
 

  מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
  בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה

  
  
  
  

במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית פגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של 
  . להלןלהעיק מעק בעד השתתפות בהוצאות קבועות, כמפורט הוחלט , הקורוההתפשטות גיף 

  
  יובהר כי ה"ל מבוסס על החלטת ממשלה בלבד כרגע (טרם פורסמו תקות / חקיקה בושא זה).

  

  :כללי . 1
  

   ?למעקמי זכאי   
  

  עוסק יהיה זכאי למעק אם מתקיימים לגביו כל אלה:  
  

ולגבי ₪ מיליון  20ואיו עולה על ₪  18,000עולה על  2019ות שלו לשת אמחזור העסק   .א
 20ואיו עולה על ₪ אלף  300עולה על  2019מחזור העסקאות שלו לשת  - עוסק יחיד 

  ₪. מיליון 
  

  .לפחות 25% של בשיעור 4/2019‐3 מחזור לעומת 4/2020‐3 העסקאות במחזור  ירידה  .ב

 
ירידת מחזור העסקאות בתקופת המעק גרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של   ג.

  הקורוה. התפשטות גיף 
  

  . הרלבטיות הדיווח לתקופות מ"למע דוחות ושוגה  ד.

  

  .כדין פקסים  והלו  ה. 

  
  סכום המעק  

  

  .₪אלף  400יעלה על  לא ו  4/2020‐3החודשים עבור היו חד פעמי מעק ה

  
  

  ₪  300,000איו עולה על  2019מעק לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת  . 2
  

  ₪.  700 - ₪ אלף  100איו עולה על  2019לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת   .א

 200אך איו עולה על  ₪אלף  100עולה על  2019לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת   .ב
 ₪.  1,875 -₪ אלף 

  ₪.  3,025 - ₪ אלף  200עולה על  2019לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת   .ג
  

  חברה או שותפות. -" חברהלעיין זה: "



 

  

  

  מיליון ₪ 1.5-ל₪ אלף   300היה בין  2019מעק לעוסק שמחזור העסקאות שלו לשת  . 3
  

 30% – ב 4/2019‐3 בחודשים העסקאות מחזור הכפלת יוה זו לקבוצה במודל העיקרון
 המחזור ירידת לשיעור בהתאם המגיע הפיצויאחוז ב מכפילים המתקבלת התוצאה ואת

  . 4/2019‐3 החודשים לעומת 3-4/2020 בחודשים

  
להלן שקלול מרכיב הפיצוי כאמור לעיל לאחוז הפיצוי הסופי המגיע בהתאם לשיעור  

  הירידה במחזור:
  

  אחוז פיצוי סופי  שיעור הירידה במחזור

0-25%  0%  

25-40%  3%  

41-60%  6%  

61-80%  10.5%  

81-100%  15%  

  

  

  

 מיליון ₪ 20 -ל₪ מיליון  1.5 היה בין 2019מעק לעוסק שמחזור העסקאות שלו לשת  . 4
  

   מקדם"ב 3-4/2019 בחודשים העסקאות מחזור מכפלת - כדלקמן מחושב המעק סכום

   הירידה שיעורי פעל  שקבע ,וסף במקדם וכן ,"הקבועות בהוצאות ההשתתפות

  . 3-4/2020חודשים ה בין ל 3 -4/2019 חודשיםה בין  במחזורים
  

  :הגדרות

 .(לא כולל מע"מ)  2019ת בש מ"מע לצרכי המוכרות ההוצאות כל סך - 2019 תשומות

 . 4/2020‐3 חודשים - תקופת המעק
שחסך בתקופת המעק בגין יציאת עובדים  בודהער סה"כ שכ – הוצאות שכר חסכות

  (כדי ליצר תיקון שתי).  6 -לחל"ת/פיטורין מוכפל ב
ממוצע השכר  ל פיע – חודשי של העובדים בתקופת החל"ת? בודהער כיצד יחושב שכ
(מופיע בתלוש כשכר חייב בדמי ביטוח  חודשים שקדמו לחל"ת 3 -הכולל שלהם ב

  . 1.25לאומי)* 
  הויות.  המחזור (ללא מע"מ) כפי שדווח למע"מ ולמעט הכסות - ותעסקאמחזור 

 לא המקדם :שלהלן הוסחה על פי מחושב – "הקבועות בהוצאות ההשתתפות מקדם"
  . 30% על יעלה

  
  1  -)   + הוצ' שכר חסכות 2019* תשומות  0.9=  (   

  2019 עסקאות חזורמ                     
  
  



 

  מחושב על פי הטבלה שלהלן: – העסקאות" במחזור הירידה "מקדם  שיעור
  

  אחוז פיצוי סופי  שיעור הירידה במחזור
0-25%  0%  

25-40%  10%  
41-60%  20%  
61-80%  35%  
81-100%  50%  

  
  

  ).₪ 400,000 על יעלה לא המעק סכום(

   משוקלל בסיס מחזור חושבי  01.03.2019יום  לאחר פעילותו שהחל לעסק הבסיס מחזור
 ומוכפל כאמור החודשים במספר מחולק 29.02.2020ליום  עד הפעילות חודשיל פי סך ע
  .2-ב
  

  

  בקשה לקבלת מעק . 5

  

  . 2020במאי  12מיום  90עוסק יגיש בקשה לקבלת מעק בתוך 
  

בקשה לקבלת מעק תוגש בטופס מקוון ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחית 
  הזכאות למעק ולשם תשלום המעק.עמידתו של מבקש המעק בתאי 

  
  

  בימה אישית . 6
  

 שמח לעמוד ו כמובןים,  לרשותכם כתמיד במתן שירות לצורך איסוף אתוה
  בדיקת הזכאות ועזרה בהזת התוים.

 ה או תידחה ובקשתכם במידהכון בחישוב לא תיע וכל להגיש מצד ,הרשויות 
  .בשמכם בהמשך ערר

  


