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 03.202052.תאריך: 

 

 לכבוד

 לקוחות המשרד

 א.ג.נ.,

 

 כלכלית עם נגיף הקורונהעדכונים בנושא ההתמודדות הבנושא:  4חוזר מס'  הנדון:

אשר ניתן לעיין בהם  בנושא: התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה של משרדנו 3-ו 2 1,ים מס' בהמשך לחוזר

 עדכונים נוספים:  הרינו להביא בפניכם, באתר משרדנו

 

 מסלול מימון הון חוזר -מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה .1

בוצעו מס' שינויים והקלות בתנאים לקבלת  לשכת רואי החשבון בישראלבעקבות פניות של  .א

שינויים להלן ההלוואות בערבות המדינה מהקרן  להתמודדות עם הקורונה במשרד הכלכלה. 

 וההקלות בתנאי ההלוואות:

 ע"י הבנקים עד למתן האישור סופי לקבלת ההלוואה. הלוואות גישוריצירת מנגנון של  •

בגוף זמני הטיפול  -ואה אצל הגוף המתאםלקבלת הלו בבדיקת הבקשהזמני טיפול קיצור  •

 ימי עסקים. 9עד  ובבנק הנבחרימי עסקים  5יהיו עד  המתאם

 .עבור הבדיקה הכלכלית המשולמת למדינה עמלותפטור מתשלום  •

 .10%במקום  מגובה ההלוואה %5בשיעור של עד  בטחונותהעמדת  •

 שנים. 5-ולא רק הלוואות ל הלוואות לזמן קצרניתן לקבל גם  •

 ממועד העמדת ההלוואה עד שנהלתקופה של פשרות לדחות את החזרי ההלוואה )"גרייס"( א •

 .במקום חצי שנה

לחובות שוטפים טרם תתייחס רק  לרשויות המסההצהרה בדבר החוב השוטף של העסק  •

 תחילת משבר הקורונה.

, תחזית רווח שאלון לבקשת הלוואה , בין היתר,בעת הגשת הבקשה יש להגישחשוב להדגיש כי  .ב

בחינת צרכי האשראי , תצהיר על מחזור מכירות של החברה שאינו  והפסד ותזרים מזומנים לצורך

 ) שהתהוו טרם משבר הקורונה( מיליון ש"ח ועל כך שאין לחברה חובות לרשויות המס 100עולה על 

 .שאינם מוסדרים וחוות דעת רו"ח על תצהיר החברה

נדרשים בהגשת הבקשות להלוואות ו/או מילוי שאנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או סיוע  .ג

 נתונים כספיים. 
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 הקטנת מקדמות לביטוח לאומי הגשת בקשה ל -עצמאים .2

בקשה באמצעותנו ) המייצג( תם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש סעובדים עצמאים שהכנ

 .מקוונת להקטנת מקדמות ביטוח לאומי

 זכאות לדמי אבטלה -עצמאים )פרילנסרים( בתחומים: אמנים,מורי דרך, מרצים, מדריכים ומורים .3

עצמאים בתחומי עיסוק המפורטים לעיל שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות עקב משבר  .א

 .יכולים להיות זכאים לדמי אבטלההקורונה, 

יש להירשם באתר שירות התעסוקה ולאחר מכן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר ביטוח  .ב

 לאומי.

  .קום העבודהל ממלאים שיש לצרף אסמכתאות על ההכנסות של העצמאי כולל פרטים  .ג

 דמי אבטלה לעובדי משק בית .4

יכולים להיות זכאים לדמי שנאלצו להפסיק את עבודתם עקב משבר הקורונה,  עובדי משק בית .א

 אבטלה. 

ניקיון, טיפול בקשישים, ילדים וחולים הזקוקים להשגחה, סוגי העבודות הנכללות במשק בית:  .ב

 . משותף ) המעסיק הוא ועד בית(, נהג פרטי, שומרעבודות ניקיון וחצרנות ברכוש 

 ולא בביתו של מבצע העבודה. לעבודה המתבצעת בביתו של המעסיקיודגש כי הכוונה  .ג

 .15.3.20-ייחשב כאילו הוא נרשם ב 31.3.20מי שיירשם עד יש להירשם באתר לשכת התעסוקה.  .ד

ולציין בסיבת הפסקת העבודה: לאחר מכן, יש להגיש תביעה באופן מקוון באתר ביטוח לאומי 

( 1514השעיה מעבודה. לתביעה יש לצרף אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ושכר )טופס בל/

 ולציין שהפסקת העבודה היא עקב משבר הקורונה.

ם שבסדר היום וכי אין במידע חיוניימטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים הרינו להדגיש כי  .5

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן 

 חלקי.

ר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות משיך לתת מענה מלא, מהיממשרדנו פועל ו .6

הנדרשים והנחיות משרד הבריאות הישראלי. נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות 

האיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו, גם אם נאלץ לעבוד מהבית בהתאם להנחיות שיפורסמו 

ואנו ניתן מענה מלא  עות הדואר האלקטרוני או טלפוניתלציבור. ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצ

 .ומקצועי לכל פניה

 

 אנו מאחלים לכם בריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.
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 בכבוד רב, 
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