
הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאות

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:

+  מע"מ₪219 

מרציםנושאים

מענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק
בגין החזרת עובדים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

רו"ח שלמה הררי
מומחה במסים

חל"ת, אבטלה, מענק לבני 67 + שיפורים והטבות 
במסגרת התוכנית הכלכלית החדשה.

עו"ד ג'ולייט אליהו
מחלקת "כל עובד", חברת חשבים

 ZOOM הדרכת  
 מקצועית ומעשית

ביום העיון נסקור ונחדד סוגיות הקשורות למענקים
שניתנו על פי החלטות הממשלה בתקופת נגיף הקורונה

לעצמאים שכירים בעלי שליטה והחזרת עובדים,
 הטבות בדמי אבטלה, שיפור הזכאות והארכת התקופה,

מענקים לבני 67 ומעלה, הארכת תקופת קבלת כפל קצבאות בביטוח הלאומי.   

8.9.202017:00-14:30יום שלישי

סדר במענקי הממשלה
ועדכוני ביטוח לאומי

חידוד סוגיות מענקי הממשלה
הטבות ועדכונים בביטוח לאומי



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

15:45 - 14:30

שאלות ותשובות15:45 - 16:00

הפסקה16:00 - 16:15

שאלות ותשובות17:00 - 17:15

חל"ת, אבטלה, מענק לבני 67 + שיפורים והטבות במסגרת התוכנית הכלכלית החדשה16:15 - 17:00

• רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים
• מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי - יוני 2020 

• מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים  
• מענק סיוע לעסקים 

• מענק סיוע לעסק חדש

מרצה: רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

• דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%
• ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה

• קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים
• תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021

• הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)
• מענק הסתגלות - תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש 

   לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. 

מרצה: עו"ד ג'ולייט אליהו,  מחלקת "כל עובד", חברת חשבים

Zoom-הדרכה ב
17:00 - 14:30

יום ג‘ - 8.9.2020 

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

מענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק
בגין החזרת עובדים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

סדר במענקי הממשלה
ועדכוני ביטוח לאומי


