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  מסחר
 יפתחו חלק מחנויות הרחוב ללא קניונים ומרכזים פתוחים

 של המסחר "תו הסגול"בעל העסקים יהיה לעמוד 

 ושירותים ייצור, תעשייה - הפרטי המגזר שאר
 (.הגבוה מבניהם)עובדים  10מהעובדים או עד  30%

יוכלו להגדיל את מספר  , ברגולציה עצמית, עסקים שיעמדו בו –" תו סגול"הוגדר 

 העובדים המגיעים לעסק ולעבוד בשגרת הקורונה החדשה

 עדיין מומלץ לעבוד מהבית ככל האפשר  

 חיוניים עבודה מקומות
 ממשיכים לעבוד כרגיל כפי שהיה עד כה

 חדשה קורונה לשגרת בהדרגה עובר המשק ממחר החל
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 עצמית רגולציה – ושירותים לתעשייה "הסגול התו"

  אנשים מגבלת חום מדידת

 ומחיצות בחדר

  קבועות משמרות

 האפשר ככל
 ככל מהבית עבודה

 האפשר
 ותיעוד רישום
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 לפעילות שיחזרו מסחר ענפי

  בית כלי, רהיטים

 חשמל ומוצרי

 אלקטרוניקה

 ותקשורת

  תחזוקה ציוד

 לבית
  ספורט, ספרים

 ובידור

 מכבסות

 ומתפרות 
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 עצמית רגולציה – למסחר "הסגול התו"

 וחיטוי היגיינה   הנחיות עם שילוט לקוחות מגבלת חום מדידת

 כולל) ותיעוד רישום

 (לקוחות פרטי
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 ח"ש מיליארד 80-כ על עומד הממשלתי הסיוע סך
   תזרימי סיוע מיליארד 12- ו לעסקים אשראי מיליארד 18.5 מתוכו

 ח"מיליארד ש 10כולל סך הסיוע לעובדים שעסקיהם נסגרו בשל השבתת המשק ותכנית הסיוע הקודמת שהוצגה על ידי ראש הממשלה בסך 

 ח"ש מיליארד 5.5

 ח"ש מיליארד 40

 ח"ש מיליארד 23.5

 ח"ש מיליארד 11
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1.5 
 ח"ש מיליארד

  להיי מימון פתרונות

 טק

1.1 
 ח"ש מיליארד

  פרויקטים האצת

 בתשתיות

  לאזרח שירות שיפור

 דיגיטציה באמצעות
0.3 

 ח"ש מיליארד

  מהמשבר ליציאה תכנית

 2.6 המשק והאצת
 ח"ש מיליארד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בארנונה הנחה - לעסקים תמיכות
2.6 

 ח"ש מיליארד

  המדינה בערבות הלוואות קרן

 ובינונים קטנים לעסקים

9 
 ח"ש מיליארד

8 
 ח"ש מיליארד

 

 

3.8 
 ח"ש מיליארד

 לעצמאים סיוע
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 ח"ש מיליארד

  דמי בתשלום הקלות

  לבני מענק וכן אבטלה

67+ 

0.2 
 ח"ש מיליארד

  הכשרות תכנית

 למובטלים

14 
 ח"ש מיליארד

  לעובדים שכר סבסוד

 ת"בחל

0.2 
 ח"ש מיליארד

 השלישי למגזר סיוע

 ח"ש מיליארד 69 כ"סה

 הקורונה עם להתמודדות האוצר משרד של הסיוע תכנית

 המשכיות   האצה  

 עסקים  

 ביטחון רשת

 סוציאלית

23.5 
 ח"ש מיליארד

40 
 ח"ש מיליארד

5.5 
 ח"ש מיליארד

 כ"סה כ"סה כ"סה

 

 

  ביטוח, מ"מע תשלומי דחיית

 ועוד מים, חשמל, לאומי

 5.2 לעסקים מענק
 ח"ש מיליארד

2.3 
 ח"ש מיליארד

 פסח מענק

7 
 ח"ש מיליארד

 גדולים למעסיקים מימון פתרונות

3 
 ח"ש מיליארד

 המסים רשות - מקדמות החזר

  משרד לדרישות עסקים התאמות

 הכלכלה משרד וסיוע הבריאות
0.7 

 ח"ש מיליארד

 4.5 מנוף קרנות
 ח"ש מיליארד
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 נוסף למידע

 

  בכתובת האוצר משרד לאתר נכנסים

mof.gov.il 

 !ובודקים

 

 104 למוקד חייגו או
 


