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בתקופת סגר הקורונה
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ת מכללת עדיף   "מנכלי

EFPA ISREALחברת הנהלת  
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מבוא

ולא על בסיס תקנות24.4.2020מבוססת על סיכום החלטה שפורסם ב •

ייתכנו שינויים בין סיכום ההחלטה לבין התקנות שיותקנו לכשיותקנו•

כלשהונועדה לצרכי הסברה בלבד ואינה מהווה תחשיב לעסק •

על מצגת ז חלים זכויות יוצרים  •
להדפיס וללמוד ממנה למידה עצמאית, ניתן לקרא•

לא ניתן להעביר באמצעותה שיעור לימוד אלא אם התקבל אישור מראש•
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תנאי סף

2019הכנסה /מחזורח"מליון ש20אלף ועד 18מעל •

, 25%מ למעלהקיטון ב•
היקף הפגיעה3-4/20לתקופת המענק 3-4/19בין תקופת הבסיס 

הירידה במחזורים  בשל הקורונה ולא מסיבות אחרות•

מ לאותן תקופות"תקופתיים למע•

1.3.2020דווח במערכת עד 2019מחזור •
הוגשו דוחות  

נוהלו ספרים  קבילים2019כמתחייב בחוק והפנקסים לשנת •
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סכום המענק לעסקים

ח "ש300,000לבעלי מחזור של עד 
פשוט–ינתן מענק סופי ללא תחשיבים 

ח מענק   "ש700

ח"ש99,999לבעלי מחזור עד 

ח מענק"ש1,875

ח"ש100,000–ח "ש199,999מחזור 

ל מענק  "ש3,025

ח"ש200,000–ח "ש300,000: מחזור 

ח  "ש300,000לבעלי מחזור העולה על 
יבוצע תחשיב הלוקח בחשבון את

שיעור הירידה במחזור 

3-4/2019ל 3-4/2019בין 

מקדם הוצאות שכר שנחסכו 

ת "בגין עובדים שהוצאו לחל

2019ביחס למחזור בשנת 

,ממקדם התשומות לא כולל ציוד90%

2019הכנסה ב /ביחס למחזור העסקאות

החלק המשלים, כל הזכויות לשלומית יהב 4



ח"ש300,000מענק לעסקים עם מחזור מעל 

•SM-סכום המענק
•K- (קיטון במחזור)מקדם הפרש מחזורים–( מקדם קבוע כמפורט בטבלת מקדםMK)

3-4/2020ל 3-4/2019בין –הפרש מחזורים •

•E- מקדם השתתפות בהוצאות קבועות ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס
•Mb– 3-4/2019מחזור בסיס עסקאות

K * E * Mb= SM
Kטבלת מקדם קיטון במחזור 

2019בשנת 300,000למחזורים מעל 

שיעור הקיטון במחזור
K עדמעל

25%40%0.10

40%60%0.20

60%80%0.35

80%100%0.50

הפרשי המחזורים בלבד•
K = 0.1 - 0.5

מחושבמקדם ה
:על בסיס 

2019ללא ציוד לשנת 2019תשומות •

ת"החסכון בשכר עובדים שהוצאו לחל•

E= 0.3-מליון 0.3-1.5מחזור •

E = 0 - 0.3

מקדם המחושב
:על בסיס 
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 300K -1.5Mעסקים עם מחזור

K * Eנוסחא עם שני מקדמים  * Mb= SM
תמיד E=0.3כאשר 

KEהופכת לנוסחא עם מקדם אחד 
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טבלת מקדם קיטון במחזור

2019בשנת 400,000למחזורים מעל 

שיעור הירידה  

במחזור

KEKE עדמעל

25%40%0.100.30.03

40%60%0.200.30.06

60%80%0.350.30.105

80%0.50.30.15

.2-4/2020ל , 3-4/2019ל , 2019מחזורים לשנת : כל שנותר הוא לחלץ מהדוחות הכספיים 



2019ב  1.5M דוגמא לעסק עם מחזור

•SM- יחושב על פי היקף הקיטון המחזור–סכום המענק

•KE–מקדם סופי לפי היקף הקיטון במחזורים-מקדם משוקלל לחישוב המענק

•Mb–250,0003-4/2019מחזור בסיס עסקאות -ח "ש

KE* Mb= SM
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טבלת מקדם קיטון במחזור

2019בשנת 400,000למחזורים מעל 

שיעור הירידה  

במחזור

KEKE עדמעל

25%40%0.100.30.03

40%60%0.200.30.06

60%80%0.350.30.105

80%0.50.30.15

ח  "מליון ש2019-1.5מחזור 

250,000ח"ש250,000כ 3-4/2019מחזור 

שיעור הירידה במחזור
KE

SM    
המענקסכום  עדמעל

025%00

25%40%3%7,500

40%60%6%15,000

60%80%10.50%26,250

80%15%37,500
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ח"ש300,000מענק לעסקים עם מחזור מעל 

ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס  מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות-Eחישוב 

-E = 0.3– ח  "ש1,500,000ח ל "ש300,000לעסקים עם מחזור בין

-0<=E <=0.3– 2019ח ב "מליון ש1.5על פי נוסחת חישוב לעסקים עם מחזור מעל

•M19-2019הכנסות לשנת /מחזור עסקאות
•Ts-לא ציוד   2019סך תשומות
•S s- (  נתון מחושב ) –סך הוצאות שכר נחסכות

•1- (( Ts / M19 * 0.9 ) + ( Ss / M19  )) = E

0.075מכסימום –קמעונאי או דלק , סיטונאילעסק •
0.3= 0.3אם גבוה מ , 0= 0אם נמוך מ •

מקדם הוצאות קבועות
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ח"ש300,000מענק לעסקים עם מחזור מעל 

סכום הוצאות שכר נחסכות-Ssחישוב 

Sk-  השכר הקובע לתקופת המענק

Sm- 12/19-2/20לחודשים ( החייב בביטוח לאומי (ממוצע השכר

Ch–לפי חודשים3-4/2020ת של עובד מסויים במהלך "שיעור החל

Sm  * 1.25 * Ch ) = Sk)

) * 6 = SsSk1+Sk2+ ….   Sk# )

סכום שכר קובע
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מליון1.5מחזור עד -1דוגמא -אלפא 

ח"מליון ש1.5–2019מחזור שנת •

•Mb ח"ש 3-4/2019-350,000מחזור

•Mn ח"מליון ש3-4/2020-70,000מחזור

– 350,000 ):  קיטון במחזור • עומד בתנאים-   0.8 = 350,000 / ( 70,000

•K - %0.5 = 80מקדם הקיטון לפי

•E- 0.3= מליון 1.5מקדם השתתפות לעסק עד

E * Mb= SMK *

0.5= ח "ש 52,500סכום המענק לאלפא                  * 0.3 * 350,000
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מליון1.5מחזור מעל -2דוגמא -דלתא 

•M19 ח"מליון ש10–2019מחזור שנת

•Mb ח"ש900,000–3-4/2019מחזור

•Mn ח"מליון ש300,000–3-4/2020מחזור

•Tsח"ש5,000,000–לא ציוד       2019סך תשומות

•Ss      ת"יש לחשב על בסיס עובדים בחל–סך הוצאות שכר נחסכות

– 900,000 ):  קיטון במחזור • עומד בתנאים-   0.67 = 900,000 / ( 300,000

•K  %0.35 = 60-80%מקדם הקיטון לפי

•E חישוב לפי נוסחא–מליון 1.5מקדם השתתפות בהוצאות לעסק מעל
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E-חישוב מקדם השתתפות הוצאות -דלתא 

1- (( Ts / M19 * 0.9 ) + ( Ss / M19  )) = E

קיים

•M19 ח"מליון ש10–2019מחזור שנת

•Tsח"ש5,000,000–לא ציוד       2019סך תשומות

הוצאות שכר נחסכות-Ss: חסר 
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Ss חישוב הוצאות שכר נחסכות -דלתא 

מס  

עובד

SmTcsk

שכר קובעת"תקופת חלשכר ממוצע

110,0001.518750
28,0001.313000
39,0001.213500
57,50019375
65,4001.510125

64750כ"סה

Sm  * 1.25 * Tc) = Sk)

) * 6 = SsSk1+Sk2+ ….   Sk# )

64,750 * 6 = 388,500 = Ss
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E-חישוב מקדם השתתפות הוצאות 

1- (( Ts / M19 * 0.9 ) + ( Ss / M19  )) = E

קיים

•M19 ח"מליון ש10–2019שנת מחזור

•Ts ח"ש5,000,000–לא ציוד       2019תשומותסך

•Ssח"ש388,500-הוצאות שכר נחסכות

1-((5,000,000/10,000,000*0.9)+(388,500/10,000,000)) = 0.16
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SM חישוב המענק-דלתא 

•Mb ח"ש3-4/2019-900,000מחזור

•K  60מקדם הקיטון לפי – 80% = %0.35

•E          0.16= מקדם השתתפות לעסק

E *         Mb  =            SM                            K   *
0.35* 0.16* ח "ש900,000= ח "ש50,400
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תזכורת/סיכום

0= המקדם , הינו שלילי ( E)במקרה שמקדם השתתפות בהוצאות •

•E=0 0= המענק

מקדם ההשתתפות קטן יותר–גבוה יותר (Ts)ככל שערך התשומות •

מקדם ההשתתפות קטן יותר–ת "ככל שהוצאו יותר עובדים לחל•

מצגת זו תוצג במהלך הסבר מוקטל שיופץ בפייסבוק בקבוצות•
https://www.facebook.com/groups/ShlomitYahavהחלק המשלים –שלומית יהב •

https://www.facebook.com/adif.college.co.ilמכללת עדיף •

•EFPA ISRALhttps://www.facebook.com/groups/3301533333209774
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