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 בנושא:
 הארכת מועד תחילת החזר המענקים לעצמאים  

 
 של חברי הכנסת:

משה אבוטבול, רות וסרמן לנדה, עאידה תומא סלימאן, מיכל שיר סגמן, יואב קיש, אבי מעוז  
 ומשה גפני 

  
  

ראש הכנסת והסגנים -, החליטו יושב2022בפברואר  28ביום כ"ז באדר א' התשפ"ב, 
את הצעותיהם של חברי הכנסת משה אבוטבול, רות  להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה

וסרמן לנדה, עאידה תומא סליאמן, מיכל שיר סגמן, יואב קיש, אבי מעוז ומשה גפני 
 זר המענקים לעצמאים.חבנושא הארכת מועד תחילת ה

בראשות חה"כ מיכאל מרדכי התכנסה הוועדה  )2022 במרץ 8(  ה' באדר ב' התשפ"בביום 
  ולהסקת מסקנות.לדיון ביטון, 

בישיבה השתתפו: נציגי משרד האוצר, רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,  
לשכת ארגוני  –לה"ב משרד המשפטים, משרד התיירות, התאחדות המלאכה והתעשייה, 

העצמאים והעסקים הקטנים, מרכז השלטון המקומי, נשיאות המגזר העסקי, התאחדות 
רועים, שירות התעסוקה, נציגי בעלי העסקים, פורום העצמאים מבית בעלי אולמות וגני אי

ההסתדרות, מורי תל"ן העשרה וחוגים, תנועת העצמאיים, ארגון חברות ההסעה, איגוד 
  המוסכים, העמותה לצמצום פערים חברתיים והתאחדות האיכרים והחקלאים בישראל.

  

  בתום הדיון התקבלו ההחלטות האלה:

ביוני   30-רד האוצר ורשות המסים על כך שעד ההבהרה של משהוועדה מברכת על ה .1
סים להתחיל אכיפה היא תחול רק על המקרים שבהם לא יתחליט רשות המואם  2022

סים תבחן י. כמו כן, עד למועד זה רשות המ10%היו הפסדים או שהיה הפסד של עד 
ירידה של געו בלה למקרים הגבוליים של עסקים שנפילאפשר התייחסות מק דרכים 

הוועדה מבקשת לקבל הבהרות אלו  במחזור ותגבש מדיניות בעניין. 39%עד  37%
 בכתב בתוך שבועיים. 

  

 



 

 

דרך למנוע פגיעה בעסקים זעירים הנאבקים יסים לבחון הוועדה מבקשת מרשות המ  .2
על הכנסה מתבססים  תנודתיות בהכנסות אוהמתאפיינים בעל קיומם ובעיקר אלו 

 עונתית. 

הוועדה קוראת למשרד האוצר ליישם ללא שיהוי את התכנית החדשה לסיוע בגל  .3
מבקשת כי המשרד יבחן נוסף על כך הוועדה עליה הכריז. עם זאת, שהאומיקרון 

שהמחזורים שלו נפגעו גם בירידה נמוכה יותר, של  לעסקר מדרגות סיוע וליצ אפשרות
 ולכלול בו 2022שים ינואר ופברואר גם מעבר לחוד וכן להרחיב את הסיוע 30%-25%

, אשר גם בהם נפגעו עסקים בעקבות 2021גם סיוע עבור החודשים האחרונים של שנת 
 וריאנט האומיקרון. 

 

 
 המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום: 

  באדר ב' התשפ"ב  ו'

  2020במרץ  9


