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 ,לקוחות יקרים

 

   .הכריזה על מענק סיוע לעצמאים )פעימה שניה( לחודש אפריל הממשלה

 

הקריטריונים למענק לשכירים בעלי שליטה עדיין לא נקבעו סופית, והמתווה עצמו דורש 

 .אישור בחקיקה

 

 ,כאשר הפרטים יתבהרו נידע אתכם בהתאם

 

 ,בברכה

 

 .רואה חשבון -דוד בן יעקב 

 

 

 !מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית

 

אפריל )בפעימה השניה ראש הממשלה ושר האוצר קבעו כי מענק הסיוע לעצמאים לחודש 

על פי הסיכום, אוכלוסיות נוספות יהיו זכאיות למענק, ואף  של המענק( יורחב משמעותית.

 .יבוטלו קריטריונים וסכום המענק יגדל

 

 .עדיין לא סוכמו הקריטריונים לגבי שכירים בעלי שליטה -הכללת שכירים בעלי שליטה  .1

 .בת החודשית הממוצעתמההכנסה החיי 70%-שיעור המענק יוגדל ל .2

 .שקל 10,500הגדלת המענק המקסימלי לסכום של  .3

 .מיליון שקל בשנה 1-הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל .4

 .ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית .5

, לבחירת 2019או שנת  2018ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת  .6

  



 .העצמאי

 .יוני-תיבדק לפי חודשים מרץ 25%היקף של ירידת מחזור הפעילות ב .7

 

 .אלף עצמאים צפויים להיות זכאים למענק 600-לאור זאת, למעלה מ

 בארנונה לעסקים 25%אושר: הנחה של 

 

 .אושר היום סעיף נוסף בתכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה

 

בתשלום  25%שיפעלו למתן הנחה בגובה של  סיכמו ואישרו שרי האוצר הפנים אתמול

חודשי פטור מתשלום. ההנחה תיושם  3, המשקפת 2020הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 

 .אחרי חג הפסח

  

    

 מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול

 

מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול בהתאם לסעיף 

)ב( לחוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח העבדה ולצמצום פערים חברתיים )מענק 16

 .2007 -עבודה(, תשס"ח 

 

על פי סעיף זה "זכות למענק לפי חוק זה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך 

לשם תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק, לפי פסק דין של בית  שהיא, אלא

משפט או של בית דין מוסמך; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מענק ששולם לפי הוראות 

 .ימים מיום ששולם כאמור 90לחשבון הבנק של העובד, במשך  12סעיף 

  

    

חשבות, ניהול כספים, ניהול תזרים מזומנים, שירותים פיננסיים לחברות סטארט אפ 

ולחברות בינלאומיות, ניהול חשבונות נאמנות, ניהול כספי קבוצות רכישה ופיקוח על 

 חשבונות בנק וחשבונות ניירות ערך ופקדונות

    

 ין דורותניהול נכסים למשפחות והעברת נכסים ב - FAMILY OFFICE שירותי

    

דוחות כספיים, תכניות עסקיות, תקציב, תכניות ביצוע השקעות ובדיקת כדאיות 

 השקעות

    

 פעילות בתחום גיוס האשראי והמימון

    

 "שירותי ניהול לספורטאים, מועדונים, אגודות ועמותות –ביזנספורט "
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