
מענק לעצמאים בשל  
התפשטות נגיף  

הקורונה
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(  גברים ונשים)רק ליחידים תושבי ישראל המענק מיועד 
ולא בעלי  יחידים שהם בעלי עסקים . ולא לחברותבשר ודם 

.חברות

:כמו במענק עבודה
זכאי  כל אחד מבני הזוג בתא משפחתי  שעונה על התנאים 

.לקבל את המענק
ה עצמם ותנאים  /תנאים שמתייחסים ליחידקיימים 

. שמתייחסים לתא המשפחתי כולו

כללי
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: תנאים לקבלת המענק6קיימים 
.תנאים עובדתיים3
.  תנאים משתנים3

. פירוט התנאים בשקף הבא

כללי

3



כלומר נולד לפני  )2019ומעלה בשנת 20שגילם  ת ישראל /תושב1.
.תושב חוץ לא זכאי למענק(. 1.1.1999-ה

, הוגש2018לשנת המס ( 1301טופס )הדוח השנתי במס הכנסה 2.
הגשת הדוח היא תנאי להגשת  –2019ואם העסק הוקם בשנת 

.  הבקשה וקבלת המענק

לפחות בכל התקופה שבין היה פעיל העסק . 3
לא 1.9.2019-העסק קם אחרי האם . 28.2.2020–1.9.2019

.  למענקזכאי 

תנאים קבועים לזכאות
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24,000=( < )גדולה  מסך 2018בשנת מעסקהחייבת ההכנסה 1.
של וההכנסה הכוללת השנתית ( בממוצע לחודש2,000)לשנה ₪  

(לחודש₪ 20,000או )₪ ( 240,000> )=ה נמוכה מסך /היחיד

בני הזוג הכוללת של שני ההכנסה החייבת –אם מדובר בזוג נשוי 2.
אם העסק  )2019-או ב, 2018בשנת ₪ 340,000( >)נמוכה מסך 

(.  2019-הוקם ב

לעומת ומעלה 25%-ירד ב3-4/2020מחזור ההכנסות בחודשים 3.
.3-4/2019המחזור לחודשים 

תנאים נוספים לזכאות
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או משלח יד והכנסת ששני בני הזוג החייבת מעסק ההכנסה 1.
כוללת גם הכנסות פטורות והפסדים מעסק  , (2-ו1תנאים )

. שקוזזו בשנת המס ולא כוללת רווחי הון ושבח

יחולקו לשנים בן בני הכנסות משותפות או פטורות שלא מעסק 2.
.הזוג באופן שווה

-3יש להשוות מחזורים בין ( 6תנאי )בדיקת ירידה במחזור 3.
.  3-4/2020-ל4/2019

יבדקו מה היה המחזור שלו ,  1.3.2019-אם העסק נפתח החל מה
-ואז מחשבים הכנסה ממוצעת בחודש מכפילים ב, 29.2.2020עד 

.   3-4/2020ואת התוצאה משווים להכנסה שתהיה בחודשים 2

:דגשים לתנאים
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איך מחשבים את סכום המענק
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הגשת בקשה למענק נעשית באזור האישי של רשות המסים לאחר  
:שלבים3-ב.  הזדהות

אזור אישי רשות המסים    googleיש לרשום ב-כניסה לאזור האישי 1.
.  ולהקיש על המלל אזור אישי

כמו בתיאום מס ושידור דוח שנתי במס הכנסה -זיהוי ורישום 2.
.   באינטרנט

להקיש על התיבה שעליה רשום  -כניסה לאזור האישי והגשת הבקשה 3.
.ולהתקדם בתהליך" מענק לעסקים לתקופת הקורונה"

איך מגישים בקשה למענק       
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כניסה לאזור האישי באינטרנט
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דף הבית–אתר רשות המסים החדש 

11



דף הבית–כניסה לאזור האישי 

12

כניסה לאזור האישי 

של אתר רשות 

המסים



לאחר ההקשה על המקש אזור האישי  
למערכתולהרשםיש להזדהות 

13



רשות  לרישום לקוח חדש באתר ליישום כניסה 
המסים לאחר שלחצתי על כניסה לאזור האישי

בדף זה יש  

לבחור בשירות  

.הרצוי

ניתן להיכנס 

/כלקוח רשום
לשחזר  /חדש

קוד משתמש  

.ולעדכן פרטים

כעת נלחץ על  

רישום לקוח  "

"חדש
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שאלות זיהוי-1שלב 

רמות 2קיימות 

גבוהה  : זיהוי

.ונמוכה

על מנת לקבל קוד  

משתמש יש למלא  

את אחד מהפרטים  

.הבאים

אם אין ללקוח את  

ל יש  "הפרטים הנ

אין לי "לסמן 

תשובות לשאלות  

וללחוץ  " אלו

15.המשך



רמה ב-שאלות לרמת הזדהות נמוכה 

על מנת לייצר קוד משתמש  

יש למלא שתי שאלות  

או  מרמת הזדהות נמוכה 

מרמת  לחילופין שאלה אחת 

ושתי  הזדהות נמוכה 

מרשימת השאלות  שאלות

.להזדהות נמוכה שבהמשך
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את תאריך הנפקת  

תעודת הזהות יש 

כפי , ספרות8להקליד ב 

שכתוב בתעודת הזהות 
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תעודת זהות ביומטרית הפעלה בפעם הראשונה

234

:משרד הפנים

*3450

12223450

1
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גרמה –שאלות לרמת הזדהות נמוכה 

במידה והוזן נתון  

ברמת  אחד 

,  הזדהות נמוכה

שנייש להזין 

נתונים נוספים 

שאלות  )בשלב זה 

לרמת הזדהות  

על מנת  ( נמוכה

להשלים את הליך 

.הרישום
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/מילוי פרטי טלפון נייד ו–2רישום לקוח חדש שלב 

ל "או דוא

בשלב זה יש להזין את  

הנייד  הטלפון מספר

ולבחור את  ל"דואאו /ו

האמצעי לקבלת קוד 

.המשתמש

לא לאשר  / יש לאשר 

קבלת הודעות אישיות  

לסמן  , מרשות המסים

אישור תקנון והצטרפות  

וללחוץ המשך

**
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מילוי פרטי טלפון נייד–2רישום לקוח חדש שלב 
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ההודעה המתקבלת לאחר פרטי הנייד 
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קוד המשתמש הקבוע המתקבל לנייד
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מילוי פרטי דואר אלקטרוני–2רישום לקוח חדש שלב 
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ההודעה המתקבלת לאחר מילוי תיבת הדואר האלקטרוני
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המתקבל לתיבת הדואר האלקטרוניקוד המשתמש הקבוע
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קוד "יש להקליד את 

אשר  "המשתמש הקבוע

התקבל לנייד או לתיבת 

הדואר האלקטרוני

"  קוד המשתמש הקבוע"את 

שהתקבל יש לאמת באתר תוך  

במידה ולא אומת הקוד  , דקות30

בכל כניסה מחודשת ישלח קוד  

.ל לאימות"חדש במסרון או בדוא
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סיום הליך הרישום

הליך הרישום  

בוצע בהצלחה  



סיום לאחר 

תהליך הרישום  

להקיש על  

מעבר לשירות  "

"  המבוקש
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עם ההקשה על  

מעבר לשירות  "

הקלד  " המבוקש

את תעודת הזהות 

קוד המשתמש  "ו

ספרות 4" )הקבוע

(  אותיות2-ו

לנייד או שקיבלת 

לתיבת הדואר  

לאחר  , האלקטרוני

מכן תתקבל  

סיסמה חד "

29"  פעמית



להקליד  כעת יש 

הסיסמא  "את 

"  פעמיתהחד 

במסרון שהתקבלה

לנייד או לתיבת 

הדואר האלקטרוני  

ולהיכנס למערכת
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הסיסמא החד פעמית  

שהתקבלה לנייד או  

לתיבת הדואר 

האלקטרוני   
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מילוי לנייד לאחר סיסמא חד פעמית שהתקבלה 

קוד המשתמש הקבוע ביישום הרצוי
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לתיבת הדואר האלקטרוני סיסמא חד פעמית שהתקבלה 

המשתמש הקבוע ביישום הרצויקוד מילוי אחר ל
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כל או לעדכן פרטי התקשרות לקוח יכול לשחזר סיסמה •

.תוך שימוש באותם עקרונות, אימת שיחפוץ

.נחסם, ביישוםפעמים 5לקוח שמזין נתונים מוטעים •

ניתן לומר ללקוחות שינסו להרשם מחר  -חסימה  שחרור •

. כי לאור פנייתם נשחרר את החסימה בלילה

:פרטים שחשוב לדעת
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בשלב זה מגיעים לאזור האישי  
בקשה למענקומגישים 

יום מהעלאת היישום  70בקשה תוגש עד –עד מתי אפשר להגיש בקשה 
.10.6.2020כלומר עד 

2019הקמת עסק בשנת -והלאה 2019אם העסק נפתח במהלך שנת 
יוכל להגיש תביעה ולקבל תשובה לגבי הזכאות רק לאחר ( 1.9.2019-עד ה)

.  10.6.2020עד –הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לא יאוחר מיום 
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"הסיסמא החד פעמית"כניסה ליישום המבוקש לאחר הזנת 
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להגשת  
בקשה  

יש  , למענק
להקיש על  

המלל מענק  
לעסקים 
בתקופת  
הקורונה



זכאי מענקלאהלקוח -הגשת בקשה 

מוצגות  
ללקוח  
סיבות 

לשלילת 
.  הזכאות
אלה  

הסיבות 
העיקריות 

. לשלילה



.לא מוגדר תושב ישראל לצרכי מס1.

. 1999נולד אחרי שנת 2.

. 2018לא הגיש דוח שנתי לשנת המס 3.

.2018לא דיווח על הכנסה מעסק בשנת 4.

או גבוהה  ( לשנה24,000)לחודש ₪ 2,000-הכנסה מעסק נמוכה מ5.
(לשנה240,000)לחודש ₪ 20,000-מ

.לשנה₪ 340,000-הכנסת שני בני הזוג גבוהה מ6.

.  טרם הוגש2018הדוח השנתי לשנת 7.

.עדיין לא נקלט במחשב2018הדוח לשנת : שלילה זמנית8.

:סיבות לאי זכאות למענק
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למענקזכאיהלקוח -תהליך הגשת בקשה הלכאר 

להמשך התהליך  
לחץ כאן

מוצג  
ללקוח  
סכום  
.  המענק

המענק  
מיועד 
לבעלי 
עסקים  
שחווים  

ירידה של 
25%לפחות 

.במכירות



הלקוח מתבקש לאשר  
:הצהרה

העסק פעיל בין       . 1
1.9.19-29.2.20

צפוייה ירידה של   .2
במחזורים בין  25%

לחודשים  3-4/19
.  2020-מקבילים ב

יודע שיידרש להחזיר  . 3
את הכסף אם לא תחול  

.ירידה בפעילות

המענק חייב במס  . 4
.  2020-ב

למענקזכאי הלקוח -תהליך הגשת בקשה 



מענקזכאיהלקוח -הגשת בקשה 
שליחת הבקשה  

.  וסיום התהליך

מוצגים  ללקוח 
פרטי חשבון 

אליו  הבנק 
מיועד הכסף  

בשלב זה  . לעבור
לא יכול לעדכן  

. !!פרטי חשבון

ניתן יהיה לעדכן  
פרטי חשבון  

אחרי חופשת  
.  פסח



זכאי  הלקוח -סיום תהליך הגשת הבקשה
למענק



הודעה על קבלת הכסף לחשבון



(  2021תוגש בינואר )2020פטור לשנת יתבקש להוסיף להצהרת עוסק –עוסק פטור 
. 2019לעומת אותם חודשים בשנת 3-4.2020בחודשים התייחסות לפעילות 

.  2019-בהמענק יחושב לפי ההכנסה הממוצעת שלו , 2019את העסק במהלך הקים אם 
.התייחסות בהצהרת עוסק פטור, בנוסף יידרש להוסיף גם הוא

.נתוני הזכאות כרגיליבדקו , הוגש2018לשנת אם הדוח -מפעילי משפחתונים 
. בנפרד בהמשךיטופלו -אם לא 

.2018כרגיל אם הגיש דוח לשנת ייבדק שותף בשותפות -שותפות

.לא זכאי למענק–עצמאי שלא ניהל ספרים או שנתפס באי רישום תקבול

ייבדק רק אחרי הגשת הדוח עד  1.9.2019ועד 2019עצמאי שהקים את עסקו בשנת 
10.6.2020.

:מקרים מיוחדים
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טרם נקבעו הכללים . יום ממועד קבלת הקביעה30ניתן להגיש תוך –השגה או ערעור 
.לאופן הגשת ההשגה או הערעור

ימים 10ימסרו תוך , כל אחד מאלה–מסירת מידע על הזכאות  וביצוע התשלום 
. ממועד קבלתם

:חשוב מאוד
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.  רק לאמת נתונים, אין למסור פרטי חשבון בנק במערכת אלא

. אין למסור מידע ללא זיהוי

.  בדואר אלקטרוני' הכנסות וכואין לשלוח פרטים על 

אבטחת מידע
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בהצלחה
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