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 קרא עוד 

הרחבת זכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות
על רקע ההגבלות החמורות על המשק, אישרה הכנסת תיקונים לתוכנית לסיוע כלכלי, שנועדו

להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים

 קרא עוד 

מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים
במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של

התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים   
          

סיוע בהשקעות הון לשימור עובדים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מעודדת מפעלים תעשייתיים בכל

הארץ, לבצע השקעות על ידי מתן סיוע עבור ביצוע השקעות הון והשקעות רכות ובלבד
ששימרו עובדים בעיצומו של משבר נגיף הקורונה וימשיכו להעסיק את מספר העובדים להם

התחייבו במסגרת הוראה זו עד לתום שנת 2021.

להוראת משרד הכלכלה והתעשייה                                             לחץ כאן
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 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.

  office@alliott.co.il   באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל
או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.

  

 
לקוחות וחברים יקרים, חג סוכות שמח

 
 

עדכונים בעידן הקורונה
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תיקון התנאים לחישוב מענק עידוד תעסוקה
על מנת לסייע לעסקים שהחזירו עובדים, תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר 2020, כך שלמניין מצבת כוח

האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, ובלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים
קלנדריים לפחות במהלך חודש ספטמבר 2020. בנוסף , השכר המזערי יהיה 2,500 ש"ח ולעניין עובד שמשתכר שכר

מינימום מותאם 1,400 ש"ח.

 
לחץ כאןריכוז מידע בנוגע למענקי קורונה

לחץ כאןתוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020
לחץ כאןאורכה להגשת הצהרת הון

לחץ כאןאורכה לתיקוני דוחות בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות 
לחץ כאןהוארך מועד הגשת דוחות שנתיים באמצעות מערכות "מייצגים" ומפ"ל

לחץ כאןהמערכת הבנקאית מאריכה ומרחיבה את המתווה לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות

 קרא עוד 

ידועה בציבור – אין די בניהול זוגיות
נדחתה תביעתה של ידועה בציבור לתשלום קצבת שאירים בעקבות פטירתו של בן זוגה
כי לא היה ביניהם שיתוף כלכלי ממשי או רעיוני ברמה הנדרשת לצורך הכרה בה כידועה

בציבור הזכאית לגמלת שאירים

 קרא עוד 

מתווה להשתתפות המדינה לגבי התשלום עבור ימי הבידוד (טרם הוסדר בחקיקה)
המתווה עליו סוכם קובע כי עובד בבידוד יוכל לנצל ימי מחלה על חשבון תקופת הבידוד והמדינה תשתתף בתשלום

בעבור ימי המחלה                      

 קרא עוד 

חובת פרסום פומבית של פערי השכר בארגון
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד עודכן לאחרונה ונקבע כי בהתקיים תנאים מסוימים,
מעסיק מחויב לפרסם אחת לשנה דוח פנימי ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים

המועסקים אצלו

עדכוני פסיקה

לחץ כאן   התקבלה בקשה לגילוי תלושי שכר להשוואת שכר חלופי בין קבלן לעובד שכיר
לחץ כאןנדחתה תביעת עובד שניצל הזדמנות להתפטר וטען שפוטר  

 

 
ביטוח לאומי

 

 
דיני עבודה
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V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 

הרשמה לניוזלטר
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