק הוצאות
קבועות .משרד האוצר יפרסם מבחנים לחלוקת כספים אלו ,ושר האוצר נדרש לדווח
לוועדת הכספים על יישום הסעיף בתוך  60יום.
משרדנו מטפל בהגשת בקשות למענקים .נשמח לעמוד לשירותכם בכל דבר ועניין.
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת!
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