
 

 

 

 גולן בויזמים  עדכון לעסקים 
8.4.2020 

  ריכוז הודעות והנחיות להתנהלות במשבר הקורונה

 ספיםומטעם משרדי הממשלה, המועצה וגופים רלוונטיים נ

 

 
 
 
 

 

 מחלקת יזמות ותעסוקה עומדת לרשותכם בכל עת לייעוץ ותמיכה:
 
 

 

 

 

 

 8.4.2020מיום  – דכון לעצמאים ובעלי שליטהע
על פי הסיכום: ,  ה ושר האוצר קבעו כי מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותיתראש הממשל

 .אוכלוסיות נוספות יהיו זכאיות למענק, יבוטלו קריטריונים וסכום המענק יגדל
 

צמאים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה עק להוכרז על מענ, דוע, בשבוע שעברכי
 .₪  6,000זכאים למענק מיוחד בסך של עד ויהיו ממשבר הקורונה 

 
ד שקל לטובת הרחבת מענק הסיוע מיליאר 1-הוחלט להקצות סכום נוסף של כ ,כעת

מיליארד שקל. זאת על מנת שהפעימה הבאה  4לעצמאים, כך שסך הסיוע הישיר יעמוד על 
של מענק הסיוע תורחב בצורה משמעותית, בכפוף לאישור הממשלה, הן מבחינת היקף הסיוע 

 :והן מבחינת אוכלוסיית הזכאים, בהתאם לפירוט הבא
  .ההכללת שכירים בעלי שליט .1
  .מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת 70%-שיעור המענק יוגדל ל .2
  .שקל 10,500הגדלת המענק המקסימלי לסכום של  .3
  .מיליון שקל בשנה 1-הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל .4
 .ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית .5
, לבחירת 2019 או שנת 2018ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת  .6

  .העצמאי
  .יוני-תיבדק לפי חודשים מרץ 25%ירידת מחזור הפעילות בהיקף של  .7
 

החג ים נוספים ככל הנראה רק לאחר  ופרט  כלליותכעת רק בהוראות  ובר  דהעובדה, כי מלאור  
 .שמיי, אציע להתאזר בסבלנות לפרסום הרהשנ

 
תר רשות המסים, עלמנת להיות רשמו לאזור האישי שלכם באה, למי שטרם עשה זאת,  עד אז

 בוא העת.מוכנים ב
 לחצו כאן< שאלות נפוצות כולל אפשרות לעדכן חשבון בנק בבקשה למענק ל

 
 
 

 נשארים מעודכנים כל הזמן !
 

  ליטהלעצמאיים לבעלי שעדכון  – 8.4.2020עדכון מיום 

 

 

 

 

 לחצו כאן להסבר בהרחבה והגשת בקשה

 להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ

 אתר האינטרנט 
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 טלפון

 

 

 

 

 

 אתר האינטרנט
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https://www.facebook.com/yazamut.golan/


 

 
₪ עבור ילדים,  500שלם, באופן אוטומטי ובלי צורך בהרשמה, מענק בסך י ימואלה חוטיבה

 .אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות
 ?וכמה מי מקבלי המענק ועיקר

)שזכאי לקצבת ילדים  18ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו  500מענק בסך  - ילדים
 :ילדים למשפחה 4מענק ישולם לכל היותר עבור ה .בחודש אפריל(

 ₪  500 –ילד אחד  •
 ₪  1,000 – שני ילדים •
 ₪  1,500 –שלושה ילדים  •
 ₪  2,000 –ארבעה ילדים ומעלה  •

 .הילדים קצבת משולמת שאליו הבנק לחשבון ישולם המענק, ❤שימו 

 אזרחים ותיקים 
( ומקבלים 67וגברים מגיל  ₪62 ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה )נשים מגיל  500מענק בסך 

 :ת מהקצבאות האלהעבור חודש מרץ או אפריל לפחות אח
 קצבת אזרח ותיק- 
 קצבת שאירים )מעל גיל פרישה(- 
 קצבת תלויים בנפגעי עבודה- 
 
 
 

 

 

 

 .מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול
 

לדברי מנהל רשות האכיפה והגבייה, תומר מוסקוביץ, מדובר בהסדר הוגן במיוחד בשעת 
 .חירום

קופת החירום לא מוטלים עיקולים חדשים ולא ממומשים כספים במערכת יובהר, כי בת
 לפועל. ההוצאה

 .אשר לעיקולים שכבר הוטלו, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול העיקול
 

 
 
 

 

 

המפקחת על הבנקים קוראת לציבור לנהוג באחריות, לשקול היטב את צעדיו ולהיזהר מפני  ▪
 .הסנקציות והמחיר הכלכלי הכבד העלולים לנבוע מאי פירעון שיקים

רשות האכיפה והגבייה מדגישה כי אמנם בשל מצב החירום הושהו פתיחת התיקים והליכי  ▪
דו; אך אין בכך כדי למחוק את החובות או הגבייה בשל חובות, לרבות בשל שיקים שלא כוב

 .למנוע את ההליכים לגבייתם בהמשך
הפיקוח על הבנקים מבהיר את משמעות הנחיותיו להשהות את הטלת ההגבלות, ובמיוחד את  ▪

 .ולא בביטול סופי של ספירת השיק לצורך הטלת הגבלה בהשהיה זמנית העובדה שמדובר
 
 
 

 טוח הלאומימענקים ע"י הביתן מ – חדש     
 

 יםמעיקולמוגן  – איים מענק לעצמה

 

 

 

 פרעון צ'קיםאי  – מחיר כלכלי וסנקציות 

 

 

 צו כאןלח -פרטים נוספים ל

 צו כאןלח -פרטים נוספים ל

 צו כאןלח -פרטים נוספים ל

https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/500grant.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/news/corona-update-07042020/he/ikul-maanak-07042020.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/7-4-2020ba.aspx


 

 
 

 
עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי  

הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש 
זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש ,  ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו

 מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. 
יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך שווי שימוש יחסי  

 .החודש
הנחיות אלה ניתנות במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, 

   .בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה
 

 

 

 

 
מפרסמת, בתיאום עם הביטוח הלאומי, הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת   רשות המסים

 .הזכאים לדמי אבטלה
 לא יידרשו לערוך תיאום מס נוסף עבור דמי האבטלה.היוצאים לחל"ת , 

קלות אלו מיטיבות עם כלל העובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים אבטלה, ובפרט עם הורים לילדים והורים ה
 . מוגבלותלילדים עם 

                                   

 

 

 

אנגלית משרד התעסוקה פתח קורסים חינמיים אונליין ביניהם; אקסל, אקסל למתקדמים, 

 .עסקית, תוכנות אופיס, שפות, קידום אתרים ועוד

 :מנצלים את הזמן והופכים את הלימון ללימונדה, בקישור המצורף

                                
 

משרד התיירות מעמיד בימים אלו עבורכם, העוסקים בענף התיירות, סדרת הרצאות מקוונות 

עם מיטב המרצים בתחומם. בין היתר יוצגו כלים לשדרוג תשתיות עסקיות,   ZOOM ומפגשי

בכלים שיווקיות, דיגיטליות, כלכליות ותפעוליות. הנכם מוזמנים להצטרף, אנו תקווה כי תמצאו 

  .המוצעים עניין ותועלת

                                 
 

 

 הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב ליוצאים לחל"ת

 חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת 

 לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה

 קורסים חינמיים באתר משרד התעסוקה

 

 כאן לחצו הקורסים לעמוד לכניסה

 משרד התיירות הרצאות חינמיות באתר 

 

 כאן לחצו הקורסים לעמוד לכניסה

 לחצו כאן -קריאה בהרחבה ל

 

 לחצו כאן -קריאה בהרחבה ל

 

https://bit.ly/2UgfXFu
https://learn.goisrael.com/course/view.php?id=21
https://www.gov.il/he/departments/news/pa_020420_2
https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-1
https://www.gov.il/he/departments/news/sa290320-1


 

 
 

 

 אתר "קונים גולן" עלה לאוויר!  - השקה חגיגית 
אם חשקה נפשכם בתוצרת גולנית משובחת עד פתח הבית, הגעתם למקום  

 הנכון.
האתר קונים גולן מרכז עבורכם מוצרים תוצרת הגולן ישירות מהמגדלים / יצרנים  

 ללא פערי תיווך. 
 י, מסייעים לעסקים משפחתיים ונהנים מתוצרת איכותית! קונים מקומ

   – כל הפרטים כאן 
www.buy-golan.org.il 

 

 
 

 ו ... לכולנ שמח  בריאות וחג פסח  
 

 

 "קונים גולן"אתר אינטרנט  – מיזם חדש 

 

http://www.buy-golan.org.il/

