
 
 

 
 

  

   23.03.2020    

 

 

 ,לקוחות יקרים

 

אנו המייצגים שלכם מול רשויות המס מוגדרים כמקצוע חיוני למשק במסגרת התקנות 

 .לשעת חירום

 

 .אנו כאן כדי לעדכן אתכם ולסייע לכם ככל הניתן

 

 –עדיין לא יצאה הודעה רשמית בקשר למתווה הפיצויים לעצמאים שימו לב, 

 .נעדכן בהמשך

 

 .נמשיך לשלוח לכם עדכונים בהתאם לצורך וההנחיות

 

 ,שנדע ימים טובים יותר

 

 .חשבון תרוא - ה טללב

 

 

  



 
 

 
 

 

 הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום

 

של האוכלוסייה בישראל הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום לצמצום התנועה 

 .כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה

 

במסגרת התקנות צומצמו והוגבלו הפעילויות במרחב הציבורי ונקבעו הגבלות על 

 .ימים 7פעילויות המסחר, הבילוי והפנאי לתקופה של 

 

  

 הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי

 

 : לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט להלן

 

חנויות ומעלה או שהשטח הכולל של החנויות  10קניון וכן מתחם קניות הכולל . 1

מ"ר, ולמעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות  3,000במתחם עולה על 

 .שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצוי בקניון או במתחם כאמור

 

יה, פארק מים, גן חיות, דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחי . 2

ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות 

אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת 

מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת , ומקום 

כהגדרתם בחוק  –"גן לאומי" ו"שמורת טבע"  -טרקציה תיירותיות; לעניין זהשיש בו א

 .גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

 

 אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים הבאים

  

מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ  –בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון  .1

 .לבית האוכל

למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי  מקום .2

 .כל אלה –היגיינה 

 

 2המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן , על שמירת מרחק של 

מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך 

 .בו יש תוריסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור ש

 

המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום 

  



 
 

 
 

 .אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים

 

 :2חנות שאינה בסעיף   .3

 

לקוחות לכל היותר לכל קופה  4בכל עת ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של 

 .רושמת פעילה

 

 2ל הניתן, על שמירת מרחק של המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככ

מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך 

   .יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור

 

המחזיק או המפעיל של החנות ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום 

 .יםאחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקר

 

 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 

 במשקהשירותים החיוניים 

 

 :הנחיות למקומות עבודה אשר ממשיכים לפעול

 

מכוח האדם  30%-המגזר הפרטי יעבוד במתכונת מצומצמת עם הגבלה ל. 1

 .בו זמנית

 

עובדים לא צריכים לצמצם את מצבת כוח האדם, בתנאי  10עסקים עם עד . 2

 .מטר 2על הוראות משרד הבריאות של שמירת מרחק של  שיקפידו

 

 .ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות כלל מקומות עבודה. 3

 

   מועד הדיווח והתשלום למע"מ

 

 2020מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 

 :עודכנו ויהיו כמפורט

 

חודשי , נדחה עד -מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו .1

 .2020באפריל  27 -הלתאריך 

  

https://drive.google.com/open?id=1iO0tdXrPFO19QjIOVN_FgcEPjgxBCSb7
https://drive.google.com/open?id=1pCn6Zg6ppvl7I5-xjc6Ta6qC_RBudVWN


 
 

 
 

 

 

חודשי, הינו בהתאם לארכה  -מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד .2

 .2020במרץ  26 -שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה

 

 מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי

 

 .דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל. 1

 

 .פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל .2

 

הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית  .3

 .הטיפול בעיקולים קיימים

 

בנוסף חשוב לזכור כי, עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את 

 .המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו

 

  

 הקלות נוספות

 

 .דחייה בחודש של תשלומי הארנונה העסקית –ארנונה עסקית  .1

 

 .דחיה בתשלומי מים –מים . 2

 

חברת חשמל: אפשרות לדחיית חשבונות חשמל לעסקים קטנים ובינוניים ובכללם  .3

 יום. במהלך תקופת  30-בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר הזקוקים לכך ב

 

 הלקוחות לא ייפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים."גרייס" זו 

הפסיקה חברת החשמל ניתוק צרכנים חייבים מחשמל עד  15.3.2020החל מיום 

 .להודעה המלאה - לחלוף המשבר

 

 .תשלומים לספקים מיד עם אישור החשבוניתהקדמת  –תשלומי המדינה לספקים . 4

 

  

https://www.gov.il/he/departments/news/hakalot_17032020


 
 

 
 

 

 הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

 

בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים כחלק מההיערכות למאבק בנגיף 

הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג 

 .30.04.2020עד ליום  31.03.2020-בתאריך ה

 

  

  2019ם על תאומי מס משנת הארכת תוקף אישורי

 

בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים כחלק מההיערכות למאבק בנגיף 

הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום 

ולא יאוחר מיום  2020,עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי  2019שנת המס 

13.06.2020. 

 

יהיו תקפים עד לתשלום משכורת מאי  2019על כן, אישורי תאום מס שהונפקו בשנת 

גם  2019.המעסיקים מתבקשים לכבד אישורי תאום מס שתוקפם פג בשנת  2020

 .2020מאי  -למשכורות ינואר

 

  

 לא תתקיים קבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע"מ

 

תתקיים קבלת קהל ביחידות מס הכנסה ומע"מ למעט , לא 2020במרץ  19החל מיום 

מקרים חריגים כביטול עיקולים. רשות המסים תמשיך להעמיד לרשות הציבור ערוצי 

 .פניה דיגיטליים וטלפונים בהם ניתן יהיה לקבל שירות

 

  

 הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות

 

מפרסמת יחידת רשם העמותות במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, 

ורשם ההקדשות ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות בנושאים המפורטים בהמשך, 

 .לשם הקלה על ציבור העמותות והחברות לתועלת הציבור

 

,בהתאם להוראות חוק העמותות וחוק החברות,  2019מועד הדיווח השנתי לשנת 

  



 
 

 
 

הצורך בארכה נוספת, בהתאם .הרשם יבחן את  2020ביולי  31ידחה בחודש, ליום 

 .להתפתחויות במשק

בהתאמה, אף לוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הארכות שתואם עם לשכת רואי 

החשבון, ידחו בחודש. גם במקרה זה, הצורך בארכה נוספת יבחן בהתאם 

 .להתפתחויות במשק

 

ניהול ,על ידי עמותות אשר קיבלו אישור  2019מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנת 

 31,במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים", ידחה בחודש ליום  2021תקין לשנת 

,או עד למועד הארכה השלישית, בהתאם להסדר הארכות שיקבע עם  2020ביולי 

 .לשכת רואי החשבון

 

 לחוזר

 

 חוזר נוסף

 

 דחיית הלוואות ומשכנתאות על ידי הבנקים

 

 בנק לאומי .1

חודשים )כולל הקרן, הריבית  3 -מציע אפשרות להקפיא את תשלומי המשכנתא ל

 .בגין ההקפאהוההצמדה(, ולקבל פטור מלא מעמלה 

 לפרטים נוספים באתר הבנק

 

 בנק הפועלים. 2

הקפיא את תשלומי המשכנתא )קרן וריבית( לתקופה של עד שלושה למציע אפשרות 

 .חודשים

 לפרטים נוספים באתר הבנק

 

 בנק דיסקונט .3

חודשים. לפרטים ניתן ליצור קשר עם מוקד  3ניתן לדחות את תשלומי המשכנתא עד 

 .המשכנתאות

 לפרטים נוספים באתר הבנק

 

 בנק מזרחי .4

 .חודשים ללא עמלה 4תשלומי המשכנתא לתקופה של עד  דחיית אפשרים

 לפרטים נוספים באתר הבנק

  

https://www.gov.il/BlobFolder/news/17_03_20/he/note.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/coronavirus-assocciations/he/assocciations-2.pdf
https://www.leumi.co.il/Lobby/Mortgage-time-out/37496/
https://www.bankhapoalim.co.il/he/mortgage#3898
https://www.discountbank.co.il/DB/private/mortgage-changes
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Bank/mortgage-category/mortgage-managing/pages/mortgage-break.aspx


 
 

 
 

 

   הוצאת עובדים לחל"ת עקב משבר הקורונה

 

יום יוכלו לקבל  30לחל"ת מיוזמת המעסיק למשך תקופה שעולה על  עובדים שיצאו

 .על פי עמידה בתנאי הזכאות -דמי אבטלה 

 

תקופת  -העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה על פי תנאי זכאות שמוגדרים בחוק  .1

 .החודשים שקדמו הופחתה לשישה חודשים 18מתוך  12האכשרה שהייתה 

 

דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה העובד יוכל להתחיל לקבל  .2

 .שלו

 

ישירות לביטוח הלאומי מתוך מערכת השכר עבור  100טופס  על המעסיק לשדר. 3

 .עובדים שהוצאו לחל"ת בשל משבר הקורונה

 

תביעה לדמי אבטלה ולהגיש לביטוח  - 1500 \על העובד למלא את טופס בל .4

 .1500 \טופס בל - ם און לייןהלאומי בסניף הקרוב למקום מגורי

 

העובד ידרש למלא טופס הצהרה על "חופשה ללא תשלום בעקבות משבר" של . 5

 .טופס הצהרה לחופשה ללא תשלום בעקבות המשבר - שירות התעסוקה

 

עקב איסור ההתקהלות בציבור, על העובד להירשם און ליין באתר משרד . 6

 :התעסוקה ובאתר הביטוח הלאומי

 מה און ליין באתר משרד התעסוקהלהרש

 .להגשת תביעה לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 

עובדים עצמאיים או פרילנסרים, לא זכאים לדמי אבטלה.עם זאת, ישנן מספר . 7

 :עצמאים שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה של עובדיםקבוצות 

 

 .כל המידע מפורט בקישור הזה - מורי דרך *

 

 מדריכים, מרצים ומורים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה *

 .כל המידע מפורט בקישור הזה- 

 

כל המידע מפורט  - אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה *

 .בקישור הזה

  

https://drive.google.com/open?id=1pXZTuaRyb5zTZR3pUE0Lop0cTqdc5nmu
https://drive.google.com/open?id=1beQdg_b7Piq9MZy--49NwrNFcJdVkm4w
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/moreid.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/martzim.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/omanim.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/omanim.aspx


 
 

 
 

 

 

הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים  .8

הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את  לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

 .רה או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונהפעילות החב

 

 .טבלת חישוב דמי אבטלה .9

 

למעסיקים הפונים לקבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק  הנחיות. 10

 .עבודת נשים לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות וירוס הקורונה

 

 עובד שנדרש להיות בבידוד / עובד שילדו נדרש להיות בבידוד

 

היעדרות מעבודה בתקופת בידוד תיחשב כהיעדרות בשל מחלה כפי שהוסדר בצו של 

 .הבריאותמשרד 

 

אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות אלא למלא את 

 .לתעודת המחלה הגורפת - תעודת המחלה הגורפת לפי צו בריאות העם

 

השהייה האחרונה באחד מיעדי הסיכון וככל שלא התפתחו לאחר מועד  15-ביום ה

 .תסמינים, ניתן לחזור לעבודה ולפעילות רגילה

 

 

  

    

    
 

   2020.0332.-ונכון לתאריך ה הידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי

 
 

https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/masokim-korona.aspx
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/masokim-korona.aspx
https://drive.google.com/open?id=1TuE-i21GwEdz811uBhXuk-5ivp0XeMBk
https://drive.google.com/open?id=1OzBB8wIbUgtrwoMOgHJmjmj7uj--qkZF
https://drive.google.com/open?id=1OzBB8wIbUgtrwoMOgHJmjmj7uj--qkZF
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf
tel:0507484644

