
יום עיון בנושא

הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

מרציםנושאים

הרצאה בהיבט דיני עבודה 

הרצאה בנושא מענק לעצמאים

עו"ד מיטל דולב - בלט - מנהלת מחלקת "כל עובד"

רו"ח אליק גנדלמן - עורך מקצועי, אתר "כל מס" וראש צוות מומחי המסים

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

יום שני
25.5.2020

 12:00-10:00

 

 ZOOM הדרכת  
 מקצועית ומעשית

מענק סיוע לעצמאים
חל"ת וחזרה לשגרה בצל הקורונה

 ₪59 בלבד!ב-

קבלת המענק לעצמאים מעורר שאלות רבות 
ורוב הזכאים לא יודעים מה לעשות. 

אנו מזמינים אתכם להרצאה וירטואלית 
שתעשה לכם סדר: עסקים קטנים, עצמאים, 

בעלי שליטה וחברות, מי זכאי, התנאים לקבלת המענק,
קביעת גובה המענק, הסבר רחב לחישוב המענק, 

תהליך ההגשה, ועוד.



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

 ZOOM הדרכת  
 מקצועית ומעשית

מענק סיוע לעצמאים
חל"ת וחזרה לשגרה בצל הקורונה

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

שאלות/תשובות11:45 - 12:00

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והסגר שנכפה על מרבית שוק העבודה ע"י מדינת ישראל, 
בחלק ממקומות העבודה ננקטו צמצומים, שבמסגרתם הוצאו עובדים לחופשה 

ללא תשלום (חל"ת) כפוי. 

חל"ת זה שונה במאפיינים מסוימים מהחל"ת המוכר בדיני העבודה. 
השוני העיקרי נובע מהקלות בהן ניתן היה להוציא עובדים לחל"ת וכל זאת 

בעקבות מטרת הממשלה לסייע לכלכלה.

דיני עבודה10:00 - 10:45

מענק לעצמאים11:00 - 11:45

מרצה: עו"ד מיטל דולב - בלט - מנהלת מחלקת "כל עובד"

מרצה: רו"ח אליק גנדלמן - עורך מקצועי, אתר "כל מס" וראש צוות מומחי המסים

שאלות/תשובות10:45 - 11:00

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוטלו מגבלות על המשק הישראלי. 
עצמאים עסקים וחברות נאלצו להפסיק פעילותם ועקב כך נוצר משבר כלכלי קשה . 

בשל כך ועל מנת למנוע קריסה של עסקים אלו – החליטה הממשלה לתמוך 
ולסייע במתן מענקים למגזרים אלה. 

רשות המסים נרתמה למהלך והפכה למוציא לפועל של אותם מענקים שנתקבלו בשלוש פעימות.
אנו מזמינים אתכם להרצאה וירטואלית שתעשה לכם סדר ותענה על שאלות רבות בכל הנוגע

למענקי הסיוע  לעצמאים, לבעלי שליטה ולחברות,  תוך סקירת שלושת הפעימות שיצאו לדרך.

+ יום ב - 25.5       
ZOOM הדרכת
12:00 - 10:00

יום ב‘ - 25.5.2020 




