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 ,מכובדנו שלום וברכה
 
 

 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) 2019נגיף הקורונה החדש  הנדון:

 

(, להלן עדכוני רגולציה, NCOV 2019בעניין נגיף הקורונה החדש ) 3.4.2020בהמשך למאמרנו מיום 

 :פורסמו בימים אלונוספות ש תקנות, והנחיות

 קורונההנגיף  -תקנות שעת חירום הגבלת פעילות  .א

פורסמו תקנות לשעת חרום המגבילות את הפעילות על מנת לצמצם את  21.3.2020ביום 

, 3.4.2020, 30.3.2020, 25.3.2020התפשטות נגיף הקורנה. תקנות אלו עודכנו בימים 

 , בהדרגה הוחרפו ההגבלות. 6.4.2020

יוטל אחר הצהריים  14:00שעה ב (7.4.2020החל מהיום )יום ג'  ות החדשותהתאם לתקנב

במרחב  יוטל סגרתושבים בשכונות מסוימות בירושלים, על יישובים. הו סגר על כלל הערים

ליל  ערב יום רביעימחר . בערב 20:00בשעה  מוצש"קשיוגדר להם. הסגר הכללי יימשך עד 

החג מוצאי  ,עד למחרת אחר הצהרים 14:00משעה  שאר בביתולהי ואחד על כל אחדהסדר, 

 .ערבב 19:00 שעהב

 שווי רכב צמוד בעת חופשה ללא תשלום .ב

, עובד שהוצא לחל"ת והחזיר רכב צמוד 2.4.2020בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 

שווי שימוש ברכב באופן לו ייזקף למעסיק בעת היציאה לחל"ת ו/או במועד מאוחר יותר, 

רכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי בהם ה בחודשימים יחסי ל

שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה 

 .וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש

עובד , ולא לפי מועד יציאת המועד החזרת הרכב למעסיקשווי השימוש יחושב כאמור, לפי 

 . לחל"ת

 ות והגבלות בתחום הייצוא וייבוא בישראלהקל .ג

פורסם צו "תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין" כהוראת שעה לפיו  2.4.2020ביום 

נקבעו הקלות לגבי המצאת מסמכים העדפה )תעודת מקור ותעודת תנועה( ולגבי הצהרות 

יבוא מארץ בעת חר מי סלהסכ םבלת פטור ממכס בהתאקלימים כתנאי יבוא בתנאים מסו

מקור, גם אם היצואן אינו יצואן מאושר בהתאם להוראות הסכם הסחר הרלוונטי, או סכום 

 לצו המלא לחץ. החשבון גבוה מהקבוע בהסכם הסחר לעניין הגשת חשבון הצהרה

 

https://cdn-media.web-view.net/i/xtjtsh8h/_______________________________________________-1912.pdf?&~nfopt(fileDistorted=7033479516459018&uploadEmbeddedImages=1)
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 שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר לבעלי עסקים מענק .ד

שר האוצר הכריז על מתן הקלות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים )דהיינו כאלה המאוגדים 

 ים. ויימם מסיאכעוסק פטור ו/או מורשה( בהתאם לתנ

 70ניתן להגיש בקשות לקבלת המענק בתוך  קובעות כי נות החירום שאושרו בממשלהתק

(. לצורך קבלת המענק, ניתן להגיש תביעה 2020באפריל  2ימים מיום פרסומן ברשומות )

בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים. בדיקת הזכאות 

רשות המסים ומוצגות באזור האישי. המענק ישולם על ידי עות מבוצ קוחישוב סכום המענ

 לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק. 

, עצמאים שהגישו בקשה לקבלת המענק עד 5.4.2020בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 

ך במהל גלפני החיקבלו את הכסף לחשבונם  ונמצאו זכאים, 12:00בשעה  6.4.2020ליום 

 .10.6.2020בקשה לקבלת המענק ניתן להגיש עד ליום . (6-7/4/2020) ושלישי מים שניהי

, אם 2019או בשנת  2018המענק מחושב לפי ממוצע חודשי של ההכנסה החייבת מעסק בשנת 

 העסק החל לפעול בשנה זו.

 תבלידיעתכם, המענק חייב בתשלום מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי, ככל הכנסה חיי

  ת.אחר

 תנאי הסף: יקרלהלן עי

 (.2019שנים לפחות )בשנת  20העוסק בן  .1

זור האישי )בשלב זה לא ניתן לבצע זאת ע"י בא -באתר רשות המיסים  רישום .2

העסק  29.2.2020על העוסק להצהיר כי בתאריך  המייצגים ויש להרשם באופן עצמאי(.

 ת. ובכנס ירידה ההיה פעיל ובעקבות התפשטות הנגיף בשנה הקרובה צפוי

יש להגיש דוח שנתי עבור  2019ואם החל לפעול בשנת  2018העוסק הגיש דוחות לשנת  .3

 . מומלץ להגיש את הדוח מוקדם ככל הניתן.2019 שנת

 . 29.2.2020 -ל 1.9.2019עסק פעל ברצף, לפחות בתקופה שבין ה .4

דשים ה לחוואבהשו 2020אפריל -לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ 25%ירידה של  .5

עבור עסק שהחל לפעול . והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופה זו 2019ה בשנת לא

 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע. 1.3.2019-לאחר ה

 :תקרת ההכנסה .6

בות הכנסות משכ"ד למגורים הפטורות )לר 2018הכנסתו החייבת והפטורה בשנת  •

סדים ופטורים, היתה וז הפי קיזפנמרווח הון( לולמעט הכנסות משבח מקרקעין ו

 סות משותפות של בני זוג יחולקו שווה בשווה.ש"ח. הכנ 24,000-240,000בין 

 ש"ח. 340,000של משק הבית הינם עד לתקרה של  2018בשנת החייבת  ההכנס •

ש"ח זכאי למענק  192,000-240,000יתה בין החייבת מעסק ה עוסק שהכנסתו •

 מופחת.

האישית  וי, כל אחד בהתאם לתקרת הכנסתלקבל פיצו יםים זכאבני זוג עצמאי •

 בכפוף לתקרת הכנסת תא משפחתי.

ועד  ש"ח 6,000מענק בסך של עד  בגין חודש אפריל, ה בתנאי הסףבהתאם לעמיד

לעיל(, כנמוך. לגבי  6מעסק ומשלח יד )ראה תנאי  החייבת המהכנס 65%לתקרה של 

 3,000 -בסך שלא יפחת מ ק מופחתענש"ח מ 192,000-240,000עוסק שהכנסתו בין 

 .לחץ כאןלהגשת תביעה  .ש"ח

https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period
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 קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה .ה

הכריז על , משרד האוצר על רקע התפרצות נגיף הקורונה, 31.1.2020מור במאמרינו מיום כא

יוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים סכבערבות מדינה הלוואות  העמדת

פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים  גרתבמס כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף

  ובינוניים בערבות המדינה.

 :תנאי ההלוואה

 ודשים.ח 12עד קרן ה תשלומידחית  שנים, 5 עד –פריסה  •

 25מהמחזור לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד  16% -לעודכן  –סכום ההלוואה  •

עלי מחזור שנתי גבוה יותר ועד סכום מקסימלי מהמחזור לעסקים ב 8% -לו .ש"חליון ימ

 ליון ש"ח.ימ 20של 

מדובר חל מהשנה השנייה ההריבית משולמת ע"י המדינה. בשנה הראשונה  -ריבית  •

 .1.5%של פריים + צעת יבית ממבר

 ימי עסקים. 7 –ימי טיפול  •

 .5%עד  –פקדון  •

  כאןלחץ  –דע ופרטים ימל

 איע"י חברות האשר וחותיהםים מלקהקפאת גביית תשלומים של עסק .ו

רות כרטיסי האשראי פיתחו כלי כי חבהודיע, בנק ישראל יית לשכת רואי חשבון מענה לפנכ

בלי לבטל את כל מ לבטל תשלום בודד מתוך עסקה בת מספר תשלומים שמאפשר לבתי העסק

קשתו לבטל את כלל החיובים של בית העסק להודיע לחברה הסולקת על בעל העסקה. 

 רים ברשימה.או על חיובים מוגדו/יו לקוחות

עסקאות המחויבות  .הביטולסקה ו/או בגין בגין ע תבעמללא יחויב עוד צוין כי בית העסק 

 על בית העסק לא לשלוח את החיוב כלל. –באמצעות הרשאה לחיוב הכרטיס 

 חוזרים של רשות שוק ההון .ז

 :יםבנושא ,וזרים, בין היתרמספר חוחסכון פרסמה בימים האחרונים רשות שוק ההון ביטוח 

 .לחץ כאן -לצפיה  קעות, רישוי, שירותים פיננסים וכו'.ניהול הש

 וקאבטחת מידע בעבודה מרח .ח

חברות אבטחת המידע בעולם מדווחות על התגברות רבה של מתקפות האקרים בצל מגפת 

מוש הקורונה. האקרים מנצלים את העבודה מהבית, מרחוק מהמשרד, ואת התגברות השי

וכנות זדוניות ראי ולשתול תלגנוב מספרי כרטיסי אש הויות,במספר תחומים, כדי לגנוב ז

 )"רשעות"(.

 כדלהלן:ספר ערוצי תקיפה מרכזיים מ אותרובתקופה זו 

הצלחת האפליקציה הביאה האקרים להתחזות לאתר התוכנה  - Zoomאפליקציית  •

 .יפיםזוכדי לשתול תוכנות כופרה בנכנסים לאתרים מ

ן יות ( ומחנוzoom.usתר הרשמי )מהא רק ZOOMלהוריד תוכנת  - הפתרו

 ציות הרשמיות.האפליק

https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/
https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/
https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/
https://mof.gov.il/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A9%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F+-+%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA+%28165%29
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 )המשך( וקאבטחת מידע בעבודה מרח .ח

• VISHING - צעות שיחת טלפון, בה התוקף מתחזה לגורם זאת הונאה הנעשית באמ

לגיטימי כמו אנשי תמיכה טכנית, ומבקש מאנשי החברה שם משתמש וסיסמה כדי 

 .VPNלהתחבר מרחוק לרשת החברה באמצעות 

ן אה )שם משתמש וסיסמה( לאדם שאינכם הרש ם שלנתוני הפשוט לא לתת - הפתרו

 כירים.מ

הקורונה ואת העובדה שאנשים רבים  נוכלים מנצלים את משבר - משלוחים הביתה •

הנוכלים שולחים  מזמינים משלוחים הביתה, על מנת לגנוב פרטי כרטיס אשראי.

SMS  אותה סיפקתם, ומבקשים שהמשלוח שהזמנתם לא יכול להישלח לכתובת

 טי כרטיס אשראי.טרנט בו תידרשו להכניס בין השאר, פראינ לדף להיכנס

ן ך האתר הרשמי של חברת המשלוחים, ולא דרך ליצור קשר אך ורק דר – הפתרו

 קיצור דרך במייל.

עוד מותג שהשימוש בו גבר מאוד בזמן הסגר. האקרים עושים שימוש  - טפליקסנ •

   טי כרטיסי האשראי.ל פרבשם המותג כדי להפנות לאתרים המיועדים לגניבה ש

ן  ודא שאתם נכנסים לאתר הרשמי של הספק.לופה, גם  – הפתרו

 

 ובריאות איתנה! סח כשר ושמחפבברכת 

 

 בכבוד רב,
 
 

 ושות' הולצמן-רוזנבלום
 רואי חשבון


