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חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשפ"א-2020*

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן-1רתיקוןסעיף6
החוקהעיקרי(,בסעיף6)2(,בסעיףפ1לגלחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודה
ולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-22007,המובאבו,במקום"יחול,
בשינוייםהמחויבים,"יבוא"יחול"ובמקום"בעלשליטה"יבוא"בעלשליטה,בשינויים
המחויביםובשינויזה:בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"וכןיחולועליהםהוראותחוקקיזוז

מסים,התש"ם-0פ319,כאילוהיוחובמס"ר"

בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"חוקמסערךמוסף"יבוא:2רתיקוןסעיף7

""טובין","המס","עסק","עסקה","שירות"ו"שנתהמס"-כהגדרתםבחוקמסערך
מוסף;"ר

בסעיףפלחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיףפ

בפסקה)2(- )1(

האמורבהיסומןכפסקתמשנה")א(",ובה,במקום"בפסקהזו"יבוא"בפסקת )א(
משנהזו";

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לענייןתקופתהזכאותהקובעת, ")ב(
יקראואתאותהפסקתמשנהכךשבמקום"40%"יקראו"%ר2";לעניין

פסקתמשנהזו-

)3( "תקופתהזכאותהקובעת"-התקופההאמורהבפסקה )1(
7,ולענייןעוסקשמתקיימים להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף

לגביושניאלה-התקופההאמורהבפסקה)4(לאותההגדרה:

בתקופתפעילותושמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )א(
2019(ואילך,חלהחיובבמסעלעיקרעסקאותיועםקבלת
התמורה,והתמורההתקבלהבחלוףיותרמ־30ימיםמיום
מסירתהטוביןאומתןהשירות,לפיהעניין;לענייןזה,"חיוב

במס"-כמשמעותובפרקו'לחוקמסערךמוסף;

הואאינוזכאילמענקבעדתקופתהזכאותהאמורה )ב(
בפסקה)3(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7;

עלאףהאמורבפסקתמשנה)1(,שרהאוצררשאילקבוע,בצו, )2(
כי"תקופתהזכאותהקובעת"כאמורבאותהפסקתמשנהתכלולגם
אתהתקופההאמורהבפסקה)4(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף
7,ולענייןעוסקשמתקייםלגביוהאמורבפסקאותמשנה)א(ו־)ב(
שלפסקתמשנה)1(-גםאתהתקופההאמורהבפסקה)ר(לאותה
הגדרה,ובלבדששרהאוצרקבעכייינתןלגביהתקופההאמורה

התקבלבכנסתביוםי"אבתשריהתשפ"א)29בספטמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-ר136,מיוםד'בתשריהתשפ"א)22בספטמבר2020(,עמ'6ר

ס"חהתש"ף,עמ'פ29ר 1

ס"חהתשס"ח,עמ'4פר 2

ס"חהתש"ם,עמ'0רר 3
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ברישה כאמור זה, פרק לפי מענק האמורה להגדרה )4( בפסקה
לאותההגדרה;שרהאוצרידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתלא
יאוחרמיוםי"בבחשווןהתשפ"א)30באוקטובר2020(אםהחליט
שלאלכלולתקופותנוספותעלתקופתהזכאותהקובעתלפיפסקת

משנהזו;";

בפסקה)ר(,במקום"סעיףר"יבוא"סעיף11"ר )2(

בסעיף9לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:4רתיקוןסעיף9

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()4(- ")ב(

יקראואתפסקאות הזכאותהקובעת המענקבעדתקופת סכום לעניין )1(
משנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)א()4(כך:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( ")א(
עולהעל%ר2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשל1ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ב(
עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל0%פ-סכוםהשווהלמכפלהשלר3ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ד(
ההשתתפות במקדם רר0 של למכפלה השווה סכום - 0%פ על עולה

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסר";

קבעשרהאוצרלפיהוראותסעיףפ)2()ב()2(כיתקופתהזכאותהקובעת )2(
תכלולגםאתהתקופותהנוספותהמפורטותבאותוסעיף,יקראואתפסקאות
משנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)א()4(,לענייןסכוםהמענקבעדהתקופותהנוספות

כאמור,כך:

מיליון 100 על עולה אינו 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק ")א(
כאמור שלו העסקאות במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים
בסעיףפ)2(עולהעל%ר2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלה
העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם 1ר0 של

בתקופתהבסיס;

מיליון 200 על עולה אינו 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק )ב(
כאמור שלו העסקאות במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים
בסעיףפ)2(עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלה
העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם 2ר0 של

בתקופתהבסיס;

ברישה כאמור זה, פרק לפי מענק האמורה להגדרה )4( בפסקה
לאותההגדרה;שרהאוצרידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתלא
יאוחרמיוםי"בבחשווןהתשפ"א)30באוקטובר2020(אםהחליט
שלאלכלולתקופותנוספותעלתקופתהזכאותהקובעתלפיפסקת

משנהזו;";

בפסקה)ר(,במקום"סעיףר"יבוא"סעיף11"ר )2(

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:4ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()4(- ")ב(

יקראואתפסקאות הזכאותהקובעת המענקבעדתקופת סכום לעניין )1(
משנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)א()4(כך:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( ")א(
עולהעל%ר2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשל1ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ב(
עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל0%פ-סכוםהשווהלמכפלהשלר3ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ד(
ההשתתפות במקדם רר0 של למכפלה השווה סכום - 0%פ על עולה

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסר";

קבעשרהאוצרלפיהוראותסעיףפ)2()ב()2(כיתקופתהזכאותהקובעת )2(
תכלולגםאתהתקופותהנוספותהמפורטותבאותוסעיף,יקראואתפסקאות
משנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)א()4(,לענייןסכוםהמענקבעדהתקופותהנוספות

כאמור,כך:

מיליון 100 על עולה אינו 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק ")א(
כאמור שלו העסקאות במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים
בסעיףפ)2(עולהעל%ר2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלה
העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם 1ר0 של

בתקופתהבסיס;

מיליון 200 על עולה אינו 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק )ב(
כאמור שלו העסקאות במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים
בסעיףפ)2(עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלה
העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם 2ר0 של

בתקופתהבסיס;
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל0%פ-סכוםהשווהלמכפלהשלר3ר0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיףפ)2( )ד(
ההשתתפות במקדם רר0 של למכפלה השווה סכום - 0%פ על עולה

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסר""

אחריסעיף13לחוקהעיקרייבוא:ררהוספתסעיף13א

"מקדמהעלחשבון
המענקבעדתקופת

הזכאותהקובעת

עוסקשישלויסודסבירלהניחכיהואיהיהזכאילמענק13אר )א(
בעדתקופתהזכאותהקובעת,כאמורבסעיףפ)2()ב()1(,החלה
לגביו,רשאילהגישבקשהלקבלתמקדמהעלחשבוןהמענק

בעדאותהתקופהר

עוסקשהגישבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,תשולםלו )ב(
מקדמהלפניתוםתקופתהזכאותהקובעתכאמורבאותו
סעיףקטן)בסעיףזה-מקדמהמיוחדת(,אםמתקיימיםשני

אלה:

לשני או לאחד העוסק של זכאותו נקבעה )1(
המענקיםשלהלן:

ר01ר מס' הממשלה החלטת לפי מענק )א(
מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020()להלן-

החלטתהממשלהמס'ר01ר(;

האמורה הזכאות תקופת בעד מענק )ב(
בפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7;

העוסקהצהיר,בבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,כי )2(
ישיסודסבירלהניחכיהואיהיהזכאילמענקבעד

תקופתהזכאותהקובעתר

מקדמהמיוחדתתהיהבשיעורשל0%רמסכוםהמענק )ג(
לפי )ב(, או )ב()1()א( קטן בסעיף כאמור לו זכאי שהעוסק
העניין,ואםהיההעוסקזכאילשניהמענקיםכאמור,תהיה
0%רמאחדמהמענקים,לפי המקדמהכאמורבשיעורשל

בחירתהעוסקר

ימים 30 בתוך תוגש מיוחדת מקדמה לקבלת בקשה )ד(
מיוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(,ויחולועליה
המסים רשות המחויבים; בשינויים 11)ד(, סעיף הוראות
4ימים בישראלתעבירתשלוםשלמקדמהמיוחדתבתוך
ממועדהגשתהבקשה,וימישבתוחגלאיבואובמנייןהימיםר

שולמהלעוסקמקדמהמיוחדתלפיהוראותסעיףזה- )ה(

לאתשולםלאותועוסק,לפיהוראותסעיף13, )1(
מקדמהנוספתעלחשבוןהמענקשהואזכאילובעד

תקופתהזכאותהקובעת;
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יופחתסכוםהמקדמההמיוחדתמסכוםהמענק )2(
שהעוסקזכאילובעדתקופתהזכאותהקובעתר

הוראותסעיף19יחולועלמקדמהלפיסעיףזהר" )ו(

בסעיףר1לחוקהעיקרי,במקום"סעיף13"יבוא"פרקזה"ר6רתיקוןסעיףר1

בסעיף16)ב(לחוקהעיקרי,במקום"אילוהיומס"יבוא"כאילוהיומסוכןיחולועליהם7רתיקוןסעיף16
הוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-0פ419,כאילוהיוחובמס"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'216(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(-מס'2

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראותפר
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020ר,בסעיף1,בסעיף179ז)ב(לחוקהביטוח
16( התש"ף באב "כ"ו במקום בו, המובא התשנ"ה-ר6199, משולב[, ]נוסח הלאומי

באוגוסט2020("יבוא"כ"חבתשריהתשפ"א)16באוקטובר2020("ר

תיקוןחוקמענק
לעידודתעסוקה

)הוראתשעה
-נגיףהקורונה

החדש(

בחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-9,72020ר
בסעיף1-

בהגדרה""מצבתעובדים",לחודשמסוים",בסופהיבוא"ואולםלענייןמצבת )1(
העובדיםלחודשספטמבר2020יובאובחשבוןגםעובדיםשפוטרואושהוצאולחופשה
ללאתשלוםהחלמיוםכ"זבאלולהתש"ף)16בספטמבר2020(,ובלבדשהועסקואצל

אותומעסיקר1ימיםלפחותבמהלךחודשספטמבר2020";

חודש לעניין המזערי השכר "ואולם יבוא בסופה המזערי", "השכר בהגדרה )2(
ספטמבר2020יהיה00ר,2שקליםחדשים,ולענייןעובדשמשתכרשכרמינימוםמותאם

והוצגלגביואישורכאמור-1,400שקליםחדשים"ר

תיקוןחוק
הפחתתהגירעון

והגבלתההוצאה
התקציבית-

מס'21

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1992פ-10ר
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