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 ו' תשרי, תשפ"א 

 לכבוד: 

 בעלי חברות ומפעלים 

 מענק הוצאות לעצמאים בתקופת הקורונההנדון: 
.  2021עד יוני    -לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים  

ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.  בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים 
 קיים קטנים ובינוניים.  ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעס

 . מטה 2כמפורט בסעיף   קיים קטנים ובינונייםמהסוכנות לעס לרשות המקומית טרם אישור אין לפנות 

 
 העסקים שזכאים להנחה: 

לפחות במחזור   60%מיליון שקלים וחלה ירידה של  200עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד  •
 העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד. 

ל  מיליון שקלים וחלה ירידה ש  400- מיליון שקלים ל  200עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין   •
 במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.  לפחות 80%

( עד יום ד' באדר  2020בינואר    1עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף ) •
 אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.  -(  2020בפברואר   29) התש"ף

 
 להנחה:  השלבים להגשת בקשה

-https://www.gov.il/he/service/self  –הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמיים לרשות המסים באתר   .1
employed-additional-grant  

קטנים ובינוניים במשרד    יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, .2
 . םהכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלה

 באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה.  .3
 הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב.  .4

 
 אנו מציעים להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם. 

 
 עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור: 

 הנותרים ואת חיוב היטל השמירה.  5%- יהיה עליהם לשלם את ה •
 כולל, יקבלו החזר    2020ספטמבר  - 2020עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני   •
 בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש.  •

 
בא ההגשה  אופן  ועל  הזכאות  פרטי  על  נוסף  הכלכלה מידע  משרד  של  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  תר 

  והתעשייה:
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx   

 
 עובדי המועצה תמיד לשירותכם לשאלות ובירורים: 

 ghalabi@tefen.muni.il, 5691222-054  –ג'והר חלבי, גזבר המועצה  •

 meitals@tefen.muni.il ,7696679-054 –מיטל שמחון, מנהלת חשבונות  •
    

 ,בברכה                          
 מועצה מקומית תעשייתית                                        
 מגדל                            תפן                                        
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