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 2022  פברוארחודש תחילת  -ינואר חודש סוף לון עדכונים לע
 

 

 תוכן עניינים
 דמי בידוד 

 דמי בידוד לעצמאיםחוק 
 החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים

 
 מענקי קורונה 

 החזרת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק 
  הגבלות הקורונהעקב שנפגעו  לעסקיםסיוע בהוצאת השכירות מענק 

 
 עוסקים פטורים  

 דיווח הכנסות  –עוסקים פטורים 
 

 שכר עובדים 
 2022עדכון שכר המינימום החל מחודש אפריל 

 
 לחברות/עמותותאגרות 

 רשם החברות עד סוף מרץ אגרה שנתית לתשלום מופחת ל
 רשם העמותות עד סוף מרץ אגרה שנתית לתשלום מופחת ל

 
 אחר 

 2022שנת  מגורים ללכר דירה  הכנסות מש 
 נכות לבעלי פטור ממס  ההקטנת 

 נדחה בשנה הצמצום במסגרות כרטיסי האשראי 

https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmain.knesset.gov.il%2FNews%2FPressReleases%2FPages%2Fpress03.01.22a.aspx
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmain.knesset.gov.il%2FNews%2FPressReleases%2FPages%2Fpress03.01.22a.aspx
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 חוק דמי בידוד לעצמאים 
 

   .את חוק דמי בידוד לעצמאיםבקריאה שניה ושלישית הכנסת אישרה 
ששהו   עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומיעל פי החוק החדש, 

 .בבידוד, עשויים להיות זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי
 

 ? מי זכאי לדמי בידוד
 . הבא בקישורבאתר הביטוח הלאומי  רסמופוההנחיות מי זכאי לדמי הבידוד 

 
ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד   הוא רטרואקטיביעבור ימי הבידוד התשלום 
 . הבריאות

 
 סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד 

 .היית בבידוד עקב חשיפה לחולה או טיפול בבן משפחה חסר ישע •

או אם הילד מעל גיל    16אם הילד מתחת לגיל  :חובת בידוד של ילדך היית בבידוד עקב •
אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש    16

 .לה ילד שהיא מטפלת בו

 .נאלצת להיכנס לבידודחזרת מנסיעת עבודה בחו"ל, ו •
 

 סיבת הבידוד 
 

 זכאות לימי בידוד  תקופת הבידוד 

 חשיפה לחולה מאומת
 

ימי בידוד, עבור כל  3 עד 01.07.2021-20.12.2021
 .תקופת בידוד

 חשיפה לחולה מאומת
 

ימי בידוד, עבור כל  4 עד 21.12.2021-31.03.2022
 .תקופת בידוד

 מחלת הקורונה
 

ימי בידוד, עבור כל  4 עד 21.12.2021-31.01.2022
 .תקופת בידוד

 
 : דמי הבידוד סכום

 . באתר הביטוח הלאומי ם כפי שפורסמליום ₪  214  - ₪ 570סכום דמי בידוד הינו בין 
 

 .נעדכן כשתפתח לקבלת דמי בידוד עדיין לא נפתחה.האפשרות להגשת בקשה 

https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/ZkaotBidodAzmeim.aspx
https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/bidod-hore.aspx
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/ScomDmiBI.aspx
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 ששולמו לעובדים מי בידוד ד החזר
 

הוראת    פי  הקורונה,  -על  בתקופת  כלכלי  לסיוע  התכנית  בצו  ישלם  השעה 
הלאומי ששהו    הביטוח  שלהם  לעובדים  שכר  ששילמו  למעסיקים  בידוד  דמי 

  .בבידוד
 

 .05.08.2021-28.02.2022התאריכים בין  ימי בידודעבור  יבוצעהתשלום 
 

החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על  
 .הימצאותם בבידוד ובמקרה הצורך גם על כך שילדם נמצא בבידוד

 
 ?איזה מעסיק זכאי לתשלום

 .בבידוד שהייתו  עבור מחלה ימי שכר  לעובד  םשילש מעסיק
 .עובדים העסקת  על ודיווח פעיל, ושל הניכויים תיקש  מעסיק

 
 ?עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום

 .כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה -עובד ישראלי שעובד בישראל 
 .עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר

 
 :לעובד בידוד המזכות בדמי בידודסיבות ה

 שהיה בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה.עובד  •

  16הילד מתחת לגיל  הזכאות היא אם - עקב חובת בידוד של ילדו  עובד ששהה בבידוד •
חל גם על   אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור  16הילד מעל גיל   או אם

 .משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו

 .עובד שחזר מחו"ל ממדינה שבה עבד בשליחות מעסיקו •
 

 :דיווח למשרד הבריאות 

 .העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש למעסיקו העתק מהדיווח •

התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי   •
 העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.  

ימים שלפני   4אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור  •
 .מועד הדיווח

 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/bidod-hore.aspx
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 :לעובד חישוב דמי הבידוד
 

 :הבא באופן יחושב הבידוד תקופת   עבור התשלום

המעסיק יקבל תשלום עבור היום הראשון רק עבור  - המלא  הראשון הבידוד  יום עבור •
 .31.1.22עד   21.12.21 -תקופת בידוד מ

  ששילם הבידוד יום עבור מהתשלום 100% יקבל המעסיק - השני הבידוד  יום עבור •
 .לעובד

 -תשלום לפי מספר העובדים בעסק )נכון ל יקבלהמעסיק -  הימים יתר עבור •
 :(, לפי הפירוט הבא1.8.2020

ששילם   הבידוד יום עבור מהתשלום 75%יקבל  -עובדים או פחות  20מי שמעסיק  - 
 .לעובד

ששילם   הבידוד יום עבור מהתשלום 50%יקבל  -עובדים  20- מי שמעסיק יותר מ- 
 .לעובד

 
היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד עובדים השוהים בבידוד בגין  

 כמפורט להלן, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה.
 

 . גם עובדים שמוגדרים כ"בעלי שליטה" יהיו זכאים לדמי בידוד כמו עובדים שכירים
 
 

 להגשת בקשה עבור החזר דמי בידוד ששולמו לעובדים לחץ כאן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/default.aspx
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 החזרת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק
 

מענקי   החזרת  עבור  תשלומים  פריסת  הסדר  לבצע  יהיה  ניתן  מתי  עד 
 קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק?

את התקופה לביצוע הסדר   31.3.2022- רשות המיסים האריכה עד תאריך ה
                              להשבת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה מורחב תשלומים  

 בתנאי החוק.                           
 

 ?בהסדר התשלומים המורחב לאיזו תקופה ניתן לפרוס את התשלומים
השנים    בין  השנתי  במחזור  ירידה  שחוו  עסקים  שבגינו 2020-ל  2019בעלי  החוב  וסך   ,

₪, יוכלו לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים כך    15,000מבוקשת הפריסה עולה על  
 .30.06.2023-שמועד התשלום האחרון יהיה ה

להחז התשלומים  את  לפרוס  יוכלו  העסקים  בעלי  התשלום יתר  שמועד  כך  המענקים  רת 
 .31.12.2022-האחרון יהיה ה

 
 

 לעסקים שנפגעו עקב הגבלות הקורונה מענק סיוע בהוצאות השכירות 
 

אישרו   והכלכלה  האוצר  השרי  סיוע    07.11.2021-בתאריך  מענק  בממשלה: 
הגבלות   עקב  שנפגעו  לעסקים  הסיוע  תכנית  במסגרת  השכירות  בהוצאות 

 הקורונה.
  

 : קריטריונים עיקריים לקבלת המענק
הוצאות    2020מהמחזור, ושבשנת   17%* עסקים שהיקף הוצאות השכירות שלהם עולה על  

 .  2019לפחות( להוצאות השכירות ששולמו בשנת   90%אלו היו דומות ) 
יינתן לעסקים שהיו זכאים לפחות ל מענקים מרשות המיסים ושיעור הפגיעה   3-* המענק 

 לפחות.  80%שלהם עמד על  
* סך המענקים שהתקבלו מרשות המיסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק המקסימלי 

 שנקבע למענק הוצאות קבועות. 
 

₪ למטר )כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף להסכם שכירות(, ועד    100גובה המענק הוא  
   אלף ₪ לעסק. 120

 
 ם לחץ כאןלהגשת המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניי

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km7.aspx
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 דיווח הכנסות  –עוסקים פטורים 
 

הקורונה מנגיף  כתוצאה  בתחלואה  העלייה  עוסק    עקב  הצהרת  מועד  נדחה 
 .  31.03.2022- ל 2021פטור לשנת 

 
 עודכנה כלהלן:  2022המס  בנוסף, תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת  

 

תקרת מחזור עסקאותיו   שנת המס 
   של עוסק פטור

2021 99,893   ₪ 

2022 102,292  ₪ 

 
 

 2022החל מחודש אפריל  עדכון שכר המינימום
 

שר האוצר, נגיד בנק ישראל, יו"ר ההסתדרות, יו"ר נשיאות המגזר העסקי, יו"ר  
התאחדות התעשיינים סיכמו על נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל ונשיא  

 "עסקת חבילה" במשק:
 

 2025 ₪ עד סוף שנת  6,000- שכר המינימום יעלה בהדרגה ל
 

 שכר המינימום יעמוד על החל מחודש 
 

04.2022 5,400  ₪ 

04.2023 5,500  ₪ 

04.2024 5,700  ₪ 

04.2025 5,800  ₪ 

12.2025 6,000  ₪ 

 
שנתית, ולהגדיל את ימי החופשה להם זכאים עובדים מוצע לתקן את חוק חופשה בנוסף, 

 .17-ל 16-בעד חמש השנים הראשונות מ
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 רשם החברותאגרה שנתית לתשלום 
 

כל חברה הרשומה ברשם החברות או שותפות הרשומה ברשם השותפויות  
)מה קלנדרית  לשנה  אחת  אגרה,  בתשלום  ל בינואר  1- חייבת    31-עד 

 .בדצמבר(
 

חברות שנתית  בסך   :אגרה  מופחתת  אגרה  לשלם  ל  1162ניתן  עד   .31.03.2022-ש"ח 
 .ש"ח  1543התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2022-החל מה

 
 .31.03.2022  -ש"ח עד ל  1157ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך   :אגרה שנתית שותפויות 

 .ש"ח  1538התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2022-החל מה
 

 לחץ כאן לחברה ת לתשלום האגרה השנתי
 

 

 לרשם העמותותאגרה שנתית תשלום 
 

בשנה   פעם  אגרה,  בתשלום  חייבת  העמותות  ברשם  הרשומה  עמותה  כל 
 .(31.12-עד ל  01.01- קלנדרית )מה

 
שמחזורן   ועמותות  ההתאגדות  שנת  שלאחר  הראשונות  בשנתיים  עמותות 

על  הסכום עומד    2022ישלמו אגרה שנתית מוזלת )בשנת    -אלף ₪  300הכספי לא עלה על  
על מנת שהסכום המוזל יתעדכן על העמותה להגיש דו"ח מילולי מעודכן שנתיים   (.153₪

לדוגמא תשלום אגרה עבור שנת   מילולי   2022אחורה במערכת המקוונת,  דו"ח  יש לעדכן 
 .2020לשנת 

 
 :ישלמו אגרה שנתית, כמפורט -אלף ₪   300עמותות שמחזורן הכספי עולה על 

 .₪( 1162הסכום עומד על  2022רה מופחתת )בשנת : תשלום אג31.03עד ליום 
 .₪( 1543הסכום עומד על  2022: תשלום אגרה בתעריף רגיל ) בשנת 01.04מיום 
 

 ה לחץ כאןשנתית לעמות האגרה הלתשלום 
 
 

https://www.gov.il/he/service/company_partnership_annual_payment
https://www.gov.il/he/service/association-annual-fee
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 2022למגורים לשנת הכנסות משכר דירה 
 

תקרת הפטור החודשית בגין הכנסות משכר דירה למגורים בישראל לשנת    
 .ש"ח לחודש 5,196  הינה 2022

 
 

 הקטנת הפטור ממס לבעלי נכות 
 

( לפקודת מס הכנסה, ובמסגרתו נקבע  5) 9כחלק מחוק ההסדרים, תוקן סעיף 
בלות הופחתה  כי תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס לאדם עם מוג

₪, למי שאינם מקבלים תגמול חודשי מכוח חוק   409,200-ל ₪  614,400-מ
 הנכים )תגמולים ושיקום( או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. 

 
בעקבות התיקון, יערכו פקידי השומה בשבועות הקרובים תיאומי מס יזומים לאוכלוסייה זו 

 .בכפוף לתקרת הפטור המתוקנת 
 

 בשנה הצמצום במסגרות כרטיס האשראי נדחה 
 

אישרה את הצו שהגיש משרד האוצר המקפיא   ועדת הכלכלה של הכנסת 
בשנה את מתווה צמצום מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי ללקוחות  

כי הרעיון הכללי של רפורמת שטרום, להגביר בטענה   הבנקים הגדולים הפועלים ולאומי
לא שהחלק הנוגע לצמצום מסגרות האשראי פגע  תחרות בענף הבנקאות, הוא נכון. א

 בלקוחות, ובאלה החלשים ביותר.  
 
בתיאום עם בנק ישראל, כי הצמצום במסגרות האשראי סיכמו  ושר האוצר הועדהו"ר י

מהמסגרות שהעניקו הבנקים    55%יידחה בשנה, כך שישמר המצב הקיים של צמצום 
 שקל ללקוח.  7,500- , ולא פחות מ2015-לציבור ב

 
מהאשראי שנתנו   51%-, הוסכם על צמצום ל2024ועד ינואר   2023בשנה הבאה, מפברואר  

שקלים ומסגרות  8,500-, כאשר המסגרת ללקוח לא תפחת מ2015-הבנקים לציבור ב
 .שקלים לא יובאו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום  8,500-מתחת ל

 
 המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי 

    2022 פברואר תחילת חודש  -ינואר לסוף חודש ונכון 

 


