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עקרונות מרכזיים–רשת ביטחון 

2

ודאות לשנה הקרובה

מהירות בהעברת הכסף לחשבון  



לשנה הקרובה  –רשת ביטחון לשכירים 

?מה מקבלים
2021עד סוף יוני דמי אבטלה לחשבון הבנק 

?מי מקבל

ת או אבטלה"שכירים בחל
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אבטלהבדמיהטבות

תנאים משופרים–רשת ביטחון לשכירים 

10%-או עד ירידת האבטלה מתחת ל2021עד סוף יוני דמי אבטלה מלאים •

ימי המתנה בין תקופות אבטלה5ביטול •

חודשים12חודשים במקום 6-לקיצור תקופת האכשרה •

2021עד סוף יוני כפל קצבאות תשלום•

(2020החל מחודש יולי )גם מינואר ופברואר הוספת זכאי אבטלה •

ת"החלמנגנוןהתאמת

יום14-הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה לקיצור •

2020סוףעדומעלה67לבניהסתגלותמענק
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יעדים ומעקב

קידום תעסוקה

הכשרת עובדים

קביעת יעדים חצי שנתיים  

להורדת שיעור האבטלה

התעסוקה  ריכוז וטיוב נתוני 

קבלת תמונת מצב  לשם 

שוטפת על היקף התעסוקה  

ומאפייניו

הגדלת היקף ההכשרות  

המקצועיות

בתהליך מעסיקים שילוב 

ההכשרה

שדרוג והרחבת מערך ההשמה
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לשנה הקרובה–רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים 

?מי מקבל
ח ושמחזור "שאלפי 640הכנסה שנתית חייבת עד עצמאי ובעל שליטה בעל 

40%-המכירות שלו נפגע מעל ל

?מקבליםמה 
ח "ש7,500עד )חודשיים ח כל "ש15,000מההכנסה החייבת ועד 70%בגובה מענק 

(בחודש

?כמה מקבלים
2021עד סוף יוני חודשיים כל , תשלומים7-מענקים חודשיים המשולמים ב14
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מענק מידי–רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים 

?מי מקבל
ושמחזור המכירות , ח"מיליון ש1עצמאי ובעל שליטה עם הכנסה שנתית חייבת עד 

25%-למעל נפגע שלו 

?מקבליםמה 
ח "ש7,500של עד מידי מענק 

?מתי מקבלים
12.7-תשלום ביום ראשון ה

15.7-כסף בחשבון עד יום רביעי ה
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לשנה הקרובה–רשת ביטחון לעסקים 

מי מקבל
ח ושמחזור המכירות שלהם  "מיליון ש100עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 

40%-נפגע מעל ל

מקבליםמה 
300ח עד "אלף ש18לבעלי מחזור שנתי של –כל חודשיים ח "ש3,000-6,000מענק סיוע לעסק של . 1

ח"אלף ש

100ח עד "אלף ש300לבעלי מחזור שנתי של –כל חודשיים ח "שאלף 500עד הוצאות קבועות מענק . 2

ח"מיליון ש

2020פברואר -לעסקים שקמו בינואר–ח "ש3,000-4,000מענק סיוע לעסק חדש של . 3

60%-עסק שמחזור המכירות שלו פגע מעל ל–מענק החזר ארנונה . 4

כמה מקבלים
2021עד סוף יוני חודשיים כל , תשלומים7-מענקים חודשיים המשולמים ב14
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ושמחזור  , ח"מיליון ש100עסקים ועצמאים עם מחזור שנתי עד : זכאות

לעומת התקופה המקבילה40%מכירותיו ירד בלפחות 

הקרובהלשנה –רשת ביטחון לעסקים 

מענק חודשי המשולם פעם בחודשיים
:פברואר-עסקים חדשים שקמו בינואר•

ח"ש3,000–( ח מחזור שנתי"אלף ש100עד )עוסק פטור -

ח"ש4,000–( ח מחזור שנתי"אלף ש100מעל )עוסק מורשה -

:ח"אלף ש300עסקים עד מחזור של •

ח"ש3,000-ח מחזור שנתי "אלף ש100עד -

ח"ש4,000–ח מחזור שנתי "אלף ש100-200-

ח"ש6,000–ח מחזור שנתי "אלף ש200-300-

:ח"מיליון ש100ח עד "אלף ש300עסקים בעלי מחזור שנתי של •

מהמחזור  15%-ח ולא יותר מ"אלף ש500מענק הוצאות קבועות עד -

60%-מעל לנפגע עסק שמחזור המכירות שלו –מענק החזר ארנונה 

החזר בגין הוצאות ארנונה 
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דוגמאות למענקים לעסקים ובעלי עסקים

34בועז 
מעצב פנים

2018-בשכר חודשי ממוצע 

9,000₪-כ 

המחזור החודשי  

12,500₪-כ 

לחודשיים₪ 12,600מענק סוציאלי

לחודשיים₪ 4,000מענק הוצאות קבועות

16,600₪כ לחודשיים"סה

8,300₪לחודש

0-60%הכנסה מעבודה+ 

פטור מארנונה עסקית+ 

גני האחוזה
אולם אירועים

החודשי  המחזור 

3,200,000₪-כ 

לחודשיים₪ 15,000מענק סוציאלי לבעל שליטה

לחודשיים₪ 500,000מענק הוצאות קבועות

515,000₪כ לחודשיים"סה

257,500₪לחודש

0-60%הכנסה מעבודה+ 

פטור מארנונה עסקית+ 
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סיוע תזרימי

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים 

ח"מיליארד ש50-לח "מיליארד ש22-מ

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים
לכל יתרת הפיקדון למשוחררים בחמש השנים  , משיכת הפיקדון לכל מטרה

האחרונות

2021הארכת תוקף רישיון עסק ליוני 

השתלמותמשיכת כספים מקרן פטור ממס על 
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סיוע תזרימי

2021אין צורך לחדש את רישוי העסקים עד יוני –רישוי עסקים 

בירוקרטיה וכסף לעסקים, חסכון של זמן

ביטול קנס על משיכת כספים מקרן השתלמות
10,500-עד ל, (שנים ופחות6)משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות 

חודשים6שעה למשך כהוראת , בחודשח "ש
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מהמחזור של העסק24%לעד 16%-הגדלת היקף ההלוואות מ

הלוואות מסובסדות בערבות המדינה–סיוע תזרימי 

הגדלת התחרות באמצעות הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות  

לקיחת הלוואה משני גופים

טיפול בחסמים למיצוי המסגרת
לכפל הלוואות במסלולים שונים אם אושר סכום נמוך במסלול מסויםאפשרות 

ח "מיליארד ש50-ח ל"מיליארד ש22-הגדלת היקף ההלוואות מ
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נושאים נוספים

ואכיפתימענה בריאותי , סיוע לאוכלוסיות מיוחדות

תכנית האצה
ביצוע והשפעה על תעסוקהיכולת , כדאיות כלכליתתיקבע בהמשך לפי 
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הקשישיםלצרכימעניםומתןמיפוי-ותיקיםאזרחים

בסיכוןואוכלוסיותמוגבלותעםלאנשיםמעניםמתן-מוגבלותעםאנשים

ובסגרבבידודאזרחים

מענה בריאותי ואכיפתי, סיוע לאוכלוסיות מיוחדות
פעולות משרדי ממשלה בקורונה

ואכיפההסברה , בדיקות, תגבור חקירות אפידמיולוגיות
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סיכום התכנית

רשת ביטחון

לשכירים
רשת ביטחון

לעסקים

רשת ביטחון

לעצמאיים

שגרת סיוע בצל קורונה
תוצר 6.5%בהמעטפת הכלכלית הרחבת 


