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 מענק חודש מרץ –פיצוי לעצמאים אשר נפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה 

 

 מי זכאי

ע האם אתם זכאים ומה גובה המענק )לאופן  דכאשר נכנסים להגשת הבקשה, מקבלים מיד מי   –הערה כללית 
 הגשת הבקשה ראו בעמוד הבא( 

 או קודם  1999 מי שנולד בשנת  ✓

 )חצי שנה( 29.2.2020ועד   1.9.2019תקופה שבין העסק היה פעיל ב ✓

 ( 2019)במידה והעסק הוקם לפני    2018דו"ח שנתי למס הכנסה של מי שהגיש  ✓

   2019ביחס לדו"ח  הכל יבחן 2019-עבור עסקים שהוקמו ב ✓

היא הרווח העסקי    מעסק   ההכנסה החייבת  .₪2018 בשנת   24,000של מעל   הכנסה חייבת מעסק ✓

 זו ההכנסה שדווחה למס הכנסה בדוח השנתי.   –   ולא המחזור העסקי )הכנסות בניכוי הוצאות (  

 .₪ 240,000היתה עד   2018סך ההכנסה החייבת לשנת  ✓

, כלומר מחברים את כל ההכנסות )אם יש לך(  הכנסה מכל המקורותהכנסה חייבת כאן מוגדרת כ

מילואים תשלום עבור שירות  ו גמלה לשמירת הריון ,דמי לידההכנסות ממשכורת, קצבאות, שכ"ד, 

 לא תהיו זכאים למענק.  ₪  240,000 . אם סה"כ ההכנסות גבוהות מ מהמוסד לביטוח לאומי

 .₪ 340,000, עבור שני בני הזוג, היתה עד  2018מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת  עבור  ✓

וההכנסה של האישה ממשכורת היא   ₪2018 בשנת    150,000לדוגמה ההכנסה של הבעל מעסק היא 

 ₪ ולכן בעל העסק לא זכאי למענק. 350,000, הכנסתם המשותפת היא ₪2018 ב  200,000

ביחס לחודשים הללו בשנת  2020אפריל  -בחודשים מרץ במחזור הפעילותלפחות  25%ירידה של  ✓

 שימו לב כאן מדובר על ירידה במחזור ולא ברווח.   .2019

, המחזור בחודשים מרץ אפריל  ₪  30,000לדוגמה אם המחזור שדווח למע"מ בגין מרץ אפריל היה 

 ₪.  22,500צריך להיות נמוך מ   2020

 ין כמובן נתונים על מחזור אפריל ולכן יש להצהיר על הצפיבשלב זה א

 .הממוצע ההשוואה תעשה למחזור הפעילות 1.3.2019-עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה  ✓

 

 

 

  

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D


  

 

 

 תהליך הגשת הבקשה

 יום מפרסום רשמי(  70)  10/6/2020ניתן להגיש את הבקשה עד 

 במערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים ראשית יש לבצע הרשמה 

תראו כפתור חדש 'מענק לעסקים לתקופת הקורונה'. יש ללחוץ   ,באזור האישילאחר הרישום יש להגיש בקשה 

 עליו ולפעול בהתאם להנחיות.

 למצגת הסבר נוחה של רשות המיסים.  קישורלנוחותכם 

 

 גובה המענק

 .  2018מההכנסה החודשית הממוצעת של העסק בשנת  65%המענק יהיה בגובה  ❖

 ₪.  ₪5,200 בחודש, המענק יהיה  ₪8,000, כלומר  96,000לדוגמא, אם הרווח השנתי היה 

תר עד לתקרה של  . הכנסה גבוה יו₪  110,769. כלומר הכנסה שנתית של ₪ 6,000תקרת המענק היא  ❖

 .  ₪ 6,000בשנה תזכה במענק של  ₪  192,000

  ₪  20,000בחודש ונמוכה מ   ₪  16,000בשנה שהם  ₪ 192,000אם ההכנסה השנתית מהעסק גבוהה מ  ❖

 המענק.   ם והתוצאה תופחת מסכו 0.75ל ב  פיוכ 16,000בחודש ההפרש בין סכום ההכנסה לבין  

  2,250הם  0.75כפול   ₪ 3,000הוא  ₪ 16,000ההפרש מ   . ₪ 19,000לדוגמא אם ההכנסה החודשית היא 

 . 3,750כלומר    2,250פחות  6,000כך סכום המענק יהיה 

   ₪  3,000סכום המענק לא יפחת מ   ❖

 המענק יהיה חייב במס הכנסה ויהיה פטור מביטוח לאומי ומע"מ. ❖

דת מס  לפי פקו ניהול ספרי החשבונות של העסק המענק לא ישולם לעצמאי שהיו לו הפרות שונות בתחום ❖

 הכנסה

 מועד התשלום

יום ממועד   20  עדסה"כ  –ימים ישולם המענק  10  עדימים ממועד הגשת הבקשה תקבע הזכאות ואז  10 עד

 הגשת הבקשה

 

 קישורים:

 2020ות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק סיוע לעצמאים( התש"ף תקנ

 

  

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button
https://secapp.taxes.gov.il/srsherutatzmi/#/clientDashboard
https://www.gov.il/BlobFolder/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period/he/corona_customer-registration-and-%20identification.pptx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/hyY24665uI1TQyUXg1wKH+Qva0d+2+arjNUzPqkLNWA=
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/hyY24665uI1TQyUXg1wKH+Qva0d+2+arjNUzPqkLNWA=


  

 

 

 

 אפרילמענק חודש  –פיצוי לעצמאים אשר נפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה 

 כוללת תנאים משופרים. 2020הפעימה השניה של המענק אשר צפויה להיות משולמת בחודש מאי 

 אושר ולא ניתן להגיש בקשות.נכון למועד כתיבת שורות אלו המענק טרם 

 השיפורים הצפויים:

 הכללת שכירים בעלי שליטה  ❖

 מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת 70%-שיעור המענק יוגדל ל ❖

 שקל  10,500הגדלת המענק המקסימלי לסכום של  ❖

 מיליון שקל בשנה  1-גדלת תקרת ההכנסה החייבת ל ה ❖

 ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית ❖

 , לבחירת העצמאי2019או שנת  2018החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת ההכנסה  ❖

 יוני -תיבדק לפי חודשים מרץ  25%ירידת מחזור הפעילות בהיקף של  ❖

 

  



  

 

 

 מסלול קורונה הלוואות בערבות מדינה

 

 מי זכאי

 עסק רשום בישראל כעוסק מורשה, עוסק פטור, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה  ❖

 ₪ בשנה הקודמת  400,000,000נמוך מ  מחזור  ❖

 העסק נקלע לקושי תזרימי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה  ❖

 תנאי ההלוואה

 שנים  5עד  –החזר  ❖

 חודשים  12עד  –דחיית תשלומי קרן )גרייס(  ❖

לבעלי   8%מיליון ₪ ו  25לבעלי מחזור שנתי עד   מהמחזור האחרון שדווח 16% עד –סכום ההלוואה  ❖

 מיליון ₪. הסכום הסופי תלוי באישור הבנק  20מחזור גבוה מכך ועד לתקרת הלוואה של 

 ימים  7עד  –טיפול מהיר  ❖

 אין עמלות  ❖

₪. שימו לב כי מקבל   ₪5,000 יש להעמיד בטחון של  100,000. על הלוואה של 5%פקדון )בטחון( עד  ❖

 ערב אישית על מלוא סכום ההלוואה ואליו הבנקים פונים ראשון ההלוואה עדיין 

 בשנה הראשונה המדינה משלמת את הריבית. החל מהשנה השניה ריבית ממוצעת של   –ריבית  ❖

 ( 3.25%)  1.5פריים + 

 איך מגישים בקשה

 )דרך מערכת ההזדהות הממשלתית ראו הסבר על הרשמה בפרק המענק(  כאן להגשת בקשהלחץ  ❖

 ניתן לבחור מאיזה בנק וסניף אתה מבקש לקבל את ההלוואה מבין הבנקים המופיעים באתר  ❖

 הבנק אליו פנית ייצור איתך קשר להמשך טיפול  ❖

 

  

https://hashkalproject.force.com/hashkal/login?sc=0LE3X000000kNNJ
https://hashkalproject.force.com/hashkal/login?sc=0LE3X000000kNNJ
https://hashkalproject.force.com/hashkal/login?sc=0LE3X000000kNNJ


  

 

 

 מסלולים רגילים הלוואות בערבות מדינה

 ן להגיש כרגיל בקשות להלוואות בערבות מדינה מעבר למסלול הקורונה, נית

 מי זכאי

 עסק רשום בישראל כעוסק מורשה, עוסק פטור, חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה  ❖

 ₪ בשנה הקודמת  100,000,000מחזור נמוך מ  ❖

 איזה מסלולים קיימים

 עסקים בהקמה ❖

 מימון להון חוזר  ❖

 מימון להשקעות ❖

 מימון לייצוא  ❖

 ההלוואהתנאי 

 שנים  5עד  –החזר  ❖

 חודשים   6עד   – )גרייס( ם  דחיית תשלומי ❖

לפי הגבוה. הסכום הסופי תלוי באישור   מהמחזור האחרון שדווח ₪8% או    500,000 עד –סכום ההלוואה  ❖

 הבנק

 יום  45- כ –טיפול  זמן  ❖

וואה ואליו  . שימו לב כי מקבל ההלוואה עדיין ערב אישית על מלוא סכום ההל 25%פקדון )בטחון( עד  ❖

 הבנקים פונים ראשון 

 נתון למו"מ מול הבנקים –ריבית  ❖

 ש"ח  250אגרת בקשה  ❖

 איך מגישים בקשה

 מידע מפורט  לחץ כאן ל ❖

 משני הגופים המתאמים  את הבקשה מגישים לאחד  ❖

ניתן לבחור מאיזה בנק וסניף אתה מבקש לקבל את ההלוואה מבין הבנקים: בינלאומי/אוצר החייל, לאומי,   ❖

 מזרחי או מרכנתיל 

 

  

https://govextra.gov.il/mof-gloans/?fbclid=IwAR2mQGWuOZPuCAhsZV9AOo_tmv6PJmS3HTHBrF98Xo5rm7QxJ6TIvlPb-AE
https://govextra.gov.il/mof-gloans/?fbclid=IwAR2mQGWuOZPuCAhsZV9AOo_tmv6PJmS3HTHBrF98Xo5rm7QxJ6TIvlPb-AE
https://govextra.gov.il/mof-gloans/?fbclid=IwAR2mQGWuOZPuCAhsZV9AOo_tmv6PJmS3HTHBrF98Xo5rm7QxJ6TIvlPb-AE


  

 

 

 קרן הלוואות לעצמאים בנק הפועלים ולהב

 לעצמאים בלבד. ₪   10,000להב )לשכת ארגוני העצמאיים( בשיתוף עם בנק הפועלים מעמידים הלוואה עד 

 מי זכאי

 עצמאים בלבד )לא חברות(  ❖

 לקוחות בנק הפועלים  ❖

 תנאי ההלוואה

 שנים  5עד  –החזר  ❖

 חודשים   6עד   – )גרייס( ם  דחיית תשלומי ❖

 ₪   10,000 עד –סכום ההלוואה  ❖

 מיידי  –זמן טיפול   ❖

   3.25% –ריבית  ❖

 איך מגישים בקשה

 מידע מפורט  לחץ כאן ל ❖

 

  

https://www.bankhapoalim.co.il/he/general-messages/message-11
https://www.bankhapoalim.co.il/he/general-messages/message-11
https://www.bankhapoalim.co.il/he/general-messages/message-11


  

 

 

 

 למי מותר לעבוד

שימו לב שאין מדובר בציטוט של הוראות החוק אלא במידע כללי בלבד ועל כן בכל מקרה של ספק יש לבחון  

 את הוראות החוק המדוייקות !!!

 

 .למעט אם נאמר אחרתככלל, אין איסור עבודה בימים אלו ואין צורך באישור מיוחד כדי לעבוד   .1

 

 )גם לא מבית מגורים(:  אינם רשאים לפעול עסקים אלו  .2

בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים  נים למעט חנויות מזון, קניו •

 . מסעדות יכולות להפעיל משלוחים בלבד. בקניון

דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי,  •

ה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספריי

רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה  -גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא

אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר  

 . מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית

  שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב •

 דוכן בשוק קמעונאי  •

 

 בשירות משלוחים בלבד:  רשאים לפעולעסקים אלו  .3

 מסעדות •

 מעבדות תיקון מכשירים )למעט מוצרי תקשורת ומחשבים(  •

 בתי עסק שנותנים שירותים לא חיוניים  •

 כל יתר החנויות  •

 

מטר בין אנשים שאינם גרים באותו מקום,    2בכפוף למגבלות כניסה )מרחק  רשאים לקבל קהלעסקים אלו  .4

 (:4-אין להכניס יותר מאשר מכפלת כמות הקופות הרושמות הפעילות ב

 מקום למכירת מזון  •

 בית מרקחת •

 חנות אופטיקה  •

   חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה •

 מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים  •

 

 



  

 

 

 

לאחר   )למעט אם פועלים בקניון( רשאים לפעולשעיקר עיסוקם מכירה או שירות בתחומים הבאים עסקים  .5

 ששלחו לרשות המקומית הצהרה:שוידאו שעומדים בכל הדרישות ו

 ציוד מידע ותקשורת;  •

 ציוד אודיו ווידאו;  •

 מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;  •

 טקסטיל לבית;  •

 וכית; כלים ממתכת, צבעים וזכ •

 שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה; •

 רהיטים; •

 מוצרי חשמל וגז ביתיים; •

 כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;  •

 חפצי תרבות ופנאי;  •

 ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה; •

 ציוד ספורט ואופניים;  •

 כלי נגינה;  •

 מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;  •

 רפואיים; אבזרים  •

 מכבסה; •

 מתפרה; •

 סנדלרייה.  •

תשאול לקוחות,     -עיקרי הדרישות )הדרישות המלאות מפורטות בתקנות הגבלת הפעילות קישור בסוף הסעיף( 

מדידת חם, משמרות עובדים קבועות, מינוי עובד ממונה על ענייני קורונה, שמירה על היגיינה, מחיצת מונעת  

 כמות לקוחות מכסימלית לכל קופה רושמת.  רסס בין מוכר ללקוח, שמירת מרחק,

 נוסח ההצהרה לרשות מופיע בתוספת השניה לתקנות הגבלת הפעילות קישור בסוף הסעיף

 

יש לשמור על   – עבודה בבית לקוח )טכנאים וכו'( מותרת למעט אם נאסר במפורש על תחום העיסוק  .6

 מגבלות המרחק. 

 

ובדים שיכולים להגיע פיזית למקום העבודה. המגבלה קיימת מגבלה על כמות הע –הגבלת מספר עובדים  .7

ממצבת העובדים לפי הגבוה. אין מגבלה על כמות העובדים שעובדת מחוץ    30%אנשים או   10היא עד 



  

 

 

 לעסק בין אם מהבית ובין אם נהגים, טכנאים וכו'. 

 

טים קישור  בכפוף לעמידה ב"תו הסגול" לפרניתן להגדיל את מספר העובדים  –הגדלת מספר עובדים  .8

 לתקנת הגבלת מספר עובדים בסוף הסעיף.

 בתקנות עצמן יש פירוט עיסוקים לגביהם מגבלות כמות העובדים הנ"ל לא חלות.  .9

 
 מקורות: 

צמצום התפשטות נגיף הקורונה  תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם המגבלות הוא ב
 2020-החדש(, תש"ף

 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 
 
 

  

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_266.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_264.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_264.doc


  

 

 

 הבטחת הכנסה

במידה והכנסתכם )של שני בני הזוג ביחד( נמוכה או שכלל אין לכם הכנסה, ניתן לבחון את הזכאות לקבלת  

   . ת הבטחת הכנסהקצב

 בבדיקת ההכנסה לוקחים בחשבון את הכנסת שני בני הזוג ועל שניהם לעמוד בתנאי הזכאות. 

בקשה להקטנת  בהכנסות יש להגיש לעצמאי, נלקחת בחשבון ההכנסה המדווחת לביטוח לאומי, אם יש ירידה 

 מקדמות 

 י קצבאות:תש מותקיי

 הבטחת הכנסה
נכים, נפגעי קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כגון חולים, 

 .עבודה או מובטלים, ושאינם זכאים לתשלומים על פי תוכניות אחרות
 

 השלמת הכנסה
קצבה חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת  

 .למחיה )השלמה לשכר נמוך, לדמי אבטלה, לתשלום מזונות ועוד(
 

 מי זכאי
 ת שנתיים ברציפותתושב ישראל לפחו ❖

 20מעל גיל   ❖

 בטבלהסכום הכנסה נמוך מהמפורט  ❖

 ₪   41,373-אין בבעלותך רכב בשווי גבוה מ  ❖

 להירשם בשירות התעסוקהעל שני בני הזוג   ❖

לא    -תיכוני, ישיבה, מוסד תורני ומוסד להכשרת כוהני דת -מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה: מוסד על ❖
  .זכאי לקצבה להבטחת הכנסה

 

 מה גובה הקצבה
 לקישור הבא היכנסי   לבדיקה בהתאם למצבך האישי

 

 מה עושים
 

 לבדוק את הזכאותראשית מומלץ 
 הקישורלצורך הגשת הבקשה לחצו על 

 
 
 

 קישור לפרטים נוספים היכנסו ל
 

 

  

https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/tikun.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/tikun.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/separate.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx


  

 

 

 

 נושאי משכנתאות

הבנקים למשכנתאות מאפשרים דחייה של מספר חודשים בהחזר המשכנתא.   –דחיית תשלומי משכנתא  ❖

   לפרטים יש לפנות לבנק ממנו לקחת את המשכנתא.

משמעות דחיית התשלום היא שמספר חודשים לא מחזירים לא ריבית ולא קרן. בזמן ההקפאה הריבית 

 תר.תשלומים הם יהיו גבוהים יועם סיום ההקפאה הממשיכה להיות מחושבת כך ש

עפ"י הנחיית בנק ישראל, הבנקים רשאים לאשר הגדלת המשכנתא   –הלוואה לכל מטרה במשכון דירה  ❖

 לפני משבר הקורונה(.    50%משווי הנכס )במקום   70%לכל מטרה עד לשיעור  

 המשמעות היא שניתן לקבל הלוואה במשכון הבית בפריסה לשנים רבות.

טובים מתנאי המשכנתא וכן כי יש לשקול בכובד ראש את  שימו לב שתנאי ההלוואה עלולים להיות פחות 

 משמעות המשכון שכן במידה ויהיה קושי לפרוע את ההלוואה בית המגורים יימצא בסכנה. 

 
  



  

 

 

 ארנונהפטור מ

 . 2020 מרץ עד מאי  ונה עסקית לשלושה חודשיםיינתן פטור מלא על ארנ ❖

  חה שלם לתת פטור מלא על חודשים אלו לתת הנ במקו ימים( 10)תוך  כל רשות מקומית יכולה להחליט  ❖

 אך בפריסה אחרת(  25%- זה למעשה שווה לש על התעריף השנתי ) 25%

 :)רשימה חלקית, לרשימה המלאה ראו בתקנות( למעט נכסים אלו  בנכס עסקיהפטור יינתן למי שמחזיק  ❖

o מי שעובד מהבית לא יקבל פטור(  מגורים( 

o חקלאי 

o ח ות ביטו בנקים וחבר 

o ות מערכות סולארי 

o  ,ת מוצרי היגיינה, מעבדות לציוד  חנויות אופטיקה, מכירמקומות למכירות מזון, בתי מרקחת

 תקשורת

הפטור אמור להינתן אוטומטית מבלי צורך לפנות לרשות. במקרה שלא מתקבל יש לפנות לרשות המקומית   ❖

 לברור 

 

 ( 13)ראו החל מתקנה   קישור לתקנה המלאה

  

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/297_032.htm#Seif10


  

 

 

 מידע נוסף

 

ניתן יהיה לקבל החזר חלקי על מקדמות מס הכנסה אשר   –טרם אושר סופית   –החזר מקדמות מס הכנסה  ❖

 2020 מרץ-שולמו בגין חודשים פברואר

 דחיית מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה בחודשיים   ❖

 30/6/2020  –ליחיד שלא חייב בדוח מקוון 

 30/7/2020  –ליחיד שחייב בדוח מקוון, חברה, מלכ"ר 

 2020דחיית דיווח ותשלום מע"מ ינואר פברואר   ❖

 18/5/2020  –למי שמדווח דו חודשי 

 26/3/2020  –למי שמדווח חד חודשי 

 15/5/2020לתאריך   2020לום ביטוח לאומי לעצמאים בגין חודש מרץ דחיית מועד תש  ❖

 ראו כאן מתן אפשרות להקטין את מקדמות ביטוח לאומי   ❖

 י רישיונות להפעלת עסק בכל הרשויות המקומיות יוארכו באופן אוטומט ❖

רישיונות להפעלת עסק מול משרדי הממשלה השונים יוארכו באופן אוטומטי. כגון: אישורי כבאות, משרד   ❖

 הבריאות, הגנת סביבה ועוד 

 וטפת. ההיתרים יוארכו אוטומטית בחודשיים נוספיםאין צורך בחידוש היתרים להמשך הפעילות הש  ❖

 כל אישורי הייבוא יחודשו באופן אוטומטי, ללא צורך במתן אישור חדש ❖

ה, למידע  הקפאה של חלק מהליכי הגביי רשות האכיפה והגבייה הודיעה על  –הקפאת הליכי אכיפה וגבייה  ❖

 באתרים הרשמיים לבדוק מדוייק על הליכים אשר רלוונטים לכם מומלץ 

  

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx


  

 

 

 

 קישור למידע מאתר משרד האוצר
 

 לפרסום מידע משרד האוצר לחצו כאן 
 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/useful_information_corona/he/Corona_files_useful_information_corona.pdf

