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חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020*

פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

תיקוןחוק
הפחתתהגירעון

והגבלתההוצאה
התקציבית-

מס'18

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1-11992ר

בסעיף16,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )1(

עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם ")ב(
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה)בפרקזה-משברהקורונה(,ולמטרה
זובלבד,רשאיתהממשלה,בשנתהתקציב2020,להגדילאתסכוםההוצאה
הממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף6א,שלאיעלה
על82%ר18ביחסלסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2019המחושבלפי

סעיף6אר

הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ב(לאיובאבחשבון )ג(
כחלקמסכוםההוצאההממשלתיתבשנת2020לצורךחישובסכוםההוצאה

הממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותר";

אחריסעיף16יבוא: )2(

"הוראתשעה
לשנת2021-
הגדלתסכום

ההוצאה
הממשלתיתלשם

התמודדותעם
משברהקורונה

עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאותהדרושות17ר )א(
זובלבד,רשאית להתמודדותעםמשברהקורונה,ולמטרה
הממשלה,בשנתהתקציב2021,להגדילאתסכוםההוצאה
הממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיף6א,שלא
יעלהעל16%ר10ביחסלסכוםההוצאההממשלתיתבשנת

התקציב2020המחושבלפיסעיף6אר

בסעיף כאמור הממשלתית ההוצאה בסכום הגידול )ב(
קטן)א(,לאיובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתית
2021לצורךחישובסכוםההוצאההממשלתיתלפי בשנת

סעיף6אלשניםהבאותר"

פרק ב': ביטוח אבטלה

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'216(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראות2ר
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-22020,בסעיף1-

2020("יבוא"כ"הבחשוון )30בנובמבר ברישה,במקום"י"דבכסלוהתשפ"א )1(
התשפ"ב)31באוקטובר2021(";

בפסקה)1(,בסימןה'בפרקז'לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-31995, )2(
המובאבה-

בסעיף179א- )א(

אחריההגדרה""הפסקתהעסקה",שלעובד"יבוא: )1(

התקבלבכנסתביוםז'באבהתש"ף)28ביולי2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1341,מיוםכ"בבתמוזהתש"ף)14ביולי2020(,עמ'432ר

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשע"ח,עמ'280ר 1

ס"חהתש"ף,עמ'210ר 2

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 3
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מספר - הקורונה" בתקופת החודשי מועסקים הבלתי ""שיעור
הבלתימועסקיםבתוספתמספרהמועסקיםהנעדריםזמנית
מעבודהכלהשבועבגללסיבותהקשורותבנגיףהקורונה,
מתוךכוחהעבודה,לפיהפרסוםהחודשיבירחוןסקרכוח

אדםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר";

בהגדרה"התקופההקובעת",במקום"כ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט )2(
30ימיםלאחר 2021(אועד )30ביוני 2020("יבוא"כ'בתמוזהתשפ"א
המועדשבוהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפרסמהכישיעורהבלתי
מועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־5%ר7,לפיהמוקדם,והודעה
עלכךתפורסםברשומותעלידיהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר";

בסעיף179ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיף163)א(,מבוטחשהגישלמוסדתביעהלדמי ")ג(
אבטלהבעדתקופהשחלהביןיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(ובין
היוםשבומסתיימתהתקופההקובעתולאנרשםבלשכתשירותהתעסוקה
כמחוסרעבודהאושנרשםכאמוראךמידעבדברהרישוםלאהתקבל
במוסד,יראואותוכמובטללפיאותוסעיףלענייןזכאותלדמיאבטלהמיום
הפסקתהעסקתואומיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(,לפיהמאוחר,

ובלבדשהתקיימובושניאלה:

הואהוכיחלהנחתדעתושלהמוסדכילאהיהמועסקבאותה )1(
תקופה;

הואנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעדשבעהימיםלאחר )2(
הפסקתהעסקתור";

בסעיף179ד,האמורבסעיףקטן)ב(יסומן")1(",ואחריויבוא: )ג(

הוראותפסקה)1(יחולועלגםמבוטחהזכאילדמיאבטלהלפיסעיף )2("
171אולפיסעיף171א,שבמהלךהתקופההקובעתהסתיימו12החודשים

מהתאריךהקובעשנקבעלגביוושולמולובמהלכהדמיאבטלהר";

בסעיף179ה)1(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןהתקופהשמיוםי"א )ד(
באבהתש"ף)1באוגוסט2020(ועדתוםהתקופההקובעת-14ימיםלפחות";

אחריסעיף179ויבוא: )ה(

"הוראותמיוחדות
לענייןחישובדמי

אבטלה

שיעור179זר והפחתת אבטלה דמי חישוב לעניין )א(
ותקופתהתשלוםבמקריםמיוחדיםבעדדמיאבטלה
לתקופהשמיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(ועד

תוםהתקופההקובעת-

יקראואתסעיף167כךשבמקוםסעיףקטן )1(
)ב(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכום ")ב(
סכום על יעלה לא ליום האבטלה דמי

השווהלשכרהממוצעמחולקב־25ר";

סעיף171א-לאייקרא; )2(

יקראואתסעיף176א)ז(כךשבמקום"167)ב( )3(
)2("יבוא"167)ב(";

מספר - הקורונה" בתקופת החודשי מועסקים הבלתי ""שיעור
הבלתימועסקיםבתוספתמספרהמועסקיםהנעדריםזמנית
מעבודהכלהשבועבגללסיבותהקשורותבנגיףהקורונה,
מתוךכוחהעבודה,לפיהפרסוםהחודשיבירחוןסקרכוח

אדםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר";



בהגדרה"התקופההקובעת",במקום"כ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט )2(
30ימיםלאחר 2021(אועד )30ביוני 2020("יבוא"כ'בתמוזהתשפ"א
המועדשבוהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפרסמהכישיעורהבלתי
מועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־5%ר7,לפיהמוקדם,והודעה
עלכךתפורסםברשומותעלידיהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר";



בסעיף179ב,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיף163)א(,מבוטחשהגישלמוסדתביעהלדמי ")ג(
אבטלהבעדתקופהשחלהביןיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(ובין
היוםשבומסתיימתהתקופההקובעתולאנרשםבלשכתשירותהתעסוקה
כמחוסרעבודהאושנרשםכאמוראךמידעבדברהרישוםלאהתקבל
במוסד,יראואותוכמובטללפיאותוסעיףלענייןזכאותלדמיאבטלהמיום
הפסקתהעסקתואומיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(,לפיהמאוחר,

ובלבדשהתקיימובושניאלה:

הואהוכיחלהנחתדעתושלהמוסדכילאהיהמועסקבאותה )1(
תקופה;

הואנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעדשבעהימיםלאחר )2(
הפסקתהעסקתור";

בסעיף179ד,האמורבסעיףקטן)ב(יסומן")1(",ואחריויבוא: )ג(

הוראותפסקה)1(יחולוגםעלמבוטחהזכאילדמיאבטלהלפיסעיף )2("
171אולפיסעיף171א,שבמהלךהתקופההקובעתהסתיימו12החודשים

מהתאריךהקובעשנקבעלגביוושולמולובמהלכהדמיאבטלהר";

בסעיף179ה)1(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןהתקופהשמיוםי"א )ד(
באבהתש"ף)1באוגוסט2020(ועדתוםהתקופההקובעת-14ימיםלפחות";

אחריסעיף179ויבוא: )ה(

"הוראותמיוחדות
לענייןחישובדמי

אבטלה

שיעור179זר והפחתת אבטלה דמי חישוב לעניין )א(
ותקופתהתשלוםבמקריםמיוחדיםבעדדמיאבטלה
לתקופהשמיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(ועד

תוםהתקופההקובעת-

סעיף שבמקום כך 167 סעיף את יקראו )1(
קטן)ב(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכום ")ב(
סכום על יעלה לא ליום האבטלה דמי

השווהלשכרהממוצעמחולקב־25ר";

סעיף171א-לאייקרא; )2(

שבמקום כך 176א)ז( סעיף את יקראו )3(
"167)ב()2("יבוא"167)ב(";

ספרהחוקים2835,ח'באבהתש"ף,2020ר7ר29
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ז'כךשבטורא',בכותרת, יקראואתלוח )4(
אחרי"28שנים"יבוא"אומישישעמוילדשלו"
ובטורב',בכותרת,אחרי"28שנים"יבוא"למעט

מישישעמוילדשלו"ר

פרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,אחרייום )ב(
כ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(,כישיעורהבלתי
מועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־10%אך
התקופה בעד האבטלה דמי יהיו מ־5%ר7, פחת לא
שתחילתה30ימיםלאחרהפרסוםהאמורוסיומהבתום
התקופההקובעת,למישזכאילדמיאבטלהלפיסימןזה,
90%מדמיהאבטלהששולמולפיסימןזהערבפרסום
הלשכהכאמור;הודעהעלכךתפורסםברשומותעל

ידיהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרר

הוראותמיוחדות
לענייןדמיאבטלה

למישנמצא
בהכשרהמקצועית

בהכשרה179חר שנמצא למי אבטלה דמי תשלום לעניין
1( התש"ף באב י"א שמיום התקופה בעד מקצועית
באוגוסט2020(ועדתוםהתקופההקובעת,יקראואת

סעיף173)א(כך:

בפסקה)1(,במקום"70%מדמי"יבוא"מלואדמי"; )1(

פסקה)1א(-תימחק; )2(

בפסקה)3(,במקום"בפסקאות)1(או)1א("יבוא )3(
"בפסקה)1("ר

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמזכאותלדמיאבטלה179טרשמירתזכויות
שלאמכוחהוראותסימןזהר"

פרק ג': מענק לבני 67 ומעלה

תיקוןחוקמענק
הסתגלותמיוחד

לבני67ומעלה
)הוראתשעה

-נגיףהקורונה
החדש(

בחוקמענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,3ר
התש"ף-42020-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הכנסה"יבוא: )א(

""הפסקתהעסקה"-הפסקתהעסקהכאמורבסעיף2)1()ג(;";

אחריההגדרה"חוקהביטוחהלאומי"יבוא: )ב(

""שיעורהבלתימועסקיםהחודשיבתקופתהקורונה"-מספרהבלתי
מועסקיםבתוספתמספרהמועסקיםהנעדריםזמניתמעבודהכל
השבועבגללסיבותהקשורותבנגיףהקורונה,מתוךכוחהעבודה,
לפיהפרסוםהחודשיבירחוןסקרכוחאדםשלהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;

"התקופההקובעת"-התקופהשתחילתהביוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(וסיומהביוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,ואםפרסמה
שיעור כי יותר מוקדם במועד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
הבלתימועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־5%ר7,יהיה

ס"חהתש"ף,עמ'158ר 4
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סיומה30ימיםלאחרהפרסוםולאלפנייוםט"זבטבתהתשפ"א)31
בדצמבר2020(;הודעהעלכךתפורסםברשומותעלידיהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצרר";

בסעיף2- )2(

בפסקה)1(- )א(

במקוםהרישהיבוא"בתקופההקובעתמתקיימיםלגביוכלאלה:"; )1(

בפסקתמשנה)ג(,במקום")בחוקזה-הפסקתהעסקה("יבוא"ולעניין )2(
מענקהסתגלותמיוחדלפיסעיף8-הואפוטרמעבודתואוהוצאלחופשה

ללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל14ימיםלפחות";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"לראשונה"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

לענייןמענקהסתגלותמיוחדלפיסעיף8שהבקשהלקבלוהוגשה )3("
מחודשאוגוסט2020ואילך-העסקתהעובדהופסקהבשלהתפשטותנגיף

הקורונההחדשר";

במקוםסעיף8יבוא: )3(

"מענקהסתגלות
מיוחדהחלמחודש

אוגוסט2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםבתקופה8ר )א(
הקובעתהחלמחודשאוגוסט2020)להלן-חודשהזכאות(,

ישולםלמישמתקייםלגביואחדמאלה:

בעד מיוחד הסתגלות למענק זכאי היה הוא )1(
החודששקדםלחודשהזכאותוהיהמחוסרעבודהגם

בכלחודשהזכאות;

היה והוא הזכאות, בחודש הופסקה העסקתו )2(
מחוסרעבודהמיוםהפסקתהעסקתועדתוםחודש

הזכאותר

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאי )ב(
בעדחודשהזכאות,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

על עולה אינה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )1(
2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים;

2,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )2(
שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקליםחדשים

-3,000שקליםחדשים;

3,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )3(
שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקליםחדשים

-2,000שקליםחדשים;

4,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )4(
שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקליםחדשים

-1,000שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו-)ב(,מענקהסתגלות )ג(
מיוחדבשיעורחלקיבעדחודשהזכאותישולםלמישמועד
)1במרס2020( הפסקתהעסקתוחלביוםה'באדרהתש"ף

סיומה30ימיםלאחרהפרסוםולאלפנייוםט"זבטבתהתשפ"א)31
בדצמבר2020(;הודעהעלכךתפורסםברשומותעלידיהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצרר";

בסעיף2- )2(

בפסקה)1(- )א(

במקוםהרישהיבוא"בתקופההקובעתמתקיימיםלגביוכלאלה:"; )1(

בפסקתמשנה)ג(,במקום")בחוקזה-הפסקתהעסקה("יבוא"ולעניין )2(
מענקהסתגלותמיוחדלפיסעיף8-הואפוטרמעבודתואוהוצאלחופשה

ללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל14ימיםלפחות";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"לראשונה"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

לענייןמענקהסתגלותמיוחדלפיסעיף8שהבקשהלקבלוהוגשה )3("
מחודשאוגוסט2020ואילך-העסקתהעובדהופסקהבשלהתפשטותנגיף

הקורונההחדשר";

במקוםסעיף8יבוא: )3(

"מענקהסתגלות
מיוחדהחלמחודש

אוגוסט2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםבתקופה8ר )א(
הקובעתהחלמחודשאוגוסט2020)להלן-חודשהזכאות(,

ישולםלמישמתקייםלגביואחדמאלה:

בעד מיוחד הסתגלות למענק זכאי היה הוא )1(
החודששקדםלחודשהזכאותוהיהמחוסרעבודהגם

בכלחודשהזכאות;

היה והוא הזכאות, בחודש הופסקה העסקתו )2(
מחוסרעבודהמיוםהפסקתהעסקתועדתוםחודש

הזכאותר

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאי )ב(
בעדחודשהזכאות,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

על עולה אינה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )1(
2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים;

2,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )2(
שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקליםחדשים

-3,000שקליםחדשים;

3,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )3(
שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקליםחדשים

-2,000שקליםחדשים;

4,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )4(
שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקליםחדשים

-1,000שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,מענקהסתגלות )ג(
מיוחדבשיעורחלקיבעדחודשהזכאותישולםלמישמועד
)1במרס2020( הפסקתהעסקתוחלביוםה'באדרהתש"ף
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אולאחריווחזרלעבודבחודשהזכאות;סכוםהמענקיהיה
שווהלמכפלתהסכוםשנקבעלזכאילפיסעיףקטן)ב(,במספר
הימיםשחלפובאותוחודשלפנישחזרלעבוד,לחלקבמספר

הימיםבחודשהזכאותר

הזכאות, חודש במהלך הקובעת התקופה הסתיימה )ד(
ישולםמענקהסתגלותמיוחדבשיעורחלקי,ויחולולעניין

אופןחישובוהוראותסעיףקטן)ג(,בשינוייםהמחויביםר

המרכזית הלשכה פרסמה זה, בסעיף האמור אף על )ה(
לסטטיסטיקהכישיעורהבלתימועסקיםהחודשיבתקופת
המענק יהיה מ־5%ר7, פחת לא אך מ־10% פחת הקורונה
בעדהתקופהשתחילתהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר
2021(או30ימיםלאחרהפרסוםהאמור,לפיהמאוחר,וסיומה
בתוםהתקופההקובעת,למישזכאילמענקלפיסעיףזה,
90%מסכוםהמענקששולםלפיסעיףזהערבפרסוםהלשכה
כאמור;הודעהעלכךתפורסםברשומותעלידיהממונהעל

התקציביםבמשרדהאוצרר";

בסעיף9)א()6(,בסופויבוא"ולענייןבקשהלמענקהמשתלםלפיסעיף8,שתוגש )4(
מחודשאוגוסט2020ואילך-הצהרתהעובדכיהעסקתוהופסקהבשלהתפשטותנגיף

הקורונההחדש";

אחריסעיף12יבוא: )5(

לביתדיןאזורילעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,12אר"סמכותשיפוט
התשכ"ט-51969,תהיהסמכותייחודיתלדוןבכלתביעהלמענק

לפיחוקזהאולהחזרמענקשניתןבטעותאושלאכדיןר";

בסעיף14,בהוראתשעה-תיקוןמס'215לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[, )6(
התשנ"ה-61995,ברישה,במקום"י"דבכסלוהתשפ"א)30בנובמבר2020("יבוא"כ'באב

התשפ"א)29ביולי2021("ר

פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים

תיקוןחוקקליטת
חייליםמשוחררים
-מס'21-הוראת

שעה

בחוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-71994,אחריסעיף18איבוא:4ר

"מימושחלק
מהפיקדוןלכל

מטרה-הוראת
שעה

נוסףעלהמטרותהקבועותבפרקזה,חיילמשוחררזכאי18בר )א(
לפנותלקרןבבקשהלקבלמיתרתהפיקדוןשנזקפהלזכותו

סכוםשלאיעלהעלהסכומיםשלהלן,למימושלכלמטרה:

חיילמשוחררשביוםכ"חבתמוזהתש"ף)20ביולי )1(
18חודשים 2020()להלן-יוםהתחילה(,טרםחלפו
ממועדשחרורומשירותסדיר-5,300שקליםחדשים;

חיילמשוחררשביוםהתחילהחלפו18חודשים )2(
ממועדשחרורומשירותסדיר-3,500שקליםחדשיםר

נוסףעלהמטרותהקבועותבפרקזה,חיילמשוחררזכאי )ב(
לפנותלקרןבבקשהלקבלמיתרתהפיקדוןשנזקפהלזכותו

סכוםשלאיעלהעלהסכומיםשלהלן,למימושלכלמטרה:

ס"חהתשכ"ט,עמ'70ר 5

ס"חהתש"ף,עמ'162ר 6

ס"חהתשנ"ד,עמ'132;התש"ף,עמ'220ר 7
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18 חלפו טרם התחילה שביום משוחרר חייל )1(
חודשיםממועדשחרורומשירותסדיר-11,000שקלים
חדשים,ואםקיבלסכומיםמיתרתהפיקדוןשנזקפה

לזכותולפיסעיףקטן)א()1(-5,700שקליםחדשים;

חיילמשוחררשביוםהתחילהחלפו18חודשים )2(
ממועדשחרורומשירותסדיר-7,500שקליםחדשים,
ואםקיבלסכומיםמיתרתהפיקדוןשנזקפהלזכותולפי

סעיףקטן)א()2(4,000-שקליםחדשיםר

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןכמפורטלהלן: )ג(

הוראותסעיףקטן)א(-מיוםהתחילהועדיום )1(
י"טבאבהתש"ף)9באוגוסט2020(;

הוראותסעיףקטן)ב(-מיוםכ'באבהתש"ף)10 )2(
באוגוסט2020(ועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני

2021(ר"

ביטולחוקקליטת
חייליםמשוחררים

)נגיףהקורונה
החדש-הוראת

שעה-תיקוןמס'
20()מימושחלק

מהפיקדוןלכל
מטרה(

חוקקליטתחייליםמשוחררים)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'20(5ר
)מימושחלקמהפיקדוןלכלמטרה(,התש"ף-82020-בטלר

פרק ה': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-
מס'14-הוראת

שעה

שיעור6ר להגדלת חוק את יקראו זה, חוק של פרסומו מיום שנתיים של בתקופה
ההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-92007

)להלן-חוקלהגדלתשיעורהשתתפות(,כך:

בסעיף1)א(,ברישה,בסופהיבוא"ולמעטבפרקג'3"; )1(

לפניכותרתפרקד'יבוא: )2(

"פרק ג'3: מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעד תקופות 
הזכאות, לשם סיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה

בפרקזה-18כדרהגדרות

"בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוגכמשמעותו
בחוקמיסוימקרקעין;

204מיוםכ' "החלטתהממשלה"-החלטתהממשלהמס'
בתמוזהתש"ף)12ביולי2020(בדברמתןמענקנוסף
לעצמאיםולשכיריםבעלישליטהבחברתמעטיםבעד

חודשיםמאיויוני2020;

לפי מאלה, אחד כל - מעסק" ממוצעת חודשית "הכנסה
העניין-

18 חלפו טרם התחילה שביום משוחרר חייל )1(
חודשיםממועדשחרורומשירותסדיר-11,000שקלים
חדשים,ואםקיבלסכומיםמיתרתהפיקדוןשנזקפה

לזכותולפיסעיףקטן)א()1(-5,700שקליםחדשים;

חיילמשוחררשביוםהתחילהחלפו18חודשים )2(
ממועדשחרורומשירותסדיר-7,500שקליםחדשים,
ואםקיבלסכומיםמיתרתהפיקדוןשנזקפהלזכותולפי

סעיףקטן)א()2(-4,000שקליםחדשיםר

הוראותסעיףזהיעמדובתוקפןכמפורטלהלן: )ג(

הוראותסעיףקטן)א(-מיוםהתחילהועדיום )1(
י"טבאבהתש"ף)9באוגוסט2020(;

הוראותסעיףקטן)ב(-מיוםכ'באבהתש"ף)10 )2(
באוגוסט2020(ועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני

2021(ר"

חוקקליטתחייליםמשוחררים)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'20(5ר
)מימושחלקמהפיקדוןלכלמטרה(,התש"ף-82020-בטלר

ביטולחוקקליטת
חייליםמשוחררים

)נגיףהקורונה
החדש-הוראת

שעה-תיקוןמס'
20()מימושחלק

מהפיקדוןלכל
מטרה(

פרק ה': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

שיעור6ר להגדלת חוק את יקראו זה, חוק של פרסומו מיום שנתיים של בתקופה
ההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-92007

)להלן-חוקלהגדלתשיעורהשתתפות(,כך:

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-
מס'14-הוראת

שעה

בסעיף1)א(,ברישה,בסופהיבוא"ולמעטבפרקג'3"; )1(

לפניכותרתפרקד'יבוא: )2(

"פרק ג'3: מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעד תקופות 
הזכאות, לשם סיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה

בפרקזה-18כדרהגדרות

"בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוגכמשמעותו
בחוקמיסוימקרקעין;

204מיוםכ' "החלטתהממשלה"-החלטתהממשלהמס'
בתמוזהתש"ף)12ביולי2020(בדברמתןמענקנוסף
לעצמאיםולשכיריםבעלישליטהבחברתמעטיםבעד

חודשיםמאיויוני2020;

לפי מאלה, אחד כל - מעסק" ממוצעת חודשית "הכנסה
העניין-

ס"חהתש"ף,עמ'220ר 8

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התש"ף,עמ'244ר 9
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לגביעצמאיבעלעסקחדש,ולגביעצמאיאחר )1(
לענייןתקופותהזכאותהמנויותבפסקאות)5(עד)7(
להגדרה"תקופתהזכאות"-סכוםההכנסההחייבת
החודשים במספר מחולק ,2019 המס לשנת מעסק
שבהםעסקהעצמאיבעסקאובמשלחידבשנתהמס

;2019

לגביעצמאישאינועצמאיבעלעסקחדש,לעניין )2(
תקופותהזכאותהמנויותבפסקאות)1(עד)4(להגדרה

"תקופתהזכאות"-

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )א(
18כה)1(ו–)4(באחתמשנותהמס2018ו־2019-
סכוםההכנסההחייבתמעסקלשנתהמסשבה
התקיימולגביושניהתנאיםבסעיף18כה)1(ו–)4(,
מחולקבמספרהחודשיםשבהםעסקהעצמאי

בעסקאובמשלחידבאותהשנתמס;

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )ב(
18כה)1(ו–)4(בכלאחתמשנותהמס2018ו־2019
-סכוםההכנסההחייבתמעסקלשנתהמס2018
או2019,מחולקבמספרהחודשיםשבהםעסק
העצמאיבעסקאובמשלחיד,באותהשנתהמס,
לפיהעניין-לפישנתהמסשהשימושבהלשם
חישובלפיסעיף18כזמביאלמענקבסכוםגבוה

יותר,כאמורבאותוסעיף;

"הכנסהחייבת"-הכנסהלאחרהניכוייםשהותרוממנהלפי
כלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכל

דין,למעטרווחהון;

)1(2 סעיף לפי חייבת הכנסה - מעסק" חייבת "הכנסה
לפקודהשהיאהכנסהמיגיעהאישית,לרבותדמילידה
המשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוקהביטוחהלאומי
וגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפיסימןה'בפרקג'
לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימישירותבמילואים

המשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוחהלאומי;

למעט בפקודה, כמשמעותה - אישית" מיגיעה "הכנסה
הכנסההמנויהבפסקאות)1(עד)7(להגדרה"הכנסה

מיגיעהאישית"בפקודה;

2)2(לפקודה, "הכנסתעבודה"-הכנסתעבודהלפיסעיף
לרבותדמילידההמשתלמיםלפיסימןג'בפרקג'לחוק
הביטוחהלאומיוגמלהלשמירתהיריוןהמשתלמתלפי
סימןה'בפרקג'לחוקהאמור,ולרבותתגמולבעדימי
שירותבמילואיםהמשתלםלפיפרקי"בלחוקהביטוח

הלאומי;
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"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"-כלאחתמאלה,לפי
העניין:

לגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה )1(
ולגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםאחרת,לעניין
תקופותהזכאותהמנויותבפסקאות)5(עד)7(להגדרה
כאמור העבודה הכנסת סכום - הזכאות" "תקופת
בשנתהמס2019,מחולקבמספרהחודשיםשבהםעבד

השכירבעלהשליטהבחברהבשנתהמס2019;

לגבישכירבעלשליטהשאינושכירבעלשליטה )2(
בחברתמעטיםחדשה,לענייןתקופותהזכאותהמנויות

בפסקאות)1(עד)4(להגדרה"תקופתהזכאות"-

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )א(
18כו)1(ו-)4(באחתמשנותהמס2018ו־2019-
סכוםהכנסתהעבודהבשנתהמסשבההתקיימו
לגביושניהתנאיםבסעיף18כו)1(ו–)4(,מחולק
בעל השכיר עבד שבהם החודשים במספר

השליטהבחברה;

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )ב(
18כו)1(ו-)4(בכלאחתמשנותהמס2018ו־2019
2018או -סכוםהכנסתהעבודהבשנתהמס
עבד שבהם החודשים במספר מחולק ,2019
השכירבעלהשליטהבחברה,באותהשנתמס,
לפיהעניין-לפישנתהמסשהשימושבהלשם
חישובלפיסעיף18כחמביאלמענקבסכוםגבוה

יותר,כאמורבאותוסעיף;

"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף76לפקודה,אשרעסקהבעסקאו
במשלחידלפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(

ובמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

"חברתמעטיםחדשה"-חברתמעטיםשהחלהלעסוקבעסק
אובמשלחידבשנת2019;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-101995;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-111963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-121975;

"המנהל"-כהגדרתובפקודה;

"ניכויים"-כהגדרתםבהגדרה"הכנסהמעסקאוממשלח
יד"שבסעיף1;

"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"-כלאחתמאלה,לפי
העניין:

לגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה )1(
ולגבישכירבעלשליטהבחברתמעטיםאחרת,לעניין
תקופותהזכאותהמנויותבפסקאות)5(עד)7(להגדרה
כאמור העבודה הכנסת סכום - הזכאות" "תקופת
בשנתהמס2019,מחולקבמספרהחודשיםשבהםעבד

השכירבעלהשליטהבחברהבשנתהמס2019;

לגבישכירבעלשליטהשאינושכירבעלשליטה )2(
בחברתמעטיםחדשה,לענייןתקופותהזכאותהמנויות

בפסקאות)1(עד)4(להגדרה"תקופתהזכאות"-

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )א(
18כו)1(ו–)4(באחתמשנותהמס2018ו־2019-
סכוםהכנסתהעבודהבשנתהמסשבההתקיימו
לגביושניהתנאיםבסעיף18כו)1(ו–)4(,מחולק
בעל השכיר עבד שבהם החודשים במספר

השליטהבחברה;

בסעיף התנאים שני לגביו התקיימו אם )ב(
18כו)1(ו–)4(בכלאחתמשנותהמס2018ו־2019
2018או -סכוםהכנסתהעבודהבשנתהמס
עבד שבהם החודשים במספר מחולק ,2019
השכירבעלהשליטהבחברה,באותהשנתמס,
לפיהעניין-לפישנתהמסשהשימושבהלשם
חישובלפיסעיף18כחמביאלמענקבסכוםגבוה

יותר,כאמורבאותוסעיף;

"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף76לפקודה,אשרעסקהבעסקאו
במשלחידלפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(

ובמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

"חברתמעטיםחדשה"-חברתמעטיםשהחלהלעסוקבעסק
אובמשלחידבשנת2019;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-101995;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-111963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-121975;

"המנהל"-כהגדרתובפקודה;

"ניכויים"-כהגדרתםבהגדרה"הכנסהמעסקאוממשלח
יד"שבסעיף1;

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 10

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 11

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 12
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"הפקודה"-פקודתמסהכנסה13;

"עצמאי"-יחידשהואתושבישראל,שעסקבעסקאובמשלח
ידלפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ובמהלך

התקופההקובעת,לפחות;

"עצמאיבעלעסקחדש"-עצמאישהחללעסוקבעסקאו
במשלחידבשנת2019;

שבח לרבות לפקודה, 88 בסעיף כהגדרתו - הון" "רווח
כמשמעותולפיסעיף6לחוקמיסוימקרקעין;

יום שלפני יחיד - מעטים" בחברת שליטה בעל "שכיר
התקופה ובמהלך )2020 בינואר 1( התש"ף בטבת ד'

הקובעת,לפחות,מתקיימיםלגביושנייםאלה:

הואהיהבעלשליטהכהגדרתובסעיף32)9()א()3( )1(
לפקודה,בחברתהמעטים,והחזיקבמניותהחברה;

שולמהלוהכנסתעבודהעלידיחברתהמעטים )2(
שהואבעלשליטהבה;

"תושבישראל"-כהגדרתובפקודה,לרבותאזרחישראלי
אזור תושב שהוא לפקודה 3א בסעיף כהגדרתו

כהגדרתובסעיףהאמור;

"התקופההקובעת"-תקופהשלשישהחודשיםשתחילתה
תקופת של תחילתה לפני וסיומה הקובע במועד
הזכאות;לענייןזה,"המועדהקובע"-כלמועדהחל
בספטמבר 1( התשע"ט באלול א' יום שבין בתקופה

2019(ליוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

"תקופתהזכאות"-התקופותכמפורטבפסקאות)1(עד)3(
אלאאםכןקבעשרהאוצרבצו,באישורועדתהכספים
שלהכנסת,כילאיינתןלגביתקופהמסוימתמענקלפי
פרקזה,וכןכלאחתמהתקופותהמפורטותבפסקאות)4(
עד)7(ששרהאוצרקבעבצו,באישורועדתהכספים

שלהכנסת,כייינתןלגביהמענק:

התקופהשמיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020( )1(
עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(;

התקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020( )2(
עדיוםי"אבאלולהתש"ף)31באוגוסט2020(;

התקופהשמיוםי"בבאלולהתש"ף)1בספטמבר )3(
2020(עדיוםי"גבחשווןהתשפ"א)31באוקטובר2020(;

התקופהשמיוםי"זבחשווןהתשפ"א)1בנובמבר )4(
2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(;

בינואר 1( התשפ"א בטבת י"ז שמיום התקופה )5(
2021(עדיוםט"זבאדרהתשפ"א)28בפברואר2021(;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 13

ספרהחוקים2835,ח'באבהתש"ף,2020ר7ר29



307 ספרהחוקים2835,ח'באבהתש"ף,2020ר7ר29

התקופהשמיוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021( )6(
עדיוםי"חבאיירהתשפ"א)30באפריל2021(;

במאי 1( התשפ"א באייר י"ט שמיום התקופה )7(
2021(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(ר

מענקסיוע
לעצמאי

עצמאישבשנת2019מלאולו20שניםאויותר,יהיהזכאי18כהר
בתקופת סיוע לשם זה פרק הוראות לפי לעצמאי למענק
סיוע מענק - זה )בפרק הקורונה נגיף עם ההתמודדות
לעצמאי(,בעדתקופתזכאותאחתאויותר,אםמתקיימים

לגביוכלאלה:

הכנסתוהחייבתלשנתהמס2018אולשנתהמס2019, )1(
ולענייןעצמאיבעלעסקחדש-הכנסתוהחייבתלשנתהמס
2019,אינהעולהעל651,600שקליםחדשים;הייתהלעצמאי
ולבןזוגוהכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,
לענייןפסקהזו,מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבת

שלכלאחדמבניהזוג;

714 על עולה מעסק הממוצעת החודשית הכנסתו )2(
שקליםחדשים;

ממחזור נמוך הזכאות בתקופת עסקאותיו מחזור )3(
עסקאותיובאותםחודשיםבשנת2019)בפסקהזו-תקופת
הבסיס(,בסכוםהעולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופת
במשלח או בעסק לעסוק שהחל עצמאי לעניין הבסיס;
מחזור את יראו הבסיס בתקופת הראשון היום לאחר יד
העסקאותבתקופתהבסיסכמחזורעסקאותיומיוםתחילת
העיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,

מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפלב־2;

לאמתקיימיםלגביובשנתהמסהנבחנתלענייןפסקה )4(
)1(הסייגיםהקבועיםבסעיף17א,בשינוייםהמחויבים;

הואהגישעדמועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיף )5(
18כטדוחלפיסעיף131לפקודהלשנתהמס2018,ולעניין
עצמאיבעלעסקחדש-הואהגישדוחכאמורלשנתהמס
2019,והכולאםהיהחייבבהגשתדוחכאמורלשנותהמס

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

לפי 67א, 67או סעיפים לפי תקופתי דוח הגיש הוא )6(
העניין,לחוקמסערךמוסף,לתקופתהזכאותולתקופתהבסיס
)רישום(, מוסף ערך מס לתקנות 15 תקנה לפי הצהרה או
התשל"ו-141976,לשנהשבהחלהתקופתהזכאות)בפסקה
זו-הצהרתעוסקפטור(,לפיהעניין,אםהיהחייבבהגשתם
לפיחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסקפטורתצורףהצהרה

עלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)3(ר

התקופהשמיוםי"זבאדרהתשפ"א)1במרס2021( )6(
עדיוםי"חבאיירהתשפ"א)30באפריל2021(;

במאי 1( התשפ"א באייר י"ט שמיום התקופה )7(
2021(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(ר

מענקסיוע
לעצמאי

עצמאישבשנת2019מלאולו20שניםאויותר,יהיהזכאי18כהר
בתקופת סיוע לשם זה פרק הוראות לפי לעצמאי למענק
סיוע מענק - זה )בפרק הקורונה נגיף עם ההתמודדות
לעצמאי(,בעדתקופתזכאותאחתאויותר,אםמתקיימים

לגביוכלאלה:

הכנסתוהחייבתלשנתהמס2018אולשנתהמס2019, )1(
ולענייןעצמאיבעלעסקחדש-הכנסתוהחייבתלשנתהמס
2019,אינהעולהעל651,600שקליםחדשים;הייתהלעצמאי
ולבןזוגוהכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,
לענייןפסקהזו,מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבת

שלכלאחדמבניהזוג;

714 על עולה מעסק הממוצעת החודשית הכנסתו )2(
שקליםחדשים;

ממחזור נמוך הזכאות בתקופת עסקאותיו מחזור )3(
עסקאותיובאותםחודשיםבשנת2019)בפסקהזו-תקופת
הבסיס(,בסכוםהעולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופת
במשלח או בעסק לעסוק שהחל עצמאי לעניין הבסיס;
מחזור את יראו הבסיס בתקופת הראשון היום לאחר יד
העסקאותבתקופתהבסיסכמחזורעסקאותיומיוםתחילת
העיסוקכאמורעדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,

מחולקבמספרחודשיהעיסוקכאמורומוכפלב־2;

לעניין הנבחנת המס בשנת לגביו מתקיימים לא )4(
פסקה)1(הסייגיםהקבועיםבסעיף17א,בשינוייםהמחויבים;

הואהגישעדמועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיף )5(
18כטדוחלפיסעיף131לפקודהלשנתהמס2018,ולעניין
עצמאיבעלעסקחדש-הואהגישדוחכאמורלשנתהמס
2019,והכולאםהיהחייבבהגשתדוחכאמורלשנותהמס

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

לפי 67א, 67או סעיפים לפי תקופתי דוח הגיש הוא )6(
העניין,לחוקמסערךמוסף,לתקופתהזכאותולתקופתהבסיס
)רישום(, מוסף ערך מס לתקנות 15 תקנה לפי הצהרה או
התשל"ו-141976,לשנהשבהחלהתקופתהזכאות)בפסקה
זו-הצהרתעוסקפטור(,לפיהעניין,אםהיהחייבבהגשתם
לפיחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסקפטורתצורףהצהרה

עלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)3(ר

ק"תהתשל"ו,עמ'946ר 14
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מענקסיועלשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטים

שכירבעלשליטהבחברתמעטיםשבשנת2019מלאולו1820כור
שניםאויותר,יהיהזכאילמענקלשכירבעלשליטהבחברת
מעטיםלפיהוראותפרקזה,לשםסיועבתקופתההתמודדות
עםנגיףהקורונה)בפרקזה-מענקסיועלשכירבעלשליטה(,
בעדתקופתזכאותאחתאויותר,אםמתקיימיםלגביוכל

אלה:

סכוםהכנסתוהחייבתלשנתהמס2018אולשנתהמס )1(
2019בצירוףחלקהכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםשבה
הואבעלשליטהבאותהשנה,השווהלחלקוהיחסי,במישרין
- זה )בסעיף בחברה לרווחים זכויות בקבלת בעקיפין, או
הכנסהחייבתלשכירבעלשליטה(,ולענייןשכירבעלשליטה
בחברתמעטיםחדשה-הכנסתוהחייבתשלהשכירבעל
השליטהלשנתהמס2019,אינהעולהעל651,600שקלים
חדשים;הייתהלשכירבעלשליטהולבןזוגוהכנסהחייבת
שאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,לענייןפסקהזו,מחצית
מאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבתשלכלאחדמבניהזוג;

הכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועולהעל714 )2(
שקליםחדשים;

מחזורעסקאותיהשלחברתהמעטיםשבההואבעל )3(
שליטה,בתקופתהזכאות,נמוךממחזורעסקאותיהבאותם
הבסיס(,בסכום תקופת - זו )בפסקה 2019 חודשיםבשנת
העולהעל40%ממחזורעסקאותיהבתקופתהבסיס;לעניין
היום לאחר יד במשלח או בעסק לעסוק שהחלה חברה
הראשוןבתקופתהבסיס,יראואתמחזורעסקאותיהבתקופת
הבסיסכמחזורעסקאותיהמיוםתחילתהעיסוקכאמורעד
יוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשי

העיסוקכאמורומוכפלב־2;

לאמתקיימיםלגביחברתהמעטיםשבההשכירהוא )4(
בעלשליטה,בשנתהמסהנבחנתלענייןפסקה)1(,הסייגים

הקבועיםבסעיף17א,בשינוייםהמחויבים;

עד הגישו בה שליטה בעל והשכיר המעטים חברת )5(
מועדהגשתהתביעהלמענקלפיסעיף18כט,דוחלפיסעיף
131לפקודה,לשנתהמס2018,ולענייןחברתמעטיםחדשה
להוראות בהתאם 2019 המס לשנת כאמור דוח הגישו -

הפקודה;

חברתהמעטיםשבההשכירהואבעלשליטההגישה )6(
דוחתקופתילפיסעיפים67או67א,לפיהעניין,לחוקמסערך

מוסף,לתקופתהזכאותולתקופתהבסיס;

עלפיהדיווחהחודשישהוגשלמוסדלביטוחלאומי )7(
השכירבחברתהמעטיםהיהבעלשליטהבחברהמסוימת
כמשמעותובסעיף6בלחוקהביטוחהלאומי,בתקופתהזכאות
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ובמהלךהתקופההקובעת,והואלאזכאילדמיאבטלהאו
למקדמהעלחשבוןדמיאבטלהבעדהכנסותיוכבעלשליטה
באותהחברה,בתקופתהזכאותובששתהחודשיםשקדמו

לה,בשלהוראותסעיף6בלחוקהביטוחהלאומיר

סכוםהמענק
לעצמאי

למכפלת18כזר השווה בסכום יהיה לעצמאי סיוע מענק )א(
7ר0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסתוהחודשיתהממוצעת
מעסק,ובלבדשלאיעלהעל15,000שקליםחדשים;ואולם,
לגביעצמאיאשרהכנסתוהחודשיתהממוצעתמעסקעולה
סכום האמור מהסכום יופחת חדשים, שקלים 40,000 על
השווהלמכפלת6294ר0בסכוםשבועולההכנסתוהחודשית

הממוצעתמעסקעל40,000שקליםחדשיםר

שולםלעצמאיהזכאילמענקלפיסעיףזה,מענקלפי )ב(
החלטתהממשלה,יופחתסכוםהמענקששולםכאמורמסכום
המשתלםבעדתקופתהזכאות )א(, לפיסעיףקטן המענק

הראשונהשלו,אךהואלאיפחתמאפסר

סכוםהמענק
לשכירבעלשליטה

בחברתמעטים

מענקסיועלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםיהיה18כחר )א(
בסכוםהשווהלמכפלת7ר0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסת
עבודהחודשיתממוצעתלשכירבעלשליטהבחברתמעטים
)בסעיףזה-הכנסתעבודהחודשיתממוצעת(,ובלבדשלא
בעל שכיר לגבי ואולם, חדשים; שקלים 15,000 על יעלה
החודשית העבודה הכנסת אשר מעטים בחברת שליטה
יופחת חדשים, שקלים 40,000 על עולה שלו הממוצעת
מהסכוםהאמורסכוםהשווהלמכפלת6294ר0בסכוםשבו
עולההכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועל40,000

שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מענקסיועלשכירבעל )ב(
שליטהבחברתמעטיםלאיעלהעלסכוםהמענקשלוהיה
זכאיהשכירלפיסעיף18כזאילוהיורואיםבהכנסתהעבודה
2018או החודשיתהממוצעתשלו,אשרנצמחהלובשנת
2019,לפיהעניין,מחברתמעטיםאחתאויותרשבההיה
בעלשליטה,הכנסהחודשיתממוצעתמעסקשנצמחהאצלו

באותהתקופה,בשינוייםהמחויביםר

שולםלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםהזכאילמענק )ג(
סכום יופחת הממשלה, החלטת לפי מענק זה, סעיף לפי
המענקששולםמסכוםהמענקלפיסעיףקטן)א(,המשתלם

בעדתקופתהזכאותהראשונהשלור

המועדלהגשתתביעהלפיפסקה)1(בהגדרה"תקופת18כטרתביעהלמענק )א(
הזכאות"יחלביוםה'באלולהתש"ף)25באוגוסט2020(,ולגבי
)7(להגדרההאמורה-החלמהיוםה־15 )2(עד פסקאות
בחודשהעוקבלתוםתקופתהזכאותהנוגעתבדבר;המנהל
רשאילדחותאתמועדתחילתהגשתהתביעהבתקופהאחת
שלאתעלהעל30ימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהןלאניתן
להגישאתהתביעהבטופסמקווןהחלמאחדמאותםמועדיםר

ובמהלךהתקופההקובעת,והואלאזכאילדמיאבטלהאו
למקדמהעלחשבוןדמיאבטלהבעדהכנסותיוכבעלשליטה
באותהחברה,בתקופתהזכאותובששתהחודשיםשקדמו

לה,בשלהוראותסעיף6בלחוקהביטוחהלאומיר

סכוםהמענק
לעצמאי

למכפלת18כזר השווה בסכום יהיה לעצמאי סיוע מענק )א(
7ר0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסתוהחודשיתהממוצעת
מעסק,ובלבדשלאיעלהעל15,000שקליםחדשים;ואולם,
לגביעצמאיאשרהכנסתוהחודשיתהממוצעתמעסקעולה
סכום האמור מהסכום יופחת חדשים, שקלים 40,000 על
השווהלמכפלת6294ר0בסכוםשבועולההכנסתוהחודשית

הממוצעתמעסקעל40,000שקליםחדשיםר

שולםלעצמאיהזכאילמענקלפיסעיףזה,מענקלפי )ב(
החלטתהממשלה,יופחתסכוםהמענקששולםכאמורמסכום
המשתלםבעדתקופתהזכאות )א(, לפיסעיףקטן המענק

הראשונהשלו,אךהואלאיפחתמאפסר

סכוםהמענק
לשכירבעלשליטה

בחברתמעטים

מענקסיועלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםיהיה18כחר )א(
בסכוםהשווהלמכפלת7ר0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסת
עבודהחודשיתממוצעתלשכירבעלשליטהבחברתמעטים
)בסעיףזה-הכנסתעבודהחודשיתממוצעת(,ובלבדשלא
בעל שכיר לגבי ואולם, חדשים; שקלים 15,000 על יעלה
החודשית העבודה הכנסת אשר מעטים בחברת שליטה
יופחת חדשים, שקלים 40,000 על עולה שלו הממוצעת
מהסכוםהאמורסכוםהשווהלמכפלת6294ר0בסכוםשבו
עולההכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועל40,000

שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מענקסיועלשכירבעל )ב(
שליטהבחברתמעטיםלאיעלהעלסכוםהמענקשלוהיה
זכאיהשכירלפיסעיף18כזאילוהיורואיםבהכנסתהעבודה
2018או החודשיתהממוצעתשלו,אשרנצמחהלובשנת
2019,לפיהעניין,מחברתמעטיםאחתאויותרשבההיה
בעלשליטה,הכנסהחודשיתממוצעתמעסקשנצמחהאצלו

באותהתקופה,בשינוייםהמחויביםר

שולםלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםהזכאילמענק )ג(
סכום יופחת הממשלה, החלטת לפי מענק זה, סעיף לפי
המענקששולםמסכוםהמענקלפיסעיףקטן)א(,המשתלם

בעדתקופתהזכאותהראשונהשלור

המועדלהגשתתביעהלפיפסקה)1(בהגדרה"תקופת18כטרתביעהלמענק )א(
הזכאות"יחלביוםה'באלולהתש"ף)25באוגוסט2020(,ולגבי
)7(להגדרההאמורה-החלמהיוםה־15 )2(עד פסקאות
בחודשהעוקבלתוםתקופתהזכאותהנוגעתבדבר;המנהל
רשאילדחותאתמועדתחילתהגשתהתביעהבתקופהאחת
שלאתעלהעל30ימיםאםמתקיימותסיבותשבשלהןלאניתן
להגישאתהתביעהבטופסמקווןהחלמאחדמאותםמועדיםר
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עצמאיאושכירבעלשליטהיגישלמנהלתביעהלמענק )ב(
בתוך90ימיםמהמועדיםכאמורבסעיףקטן)א(,לפיהענייןר

תביעה להגשת התקופה את להאריך רשאי המנהל )ג(
למענקבתקופהנוספתאחתאויותר,ובלבדשסךתקופות
ההארכהלאיעלהעל180ימים;קביעתהמנהלעלהארכת
רשות של האינטרנט באתר גם תפורסם כאמור התקופה

המסיםר

תביעהלמענקתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהלותכלול )ד(
אתהפרטיםהדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעצמאיאו
השכירבעלשליטה,לפיהעניין,בתנאיםלקבלתהמענקולשם

תשלוםהמענקבהתאםלהוראותפרקזהר

קביעתזכאות
למענק

מעטים,18לר בחברת שליטה בעל שכיר או עצמאי הגיש )א(
למנהל,תביעהלמענק,יקבעהמנהלבהקדםולאיאוחרמתום
חמישהימיםממועדהגשתהתביעה,אתזכאותושלהעצמאי
אושלהשכירבעלשליטהבחברתמעטיםלמענק,ואתסכומור

או העצמאי דרישת לפי או ביוזמתו רשאי, המנהל )ב(
השכירבעלשליטהבחברתמעטים,לתקןאתקביעתוכאמור
בסעיףזה,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלה

טעותבקביעהזור

נקבעהזכאותושלעצמאיאושלשכירבעלשליטהבחברת18לארתשלוםהמענק
מעטים,למענקסיועלעצמאיאולמענקסיועלשכירבעל
מתום יאוחר ולא בהקדם כאמור המענק ישולם שליטה,
18ל, בסעיף כאמור הזכאות קביעת ממועד ימים חמישה
משרד באמצעות או בישראל, המסים רשות באמצעות
ממשלתיאחר,אםניתנהלכךהסכמהמאתהמנהל,מאתהשר
הממונהעלהמשרדהממשלתיומאתהמנהלהכללישלאותו
משרד,עלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעצמאיאוהשכירבעל
שליטהשפרטיוהיובידיהמנהלאובידיהמשרדהממשלתי,

לפיהעניין,ואושרועלידיהעצמאיאוהשכירבעלשליטהר

סעיפים10ו־11יחולו,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיוע18לברהשגהוערעור
לעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהר

סעיף13יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי18לגרתשלוםביתר
ומענקסיועלשכירבעלשליטהר

סעיף14יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי18לדרתשלוםבחסר
ומענקסיועלשכירבעלשליטהר

עלאףהוראותכלדין,מענקסיועלעצמאיומענקסיוע18להרדיןמענק )א(
לשכירבעלשליטה,לאייחשבוכהכנסהלענייןהחיקוקים

האמוריםבסעיף16)א(,למעטלענייןהפקודהר

מענקסיועלעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהלא )ב(
ייחשבוכחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוק

מסערךמוסףר
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סעיף16)ב(יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיוע )ג(
לעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהר

הוראותלעניין
מענקסיוע

לעצמאיולשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטיםלפי
החלטתהממשלה

הוראותסעיפים18לבעד18לדו־18לה)א(ו–)ב(יחולועל18לור )א(
מענקסיועלפיהחלטתהממשלהששולםלעצמאיאולשכיר
בעלשליטהבחברתמעטים,בעדחודשיםמאיעדיוני2020

)בסעיףזה-תקופתהזכאותלפיהחלטתהממשלה(ר

כאמור סיוע מענק על יחולו 18לה)ג( סעיף הוראות )ב(
בסעיףקטן)א(ששולםלעצמאיאולשכירבעלשליטהבחברת
מעטיםלאחריוםתחילתושלפרקזה,בעדתקופתהזכאות

לפיהחלטתהממשלהר

קביעתזכאות
לסכוםמענק
בהסתמךעל

נתוניםלשנתהמס
2019לתקופות
זכאותהחלות

בשנת2020

עלאףהאמורבהוראותפרקזה,לענייןתקופותהזכאות18לזר )א(
)4(להגדרה"תקופתזכאות",שנת )1(עד המנויותפסקאות
המס2019לאתובאבחשבוןלגביההוראותהמפורטותלהלן,
אםלאהוגשדוחלשנתהמס2019לפניתוםהתקופהלהגשת

תביעהלמענקכאמורבסעיף18כט:

חודשית עבודה "הכנסת בהגדרה )2( פסקה )1(
חודשית "הכנסה בהגדרה )2( פסקה או ממוצעת"

ממוצעתמעסק"לפיסעיף18כד;

או 18כה)1( סעיפים לפי חייבת הכנסה חישוב )2(
18כו)1(;

התקיימות לעניין 18כו)4(, או 18כה)4( סעיפים )3(
הסייגיםהקבועיםבסעיף17אר

הגשת)ב( לפני ,2019 לשנת דוח קליטת הושלמה )1(
תביעהלקבלתמענקלפיסעיף18כט-תובאבחשבון
שנתהמס2019לענייןההוראותהמפורטותבסעיףקטן

)א(ר

לאהושלמהקליטתדוחלשנתהמס2019לפני )2(
הגשתתביעהלקבלתמענקלפיסעיף18כט-לאתובא
2019לענייןההוראותהמפורטות בחשבוןשנתהמס

בסעיףקטן)א(ר

הושלמהקליטתדוחלשנת2019לאחרשהוגשה )3(
קביעת את המנהל יעדכן - מענק לקבלת תביעה
2019תובאבחשבון הזכאותלמענק,כךששנתהמס
ובלבד )א(, קטן בסעיף המפורטות ההוראות לעניין

שהתקייםהאמורבסעיףקטן)א(ר

,)3( בפסקה כאמור הזכאות קביעת בעדכון )4(
זכאות מכוח לתובע ששולמו מענק סכומי יופחתו
שלשםחישובההובאהבחשבוןשנתהמס2018לעניין

ההוראותהמפורטותבסעיףקטן)א(ר

עלסכוםשישלשלםלתובעלפיקביעתזכאות )5(
מעודכנתכאמורבפסקה)3(יחולסעיף18לא,בשינויים

המחויביםר

סעיף16)ב(יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיוע )ג(
לעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהר

הוראותלעניין
מענקסיוע

לעצמאיולשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטיםלפי
החלטתהממשלה

הוראותסעיפים18לבעד18לדו־18לה)א(ו–)ב(יחולועל18לור )א(
מענקסיועלפיהחלטתהממשלהששולםלעצמאיאולשכיר
בעלשליטהבחברתמעטים,בעדחודשיםמאיעדיוני2020

)בסעיףזה-תקופתהזכאותלפיהחלטתהממשלה(ר

כאמור סיוע מענק על יחולו 18לה)ג( סעיף הוראות )ב(
בסעיףקטן)א(ששולםלעצמאיאולשכירבעלשליטהבחברת
מעטיםלאחריוםתחילתושלפרקזה,בעדתקופתהזכאות

לפיהחלטתהממשלהר

קביעתזכאות
לסכוםמענק
בהסתמךעל

נתוניםלשנתהמס
2019לתקופות
זכאותהחלות

בשנת2020

עלאףהאמורבהוראותפרקזה,לענייןתקופותהזכאות18לזר )א(
)4(להגדרה"תקופתזכאות",שנת )1(עד המנויותפסקאות
המס2019לאתובאבחשבוןלגביההוראותהמפורטותלהלן,
אםלאהוגשדוחלשנתהמס2019לפניתוםהתקופהלהגשת

תביעהלמענקכאמורבסעיף18כט:

חודשית עבודה "הכנסת בהגדרה )2( פסקה )1(
חודשית "הכנסה בהגדרה )2( פסקה או ממוצעת"

ממוצעתמעסק"לפיסעיף18כד;

18כה)1( סעיפים לפי חייבת הכנסה חישוב )2(
או18כו)1(;

התקיימות לעניין 18כו)4(, או 18כה)4( סעיפים )3(
הסייגיםהקבועיםבסעיף17אר

הגשת)ב( לפני ,2019 לשנת דוח קליטת הושלמה )1(
תביעהלקבלתמענקלפיסעיף18כט-תובאבחשבון
בסעיף המפורטות ההוראות לעניין 2019 המס שנת

קטן)א(ר

לאהושלמהקליטתדוחלשנתהמס2019לפני )2(
הגשתתביעהלקבלתמענקלפיסעיף18כט-לאתובא
2019לענייןההוראותהמפורטות בחשבוןשנתהמס

בסעיףקטן)א(ר

הושלמהקליטתדוחלשנת2019לאחרשהוגשה )3(
קביעת את המנהל יעדכן - מענק לקבלת תביעה
2019תובאבחשבון הזכאותלמענק,כךששנתהמס
ובלבד )א(, קטן בסעיף המפורטות ההוראות לעניין

שהתקייםהאמורבסעיףקטן)א(ר

,)3( בפסקה כאמור הזכאות קביעת בעדכון )4(
זכאות מכוח לתובע ששולמו מענק סכומי יופחתו
שלשםחישובההובאהבחשבוןשנתהמס2018לעניין

ההוראותהמפורטותבסעיףקטן)א(ר

עלסכוםשישלשלםלתובעלפיקביעתזכאות )5(
מעודכנתכאמורבפסקה)3(יחולסעיף18לא,בשינויים

המחויביםר
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שנתהמסהקובעת
לענייןתקופות

הזכאותהחלות
בשנת2021

עלאףהאמורבפרקזה,לגביתביעהלמענקבעדתקופות18לחר
"תקופת להגדרה )7( עד )5( בפסקאות המנויות הזכאות
הזכאות",תובאבחשבוןשנתהמס2019בלבדלענייןההוראות

המפורטותלהלן:

חישובהכנסהחייבתלפיסעיפים18כה)1(או18כו)1(; )1(

סעיפים18כה)4(או18כו)4(,לענייןהתקיימותהסייגים )2(
הקבועיםבסעיף17א;

סעיפים18כה)5(או18כו)5(,לענייןהגשתדוחלצורך )3(
קביעתזכאותלמענקר"

פרק ו': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

בפרקזה-7רהגדרות

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-151985;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-161976;

"מוסדציבוריזכאי"-מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,שמתקיימיםבו
שניאלה:

שלישלפחותמהכנסתובשנתהמס2018,כפישדווחהבדוחשהגישלפי )1(
סעיף131לפקודה,ואםהגישדוחכאמורלגביההכנסהלשנתהמס2019לפני
יוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזה-שלישמהכנסתובשנתהמס2019

כפישדווחהבאותודוח,לאהיהמתמיכותותרומות;

עיקרהכנסתובשנתהמס2018,כפישדווחהבדוחשהגישלפיסעיף131 )2(
לפקודה,ואםהגישדוחכאמורלגבישנתהמס2019לפנייוםהגשתהתביעה
2019,שאינההכנסה לקבלתמענקלפיפרקזה-עיקרהכנסתובשנתהמס
מתמיכותותרומות,התקבלהממכירתשירותיםאומוצריםשהתמורהבשלהם

מתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

"מחזורעסקאות"-

לגבימישאינומוסדציבוריזכאי-מחזורעסקאותשלעוסק,כהגדרתו )1(
בחוקמסערךמוסף,למעטמכירותהוניותועסקאותשדווחובידיהקונהלפי

סעיפים20או21לחוקמסערךמוסף;

לגבימוסדציבוריזכאי-הכנסהכהגדרתהבפקודה; )2(

"מחזורעסקאותבשנת2019"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראלעל
פידיןלגבישנת2019,ולענייןכלאחדמאלה,מחזורהעסקאותכמפורטלצדו:

)1בינואר לענייןעוסקשפעילותוהחלהאחרייוםכ"דבטבתהתשע"ט )1(
2019(-מחזורהעסקאותשלומיום1בחודששלאחריוםתחילתהפעילותעד
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבשנת

2019ומוכפלב־12;

לענייןעוסקהרשוםכשותפותלפיחוקמסערךמוסףאועוסקהרשום )2(
כעוסקאחדעםעוסקאחרלפיסעיף56לחוקהאמור-לפימחזורהעסקאות

המאוחדשלהשותפותאושלהעוסקיםהרשומיםיחד,לפיהעניין;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 15

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 16
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"מחזורעסקאותבשנת2020"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראלעל
פידין,מיוםתחילתהפעילותועדהיוםשלפניתקופתהזכאות,מחולקבמספר

חודשיהפעילותומוכפלב־12;

"המנהל"-מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהמנהלהסמיכולענייןפרקזה;

"מקדםהוצאותקבועות"-אחדמאלה:

לגביעוסק-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )1(

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ר0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציודכהגדרתו )1(
בחוקמסערךמוסף)בפרקזה-תשומותציוד(,כפישדווחלרשות

המסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

מחזורהעסקאותלשנת2019; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבמחזורהעסקאותלשנת2019; )ב(

לגביעוסקשהואמוסדציבוריזכאי-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשני )2(
אלה:

סךכלההוצאותהקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקים )א(
באופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה,בשלשנתהמס2018,ואםהוגש
לפנייוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזהדוחלשנתהמס2019
-סךכלההוצאותהאמורותבשלשנתהמס2019,מחולקבסךהכנסתו

בשנתהמס2018או2019,לפיהעניין;

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבמחזורהעסקאותלשנת2018, )ב(
ואםהוגשלפנייוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזהדוחלשנת

המס2019-במחזורהעסקאותלשנת2019;

לגביעוסקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראותסעיף56לחוק )3(
מסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכולאילולאהיה

העוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ר0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציוד,כפישדווח )1(
לרשותהמסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהמס2019; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבסכוםהכנסתולשנתהמס )ב(
;2019

"מקדםהשתתפותבהוצאותקבועות"-

לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל300אלףשקליםחדשים )1(
ואינועולהעל5ר1מיליוןשקליםחדשים-3ר0;

שקלים מיליון 5ר1 על עולה 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור עוסק לגבי )2(
חדשים-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ־3ר0;המנהל
רשאילקבועמקדםאחרלגביעוסקכאמורבפסקהזו,אםשוכנעכיהמקדםלפי
פסקהזואינומשקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלת

עסקמסוגעיסוקושלהעוסק,ובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלהעל3ר0;

"מחזורעסקאותבשנת2020"-מחזורעסקאותכפישדווחלרשותהמסיםבישראלעל
פידין,מיוםתחילתהפעילותועדהיוםשלפניתקופתהזכאות,מחולקבמספר

חודשיהפעילותומוכפלב־12;

"המנהל"-מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהמנהלהסמיכולענייןפרקזה;

"מקדםהוצאותקבועות"-אחדמאלה:

לגביעוסק-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )1(

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ר0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציודכהגדרתו )1(
בחוקמסערךמוסף)בפרקזה-תשומותציוד(,כפישדווחלרשות

המסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

מחזורהעסקאותלשנת2019; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבמחזורהעסקאותלשנת2019; )ב(

לגביעוסקשהואמוסדציבוריזכאי-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשני )2(
אלה:

סךכלההוצאותהקשורותלמכירתשירותיםאומוצריםהמסופקים )א(
באופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה,בשלשנתהמס2018,ואםהוגש
לפנייוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזהדוחלשנתהמס2019
-סךכלההוצאותהאמורותבשלשנתהמס2019,מחולקבסךהכנסתו

בשנתהמס2018או2019,לפיהעניין;

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבמחזורהעסקאותלשנת2018, )ב(
ואםהוגשלפנייוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזהדוחלשנת

המס2019-במחזורהעסקאותלשנת2019;

לגביעוסקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראותסעיף56לחוק )3(
מסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכולאילולאהיה

העוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ר0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציוד,כפישדווח )1(
לרשותהמסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהמס2019; )2(

לשנת הכנסתו בסכום מחולק הנחסכות השכר הוצאות סכום )ב(
המס2019;

"מקדםהשתתפותבהוצאותקבועות"-

לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל300אלףשקליםחדשים )1(
ואינועולהעל5ר1מיליוןשקליםחדשים-3ר0;

שקלים מיליון 5ר1 על עולה 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור עוסק לגבי )2(
חדשים-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ־3ר0;המנהל
רשאילקבועמקדםאחרלגביעוסקכאמורבפסקהזו,אםשוכנעכיהמקדםלפי
פסקהזואינומשקףאתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי־הפעלת

עסקמסוגעיסוקושלהעוסק,ובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלהעל3ר0;
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לגביעוסקבמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלק-ההפרששבין1לביןמקדם )3(
הוצאותקבועות,ולאיותרמ־075ר0;

לגביעוסקשבשנותהמס2019ו־2020חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוק )4(
מסערךמוסף-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ־04ר0;

"סכוםהוצאותהשכרהנחסכות"-סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאותבעבורכלל
העובדיםשהוצאולחופשהללאתשלום,שפוטרואושעבודתםהופסקהבדרך

אחרת,מוכפלב־6;

"סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות"-סכוםהשווהלמכפלת25ר1בשניאלה:

שכרהעבודההחודשיהממוצעשלעובדשהוצאלחופשהללאתשלום, )1(
שפוטראושעבודתוהופסקהבדרךאחרת,החייבבדמיביטוחלאומי,ומחושב

לפישלושתהחודשיםהאחרוניםשאותועובדעבדבהםלפניתקופתהזכאות;

היחסשביןמספרימיהעבודהבתקופתהזכאותשבהםלאעבדהעובד )2(
בשלהוצאתולחופשהבלאתשלום,בשלפיטוריואובשלהפסקתעבודתו,לבין

סךימיהעבודהבתקופתהזכאות;

"עוסק"-חייבבמסכהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטכלאלה:

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )1(

קופתחולים; )2(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )3(

מוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2()ב(לפקודה,למעטמוסדכאמורשהוא )4(
מוסדציבוריזכאי;

מי או בידו עסקי מלאי המהווה במקרקעין זכות במכירת שעיסוקו מי )5(
שבשנותהמס2019ו־2020חלבחישובהכנסתוסעיף8אלפקודה,בשלעבודה

ממושכתשמשךביצועהעולהעלשנה;

מוסדפיננסיכמפורטלהלן: )6(

תאגידבנקאיכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-171981, )א(
לרבותתאגידעזרכהגדרתובחוקהאמור;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )ב(
התשמ"א-181981;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-191968; )ג(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופות )ד(
גמל(,התשס"ה-202005;

מנהלקרןכמשמעותובחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- )ה(
;211994

תאגידשהוקםבחוקאולפיו; )7(

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 17

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 18

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 19

ס"חהתשס"ה,עמ'889ר 20

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 21
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עוסקשדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקולפניתקופתהזכאות; )8(
לענייןזה,יראוגםעוסקשחלהירידהניכרתבהוצאותשהוציאלצורךייצור
הכנסהבעסקובשלהפסקתפעילותהעסק,ודיווחעלמחזורעסקאותבשיעור

אפסלגביתקופתהזכאותכמישדיווחעלסגירתעסקו;

עוסקשדיווחלגבישלושתהחודשיםשלפניחודשמרס2020עלמחזור )9(
עסקאותבשיעוראפס;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה22;

"תמיכותותרומות"-תמיכהלפיסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,תמיכהמאתרשות
מקומיתאותרומות;

"תקופתהבסיס"-התקופההמקבילהבשנת2019לתקופתהזכאות;

"תקופתהזכאות"-התקופותכמפורטבפסקאות)1(עד)3(אלאאםכןקבעשרהאוצר
בצו,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,כילאיינתןלגביתקופהמסוימתמענק
לפיפרקזה,וכןכלאחתמהתקופותהמפורטותבפסקאות)4(עד)7(ששרהאוצר

קבעבצו,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,כייינתןלגביהמענקלפיפרקזה:

התקופהשמיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף )1(
)30ביוני2020(;

התקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עדיוםי"אבאלולהתש"ף )2(
)31באוגוסט2020(;

התקופהשמיוםי"בבאלולהתש"ף)1בספטמבר2020(עדיוםי"גבחשוון )3(
התשפ"א)31באוקטובר2020(;

התקופהשמיוםי"זבחשווןהתשפ"א)1בנובמבר2020(עדיוםט"זבטבת )4(
התשפ"א)31בדצמבר2020(;

יוםט"זבאדר עד )2021 בינואר 1( התשפ"א י"זבטבת התקופהשמיום )5(
התשפ"א)28בפברואר2021(;

באייר י"ח יום עד )2021 במרס 1( התשפ"א באדר י"ז שמיום התקופה )6(
התשפ"א)30באפריל2021(;

בתמוז כ' יום עד )2021 במאי 1( התשפ"א באייר י"ט שמיום התקופה )7(
התשפ"א)30ביוני2021(;

"תשומותשוטפות"-אחתמאלה,לפיהעניין,למעטתשומותשלחברהאושותפות
בשלרכישתטוביןאוקבלתשירותמבעלמניותבאותהחברהאושותףבאותה

שותפות,לפיהעניין:

סךכלהתשומות,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהן )1(
מסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל
באמצעותדוחתקופתילפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,
לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבותהוצאותשדווחו

בדוחלפיסעיף131לפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךהתשומותכפישדווחבדוח )2(
השנתישהוגשלפקידהשומהלגבישנת2018,ואםהוגשדוחכאמורלגבישנת

2019-כפישדווחבדוחכאמור;

עוסקשדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקולפניתקופתהזכאות; )8(
לענייןזה,יראוגםעוסקשחלהירידהניכרתבהוצאותשהוציאלצורךייצור
הכנסהבעסקובשלהפסקתפעילותהעסק,ודיווחעלמחזורעסקאותבשיעור

אפסלגביתקופתהזכאותכמישדיווחעלסגירתעסקו;

עוסקשדיווחלגבישלושתהחודשיםשלפניחודשמרס2020עלמחזור )9(
עסקאותבשיעוראפס;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה22;

"תמיכותותרומות"-תמיכהלפיסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,תמיכהמאתרשות
מקומיתאותרומות;

"תקופתהבסיס"-התקופההמקבילהבשנת2019לתקופתהזכאות;

"תקופתהזכאות"-התקופותכמפורטבפסקאות)1(עד)3(אלאאםכןקבעשרהאוצר
בצו,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,כילאיינתןלגביתקופהמסוימתמענק
לפיפרקזה,וכןכלאחתמהתקופותהמפורטותבפסקאות)4(עד)7(ששרהאוצר

קבעבצו,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,כייינתןלגביהמענקלפיפרקזה:

בתמוז ח' יום עד )2020 במאי 1( התש"ף באייר ז' שמיום התקופה )1(
התש"ף)30ביוני2020(;

באלול י"א יום עד )2020 ביולי 1( התש"ף בתמוז ט' שמיום התקופה )2(
התש"ף)31באוגוסט2020(;

התקופהשמיוםי"בבאלולהתש"ף)1בספטמבר2020(עדיוםי"גבחשוון )3(
התשפ"א)31באוקטובר2020(;

התקופהשמיוםי"זבחשווןהתשפ"א)1בנובמבר2020(עדיוםט"זבטבת )4(
התשפ"א)31בדצמבר2020(;

יוםט"זבאדר עד )2021 בינואר 1( התשפ"א י"זבטבת התקופהשמיום )5(
התשפ"א)28בפברואר2021(;

באייר י"ח יום עד )2021 במרס 1( התשפ"א באדר י"ז שמיום התקופה )6(
התשפ"א)30באפריל2021(;

בתמוז כ' יום עד )2021 במאי 1( התשפ"א באייר י"ט שמיום התקופה )7(
התשפ"א)30ביוני2021(;

"תשומותשוטפות"-אחתמאלה,לפיהעניין,למעטתשומותשלחברהאושותפות
בשלרכישתטוביןאוקבלתשירותמבעלמניותבאותהחברהאושותףבאותה

שותפות,לפיהעניין:

סךכלהתשומות,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהן )1(
מסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבישראל
באמצעותדוחתקופתילפיסעיפים67או67אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,
לרבותתשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבותהוצאותשדווחו

בדוחלפיסעיף131לפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךהתשומותכפישדווחבדוח )2(
השנתישהוגשלפקידהשומהלגבישנת2018,ואםהוגשדוחכאמורלגבישנת

2019-כפישדווחבדוחכאמור;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 22
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לגביעסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )3(
2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סךהתשומות,למעטתשומות
ציודשנרכשלצורכיהעסקונוכהבשלהןמסתשומותלפיחוקמסערךמוסף,
כפישדווחלרשותהמסיםלפידין,מה־1בחודששלאחרתחילתהפעילותעד
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבשנת

2019ומוכפלב־12ר

מענקסיוע
בעדהשתתפות

בהוצאותקבועות

עוסקזכאילמענקבעדהשתתפותבהוצאותקבועותבשלההשפעההכלכליתשל8ר
התפשטותנגיףהקורונההחדש,בסכוםכאמורבסעיף9ובהתאםלהוראותפרקזה
)בפרקזה-מענקסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועות(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מחזורעסקאותיובשנת2019עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולהעל400 )1(
מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסבסכום )2(
העולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;לגביעוסקשפעילותוהחלהלאחר
תחילתתקופתהבסיס,יראואתמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסכמחזורעסקאותיו
בתקופהשמה־1בחודששאחריתחילתפעילותועדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר
2020(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;בפסקהזו,"עסקה"
-למעטמכרטוביןאומתןשירותמאתבעלמניותבחברהאושותףבשותפותלחברה

שהואבעלמניותבהאולשותפותשהואשותףבה,לפיהעניין;

הירידהבמחזוריהעסקאותכאמורבפסקה)2(נגרמהמההשפעההכלכליתשל )3(
התפשטותנגיףהקורונההחדש;

לאמתקייםלגביואףאחדמאלה: )4(

הואהיהחייבבניהולפנקסיםלשנתהמס2019ולאניהלם; )א(

פנקסיולשנתהמס2019נקבעוכבלתיקבילים,בקביעהשאינהניתנתלערר )ב(
אולערעור;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67,67אאו71אלחוקמסערךמוסף,לתקופת )5(
הבסיסולתקופתהזכאות,אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,
התשל"ו-1976,לשנת2020,לפיהעניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף,
ולגביעוסקשבשנותהמס2019ו־2020חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוקמסערךמוסף
-הואהגישדוחשנתילשנתהמס2018בהתאםלסעיף131לפקודתמסהכנסה,אם

היהחייבבהגשתו,עדיוםהגשתתביעהלקבלתמענקלפיסעיף5;

העוסקהחלבפעילותולפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ר )6(

סכוםמענקהסיוע
בעדהשתתפות

בהוצאותקבועות

מענקהסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועותיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן:9ר

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל100אלףשקליםחדשים- )1(
3,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל100אלףשקליםחדשיםאךאינו )2(
עולהעל200אלףשקליםחדשים-4,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל200אלףשקליםחדשיםאךאינו )3(
עולהעל300אלףשקליםחדשים-6,000שקליםחדשים;

- חדשים שקלים אלף 300 על עולה 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק )4(
הסכומיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין,ובלבדשלאיפחתומ־6,000שקליםחדשיםולא

יעלועל500אלףשקליםחדשים:
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לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל100מיליוןשקלים )א(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל
40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ר0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל200מיליוןשקלים )ב(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל60%
אךאינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשל35ר0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )ג(
80%-סכוםהשווהלמכפלהשל5ר0במקדםההשתתפותבהוצאותהקבועות

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסר

מענקלעוסק
שהחלאת

פעילותובשנת
2020וסכומו

עוסקשהחלאתפעילותובתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עד10ר )א(
יוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,זכאילמענקבעבורתקופתהזכאותבסכום

כמפורטבסעיףקטן)ב(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מחזורעסקאותיובשנת2020עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולה )1(
על100מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובחודשיםינוארופברואר2020עולהעל1,500שקלים )2(
חדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובחודשיםינואר )3(
ופברואר2020,בשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונההחדש;לגבי
עוסקשפעילותוהחלהמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ואילך,יראולעניין
פסקהזואתמחזורהעסקאותבחודשיםינוארופברואר2020כמחזורעסקאותיו
בתקופהשמיוםתחילתהפעילותועדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,
כשהואמחולקבמספרחודשיהפעילותבחודשיםינוארופברואר2020ומוכפל

ב־2;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67,67אאו71אלחוקמסערךמוסף, )4(
לגביתקופתהזכאות,אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,
התשל"ו-1976,לשנתהמסשתקופתהזכאותחלהבה,לפיהעניין,אםהיהחייב

בהגשתםלפיחוקמסערךמוסףר

בכפוףלהוראותסעיףקטן)א(,סכוםהמענקלעוסקשהחלאתפעילותובשנת )ב(
2020,יהיה4,000שקליםחדשיםלענייןעוסקמורשהו־3,000שקליםחדשיםלעניין
עוסקפטור;בסעיףקטןזה,"עוסקמורשה"ו"עוסקפטור"-כהגדרתםבחוקמסערך

מוסףר

תביעהלקבלת
מענק

המועדלהגשתתביעהלקבלתמענקהואהחלביוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט11ר )א(
2020(,לענייןפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"והחלמה־15בחודשהעוקבלתום
תקופתהזכאותהרלוונטית,לענייןיתרהפסקאותבאותההגדרה;המנהלרשאילדחות
אתמועדהתחילהלהגשתתביעהלתקופהאחתשלאתעלהעל30ימיםאםמתקיימות
המועדים מאחד החל מקוון בטופס התביעה את להגיש ניתן לא שבשלהן סיבות

האמוריםר

עוסקרשאילהגישלמנהלתביעהלמענקבתוך90ימיםמהמועדשקבעהמנהל )ב(
לפיסעיףקטן)א(ר

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל100מיליוןשקלים )א(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל
40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ר0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל200מיליוןשקלים )ב(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל60%
אךאינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשל35ר0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )ג(
80%-סכוםהשווהלמכפלהשל5ר0במקדםההשתתפותבהוצאותהקבועות

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסר

עוסקשהחלאתפעילותובתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עד10ר )א(
יוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,זכאילמענקבעבורתקופתהזכאותבסכום

כמפורטבסעיףקטן)ב(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מענקלעוסק
שהחלאת

פעילותובשנת
2020וסכומו

מחזורעסקאותיובשנת2020עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולה )1(
על100מיליוןשקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובחודשיםינוארופברואר2020עולהעל1,500שקלים )2(
חדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובחודשיםינואר )3(
ופברואר2020,בשלההשפעההכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונההחדש;לגבי
עוסקשפעילותוהחלהמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ואילך,יראולעניין
פסקהזואתמחזורהעסקאותבחודשיםינוארופברואר2020כמחזורעסקאותיו
בתקופהשמיוםתחילתהפעילותועדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,
כשהואמחולקבמספרחודשיהפעילותבחודשיםינוארופברואר2020ומוכפל

ב־2;

הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים67,67אאו71אלחוקמסערךמוסף, )4(
לגביתקופתהזכאות,אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,
התשל"ו-1976,לשנתהמסשתקופתהזכאותחלהבה,לפיהעניין,אםהיהחייב

בהגשתםלפיחוקמסערךמוסףר

בכפוףלהוראותסעיףקטן)א(,סכוםהמענקלעוסקשהחלאתפעילותובשנת )ב(
2020,יהיה4,000שקליםחדשיםלענייןעוסקמורשהו־3,000שקליםחדשיםלעניין
עוסקפטור;בסעיףקטןזה,"עוסקמורשה"ו"עוסקפטור"-כהגדרתםבחוקמסערך

מוסףר

המועדלהגשתתביעהלקבלתמענקהואהחלביוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט11ר )א(
2020(,לענייןפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"והחלמה־15בחודשהעוקבלתום
תקופתהזכאותהרלוונטית,לענייןיתרהפסקאותבאותההגדרה;המנהלרשאילדחות
אתמועדהתחילהלהגשתתביעהלתקופהאחתשלאתעלהעל30ימיםאםמתקיימות
המועדים מאחד החל מקוון בטופס התביעה את להגיש ניתן לא שבשלהן סיבות

האמוריםר

תביעהלקבלת
מענק

עוסקרשאילהגישלמנהלתביעהלמענקבתוך90ימיםמהמועדשקבעהמנהל )ב(
לפיסעיףקטן)א(ר
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המנהלרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשתתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ג(
בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעל180ימים;

קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםר

הפרטים את ותכלול המנהל שקבע מקוון בטופס תוגש זה סעיף לפי תביעה )ד(
הדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעוסקבתנאיםלקבלתהמענקולשםתשלוםהמענק

לפיהוראותפרקזהר

קביעתזכאות
למענק

הגישעוסקלמנהלתביעהלקבלתמענקלפיהוראותסעיף11,יחולוהוראותאלה:12ר )א(

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אולשנת2020אינועולהעל300אלף )1(
שקליםחדשים-המנהליקבעבהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענקוכן
אתסכוםהמענק,וישלםאתסכוםהמענקבתוך14ימיםממועדהגשתהתביעה;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אולשנת2020עולהעל300אלף )2(
שקליםחדשים-המנהליקבעבהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענק
ואתסכוםהמענקבתוך100ימיםממועדהגשתהתביעה,ואםביקשמהעוסק
פרטיםנוספים-רשאיהואלהאריךאתהמועדהאמורבתקופהנוספתאחת

בלבדשל20ימיםר

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזור

תשלוםהמענק
והמקדמות

עוסקשמחזורעסקאותיועולהעל300אלףשקליםחדשיםונקבעהזכאותולמענק13ר )א(
לפיהוראותסעיף12,ישולםלוהמענקבהקדםולאיאוחרמתום5ימיםממועדקביעת

הזכאותכאמורר

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיהוראותסעיף12)א(בתוך21ימיםמיום )ב(
הגשתהתביעה,ולענייןעסקשמחזורעסקאותיואינועולהעל5ר1מיליוןשקליםחדשים
בתוך14ימיםמיוםהגשתהתביעה-ישלםלעוסקמקדמהבשיעורשל40%מסכום

המענקהמגיעלעוסקלהנחתדעתושלהמנהלר

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיסעיף12)א(בתוך28ימיםמיוםהגשת )ג(
התביעה,ולענייןעסקשמחזורעסקאותיואינועולהעל5ר1מיליוןשקליםחדשיםבתוך
21ימיםמיוםהגשתהתביעה-ישלם,נוסףעלהמקדמההאמורהבסעיףקטן)ב(,מקדמה

בשיעורשל20%מסכוםהמענקהמגיעלעוסקלהנחתדעתושלהמנהלר

זכותלמענקולמקדמהלפיפרקזהלעוסקשמחזורעסקאותיואינועולהעל300אלף14רדיןמענקומקדמה
שקליםחדשיםאינהניתנתלהעברה,לשעבודולעיקול,בכלדרךשהיא,אלאלשם
תשלוםמזונותהמגיעיםמעוסקהזכאילמענקאולמקדמהלפיפסקדיןשלביתמשפט
אושלביתדיןמוסמך;הוראותסעיףזהיחולוגםעלמענקאומקדמהששולמולחשבון

הבנקשלהעוסק,במשך90ימיםמיוםששולמוכאמורר

אופןתשלוםמענק
ומקדמות

המענקוהמקדמותלפיסעיף13ישולמובאמצעותרשותהמסיםבישראלעלידיזיכוי15ר
חשבוןהבנקשלהעוסקשפרטיוהיובידיהמנהלר

שולםלעוסקמענק,לרבותמקדמה,בסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהואזכאי16רתשלוםביתר )א(
לולפיפרקזה,יחזירהעוסקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהיתר(
באמצעותרשותהמסיםבישראלבתוךתשעיםימיםמהיוםשהמציאלוהמנהלדרישה
להחזר,בתוספתהפרשיהצמדהעלסכוםהיתר,מיוםששולםסכוםהיתרעדיוםההחזרר

עלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראותפקודת )ב(
המסים)גבייה(23,אילוהיומסר

חוקיא"י,כרךב',עמ'1374ר 23
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סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיהוראותפרקזהר )ג(

שולםלעוסקמענקבסכוםהנמוךמסכוםהמענקשהואזכאילולפיפרקזה,ישולם17רתשלוםבחסר
לעוסקההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהחסר(,באמצעותרשותהמסים
בישראל,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהחסר,החלבתום30ימיםמיום

הגשתהתביעהעדיוםתשלוםסכוםהחסרר

קנסבשלהגשת
תביעהביתר

בסעיףזה,"סכוםההפרש"-ההפרששביןסכוםהמענקשכללעוסקבתביעה18ר )א(
שהגישלפיסעיף11וביןסכוםהמענקשהמנהלקבעשהואזכאילולפיהוראותסעיף12ר

עוסקשסכוםההפרשלגביועולהעל50%מסכוםהמענקשכללבתביעהשהגיש )ב(
11ולאהוכיחלהנחתדעתושלהמנהלשלאהתרשלבעריכתהתביעה לפיסעיף

שהגיש,יהיהחייבבקנסבשיעורשלאיעלהעל25%מסכוםההפרשר

מענקלפיפרקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוקמס19רפטורמסערךמוסף
ערךמוסףר

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענק,לרבותבנוגעלהטלת)א(20רהשגהוערר )1(
קנסבשלהגשתתביעהביתר,רשאילהגישהשגהלעובדרשותהמסיםבישראל
שהמנהלהסמיכולשםכך,בתוך45ימיםמיוםקבלתההחלטה;החלטהבהשגה

תהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך120ימיםר

ההשגותיוגשובטופסמקווןשיקבעהמנהלויכללואתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשהמענקועמידתובתנאיהזכאותלמענקר

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )3(
וראיותשיוגשובכתבר

עלהחלטהבהשגהלפיסעיףקטן)א(ניתןלערורלפניועדתעררכאמורבסעיף )ב(
21,בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכותהעררועל

המועדלהגשתור

שרהמשפטיםיקיםועדתעררבתשניחברים,אחתאויותר,שתפקידהלדון21רועדתערר )א(
בערריםכאמורבסעיף20)בסעיףזה-ועדתערר(;ואלהחבריועדתהערר:

עובדהמדינההכשירלהתמנותלשופטביתמשפטשלום,שיהיהיושב )1(
הראש;

נציגציבורבעלידעומומחיותבתחוםראייתחשבוןאוכלכלהאובתחום )2(
מקצועיאחרהנוגעלעניין,שימנהשרהאוצרר

ועדתהעררמוסמכתלאשראתההחלטהשעליהעוררים,לבטלהולקבלהחלטה )ב(
אחרתבמקומהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלמנהלר

במקרהשלמחלוקתביןחבריועדתהערר,תכריעעמדתיושבהראשר )ג(

דינושלחברועדתהעררשאינועובדהמדינה,כדיןעובדהמדינה,לענייןחיקוקים )ד(
אלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-241979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-251968; )2(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-261959 )3(
-ההוראותהנוגעותלכללעובדיהמדינה;

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיהוראותפרקזהר )ג(

שולםלעוסקמענקבסכוםהנמוךמסכוםהמענקשהואזכאילולפיפרקזה,ישולם17ר
לעוסקההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהחסר(,באמצעותרשותהמסים
בישראל,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהחסר,החלבתום30ימיםמיום

הגשתהתביעהעדיוםתשלוםסכוםהחסרר

תשלוםבחסר

בסעיףזה,"סכוםההפרש"-ההפרששביןסכוםהמענקשכללעוסקבתביעה18ר )א(
שהגישלפיסעיף11וביןסכוםהמענקשהמנהלקבעשהואזכאילולפיהוראותסעיף12ר

קנסבשלהגשת
תביעהביתר

עוסקשסכוםההפרשלגביועולהעל50%מסכוםהמענקשכללבתביעהשהגיש )ב(
11ולאהוכיחלהנחתדעתושלהמנהלשלאהתרשלבעריכתהתביעה לפיסעיף

שהגיש,יהיהחייבבקנסבשיעורשלאיעלהעל25%מסכוםההפרשר

מענקלפיפרקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוקמס19ר
ערךמוסףר

פטורמסערךמוסף

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענק,לרבותבנוגעלהטלת)א(20ר )1(
קנסבשלהגשתתביעהביתר,רשאילהגישהשגהלעובדרשותהמסיםבישראל
שהמנהלהסמיכולשםכך,בתוך45ימיםמיוםקבלתההחלטה;החלטהבהשגה

תהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך120ימיםר

השגהוערר

ההשגותיוגשובטופסמקווןשיקבעהמנהלויכללואתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשהמענקועמידתובתנאיהזכאותלמענקר

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )3(
וראיותשיוגשובכתבר

עלהחלטהבהשגהלפיסעיףקטן)א(ניתןלערורלפניועדתעררכאמורבסעיף21, )ב(
בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכותהעררועלהמועד

להגשתור

שרהמשפטיםיקיםועדתעררבתשניחברים,אחתאויותר,שתפקידהלדון21ר )א(
בערריםכאמורבסעיף20)בסעיףזה-ועדתערר(;ואלהחבריועדתהערר:

ועדתערר

עובדהמדינההכשירלהתמנותלשופטביתמשפטשלום,שיהיהיושב )1(
הראש;

נציגציבורבעלידעומומחיותבתחוםראייתחשבוןאוכלכלהאובתחום )2(
מקצועיאחרהנוגעלעניין,שימנהשרהאוצרר

ועדתהעררמוסמכתלאשראתההחלטהשעליהעוררים,לבטלהולקבלהחלטה )ב(
אחרתבמקומהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלמנהלר

במקרהשלמחלוקתביןחבריועדתהערר,תכריעעמדתיושבהראשר )ג(

דינושלחברועדתהעררשאינועובדהמדינה,כדיןעובדהמדינה,לענייןחיקוקים )ד(
אלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-241979; )1(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-251968; )2(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט-261959 )3(
-ההוראותהנוגעותלכללעובדיהמדינה;

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 24

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 25

ס"חהתשי"ט,עמ'190ר 26
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חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-271969-הוראתסעיף56)ב( )4(
לחוקר

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-281992,למעטסעיפים22)א(,37ו־45 )ה(
לחוקהאמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיפרקזה,בשינוייםהמחויביםובשינויים

אלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהליים;

עלאףהאמורבסעיף26)ג(לחוקהאמור,ועדתהערררשאיתלדוןולהחליט )3(
בעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,אםמצאהשאיןבכךכדילפגוע

בעשייתצדקבעניינושלהעורר;

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים,רשאיתהיאלקיים )4(
אתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבעשרהמשפטיםלפיסעיףקטן)ו(סדרי
דיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,"אמצעיםטכנולוגיים"-דיוןבאמצעים
המאפשריםהעברתתמונהוקולבזמןאמת,שבהםניתןלשמועולראותאת

המשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכו;

ועדתהערררשאיתלחייבבעלדיןבהוצאות,לרבותשכרטרחתעורךדין, )5(
הוצאותנסיעהושכרבטלהשלעדיםר

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיניהראיותולענייןסדרי )ו(
המינהלבוועדתהעררלרבותבענייניאגרותר

עונשיןוסמכויות
אכיפה

עוסקשהגישתביעהלמענקבטופסלפיסעיף11ומסרבהפרטיםלאנכוניםלגבי22ר )א(
תנאיהזכאותהקבועיםבסעיף8)1(,)2(,)5(ו–)6(,דינו-מאסרשנהר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיפרקזה,רשאימישהוסמךלפיסעיף227לפקודה )ב(
לעשותשימושבסמכויותהנתונותלובסעיף227)1(ו–)2(לפקודהלשםמניעתעבירות

לפיפרקזהאולשםגילויןר

סעיף236לפקודהיחולעלייצוגעוסקלענייןפרקזה,בשינוייםהמחויביםר23ררשותלייצג

עלהמצאתהודעותלפיפרקזהיחולוהוראותסעיף238לפקודהר24רהמצאתהודעות

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

125

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-292000,בתוספתהשנייה,בסופהיבוא:25ר

ערעורלפיסעיף21)ה()2(לחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת "28ר
שעה(,התש"ף-302020ר"

הוראתמעבר
לענייןערר

עלהחלטהבענייןמענקלפיהחלטתהממשלה5015מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל26ר
2020()בסעיףזה-החלטתהממשלה(יחולוהוראותאלה:

עלהחלטתרשותהמסיםבישראלבענייןזכאותלמענקניתןלהגישבקשהלתיקון )1(
טעותכאמורבסעיף12)ב(אולהגישהשגהלפיסעיף20)א(,לפיהעניין;

עלהחלטהבהשגהשניתנהלפיסעיף4להחלטתהממשלהניתןלערורלפניועדת )2(
עררלפיסעיף21;

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 27

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ר 28

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'287ר 29

ס"חהתש"ף,עמ'298ר 30
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הליכיםלפיפסקאות)1(ו–)2(יוגשובתוך45ימיםמיוםתחילתושלחוקזהאו )3(
מיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכותהערראוההשגהועלהמועד

להגשתם,לפיהמאוחרר

פרק ז': קרנות השתלמות

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'253

-הוראתשעה

)279ר 2020(עדיוםכ"זבשבטהתשפ"א )10באוגוסט בתקופהשמיוםכ'באבהתש"ף
בפברואר2021()בפרקזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתפקודתמסהכנסה31,כך

שבסעיף9,אחריפסקה)16ב(יבוא:

סכומיםשלאיעלועל7,500שקליםחדשיםבחודשמסוים,שמשךעובד")16ג( )א(
מכללחשבונותיובקרנותההשתלמותאושמשךיחידמכללחשבונותיובקרן
השתלמותלעצמאיםכהגדרתהבסעיף17)5א(,לרבותהפרשיהצמדה,וכןריבית
שנים שש חלפו לא אם והכול המוטבת, בהפקדה שמקורם אחרים ורווחים
ממועדהתשלוםהראשוןלחשבון,ולגביעובדאויחידשהגיעלגילהפרישה-
שלוששניםממועדהתשלוםהראשוןלחשבון,ובלבדשמשיכתהכספיםמכלל
חשבונותיולאתעלהעלהסכוםהאמורבחודשמסויםושהתקייםלפחותאחד

מאלה:

יצאו או מעבודתם פוטרו היחיד, של זוגו בן או זוגו, בן העובד, )1(
לחופשהללאתשלוםבמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(עדליוםשבוהוגשהבקשתהמשיכהלחברההמנהלתוהעובדאו
היחידהגישולענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכה;

הכנסתוהחייבתהחודשיתהממוצעתשלהעובדובןזוגואוהיחיד )2(
ובןזוגו,לפיסעיף2)1(ו–)2(,מיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדתום
היחידהגישאתבקשתהמשיכה או שבוהעובד ליום החודששקדם
לחברההמנהלת,פחתהביחסלהכנסההחייבתהחודשיתהממוצעתשל
מימהם,לפיהעניין,לפיסעיף2)1(ו–)2(,בשנת2019,והעובדאוהיחיד

הגישולענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכהר

לאיראומשיכתסכומיםלפיפסקהזוכמשיכהבפטורממסלענייןתנאים )ב(
שבהםחשבונותשוניםשלעובדבקרןהשתלמותאחתאויותרייחשבולחשבון

אחדכפישנקבעובתקנותלפיפסקה)16א()ד(ר

יראומשיכתכספיםלפיפסקהזוכמשיכהבפטורממסלפיפסקאות)16א( )ג(
ו–)16ב(לענייןניכוימסכומיםששולמומקרןהשתלמותכפישנקבעובתקנותלפי

סעיף164ר

בפסקהזו- )ד(

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

"מועדהתשלוםהראשון"ו"הפקדהמוטבת"-כהגדרתםבפסקאות)16א(
ו–)16ב(,לפיהעניין;

"בןזוג"-כמשמעותובחוקמיסוימקרקעין;"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'25-

הוראתשעה

בתקופההוראתהשעהיקראואתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,28ר
התשס"ה-322005,כךשבסעיף23,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא:

הליכיםלפיפסקאות)1(ו–)2(יוגשובתוך45ימיםמיוםתחילתושלחוקזהאו )3(
מיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכותהערראוההשגהועלהמועד

להגשתם,לפיהמאוחרר

פרק ז': קרנות השתלמות

)279ר 2020(עדיוםכ"זבשבטהתשפ"א )10באוגוסט בתקופהשמיוםכ'באבהתש"ף
בפברואר2021()בפרקזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתפקודתמסהכנסה31,כך

שבסעיף9,אחריפסקה)16ב(יבוא:

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'253

-הוראתשעה

סכומיםשלאיעלועל7,500שקליםחדשיםבחודשמסוים,שמשךעובד")16ג( )א(
מכללחשבונותיובקרנותההשתלמותאושמשךיחידמכללחשבונותיובקרן
השתלמותלעצמאיםכהגדרתהבסעיף17)5א(,לרבותהפרשיהצמדה,וכןריבית
שנים שש חלפו לא אם והכול המוטבת, בהפקדה שמקורם אחרים ורווחים
ממועדהתשלוםהראשוןלחשבון,ולגביעובדאויחידשהגיעלגילהפרישה-
שלוששניםממועדהתשלוםהראשוןלחשבון,ובלבדשמשיכתהכספיםמכלל
חשבונותיולאתעלהעלהסכוםהאמורבחודשמסויםושהתקייםלפחותאחד

מאלה:

יצאו או מעבודתם פוטרו היחיד, של זוגו בן או זוגו, בן העובד, )1(
לחופשהללאתשלוםבמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(עדליוםשבוהוגשהבקשתהמשיכהלחברההמנהלתוהעובדאו
היחידהגישולענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכה;

הכנסתוהחייבתהחודשיתהממוצעתשלהעובדובןזוגואוהיחיד )2(
ובןזוגו,לפיסעיף2)1(ו–)2(,מיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדתום
היחידהגישאתבקשתהמשיכה או שבוהעובד ליום החודששקדם
לחברההמנהלת,פחתהביחסלהכנסההחייבתהחודשיתהממוצעתשל
מימהם,לפיהעניין,לפיסעיף2)1(ו–)2(,בשנת2019,והעובדאוהיחיד

הגישולענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכהר

לאיראומשיכתסכומיםלפיפסקהזוכמשיכהבפטורממסלענייןתנאים )ב(
שבהםחשבונותשוניםשלעובדבקרןהשתלמותאחתאויותרייחשבולחשבון

אחדכפישנקבעובתקנותלפיפסקה)16א()ד(ר

יראומשיכתכספיםלפיפסקהזוכמשיכהבפטורממסלפיפסקאות)16א( )ג(
ו–)16ב(לענייןניכוימסכומיםששולמומקרןהשתלמותכפישנקבעובתקנותלפי

סעיף164ר

בפסקהזו- )ד(

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

"מועדהתשלוםהראשון"ו"הפקדהמוטבת"-כהגדרתםבפסקאות)16א(
ו–)16ב(,לפיהעניין;

"בןזוג"-כמשמעותובחוקמיסוימקרקעין;"ר

בתקופההוראתהשעהיקראואתחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,28ר
התשס"ה-322005,כךשבסעיף23,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא:

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'25-

הוראתשעה

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתש"ף,עמ'244ר 31

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ט,עמ'99ר 32
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במשיכתכספיםשלעמיתמקרןהשתלמותבפטורממסלפיסעיף9)16ג(לפקודת ")ב4(
מסהכנסה,יחולוהוראותאלה:

עלאףהאמורבתקנותלפיסעיףזה- )1(

לחברה עמיתהזכאילכספיםמקרןההשתלמותכאמור,שהעביר )א(
המנהלתבקשהלקבלאתהכספיםהמגיעיםלו,יקבלאתהכספיםכאמור
בתוךשבעהימיעסקיםמהיוםשבקשתוהגיעהלחברההמנהלת;ואולם,
הראשונים העסקים ימי משלושת באחד חל הכספים קבלת אםמועד
בחודשמסוים,רשאיתהחברההמנהלתלדחותאתמועדהתשלוםליום
העסקיםהרביעיבאותוחודש;לענייןזה,"יוםעסקים"-כהגדרתובחוק

השקעותמשותפותבנאמנות;

לאביצעההחברההמנהלתתשלוםאולאהעבירהזכויותבמועד )ב(
כאמורבפסקה)1(,היאתחויבבתשלוםריביתפיגוריםאורווחיהתשואה
שהושגובפועלבתקופתהעיכוב,לפיהגבוה,לעמית,בשלתקופתהעיכוב

כאמור;

נמשכוכספיםמחשבוןבקרןהשתלמותכאמור,רשאיהעמיתלהפקיד )ג(
בוכספיםנוספים;

בשל המנהלת לחברה העמית של חוב יתרת בניכוי היתרה, את יראו )2(
ההלוואותשנתנהלו,כיתרההעומדתלמשיכהלזכותהעמיתר"

פרק ח': הוראות שונות

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'254

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,29ר
יקראואתפקודתמסהכנסה33)להלן-הפקודה(,כךשבסעיף180,אחריסעיףקטן)א(

יבוא:

עלאףהאמורבהוראותחלקט'בפרקהשלישי,פקידהשומהיחזירתשלום")א1( )1(
מקדמהששולמהבעדחודשיםינוארופברואר2020,כולהאוחלקה,למעטסכום
שרואיםאותוכתשלוםעלחשבוןמקדמהלפיסעיף177,עלפיבקשתהנישום
)בסעיףקטןזה-הבקשה(,אםהוכחלהנחתדעתושלפקידהשומהכיהמס
שהנישוםעשוילהיותחייבבולשנתהמס2020,יהיהפחותמסכוםהמקדמות

שהואחייבבולשנהזו,והתקיימוכלאלה:

הוגשוכלדוחותהמקדמהבעדהחודשיםשמועדהגשתםחללפני )א(
הגשתהבקשה;

הנישוםניהלפנקסיחשבונות,אםחייבהיהלנהלם; )ב(

אםלנישוםנקבעהתקופתשומהמיוחדתלפיסעיף7והיאכוללת )ג(
אתחודשיםינוארופברואר2020-במועדהבקשהטרםהסתיימהתקופת

השומההמיוחדתכאמורר

לחלקההחזרשנישוםזכאילולפיפסקה)1(בשלהמקדמותששולמובעד )2(
החודשיםינוארופברואר2020ייווספוהפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבסעיף
לתקופה תשלוםהמקדמות,החלמהתשלוםהמאוחרביותר, 159א,לפיסדר

שמיוםהתשלוםועדיוםההחזרר

בקשהכאמורבפסקה)1(תוגשפעםאחתבלבד,לאיאוחרמיוםי"אבתשרי )3(
התשפ"א)29בספטמבר2020(ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתש"ף,עמ'321ר 33
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פקידהשומהייתןאתהחלטתובבקשהבתוך60ימיםממועדהגשתהר" )4(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומיותחולה-

מס'217

בתקופהשמיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(ועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א30ר )א(
)30ביוני2021(יקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-341995,כך:

בסעיף200)א(,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"; )1(

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"ר )2(

הוראותסעיףזהיחולולענייןקצבההמשולמתבעדחודשיולי2020ואילךר )ב(

תקציבלתמיכה
במוסדציבור

שהכנסותיופחתו

3א31ר סעיף הוראות לפי לחלוקה חדשים שקלים מיליון 100 של תקציב יוקצה )א(
לצורך התקציב(, יסודות חוק - )בסעיףזה התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות לחוק
תמיכהבמוסדציבורכהגדרתובאותוסעיף,שהכנסותיו,לרבותמתרומות,פחתובשל
התפשטותנגיףהקורונההחדשוהואאינוזכאילמענקלפיפרקו';לאיראובקבלת
תמיכהכאמורמשוםכפלתמיכה,ובלבדשסךהתמיכותבמוסדהציבורבשנת2020

לאיעלהעל90%מכללעלותהפעולותשלאותומוסדבשנת2020ר

משרדהאוצריפרסםמבחניםלחלוקתהסכוםכאמורבסעיףקטן)א(לפיסעיף3א )ב(
לחוקיסודותהתקציב,בתוך30ימיםמיוםתחילתושלחוקזהר

שרהאוצר,אומימטעמו,ידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתעליישוםהוראות )ג(
סעיףזהבתוך60ימיםמיוםתחילתושלחוקזהר

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,32רביצועותקנות
להתקיןתקנותלביצועור

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

פקידהשומהייתןאתהחלטתובבקשהבתוך60ימיםממועדהגשתהר" )4(

בתמוז30ר כ' יום ועד )2020 באוגוסט 1( התש"ף באב י"א שמיום בתקופה )א(
)30ביוני2021(יקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה- התשפ"א

341995,כך:

תיקוןחוקהביטוח
הלאומיותחולה-

מס'217

בסעיף200)א(,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"; )1(

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"35%ר37"יבוא"23%ר50"ר )2(

הוראותסעיףזהיחולולענייןקצבההמשולמתבעדחודשיולי2020ואילךר )ב(

3א31ר סעיף הוראות לפי לחלוקה חדשים שקלים מיליון 100 של תקציב יוקצה )א(
לצורך התקציב(, יסודות חוק - )בסעיףזה התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות לחוק
תמיכהבמוסדציבורכהגדרתובאותוסעיף,שהכנסותיו,לרבותמתרומות,פחתובשל
התפשטותנגיףהקורונההחדשוהואאינוזכאילמענקלפיפרקו';לאיראובקבלת
תמיכהכאמורמשוםכפלתמיכה,ובלבדשסךהתמיכותבמוסדהציבורבשנת2020

לאיעלהעל90%מכללעלותהפעולותשלאותומוסדבשנת2020ר

תקציבלתמיכה
במוסדציבור

שהכנסותיופחתו

משרדהאוצריפרסםמבחניםלחלוקתהסכוםכאמורבסעיףקטן)א(לפיסעיף3א )ב(
לחוקיסודותהתקציב,בתוך30ימיםמיוםתחילתושלחוקזהר

שרהאוצר,אומימטעמו,ידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתעליישוםהוראות )ג(
סעיףזהבתוך60ימיםמיוםתחילתושלחוקזהר

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,32ר
להתקיןתקנותלביצועור

ביצועותקנות

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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