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 לקוחות וחברים יקרים 

 נפתחו להגשה בשבוע האחרון.  2021פברואר   –  ינוארמענקי הסיוע לחודשים 

 לנוחיותכם ריכזתי את המידע הרלוונטי, כדלהלן:

 מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף  
  בשנת ביחס לחודשים המקבילים   2021פברואר  –  ינוארלפחות בחודשים  40%- הקורונה, ב

 , רשאים להיכנס להגיש בקשה: 2019

-employees-and-employed-self-corona-https://www.gov.il/he/service/grant
companies-few-control 

 

 סכום המענק   תנאים 
חודשית ממוצעת עד   ההכנס 

 ש"ח  40,000
, הנמוך  ש"ח 15,000מפעמיים ההכנסה החודשית או   70% 

 . מבניהם

החודשית  הכנסתם 
  40,000הממוצעת היא בין 

 ש"ח  54,300-ל  ש"ח

 :לפי הנוסחה הבאה ש"ח 15,000- לש"ח  6,000יקבלו בין   
 
 ש"ח  15,000-הכנסה חודשית ממוצעת([- 40,000×)62.94%]

 

 
 .2021615.מועד אחרון להגשת הבקשה: 

 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה 

(, שמחזור  2019ש"ח בשנת  300,000עצמאים יחידים בעלי עסק קטן )מחזור עסקאות של עד 
ביחס   2021פברואר  –   ינוארלפחות בחודשים   25%- הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, ב

 , רשאים להיכנס להגיש בקשה: 2019בשנת לחודשים המקבילים 

grant-additional-employed-https://www.gov.il/he/service/self 
 

 להלן סכומי המענקים, לעומדים בתנאים: 

 סכום המענק   מחזור שנתי 
 ש"ח  3,000  ש"ח   100,000 -ש"ח  18,000

 ש"ח  4,000  ש"ח   200,000  -ש"ח  100,001
 ש"ח  6,000  ש"ח   300,000  -ש"ח  200,001
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 מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות 

ש"ח )לעצמאים( עד   300,000ש"ח )לחברה( ומעל   18,000עסקים עם מחזור פעילות של מעל 
 לפחות בחודשים    25%-ב  , שפעילותם נפגעה עקב הקורונה,2019מיליון ש"ח בשנת  400

 , רשאים להיכנס להגיש בקשה: 2019בשנת  ביחס לחודשים המקבילים  2021פברואר  –  ינואר

3-buisnesses-for-grant-https://www.gov.il/he/service/corona 

מענק זה בלבד ניתן להגשה גם דרך המשרד )אך לא ניתן להגישו טרם דווח ותשלום למע"מ  
 .(דצמבר -נובמבר לחודשים  

 
 להלן סכומי המענקים, לעומדים בתנאים: 

 ירידה במחזור   פרטים 

עוסק, 
שמחזור 

עסקאותיו 
 2019בשנת  

 מ 

 ש"ח  18,000

 עד

  מיליון 100
 ש"ח 

 ומעלה   25% 

מיליון   100
 ש"ח 

מיליון   200
 ש"ח 

 ומעלה   40% 

מיליון   200
 ש"ח 

מיליון   400
 ש"ח 

 ומעלה   60% 
 

 

 

 ש"ח  500,000סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 
 

 .2021615.מועד אחרון להגשת הבקשה: 

 

 
 

 

 לשירותכם תמיד 

 משרד רואי חשבון  -יניב נשר 
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