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השלכות הקורונה  על דיני העבודה 
- חל"ת, חל"ת קורונה ועבודה מהבית

10:45 - 10:00

שאלות ותשובות10:45 - 11:00

שאלות ותשובות11:45 - 12:00

תיקון לחוק התכנית הכלכלית 11:00 - 11:45
- הרחבת תכנית הסיוע לעסקים, עצמאים  ומעסיקים

• חל"ת וחל"ת קורונה – מה הן?  
• אילו זכויות צוברים עובדים בחל"ת

• קבוצות מיוחדות מוגנות בחל"ת 
• הכללים בסיום העסקה (שימוע, הודעה מוקדמת)

• סוגיות העולות מהעבודה מהבית   

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

• הרחבת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות 
• מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים - עד יוני  2021 

 • עצמאי חדש - עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק
   בשנת 2019  או בשנת 2020

• הטבות נוספות במסגרת התכנית 
• פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות 

• משיכת פקדון של חיילים משוחררים, קצבאות נכות,  אבטלה, ומענק הסתגלות לבני 67

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

Zoom-הדרכה ב
12:00 - 10:00

יום ג‘ - 3.11.2020 

ZOOM מקצועית  הדרכת

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880

 פתרונות לאתגרים בתחום העבודה
והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית

בעקבות הקורונה:



יום עיון בנושא

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 

הממשלה אישרה צעדים נוספים להרחבת התכנית הכלכלית 
שתאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי בסגר השני.

 פתרונות לאתגרים בתחום העבודה
והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית

בעקבות הקורונה:

מרציםנושאים

השלכות הקורונה  על דיני העבודה 
- חל"ת, חל"ת קורונה ועבודה מהבית

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

תיקון לחוק התכנית הכלכלית 
- הרחבת תכנית הסיוע לעסקים, עצמאים  ומעסיקים

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

3.11.202012:00-10:00יום שלישי

ZOOM מקצועית  הדרכת




