ĐģđĝĞĦ ğĎČ

רשת ביטחון כלכלי
בצל הקורונה
עד יוני .2021

תושבים יקרים,

להלן תמצית הסיוע לשכירים ,עצמאיים ובעלי עסקים כפי שהתפרסמו ע"י משרד האוצר להתמודדות בתקופה זו.
פרטים נוספים ניתן למצוא בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וברשות להשקעות במשרד הכלכלה ,ברשות המיסים ובביטוח הלאומי.
לשרותכם,
אגף תעסוקה

רשת בטחון

לשכירים

רשת בטחון לשכירים
מה מקבלים? דמי אבטלה לחשבון הבנק עד סוף יוני .2021
מי מקבל? שכירים בחל"ת או מובטלים.
הטבות בדמי אבטלה  -תנאים משופרים:
• דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני  2021או עד ירידת שעור האבטלה
הארצי מתחת ל .10%
• ביטול  5ימי המתנה בין תקופות אבטלה
• קיצור תקופת האכשרה ל 6 -חודשים במקום  12חודשים.
• תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021
• הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר )החל מחודש יולי .(2020
התאמת מנגנון החל"ת -קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-
 14יום
מענק הסתגלות לבני  67ומעלה עד סוף 2020

סיוע תזרימי

רשת בטחון

לעסקים

רשת בטחון

לעצמאיים
ובעלי עסקים

רשת בטחון לעצמאיים ובעלי עסקים
 .1מענק מיידי
מי מקבל? עצמאי ובעל שליטה עם הכנסה שנתית חייבת עד  1מיליון ש"ח ,ושמחזור המכירות שלו
נפגע מעל ל 25%
מה מקבלים? מענק מידי של עד  7,500ש"ח
מתי מקבלים? תשלום ביום ראשון ה  .12.7כסף בחשבון עד יום רביעי ה 15.7
 .2לשנה הקרובה
מי מקבל? עצמאי ובעל שליטה בעל הכנסה שנתית חייבת עד  640אלפי ש"ח ושמחזור המכירות
שלו נפגע מעל ל 40%
מה מקבלים? מענק בגובה  70%מההכנסה החייבת ועד  15,000ש"ח כל חודשיים )עד ₪ 7,500
בחודש(.
כמה מקבלים?  14מענקים חודשיים המשולמים ב 7 -תשלומים ,כל חודשיים עד סוף יוני .2021
 .3מענק עידוד תעסוקה
מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים
חדשים ,בסכום עד  ₪ 7,500עבור כל עובד.

• הארכת תוקף רישיון עסק ליוני 2021
• פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות -לקרנות השתלמות לא נזילות )עד  6שנים( ,עד ל 10,500 -ש"ח בחודש ,כהוראת שעה למשך  6חודשים
• הלוואות מסובסדות בערבות המדינה-
• הגדלת היקף ההלוואות מ 22-מיליארד ש"ח ל 50-מיליארד ש"ח.
• הגדלת היקף ההלוואות מ 16%-לעד  24%מהמחזור של העסק.
• הגדלת התחרות באמצעות הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות לקיחת הלוואה משני גופים.
• טיפול בחסמים למיצוי המסגרת :אפשרות לכפל הלוואות במסלולים שונים אם אושר סכום נמוך במסלול מסוים.

רשת בטחון לעסקים
מי מקבל? עסקים ועצמאים עם מחזור שנתי עד  100מיליון ש"ח ,ושמחזור
מכירותיו ירד בלפחות  40%לעומת התקופה המקבילה.
מה מקבלים?
 .1מענק חודשי המשולם פעם בחודשיים
• עסקים חדשים שקמו בינואר-פברואר:
 עוסק פטור )עד  100אלף ש"ח מחזור שנתי(–  3,000ש"ח עוסק מורשה )מעל  100אלף ש"ח מחזור שנתי(–  4,000ש"ח• עסקים עד מחזור של  300אלף ש"ח:
 עד  100אלף ש"ח מחזור שנתי 3,000 -ש"ח  100-200אלף ש"ח מחזור שנתי–  4,000ש"ח  200-300אלף ש"ח מחזור שנתי–  6,000ש"ח• עסקים בעלי מחזור שנתי של  300אלף ש"ח עד  100מיליון ש"ח:
 מענק הוצאות קבועות עד  500אלף ש"ח ולא יותר מ 15%-מהמחזור. .2מענק החזר ארנונה – עסק שמחזור המכירות שלו נפגע מעל ל60% -
 .3מענק סליקה חכמה  -מעבר לסליקה חכמה באמצעות צ'יפ של כרטיס
האשראי .החזר עבור הוצאה כמפורט שלא תעלה על  ₪ 2500כולל מע"מ
ומספר עמדות המכירה לכל עסק לא יעלה על .20
 .4מענק מעבר לסיב אופטי  -מענק של  .₪ 1,000המענק יינתן רק עבור
חיבור לתשתית סיב אופטי בעלות חודשית שאינה עולה על .₪ 250

קידום מיזמי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה הוראת מנכ"ל 4.60
• במסגרת התוכנית ,ישתתף משרד הכלכלה בהשקעה או מענק חד פעמי לגורמים עסקיים אשר יפתחו ויפעילו מיזמים לקידום עסקים קטנים ובינוניים ויסייעו להם להתמודד עם הפגיעה העסקית שנוצרה בעקבות המשבר.
• שיעור השתתפות המשרד :עד לשיעור של  50%מתקציב מיזם מוצע ועד לסך של  15מיליון  ₪תוך בחינת רמות הסיכון

