
  
 

 

 

 

 

 

04/2020/24תאריך:   

 

   עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית 

  . )  ₪ 000300,מלבד לעסקים בעלי מחזור עד  "צוק איתן"(המבוסס על נוסחאות ועקרונות מודל 

  

  ציבור יועצי המס בישראל ,  אל 

שית של תכנית הממשלה לפיצוי יאיגרת זו מאגדת את הפרטים המקצועיים על הפעימה השל
   ם . ומוסדות ציבור זכאיחברות ,ם עצמאי

  כדלקמן: ש קבוצות עסקיםולשל מעניק פיצוי שונה  המודל

 2019בשנת ₪  300,000מחזור עסקאות עד  י  בעל   לעסקים  מענק   .א
  

  :  בלת המענקהתנאים לק
  

  .  ₪2019 בשנת  18,000מחזור עסקאות מינימלי בגובה 
 .לפחות 25% ור שלבשיע  3-4/2019ר לעומת מחזו 3-4/2020העסקאות   ירידה במחזור

  )לא זכאים לפיצוי 25%עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ (
 

  גובה הפיצוי: 

  700 ד פעמי מענק ח קבלוי 2019בשנת  ₪ 18,000-100,000מחזור  בעלי עסקים ₪. 
  1,875 יקבלו מענק חד פעמי 2019בשנת ₪  100,000-200,000מחזור  בעלי עסקים  ₪ 
 3,025 יקבלו מענק חד פעמי 2019בשנת ₪  200,000-300,000מחזור  בעלי  יםעסק  ₪ 
  

  לחברות . יהיבא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשונה והשנ הנ"ללעצמאים הפיצוי
 . יה ישליטה בפעימה השנבתוספת למענק בעלי ה בא הנ"ל  הפיצוי

  
  :דוגמא 

  
   שח 60,000  2019מחזור שנתי 

   ₪ 4,000 הכנסה חודשית
  

  ₪ 700מענק נוכחי: 
  ₪ 2,600:  1מענק פעימה 
  ₪  2,800: 2מענק פעימה 
  ₪  6,100ם :סה"כ מענקי

  
  



 

שנת  ב  ₪  1,500,000ועד  ₪  300,001עסקים בעלי מחזור עסקאות מ מענק ל  .ב
2019    

  
  : ב המענק ושאופן חי

  
   ת וא  30%ב 3-4/2019 בחודשים העסקאות מחזורת העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפל

שיעור ירידת המחזור המגיע בהתאם ל יצויב% הפ ים ליכפמהמתקבלת התוצאה 
  קנות . כפי שמופיע בת ,3-4/2019לעומת  3-4/2020בחודשים 

  
בהתאם גיע המ לאחוז הפיצוי הסופי כאמור לעיל הפיצוי מרכיבי לנוחיותכם שקללנו את 

  הטבלה : לשיעור הירידה במחזור . להלן 
  

  הסופי צוי% הפי     זורשיעור הירידה במח

0-25%          0%  
25% -40          3%    

41-60%          6%  
61-80%          10.5%  

81-100%        15%  
  

ה הנחסכת במודל צוק משלים ההוצא שיעור בוע יקמבוסס על  -30%(לידיעה , מרכיב ה 
  )איתן

  
  התנאים לקבלת המענק: 

 25%בשיעור של   3-4/2019לעומת מחזור  3-4/2020 בתקופה ירידה במחזור העסקאות 
 לפחות 

 . אלף ₪  400ולא יעלה על  3-4/2020ו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים ניהפיצוי ה

  
  :  י עריכת  התחשיבלהלן דוגמא לשלב

  
  ותאהזכקביעת לעניין הירידה במחזור  שיעורמדידת   .1ב
  

  500,000   3-4/2019מחזור 
  180,000   4/2020-3מחזור 

  ) 10.5%(% פיצוי סופי  חזורבמ  64%של ירידה  – 320,000  דה במחזור ירי
    

 .אחוז הפיצוי הסופיב 3-4/2019ודשים בחהעסקאות מחזור סכום  הכפלת  .2ב
  

    ₪ 52,500=  10.5%*500,000 –בדוגמא לעי"ל 
  

  . 75,000=  15%*500,000  הפיצוי היה 80%במידה והמחזור היה יורד ביותר מ        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ₪ מיליון   20 ₪ ועד מיליון  1.5בעלי מחזור עסקאות מ ים עסקמענק ל  .ג
    2019בשנת 

  
  

  הגדרות   .1ג

  (לא כולל מע"מ)  2019כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת סך  -  2019 תשומות

   4/2020-3חודשים  – נקתקופת המע

שנחסך בתקופת המענק בגין יציאת עובדים ע שכ" כסה" –הוצאות שכר נחסכות 
   .קנון שנתי)יתכדי לייצר ( 6מוכפל ב  ין רופיט/לחל"ת

  ? החל"תבתקופת העובדים של  חודשישכ"ע כיצד יחשבו 

  חייב שכר מופיע בתלוש כ(חודשים שקדמו לחל"ת  3הם ב שלהכולל ממוצע השכר ע"פ 
  . 1.25)  * לאומי  בדמי ביטוח

  : דוגמא

של משה  הממוצעשי ודהחהעבודה שכר . ) 15/3-31/5(חודשים  1.5משה היה בחלת 
  . כיצד נחשב את הוצאות השכר הנחסכות ?  ₪ 15,000היה  12/19-2/20בחודשים 

15,000*1.25*1.5*6 = 168,750     ש"ח

                                משלים ההוצאה הנחסכתשיעור 

 שיעור משלים ההוצאה  =(   0.9 * תשומות 2019 +הוצ' שכר נחסכות     )  - 1
    הנחסכת                                         2019מחזור                    

  
או בנוסחה לעיל משלים ההוצאה הנחסכת יהיה התוצאה המתקבלת שיעור  –שימו לב 

  .  הנמוך ביניהם 30%

  

 ולמעט הכנסות הוניות  למע"מ המחזור (ללא מע"מ ) כפי שדווח  – ההכנסותור מחז
   "ב) .(ממכירת רכוש וכיוצ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : אופן חישוב המענק   .2ג

משלים  ההוצאה  בשיעור  3-4/2019ן במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור קרוהעי
. התוצאה מבניהםנמוך ה, 30% או ל לעי מחושב בהתאם לנוסחה בהגדרותה הנחסכת

  .המצ"בב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה מוכפלת המתקבלת 
  

  המגיע % הפיצוי     זורה במחשיעור היריד

0-25%        0%  
25% -40        10%  

41-60%        20%  
61-80%        35%  

81-100%        50%  
   

  התנאים לקבלת המענק : 

 25%בשיעור של   3-4/2019ור לעומת מחז 3-4/2020  בחודשים ירידה במחזור העסקאות
 .פחותל

 לף ₪ . א 400לה על א יעול 3-4/2020ו מענק חד פעמי שניתן עבור החודשים נהפיצוי הי
  
  

  להלן דוגמא לשלבי עריכת  התחשיב :   .3ג

    

  :  שית בע"מ ישלההפעימה של חברת נתונים 

   ש"ח               
   1,600,000          3-4/2019מחזור 

     310,000          3-4/20ר זומח
  10,500,000           2019מחזור 

   6,100,000          2019תשומות 
   416,666     ת"נחסכות בתק החלהוצאות שכר 

      2,500,000   בתקנון שנתי ת "חלהוצאות שכר נחסכות בתק ה
    

  94% -זורים  רידה במחשיעור הי
  

 משלים ההוצאה הנחסכת :  שיעורב חישו .1
  

1-(   2,500,000+6,100,000 * 0.9 ) = 0.239 
                                                   10,500,000     

  
נמוך ה,)30%( 0.3 או הנוסחה יהיה תוצאת הוצאה הנחסכת ים המשל שיעורכי  נקבע

  . 0.239  -הנמוך  הנחסכת  משלים ההוצאה שיעור את   ניקחבדוגמא שלנו לכן . מבניהם
  

ב % הפיצוי המגיע (בהתאם לשיעור  ההוצאה הנחסכת שיעור משלים הכפלת  .2
 :   3-4/2019 במחזורו הירידה במחזור ) 

 
הוא  המגיע הפיצוי ) ולכן אחוז  310,000ל  1,600,000(מ   80.7%מחזור ירד ב ה

50%.  
  

  ₪  191,200=  1,600,000*0.5*0.239הפיצוי                            
  

 



 

    2019עסקים שנפתחו ב   .ד
שוואה למחזור הלעניין  עסקאותיו , מחזור  1/1/2019עוסק שפעילותו החלה לאחר 

מחזור העסקאות שלו בתקופה  מחודש ע ממוציהיה   3-4/2020קאות בחודשים העס
  .  2, מוכפל ב  31/12/2019ק ועד לאחר יום פתיחת העס

 ועדי הגשה  מ  .ה
באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים   12/5/2020יום  מיום  90בקשה תוגש תוך 

  הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו . 

 השגה    .ו
יום  45ענק , רשאי להגיש השגה תוך מהחלטת רשות המיסים בנוגע למ ה עצמו נפגעהרוא

  יום מהגשתה.  180נתן תוך יתומקת מנממועד ההחלטה . תשובה להשגה והחלטה 

ג את יום ממועד קבלת המשי 45עדת השגות שתוגש תוך וניתן להגיש השגה שניה לו
  ההחלטה בהשגה הראשונה. 

  ההשגות יוגשו בטופס מקוון . 

 ציבור   מוסדות  .ז
  .וסדות ציבור זכאים , לגביהם יפורסמו הסברים באגרת נפרדתמל התקנות קובעות פיצוי

 

 

 

 

 

  בכבוד רב ובברכה,

  

  מסיועץ  –גינדי  וןיר

 נשיא לשכת יועצי המס בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  נספח דוגמאות
  

  2019בשנת ₪  300,000זור עד  מחעסקים בעלי  דוגמאות 

 

  :  1דוגמא 
   שח 60,000  2019מחזור שנתי 

  ₪  4,000 הכנסה חודשית
  

  ₪ 700מענק נוכחי: 
  ₪ 2,600:  1מענק פעימה 
  ₪  2,800: 2מענק פעימה 
  ₪  6,100ם :סה"כ מענקי

  
  
  

  :  2דוגמא 
  ₪  200,000  2019שנתי  מחזור

   ₪  12,500הכנסה חודשית 
  

  ₪  1,875מענק נוכחי : 
   ש"ח   6,000 :פעימה ראשונהמענק 
   8,750ה : פעימה שנימענק 

   16,625סה"כ מענקים :
  
  
  

  : 3דוגמא 
  ₪  295,000 2019מחזור שנתי 

  ₪  15,000הכנסה חודשית 
  

  ₪ 3,025מענק נוכחי: 
  ₪ 6,000:  1מענק פעימה 
  ₪  10,500: 2מענק פעימה 

  ₪  19,525סה"כ מענקים :

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

₪ שנתי   1,500,000ל  ₪   300,001מחזור בין  בעלי עסקים ב הפיצוי תחשיריכוז 
  9201נת בש

  

שיעור ירידה    4/20-3מחזור   4/19-3ר מחזו
  במחזור 

  ע פיצוי מגי  % פיצוי סופי  

50,001  35,000  30%  3%  1,500  

50,001  25,000  50%  6%  3,000  

50,001  15,000  70%  10.5%  5,250  

50,001  5,000  90%  15%  7,500  

100,000  70,000  30%  3%  3,000  

100,000  50,000  50%  6%  6,000  

100,000  30,000  70%  10.5%  10,500  

100,000  10,000  90%  15%  15,000  

150,000  105,000  30%  3%  4,500  

150,000  75,000  50%  6%  9,000  

150,000  45,000  70%  10.5%  15,750  

150,000  15,000  90%  15%  22,500  

200,000  140,000  30%  3%  6,000  

200,000  100,000  50%  6%  12,000  

200,000  60,000  70%  10.5%  21,000  

200,000  20,000  90%  15%  30,000  

250,000  175,000  30%  3%  7,500  

250,000  125,000  50%  6%  15,000  

250,000  75,000  70%  10.5%  26,250  

250,000  25,000  90%  15%  37,500  

  

  

  



 

  

  ₪2019 בשנת  ,₪0000,0020  ל  1,500,001מחזור בין   בעלידוגמאות עסקים 

  
  

 ש"ח         :1מא דוג
  800,000       3-4/2019חזור מ

  400,000        3-4/20מחזור 
  5,300,000         2019מחזור 

  3,000,000        2019תשומות 
  125,000  ת"נחסכות בתק החלהוצאות שכר 

     750,000  בתקנון שנתי הוצאות שכר נחסכות 
  50% -דה במחזורים  שיעור הירי

  
 חישוב מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת : 

  
  3,000,000+750,000 *0.9  

1-(   ---------------------------------------------- ) = 0.349 
                                                      5,300,000     
  

כנמוך ולכן ניקח  0.3סכת יהיה תוצאת הנוסחה  או נקבע כי מרכיב משלים ההוצאה הנח
  .   0.3את הנמוך 

  
    ₪ . 48,000=  800,000*0.2*0.3תחשיב פיצוי  : 

  
______________________________________________________________  

  
 :2דוגמא 
  3,000,000       3-4/2019מחזור 
  200,000        3-4/20מחזור 
  18,000,000         2019מחזור 

  10,000,000        2019תשומות 
  583,333  ת"נחסכות בתק החלהוצאות שכר 

  3,500,000  קנון שנתיבתהוצאות שכר נחסכות 
  93.4% -ידה במחזורים  שיעור היר

  
 חישוב מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת : 

  
10,000,000+3,500,000    *0.9  

1-(   ---------------------------------------------- ) = 0.305 
                                    18,000,000  

  
כנמוך ולכן ניקח  0.3ת הנוסחה  או יהיה תוצאנקבע כי מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת 

  .   0.3את הנמוך 
  

  ₪ .   400,000 ל מענק מוגבל ה₪ .   450,000=  3,000,000*0.5*0.3תחשיב פיצוי  : 

  

  

  



 

 :3דוגמא 
  1,400,000       3-4/2019מחזור 
  200,000        3-4/20מחזור 
  9,200,000         2019מחזור 

  4,500,000        2019תשומות 
  383,333  ת"נחסכות בתק החלת שכר הוצאו

  2,300,000  בתקנון שנתיהוצאות שכר נחסכות 
  86% -שיעור הירידה במחזורים  

  
 חישוב מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת : 

  
 4,500,000+2,300,000    *0.9  

1-(   ---------------------------------------------- ) = 0. 930  
                                    9,200,000  

  
כנמוך ולכן ניקח  0.3אה הנחסכת יהיה תוצאת הנוסחה  או נקבע כי מרכיב משלים ההוצ

  .   0.3את הנמוך 
  

  ₪ .   210,000=  1,400,000*0.5*0.3תחשיב פיצוי  : 
           

             ____________________________________________________________  

 

 :4דוגמא 
  320,000       3-4/2019ור מחז

  62,000        3-4/20מחזור 
  2,000,000         2019מחזור 

  500,000        2019תשומות 
  45,000  ת"נחסכות בתק החלהוצאות שכר 

  270,000  בתקנון שנתיוצאות שכר נחסכות ה
  81% -שיעור הירידה במחזורים  

  
 חישוב מרכיב משלים ההוצאה הנחסכת : 

  
 500,000+270,000    *0.9  

1-(   ---------------------------------------------- ) = 0.64 
                                    2,000,000  

  
כנמוך ולכן ניקח  0.3אה הנחסכת יהיה תוצאת הנוסחה  או נקבע כי מרכיב משלים ההוצ

  .   0.3את הנמוך 
  

  ₪ .   48,000=  320,000*0.5*0.3תחשיב פיצוי  : 

 


