
מדריך להתמודדות 
עם חובות בתקופת 

משבר הקורונה 



?  חובותעם מתמודדים 
?  לפועל הליכי הוצאה 

?  הליכי חדלות פירעון

!המדריך הזה הוא עבורכם
והדרכה  משפטי מידע עדכני של כאן תמצאו ריכוז 

,כלכלית נכונה בתקופת החירוםלהתנהלות 
.עבור מי שמתמודדים עם חובותבמיוחד 

לייזרד ליאת "עו: ייעוץ משפטי
קהילתיתלעריכת דין הקליניקה 

בני שחורי: כלכליייעוץ 
ל עת לדעת  "מנכ



.הקורונהנגיףשלהבריאותיהמשברבעקבותכולנועלעובריםקשיםימים

,אישייםומתחלחץמצביהמזמן,בעברהכרנושלאאתגרמולעומדיםכולנו
.היומיומיתהחייםבשגרתממילאשקיימיםלאלובנוסףוכלכלייםמשפחתיים

.חירוםמצבבמשקהוכרזהקורונהמשברבעקבות

.זובתקופהלחייביםחיונימידעמספקזהמדריך
החלטותלקבללכםויאפשרנכונהכלכליתבהתנהלותלכםיסייעזהמידע

.ולאחריההחירוםבתקופתמצבכםאתלשפרשעשויותפעולותולבצע

המשפטילמצבכםרלוונטימידעלאתר,המדריךבקריאתזמןלהשקיעכדאי
.בהתאםולפעולוהכלכלי
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מידע משפטי לחייבים לתקופת החירום
?להגיש וכיצדניתן אילו בקשות ? ילו תשלומים ניתן לדחותא

שימו לב כי ההוראות מתעדכנות מעת לעת

החירוםכלכלית נכונה בתקופת כלים להתנהלות 
מיצוי זכויות ומעקב שוטף, צמצום הוצאות, מיפוי הכנסות והוצאות

סרטוני הדרכה 
"כל זכות"באתר מדריך לשימוש 

הדרכה מצולמת בנושא התנהלות כלכלית בזמן משבר

קישורים לאתרי מידע רלוונטייםרשימת 
קישורים לאתרים שימושיים בהם ניתן למצוא מידע נוסף  בנושאים  

.הרלוונטיים להתמודדות עם חובות והתנהלות כלכלית נכונה

https://zoom.us/rec/share/xvJ4LrHz5nlJZs_N4nDeQ646R7bnX6a8h3BIqPEJnkZzjMJYDdLyn-W-YsJujXH7?startTime=1586165916000
https://zoom.us/rec/share/5o9ZHezd2VNOWa_3z2bxa5cIO6PFaaa80SAcqfEKmhoGGULqlBMLlIUtXJGts-nu


מידע משפטי 
לחייבים לתקופת 

החירום 
המידע מתעדכן מעת לעת ויש לעקוב  

אחר הקישורים המצורפים

הקליניקה לעריכת דין קהילתית המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ד ליאת לייזר"עו: ייעוץ משפטי
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7עמוד -מידע לחייבים בהוצאה לפועל 

11עמוד -קנסות מידע לחייבים במרכז לגביית 

15עמוד -לחייבים מידע נוסף 

מידע לחייבים המנהלים הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל  
12עמוד -(ר"הכנ)בהוצאה לפועל ואצל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי 



מידע לחייבים בהוצאה לפועל7

? לכם תיק בהוצאה לפועלהאם יש 
. כאןבקישור רשות האכיפה והגבייה לתקופת החירום הודעות שתתעדכנו בכדאי , אם כן

?מה עליכם לעשות, נקבע לכם תשלום חודשי בהוצאה לפועל
. עד סוף תקופת החירוםנדחיתהחובה לשלם את התשלום החודשי 

. לא ינקטו הליכים נגד מי שלא ישלם בתקופה זו ואין צורך להגיש בקשה
. החוב ממשיך לצבור ריבית ומועדי התשלום יידחו לאחר תקופת החירום: שימו לב

או  /בסיום התקופה ניתן יהיה לבקש הפחתה של גובה התשלום ו? נפגעתם כלכלית בתקופת החירום
21' טופס מס233' מסטופס : הפחתה של הריבית שנצברה בתקופה זו בטפסים הבאים

. כדאי להמשיך לשלם את התשלום החודשי באופן סדיר?לא נפגעתם כלכלית בתקופת החירום
בכרטיס באתרניתן לשלם , (כמו קושי בגישה לבנק או לסניף דואר)אם לא תוכלו לשלם בגלל קושי טכני 

. או לשמור בצד את סכום התשלום החודשי ולשלמו לאחר תקופת החירוםדביטאשראי או 

7

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form233.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form529.pdf
https://www.gov.il/he/service/duty-payments-and-execution-expenses
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?חוששים מעיקולים
כאןלמעט במקרים חריגים המפורטים , לא יוטלו עיקולים חדשיםבתקופת החירום

?קיים עיקול על חשבון הבנק או המשכורת
טפסים להגשת  . ניתן להגיש בקשה לביטול העיקול בשל נסיבות שנוצרו עקב תקופת החירום

משכורתלביטול עיקול בקשה חשבוןבקשה לביטול עיקול : בקשה ניתן למצוא בקישורים האלה
214טופס באמצעות ( אם עוד לא הועבר לזוכה)ניתן לבקש שחרור כסף שעוקל 

?קבוע לכם דיון בהוצאה לפועל לתקופת החירום
. עד לקביעת מועד חדשהדיון נדחה

*35592או במוקד טלפוני במספר כלים שלוביםבדקו באזור האישי של מערכת 

מידע לחייבים בהוצאה לפועל

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020
https://www.gov.il/he/service/cancel_salary_foreclosure
https://www.gov.il/he/service/cancel_salary_foreclosure
https://www.gov.il/BlobFolder/service/delay_processes/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20214%20-%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%90%D7%95%20%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf
https://public.eca.gov.il/Main.aspx?ReturnUrl=%2f
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?תפיסת רכבאו רכוש עיקול , מבית מגוריםלפינוי חוששים מצו 
, עיקולים ותפיסות רכבים, במהלך תקופת החירום לא יבוצעו צווי פינוי

כאןלמעט במקרים חריגים המפורטים 

?עיקול רכוש או תפיסת רכב , ניתן צו לפינוי מבית מגורים
בקשהאפשר להגיש בקשה לעיכוב הפינוי העיקול והתפיסה באמצעות טופס 

?האם הוצא כנגדכם צו מאסר 
214במהלך תקופת החירום ניתן להגיש בקשה לביטול פקודת מאסר בטופס 

מידע לחייבים בהוצאה לפועל

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020
https://www.gov.il/he/service/cancellation_remove_from_an_asset
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf
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:תשלומים ובקשות בהוצאה לפועל, מידע

כלים שלוביםאזור האישי באמצעות מערכת ב

 35592במוקד במספר*

קישור-אט עם נציג שירות 'צ

 כאןלאיתור פרטי לשכות ההוצאה לפועל לחצו –בפקס או במייל בלשכה בה מתנהל התיק

 לאיתור פרטי לשכות ההוצאה  –בדואר לכתובת הלשכה בה מתנהל תיק ההוצאה לפועל

כאןלפועל לחצו 

לפירוט  . למעט תשלום בקופות לשכות ההוצאה לפועל, כל אפשרויות התשלום פתוחות

כאןאפשרויות התשלום לחצו 

מידע לחייבים בהוצאה לפועל

https://public.eca.gov.il/Main.aspx?ReturnUrl=%2f
https://chat.eca.gov.il/icr/icr.html
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
https://www.gov.il/he/service/duty-payments-and-execution-expenses
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? לכם חובות במרכז לגביית קנסותהאם יש 
. כאןבקישור רשות האכיפה והגבייה לתקופת החירום הודעות שתתעדכנו בכדאי , אם כן

?מה עליכם לעשות, נקבע לכם תשלום חודשי במרכז לגביית קנסות
.  15.6.2020עד לתאריך 2020אפריל ומאי ניתן לדחות את ביצוע התשלום החודשי לחודשים מרץ 

.אין צורך להגיש בקשה
. שטרם שולמו עד מועד זהזה תידרשו לשלם במרוכז את כל התשלומים במועד : לתשומת לבכם

? נפגעתם כלכלית בתקופת החירום
073-2055000או * 35592או מוקד טופס מקווןאו הפחתה של החוב ב /תוכלו לבקש פריסה ו

gviyamgk@eca.gov.il : או במייל 

אם לא תוכלו לשלם  . כדאי להמשיך לשלם באופן סדיר?לא נפגעתם כלכלית בתקופת החירום
או  דביטבכרטיס  אשראי או באתרניתן לשלם , (כמו קושי בגישה לבנק או לדואר)בגלל קושי טכני 

. בצד את הסכום התשלום החודשי ולשלמו בתום תקופת החירוםלשמור 

מידע לחייבים במרכז לגביית קנסות

11

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=pniyot@eca.gov.il&department=2&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://www.gov.il/he/service/duty-payments-and-execution-expenses
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חשוב לעקוב אחר ההוראות המתעדכנות באתר הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובאתר רשות  
האכיפה והגבייה

 כאןלחצו חדשות והודעות הממונה לתקופת החירום לריכוז.
 כאןבקישור רשות האכיפה והגבייה לתקופת החירום לריכוז הודעות  .

?מה עליכם לעשות בקשר לתשלום החודשי
ניתן לדחות את ביצוע התשלום של חודשים  , אם קיים קושי בביצוע התשלום החודשי כתוצאה ממצב החירום

. לא צריך להגיש בקשה. 2020מרץ ואפריל 
.או בהעברה בנקאיתדביטבכרטיס אשראי או באתרתשלומים ניתן לבצע גם באופן מקוון ללא יציאה מהבית 

,  (דחיית מועדים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי)בימים הקרובים יפורסמו תקנות שעת חירום
. במסגרתם יפורטו ההוראות ביחס לאפשרות דחיית התשלומים ולאפשרות להגיש בקשה להפחתה

–מידע לחייבים המנהלים הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל 
(ר"הכנ)בהוצאה לפועל ואצל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

12

https://www.gov.il/he/departments/news/?topic=57f79360-e4e2-468a-af98-a8337d165ad3&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-update-12032020
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=383
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?פתחתם תיק חדש וקיבלתם דרישה להשלמת מסמכים
ניתן להגישם עד חודש לאחר סיום תקופת  –המסמכים כלאם לא תוכלו להשלים כעת את 

החירום
.אין להגיש השלמה חלקית של מסמכים. ןכאראו 

אבל ההליך , ההליך שלכםעד השלמת המסמכים החסרים לא ניתן יהיה לקדם את : שימו לב
. לא יבוטל מחוסר מעש

? כלכלית ממשבר הקורונהנפגעתם 
ניתן להגיש בקשה לשימוש בכספים מקופת הכינוס אם יש לכם צורך בהם לקיום יומיומי בשל 

.תקופת החירום

–מידע לחייבים המנהלים הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל 
(ר"הכנ)בהוצאה לפועל ואצל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

https://www.gov.il/he/departments/news/new_230320
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–מידע לחייבים המנהלים הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל 
(ר"הכנ)בהוצאה לפועל ואצל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

:תשלומים ובקשות בהוצאה לפועל, מידע
כלים שלוביםהאישי באמצעות מערכת באזור 

קישור-אט עם נציג שירות 'צ*     35592במוקד במספר 
כאןלאיתור פרטי לשכות ההוצאה לפועל לחצו –או במייל בלשכה בה מתנהל התיק בפקס 

כאןלאיתור פרטי לשכות ההוצאה לפועל לחצו –בדואר לכתובת הלשכה בה מתנהל תיק ההוצאה לפועל 
.כאןלפירוט אפשרויות התשלום לחצו . למעט תשלום בקופות לשכות ההוצאה לפועל, אפשרויות התשלום פתוחותכל 

:תשלומים ובקשות בהליך חדלות פירעון המנוהל אצל הממונה על חדלות פירעון, מידע
(סגור בחול המועד פסח)5067*-מוקד המידע הטלפוני 

:מומלץ לפנות באמצעים מקוונים מבלי לצאת מהבית. אין קבלת קהל במחוזות
. כאןלחצו -להגשת בקשות לממונה באופן מקוון 

-רשאים לפנות בדואר אלקטרוני חייבים שאינם מיוצגים
ומרכזתל אביבמחוז  kanar-tlv@justice.gov.il

והצפון מחוז חיפה  kanar-haifa@justice.gov.il
באר שבע מחוז  BshAptKanarFax@justice.gov.il

ירושלים מחוז  kanar-jr@justice.gov.il

https://public.eca.gov.il/Main.aspx?ReturnUrl=%2f
https://chat.eca.gov.il/icr/icr.html
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
https://www.gov.il/he/service/duty-payments-and-execution-expenses
https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona-virus-corporate-liquidation
mailto:kanar-tlv@justice.gov.il
mailto:kanar-haifa@justice.gov.il
mailto:BshAptKanarFax@justice.gov.il
mailto:kanar-jr@justice.gov.il


?חדשלפתוח חשבון בנק האם אתם רוצים 
.ניתן לפתוח חשבון ללא הגעה לסניף. למעט מקרים חריגים, מחויב לפתוח חשבון בנקהבנק 

.כאןפנו למחלקות פניות הציבור של הבנקים : אם מסרבים לכם 
.הוא עלול להשפיע על החשבון החדש, חשוב לציין כי אם לא הוסר העיקול מחשבון הבנק הקיים

ושימוש בכרטיס ; ללא אשראי, רשאים לנהל חשבון בנק ביתרת זכותחייבים בחדלות פירעון: שימו לב
.דביט או בכרטיס בנק מבלי ליצור מינוס בחשבון

?אם אתם לקוחות מוגבלים בבנק בשל חובות והבנק סירב בעבר להוציא לכם כרטיס אשראי

קישור לנוהל-( דביט)כרטיס נטעןאולי אתם  זכאים לקבל
ניתן ליצור קשר עם הבנק ולבקש כרטיס 

כאןאו בטופס פנייה לפיקוח על הבנקים כאן: פנו למחלקת פניות ציבור של הבנק שלכםסורבתםאם 

מידע נוסף לחייבים
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https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/PublicEnquiries/Pages/PublicEnquiries.aspx
https://www.gov.il/he/departments/news/26-03-2020
https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/PublicEnquiries/Pages/PublicEnquiries.aspx
https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/PublicEnquiries/Pages/PublicEnquiries.aspx


?מתקשים בתשלומים לדיור הציבורי
יבחנו אפשרות להקלות דרך  ,הטלפוני של החברה המשכנתלפנות בבקשה למוקד הארצי ניתן 

.הסניף שלכם
.בתקופת החירום לא ינקטו נגדכם הליכי פינוי בגין אי תשלום

.מושהיםההליכים , אם מתנהלים נגדכם הליכי גבייה בהוצאה לפועל בגלל חוב של הדיור הציבורי

?חוב לביטוח לאומי
ניתן לפנות לסניף בבקשה , חוב קיים מקצבת הקיום שלכם( מנכה)אם הביטוח הלאומי מקזז 

.להפסיק את הקיזוז במהלך תקופת החירום
.  הביטוח הלאומי התחייב לא לקזז חובות חדשים שנוצרו לאחר תחילת תקופת החירום

מידע נוסף לחייבים



כלים 
:להתנהלות כלכלית

מה כדאי לעשות 
? בתקופת החירום

...לכו לפי הסדר

לדעתל עת "מנכ, בני שחורי: כלכליייעוץ 
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בדקו מהן 
ההכנסות  
לתקופה  
הקרובה

בדקו מהן 
ההוצאות 
ההכרחיות

השוו בין 
ההכנסות  
להוצאות

מה -בדקו 
מגיע לכם  
בתקופה זו 

מפו את  
האפשרויות 

שלכם

ערכו מעקב 
ובקרה אחר 

התהליך

? אז מה כדאי לעשות

בדקו  
אפשרויות 

לקבלת 
תמיכה או 
סיוע נוסף



מהן  
ההוצאות  
ההכרחיות  

?שלכם
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זהו אילו הוצאות ירדו  . החודשיות הצפויותאת כל ההוצאות רשמו 
הוצאות עלו  ואילו ( תשלום לפעוטון או הוצאות על נסיעות למשל)
(.מזוןלמשל הוצאות )

?לוותרמה לא ניתן על . ההוצאות ההכרחיות שלכםבדקו מהן 

?לוותרעל מה ניתן , מהן ההוצאות הלא הכרחיותסמנו 

,  יותרחפשו אפשרויות לרכישת מזון זולה )האם ניתן להוזיל עלויות בדקו 
( בצעו השוואת מחירים והתמקחו על שירותים

.משמעותיותשימו לב לעסקים שבהן יש כעת ירידת מחירים 

:הקרוביםהחודשים 4-עבורכם לההכרחיותההוצאות מהן 



מהן  
ההכנסות  
לתקופה  

?הקרובה
החודשים הקרובים4-בלהיכנס רשמו כל סכום שצפוי 

:  למשל
שכר

קצבאות
דמי אבטלה

קצבת ילדים
במקרה של פיטוריןימי חופש והבראה פדיון 

(הימנעו ככל הניתן ממשיכת כספי פיצויים)במקרה של פיטורין פיטורין פיצויי 
מענקים ממשלתיים

למשל באמצעות עבודה זמנית -האם ישנה אפשרות להגדלת הכנסה : בדקו 
?לתקופת המשבר

2



“
לעמוד בהוצאות לתקופה הקרובה  אתם מצליחים אם 

.  חובותאל תדחו תשלומים שוטפים או החזר 

:אם ההוצאות גדולות מההכנסות 
בדקו מה מגיע לכם

?בדקו אילו תשלומים ניתן לדחות או להשהות

21

השוו בין  
הכנסות  
להוצאות

3
?האם יש פער–השוו בין הוצאות להכנסות 



מה מגיע  22
לכם  

בתקופה 
?הזו

4

המיסיםאשותאתר:שלילימסהחזרלקבלתאפשרותבדקו

זכותכלבאתרבדקו:האחרונותהשנים6-במסלהחזריזכאותבדיקת

הכסףהראבודיםבנקבחשבונותכספיםאיתור.

בנקאית.ז.תמשלמיםאתםמהעל-בבנקעמלותבדיקת

בפיקוחעמלותמסלוליבפיקוחעמלותלמסלולמעבראפשרותבדיקת

פירעוןחדלותבהליכישנמצאיםחייביםזכאיםלהםהכספים:לבשימו
.המשפטמביתאחרתהוראההתקבלהאםאלאלנאמןמוקנים(רגלפשיטת)

?  מה אתם יכולים לקבל
.  אתר כל זכותבדקו אילו זכויות תוכלו למצות בעזרת 

כאןלהדרכה על שימוש באתר לחצו 

https://www.misim.gov.il/gmmhszakaut/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://itur.mof.gov.il/#/main/landing
https://haotzarsheli.mof.gov.il/News/Pages/Blog-Remittance-Id.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8_%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%A7
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://zoom.us/rec/share/xvJ4LrHz5nlJZs_N4nDeQ646R7bnX6a8h3BIqPEJnkZzjMJYDdLyn-W-YsJujXH7?startTime=1586165916000


מפו את 
האפשרויות  

שלכם לתקופת  
החירום

דחייה  /הנחהניתן לבדוק אם בעל הבית מוכן לאפשר–דירות שוכרי •
.בתשלומים

פנו למוקד הארצי של החברה המשכנת ובדקו אפשרות  –בדיור הציבורי •
.להקלה

בבקשה להקפיא תשלומי משכנתא למספר  לבנק פנו –בעלי דירות•
.דחייה/ובדקו מה תהיה העלות של הקפאהחודשים

היזהרו לא להתפתות להלוואות

.כאןראו פירוט –לקיחת הלוואה בשוק האפוריש להימנע מ

–( פשיטת רגל)אזהרה לחייבים בהליכי חדלות פירעון 
.  ד"דחיית תשלומים עלולה להיחשב לצבירת חוב אסורה ומחייבת התייעצות עם עו

.  אין לקחת הלוואה ללא קבלת אישור הנאמן

5
השהיה של תשלומים לתקופת החירום /אפשרויות דחייה

https://www.gov.il/he/Departments/General/molsa-corona-loan-during-corona
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-אם אתם זקוקים לעזרה ותמיכה נוספים 

.  השוניםבנושאים המדריךאת רשימת הלינקים בסוף ראו 

: בדקו אפשרות לסיוע מגורמים תומכים
לשירותים חברתיים  המחלקה , עמותות, מקומיתרשות , הסיוע המשפטי

.וכדומה

6
בדקו אפשרות 
לקבלת תמיכה  

וסיוע נוסף



“
קבעו מועד קבוע לביצוע מעקב ובקרה  

הוצאות מול הכנסות וחלקו  של במועד הקבוע מלאו את הטבלה 
(.אם יש יותר מאדם אחד בניהול משק הבית)ן /ביניכםמשימות 

על חשיבות  ( אם הם בגיל המתאים)ניתן וכדאי להסביר לילדים 
המודעות למאזן הכלכלי המשפחתי וביצוע פעולות שיבטיחו  

.יציבות ובטחון לכל בני הבית

25

ערכו מעקב 
ובקרה אחר  

התהליך

7



רשימת קישורים
לאתרי מידע וסיוע

למתמודדים עם חובות וקשיים  
כלכליים בתקופה זו



משפטיים/ לפניות לייעוץ בנושאים כלכליים 

0733927788moked-siyua@justice.gov.ilאו 6405*-מוקד הסיוע המשפטי של משרד המשפטים •

3793*–( זזים, הפורום למאבק בעוני, רבנים לזכויות אדם, ג"קליניקה לעריכת דין קהילתית ר)קו חירום לזכויות חברתיות •

0525349872–קו לעובד בנושא זכויות עובדים •

0505588072ל וואטסאפשלחו הודעת : מוקד ייעוץ משפטי טלפוני של לשכת עורכי הדין •

04-8812345או *6050מוקד טלפוני ארצי–המוסד לביטוח לאומי•

מוקד טלפוני בעברית וערבית–מענה ותמיכה לצעירים בנושא מיצוי זכויות•

טופס פניה לייעוץ פרטניהכלכלי ומדריכים להתמודדות עם המצב -פעמוניםעמותת •

https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99.aspx
https://www.yated.org/
https://www.paamonim.org/he/
https://www.paamonim.org/he/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/


זכותכל-המשברבעקבותכלכלייםלקשייםשנקלעולמימרוכזמידע•

16.4.20עדלפועלהוצאהמערכתפעילות•

.למשתמשוידידותינגיש.אחדבמקוםכולנושלהזכויותכל.ישראלשלהזכויותאתר-זכותכלאתר•

.לאומיבביטוחשלנוהזכויותעלאמתבזמןעדכונים.ברורהבשפה,שוטפיםעדכוניםישבעמוד–לאומילביטוחהמוסדשלהפייסבוקעמוד•

.בישראלהבנקיםבנושאלקוחותשלותשובותשאלותשלריכוז-ישראלבנקאתר•

.טלפונישירותרקבהםשישואלוהפתוחיםהסניפיםשלרשימהכולל-ישראלבנקבאתר–הבנקיםסניפירשימת•

.ועודציבורידיור,דירהשכרכמורביםנושאיםהכוללמדריך.במשרדהקורונהבתקופתהזכויותכלריכוז-והשיכוןהבינוימשרד•

.ועודהנפשיהסיוע,הזכויות,הרווחהבתחוםהנושאיםכלאתשמרכזאתר-החברתייםוהשירותיםהרווחהמשרד•

.המשברבתקופתלמיסיםבנוגעהזכויותכלריכוז-המיסיםרשות•

.הזמןכלמתעדכן-הקורונהמשברבתקופתעסקיםלבעליהסבר-והתעשייההכלכלהבמשרדובינונייםקטניםלעסקיםהלשכה•

.טובוערוךנגישמידעהרבהשלריכוז-המצבחדר–המקומילשלטוןהמרכז•

.הזובעתבעוליםלטיפולהמשרדהיערכות-והקליטההעלייהמשרד•

.המשברבעתהמקומיותלרשויותמדריך-הפניםמשרד•

.נפוצותלשאלותתשובות-הבנקיםעלהפיקוח•

חובות ומיצוי זכויות, קישורים למידע בנושא כלכלה

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A2_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.gov.il/BlobFolder/news/coronavirus-update-12032020/he/eca-work-in-emargency-220320.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://www.facebook.com/2469739523046886/posts/3027434323944067/?d=n
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/SupervisionQandACOVID19VIRUS.aspx
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/COVID19VIRUSQANDA.aspx
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-all-info
https://govextra.gov.il/molsa/covid-19/home/home/
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-tax-authority
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx
http://www.masham.org.il/html5/sbs.py?_id=12782&did=11357&G=
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-moia
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/SupervisionQandACOVID19VIRUS.aspx


בברכת הצלחה 
ובריאות איתנה


