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  2020אוגוסט,  5
  

  בס"ד
  

  2021-2020תכנית רשת הבטחון הכלכלי  –מבזק 
  

  לקהל לקוחותינו וידידנו השלום והברכה.
  

  .2020 –נחקק חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף  2020ביולי,  29ביום 
  

  כללי
  

  החוק כולל :
 שנים). 6מות (לפני שעברו אפשרות משיכה בתנאים מסוימים מקרנות השתל •
(בתנאים מסוימים). את הבקשה  2020פברואר  –החזרי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר  •

 והיא כפופה לאישור פקיד השומה. 29/9/20להחזר הנ"ל ניתן להגיש עד 
 הטבות בדמי אבטלה. •
 יום והקלות נוספות בביטוח לאומי. 14 –קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל  •
 נגיף הקורונה החדש). –ומעלה (הוראת שעה  67תיקון חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני  •
שחרור הפיקדון לחיילים משוחררים (יכולים למשוך חלק  -תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים  •

 מהפיקדון, לכל מטרה). 
יוני -איתקופות מ 7 –חודשיים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים - מענקי סיוע דו •

 ש"ח. 15,000כל מענק עד  – 2021יוני - עד מאי 2020
  .2020חודשיים לעסקים שהחלו את פעילותם בחודשים ינואר ופברואר -מענקים דו •
  –חודשיים לעסקים בעד השתתפות בהוצאות  –מענקי סיוע דו  •

ש"ח /  4,000ש"ח /  3,000מענק בסכום קבוע ( –ש"ח  300,000לעסק שמחזורו השנתי עד  -
 ש"ח). 6,000

 500,000מענק עד  –ש"ח  400,000,000 –ש"ח ומתחת ל  300,000לעסק שמחזורו השנתי מעל  -
 ש"ח.

ש"ח למוסדות ציבור (שאינם זכאים למענק הוצאות קבועות), בהתאם  100,000,000חלוקה של  •
  למבחנים שיקבע משרד האוצר.

  להלן הרחבה בקשר לחלק מהסעיפים המוזכרים לעיל :
  

  פטור ממס לפני הזמן מקרנות השתלמותמשיכה ב
 10/8/20ג), שתחולתו היא לתקופה 16(9) ונוסף סעיף 253במסגרת החוק תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 

  , שקובע את הפטור הבא : 9/2/21ועד 
ש"ח בחודש מסוים, שמשך עובד מכלל חשבונותיו בקרנות ההשתלמות או  7,500"סכומים שלא יעלו על 

א), לרבות הפרשי הצמדה, 5(17מכלל חשבונותיו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף שמשך יחיד 
וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, והכל אם לא חלפו שש שנים ממועד התשלום 

שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון  –הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה 
שמשיכת הכספים מכלל חשבונותיו לא תעלה על הסכום האמור בחודש מסוים ושהתקיים לפחות  ובלבד

  אחד מאלה :
  

 האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי.
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העובד, בן זוגו, או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום במהלך  .1
) עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה 2020במרס  1ום ה' באדר התש"ף (התקופה שמי

 המנהלת והעובד או היחיד הגישו לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה.
), 2( –) ו 1(2הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, לפי סעיף  .2

) עד תום החודש שקדם ליום שבו העובד או היחיד הגיש את 2020במרס  1מיום ה' באדר התש"ף (
בקשת המשיכה לחברה המנהלת, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת של מי מהם, 

, והעובד או היחיד הגישו לעניין זה הצהרה לחברה 2019), בשנת 2( –) ו 1(2לפי העניין, לפי סעיף 
 המנהלת יחד עם בקשת המשיכה."

  
  2020פברואר -החזר מקדמות מס הכנסה בגין חודשים ינואר

ועד  29/7/20 –) לתקופה שמה 1(א 180) ונוסף סעיף 254במסגרת החוק תוקנה פקודת מס הכנסה (תיקון 
  , שקובע :31/12/20

) : " ...פקיד השומה יחזיר תשלום מקדמה ששולמה בעד חודשים ינואר ופברואר 1) (1(א 180 •
הבקשה), אם הוכח להנחת דעתו  –חלקה...על פי בקשת הנישום (בסעיף קטן זה , כולה או 2020

, יהיה פחות מסכום 2020של פקיד השומה כי המס שהנישום עשוי להיות חייב בו לשנת המס 
 המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו, והתקיימו כל אלה :

 קשה;הוגשו כל דוחות המקדמה בעד החודשים שמועד הגשתם חל לפני הגשת הב  )א(
 הנישום ניהל פנקסי חשבונות, אם חייב היה לנהלם;  )ב(
והיא כוללת את חודשים ינואר ופברואר  7אם לנישום נקבעה תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף   )ג(

 במועד הבקשה טרם הסתיימה תקופה השומה המיוחדת כאמור ; – 2020
התשלום המאוחר ) לחלק ההחזר שנישום זכאי לו...ייווספו הפרשי הצמדה וריבית...החל מ2( •

 ביותר, לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזר ;
 29) תוגש  פעם אחת בלבד, לא יאוחר מיום י"א בתשרי התשפ"א (1) בקשה כאמור בפסקה (3( •

 );2020בספטמבר 
  ימים ממועד הגשתה. 60) פקיד השומה ייתן את החלטתו בבקשה בתוך 4( •

 
  30/6/21 –הארכת תשלום דמי אבטלה עד ל  –דמי אבטלה 

בתקופה זו לא  – 30.6.2021 –מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יוארך לו התשלום באופן אוטומטי עד ל  •
יחשבו מחדש את דמי האבטלה. המשמעות היא שמי שיתחיל עבודה חדשה בשכר נמוך יותר 
ויוציאו אותו שוב לחל"ת או שהוא יפוטר, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה כפי שקבל עד עכשיו, 

 יינו : לא יחשבו מחדש את דמי האבטלה לפי השכר הנמוך.דה
גם אם שנת האבטלה תסתיים, לא יהיה צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה, ביטוח לאומי  •

 יאריך את הזכאות באופן אוטומטי.
בתקופה זו תשלום דמי האבטלה ישתנה בהתאם לשיעור האבטלה במשק, לפי פרסומי  -

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
, תשלום דמי 10% –כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ  –תשלום רגיל  –שלב ראשון  -

 האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה עד עכשיו.
, תשלום דמי 10% –ל  7.5%אם שיעור האבטלה במשק יהיה בין  –תשלום מופחת  –שלב שני  -

האבטלה ישולמו דמי  יום לאחר פרסום שיעור 30האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה. 
 מהסכום שקבלתם. 90%אבטלה בשיעור 

  
 האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי.
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, תשלום דמי 7.5% –אם שיעור האבטלה במשק ירד מתחת ל  –הפסקת התשלום  –שלב שלישי  •
מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יום מפרסום שיעור האבטלה. כלומר :  30האבטלה ייפסק לאחר 

 –יום לאחר ששיעור האבטלה ירד מתחת ל  30 וא 30.6.21 –יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב 
 , המוקדם מביניהם.7.5%

  
יום והקלות  14 –לה ל טקיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אב

  נוספות בביטוח לאומי
יום לאחר ששיעור האבטלה במשק ירד  30או עד  30.6.21 –ועד ל  1.8.20 –כל ההקלות הבאות תקפות מה 

  , המוקדם מביניהם.7.5% –מתחת ל 
מי שהוצא לחל"ת יכול להיות זכאי  –יום  14 –קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל  •

 ימים). 30ימים לפחות (במקום  14לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 
סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל  –ויש עמו ילד  28הגדלת דמי אבטלה למי שטרם מלאו לו  •

 .28ויש עמו ילד יחשב כמו מובטל שמלאו לו  28שטרם מלאו לו 
 –סכום דמי האבטלה המירבי מהיום ה  – 126 –סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת מהיום ה  •

 ש"ח ליום. 281.36 –ש"ח ליום ולא יופחת ל  422.04יישאר  126
מי שנמצא בהכשרה מקצועית  –ור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית תשלום דמי אבטלה בשיע •

 ) כפי שהיה עד כה).70%מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור של 
בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה  –תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר  •

מסכום דמי האבטלה  85% –מהימים ו  80%בשיעור של  למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא (ולא
  כפי שהיה עד כה).

  
  

  ומעלה 67מענק הסתגלות לבני 
זה ייפסק תוך  7.5% –(אותו מנגנון כמו דמי אבטלה, אם תהיה ירידה מתחת ל  2021המשך תשלום עד יוני 

 יום). 30
  
  

חודשיים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת - מענקי סיוע דו
   2021יוני -עד מאי 2020יוני - תקופות מאי 7 –ים מעט

  
מקדמה בלתי חוזרת על חשבון מענק סוציאלי דו חודשי לחודשים מאי  –מענק סיוע מיידי 

  יוני –
 משולם אוטומטית.  –מועד הגשה  •
מדובר במקדמה שנתנה למי שהיו זכאים לפעימה שניה בגין מענק  –תנאי סף לקבלת המענק  •

 .5-6/2020סוציאלי לחודשים 

  .5-6/2020מקדמה זו לא תוחזר במקרה של אי עמידה בתנאי המענק הסוציאלי בגין 
 עצמאים ושכירים בעלי שליטה. –הזכאים  •
 ש"ח. 7,500עד  –סכום המענק  •

  
 האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי.
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  2021יוני -עד מאי 2020יוני -איתקופות מ 7חודשי למשך  –מענק סוציאלי דו 
 –, ולאחר מכן מועדי הגשת הבקשות יהיו מ 25.8.20 –מועד ההגשה הראשון החל מ  –מועד הגשה  •

 יום מהמועד הראשון להגשה. 90בחודש העוקב לתקופה המזכה. הבקשות יוגשו בתוך  15
 651,600ועד  ש"ח 8,658לפחות  2019או  2018הכנסה חייבת בשנת  –תנאי סף לקבלת המענק  •

 ש"ח.
בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול  40%ירידה של לפחות  –תנאי ירידה במחזורים  •

 התקופה המקבילה אשתקד.
 עצמאים ושכירים בעלי שליטה. –הזכאים  •
בסכום השווה לפעמיים הכנסתו החודשית הממוצעת  / פעמיים  0.7מכפלת  –סכום המענק  •

 ש"ח.  15,000שכיר בעל שליטה ובלבד שלא יעלה על הכנסת עבודה  חודשית ממוצעת ל

מי שהכנסתו החודשית הממוצעת מעסק / הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה 
בסכום שבו עולה  0.6294ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת  40,000עולה על 

  ש"ח. 40,000 הכנסתו החודשית הממוצעת  / הכנסת עבודה  חודשית ממוצעת על
  

 חודשיים לעסקים בעד השתתפות בהוצאות  –מענקי סיוע דו 
בחודש העוקב לתום  15 –) והחל מה 2020באוגוסט  16החל ביום כ"ו באב התש"ף ( –מועד הגשה  •

תקופת הזכאות הרלוונטית. המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה לתקופה אחת 
מות סיבות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון ימים אם מתקיי 30שלא תעלה על 

  החל מאחד המועדים האמורים.

  2/2020-1חודשי לעסקים חדשים שנפתחו במהלך החודשים  –מענק סיוע דו 
ש"ח  18,000עולה על  2020עסקים חדשים שמחזור עסקאותיהם בשנת  –תנאי סף לקבלת המענק  •

 ש"ח ;  100,000,000ואינו עולה על 

 ש"ח. 1,500עולה על  1-2/2020מחזור עסקאותיהם בחודשים 
-1ירידה כלשהי בתקופת הזכאות (חודשי המענק) מול המחזור בתקופה  –תנאי ירידה במחזורים  •

2/2020. 
 עוסק פטור ועוסק מורשה. –הזכאים  •
 ש"ח. 4,000 –ש"ח, עוסק מורשה  3,000 –עוסק פטור  –סכום המענק  •

השתתפות בהוצאות קבועות לעסק קטן עד מחזור שנתי של  חודשי בעד-מענק סיוע דו
  2021יוני -עד מאי 2020יוני -תקופות מאי 7ש"ח למשך  300,000

  
  ש"ח. 300,000ש"ח עד  18,000מחזור שנתי של   –תנאי סף לקבלת המענק  •
בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול  40%ירידה של לפחות  –תנאי ירידה במחזורים  •

 מקבילה אשתקד.התקופה ה
 עצמאים, חברות, מלכ"רים ושותפויות (למעט גופים שהוחרגו). –הזכאים  •
  –סכום המענק  •

 ש"ח. 3,000 –ש"ח  100,000ש"ח ועד  18,000בעלי מחזור שנתי של  -
 ש"ח. 4,000 –ש"ח  200,000ש"ח ועד  100,000בעלי מחזור שנתי של  -
 ש"ח. 6,000 –ח ש" 300,000ש"ח ועד  200,000בעלי מחזור שנתי של  -

  
 האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנטי או ייעוץ מקצועי.
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חודשי בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים בעלי מחזור שנתי של -מענק סיוע דו

יוני - עד מאי 2020יוני -תקופות מאי 7ש"ח למשך  400,000,000ש"ח ועד  300,001לפחות 
2021  

  
  ש"ח. 400,000,000ש"ח עד  300,001מחזור שנתי של   -לת המענק תנאי סף לקב •
 –תנאי ירידה במחזורים  •

 40%ירידה של לפחות  –ש"ח  100,000,000ש"ח עד  300,001עוסקים בעלי מחזור שנתי של  -
  בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול התקופה המקבילה אשתקד.

ירידה של לפחות  –ש"ח  200,000,000עד  ש"ח 100,000,001עוסקים בעלי מחזור שנתי של  -
 בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול התקופה המקבילה אשתקד. 60%

ירידה של לפחות  –ש"ח  400,000,000ש"ח עד  200,000,001עוסקים בעלי מחזור שנתי של  -
 בתקופת הזכאות (חודשי המענק) אל מול התקופה המקבילה אשתקד. 80%

 רות, מלכ"רים ושותפויות (למעט גופים שהוחרגו).עצמאים, חב –הזכאים  •
ראה  –ש"ח. לעניין נוסחת החישוב  500,000ש"ח ועד  6,000 –לא פחות מ  –סכום המענק  •

 .27.4.20במבזקנו מיום 
 יש לציין כי בתנאים מסוימים יהיה קנס בשל הגשת תביעה ביתר. •

  

  
 טי או ייעוץ מקצועי.האמור במבזק זה אינו מהווה חוות דעת, סקירת הדין הרלבנ

 


