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 תוכן עניינים 
 

 דמי בידוד 

  ות בקש ת נפתחה האפשרות להגש •
 ם ילדמי בידוד לעצמא

 החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים •
 

 מענקי קורונה 

מענקי סיוע לעסקים שנפגעו בגל  •
  מיקרוןוהא

הסיוע עבור   יענקהורחב מעגל מ •
   לעסקיםהוצאות שכירות 

 

 ביטוח לאומי 

 תחזוקת העסק בחופשת לידה  •

אושר סופית כפל קצבאות בחישוב   •
 דמי אבטלה 

 

 מס הכנסה 

הצעת החוק להסדרת נקודות הזיכוי  •
 לעולים חדשים

בקשות לוועדה רפואית להקלות  •
חדש יוגשו בממשק מקוון  במס

 עם הביטוח הלאומי שותףמ

 

 ובדים העסקת ע

 מתנות לחג הפסח •
 

 עוסקים פטורים 

 ממה פטור עוסק פטור? •
 

 מענק עבודה 

הכפלת התוספת למענק עבודה  •
 באופן חד פעמי 

 דו"ח שנתי 

 רשימת מסמכים לדו"ח השנתי  •
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 דמי בידוד לעצמאים ות ל בקש  תנפתחה האפשרות להגש 
 

 .לעצמאים דמי בידודות לבקש ת נפתחה האפשרות להגש
  הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק דמי בידוד לעצמאים. על פי 

הלאומי בביטוח  הרשומים  עצמאים  עובדים  החדש,  ש החוק  בבידוד,  אשר  הו 
 .עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי

 
רטרואקטיבי הוא  הבידוד  ימי  עבור  למשרד   התשלום  שדווחו  בידוד  ימי  עבור  רק  ויינתן 

 . הבריאות
 

 סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד 

 .לחולה או טיפול בבן משפחה חסר ישעהיית בבידוד עקב חשיפה אם  •

או אם הילד מעל   16אם הילד מתחת לגיל    :חובת בידוד של ילדך היית בבידוד עקבאם   •
נה שיש  אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומ  16גיל  

 .לה ילד שהיא מטפלת בו

 .חזרת מנסיעת עבודה בחו"ל, ונאלצת להיכנס לבידודאם  •

ששהו ע • מאומתים  עקב בבידוד    צמאים  חולים  התאריכים    היותם    –  14.02.22בין 
 .(הקבועים בחוק)בכפוף לכל הקריטריונים זכאים לקבל דמי בידוד    21.12.21

 
 : סכום דמי הבידוד

 בחוק. הקבועים₪ ליום על פי הקריטריונים  214 -₪   570: סכום דמי בידוד
 
 

 לחץ כאן לדמי בידוד לעצמאים להגשת בקשה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/bidod-hore.aspx
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx
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 החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים 
 

הוראת  פי  הת   -  על  בצו  הקורונה,  והשעה  בתקופת  כלכלי  לסיוע  ישלם  כנית 
הלאומי ששהו    הביטוח  שלהם  לעובדים  שכר  ששילמו  למעסיקים  בידוד  דמי 

  .בבידוד
 

על   הבריאות  למשרד  דיווחו  העובדים  שלגביהם  ימים  עבור  רק  יבוצע  התשלום  החזר 
 .2231.05.20-עד תאריך ה  הימצאותם בבידוד ובמקרה הצורך גם על כך שילדם נמצא בבידוד

 
 ?איזה מעסיק זכאי לתשלום

 פעיל,   שלו  הניכויים  שתיק  מעסיק  .בבידוד  שהייתו  עבור  מחלה  ימי  שכר  לעובד  ששילם  מעסיק
 .עובדים העסקת  על ודיווח

 
 ?עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום

 .כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה -עובד ישראלי שעובד בישראל 
 תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר.עובד זר או  

 
 סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד לעובד:

 שהיה בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה.עובד  •

הילד מתחת לגיל   םהזכאות היא א  - עקב חובת בידוד של ילדו  עובד ששהה בבידוד •
חל גם   אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור  16הילד מעל גיל  או אם   16

 .על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו

 .עובד שחזר מחו"ל ממדינה שבה עבד בשליחות מעסיקו •
 

 :דיווח למשרד הבריאות 

 .למעסיקו העתק מהדיווחהעובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש  •

התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי   •
 העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.  

ימים שלפני   4אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור  •
 .מועד הדיווח

 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/bidod-hore.aspx
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 :בדלעו חישוב דמי הבידוד
 

 :הבא באופן יחושב הבידוד תקופת   עבור התשלום
 

רק עבור  המעסיק יקבל תשלום עבור היום הראשון - המלא  הראשון הבידוד  יום עבור •
 .31.1.22עד   21.12.21 -תקופת בידוד מ

 

  ששילם הבידוד יום עבור מהתשלום 100% יקבל המעסיק - השני הבידוד  יום עבור •
 .לעובד

 

 -תשלום לפי מספר העובדים בעסק )נכון ל המעסיק יקבל-  הימים יתר עבור •
 :(, לפי הפירוט הבא1.8.2020

 

 יום עבור מהתשלום 75%יקבל  -עובדים או פחות  20מי שמעסיק   .1
 .ששילם לעובד  הבידוד

 
 יום עבור מהתשלום 50%יקבל  -עובדים  20-מי שמעסיק יותר מ .2

 .ששילם לעובד  הבידוד
 

בבידוד   השוהים  בידוד  עובדים  דמי  לתשלום  זכאים  אינם  מאומתים  חולים  היותם  בגין 
 כמפורט להלן, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה.

 
 . גם "בעלי שליטה" יהיו זכאים לדמי בידוד כמו עובדים שכירים

 
 

 ם לחץ כאן מי בידוד ששולמו לעובדידלהגשת בקשה עבור החזר 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/default.aspx
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  סיוע לעסקים שנפגעו בגל האומיקרוןמענקי  
 

הודיע   האוצר  השר  מקיף,    28.02.2022-בתאריך  מענה  לעסקים  יינתן  כי 
בתשלום אחד הכולל: מענק סוציאלי, מענק השתתפות בהוצאות קבועות, מענק  

 עידוד תעסוקה ופטור מארנונה. 
 

 :  תנאי הזכאות 
המענק ינתן לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון באופן שהוביל לירידה במחזור בהיקף של  .1

  .2019פברואר  -לעומת ינואר 2022פברואר -בחודשים ינואר 35%-מעל ל
 חודשי(. –אלף ש"ח )דו   600תקרת סכום הסיוע תעמוד על  .2
יקבעו להם מחזורי בסיס כפי שנהגו   2021-ו  2020עסקים חדשים שנפתחו בשנים   .3

 בגלי התחלואה הקודמים.
 

 :סכומי המענקים
 

 מענק  מחזור שנתי 

 ש"ח  3,000 אלף ש"ח  50עד 

 ש"ח  3,750 אלף ש"ח   100עד 
 ש"ח  4,600 אלף ש"ח   150עד 

 ש"ח  5,400 אלף ש"ח   200עד 

 ש"ח  6,900 אלף ש"ח   250עד 

 ש"ח  8,100 אלף ש"ח   300עד 

 אלף ש"ח   600עד  מילון ש"ח 60עד 

 
 

 . בכנסת  בתהליך חקיקההמענקים החדשים נמצאים  
 . בהמשך כשיפורסמו פרטים נוספיםנעדכן 
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שנפגעו עקב משבר   הוצאות שכירות לעסקיםעבור  רחב מעגל מענקי הסיוע וה
 הקורונה 

 

את הרחבת מענקי הסיוע עבור הוצאות שכירות  שרי האוצר והכלכלה אישרו  
 לעסקים שנפגעו עקב משבר הקורונה.

 

בשנת   • העוסק  ששילם  השכירות  הוצאות  היקף  כי  מ2020נקבע  יפחת  לא   ,-80% 
 .הנהוגים כיום( 90%)במקום   2019השכירות ששילם בשנת מהיקף הוצאות 

 

לצורך עמידה בתנאי הזכאות, יוכרו הוצאות שנפרסו על פני תקופה רחבה ולא הוצאות   •
 בלבד.  2020עבור שנת  

 

)כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף  שקל למטר    100גובה המענק שישולם יעמוד על   •
 מענק לעסק.אלף שקל  120ועד   להסכם שכירות(

 

המ • מרשות  שהתקבלו  המענקים  המענק יסך  על  יעלה  לא  השכירות  וממענק  סים 
 המקסימלי שנקבע למענק הוצאות קבועות. 

 

 29.5.2022  למענק   המועד האחרון להגשת בקשות  •
 

 ם לחץ כאןלהגשת המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניי
 
 

 תחזוקת העסק בחופשת לידה 
 

לבצע פעולות לשימור ותחזוקת העסק    תוכל עובדת עצמאית בחופשת לידה  
 ידימהמשרה שלה מבלי שתיפגע זכאותה לדמי לידה, על    25%בהיקף של עד  

 אישור לתחזוקת העסק מהביטוח הלאומי. קבלת  
 

 כנ"ל לגבי גברים עצמאיים שחולקים את חופשת הלידה עם האם.
 

 לידה באתר הביטוח הלאומיהת ששת בקשת אישור לתחזוקת העסק בחופלהג
 

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%AA,-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9D.aspx
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 אושר כפל קצבאות בחישוב דמי אבטלה 
 

על פי החוק החדש,  . נרחבת בחישוב דמי האבטלה ההחוק להקל סופית אושרה 
  . טוח הלאומיית דמי אבטלה עם קצבאות אחרות מהבקיזוז קצביבוטל 

 
הכנסה, ומזונות,  -נכות, אזרח ותיק, שאירים, הבטחת מי שמקבל קצבת  כלומר,  

 . זו מזו אלא כהכנסה מעבודה. כך הקצבאות לא יקוזזו -דמי האבטלה כקצבה  ולא יחושבו ל
 

  , וכעת חוקק שעה אשר נקבעה מפרוץ משבר הקורונה-כהוראת עד כה ביטול הקיזוז אושר  
 כחוק קבוע. 

 
 

שנייה ושלישית את הצעת החוק להסדרת נקודות  עדת הכספים אישרה לקריאה ו         
 הזיכוי לעולים חדשים

 

הכוללת   החוק  הצעת  את  ושלישית  שניה  לקריאה  אישרה  הכספים  ועדת 
הארכת   תוך  חדשים,  לעולים  במס  הזיכוי  נקודות  של  יותר  ארוכה  פריסה 

 התקופה בשנה נוספת, ומתן נקודת זיכוי נוספת במסגרת זו.
 

שינ מציעה  החוק  הארכהצעת  של  לעולים    הוי  המס  הטבות  מדרג  ושינוי 
ניסיון מלמד כי מרבית העולים אינם מממשים את הטבת המס מסיבות המכיוון שחדשים.  

שונות, ובהן קושי בהשתכרות באופן יציב בתקופה זו, למידה באולפן או הכנסה נמוכה שאינה  
 מגיעה לרף המס.  

 
מוצע להאריך את תקופת הזכאות לנקודות זיכוי בשנה ולקבוע כי בשנה הראשונה מעלייתו 

 עולה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת.  הלישראל יהיה 
 
 
 
 
 



 רואת חשבון -בלה טל 

 
 

עם הביטוח הלאומי  בקשות לוועדה רפואית להקלות במס יוגשו בממשק מקוון משותף  
 

המ הלאומי,ירשות  והביטוח  חדש    סים  ממשק  ללקוחות  השיקו  המאפשר 
בגין   במס  הקלות  לצורך  הנכות  שיעור  את  תקבע  רפואית  שוועדה  המבקשים 
פיזית  בהגעה  צורך  ללא  הבקשה  הגשת  תהליך  את  לנהל  רפואית,  מוגבלות 

 .תוך התנהלות מול שני הגופים במערכת מקוונת אחת  למשרדים, 

רפואית לפטור ממס הכנסה באופן מקוון,  מאפשרת הגשת בקשה לוועדה  המערכת החדשה
העברתה בממשק ישיר למס הכנסה ולביטוח הלאומי יחד עם כל המסמכים הנלווים, דו שיח  
מקוון עם מס הכנסה והביטוח הלאומי בנוגע לטיפול בבקשה, חיווי מלא ללקוח על סטטוס  

ו במערכות  הוועדה  החלטת  הטמעת  הוועדה,  החלטת  של  מקוונת  קליטה  מתן  הבקשה, 
 .אישורים באזור האישי ללקוח, בשני הארגונים

 
בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך הקלות במסים, על ידי ועדה רפואית של המוסד  להגשת 

 לביטוח לאומי
 
 

  תנות לחג הפסחמ
 

נוהג מקובל החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדים מתנה   לחג, אך זהו 
מתנה לחג נחשבת ל"טובת הנאה" שמקבלים העובדים מהמעסיק. על   במשק. 

כן, על פי פקודת מס הכנסה, ההטבה כולה חייבת במס. כלומר, עבור המעביד,  
המתנה שניתנה לעובד מהווה הוצאה מוכרת לצורכי מס ועל העובד לשלם מס 

 הכנסה מלא עבור שווי המתנה.  
 

ומע עבורם במידה  )שילם  בקנייתם  הנחה  וקיבל  לעובדים,  מתנות  מרוכז  באופן  רכש  סיק 
פי עלות   לחייב את העובדים במס על  יוכל  בפועל סכום הנמוך מערכם הממשי(, המעסיק 

 המתנה בפועל ולא על פי ערכה.
 
 
 

 

 

https://www.gov.il/he/service/itc169a
https://www.gov.il/he/service/itc169a


 רואת חשבון -בלה טל 

 
 

 עוסק פטור  
 

 ממה פטור עוסק פטור במע"מ?
במע"מ, עוסק פטור לא יצטרך לשלם מע"מ על  לאחר פתיחת תיק עוסק פטור  

זו, עוסק פטור לא   עסקאותיו, ויהיה אסור עליו לגבות מע"מ מלקוחותיו. מסיבה 

נזכיר    יהיה רשאי להוציא חשבונית מס ללקוחותיו, אלא קבלות בלבד.  כי תקרת  ונציין  כמובן 

 ₪.  102,292 ההינ 2022עסקאותיו של עוסק פטור לשנת המס  

 
 פטור עוסק פטור במע"מ? ממה לא 

 מתשלום מס הכנסה. •

של השנה החדשה בגין השנה   30.01-מחובת דיווח ההכנסות למע"מ פעם בשנה, עד ה •
 חודשי. -הקודמת, לעומת עוסקים מורשים שמחויבים לדווח באופן חודשי או דו

 מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. •
 
 

   באופן חד פעמיהכפלת התוספת למענק עבודה 
 

תוכפל התוספת   האומיקרון,  גל  בעקבות  כחלק מהצעדים שהכריזה הממשלה 
שקל    1,600סכום התוספת הממוצעת עומד על  למענק עבודה באופן חד פעמי.  

 שקל בשנה(.   800בשנה לעובד )במקום  
 
אלף העובדים הזכאים למענק עבודה )מס הכנסה שלילי( יקבלו תוספת חד פעמית של    300-כ

. על מנת להקל על הזכאים גם מבחינה תזרימית, ישולמו  2022למענק בגין עבודה בשנת    40%
 .לשם יישום המהלך יקודם תיקון חקיקה .מקדמות בחודש יולי בגין המענק המשוער

 
 באופן חד פעמי  הכפלת התוספת למענק עבודה

 

לאחר תוספת   נוכחי 
 קודמת

לאחר הכפלת  
 התוספת

 ש"ח  5,600 ש"ח  4,800 ש"ח  4,000 מענק ממוצע מענק שנתי 

 ש"ח   12,348 ש"ח   10,584 ש"ח  8,820 מענק מקסימלי מענק שנתי 



 רואת חשבון -בלה טל 

 
 

 2021רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת          
 

 : 2021  נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת רשימת מסמכים 
 
  .שלכם ושל בן/בת הזוג 106טפסי  •
  .אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל •
 .אישורים על הפקדות לקרן השתלמות  •
  ם.אישור על תשלום לביטוח חיי •
  ודה.אישור על תשלום לביטוח אובדן עב •
  .אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים •
 .ומות קבלות על תר •
 . 867טופס  –אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל  •
 .אישורים על הכנסות מפנסיה/קיצבה •
 .עבור הכנסות משכר דירה למגורים -חוזי שכירות  •
דמי לידה, דמי מילואים, דמי  )אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי  •

 י(. אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומ
 .אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל •
במידה   -אישורי תושב )אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה  •

  (.ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס
לרבות   2021מידע בדבר מכירות מטבעות קריפטוגרפים, במידה ובוצעו בשנת   •

 מידע על עלויות ומועדים של רכישת המטבעות.
 .ולא צויינו 2021אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת   •

 

 

 

 

 

 

 

 המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי 
    2022 אפריל תחילת חודשלונכון 

 


