
מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת

מענק סיוע 
בשל פגיעה 

ממושכת

החל מ-10.2.21 
ועד 10.5.21 

(המנהל ראשי 
לדחות את מועד 
התחילה להגשת 

התביעה לתקופה 
שלא תעלה על 

חודש וכן, המנהל 
ראשי להאריך את 

תקופת הגשת 
התביעה בתקופות 

נוספות ובלבד 
שכלל התקופות 

לא יעלו על שישה 
חודשים)

₪ 3,000 

או מענק חלקי- 
₪ 1,950

₪ 5,000 

או מענק חלקי- 
₪ 3,250

₪ 9,000 

או מענק חלקי- 
₪ 5,850

₪ 3,000 

או מענק חלקי- 
₪ 1,950

₪ 5,000 

או מענק חלקי- 
₪ 3,250

₪ 9,000 

או מענק חלקי- 
₪ 5,850

₪ 3,000 

₪ 4,000 

לא פחות מ-9,000 ₪ ועד 
 ₪ 50,000

בהתאם לנוסחת חישוב:
60% מסך כל המענקים 

בעד הוצאות קבועות 
שקיבל העוסק במהלך 
מרץ עד דצמבר 2020 
מחולקים ב-5 ולעוסק 

שמחזור עסקאותיו עלה 
על 20 מיליון ₪- מחולקים 

ב-4

או מענק חלקי- 
לא פחות מ- 5,850 ₪ ועד 

32,500 ₪ ובהתאם 
ל-65% מסכום נוסחת 
החישוב המוצגת לעיל.

עוסק פטור

ירידה של לפחות 25% 
עד 40% בשנת 2020 

אל מול שנת 2019

ירידה של לפחות 40% 
עד 60% בשנת 2020 

אל מול שנת 2019

ירידה של לפחות 60% 
בשנת 2020 אל מול 

שנת 2019

ירידה של לפחות 25% 
עד 40% בחודשים 

מרץ-דצמבר 2020 אל 
מול החודשים 

המקבילים ב-2019

ירידה של לפחות 40% 
עד 60% בחודשים 

מרץ-דצמבר 2020 אל 
מול החודשים 

המקבילים ב-2019

ירידה של לפחות 60% 
בחודשים מרץ-דצמבר 

2020 אל מול 
החודשים המקבילים 

ב-2019

סכום מחזור עסקאותיו 
לשנת 2020 בתוספת כל 

סכומי מענקי הוצאות 
קבועות שקיבל העוסק 

אינו עולה על סכום 
מחזור עסקאותיו לשנת 

2019

מענק חלקי יינתן כאשר 
סכום מחזור עסקאותיו 

לשנת 2020 בתוספת כל 
סכומי מענקי הוצאות 

קבועות שקיבל העוסק 
שווה ל-90% או יותר 

ממחזור עסקאותיו בשנת 
2019

סכום מחזור עסקאותיו 
במרץ עד דצמבר 2020 

בתוספת כל סכומי מענקי 
הוצאות קבועות שקיבל 

העוסק בשנת 2020 אינו 
עולה על סכום מחזור 

עסקאותיו במרץ עד 
דצמבר 2019

מענק חלקי יינתן
כאשר סכום מחזור 

עסקאותיו במרץ עד 
דצמבר 2020 בתוספת 

כל סכומי מענקי הוצאות 
קבועות שקיבל העוסק 
שווה ל-90% או יותר 

ממחזור עסקאותיו במרץ 
עד דצמבר 2019

עוסק מורשה 
שמחזור עסקאותיו 

אינו עולה על 
300,000 ש"ח

עסק פטור חדש 
אשר מחזור עסקאותיו 
בשנת 2020 עולה על 

18 אלף ₪ ומחזור 
עסקאותיו בחודשים 

ינואר ופברואר 2020 
עולה על 1,500 ₪ 

(3,000 ₪ לחודשיים)

עסק מורשה חדש 
אשר מחזור עסקאותיו 
בשנת 2020 עולה על 
18 אלף ₪ ואינו עולה 

על 100 מיליון ₪; 
ומחזור עסקאותיו 

בחודשים ינואר 
ופברואר 2020 עולה 

על 1,500 ₪ (3,000 ₪ 
לחודשיים)

אם העוסק היה זכאי 
לשניים או יותר 
מענקי הוצאות 

קבועות 

אם העוסק היה זכאי 
לשלושה או יותר 

מענקי הוצאות 
קבועות 

עוסק שמחזור 
עסקאותיו עולה על 
300,000 ₪ ואינו 

עולה על 400 מיליון ₪ 

סכום מחזור עסקאותיו 
במרץ עד דצמבר 2020 

בתוספת כל סכומי 
מענקי הוצאות קבועות 

שקיבל העוסק בשנת 
2020 אינו עולה על 

סכום מחזור עסקאותיו 
במרץ עד דצמבר 2019

מענק חלקי יינתן
כאשר סכום מחזור 

עסקאותיו במרץ עד 
דצמבר 2020 בתוספת 

כל סכומי מענקי הוצאות 
קבועות שקיבל העוסק 
שווה ל-90% או יותר 

ממחזור עסקאותיו במרץ 
עד דצמבר 2019

שם ההטבה
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Accountants In Israel
نقابة مدققي الحسابات يف إرسائيل

הכל על מענק פגיעה ממושכת
מעדכנים אתכם לפני כולם!

איריס שטרק, רו״ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, 
עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, 
יו"ר משותף ראשות ועדת המסים (לענייני מע"מ) 

ויו"ר משותף המרכז לבוררות וגישור

בכל שאלה או סוגיה, מוזמנים לפנות לסגל המקצועי של הלשכה: 
chen.marco@icpas.org.il :רו"ח חן מרקו

לשכת רואי חשבון דואגת שתישארו מעודכנים בכל הקשור למענקים ולתוכניות הסיוע 
בתקופה של שינויים ועדכונים תכופים של תוכניות הסיוע והמענקים

אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהמשיך לעשות לכם סדר!


