
 
 

 ,שלוםהל לקוחתינו לק
 

הכלכלי, אנו מחוייבים לשמור על עצמינו, על   בימים קשים אלו של המלחמה בנגיף הקורונה וההתמודדות עם השלכות המשבר
 .משפחותינו, על העובדים שלנו ועל כלל הציבור

 .השמירה על הבריאות היא ראשונה במעלה, אך יש להתייחס גם לנושאים הכלכליים

 -לרשויות המס דיווח ותשלום  •
 . מרץל  26-ל  למרץ  16-ימים בדיווח ותשלום המע"מ מה   10ישנה דחייה של בשלב זה 

 .ווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסהילא חל שינוי במועדים לד

 

 שינויים נשוב ונעדכן.ככל שיהיו 
 

  – עובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה •
נדרשים   י ת ומרחב אישהתקהלו  עקב מגבלות   ואלו המנועים מלהעסיק חלק מהעובדים גרו בצו עסקים אשר נס

 ל"ת. להוציא עובדים לח

החופשה   ימים את ימי החופשה ממכסת במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים לה •
 .הצבורים לזכותם השנתית

צמצומים במקום עבודתם עקב התפשטות הקורונה, סגירה או בשל יום או יותר   30של  או לחל"תעובדים שהוצ •
 .שלא פוטרו למרות ,דמי אבטלהלעשויים להיות זכאים 

רישום ראשוני   יבצעוצפויים לחזור להיות מועסקים בתום תקופת המשבר, ו כאמור, ל"תאשר הוצאו לח עובדים •
שכת ולאחר מכן יידרשו להתייצב בל , מיד עם יציאתם לחל"תאינטרנט אמצעות הבת שירות התעסוקה בלשכ

 . (בכפוף להגעה ללשכהבית רטרואקטי)שימו לב, הרישום באתר יוכר  הרישוםמועד יום מ 14בתוך  התעסוקה

בכוונת  וכי למיטב ידיעת ובחתימתיצהיר שבו  –"הצהרה בעקבות משבר"  -על טופס הצהרה לחתום  העובד יידרש •
 .ותולשוב ולהעסיק א המעסיק

 לחודש בלשכת התעסוקה. 21-15להתייצב אחת לחודש בין התאריכים  תידרש החתימההחל ממועד  •

אתר האינטרנט בניתן להגיש תביעה גם  -להגיש תביעת אבטלה במוסד לביטוח לאומי  במקביל לרישום בלשכה יש •
  .של המוסד לביטוח לאומי

 2-אם העובד אינו מקבל דמי אבטלה, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב •
 .ל"תהחודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחו 

 

צמצום היקפי משרה, הפחתת שכר, ניצול בתקופה זו  קליםהשובעלי עסקים אשר לא הוגבלו עפ"י ההנחיות,  •
 .בורה, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום )חל”ת( וכן צמצום בכח אדם ופיטוריםיתרות חופשה צ

 :לנקוט בצעדים שכאלה אנחנו מבקשים להזכיר המבקש מעסיק

 .טרם שינוי לרעה של תנאי העסקה, לרבות צמצום היקף משרה או הפחתת שכר, יש לערוך שימוע לעובדים

ימים. חשוב להדגיש,  14ל שבעה ימים רצופים, מותנית בהודעה מראש של לפחות הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת העולה ע
 .כי במצב בו לעובד אין ימי חופשה צבורים, יהיה על המעסיק לשאת בשכרו של העובד במהלך החופשה המרוכזת

 ., עלולה להיחשב כפיטוריםללא הסכמהכפייה של חל”ת על העובד, 

 .עובד להסכמה בכתב בכל הנוגע ליציאה לחל”ת, לרבות אורך תקופת החל”תניתן ומומלץ להגיע עם ה

 .חשוב להיות שקופים עם העובדים, להסביר להם את הצורך בנקיטת הצעדים האמורים ולתעד את הדברים

 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx


 
 

 – מסלול יעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה •
הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים  על החליטההמדינה 

לעסקים קטנים ובינוניים בערבות  ההלוואותכתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן 
 מבוצע באמצעות הבנקים.ו המדינה

 :תנאי זכאות

עסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר   למימון הון חוזר המסלול מיועד להעמדת הלוואות •
 .של העסק לבין התפרצות הנגיף 

 :כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה תוגש בצירוף שני מסמכים נוספים •
 . הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף -
 .תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה -

 
 .הגבוה מבניהם -מהמחזור השנתי האחרון  ₪8% או עד  500,000 עד :סכום הלוואה מקסימלי

 .מגובה ההלוואה המאושרת 10%העמדת בטוחה בשיעור של  : בטוחות
ה )גרייס( אפשרות לדחיית תשלום הקרן ההלוואעם  שנים 5לתקופה של עד  הלוואה :תקופת הלוואה

 חודשים 6לתקופה של עד 
עבור הבדיקה  יהיו פטורים מתשלום העונים על הקריטריונים במסלול זה עסקים : עמלת הבדיקה הכלכלית

 . ₪ 250הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 
 :זמני טיפול בבקשה

 .ק הנבחרימי עבודה בבנ 9זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה במסלול זה יקוצרו לעד  -
 . הגוף המתאם יקצר ככל הניתן את זמני הטיפול בבקשות הלוואה במסלול ייעודי זה -

 

ו צופים כי בעתיד תתקבלנה עקב משבר הנגיף. אנעסקים שנפגעו לעדיין לא התקבלה כל החלטה בנוגע לפיצוי כלכלי 
 .ויותונעדכן בהתאם להתפתחב נשו ון פיצוי.החלטות וימצא מנגנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,טובהבבריאות 

 שמעון אמיר רואי חשבון

 

 


