
 

 

 

 רמת הגולן בויזמים  לעסקים עדכון 
6.4.2020 

  ריכוז הודעות והנחיות להתנהלות במשבר הקורונה

 ספיםומטעם משרדי הממשלה, המועצה וגופים רלוונטיים נ

 

 
 
 
 

 

 תמיכה:עומדת לרשותכם בכל עת לייעוץ ווקה עסתמות וזמחלקת י
 
 

 

 

 

 

עצמאים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה עשויים להיות זכאים 
לצורך קבלת המענק יש להגיש תביעה מקוונת באתר  ,₪  6,000עד  למענק מיוחד בסך של

 .רשות המסים )באיזור האישי(
תוך מספר ימים יש להיכנס שנית ולבדוק האם זכאים למענק ומה הוא גובהו, המחושב עפ"י 

 .סיםהנתונים שבידי רשות המ
ר דקות, אמור לקחת מספו מאד פשוטהוא  ך להגשת הבקשהי, ההליאופן כללב

בגלל שאינכם נכם זכאיים למענק  ם, איייתכן שלצערכם,  קלים בקשייבמידה ואתם נת
 ת רשות המסים.רכוע האישי במעשיש כשל במיד ונאים אתעומדים ב

 ם ?מה עושי
 .שלכםמציע להתייעץ עם רו"ח  .1
  corona2020@taxes.gov.il  -* או בדוא"ל  4954טלפון  ם מוקד המסים בת ער ישירוקשליצור   .2
 לחצו כאן<  שאלות נפוצות כולל אפשרות לעדכן חשבון בנק בבקשה למענק .3

 
 
 

 
בהמשך לשורת ההקלות שאישר השבוע החשב הכללי בתנאי הקרן להעמדת הלוואות 

 18,000  -לה מהתקבלו ביומיים האחרונים למעלעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה,  
 .פניות מבעלי עסקים

הערכה היא כי כבר בשבועיים הקרובים יועברו ו הפניות נמצאות בטיפול המערכת הבנקאית

 .מיליארד שקל ישירות לעסקים 2-למעלה מ

 ?מי זכאי להגיש בקשה להלוואה
 .מיליון ₪  400עסקים קטנים, בינוניים וגדולים עם מחזור מכירות שנתי של עד 

 :תהליך הגשת הבקשה   
 הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות הזנת הפרטיםמומלץ באמצעות דפדפן כרום ומחשב, 

 ."הגשת הבקשהבלחיצה על ", הנדרשים באתר משרד האוצר
 

 כל הזמן !נשארים מעודכנים 
 

 סיוע מיוחד של רשות המיסים לעצמאים מענק 

 

 

 

 

 לעסקים בערבות המדינההלוואות קרן     
 

 הגשת בקשהבה והסבר בהרחלחצו כאן ל

 אפת הוואטסצבולהצטרפות לק

 נט האינטר  אתר

 

 

 

 

 

 דוא"ל

 

 

 

 

 

 טלפון

 

 

 

 

 

 נטטרהאינ אתר

 

 

 

 

 

 להגשת בקשהחצו כאן ל

https://shaam.wizsupport.com/chat/ICR/BOT.aspx?l=44
https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period
https://chat.whatsapp.com/JwI5IzUmw9y69xQikCYgdR
https://www.golanjobs.co.il/
https://www.golanjobs.co.il/
mailto:hcl-asakim@megolan.org.il?subject=ניוזלטר
mailto:hcl-asakim@megolan.org.il?subject=ניוזלטר
mailto:hcl-asakim@megolan.org.il?subject=ניוזלטר
mailto:hcl-asakim@megolan.org.il?subject=ניוזלטר
tel:0505552431
tel:0505552431
tel:0505552431
tel:0505552431
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employers020420/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim020420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employers020420/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim020420.pdf
https://www.facebook.com/yazamut.golan/
https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/


 

 

 

 

 

עדכון ל  sms( הודעת  3.4.2020ום שישי )מי שאין לביטוח לאומי את חשבון הבנק שלו, קיבל בי
 פרטי חשבון הבנק , כדי שיוכל לקבל מקדמה או דמי אבטלה לפני חג הפסח.

 נשלחה מביטוח לאומי? smsאיך מזהים שההודעת 
 Bituah Leumi -. היא נשלחה מ1
  btl.gov.il -. הקישור בהודעה מתחיל ב2
 מי.. הקישור מוביל לאתר רשמי ומאומת של ביטוח לאו3
 

הספציפית הזו. בדרך כלל לא נדרש עדכון  רק להודעה חריגה חשוב לדעת, זו בקשה
 בשגרה. פרטים בהודעות שנשלחות

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף 
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
 ע בתקנות מס הכנסה. מלא כפי שנקב

שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך 

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

   .בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה
 

 

 

 

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

 .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
 . לילדים עם מוגבלות

                                   

 !קיבלתם את ההודעה הזו מהמוסד לביטוח לאומי? היא אמיתית

 

 

 

 תהקלה בחיוב שווי השימוש ברכב ליוצאים לחל"

 חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת 

 לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה

 לחצו כאן -קריאה בהרחבה ל

 

 לחצו כאן -קריאה בהרחבה ל

 

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


 

 

 

 

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

 .שפות, קידום אתרים ועודעסקית, תוכנות אופיס, 

 :מנצלים את הזמן והופכים את הלימון ללימונדה, בקישור המצורף

                                
 

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

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

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

  .ותועלתהמוצעים עניין 

                                 

 
 

שמחים לשתף אתכם ביוזמה חדשה של אגף התיירות ואגף תעסוקה ויזמות בחברה כלכלית 

 גולן.

שירכז בתוכו את כל העסקים בגולן ויחשוף את התוצרת שלכם בחשיפה רנט ינטאיצרנו אתר 

 ארצית וגולנית. 

 האתר מיועד לשמש אותנו במהלך כל השנה ולא רק בזמן משבר הקורונה.

 

 האתר מחולק לסוגי תוצרת וככל שיהיו בו יותר יצרנים ככה הוא יהיה יותר אפקטיבי.

יתן לבצע רכישות ישירות באתר(, כרגע הוא חושף את האתר כרגע אינו מכירתי )משמע לא נ

 התוצרת ומפנה ישירות אליכם היצרנים להזמנות.

 

 שימו לב, על מנת שהאתר יהיה שימושי אנחנו צריכים אתכם! 

 אנא הירשמו ומלאו פרטים.  –צריכים שיהיה מלא בתוצרת מגוונת 

כשהאתר יעלה לאוויר אנא שתפו ברשתות החברתיות, באתרים –צריכים להגיע לחשיפה רחבה  

 וברשימות התפוצה שלכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורסים חינמיים באתר משרד התעסוקה

 

 כאן לחצו הקורסים לעמוד לכניסה

 הרצאות חינמיות באתר משרד התיירות 

 

 כאן לחצו הקורסים לעמוד לכניסה

 אינטרנט קונים גולןאתר  – מיזם חדש 

 

 כאןלחצו  –ופס לוי הפרטים בטמיל

 

https://bit.ly/2UgfXFu
https://learn.goisrael.com/course/view.php?id=21
https://bit.ly/34dPZGb
https://bit.ly/34dPZGb

