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"הנחה למקבל   

 סיועמענק 

 -בתקנה זו  (א) א.33

חוק התכנית לסיוע  –"חוק התכנית לסיוע כלכלי"     

כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 

 ;20203-התש"ף

", "מחזור עסקאות 2019"מחזור עסקאות בשנת     

", "המנהל", "עוסק", "תקופת 2020בשנת 

לחוק  7כהגדרתם בסעיף  – הבסיס"

 התכנית לסיוע כלכלי;

מענק סיוע לעסקים בעד  –"מענק סיוע"     

השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה 

הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה 

החדש, כמשמעותו בפרק ו' לחוק התכנית 

 לסיוע כלכלי;

לפקודת  269כהגדרת "נכסים" בסעיף  –"נכס"     

 , למעט נכס למגורים;4העיריות

הסוכנות  – ובינוניים""הסוכנות לעסקים קטנים     

לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה במשרד 

והתעשייה לפי החלטת הממשלה הכלכלה 

 12מיום כ"ח באב התשס"ז ) 2190מס' 

 ;(2007באוגוסט 

                                                        
 .23 ; התשנ"ה, עמ'10ס"ח התשנ"ג, עמ'  1
 .1432; התש"ף, עמ' 419ק"ת התשנ"ג, עמ'  2
 .298ס"ח התש"ף, עמ'  3
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( לחוק התכנית 2)8כהגדרתה בסעיף  –"עסקה"     

 לסיוע כלכלי;

לחוק  7כהגדרתה בסעיף  –"תקופת הזכאות"     

התכנית לסיוע כלכלי, למעט התקופה 

 הגדרה;אותה ( ל7בפסקה )כמפורט 

החודשים העוקבים שני  –תקופה עוקבת" "    

לגביה ניתן מענק  לחודשי תקופת הזכאות

, ולגבי תקופת הזכאות שמיום ז' הסיוע

( עד יום ח' 2020במאי  1באייר התש"ף )

החודשים  -( 2020ביוני  30בתמוז התש"ף )

 .2020יוני עד אוגוסט 

שהמנהל קבע מחזיק בנכס שהוא עוסק  (ב)    

לחוק התכנית לסיוע  12לגביו, לפי הוראות סעיף 

תקופה לגבי , , כי הוא זכאי למענק סיועכלכלי

 95%, זכאי להנחה בשיעור של הזכאותמתקופות 

מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס 

בתקופה העוקבת, אם התקיים לגביו אחד 

להלן, ש( 3( עד )1התנאים המפורטים בפסקאות )

ובלבד שהרשות המקומית קיבלה אישור 

בהתאם  מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,

חה כי המחזיק זכאי להנ לנתוני רשות המיסים,

 לפי תקנה זו:

אינו  2019מחזור עסקאותיו בשנת  (1)       

מיליון שקלים חדשים ומחזור  200עולה על 

עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור 

עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה 

ממחזור העסקאות בתקופת  60%על 

 הבסיס;



עולה  2019מחזור עסקאותיו בשנת  (2)       

חדשים ואינו עולה מיליון שקלים  200על 

מיליון שקלים חדשים, ומחזור  400על 

עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור 

עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה 

ממחזור העסקאות בתקופת  80%על 

 הבסיס;

הוא החל את פעילותו בתקופה  (3)       

לחוק התכנית לסיוע  10הקבועה בסעיף 

סעיף הכלכלי ונמצא זכאי למענק סיוע לפי 

 האמור.

, לגבי עוסק (2)-( ו1)תקנת משנה )ב(לעניין  (ג)      

שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, 

יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס 

בחודש  1-כמחזור עסקאותיו בתקופה שמה

שאחרי תחילת פעילותו עד יום ד' באדר התש"ף 

(, מחולק במספר חודשי 2020בפברואר  29)

 .2בתקופה האמורה ומוכפל ב־הפעילות 

, זו תקנה לפי בארנונה הנחהלצורך קבלת  (ד)      

 :אלה להוראות בהתאם בקשה בנכסיגיש המחזיק 

באמצעות הסוכנות  הבקשה תוגש (1)       

בטופס מקוון  ובינונייםלעסקים קטנים 

של משרד הכלכלה  האינטרנטהמצוי באתר 

ותכלול פרטי זיהוי של המחזיק  והתעשייה,

שבעדו מבוקשת ההנחה,  הנכספרטי בנכס, 

נמצא  שבתחומה המקומית הרשותפרטי 

הנכס ופרטים נוספים הנדרשים לשם בחינת 

עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות למתן 

 הנחה לפי תקנה זו.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  (2)       

צירוף רשאית להורות למחזיק בנכס על 

מסמכים לבקשה, לתכלית האמורה בפסקה 

(1.) 



יציין בבקשה כי הוא בנכס המחזיק  (3)       

 ,להעברת מידע מרשות המסיםמסכים 

 ושבהמקומית שבתחומה הנכס  מהרשות

וכן מהסוכנות לעסקים קטנים  ,מחזיק הוא

הנדרש לשם בחינת עמידתו , ובינוניים

למתן הנחה לפי תקנה זו, בתנאי הזכאות 

 .ככל שיידרש

 יכול(, 5) פסקהאמור בל בכפוף (4)       

 כלהמחזיק בנכס להגיש בקשה נפרדת לגבי 

 לגבי תוגש הבקשהויכול ש ,עוקבת התקופ

 .עוקבות תקופות מספר

לא יתקבלו בקשות לקבלת הנחה  (5)       

יום ז' בטבת  לאחר ובארנונה לפי תקנה ז

 "(.2022בדצמבר  31התשפ"ג )

 (.2020בינואר  1של תקנות אלה ביום ד' בטבת התש"ף )תחילתן   .4  תחילה
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