
 

 יקריםלקוחות 

 
 

 2020באפריל  27

 

 עקב מחלת הקורונה   עדכונים והערכות 
 שלום רב, 

הבריאות  משרדנו ממשיך להעניק שירותים שוטפים ללקוחותינו, בעודנו עובדים בהתאם להנחיות משרד 

 והתקנות לשעת חירום. ביחד נעבור את התקופה המורכבת, בתקווה שבמהרה תהיה מאחורינו. 

לתקופה ולהתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי רשימת   כחלק מכך, ריכזנו עבורכם מידע רלוונטי 
 כדלקמן: הנושאים 
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 תאריכי דיווח לרשויות  .1
 להלן ריכוז התאריכים לדיווח לרשויות, הכל בכפוף לעדכונים שוטפים של הרשויות: 

 . 15/5/2020-בישולם   4/2020-ו  3/2020ביטוח לאומי לעצמאים של חודשים  •

 . 27/4/2020-חודשי ב -למי שמדווח חד -מע"מ •

 . 18/5/2020-, ב   3-4/2020וכן עבור  1-2/2020חודשי עבור -למי שמדווח דו -מע"מ •

 מס הכנסה ניכויים, ביטוח לאומי ניכויים ומקדמות מס הכנסה אין דחיה בתשלומים.  •

 



 

 

 לפי סוג העסק בחינה כללית של הזכאות למענק  .2
 : , כתלות בעמידה בקריטריוניםלהלן פירוט הזכאות לפי סוג העסק

עד    -2, זכאי למענק פעימה ש"ח 6,000עד לתקרה של   – 1זכאי למענק פעימה   -עצמאי  . א

עד לתקרה של   ( 3, זכאי למענק השתתפות בהוצאות קבועות )פעימה ח "ש  10,500לתקרה של 

 ממחזור העסקאות )כנמוך(.  30%או  ח "ש  400,000

  400,000( עד לתקרה של 3למענק השתתפות בהוצאות קבועות )פעימה  זכאית   -בע"מ  חברה . ב

 ממחזור העסקאות )כנמוך(.  30%או   ח"ש

 . ח"ש  10,500עד לתקרה של   -2זכאי למענק פעימה  -ל שליטה )בעש"ט( שכיר בע . ג

 

 מענק לעצמאים מרשות המיסים  .3
 הפעימה הראשונה"(:   -)"להלן  לעצמאים  מענק של ה להלן ריכוז הנקודות העיקריות  

הכנסה חייבת מכל המקורות למעט רווח הון ושבח   -הכנסה חייבת לעניין מענק זה -כללי  •

   בתוספת הכנסות פטורות )כגון הכנסות משכ"ד(, ללא קיזוז הפסדים.

 . 2018לשנת המס מענק לעצמאים ניתן על בסיס הכנסה חייבת במס   •

, צריך להגיש דוח  2018או עוסק שהיה לו הפסד בשנת  2019עצמאי שפתח עוסק בשנת  •

 ולאחריו תבחן הזכאות לקבלת המענק.   2019לשנת המס 

, של העצמאי אינה  2018המענק יינתן, במידה וההכנסה החייבת מכל מקורות ההכנסה בשנת  •

 בשנה. ח "ש  240,000עולה על 

 . ח" ש 2,000ייבת הממוצעת לחודש צריכה להיות מעל כמו כן, ההכנסה הח

, לשני בני הזוג ביחד אינה יכולה לעלות על  2018כמו כן, סך ההכנסה החייבת לשנת המס 

 . ח "ש  340,000

אחד התנאים לקבלת המענק, הינו שמחזור העסקאות של העוסק, כפי שדווחו למע"מ, לחודשים   •

 .  ( 3-4/2019)  2019מהמחזור בתקופה המקבילה בשנת  25%נמוך בלפחות  3-4/2020

, כמפורט להלן,  25%על העוסק להצהיר כי אכן מתקיים התנאי של ירידה במחזור של לפחות 

 ובמידה ובהמשך השנה יתברר שלא כך המצב, העוסק יצטרך להחזיר את המענק שקיבל. 

מדורג בהתאם לגובה  , והמענק הינו ח" ש 6,000תקרת המענק בפעימה הראשונה הינה בסך   •

 ההכנסה.

 

 



 

 הגשת המענק:  •

o  10/6/2020-כבר היום ועד ל ניתן להגיש זכאות למענק  . 

o אין צורך לצרף מסמכיםור האישי ברשות המיסיםזהגשת הבקשה נעשית דרך האי , . 

o   :לאחר הזדהות והכניסה לאיזור האישי, ניתן להכנס לאיזור הייעודי למענק הנקרא

ונה", שם יש לבדוק האם קיימת זכאות למענק ומה גובה  "מענק לעסקים בתקופת הקור

 המענק לו זכאים. 

o  .יש לוודא כי פרטי חשבון הבנק נכונים, בטרם שליחת הבקשה למענק 

o  חשוב לשמור את הסיסמא לצורך כניסה לאיזור האישי ברשות המיסים . 

o  :להלן קישור לאיזור האישי ברשות המיסים 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority 

 

 פעימה השנייה"(: ה  -להלן )"  לעצמאים  מענק של ה להלן ריכוז הנקודות העיקריות  

הכנסה חייבת מכל המקורות למעט רווח הון ושבח   -זה הכנסה חייבת לעניין מענק -כללי  •

 בתוספת הכנסות פטורות )כגון הכנסות משכ"ד(, ללא קיזוז הפסדים. 

 . 2018מענק לעצמאים ניתן על בסיס הכנסה חייבת במס לשנת המס  •

צריך להגיש דוח  , 2018או עוסק שהיה לו הפסד בשנת  2019עצמאי שפתח עוסק בשנת  •

 ולאחריו תבחן הזכאות לקבלת המענק.   2019לשנת המס 

, של העצמאי אינה  2018לשנת  , במידה וההכנסה החייבת מכל מקורות ההכנסההמענק יינתן •

 בשנה. ח "ש  1,000,000עולה על 

 . ח" ש 714-מ הההכנסה החייבת הממוצעת לחודש צריכה להיות גבוה

למע"מ, לתקופה שבין   הינו שמחזור העסקאות של העוסק, כפי שדווחו  תנאי סף לקבלת המענק  •

  2019מהמחזור בתקופה המקבילה בשנת  25%נמוך בלפחות  30/6/2020ועד   1/3/2020

(1/3/2019-30/6/2019 .)    

, כמפורט להלן,  25%על העוסק להצהיר כי אכן מתקיים התנאי של ירידה במחזור של לפחות 

 מענק שקיבל. ובמידה ובהמשך השנה יתברר שלא כך המצב, העוסק יצטרך להחזיר את ה

 . ח "ש  10,500תקרת המענק בפעימה השנייה הינה בסך  •

 הגשת המענק:  •

o  12/7/2020ועד  3/5/2020ניתן להגיש זכאות למענק בפעימה השנייה החל מיום . 

o כפי שמוסבר לעיל  , ור האישי ברשות המיסיםזהגשת הבקשה נעשית דרך האי

 ב"פעימה הראשונה". 

o  

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority


 

 השלישית"(:הפעימה  -מענק לעצמאים )"להלן

  300,000-ונמוך מ ח"ש  18,000-גבוה מ 2019שמחזור העסקאות שלהם לשנת  עצמאים
מענק השתתפות בהוצאות להלן ) 'א5למענק חד פעמי נוסף, כמפורט בסעיף  , זכאיםח"ש 

 (.(3-קבועות )הפעימה ה

 

 מענק פעימה שנייה( חלק מ)כ מענק לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים  .4
 להלן ריכוז הנקודות העיקריות בנוגע למענק לשכירים בעש"ט: 

הכנסה חייבת מכל המקורות למעט רווח הון ושבח   -הכנסה חייבת לעניין מענק זה -כללי  •

 בתוספת הכנסות פטורות )כגון הכנסות משכ"ד(, ללא קיזוז הפסדים. 

  2018סך הכנסתו החייבת של בעש"ט בשנת ניתן על בסיס מענק לשכירים בעלי שליטה,   •
 ₪ בשנה.  1,000,000ובתנאי שאינה עולה על 

)השווה לחלקו היחסי באחזקת  החלק היחסי שלו   הכנסתו החייבת במס בצירוף  סך הכנסות, קרי, 

 . במישרין ובעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברת המעטים שהוא בעל שליטה בההמניות(  

 . ח" ש 714-ת לחודש צריכה להיות גבוהה מההכנסה החייבת הממוצע

ולא קיבל שכר בחברה   2018)או שפתח חברה בשנת    2019בעל שליטה שפתח חברה בשנת  •

ולאחריו תבחן   2019צריך להגיש דוח לשנת המס , 2018או שהיה לו הפסד בשנת  בשנה זו( 

 הזכאות לקבלת המענק. 

לקבלת המענק, הינו שמחזור העסקאות שדווח למע"מ של החברה בה הוא בעל    תנאי סף •

מהמחזור בתקופה המקבילה   25%נמוך בלפחות  1/3/2020-30/6/2020שליטה בתקופה 

 . ( 1/3/2019-30/6/2019) 2019בשנת 

, כמפורט להלן,  25%על בעל השליטה להצהיר כי אכן מתקיים התנאי של ירידה במחזור של לפחות 

 ידה ובהמשך השנה יתברר שלא כך המצב, הוא יצטרך להחזיר את המענק שקיבל. ובמ

החודשים האחרונים   6כנס לתחולת המענק, על החברה להיות פעילה במהלך יעל מנת לה  •

 . 2020שקדמו לחודש אפריל 

ועד   1.10.2019בעל השליטה יהיה זכאי למענק בתנאי שלא היה זכאי לדמי אבטלה מיום  •

חודשים לפחות החל מיום    6בתנאי ששולמה לו משכורת בחברה במשך וכן  30.4.2020

 . 29.2.2020ועד יום  1.9.2019

 . ח "ש  10,500תקרת המענק בפעימה השנייה הינה בסך  •

 



 

 הגשת המענק:  •

o  12/7/2020ועד  3/5/2020ניתן להגיש זכאות למענק בפעימה השנייה החל מיום . 

o  לעיל ב"פעימה הראשונה".   כפי שמוסברהאישי ברשות המיסים,   דרך האיזור -הגשת הבקשה 

 

 הפעימה השלישית(   -)להלןמענק השתתפות בהוצאות קבועות   .5

 הנ"ל הינו בהתאם לטיוטת התקנות שפורסמה.   -הבהרה 

 כללי 

 . ח" ש 400,000גובה המענק הינו עד לתקרה של  •

אשר מחזור הכנסותיהם בשנת   עסקים( -)להלן עצמאים /חברות/שותפויותזכאים למענק:  •

 .  ח "שמיליון   20ואינו עולה על  ח" ש 18,000הינו גבוה מסך של  2019

 במידה והעסק פועל כשותפות, מייחסים חלק יחסי לכל אחד מהשותפים.  •

פעילות עסקית, זכאים למענק אך  מפעילותם הינה  1/3-ש מוסדות ציבור ללא כוונת רווח שיש  •

 העסקית ויכללו בהגדרת "עסקים" כמפורט להלן. ורק בגין הפעילות 

באמצעות טופס מקוון   10/8/2020ועד  12/5/2020ניתן להגיש בקשה למענק החל מיום  •

 שיכלול את הנתונים הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו. 

, מחזור עסקאותיו לעניין ההשוואה למחזור העסקאות  1/1/2019שפעילותו החלה לאחר עוסק  •

מחזור העסקאות שלו בתקופה מחודש לאחר יום   חודשי של  יהיה ממוצע  3-4/2020בחודשים 

 חודשים(.   2)כדי לשקף  2-מוכפל ב 31/12/2019פתיחת העסק ועד 

 :כפי שדווח למע"מ , בהתאם לגובה מחזור העסקאותקטגוריות 3-מודל המענק נחלק ל

 2019בשנת  ח"ש  300,000עד ₪ ו  18,000מעל  בעלי מחזור עסקאות מענק לעסקים .א
למענק פעימה ראשונה   בתוספתהפיצוי הנ"ל הינו  לעצמאים -מי זכאי למענק זה •

בעלי השליטה  שכיר למענק  בתוספתהפיצוי הנ"ל הינו  לחברות ופעימה שנייה. 

 השנייה. בפעימה 

  18,000-גבוה מ 2019הזכאות למענק היא לעסקים שמחזור העסקאות שלהם לשנת  •

 . ח "ש  300,000-מונמוך   ח"ש

לעומת   3-4/2020תנאי סף לקבל המענק הינו ירידה במחזור העסקאות בחודשים  •

 לפחות.   25%(, בשיעור של 3-4/2019) 2019-מחזור בתקופה המקבילה ב 

 

 

 



 

 

 גובה הפיצוי:  •

 מענק חד פעמי בש"ח סכום  2019מחזור לשנת 

18,000-100,000 700 

100,000-200,000 1,875 

200,000-300,000 3,025 

 

 

 2019בשנת  ח"ש  1,500,000ועד  ח"ש   300,000מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מעל  . ב

 . חברות, שותפויות ועצמאים  -מי זכאי למענק זה  •

-גבוה מ 2019הזכאות למענק היא לעסקים שמחזור העסקאות שלהם לשנת  •

 . ח "ש  1,500,000-ונמוך מ ח "ש  300,000

לעומת   3-4/2020תנאי סף לקבל המענק הינו ירידה במחזור העסקאות בחודשים  •

 לפחות.   25%(, בשיעור של 3-4/2019) 2019-מחזור בתקופה המקבילה ב 

 כלומר הזכאות למענק זה אינה מותנית בתחשיב תלוי הוצאות. 

  400,000ועד לתקרה של  3-4/2020המענק הינו פיצוי חד פעמי שניתן עבור חודשים  •

 . ח"ש

 להלן ריכוז אחוז הפיצוי כתלות בירידה במחזור:  •

 ( 4/2019-3)מתוך מחזור  אחוז פיצוי סופי  שיעור ירידה במחזור 

0-25% 0 

40%-25% 3% 

60%-41% 6% 

80%-61% 10.5% 

100%-81% 15% 

 

  ח"ש   00,00020,0ועד  ח"ש  0001,500,בעלי מחזור עסקאות מעל  םלעסקימענק  . ג

 2019בשנת 

 . חברות, שותפויות ועצמאים  -מי זכאי למענק זה  •

-גבוה מ 2019הזכאות למענק היא לעסקים שמחזור העסקאות שלהם לשנת  •

 . ח" ש 20,000,000-ונמוך מ   ח"ש  1,500,000

לעומת   3-4/2020במחזור העסקאות בחודשים תנאי סף לקבל המענק הינו ירידה  •

 לפחות.   25%(, בשיעור של 3-4/2019) 2019-מחזור בתקופה המקבילה ב 



 

 . ח"ש  400,000ועד לתקרה של  3-4/2020המענק הינו פיצוי חד פעמי שניתן עבור חודשים  •

 הזכאות למענק הינה מדורגת, כדלקמן:  •

השתתפות   )כפול מקדם אחוז פיצוי סופי שיעור ירידה במחזור 

 ( 4/2019-3בהוצאות קבועות כפול מחזור 

0-25% 0 

40%-25% 10% 

60%-41% 20% 

80%-61% 35% 

100%-81% 50% 

 

הזכאות להחזר וסכומו, הינו מורכב, והוא מתייחס, בין השאר,  חישוב ג', בקטגוריה  •

לחישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות )מוגבל לתקרה לשיעור הפגיעה במחזור, 

,  2019כיסוי ההוצאות השוטפות של העסק, כולל משכורות בשנת (, לחישוב של 30%של 

 . 3-4/2019בהתייחס למחזור העסקאות בחודשים 

כמו כן, במידה והעסק הוציא את עובדיו לחל"ת, המענק יהיה קטן יותר מאחר  

 השכר שלו כתשלום דמי אבטלה לעובדים שבחל"ת. שהמדינה מכסה את הוצאות  

 על מנת להגיש את הבקשה למענק, נדרשים הנתונים הבאים:  •

o  2019מחזור שנתי של . 

o  3-4/2019מחזור . 

o  3-4/2020מחזור . 

o  2019הוצאות שוטפות כולל שכר, לשנת . 

o  3במידה והעובדים יצאו לחל"ת, יש לפרט את ממוצע השכר החודשי של  

 יאה לחל"ת. חודשים לפני היצ

 

 ומעלה מביטוח לאומי  67מענק הסתגלות לבני   .6

חודשים   3-, שעבד כשכיר לפחות ב 67זכאות למענק ניתנת לתושב ישראל שהינו מעל גיל  •

 שלפני היציאה לחל"ת. 

 יום לפחות.  30על החל"ת להיות מעל  •

 גובה המענק נקבע לפי גובה ההכנסות מפנסיה באופן מדורג:  •

בחודש, סכום המענק   ח "ש 2,000-במידה ואין הכנסות מפנסיה או שהכנסה זו נמוכה מ

 . ח" ש 4,000החודשי יהיה בסך 



 

, אזי המענק  ח "ש  4,000-ל  ח "ש 2,000במידה וקיימת הכנסה חודשית מפנסיה בטווח שבין 

 . ח" ש 3,000החודשי יהיה בסך 

, אזי המענק  ח "ש  5,000-ל  ח "ש 4,000במידה וקיימת הכנסה חודשית מפנסיה בטווח שבין 

 . ח" ש 1,000החודשי יהיה בסך 

 , אזי אין זכאות למענק. ח "ש  5,000במידה וההכנסה החודשית מפנסיה הינה מעל 

לצורך הגשת המענק, יש להכנס לאתר ביטוח לאומי ולהצטייד בתעודת זהות, תאריך תחילת   •

 וער. עבודה אצל המעסיק הנוכחי, מועד יציאה לחל"ת ומועד סיום מש

כל זמן שהחל"ת ממשיך, אין צורך בהודעה נוספת לביטוח לאומי ויתקבל פיצוי גם עבור   •

 החודשים הבאים. 

 

חל"ת(, בהתאם להנחיות המוסד    -הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום )להלן .7
 לביטוח לאומי: 

בהתאם להנחיות בטוח לאומי ניתן להוציא עובדים לחל"ת מאולץ והעובדים יקבלו דמי אבטלה   . א

 מהמוסד לבטוח לאומי.  

 ניתן להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם העובד לא ניצל את כל יתרת ימי החופש שלו.   . ב

על המעסיק חלה חובה לתשלום דמי ביטוח לאומי בחל"ת רק במידה והעובד נמצא בחל"ת שני   . ג

 ודשים קלנדריים מלאים.  ח

  ש"ח  348החודשים הראשונים הוא  2-התשלום שעל המעסיק להעביר לבטוח לאומי בגין כל אחד מ

 לעובד. המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד בעתיד סכומים אלו. 

 קריטריונים לקבלת דמי אבטלה לעובדים:  . ד

 יום לפחות.  30על החל"ת להיות מעל  .1

 בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמפורט בחוק, שעיקרם מובא להלן: הזכאות מותנית  .2

הזכאות לקבלת דמי אבטלה היא עבור עובד שכיר המבוטח בביטוח דמי אבטלה )כמוגדר  

(, כאשר קיימים חריגים  67שנים )לא כולל  67ועד  20בחוק( שהינו בטווח הגילאים שבין 

 רט בחוק. , כמפו 20בחוק עבור עובדים שהינם מתחת לגיל 

החודשים   18חודשי עבודה כשכיר מתוך  12כמו כן נדרשת צבירת תקופת אכשרה של 

שקדמו לרישום כשכיר בשירות התעסוקה. חודשי העבודה לא חייבים להיות רציפים ולא  

 חייבים להיות ממעסיק אחד. 

  6לתשומת לבכם, המוסד לביטוח לאומי פרסם הקלה ואפשר תקופת אכשרה מקוצרת של 

 וכל עוד לא הותקנו תקנות חדשות.   20/4/2020ים. הנ"ל בוטל החל מיום חודש 

 . מספר הימים המרבי לדמי אבטלה הוא בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי של העובד  .ה

 ניתן לבדוק את הזכאות לדמי אבטלה בקישור הבא באתר של המוסד לביטוח לאומי:  . ו
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 הנחיות להגשת תביעה לדמי אבטלה:  .ז

על העובד להתייצב באתר לשכת התעסוקה, בהתאם להנחיות המפורטות   -בשלב הראשון .1

ההנחיות  ליין באתר שירות התעסוקה, ויש לעקוב אחר -באתר זה. יש אפשרות להתייצב און 

 באתר זה. 

  העובד ולאחר הרישום בלשכת התעסוקה, התביעה לדמי אבטלה תוגש ע"י  -בשלב השני  .2

 אין צורך להתייצב בסניפי המוסד לאומי.   ניתן להגיש באופן מקוון למוסד לאומי. את הבקשה 

 . דרך תוכנת השכר  100טופס  לדאוג לשדר לביטוח לאומי המעסיק   .3

 , העובד יודיע לביטוח לאומי וללשכת התעסוקה על סיום החל"ת. בסיום החל"ת  .4

 

 

 עובד שחולה או נמצא בבידוד  

עובד כאמור שנעדר מעבודתו עקב מחלה ו/או בידוד ,על המעסיק לשלם לו דמי מחלה בהתאם למכסת  

 ימי המחלה הצבורה לזכותו ובהתאם לחוק דמי מחלה או להסכם/נוהג קיים בעניין ימי מחלה. 

 

 ר מארנונה, מהרשויות המקומיות פטו .8
 המדינה החליטה על מתן פטור מארנונה שיינתן על ידי הרשויות המקומיות. 

חודשים מיום   3מסלולים: מתן הנחה מיידית לתקופה של  2הרשויות המקומיות, יוכלו לבחור בין 

 . 2020בתשלום הארנונה עד לתום שנת   25%או מתן הנחה כוללת של   31/5/2020ועד   1/3/2020

הפטור מארנונה יחול רק על המגזר העסקי, לרבות משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתל מלון, בתי  

 מלאכה חניונים ועוד. 

נכסים שעליהם לא יחול הפטור, הינם מבנה מגורים, לרבות בית אבות, מבנה חקלאי, בנקים וחברות  

תרופות, חנויות אופטיקה, חנויות למוצרי היגיינה  ביטוח, מערכות סולריות, מקומות למכירה מזון, 

 ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים. 

אין צורך להגיש בקשה או למלא טופס. הזכאות מותנית בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי  

 הסדר תשלומים אחר שקבעה הרשות המקומית. 
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 מדינה ערבות הלוואות ב .9
עודי שעיקרו סיוע לעסקים  יה המדינה על הקמת מסלול ייטהקורונה החלעל רקע התפרצות נגיף  .1

 .  תזרימים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים 

ממחזור העסקאות לעסקים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד   16%ההלוואות הינן בהיקף של עד  .2

 . ח "שמיליון   25-ממחזור המכירות, לעסקים בעלי מחזור גבוה מ 8%ועד  ח "ש מיליון  25

 . ח"ש מיליון  20הסכום המקסימלי של ההלוואה הינו בסך 

 ימי עסקים בבנק הנבחר.   7זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד  .3

 ההלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.  -עמלות  .4

 מגובה ההלוואה המאושרת.  5%הבטוחות הדרושות הן בשיעור של עד  .5

הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה והחל מהשנה השנייה ואילך  תשלום מלא של  -ריבית .6

 . 1.5%ריבית ממוצעת של פריים + 

 מסכום ההלוואה.  85%ניתנת ערבות מדינה של  .7

 בשנה הראשונה לא יהיה החזר קרן )גרייס(. שנים.   5הלוואה תינתן למשך  .8

 

 הלוואות מקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות .  10

נות, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות בריביות  קופות הגמל השו

 נמוכות יחסית לריביות הנהוגות במשק.  

 סכום ההלוואה תלוי בסכום החסכון שנצבר עד כה בחשבונו של מקבל ההלוואה ובנזילות החסכון. 

 

 הבהרה  נו לרשותכם בכל שאלה או א

 
 איתנה לכולכם!מאחלים בריאות 

 
              

 

  בברכה 
 

 הוגן גינזבורג יודלביץ ושות' 


