


רשומות

הצעותחוק
ה ל ש מ מ ה

הממשלה

14ביולי2020 1341 כ"בבתמוזהתש"ף

עמוד

הצעתחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020            432



הצעותחוקהממשלה-1341,כ"בבתמוזהתש"ף,2020עוע14 432

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

תיקוןחוקהפחתת
הגירעוןוהגבלת

ההוצאההתקציבית

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1-11992ע

העולם,ובכללזהישראל,נמצאכעתבעיצומה  כללי
שלפנדמיהכתוצאהמהתפרצותוהתפשטותנגיף 
קורונהSARS-CoV-2הגורםלמחלהCOVID-19)להלן-
נגיףהקורונהאוהנגיף(ענכוןלהיום,איןבאוכלוסייתישראל
חסינותנגדהמחלה,איןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצםאת

התפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהע

צמצום ולצורך המגפה התפרצות תחילת מאז
ההדבקהוהתפשטותהנגיףוהתמודדותעםנגיףהקורונה
מקומות פתיחת על השאר, בין שונות, הגבלות הוטלו
עבודהועלהתייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתם,אשר
לאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהעעקבזאת,מעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו
עלפיטוריהםעכךגםהוטלומגבלותשונותעלהתנאים
ועסקי מסחר לציבור, הפתוחים מקומות של לפעילותם
במקומות ההדבקה סיכון את לצמצם כדי ופנאי בילוי
אלהענוסףעלכךהוטלומגבלותעלפעילותםשלמקומות
ועסקיםשבהםמתרחשתהתקהלותמשמעותיתובשלכך
שונו האמורות המגבלות הציבורע לבריאות חשש קיים

בהתאםלהיקףהתפשטותהמחלהע

הפגיעהבמשקכתוצאהמהגבלתהתפשטותהנגיף
צפויהלגרוםלצמיחהשליליתשלכ־6%ביחסלשנת2019

וכןלהשלכותפיסקליותמשמעותיותנוספותע

שנוצר המשבר עם להתמודד למשק לסייע כדי
בשלהתפשטותנגיףהקורונה,יצאההממשלהבתכניות
כלכליותנרחבות,להתמודדותעםהמשברבארבעהרבדים
מרכזיים:מתןמענהמיידילמשרדיהממשלה,פריסתרשת
ביטחוןסוציאלית,הבטחתהמשכיותעסקיתוהאצתהמשק

)להלן-התכניתהכלכלית(ע

המשברגרםלעלייהעצומהבמספרדורשיהעבודה
ושיעורהבלתימועסקיםוהנעדריםזמניתמעבודתםעקב
נגיףהקורונהעמדעלכ־21%בממוצעבחודשמאי2020ע
רובםשלדורשיהעבודה)כ־0%ונכוןלסוףחודשמאי(הם

עובדיםשיצאולחופשהללאתשלוםע

לנוכחהמשברהבריאותיוהכלכליהחמור,נדרשה
מניעת לטובת הן ניכרים סכומים להוציא הממשלה
התפשטותנגיףהקורונהוטיפולמיידיבחוליםשנדבקובו,
והןלצורךסיועמשמעותילמשקכדילאפשרלולצלוחאת
המשברהאמור,באמצעותסיועכלכלילאזרחיםולעסקיםע

עלרקעהאמורובהמשךלתכניתהכלכליתשנקבעה
לחודשיםהקודמים,גובשהתכניתכלכליתנוספתלצורך
סיועממשלתילמשקאשריאפשרלולהתמודדעםהמשבר

הכלכליהעמוקשבוהואמצויעקבההתמודדותעםנגיף
הקורונה,ויקנהלוודאותלטווחהבינוני,עדחודשיוני2021

)להלן-התכניתהכלכליתהנוספת(ע

הצעתחוקזוכוללתאתהצעדיםהשוניםשנכללים
בתכניתהכלכליתהנוספתכמפורטלהלן:

זכאותלדמיאבטלה-הענקתמענהסוציאלילעובדים 1ע
שהוצאולחופשהללאתשלוםאושפוטרובתקופתמשבר
הקורונה,באמצעותהארכתהזכאותלדמיאבטלהלכל

הזכאיםעדחודשיוני2021ע

מענה הענקת - ומעלה ו6 לבני הסתגלות מענק 2ע
סוציאלילקבוצתאוכלוסייהזושנפלטהמשוקהעבודה
באופןפתאומי,באמצעותהמשךקבלתמענקיהסתגלות

עדתוםשנת2020ע

סיועלעצמאים-מתןמענקשלעד15,000שקלים 3ע
חדשים,אחתלחודשיים,לעצמאיםאשרנפגעוכתוצאה
מההתמודדותעםמשברהקורונה,כרשתביטחוןסוציאלית

אישיתנוסףעלהסיועשניתןלעסק,עדחודשיוני2021ע

סיועלעסקים-הארכתמנגנוןהחזרהוצאותקבועות 4ע
לעסקיםאשרנפגעוב־40%אויותרמהמחזורהחודשי
שקלים אלף ל־500,000 המרבי המענק והגדלת שלהם,
חדשיםלפעימה,וכןהוספתזכאותלעסקיםבעלימחזור
שלעד100מיליוןשקליםחדשיםשיעמדובתנאיםשנקבעוע

להשתמש משוחררים לחיילים האפשרות הארכת 5ע
והגדלת מטרה, לכל שלהם האישי הפיקדון בכספי

הסכומיםשבהםיוכללעשותשימושע

מתןאפשרותלמישצברוכספיםבקרנותהשתלמות 6ע
מיום הנדרשת התקופה שחלפה לפני גם אותם למשוך
הפקדתםלראשונה,בלישיחולעליהםמיסויעודף,בתנאי
שלאיעלועלסכוםשל10,500שקליםחדשים,כדילאפשר

להםמיצוישלמקורותיהםהכלכלייםע

ההוצאה הגדלת - התקציבית ההוצאה הגדלת וע
2020ו־2021כדילממןאתהצעדים הממשלתיתבשנים
לו ולאפשר למשק מענה לתת שנועדו לעיל, המוצעים
לצלוחאתההתמודדותעםמשברהקורונה,ואולםהגידול
לאיהיהחלקמחישובמגבלתההוצאהלשניםהבאות,

מכיווןשמדוברבהוצאותשצפויותלהיותחד–פעמיותע

לפרק א'

ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק  כללי
התקציבית,התשנ"ב-1992)להלן-חוקהפחתת 

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשע"ח,עמ'280ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף16,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )1(

6א,לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדות עלאףהוראותסעיף ")ב(
עםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה)בפרקזה-משברהקורונה(,
2020,להגדילאתסכום זובלבד,רשאיתהממשלה,בשנתהתקציב ולמטרה
ההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף
6א,שלאיעלהעל82%ע18ביחסלסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב

2019המחושבלפיסעיף6אע

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

6א,לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדות עלאףהוראותסעיף ")ב(
עםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה)בפרקזה-משברהקורונה(,
2020,להגדילאתסכום זובלבד,רשאיתהממשלה,בשנתהתקציב ולמטרה
ההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף
6א,שלאיעלהעל82%ע18ביחסלסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב

2019המחושבלפיסעיף6אע

הגירעון(, חוקק בשנת 1992 כדי לאפשר לממשלה לבנות 
את תקציב המדינה תוך שמירה על אחריות פיסקלית 
ויצירת מסגרת פיסקלית יציבה ואמינה שתאפשר למשק 
להתמודד בהצלחה עם זעזועים כלכליים בטווח הבינוני 
והארוך. חוק זה קבע תקרת גירעון כאחוז מהתוצר, שיוצר 
מגבלה אפקטיבית על תקציב המדינה בעת בנייתו. בשנת 
2004, בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית 
6(, התשס"ד-2004, נוספה לתקרת הגירעון  )תיקון מס' 
מגבלה נוספת - מגבלת ההוצאה - המגדירה את שיעור 
בניכוי  המדינה  בתקציב  המותר  המקסימלי  הגידול 
החזר חובות )למעט החזר חובות לביטוח לאומי(, משנת 
תקציב מסוימת לשנת התקציב שאחריה )להלן - מגבלת 

ההוצאה(.

והתאמות שינויים כמה עברה ההוצאה מגבלת
פי על האחרונותע בשנים ובמיוחד נחקקה, מאז בשנים
הנוסחהאחרוןשלסעיף6אלחוקהפחתתהגירעוןשעודכן
בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית)תיקון
הריאלי השנתי הגידול היקף התשס"ז-2016, ,)16 מס'
נוסחה פי על נקבע האמור בחוק המותר המקסימלי
המשקללתאתממוצעגידולהאוכלוסייהבשלושהשנים
הקודמותבתוספתהיחסבין50%)יעדהחוב-תוצרהרצוי

לטווחהארוך(ליחסהחוב-תוצרהידועהאחרוןע

ההוצאה במגבלת התכופים השינויים עקב
רבות החלטות קבלת שכללה ממשלתית והתנהלות
בעלותמשמעותתקציביתבמהלךשנתהתקציב,באופן
שהעמיסהתחייבויותרבותעלהתקציביםלשניםהבאות,
חוק )2015 בנובמבר 30( התשע"ו בכסלו י"ח ביום תוקן
הוראות נקבעו ובו התשמ"ה-1985, התקציב, יסודות
לענייןה"נומרטור",בסעיף40אלחוקהאמורעתיקוןזהנועד
להגבילאתיכולתהשלהממשלהלקבלהחלטותחדשות
בלאמציאתמקורתקציבי בהוצאהתקציבית הכרוכות
לכךעהשימושבנומרטורהחלמשנת2016כברהוכיחאת
שקיבלה התקציביות ההתחייבויות בצמצום השפעתו
ובהתאם התקציב, למסגרת מעבר עצמה על הממשלה
לכך,היכולתלעמודבמגבלותהתקציביותצפויהלהמשיך
ולהשתפרבשניםהקרובות,באופןשיצמצםבהדרגהגםאת

הצורךלבצעתיקוניםבכלליםהפיסקלייםע

ברוב נהוגה פיסקליות מגבלות קביעת כי יצוין
אלה במגבלות לעמידה בעולםע המפותחות המדינות
של הפיסקלית אמינותה על בשמירה מכרעת חשיבות
הממשלה,והןהוכיחואתיעילותןבשניםשלאחרחקיקת

המשבר פרץ שבה השנה ,2008 )עד ההוצאה מגבלת
והאמינות היציבות מאוד התחזקה שבהן העולמי(,
הפיסקליתשלישראלובכךהיאתמכהבצמיחהגבוהה,
בשיפורעקיבבשוקהעבודהוביכולתלצלוחבאופןמרשים
אתהמשברהכלכליהעולמיוזעזועיםביטחונייםרביםע
בהתאםלכך,המשךהפחתתהגירעוןויחסהחוב-תוצר
בהתאםלעוגניםפיסקלייםקשיחיםחיוניתלחיזוקהשל
כלכלתישראל,ובפרטעלידיהתחייבותלתוואיחוב-תוצר

יורדבטווחהבינוניע

עםזאת,לעתיםעולההצורךלאזןביןחיזוקהאיתנות
הפיסקליתלצורךעמידהבמשבריםבטווחהבינוניוהארוך
וביןצורכיהמשקבטווחהקצרעהדברנכוןבמיוחדבשנים

שבהןהצמיחהנמוכהיותרע

כפישהוסברבחלקהכללישלדבריההסבר,הממשלה
קבעהאתהתכניתהכלכליתכדילסייעלמשקלהתמודד

עםהמשברשנוצרבעקבותהתפשטותנגיףהקורונהע

חלקיםראשוניםשלהתכניתהכלכליתכללוהגדלה
שלמגבלתההוצאהלשנת2020עמאחרשבמועדקביעתה
שלהתכניתהכלכליתעדייןלאאושרחוקהתקציבלשנת
משק לחוק–יסוד: 3ב סעיף לפי הממשלה פועלת 2020
המדינה,אשרקובעכיכלעודלאהתקבלחוקהתקציב,
תהיההממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווה
בתוספת הקודם, השנתי מהתקציב עשר השנים לחלק
הגדלת אושרה לפיכך, לצרכןע המחירים למדד הצמדה
המדינה משק בחוק–יסוד: 2020 לשנת ההוצאה מגבלת
)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020(ובחוק–יסוד:משק
המדינה)תיקוןמס'10הוראתשעה()תיקון(עבשלחקיקתו
הצפויהבקרובשלחוקהתקציבלשנת2020,מוצעלעגןאת
הגדלתמגבלתההוצאהלשנת2020שבהוראתהשעה,גם

במסגרתחוקהפחתתהגירעוןכפישיפורטלהלןע

דברי של הכללי בחלק לעיל כאמור כך, על נוסף
ההסבר,בהמשךלחלקיםהראשוניםשלהתכניתהכלכלית
ובשלההתפרצותהמחודשתשלמשברהקורונה,פורסמה
ביוםי"זבתמוזהתש"ף)9ביולי2020(התכניתהכלכלית
הנוספתהכוללתגםצעדיםארוכיטווחלמשקעדלחודש
2021עמאחרשהתכניתהנוספתכוללתצעדיםאשר יוני
יחולוגםבשנת2021ולנוכחמגבלותהנומרטורהקבועות
בסעיף40אלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,מוצע
חוק במסגרת 2021 לשנת ההוצאה מגבלת את להגדיל
הפחתתהגירעון,כפישיפורטלהלןעבמקביללהצעתחוק

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ב(,לאיובא )ג(
2020לצורךחישוב בחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתיתבשנת

סכוםההוצאההממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותע";

אחריסעיף16לחוקהפחתתהגירעוןיבוא: )2(

"הוראתשעהלשנת
2021-הגדלת
סכוםההוצאה

הממשלתיתלשם
התמודדותעם
משברהקורונה

עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאותו1ע )א(
הדרושותלהתמודדותעםמשברהקורונה,ולמטרהזו
בלבד,רשאיתהממשלה,בשנתהתקציב2021,להגדיל
אתסכוםההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעור
האמורבסעיף6א,שלאיעלהעל16%ע10ביחסלסכום
ההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2020המחושבלפי

סעיף6אע

כאמור הממשלתית ההוצאה בסכום הגידול )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאה
הממשלתיתבשנת2021לצורךחישובסכוםההוצאה

הממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותע"

פרק ב': ביטוח אבטלה

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'216(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראות2ע
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-22020)בחוקזה-תיקון216(:

בסעיף1,ברישה,במקום"י"דבכסלוהתשפ"א)30בנובמבר2020("יבוא"כ"ה )1(
בחשווןהתשפ"ב)31באוקטובר2021(";

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

הממשלהתיקוןלחוק–יסוד:משקהמדינה,במסגרתהצעת
חוק–יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת

2020()תיקוןמס'2(ע

לפסקה )1( סעיף 1

לנוכחהאמורביחסלתכניתהכלכליתשעניינה 
הוצאהבשנת2020,מוצעלתקןאתחוקהפחתתהגירעון
ולהגדילאתההוצאההממשלתיתבשנת2020בשיעורנוסף
שלכ־82%ע18כדילממןאתהצעדיםשבוצעו,המעוגנים
בהוראותהשעה,וכןאתהצעדיםהנוספיםהכלוליםבחלק
חוק יאושר כאשר וזאת, הכלכלית, התכנית של הנוסף
בעלויות שמדובר מאחר 2020ע הכספים לשנת התקציב
הוצאות של במקרים בעבר שנעשה כפי חד־פעמיות,

חד־פעמיות,מוצעכיהגידוללאיהיהחלקמחישובמגבלת
ההוצאהלשניםהבאותע

לפסקה )2(

הצפויות להוצאות ביחס לעיל, לאמור בהתאם
לשנת2021,מוצעלתקןאתחוקהפחתתהגירעוןולהגדיל
2021בכ–16%ע10,בעד אתההוצאותהממשלתיתבשנת
ההוצאותשלהתכניתהכלכליתהנוספת,ובעבורןבלבד,
משבר עם להתמודדות הנדרשות העלויות ובמסגרתן

הקורונההמפורטותבחוקזהעיצויןכיבשלבזהישנהאי־
ודאותקיצוניתבנוגעלהשפעתהגלהראשוןשלהתפרצות
נגיףהקורונה,מידתהפגיעההכלכליתהגלובליתוקצב
העתידי התחלואה ותוואי המשק של ההתאוששות
והתפרצותהתחלואההמחודשת,ולכןהסכומיםהמצוינים

בחוקמהוויםמסגרתמוערכתלצורךההוצאותשנקבעוע

מאחרשגםעלויותאלהצפויותלהיותחד־פעמיות,
מוצעכיהגידוללאיהיהחלקמחישובמגבלתההוצאה

לשניםהבאותע

לפרק ב'

שנפלטו למבוטחים סוציאלי מענה לתת כדי  כללי
משוקהעבודהכתוצאהממצבהחירוםבעקבות 
יינתןבהקדם התפרצותנגיףהקורונה,וכדישמענהזה
האפשריולפניחגהפסח,התקינההממשלהביוםב'בניסן
)נגיף חירום שעת תקנות את )2020 במרס )ו2 התש"ף
הקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020)להלן-תקש"חלענייןביטוחאבטלה(,שבהן
משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק התאמות נקבעו
לשם הלאומי(, הביטוח חוק - )להלן התשנ"ה-1995
מתןהקלותוהטבותבענייןקבלתדמיאבטלהלעובדים

שהעסקתםהופסקהבעקבותהתפרצותנגיףהקורונהע

ס"חהתש"ף,עמ'210ע 2

ס"חהתשס"א,עמ'158ע 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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בסעיף9ו1א- )א(

16( התש"ף באב "כ"ו במקום הקובעת, התקופה בהגדרה )1(
באוגוסט2020("יבוא"כ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אועד30
ימיםלאחרהמועדשבופרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכי
שיעורהבלתימועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־5%עו,

המוקדםמביניהם";

אחריההגדרה"התקופההקובעת"יבוא: )2(

- הקורונה" בתקופת החודשי מועסקים הבלתי ""שיעור
שיעורהבלתימועסקיםבתוספתאחוזהנעדריםזמנית
מעבודהכלהשבועבגללסיבותהקשורותבקורונה
מכוחהעבודה,לפיהפרסוםהחודשיבירחוןסקרכוח

אדםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע";

בסעיף9ו1ה)1(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןהתקופהשמיום )ב(
כ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועדתוםהתקופההקובעת14ימים

לפחות";

אחריסעיף9ו1ויבוא: )ג(

"הוראות
מיוחדות

לעניין
חישובדמי

האבטלה

שיעור9ו1זע והפחתת אבטלה דמי חישוב לעניין )א(
ותקופתהתשלוםבמקריםמיוחדיםבעדדמיאבטלה
לתקופהשמיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועד
תוםהתקופההקובעתאועד30ימיםלאחרהמועד
שבופרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכישיעור
פחת הקורונה בתקופת החודשי מועסקים הבלתי

מ־10%,המוקדםמביניהם-

סעיף שבמקום כך ו16 סעיף את יקראו )1(
קטן)ב(יראוכאילונאמר:

בסעיף9ו1א- )א(

16( התש"ף באב "כ"ו במקום הקובעת, התקופה בהגדרה )1(
באוגוסט2020("יבוא"כ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אועד30
ימיםלאחרהמועדשבופרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכי
שיעורהבלתימועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־5%עו,

המוקדםמביניהם";

אחריההגדרה"התקופההקובעת"יבוא: )2(

- הקורונה" בתקופת החודשי מועסקים הבלתי ""שיעור
שיעורהבלתימועסקיםבתוספתאחוזהנעדריםזמנית
מעבודהכלהשבועבגללסיבותהקשורותבקורונה
מכוחהעבודה,לפיהפרסוםהחודשיבירחוןסקרכוח

אדםשלהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע";

בסעיף9ו1ה)1(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןהתקופהשמיום )ב(
כ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועדתוםהתקופההקובעת14ימים

לפחות";

אחריסעיף9ו1ויבוא: )ג(

"הוראות
מיוחדות

לעניין
חישובדמי

האבטלה

שיעור9ו1זע והפחתת אבטלה דמי חישוב לעניין )א(
ותקופתהתשלוםבמקריםמיוחדיםבעדדמיאבטלה
לתקופהשמיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועד
תוםהתקופההקובעתאועד30ימיםלאחרהמועד
שבופרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכישיעור
פחת הקורונה בתקופת החודשי מועסקים הבלתי

מ־10%,המוקדםמביניהם-

סעיף שבמקום כך ו16 סעיף את יקראו )1(
קטן)ב(יראוכאילונאמר:

ביוםט"ובתמוזהתש"ף)וביולי2020(אושרבכנסת
חוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה
-תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020)להלן-תיקון216(עבתיקון216עוגנוההקלות
וההטבותבענייןדמיהאבטלהשניתנובתקש"ח,וניתנו
הטבותנוספותכפישיפורטלהלןעהארכתההטבותנקבעה

בתיקוןעדליוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(ע

לפסקה )1( סעיף 2 

מוצעלתקןאתהמועדשבויחולתיקון216כך 
בנובמבר 30( התשפ"א בכסלו י"ד מיום תוקפו שיוארך
2020(עדיוםכ"הבחשווןהתשפ"א)31באוקטובר2021(ע
זאתכדילאפשרלמוסדלביטוחלאומילשלםאתההטבות
שלגביה התקופה לאחר חודשים כמה בתיקון השונות

ההטבותניתנות,בדומהלנוסחהנוכחישלתיקון216ע

לפסקה )2(

בתיקון המעוגנת השעה הוראת את לתקן מוצע
הלאומי, הביטוח לחוק ז' בפרק ה' סימן נוסף שבה 216
שעניינוהוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלהבתקופת
ההתמודדותעםנגיףהקורונההחדשעסימןזהכוללכמה

התאמותבחוקהביטוחהלאומיוהטבותשמטרתןלהקל
עלמישפוטרמעבודתואוהוצאלחופשהללאתשלום
התפשטות בעקבות העסקה( הפסקת - זה בפרק )להלן
נגיףהקורונה,הכולכמפורטלהלן,ובפירוטהתיקוןשמוצע

לבצע:

לדמי  זכאות  לשם  האכשרה  תקופת  קיצור  )א( 
כי נקבע הלאומי הביטוח לחוק 9ו1ג בסעיף - אבטלה
באדר ה' יום שבין בתקופה העסקתו שהופסקה מבוטח
התש"ף)1במרס2020(עדיוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט
2020()להלןבפרקזה-התקופההקובעת(ולאזכאילדמי
12 בת אכשרה תקופת צבר שלא כך בשל רק אבטלה
חודשים,יהיהזכאילדמיאבטלהבעדמחציתממספרימי
מישצברתקופתאכשרהמלאה, האבטלהשלהםזכאי
ובלבדשצברתקופתאכשרהבתשישהחודשיםלפחות
ומתקיימיםלגביוכלשארתנאיהזכאותלדמיאבטלהלפי
פרקז'לחוקהביטוחהלאומיעמוצעלהאריךאתהתקופה
הקובעתעדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אועד
30ימיםשלאחרפרסוםהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכי
שיעורהבלתימועסקיםבמשקפחתמ־5%עו)להלןבפרק

זה-הארכתהתקופההקובעת(,לפיהמוקדםמביניהםע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכום ")ב(
סכום על יעלה לא ליום האבטלה דמי

השווהלשכרהממוצעמחולקב־25ע";

סעיף1ו1אלאייקרא; )2(

שבמקום כך 6ו1א)ז( סעיף את יקראו )3(
"ו16)ב()2("יבוא"ו16)ב("ע

פרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכישיעורהבלתי )ב(
מועסקיםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמ־10%אךלאפחת
מ־5%עו,יעמדודמיהאבטלהלמישזכאילדמיאבטלהלפיסימן
זה,החלמ־30ימיםשלאחרהפרסוםועדתוםהתקופההקובעת,

על5%ומשיעורםערבהודעתהלשכהכאמורלפיסימןזהע"

פרק ג': מענק לבני 67 ומעלה

תיקוןחוקמענק
הסתגלותמיוחד

לבניו6ומעלה
)הוראתשעה

-נגיףהקורונה
החדש(

בחוקמענקהסתגלותמיוחדלבניו6ומעלה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,3ע
התש"ף-42020-

בסעיף1,אחריההגדרה"הכנסה"יבוא: )1(

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

לדמי  המרבית  התשלום  תקופת  הארכת  )ב( 
האבטלה-בסעיף9ו1דנקבעכימבוטחשתקופתהתשלום
המרביתהקבועהלגביולפיסעיפים1ו1או1ו1אאו9ו1ג
הסתיימה אבטלה, ביטוח לעניין הלאומי הביטוח לחוק
במהלךהתקופההקובעת,אושהעסקתוהופסקהבתקופה
הקובעתואולםתקופתהתשלוםהמרביתהקבועהלגביו
9ו1גהסתיימהלפניתחילתה 1ו1אאו 1ו1, לפיסעיפים
שלהתקופההקובעת,אומישהסתיימהתקופתהתשלום
המרביתהקבועהלגביובחודשיםינואראופברואר2020,
אבטלה לדמי המרבית התשלום תקופת להארכת זכאי
עדיוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(עבשלהארכת

התקופההקובעת,הטבהזותוארךעדתוםההארכהע

ביטול אי–תשלום דמי אבטלה בעד חמישה  )ג( 
ימי אבטלה בין תקופות אבטלה-סעיף2ו1לחוקהביטוח
הלאומיקובעכילאישולמודמיאבטלהבעדחמשתימי
חודשים ארבעה של תקופה מכל הראשונים, האבטלה
רצופיםעבתיקון216נקבעכיביןתקופותאבטלהלאיקוזזו
חמישהימיםעבהתאםלהארכתהתקופההקובעת,הטבה

זותוארךעדתוםההארכהע

ביטול קיזוז כפל קצבאות-בתיקון216נקבעו )ד( 
הוראותולפיהןלאיראואתדמיהאבטלהכהכנסתעבודה
לענייןקצבאותנכותכללית,אזרחותיק,שאירים,הבטחת
הכנסהומזונות,ובהתאםלכךלאיקוזזוקצבאותאלהבשל
דמיהאבטלהעבהתאםלהארכתהתקופההקובעת,הטבה

זותוארךכאמורע

ללא לחופשה שהוצא לעובד אבטלה דמי תשלום
תשלום-בתיקון216עוגןבמפורשכיתשלוםדמיאבטלה
חל"ת(, - )להלן תשלום ללא לחופשה שהוצא לעובד
לשכר, זכאי אינו העובד אם רק יינתן מעסיקו, ביוזמת

ותקופתהחל"תהיאתקופהרצופהשל30ימיםלפחותע
מוצעבתיקוןזהלהקלאתהתנאיולקבועכיתקופתהחל"ת
שתידרשמיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועדתום

תקופתהארכהתהיהתקופהרציפהשל14ימיםלפחותע

האבטלה דמי כיום, - אבטלה דמי  חישוב  )ו( 
מופחתיםלמובטליםשאינםעובדיםזמןממושך,בהתאם
לסעיפיםו16)ב(ו־1ו1אלחוקהביטוחהלאומיעעקבהמצב,
המביאלאבטלהממושכת,מוצעלבטלהפחתהזולמשך
התקופהשמיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020(ועדתום
התקופההקובעתאועד30ימיםשלאחרפרסוםהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהכישיעורהבלתימועסקיםפחת

מ־10%,המוקדםמביניהםע

לענייןהתקופהשבהשיעורהבלתימועסקיםפחת
הלשכה הודיעה אם - מ־5%עו פחת לא אך מ־10%
המרכזיתלסטטיסטיקהכישיעורהבלתימועסקיםפחת
מ־10%אךלאפחתמ־5%עו,מוצעכייחושבודמיהאבטלה
באופןרגילולאכפישתוארלעיל,ואולםמוצעכידמי
האבטלהלמישזכאילדמיאבטלהלפיסימןזה,מ־30ימים
שלאחרמועדההודעהועדתוםהתקופההקובעתיעמדו
על5%ומשיעורםערבהודעתהלשכהכאמורלפיסימןזהע

לפרק ג'

משוק שנפלטו ומעלה ו6 לבני לסייע כדי  כללי
העבודהכךשתינתןלהםהאפשרותלהסתגל 
לעובדהשנפלטובאופןפתאומימשוקהעבודהכתוצאה
מהתפשטותנגיףהקורונההחדשבישראל,ביוםב'בניסן
התש"ף)ו2במרס2020(התקינההממשלהאתתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש()מענקהסתגלותמיוחדלבני
ו6ומעלה(,התש"ף-2020)להלן-תקנותמענקהסתגלות(ע

ס"חהתש"ף,עמ'158ע 4
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בסעיף2,בפסקה)1(- )2(

ברישה,במקום"יוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(",יבוא"יוםט"ז )א(
בטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(";

בפסקתמשנה)ג(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןמענקהסתגלות )ב(
מיוחדלפיסעיף8-הואפוטרמעבודתובשלהתפרצותנגיףהקורונהאוהוצא
לחופשהללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל14ימיםלפחותבשל

התפרצותנגיףהקורונה";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"לראשונה"; )ג(

במקוםסעיף8יבוא: )3(

"מענקהסתגלות
מיוחדבעדהחודשים

אוגוסט2020עד
דצמבר2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםאוגוסט8ע )א(
2020עדדצמבר2020)להלן-חודשהזכאות(,ישולםלמי

שמתקייםלגביואחדמאלה:

בעד מיוחד הסתגלות למענק זכאי היה הוא )1(
החודשהקודםלחודשהזכאותוהיהמחוסרעבודה

גםבמהלךכלחודשהזכאות;

העסקתוהופסקהבמהלךחודשהזכאות,והוא )2(
תום עד העסקתו הפסקת מיום עבודה מחוסר היה

חודשהזכאותע

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;

בסעיף2,בפסקה)1(- )2(

ברישה,במקום"יוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(",יבוא"יוםט"ז )א(
בטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(";

בפסקתמשנה)ג(,אחרי"30ימיםלפחות"יבוא"ולענייןמענקהסתגלות )ב(
מיוחדלפיסעיף8-הואפוטרמעבודתובשלהתפרצותנגיףהקורונהאוהוצא
לחופשהללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל14ימיםלפחותבשל

התפרצותנגיףהקורונה";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"לראשונה"; )ג(

במקוםסעיף8יבוא: )3(

"מענקהסתגלות
מיוחדבעדהחודשים

אוגוסט2020עד
דצמבר2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםאוגוסט8ע )א(
2020עדדצמבר2020)להלן-חודשהזכאות(,ישולםלמי

שמתקייםלגביואחדמאלה:

בעד מיוחד הסתגלות למענק זכאי היה הוא )1(
החודשהקודםלחודשהזכאותוהיהמחוסרעבודה

גםבמהלךכלחודשהזכאות;

העסקתוהופסקהבמהלךחודשהזכאות,והוא )2(
תום עד העסקתו הפסקת מיום עבודה מחוסר היה

חודשהזכאותע

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;

בתקנות מענק הסתגלות נקבע כי ישולם מענק הסתגלות 
מיוחד לזכאים לפי התקנות שהופסקה עבודתם בחודשים 
מרס ואפריל 2020. סכום המענק תלוי בהכנסת הזכאים 
לאחר הפסקת העסקתם, כך שסכום המענק בעד חודש 
מרס לא יעלה על 2,000 שקלים חדשים, וסכום המענק בעד 
חודש אפריל לא יעלה על 4,000 שקלים חדשים. ביום ל' 
בניסן התש"ף )24 באפריל 2020( התקבל בממשלה תיקון 
ונוסף לתקנות האמורות מענק  לתקנות מענק הסתגלות 

לחודש מאי שלא יעלה על 4,000 ש"ח.

2020(פורסםחוק )30ביוני ביוםכ'בתמוזהתש"ף
מענקהסתגלותמיוחדלבניו6ומעלה)הוראתשעה-נגיף
הקורונההחדש(,התש"ף-2020,שעיגןבחוקאתתשלום
תשלום וכן הסתגלות, מענק בתקנות שניתנו המענקים
מענקחלקיבעדחודשמאי2020,וכןתשלוםמענקמלא

וחלקיבעדחודשיםיוני,יוליומחציתמחודשאוגוסטע

עקבהתפרצותהגלהשנישלמגפתהקורונה,ולנוכח
השבתמקצתמןההגבלותהחלותעלמקומותעבודהעל
ידיהממשלהלצורךצמצוםהתפשטותהמגפה,ולנוכח

העובדהשחיפושעבודהלבניו6ומעלהבתקופהזוהיא
קשהבמיוחד,וכדילתתמענהסוציאלילחודשיםהקרובים
לאוכלוסייהזו,מוצעלהאריךאתתקופתהזכאותלמענק
מלאוחלקי,כךשתחולגםעלכלחודשאוגוסט,עדלסוף

חודשדצמבר2020ע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 3

מוצעלהגדירמהיהפסקתעבודהעבהגדרההפסקת
עבודהמוצעלהפחיתאתהתקופהשלהוצאהלחופשה
מ–30 הנוספת, לתקופה במענק המזכה תשלום ללא
ימיםל–14ימים,וזאתכדילהקלעלאוכלוסייתהזכאים

ולהרחיבהע

לפסקאות )3( ו–)4(

מוצעלהאריךאתהתקופהלתשלוםהמענקהמלא
דצמבר לחודש עד כולו, אוגוסט חודש בעד והחלקי
המענק לתשלום תנאי כי לקבוע מוצע כן, כמו 2020ע
יהיהשהעובדפוטראוהוצאלחופשהללאתשלוםבשל
התפרצותמגפתהקורונה,כדילוודאשלאיינתןמענקבשל
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3,000 על עולה הזכאות בחודש שהכנסתו מי )3(
שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקליםחדשים

-2,000שקליםחדשים;

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

-1,000שקליםחדשיםע

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

הימיםבחודשהזכאותע";

בסעיף9)א()6(,בסופויבוא"ובמענקיםהמשתלמיםלפיסעיף8-הצהרתהמעסיק )4(
והצהרתהעובדכיהעובדפוטראוהוצאלחופשהללאתשלוםבשלהתפרצותנגיף

הקורונה";

בסעיף14,ברישה,במקום"י"דבכסלוהתשפ"א)30בנובמבר2020("יבוא"כ'באב )5(
התשפ"א)29ביולי2021("ע

פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים

תיקוןחוקקליטת
חייליםמשוחררים

)נגיףהקורונה
החדש-הוראת

שעה-תיקוןמס'
20()מימושחלק

מהפיקדוןלכל
מטרה(

בחוקקליטתחייליםמשוחררים)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'20(4ע
)מימושחלקמהפיקדוןלכלמטרה(,התש"ף-52020-

בסעיף1- )1(

ברישה,במקום"ב'בחשווןהתש"ף)20באוקטובר2020("יבוא"כ'בתמוז )א(
התשפ"א)30ביוני2021(";

בסעיף18בלחוקלקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-61994,המובאבו- )ב(

בפסקה)1(,במקום"5,300"יבוא"11,000"; )1(

בפסקה)2(- )2(

במקום"18חודשים"יבוא"18חודשיםאויותר"; )א(

במקום"3,500"יבוא"500,ו"; )ב(

פיטוריןמחמתהגעהלגילפרישהעלצורךהוכחתתנאיזה
יהיההןעלהעובדשהופסקהעבודתווהןעלהמעביד

להצהירכיזוסיבתהפסקתהעבודהע

לפסקה )5(

מוצעלהאריךאתהתקופהשבההאוצרמשפהאת
ביטוחלאומיעלהוצאותיולפיחוקמענקהסתגלותמיוחד
החדש(, הקורונה נגיף - שעה )הוראת ומעלה ו6 לבני
התש"ף-2020,עדלסוףחודשיולי2021,וזאתבשלהעובדה
שניתןלהגישבקשותלביטוחלאומילפיחוקהזהעדסוף

חודשיוני2021ע

לפרק ד'

חוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-1994  סעיף 4
)להלן-חוקקליטתחייליםמשוחררים(,קובע 
זכאותשלכלחיילמשוחרר,כהגדרתובחוקקליטתחיילים
משוחררים)להלן-חיילמשוחרר(,לפיקדוןעגובההפיקדון
הזכאות את לממש ניתן ומשכוע השירות סוג לפי נקבע
לקבלאתכספיהפיקדוןבחמשהשניםהראשונותממועד
השחרור,לאחתהמטרותהקבועותבחוקקליטתחיילים
מועברת הפיקדון כספי יתרת מכן לאחר משוחרריםע

לחשבונושלהחיילהמשוחררע

ס"חהתש"ף,עמ'220ע 5

ס"חהתשנ"ד,עמ'132;התשע"ז,עמ'1019 6
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סעיף2-בטלע )2(

פרק ה': קרנות השתלמות

תיקוןסעיף9
לפקודתמס

הכנסה-הוראת
שעה

בתקופהשמיוםכ"גבתמוזהתש"פ)15ביולי2020(עדיוםא'בשבטהתשפ"א)14בינואר5ע
2021(יקראואתסעיף9לפקודתמסהכנסהו,כךשאחריפסקה)16ב(יבוא:

סכומיםשלאיעלועל10,500שקליםחדשיםבחודשמסוים,שמשךעובד")16ג( )א(
מחשבונובקרןהשתלמותאושמשךיחידמחשבונובקרןהשתלמותלעצמאים
אחרים ורווחים ריבית וכן הצמדה, הפרשי לרבות ו1)5א(, בסעיף כהגדרתה
שמקורםבהפקדההמוטבת,והכולאםלאחלפו6שניםממועדהתשלוםהראשון
לאותוהחשבון,ולגביעובדאויחידשהגיעלגילהפרישה-אםלאחלפו3שנים

ממועדהתשלוםהראשוןלאותוחשבון,ובלבדשהתקייםאחדמאלהלפחות:

יצא או מעבודתו פוטר היחיד של זוגו בן או זוגו בן או העובד )1(
לחופשהללאתשלוםבמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"פ)1במרס
2020(עדליוםשבוהוגשהבקשתהמשיכהלחברההמנהלתכהגדרתה
בחוקהפיקוחעלקופותגמל)בפסקהזו-החברההמנהלת(,והעובדאו
היחידהגישלענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכה;

סעיף2-בטלע )2(

פרק ה': קרנות השתלמות

בתקופהשמיוםכ"גבתמוזהתש"פ)15ביולי2020(עדיוםא'בשבטהתשפ"א)14בינואר5ע
2021(יקראואתסעיף9לפקודתמסהכנסהו,כךשאחריפסקה)16ב(יבוא:

תיקוןסעיף9
לפקודתמס

הכנסה-הוראת
שעה סכומיםשלאיעלועל10,500שקליםחדשיםבחודשמסוים,שמשךעובד")16ג( )א(

מחשבונובקרןהשתלמותאושמשךיחידמחשבונובקרןהשתלמותלעצמאים
אחרים ורווחים ריבית וכן הצמדה, הפרשי לרבות ו1)5א(, בסעיף כהגדרתה
שמקורםבהפקדההמוטבת,והכולאםלאחלפו6שניםממועדהתשלוםהראשון
לאותוהחשבון,ולגביעובדאויחידשהגיעלגילהפרישה-אםלאחלפו3שנים

ממועדהתשלוםהראשוןלאותוחשבון,ובלבדשהתקייםאחדמאלהלפחות:

יצא או מעבודתו פוטר היחיד של זוגו בן או זוגו בן או העובד )1(
לחופשהללאתשלוםבמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"פ)1במרס
2020(עדליוםשבוהוגשהבקשתהמשיכהלחברההמנהלתכהגדרתה
בחוקהפיקוחעלקופותגמל)בפסקהזו-החברההמנהלת(,והעובדאו
היחידהגישלענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכה;

בחוקקליטתחייליםמשוחררים)נגיףהקורונההחדש
20()מימושחלקמהפיקדון -הוראתשעה-תיקוןמס'
לכלמטרה(,התש"ף-2020,שאושרבכנסתביוםי"דבתמוז
התש"ף)6ביולי2020()להלן-הוראתהשעה(,הוחלטכי
בתקופהשמיוםכ"חבתמוזהתש"ף)20ביולי2020(עדיום
ב'בחשווןהתש"ף)20באוקטובר2020(חיילמשוחררשביום
כ"חבתמוזהתש"ף)20ביולי2020()להלן-יוםהתחילה(
טרםחלפו18חודשיםממועדשחרורומשירותסדיר,יוכל
להשתמשביתרתהפיקדוןהעומדתלזכותועדלסכוםשל
5,300שקליםחדשים,לכלמטרהשהיאעכמוכן,הוחלט
כיבתקופההאמורהחיילמשוחררשביוםהתחילהחלפו
18חודשיםממועדשחרורומשירותסדיריוכללהשתמש
3,500 של לסכום עד לזכותו, העומדת הפיקדון ביתרת

שקליםחדשים,לכלמטרהשהיאע

את ולהגדיל האמורה התקופה את להאריך מוצע
התחילהועד שמיום שבתקופה כך האמורים הסכומים
יוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(יוכלחיילמשוחרר
שחרורו ממועד חודשים 18 חלפו טרם התחילה שביום
משירותסדירלהשתמשב־00ו,5שקליםחדשיםנוספים
שהיא,כך מטרה לכל לזכותו העומדת הפיקדון מיתרת
שגובההסכוםהכולללשימושמיתרתהפיקדוןלכלמטרה
יעמודעל11,000שקליםחדשיםעכמוכןיוכלחיילמשוחרר
שביוםהתחילהחלפו18חודשיםאויותרממועדשחרורו
משירותסדיר,להשתמשב־4,000שקליםחדשיםנוספים
מיתרתהפיקדוןהעומדתלזכותו,כךשגובההסכוםהכולל
500,ו על יעמוד מטרה לכל הפיקדון מיתרת לשימוש

שקליםחדשיםע

המשוחררים מהחיילים אחד לכל עומדת זו זכות
זכותו על לשמור כמובן זכאי והוא להחלטתו, ונתונה
למימושכספיהפיקדוןבמועדמאוחריותרבהתאםלמטרות
הקבועותכברהיוםבחוקקליטתחייליםמשוחרריםעמובהר
כיחיילמשוחררלאיידרשלהוכיחלצורךמימושהכספים

עמידהבתנאיםכלשהם,זולתעצםהזכאותלפיקדוןע

נוסףעלכך,בשלהארכתתקופתההסדרשנקבעה
בהוראתשעה,מוצעלבטלאתסעיף2שבהע

לפרק ה'

מטרתפרקזההיאלסייעלעובדיםאשרנפלטו  סעיף 5
לקושי שנקלעו ולעצמאים העבודה משוק 
ההשתלמות מקרן כספים למשוך להם ולאפשר כלכלי,
הזמן נקודת הגיעה שלא פי על אף ממס בפטור שלהם
למשיכתהכספים,וזאתבלילפגועבוותקשלכספיהעובד
אוהעצמאישנותרובקרןההשתלמותלאחרהמשיכה,כך
שאםנפתחלוחשבוןבקרןהשתלמותשנייהיראואתשני

החשבונותכחשבוןאחדע

מוצעלקבועאתההסדרבהוראתשעהלתקופהשל
חצישנה,מיוםכ"גבתמוזהתש"פ)15ביולי2020(עדיום
א'בשבטהתשפ"א)14בינואר2021(,ובמהלכהיקראואת
פקודתמסהכנסה)להלן-הפקודה(כךשלסעיף9לפקודה,

שעניינוהכנסותפטורותממסתיווסףפסקה)16ג(ע

מוצעלקבועבסעיףקטן)א(לפסקה)16ג(כימשיכה
הממוצע השכר כגובה חודש, מדי ש"ח 10,500 עד של
במשק,מקרנותהשתלמותשאינןנזילות)קרי,טרםחלפו6
שניםממועדהתשלוםהראשוןאליהן,ולמישהגיעלגיל

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשס"ה,עמ'52ע ו
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הכנסתםהחייבתהחודשיתהממוצעתשלהעובדובןזוגואוהיחיד )2(
ובןזוגו,לפיסעיף2)1(ו–2)2(,מיוםה'באדרהתש"פ)1במרס2020(עד
תוםהחודששקדםליוםשבוהגישהעובדאוהיחידאתבקשתהמשיכה
לחברההמנהלת,פחתהביחסלהכנסתםהחייבתהחודשיתהממוצעתשל
העובדובןזוגואוהיחידובןזוגו,לפיהעניין,לפיסעיף2)1(ו–2)2(,בשנת
2019,והעובדאוהיחידהגישלענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעם

בקשתהמשיכה;

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

לאיראובמשיכתסכומיםלפיפסקהזוכמשיכהבפטורממסלענייןתנאים )ב(
שבהםחשבונותשוניםשלעובדבקרןהשתלמותאחתאויותרייחשבולחשבון

אחדכפישנקבעובתקנותלפיפסקה)16א()ד(;"ע

3שניםממועדהתשלוםהראשון הפרישה-טרםחלפו
אליהן(,תהיהפטורהממס,והכולאםהתקייםאחדמאלה

לפחות:

זוגושלהיחידפוטר זוגואובן העובדאובן )1(
מעבודתואויצאלחופשהללאתשלוםבמהלךהתקופה
שמיוםה'באדרהתש"פ)1במרס2020(עדליוםשבוהוגשה
בקשתהמשיכהלחברההמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםקופותגמל,התשס"ה-2005)להלן
-החברההמנהלת(,והעובדאוהיחידהגישלענייןזה

הצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכה;

של הממוצעת החודשית החייבת הכנסתם )2(
העובדובןזוגואוהיחידובןזוגו,לפיסעיף2)1(ו–2)2(,מיום
2020(עדתוםהחודששקדם )1במרס ה'באדרהתש"פ
המשיכה בקשת את היחיד או העובד הגיש שבו ליום
לחברההמנהלת,פחתהביחסלהכנסתםהחייבתהחודשית
הממוצעתשלהעובדובןזוגואוהיחידובןזוגו,לפיהעניין,
לפיסעיף2)1(ו–2)2(,בשנת2019,והעובדאוהיחידהגיש
לענייןזההצהרהלחברההמנהלתיחדעםבקשתהמשיכהע

נוסףעלכך,מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(לפסקה)16ג(
כימשיכהזולאתביאלפגיעהבוותקשלכספיהעובדאו
העצמאיבקשרלתקופותהאמורות,וזאתבהתייחסלכספים

שלאיימשכובידיהעמיתלפיהוראתהשעההמוצעתע

נמשכו שלא התנאי על להתגבר נועדה זו הוראה
כספיםבפטורממסמחשבונושלעובדבקרןההשתלמות,
1)א()2(לתקנותמסהכנסה)כללים תנאישנקבעבתקנה
לתנאיםשבהםחשבונותשוניםבקרןהשתלמותייחשבו
לחשבוןאחד(,התשנ"ג-1993,בתנאיםשקבעשרהאוצר
השתלמות בקרן עובד של שונים חשבונות ששני לכך

ייחשבולחשבוןאחדע

התקנותהאמורותנקבעולענייןעובדבתוקףסמכותו
שלשרהאוצרלפיסעיף9)16א()ד(לפקודה,והוחלובסעיף

9)16ב()ב(לפקודהגםלענייןעצמאיע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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פרק ו': מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

הוראתשעה

שיעור6ע להגדלת חוק את יקראו זה, חוק של פרסומו מיום שנתיים של בתקופה
ההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-ו8200

)להלן-חוקלהגדלתשיעורהשתתפות(,כך-

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

אחריסעיף18כגיבוא: )2(

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

בפרקזה-18כדעהגדרות

"בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוגכמשמעותו
בחוקמיסוימקרקעין;

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

שיעור6ע להגדלת חוק את יקראו זה, חוק של פרסומו מיום שנתיים של בתקופה
ההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-ו8200

)להלן-חוקלהגדלתשיעורהשתתפות(,כך-

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

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

אחריסעיף18כגיבוא: )2(

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

בפרקזה-18כדעהגדרות

"בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוגכמשמעותו
בחוקמיסוימקרקעין;

לפרק ו'

עלרקעהתפשטותנגיףהקורונהבישראל,הכריז  כללי
ידי על הנגרמת המחלה על הבריאות משרד 
הנגיףכמחלהמידבקתמסוכנתעלצורךמניעתהתפשטות
הממשלה הטילה הציבור, בריאות על ושמירה המחלה
הגבלותמשמעותיות,ביןהשאר,עלפתיחתמקומותעבודה
וכןעלהתייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםעהגבלות
אלהיחדעםהמשךהתפשטותהנגיףוהחששהבריאותי
הנלווהלכך,אינםמאפשריםלקייםשגרתעבודהרגילה
והביאולצמצוםמשמעותישלהפעילותהעסקיתשלחלק

ניכרמענפיהמגזרהעסקיע

במסגרתהמאמציםלצמצםאתהפגיעההכלכלית
בעסקיםובמשקיביתשנגרמהכתוצאהמהתפשטותנגיף
הקורונה,החלההממשלהבחודשאפריל2020במתןמענקי
2020(פורסמו )2באפריל תמיכהעביוםח'בניסןהתש"ף
סיוע )מענק החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת תקנות
לעצמאיים(,התש"ף-2020,שבמסגרתןניתןסיועלעצמאים
הקורונה נגיף התפשטות של הכלכלית ההשלכה בשל
בחודשיםמרסואפריל2020עעלרקעהשפעתוהמתמשכת
שלנגיףהקורונהוהפגיעהשנגרמהלאוכלוסייתהעצמאים
כתוצאהמהתפשטותו,פורסמוביוםל'בניסןהתש"ף)24
באפריל2020(,תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(
בחברת שליטה בעלי ולשכירים לעצמאים סיוע )מענק
מעטים(,התש"ף-2020)להלן-תקנותשעתחירוםפעימה
שנייה(,שבמסגרתןניתןסיוענוסףלאוכלוסייתהעצמאים
ולשכיריםבעלישליטהבחברתמעטים)להלן-שכירים
בשל אבטלה, לדמי זכאים אינם אשר שליטה(, בעלי
ההשלכההכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונהבחודשים
מרסעדיוני2020עביוםכ'בתמוזהתש"ף)12ביולי2020(
ולשכירים לעצמאים נוסף מענק מתן הממשלה אישרה
בעלישליטהבעדחודשיםמאיויוני2020,המשולםלמי
שהגישבקשהלקבלתמענקלפיתקנותשעתחירוםפעימה
שנייהונמצאכיהואזכאילקבלתהמענק,בסכוםשלוהיה

זכאילפיתקנותשעתהחירוםועדלסךשל500,וש"חע

עלרקעהפגיעההקשהבאוכלוסיותהאמורותבשל
המשךהתפשטותושלנגיףהקורונהוהחלטותהממשלה
בנוגעלחידושההגבלותעלפתיחתעסקיםוניהולם,מוצע
לעצמאי דו־חודשי למתןמענק תנאיםוהוראות לקבוע
יוני עד 2020 מאי החודשים בעד שליטה, בעל ולשכיר
2021,אשריינתןלתקופותהזכאותששרהאוצריקבעבצו

כייינתנובעדןמענקיםע

החוק את המתקן זה, בפרק המוצע ההסדר  סעיף 6
העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת 
ולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-ו200
)להלן-חוקמענקעבודה(,יעמודבתוקפולתקופהשל

שנתייםמיוםפרסומושלחוקזהע

לפסקה )1(

מוצעלקבועכיסעיףההגדרותלחוקמענקעבודהלא
יחולעלהוראותפרקג'3המוצעע

לפסקה )2( - כללי

ג'3,ובו מוצעלהוסיףבחוקמענקעבודהאתפרק
הוראותלענייןמענקיסיועלעצמאיולשכירבעלשליטה,
סיוע לשם המוצעת, כהגדרתן זכאות תקופות בעד

בהתמודדותעםנגיףהקורונהע

לסעיף 18כד המוצע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםשמשמשיםלצורךפרק
ג'3המוצעע

להגדרה" בן זוג" -מוצעלהגדיר״בןזוג״לפיהמשמעות
ורכישה(, )שבח מקרקעין מיסוי בחוק לו הנודעת
התשכ"ג-1963,הכוללתגםבניזוגשהםידועיםבציבורע
של חייבת הכנסה חישוב שלצורך מאחר כך, על נוסף
עצמאימביאיםבחשבוןגםהכנסותמסוימותשלבןהזוג,
מוצעלקבועשלענייןזהיתחשבובמישהיהבמשךכל

השנהבןזוגע

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשע"ט,עמ'134;ק"תהתש"ף,עמ'1222ע 8
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בתמוז כ' מיום הממשלה החלטת - הממשלה" "החלטת
התש"ף)12ביולי2020(בדברמתןמענקנוסףלעצמאים
ולשכיריםבעלישליטהבחברתמעטיםבעדחודשים

מאיויוני2020;

"הכנסהחודשיתממוצעתמעסק"-סכוםההכנסההחייבת
מעסקלשנתהמס2018,ולגביעצמאיבעלעסקחדש
,2019 המס לשנת מעסק החייבת ההכנסה סכום -
מחולקבמספרהחודשיםשבהםעסקהעצמאיבעסק

אובמשלחידבשנתהמס2018או2019,לפיהעניין;

"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)ו(להגדרה"הכנסה

מיגיעהאישית"בפקודה;

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

הלאומי;

"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"-סכוםהכנסתעבודה
בשנתהמס2018ששילמהחברתמעטיםלשכירבעל
שליטהבה,ולגבישכירבעלשליטהבחברתמעטים
-סכוםהכנסתהעבודהכאמורבשנתהמס חדשה
2019,מחולקבמספרהחודשיםשבהםעבדהשכירבעל
השליטהבחברהבשנתהמס2018או2019,לפיהעניין;

להגדרה "החלטת הממשלה" -מוצעלהגדיראתהחלטת
הממשלהמיוםכ'בתמוזהתש"ף)12ביולי2020(,שעניינה
מתןמענקנוסףלעצמאיםולשכיריםבעלישליטהבחברת
מעטים,בעדחודשיםמאיויוני2020עזאת,לצורךהחלת
הוראותפרקג'3המוצעעלהמענקהנוסףכאמורולצורך
קביעתהוראותלגביהפחתתסכוםהמענקששולםלפי
החלטתהממשלה,אםשולםכזה,מסכוםהמענקשישולם

לפיהוראותפרקג'3,בעדחודשיםמאיעדיוני2020ע

"הכנסה  חודשית ממוצעת מעסק",  "הכנסה  להגדרות 
חייבת",  "הכנסה חייבת מעסק" , "הכנסה מיגיעה אישית", 
חודשית ממוצעת",  עבודה  "הכנסת  עבודה",  "הכנסת 
"חברת מעטים", "חברת מעטים חדשה" -ההגדרותשל
לחוק ג'2 בפרק הקיימות להגדרות דומות אלה מונחים

מענקעבודהע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף6ולפקודה,אשרעסקהבעסקאו
במשלחידלפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(

ובמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

לגביה שמתקיים מעטים חברת - חדשה" מעטים "חברת
אחדמאלה:

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת2019; )1(

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )2(
2018,ובאותהשנהלאשילמההחברההכנסתעבודה

לשכירבעלשליטהבה;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-91995;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-101963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ו1119;

"המנהל"-כהגדרתובפקודה;

"ניכויים"-כמשמעותםבהגדרה"הכנסהמעסקאוממשלח
יד"שבסעיף1;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה12;

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

התקופההקובעת,לפחות;

"עצמאיבעלעסקחדש"-עצמאישמתקייםבואחדמאלה:

הואהחללעסוקבעסקאובמשלחידבשנת2019; )1(

28)א( סעיף לפי הפסדים 2018 בשנת לו היו )2(
לפקודה;

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:

"חברתמעטים"-חברהתושבתישראלשהיאחברתמעטים
כמשמעותהבסעיף6ולפקודה,אשרעסקהבעסקאו
במשלחידלפנייוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(

ובמהלךהתקופההקובעת,לפחות;

לגביה שמתקיים מעטים חברת - חדשה" מעטים "חברת
אחדמאלה:

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת2019; )1(

היאהחלהלעסוקבעסקאובמשלחידבשנת )2(
2018,ובאותהשנהלאשילמההחברההכנסתעבודה

לשכירבעלשליטהבה;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-91995;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
התשכ"ג-101963;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ו1119;

"המנהל"-כהגדרתובפקודה;

"ניכויים"-כמשמעותםבהגדרה"הכנסהמעסקאוממשלח
יד"שבסעיף1;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה12;

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

התקופההקובעת,לפחות;

"עצמאיבעלעסקחדש"-עצמאישמתקייםבואחדמאלה:

הואהחללעסוקבעסקאובמשלחידבשנת2019; )1(

28)א( סעיף לפי הפסדים 2018 בשנת לו היו )2(
לפקודה;

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:

-מוצעלהגדירוכיחידשהואתושב להגדרה "עצמאי" 
בטבת ד' יום לפני יד במשלח או בעסק שעסק ישראל,
הקובעת התקופה ובמהלך ,)2020 בינואר 1( התש"ף

כהגדרתההמוצעתע

-בשיםלבלנתונים להגדרה "עצמאי בעל עסק חדש" 
הנדרשיםלשםקביעתזכאותלמענק,וכדילאפשרמתן

מענקלמרביתהעצמאים,מוצעלהגדירעצמאיבעלעסק
חדשכעצמאישהחללעסוקבעסקאובמשלחידבשנת
היו לא שבהן תקופות לכלול שלא וכדי כן כמו 2019ע
לעצמאיהכנסות,מוצעלראותבמישהיולובשנת2018
הפסדיםלפיסעיף28)א(לפקודה,כמישהחללעסוקבעסק

אובמשלחידבשנת2019ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 9

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ע 10

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 12

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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הואהיהבעלשליטהכהגדרתובסעיף32)9()א()3( )1(
לפקודה,בחברתהמעטים,והחזיקבמניותהחברה;

שולמהלוהכנסתעבודהעלידיחברתהמעטים )2(
שהואבעלשליטהבה;

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

כהגדרתובסעיףהאמור;

"התקופההקובעת"-תקופהשלשישהחודשיםשתחילתה
תקופה 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"-כלאחתמהתקופותהמפורטותלהלן,לפי
העניין,ובלבדששרהאוצרקבעבצוכייינתןלגביהמענק:

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(;

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

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

מענקסיוע
לעצמאי

עצמאישבשנת2019מלאולו20שניםאויותר,יהיהזכאי18כהע
בתקופת סיוע לשם זה פרק הוראות לפי לעצמאי למענק
סיוע מענק - זה )בפרק הקורונה נגיף עם ההתמודדות
לעצמאי(,בעדתקופתזכאותאחתאויותר,אםמתקיימים

לגביוכלאלה:

להגדרה "התקופה הקובעת" -מוצעלהגדיראתהתקופה
במועד שתחילתה חודשים ששה של כתקופה הקובעת
הקובעוסיומהלפניתחילתהשלתקופההזכאותכהגדרתה
המוצעת;לענייןזה,"המועדהקובע"הואכלמועדהחל
בתקופהשביןיוםא'באלולהתשע"ט)1בספטמבר2019(

ליוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

להגדרה "תקופת הזכאות" -מוצעלמנותאתהתקופות,
בעל המזכותעצמאיאושכיר כלאחת, חודשיים בנות
ג'3,ובלבדששר שליטהבמענק,בהתאםלהוראותפרק
האוצרקבעבצוכייינתןמענקבעדאותןתקופותעתקופת

הזכאותהראשונהמתחילהביוםז'באיירהתש"ף)1במאי
2020(,ותקופתהזכאותהאחרונהמסתיימתביוםכ'בתמוז

התשפ"א)30ביוני2021(ע

לסעיף 18כה המוצע

מוצעלקבועתנאיםלקבלתמענקסיועלעצמאיעמוצע
לקבועכיעצמאישיהיהזכאילקבלתמענקסיועלפיפרק
זה,לשםסיועבתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה,הוא
עצמאיאשרבשנתהמס2019מלאולו20שניםומתקיימים

לגביוהתנאיםכמפורטלהלן:

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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הכנסתוהחייבתלשנתהמס2018,ולענייןעצמאיבעל )1(
עסקחדש-הכנסתוהחייבתלשנתהמס2019,אינהעולה
על640,000שקליםחדשים;היתהלעצמאיולבןזוגוהכנסה
חייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,לענייןפסקהזו,
מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבתשלכלאחד

מבניהזוג;

14ו על עולה מעסק הממוצעת החודשית הכנסתו )2(
שקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיו )3(
זו-תקופתהבסיס(, 2019)בפסקה באותםחודשיםבשנת
בסכוםהעולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;
לענייןעצמאישהחללעסוקבעסקאובמשלחידלאחרהיום
הראשוןבתקופתהבסיסיראואתמחזורהעסקאותבתקופת
הבסיסכמחזורעסקאותיומיוםתחילתהעיסוקכאמורעד

יוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשי
העיסוקכאמורומוכפלב־2;

לאמתקיימיםלגביובשנתהמס2018,ולענייןעצמאי )4(
בעלעסקחדש-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף

ו1א,בשינוייםהמחויבים;

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

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

הכנסתוהחייבתלשנתהמס2018,ולענייןעצמאיבעל )1(
עסקחדש-הכנסתוהחייבתלשנתהמס2019,אינהעולה
על640,000שקליםחדשים;היתהלעצמאיולבןזוגוהכנסה
חייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,יראו,לענייןפסקהזו,
מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסהחייבתשלכלאחד

מבניהזוג;

14ו על עולה מעסק הממוצעת החודשית הכנסתו )2(
שקליםחדשים;

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיו )3(
זו-תקופתהבסיס(, 2019)בפסקה באותםחודשיםבשנת
בסכוםהעולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;
לענייןעצמאישהחללעסוקבעסקאובמשלחידלאחרהיום
הראשוןבתקופתהבסיסיראואתמחזורהעסקאותבתקופת
הבסיסכמחזורעסקאותיומיוםתחילתהעיסוקכאמורעד

יוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,מחולקבמספרחודשי
העיסוקכאמורומוכפלב־2;

לאמתקיימיםלגביובשנתהמס2018,ולענייןעצמאי )4(
בעלעסקחדש-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף

ו1א,בשינוייםהמחויבים;

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

האמורות,לפיהעניין,בהתאםלהוראותהפקודה;

נוכחמטרתוהסוציאליתשלהחוקמוצעלקבוע )1(
תנאיזכאותלמענקולפיוהכנסתוהחייבתשלהעצמאי
לשנתהמס2018,ולענייןעצמאיבעלעסקחדש-הכנסתו
החייבתלשנתהמס2019,אינהעולהעל640,000ש"ח
בשנה;במקרהשבולעצמאיולבןזוגוקיימתהכנסהחייבת
שאינההכנסהמיגיעהאישית,אשרבניהזוגלאייחסו
חייבת כהכנסה יראו שהוגש, בדוח מהם לאחד אותה
לענייןפסקהזו,בעבורכלאחדמבניהזוג,מחציתמאותה

הכנסהחייבתמשותפת;

עודמוצעלקבועתנאישלהכנסהמינימלית )2(
יהיה לזכאות שתנאי כך העסק, מן לעצמאי הנדרשת
שהכנסתוהחודשיתהממוצעתמהעסק,בעבורשנתהמס

שבהנבחנתהכנסתוהחייבת,עולהעל14וש"ח;

מוצעלקבועתנאיהמצביעעלירידהשל40% )3(
לבין הזכאות תקופת בין העסק של העסקאות במחזור
את למדוד נועד זה חישוב אשתקדע המקבילה התקופה
ירידתמחזורהעסקאותביחסלתקופהשבההעסקפעל
שלאבהשפעתוהכלכליתשלנגיףהקורונהעמוצעלקבוע

גםשיטתחישובחלופיתלירידהבמחזורהעסקאותבעבור
מישפתחאתעסקולאחרתחילתמועדהתקופההמקבילה

אשתקד;

תנאינוסףהואשלאמתקיימיםלגביהעצמאי )4(
בשנתהמס2018,שלגביהנבחנתהכנסתוהחייבת,ולגבי
הסייגים ,2019 המס בשנת - חדש עסק בעל עצמאי
הקבועיםבסעיףו1אלחוקמענקעבודה,שעניינםניהול

פנקסיםשלאכדין,בשינוייםהמתחייבים;

הגשת שעניינם נוספים תנאים לקבוע מוצע )5(
דוחותלרשויותהמסהנדרשיםלצורךקביעתזכאותושל
העצמאיולעמידתובהוראותהדיןהחלותעליועלפיתנאי
זההעצמאיהגישעדמועדהגשתהתביעהלמענקכפי
שייקבעלפיסעיף18כט,דוחלפיסעיף131לפקודהבעבור
שנתהמס2018,ואםהואעסקחדש-בעבורשנתהמס
2019,וזאתאםהיהחייבבהגשתםבהתאםלהוראותפקודת
מסהכנסה)להלן-הפקודה(;דוחזהמשקףאתההכנסות
החייבותשלהעצמאישנבחנותבמסגרתהתנאיםלקבלת

מענק;
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הואהגישדוחתקופתילפיסעיפיםו6אוו6א,לפי )6(
העניין,לחוקמסערךמוסף,לתקופתהזכאותאוהצהרהלפי
)רישום(,התשל"ו-6ו1319, ערךמוסף מס 15לתקנות תקנה
לשנת2020)בפסקהזו-הצהרתעוסקפטור(,לפיהעניין,אם
היהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסק

פטורתצורףהצהרהעלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)3(ע

מענקסיועלשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטים

שכירבעלשליטהבחברתמעטיםשבשנת2019מלאולו1820כוע
שניםאויותר,יהיהזכאילמענקלשכירבעלשליטהבחברת
מעטיםלפיהוראותפרקזה,לשםסיועבתקופתההתמודדות
עםנגיףהקורונה)בפרקזה-מענקסיועלשכירבעלשליטה(,
בעדתקופתזכאותאחתאויותר,אםמתקיימיםלגביוכל

אלה:

2018בצירוףחלק סכוםהכנסתוהחייבתלשנתהמס )1(
הכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםשבההואבעלשליטה
בשנהזו,השווהלחלקוהיחסי,במישריןאובעקיפין,בקבלת
זכויותלרווחיםבחברה)בסעיףזה-הכנסהחייבתלשכיר
בעלשליטה(,ולענייןשכירבעלשליטהבחברתמעטיםחדשה
-הכנסתוהחייבתשלהשכירבעלהשליטהלשנתהמס2019,
אינהעולהעל640,000שקליםחדשים;היתהלשכירבעל
שליטהולבןזוגוהכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,
יראו,לענייןפסקהזו,מחציתמאותההכנסהחייבתכהכנסה

חייבתשלכלאחדמבניהזוג;

הכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועולהעל14ו )2(
שקליםחדשים;

העצמאיהגישדוחתקופתילפיסעיפיםו6או )6(
ו6א,לפיהעניין,לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-5ו19)להלן
-חוקמסערךמוסף(בעבורתקופתהזכאותשבשלההגיש
בקשהלקבלתמענקעלחלופין,עוסקפטוראשראינומדווח
באופןשוטףעלעסקאותיומדיחודש,חייבבהגשתהצהרה
לפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-6ו19,
בעבורשנתהמס2020,אםהיהחייבבהגשתהבהתאם
לחוקמסערךמוסף;להצהרתעוסקפטורתצורףהצהרה

עלקיוםהתנאיהאמורבפסקה)3(ע

לסעיף 18כו המוצע

בדומהלתנאיהזכאותשנקבעובעבורעצמאי,מוצע
בחברת שליטה בעל שכיר בעבור זכאות תנאי לקבוע
מעטיםעמוצעלקבועכייהיהזכאילקבלתמענקסיועלפי
פרקזה,לשםסיועבתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה,
שכירבעלשליטהאשרבשנתהמס2019מלאולו20שנים

אויותר,ומתקיימיםלגביוהתנאיםהאלה:

החוק של הסוציאלית מטרתו בשל כאמור, )1(
מוצעלקבועתנאיכיהכנסתוהחייבתבשנת2018,בצירוף

החלקשלהכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםשבההוא
בעלשליטהבשנהזו,השווהלחלקוהיחסי,במישריןאו
שנה באותה בחברה, לרווחים זכויות בקבלת בעקיפין,
)להלן-הכנסהחייבתלשכירבעלשליטה(אינהעולהעל
640,000שקליםחדשיםעזאת,כדילכלולאתכללההכנסות
שלומהעסק,בדומהלעצמאיעבאופןדומה,מוצעלקבוע
בחברת שליטה בעל שכיר לעניין חלופי חישוב מנגנון
מעטיםחדשה-שלגביונדרששהכנסתוהחייבתלשנת
המס2019אינהעולהעלהסכוםהאמורעכמוכן,בדומה
לעצמאי,במקרהשבולשכירבעלהשליטהולבןזוגוקיימת
הכנסהחייבתשאינההכנסהמיגיעהאישית,אשרבניהזוג
לאייחסואותהלאחדמהםבדוחשהוגש,יראוכהכנסה
חייבתלענייןפסקהזו,בעבורכלאחדמבניהזוג,מחצית

מאותההכנסהחייבתמשותפת;

עודמוצעלקבועתנאישלהכנסהמינימלית )2(
כךשתנאילזכאותיהיהשהכנסתוהחודשיתהממוצעת
שלהשכירבעלהשליטה,בעבורשנתהמסשבהנבחנת

הכנסתוהחייבת,עולהעל14וש"ח;

ק"תהתשל"ו,עמ'946ועמ'1082ע 13
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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,בשנתהמס2018,ולענייןחברתמעטיםחדשה
-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיףו1א,בשינויים

המחויבים;

חברתהמעטיםוהשכירבעלשליטהבההגישועדמועד )5(
הגשתהתביעהלמענקלפיסעיף18כט,דוחלפיסעיף131
לפקודה,לשנתהמס2018,ולענייןחברתמעטיםחדשה-
הגישודוחכאמורלשנתהמס2019בהתאםלהוראותהפקודה;

חברתהמעטיםשבההשכירהואבעלשליטההגישה )6(
דוחתקופתילפיסעיפיםו6אוו6א,לפיהעניין,לחוקמסערך

מוסף,לתקופתהזכאות;

שהוגשלמוסדלביטוח)ו( החודשי הדיווח עלפי )1(
שליטה בעל המעטים בחברת השכיר היה לאומי
לחוק 6ב בסעיף כמשמעותו מסוימת בחברה
ששת ובמהלך הזכאות בתקופת הלאומי, הביטוח
אבטלה לדמי זכאי לא והוא לה, שקדמו החודשים
הכנסותיו בעד אבטלה דמי חשבון על למקדמה או
אלה, תקופות לגבי חברה, באותה שליטה כבעל
הלאומי; הביטוח לחוק 6ב סעיף הוראות בשל

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,בשנתהמס2018,ולענייןחברתמעטיםחדשה
-בשנתהמס2019,הסייגיםהקבועיםבסעיףו1א,בשינויים

המחויבים;

חברתהמעטיםוהשכירבעלשליטהבההגישועדמועד )5(
הגשתהתביעהלמענקלפיסעיף18כט,דוחלפיסעיף131
לפקודה,לשנתהמס2018,ולענייןחברתמעטיםחדשה-
הגישודוחכאמורלשנתהמס2019בהתאםלהוראותהפקודה;

חברתהמעטיםשבההשכירהואבעלשליטההגישה )6(
דוחתקופתילפיסעיפיםו6אוו6א,לפיהעניין,לחוקמסערך

מוסף,לתקופתהזכאות;

שהוגשלמוסדלביטוח)ו( החודשי הדיווח עלפי )1(
שליטה בעל המעטים בחברת השכיר היה לאומי
לחוק 6ב בסעיף כמשמעותו מסוימת בחברה
ששת ובמהלך הזכאות בתקופת הלאומי, הביטוח
אבטלה לדמי זכאי לא והוא לה, שקדמו החודשים
הכנסותיו בעד אבטלה דמי חשבון על למקדמה או
אלה, תקופות לגבי חברה, באותה שליטה כבעל
הלאומי; הביטוח לחוק 6ב סעיף הוראות בשל

עודמוצעלקבועתנאיהמצביעעלירידהשל )3(
40%במחזורהעסקאותשלחברתהמעטיםשבההשכירהוא
בעלשליטה,ביןתקופתהזכאותלביןהתקופההמקבילה
אשתקדעחישובזהנועדלמדודאתירידתמחזורהעסקאות
ביחסלתקופהשבההעסקפעלשלאבהשפעתוהכלכלית
שלנגיףהקורונהעמוצעלקבועגםשיטתחישובחלופית
לירידהבמחזורהעסקאותבעבורחברתמעטיםשפעילותה

החלהלאחרתחילתמועדהתקופההמקבילהאשתקד;

לאמתקיימיםלגביחברתהמעטיםשבההשכיר )4(
הואבעלשליטה,בשנתהמס2018,שלגביהנבחנתהכנסתו
החייבת-וביחסלעצמאיבעלעסקחדש-בשנתהמס
ו1אלחוקמענקעבודה, 2019,הסייגיםהקבועיםבסעיף

שעניינםניהולפנקסיםשלאכדין,בשינוייםהמתחייבים;

חברתהמעטיםוהשכירהגישו,עדמועדהגשת )5(
התביעהלמענקלפיסעיף18כט,דוחלפיסעיף131לפקודה
בעבורשנתהמס2018,ואםהואעסקחדש-בעבורשנת
המס2019,בהתאםלהוראותהפקודה;דוחזהמשקףאת

ההכנסותהחייבותשלהעסקשנבחנותבמסגרתהתנאים
למענק;

חברתהמעטיםשבההשכירהואבעלשליטה )6(
הגישהדוחתקופתילפיסעיפיםו6אוו6א,לפיהעניין,
לחוקמסערךמוסף,בעבורתקופתהזכאותשבשלההגיש

בעלהשליטהבקשהלקבלתמענק;

מסוימת בחברה שליטה בעל היה השכיר )ו(
בתקופת הלאומי, הביטוח לחוק 6ב בסעיף כמשמעותו
הזכאותשבשלההואמגישתביעהלמענקובמהלךששת
שהוגש החודשי הדיווח פי על לה, שקדמו החודשים
למוסדלביטוחלאומיעמאחרשהמענקנועדלתתסיועלמי
שאינוזכאילדמיאבטלהאוביטוחלאומי,מוצעלקבוע
תנאיבנוגעלאי–קבלתדמיאבטלהאומקדמהעלחשבון

דמיאבטלה,ביחסלתקופההקובעתולתקופתהזכאותע
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לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
מידעלצורךבדיקתהתקיימותהתנאיהאמורבפסקת
זולא )1(;אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה משנה
יעשהשימושבמידעאלאלמטרתבדיקתהתקיימות

התנאיהאמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבוע

סכוםהמענק
לעצמאי

למכפלת18כזע השווה בסכום יהיה לעצמאי סיוע מענק )א(
וע0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסתוהחודשיתהממוצעת
מעסק,ובלבדשלאיעלהעל15,000שקליםחדשים;ואולם
לגביעצמאיאשרהכנסתוהחודשיתהממוצעתמעסקעולה
סכום האמור מהסכום יופחת חדשים, שקלים 40,000 על
השווהלמכפלת5ו3ע0בסכוםשבועולההכנסתוהחודשית

הממוצעתמעסקעל40,000שקליםחדשיםע

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

הראשונהשלוע

סכוםהמענק
לשכירבעלשליטה

בחברתמעטים

מענקסיועלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםיהיה18כחע )א(
בסכוםהשווהלמכפלתוע0בסכוםהשווהלפעמייםהכנסת
עבודהחודשיתממוצעתלשכירבעלשליטהבחברתמעטים
)בסעיףזה-הכנסתעבודהחודשיתממוצעת(,ובלבדשלא

מוצעלקבועכיהמנהליהיהרשאילדרושמהביטוח
האמור התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע הלאומי
רק יעבור המידע כי לוודא כדי מוצע, עוד ;)1( בפסקה
למטרהשלשמההואהועבר,לקבועכיאדםשהגיעאליו
למטרת אלא שימוש, בו יעשה לא זה, סעיף לפי מידע
בדיקתהתקיימותהתנאיהאמורוכןכיהמידעיימחקעם

תוםהצורךבוע

לסעיף 18כז המוצע

מוצעלקבועכימענקהסיועלעצמאייהיהבסכום
הממוצעת החודשית הכנסתו מפעמיים ל–0%ו השווה
ואולם חדשיםע שקלים מ־15,000 יותר לא אך מהעסק,
לגביעצמאישהכנסתוהחודשיתהממוצעתמהעסקעולה
על40,000שקליםחדשים,יופחתמהסכוםהאמורסכום
השווהלמכפלת3ו1ע0בסכוםשבועולההכנסתוהחודשית

הממוצעתמעסקעל40,000שקליםחדשיםע

לסעיף 18כח המוצע

מוצעלקבועכימענקסיועלשכירבעלשליטהיהיה
בסכוםהשווהל–0%ומפעמייםהכנסתעבודהחודשית
ממוצעתלשכירבעלשליטה)להלן-הכנסתעבודהחודשית
ממוצעת(,אךלאיותרמ־15,000שקליםחדשיםעואולםלגבי
שכירבעלשליטהאשרהכנסתעבודהחודשיתממוצעת
מהסכום יופחת חדשים, שקלים 40,000 על עולה שלו
האמורסכוםהשווהלמכפלהשל5ו3ע0בסכוםשבועולה
הכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועל40,000שקלים
חדשיםעעודמוצעלקבועכיעלאףהאמורבסעיףקטן)א(,
מענקסיועלשכירבעלשליטהבחברתמעטיםלאיעלהעל
סכוםהמענקשלוהיהזכאיהשכירלפיסעיף18כזאילו
היורואיםבהכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלו,
אשרנצמחהלובשנת2018או2019,לפיהעניין,מחברת
מעטיםאחתאויותרשבההיהבעלשליטה,הכנסהחודשית
ממוצעתמעסקשנצמחהאצלובאותהתקופה,בשינויים
המחויביםעמטרתהשלתוספתזוהיאמניעתניצוללרעה
שלהכלליםלמתןהמענקבידימישפועלתחתכמהישויות
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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
שבו בסכום 5ו3ע0 למכפלת סכוםהשווה האמור מהסכום
עולההכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועל40,000

שקליםחדשיםע

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

באותהתקופה,בשינוייםהמחויביםע

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

בעדתקופתהזכאותהראשונהשלוע

מנהלרשותהמסיםיקבעאתהמועדשהחלממנויהיה18כטעתביעהלמענק )א(
ניתןלהגישתביעהלמענקבעדכלאחתמתקופותהזכאות
)בפרקזה-תביעהלמענק(;קביעתהמנהלעלהמועדכאמור

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

עצמאיאושכירבעלשליטהיגישלמנהלתביעהלמענק )ב(
בתוך90ימיםמהמועדשקבעהמנהללפיסעיףקטן)א(ע

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

המסיםע

תביעהלמענקתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהלותכלול )ד(
אתהפרטיםהדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעצמאיאו
השכירבעלשליטה,לפיהעניין,בתנאיםלקבלתהמענקולשם

תשלוםהמענקבהתאםלהוראותפרקזהע

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
שבו בסכום 5ו3ע0 למכפלת סכוםהשווה האמור מהסכום
עולההכנסתהעבודההחודשיתהממוצעתשלועל40,000

שקליםחדשיםע

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

באותהתקופה,בשינוייםהמחויביםע

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

בעדתקופתהזכאותהראשונהשלוע

מנהלרשותהמסיםיקבעאתהמועדשהחלממנויהיה18כטעתביעהלמענק )א(
ניתןלהגישתביעהלמענקבעדכלאחתמתקופותהזכאות
)בפרקזה-תביעהלמענק(;קביעתהמנהלעלהמועדכאמור

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

עצמאיאושכירבעלשליטהיגישלמנהלתביעהלמענק )ב(
בתוך90ימיםמהמועדשקבעהמנהללפיסעיףקטן)א(ע

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

המסיםע

תביעהלמענקתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהלותכלול )ד(
אתהפרטיםהדרושיםלשםבחינתעמידתושלהעצמאיאו
השכירבעלשליטה,לפיהעניין,בתנאיםלקבלתהמענקולשם

תשלוםהמענקבהתאםלהוראותפרקזהע

כשכירבעלשליטהבכמהחברות,לעתיםנוסףעלפעילותו
כעצמאיולעתיםכשכירבעלשליטהבלבדעסכוםהמענק
לא השונים, עסקיו מכלל פעילותו בשל כאמור לזכאי
יוכללעלותעלסכוםהמענקאשרהיהמשתלםלוהייתה
מבוצעתכללפעילותושלהזכאיתחתהישויותהשונות,

במסגרתאחתשלעסקיוכעצמאיע

עודמוצעלקבועכיאםשולםלעצמאיהזכאילמענק
לפיסעיףזה,מענקלפיהחלטתהממשלההמוגדרתלעיל,
יופחתסכוםהמענקששולםלומסכוםהמענקהמשתלם

לתקופתהזכאותהראשונהשלולפיפרקזהע

לסעיף 18כט המוצע

מוצעלקבועכימנהלרשותהמסיםיקבעאתהמועד
שהחלממנויהיהניתןלהגישתביעהלמענקבעדכלאחת
מתקופותהזכאות)להלן-תביעהלמענק(עקביעתהמנהל
כאמורתפורסםברשומותוכןבאתרהאינטרנטשלרשות

המסיםע

ימים 90 בתוך תוגש למענק תביעה כי מוצע עוד
מהמועדשקבעהמנהללפיסעיףקטן)א(,והמנהלרשאי
להאריךאתהתקופהלהגשתתביעהבתקופהאחתנוספת
על יעלו ההארכהלא שסךכלתקופות ובלבד יותר, או

180ימיםע
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קביעתזכאות
למענק

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

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

טעותבקביעהזוע

נקבעהזכאותושלעצמאיאושלשכירבעלשליטהבחברת18לאעתשלוםהמענק
מעטים,למענקסיועלעצמאי,אולמענקסיועלשכירבעל
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,ואושרועלידיהעצמאיאוהשכירבעלשליטהע

סעיפים10ו־11יחולו,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיוע18לבעהשגהוערעור
לעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהע

סעיף13יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי18לגעתשלוםביתר
ומענקסיועלשכירבעלשליטהע

סעיף14יחול,בשינוייםהמחויבים,לגבימענקסיועלעצמאי18לדעתשלוםבחסר
ומענקסיועלשכירבעלשליטהע

המנהל שקבע מקוון בטופס תוגש למענק תביעה
ותכלולאתהפרטיםהדרושיםלשםבחינתעמידתושל
בתנאים העניין, לפי שליטה, בעל השכיר או העצמאי
לקבלתהמענקולשםתשלוםהמענקבהתאםלהוראות

פרקג'3ע

לסעיף 18ל המוצע

מוצעלקבועכיהמנהליקבעאתזכאותםשלעצמאי
ושכירבעלשליטהאשרהגישובקשהלקבלתמענקלפי
פרקג'3,בהקדם,ולאיאוחרמתום5ימיםממועדהגשת

הבקשה,וכןאתסכוםהמענקשלוהםזכאיםע

מוצעלהסמיךאתהמנהללקבוע,הןמיוזמתווהןלפי
דרישתהעצמאיאוהשכירבעלהשליטה,לתקןאתקביעתו
כאמורבפסקה)א(,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצא

כינפלהטעותבקביעהזוע

לסעיף 18לא המוצע

מוצעלקבועכיתשלוםהמענקלעצמאיאולשכיר
ג'3, פרק לפי למענק זכאותו נקבעה אשר שליטה, בעל
קביעת ממועד ימים 5 מתום יאוחר ולא בהקדם יהיה
המענקיהיהבאמצעות תשלום 18לע סעיף לפי הזכאות

רשותהמסיםבישראלאובאמצעותמשרדממשלתיאחר,
אםניתנהלכךהסכמהמאתהמנהל,מאתהשרהממונהעל
המשרדהממשלתיכאמורומאתהמנהלהכללישלאותו
משרד,ועלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעצמאיאוהשכיר
בעלהשליטהשפרטיוהיובידיהמנהלאובידיהמשרד
הממשלתי,לפיהעניין,ואושרועלידיהעצמאיאוהשכיר

בעלהשליטהע

לסעיף 18לב המוצע

בדומהלסעיף18כלחוקמענקעבודהשהוסףבתקנות
הוראות את להחיל מוצע שנייה, פעימה חירום שעת
סעיפים10ו־11לחוקמענקעבודהשעניינםהשגהוערעור,

עלמענקסיועלעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהע

לסעיפים 18לג עד 18לה המוצעים

בדומהלסעיפים18כא,18כגו–18כדשהוספולחוק
מענקעבודהבתקנותשעתחירוםפעימהשנייה,מוצע
להחילעלמענקסיועלפיפרקזההוראותכלליותמתוך

חוקמענקעבודה,כמפורטלהלן:
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עלאףהוראותכלדין,מענקסיועלעצמאיומענקסיוע18להעדיןמענק )א(
לשכירבעלשליטה,לאייחשבוכהכנסהלענייןהחיקוקים

האמוריםבסעיף16)א(,למעטלענייןהפקודהע

מענקסיועלעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהלא )ב(
ייחשבוכחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוק

מסערךמוסףע

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

הוראותלעניין
מענקסיוע

לעצמאיולשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטיםלפי
החלטתהממשלה

הוראותסעיפים18לבעד18לדו–18לה)א(ו–)ב(יחולועל18לוע )א(
מענקסיועלפיהחלטתהממשלהששולםלעצמאיאולשכיר
בעלשליטהבחברתמעטים,בעדחודשיםמאיעדיוני2020

)בסעיףזה-תקופתהזכאותלפיהחלטתהממשלה(ע

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

לפיהחלטתהממשלהע

עלאףהוראותכלדין,מענקסיועלעצמאיומענקסיוע18להעדיןמענק )א(
לשכירבעלשליטה,לאייחשבוכהכנסהלענייןהחיקוקים

האמוריםבסעיף16)א(,למעטלענייןהפקודהע

מענקסיועלעצמאיומענקסיועלשכירבעלשליטהלא )ב(
ייחשבוכחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוק

מסערךמוסףע

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

הוראותלעניין
מענקסיוע

לעצמאיולשכיר
בעלשליטה

בחברתמעטיםלפי
החלטתהממשלה

הוראותסעיפים18לבעד18לדו–18לה)א(ו–)ב(יחולועל18לוע )א(
מענקסיועלפיהחלטתהממשלהששולםלעצמאיאולשכיר
בעלשליטהבחברתמעטים,בעדחודשיםמאיעדיוני2020

)בסעיףזה-תקופתהזכאותלפיהחלטתהממשלה(ע

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

לפיהחלטתהממשלהע

שעניינם עבודה מענק לחוק ו–11 10 סעיפים )1(
הגשתהשגהעלקביעתהמנהלוערעורלפניביתהמשפט

המחוזיעלהחלטתהמנהלבהשגה;

סעיף13לחוקמענקעבודהולפיותשלוםמענק )2(
סיועששולםביתרלעצמאיאולשכרבעלשליטה,יוחזר
לרשותהמסיםבתוספתהפרשיהצמדה,וביחסלמישמנהל
רשותהמסיםשוכנעשפעלכדילקבלאתהמענקבמרמה
-בתוספתהפרשיהצמדהוכןריביתעעודמוצעלקבוע,כי
למנהלתהיהאפשרותלגבותסכוםזהלפיפקודתהמיסים
)גביה(עכןמוצעלקבועכיהמנהליהיהרשאילוותרעל
גבייתסכוםששולםביתרממיששולםלוסכוםיתרואשר
לאפעלבמרמה,אועלהצמדתו,אםמצאשהדברצודק

בהתחשבבנסיבותהענייןע

סעיף14לחוקמענקעבודהולפיוסכוםמענק )3(
סיועששולםבחסרלעצמאיאולשכירבעלשליטהישולם
לעובדבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מהיוםשבושולם

המענקבחסרועדלהשלמתהסכוםהחסר;

סעיף16)א(לחוקמענקעבודהשלפיומענקסיוע )4(
לאייחשבכהכנסהלענייןחוקיםסוציאלייםאחריםעכלומר,
מענקסיועלעצמאיומענקסיועלשכרבעלשליטה,לא
ייחשבולענייןבחינתזכאותלגמלאותלפיאותםחוקיםע
כמוכן,מוצעלהחילעלמענקסיועשישולםלפיפרקזה
אתהוראותסעיף16)ב(לחוקמענקעבודה,הקובעכיהזכות
למענקסיועאינהניתנתלהעברה,לשעבודאולעיקול,

למעטלשםתשלוםמזונותבידיעובדהזכאילמענקענוסף
עלכך,מענקהמשולםלחשבוןהבנקשלהזכאילפיהוראות
סעיף18לאאינוניתןלעיקולאולשעבוד,וזאתבהתאם
לתנאיםהקבועיםבסעיף,כךשאתכספימענקהסיועלא

יהיהאפשרלעקלבמשך90ימיםמיוםהתשלוםע

לסעיף 18לו המוצע

מענק על שיחולו מיוחדות הוראות לקבוע מוצע
סיועששולםלעצמאיאולשכירבעלשליטהלפיהחלטת
כי לקבוע מוצע המינהלי(ע המענק - )להלן  הממשלה
מנגנוןההשגהוהערעורשנקבעבפרקג'3המוצעיחולגם
עלהמענקהמינהליוזאתגםאםשולםלפניכניסתפרק
זהלתוקףעבאופןדומה,מוצעלהחילגםאתהוראותסעיף
יראו לא כי הקובעות עבודה מענק לחוק ו–)ב( 18לו)א(
במענקהסיועכהכנסהלצורךהחיקוקיםהמנוייםבסעיף
עסקאותיו מחיר בחישוב וכי עבודה מענק לחוק 16)א(
שלעצמאיאושכירבעלישליטהלאיביאובחשבוןאת
מענקהסיועוזאתאףאםהמענקשולםלפניכניסתפרק
זהלתוקףעלבסוף,מוצעלקבועכיההגנותמפניעיקולים
16)ב(לחוקמענקעבודהיחולועל ושעבודיםלפיסעיף
מענקמינהליששולםאחריכניסתפרקזהלתוקף,וזאת
כדילאלהחילהוראותהמשנותאתזכויותיהםשלנושים
ביחסלמענקשכברשולםכאשרהמצבהמשפטילאאסר

עלעיקולע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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סמכותהמנהל
לשנותאתשנת

המס

עלאףהאמורבפרקזה,רשאיהמנהללקבועכילגבי18לזע )א(
תביעהלמענקבעדתקופותהזכאותהמנויותבפסקאות)4(

עד)ו(להגדרה"תקופתהזכאות",תובאבחשבוןשנתהמס
המפורטות ההוראות לעניין ,2018 המס שנת במקום 2019

להלן:

ההגדרה"הכנסתעבודהחודשיתממוצעת"או )1(
ההגדרה"הכנסהחודשיתממוצעתמעסק"לפיסעיף

18כד;

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

התקיימות לעניין 18כו)4(, או 18כה)4( סעיפים )3(
הסייגיםהקבועיםבסעיףו1א;

18כו)5(,לענייןהגשתדוח 18כה)5(או סעיפים )4(
לצורךקביעתזכאותלמענקע

באתר גם תפורסם )א( קטן סעיף לפי המנהל קביעת )ב(
האינטרנטשלרשותהמסיםע

לסעיף 18לז המוצע

מוצעלהסמיךאתמנהלרשותהמסיםלקבועכיביחס
להוראותהמנויותבסעיףזהתובאבחשבוןשנתהמס2019

ולאשנתהמס2018עיובהר,כיאיןמדוברבקביעהפרטנית
ביחסלתביעהמסוימתאלאבקביעהכלליתעקביעתהמנהל

כאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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פרק ז': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

בפרקזה-ועהגדרות

"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבסעיף159א)א(לפקודה;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-141985;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-6ו1519;

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

שלישלפחותמהכנסתובשנתהמס2018,כפישדווחהבדוחשהגישלפי )1(
סעיף131לפקודה,ואםהגישדוחכאמורלגביההכנסהלשנתהמס2019,לפני
יוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזה-שלישמהכנסתובשנתהמס2019

כפישדווחהבאותודוח,לאהיהמתמיכותותרומות;

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

מתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

פרק ז': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

הגדרותבפרקזה-וע

"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבסעיף159א)א(לפקודה;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-141985;

"חוקמסערךמוסף"-חוקמסערךמוסף,התשל"ו-6ו1519;

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

שלישלפחותמהכנסתובשנתהמס2018,כפישדווחהבדוחשהגישלפי )1(
סעיף131לפקודה,ואםהגישדוחכאמורלגביההכנסהלשנתהמס2019,לפני
יוםהגשתהתביעהלקבלתמענקלפיפרקזה-שלישמהכנסתובשנתהמס2019

כפישדווחהבאותודוח,לאהיהמתמיכותותרומות;

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

מתקבלתבאופןשוטףובמהלךרובחודשיהשנה;

לפרק ז' 

נגיף התפשטות עם ההתמודדות במסגרת  כללי
הקורונההחדשהוטלוהגבלותמשמעותיותעל 
המשקוביניהןההגבלהעלפתיחתמקומותעבודהועל
התייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםעהגבלותאלה
יחדעםהמשךהתפשטותהנגיףוהחששהבריאותילא
מאפשריםלקייםשגרתעבודהרגילהוהדברמביאלצמצום
מענפי ניכר חלק של העסקית הפעילות של משמעותי
המגזרהעסקי,ובכללזהלפיטוריעובדיםאולהוצאתם

לחופשהבלאתשלוםע

עסקיםשפעילותםנפגעהכאמוריכוליםלצמצםאת
הוצאותיהםהמשתנות,כגוןרכישותמספקיםותשלומי
שכר,ואולםישהוצאותשאיןביכולתםלהימנעמהן,ובהן
תשלומישכירות,הוצאותביטוח,חשבונותחשמלומים

וכדומהע

ביחס קטנים עסקים של הקבועות ההוצאות יחס
בינוניים עסקים לעומת יותר גבוה העסקאות למחזור
וגדולים,ועלכןהםחשופיםלפגיעהעקבהמשברהכלכלי
בצורהמשמעותיתיותרעעלכן,הםקיבלומענקבעבור
מס' הממשלה החלטת במסגרת כבר קבועות הוצאות
2020(,שעניינה )24באפריל 5015מיוםל'בניסןהתש"ף
קבועות בהוצאות השתתפות בעד לעסקים סיוע מענק
הקורונהע נגיף התפשטות של הכלכלית ההשפעה בשל
ואולםעםהתארכותהמשברהבריאותי,וכפועליוצאשל
העמקתהמשברהכלכלי,פחתההעמידותאףשלהעסקים

הבינוניים,ולכןנדרשלתתגםלהםמענהכעתע

את לשלם העסקים נדרשים זאת משבר בשעת
הוצאותיהםהקבועות,אףאםאיןלהםכלהכנסהעבשל
כך,מוצעלתתמענקלעסקיםאשרכושרהשרידותשלהם
ההוצאות מלכתחילה,כדישיסייעלהםבתשלום נמוך

הקבועותע

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבפרק  סעיף 7 
זהע 

מי מרשימת להחריג מוצע - "עוסק"  לעניין ההגדרה 
על שמתוקצבים גופים למענק זכאים להיות שעשויים
ידיהמדינה,במישריןאובעקיפין,וכןגופיםשלממשלה
בעלותמלאהאוחלקיתבהם,וזאתמתוךתפיסהשאלה
מוצע כן כמו המדינהע על אחרת או זו בדרך נשענים
להחריגמההגדרהחברותממשלתיות,לנוכחהשוניבינן
לביןחברותעסקיותרגילותבשלבעלותהמדינהבמניותיהן
והתרומהשישלמעורבותהממשלהעלפעילותן,וכןאת
מישעיסוקובמכירתזכותבמקרקעיןשמהווהמלאיעסקי
בידואומישבשנותהמס2019ו־2020חלבחישובהכנסתו
סעיף8אלפקודתמסהכנסה,בשלעבודהממושכתשביצע
במשךלמעלהמשנה;מוסדותפיננסייםשוניםותאגידים

סטטוטורייםע

עודמוצעלהחריגמהגדרת"עוסק"כלעסקשדיווח
לרשותהמסיםעלסגירתו,עסקשהיתהירידהמהותית
בהוצאותיולצורךייצורהכנסהבעסקו,והואדיווחעל
מחזורעסקאותשלאפסבתקופהשבעדההואמבקשמענק,
וכןעסקשבשלושתהחודשיםשקדמולחודשמרס2020

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 14

ס"חהתשל"ו,עמ'52ע 15

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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"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;

"המנהל"-מנהלרשותהמסיםאומישהמנהלהסמיכולענייןפרקזה;

"מקדםהוצאותקבועות"-אחדמאלה:

לגביעוסק-הסכוםהמתקבלמצירוףשלשניאלה: )1(

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ע0ביחסשביןשניאלה: )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;

דיווחעלמחזורעסקאותבסכוםאפסעלעסקיםאלהאין
עודהוצאותקבועותשהםמשלמיםוהמענקנועדלפצות

בשלהןע

כמוכןמוצעלהגדירמהי"תקופתזכאות"ולקבוע
נמשכת מהן אחת כל אשר עוקבות, זכאות תקופות
ז'באיירהתש"ף)1במאי2020(עד חודשיים,החלמיום

יוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2021(ע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לגביעוסקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראותסעיף56לחוק )3(
מסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכולאילולאהיה

העוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ע0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציוד,כפישדווח )1(
לרשותהמסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהמס2019; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבסכוםהכנסתולשנתהמס )ב(
;2019

"מקדםהשתתפותבהוצאותקבועות"-

לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל300,000שקליםחדשים )1(
ואינועולהעל1,500,000שקליםחדשים-3ע0;

שקלים 1,500,000 על עולה 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור עוסק לגבי )2(
חדשים-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ־3ע0;המנהל
רשאילקבועמקדםהשתתפותבהוצאותקבועותאחרלגביעוסקכאמורבפסקה
זו,אםשוכנעכימקדםההשתתפותבהוצאותהקבועותלפיפסקהזואינומשקף
אתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי–הפעלתעסקמסוגעיסוקושל

העוסק,ובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלהעל3ע0;

לגביעוסקבמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלק-ההפרששבין1לביןמקדם )3(
הוצאותקבועות,ולאיותרמ־5ו0ע0;

לגביעוסקשבשנותהמס2019ו־2020חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוק )4(
מסערךמוסף-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ–04ע0;

"סכוםהוצאותהשכרהנחסכות"-סךסכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות,בעבור
כללהעובדיםשהוצאולחופשהללאתשלום,שפוטרואושעבודתםהופסקה

בדרךאחרת,מוכפלב־6;

"סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות"-סכוםהשווהלמכפלת25ע1בשניאלה:

שכרהעבודההחודשיהממוצעשלעובדשהוצאלחופשהללאתשלום )1(
אושפוטר,אושעבודתוהופסקהבדרךאחרת,החייבבדמיביטוחלאומי,אשר
מחושבלפישלושתהחודשיםהאחרוניםשאותועובדעבדבהםלפניתקופת

הזכאות;

היחסשביןמספרימיהעבודהבתקופתהזכאותשבהםלאעבדהעובד )2(
בשלפיטוריו,בשלהוצאתולחופשהבלאתשלוםאובשלהפסקתעבודתו,לבין

סךימיהעבודהבתקופתהזכאות;

"עוסק"-חייבבמסכהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטכלאלה:

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )1(

קופתחולים; )2(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )3(

לגביעוסקהרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחרלפיהוראותסעיף56לחוק )3(
מסערךמוסף-הסכוםשהיהמתקבלמצירוףשלשניאלה,והכולאילולאהיה

העוסקרשוםכעוסקאחדעםעוסקאחר:

התוצאההמתקבלתמהכפלת9ע0ביחסשביןשניאלה: )א(

סךכלהתשומותהשוטפות,למעטתשומותציוד,כפישדווח )1(
לרשותהמסיםבישראללפידיןבשלשנתהמס2019;

סכוםמחזורעסקאותיובשנתהמס2019; )2(

סכוםהוצאותהשכרהנחסכותמחולקבסכוםהכנסתולשנתהמס )ב(
;2019

"מקדםהשתתפותבהוצאותקבועות"-

לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל300,000שקליםחדשים )1(
ואינועולהעל1,500,000שקליםחדשים-3ע0;

שקלים 1,500,000 על עולה 2019 לשנת עסקאותיו שמחזור עוסק לגבי )2(
חדשים-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ־3ע0;המנהל
רשאילקבועמקדםהשתתפותבהוצאותקבועותאחרלגביעוסקכאמורבפסקה
זו,אםשוכנעכימקדםההשתתפותבהוצאותהקבועותלפיפסקהזואינומשקף
אתההוצאותהקבועותשלהעסקבמקרהשלאי–הפעלתעסקמסוגעיסוקושל

העוסק,ובלבדשהמקדםשיקבעלאיעלהעל3ע0;

לגביעוסקבמסחרסיטונאיאוקמעונאיבדלק-ההפרששבין1לביןמקדם )3(
הוצאותקבועות,ולאיותרמ־5ו0ע0;

לגביעוסקשבשנותהמס2019ו־2020חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוק )4(
מסערךמוסף-ההפרששבין1לביןמקדםהוצאותקבועות,ולאיותרמ–04ע0;

"סכוםהוצאותהשכרהנחסכות"-סךסכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות,בעבור
כללהעובדיםשהוצאולחופשהללאתשלום,שפוטרואושעבודתםהופסקה

בדרךאחרת,מוכפלב־6;

"סכוםהשכרהקובעלתקופתהזכאות"-סכוםהשווהלמכפלת25ע1בשניאלה:

שכרהעבודההחודשיהממוצעשלעובדשהוצאלחופשהללאתשלום )1(
אושפוטר,אושעבודתוהופסקהבדרךאחרת,החייבבדמיביטוחלאומי,אשר
מחושבלפישלושתהחודשיםהאחרוניםשאותועובדעבדבהםלפניתקופת

הזכאות;

היחסשביןמספרימיהעבודהבתקופתהזכאותשבהםלאעבדהעובד )2(
בשלפיטוריו,בשלהוצאתולחופשהבלאתשלוםאובשלהפסקתעבודתו,לבין

סךימיהעבודהבתקופתהזכאות;

"עוסק"-חייבבמסכהגדרתובחוקמסערךמוסף,למעטכלאלה:

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )1(

קופתחולים; )2(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )3(
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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-161981, )א(
לרבותתאגידעזרכהגדרתובחוקהאמור;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח )ב(
התשמ"א-1981ו1;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-181968; )ג(

חברהמנהלתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופות )ד(
גמל(,התשס"ה-192005;

מנהלקרןכמשמעותובחוקהשקעותמשותפותבנאמנות,התשנ"ד- )ה(
;201994

תאגידשהוקםבחוקאולפיו; )ו(

עוסקשדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקולפניתקופתהזכאות; )8(
לענייןזה,יראוגםעוסקשחלהירידהניכרתבהוצאותשהוציאלצורךייצור
עסקאות מחזור על ואשרדיווח פעילותהעסק, הפסקת בשל בעסקו הכנסה

בשיעוראפסלגביתקופתהזכאות,כמישדיווחעלסגירתעסקו;

עוסקאשרדיווחלגבישלושתהחודשיםשלפניחודשמרס2020עלמחזור )9(
עסקאותבשיעוראפס;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה21;

"תמיכותותרומות"-תמיכהלפיסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,תמיכהמאתרשות
מקומית,אותרומות;

"תקופתהבסיס"-התקופההמקבילהבשנת2019לתקופתהזכאות;

"תקופתהזכאות"-התקופהכמפורטבפסקה)1(,וכןכלאחתמהתקופותהמפורטות
בפסקאות)2(עד)ו(ששרהאוצרקבעבצוכייינתןלגביהמענקלפיפרקזה:

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(;

ס"חהתשמ"א,עמ'232ע 16

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע ו1

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 18

ס"חהתשס"ה,עמ'889ע 19

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ע 20

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 21

הערות
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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 )ו(
התשפ"א)30ביוני2021(;

"תשומותשוטפות"-אחתמאלה,לפיהעניין:

סךכלהתשומות,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהן )1(
מסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבאמצעות
ו6אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,לרבות ו6או דוחתקופתילפיסעיפים
תשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבותהוצאותשדווחובדוחלפי

סעיף131לפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךכלהתשומותכפישדווחבדוח )2(
השנתישהוגשלפקידהשומהלגבישנת2018,ואםהוגשדוחכאמורלגבישנת

2019-כפישדווחבדוחכאמור;

לגביעסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )3(
2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סךכלהתשומות,למעט
תשומותציודשנרכשלצורכיהעסקונוכהבשלהןמסתשומותלפיחוקמסערך
מוסף,כפישדווחלרשותהמסיםלפידין,מיום1בחודששלאחרתחילתהפעילות
עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבשנת

2019ומוכפלב־12ע

מענקסיוע
בעדהשתתפות

בהוצאותקבועות

עוסקזכאילמענקבעדהשתתפותבהוצאותקבועותבשלההשפעההכלכליתשל8ע
התפשטותנגיףהקורונההחדש,בסכוםכאמורבסעיף9ובהתאםלהוראותפרקזה
)בפרקזה-מענקסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועות(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מחזורעסקאותיובשנת2019עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולהעל100 )1(
מיליוןשקליםחדשים;

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 )ו(
התשפ"א)30ביוני2021(;

"תשומותשוטפות"-אחתמאלה,לפיהעניין:

סךכלהתשומות,למעטתשומותציודשנרכשלצורכיהעסקושנוכהבשלהן )1(
מסתשומותבהתאםלחוקמסערךמוסף,כפישדווחלרשותהמסיםבאמצעות
ו6אלחוקמסערךמוסף,לפיהעניין,לרבות ו6או דוחתקופתילפיסעיפים
תשומותהחייבותבשיעורמסערךמוסףאפסולרבותהוצאותשדווחובדוחלפי

סעיף131לפקודהשאינןתשומות;

לגביעסקשמקוםרישומובעיראילת-סךכלהתשומותכפישדווחבדוח )2(
השנתישהוגשלפקידהשומהלגבישנת2018,ואםהוגשדוחכאמורלגבישנת

2019-כפישדווחבדוחכאמור;

לגביעסקשפעילותוהחלהבתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר )3(
2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סךכלהתשומות,למעט
תשומותציודשנרכשלצורכיהעסקונוכהבשלהןמסתשומותלפיחוקמסערך
מוסף,כפישדווחלרשותהמסיםלפידין,מיום1בחודששלאחרתחילתהפעילות
עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבשנת

2019ומוכפלב־12ע

עוסקזכאילמענקבעדהשתתפותבהוצאותקבועותבשלההשפעההכלכליתשל8ע
התפשטותנגיףהקורונההחדש,בסכוםכאמורבסעיף9ובהתאםלהוראותפרקזה
)בפרקזה-מענקסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועות(,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

מענקסיוע
בעדהשתתפות

בהוצאותקבועות

מחזורעסקאותיובשנת2019עולהעל18אלףשקליםחדשיםואינועולהעל100 )1(
מיליוןשקליםחדשים;

מוצעלקבועכיהמענקיינתןלעסקאשרמחזור  סעיף 8 
עסקאותיולשנת2019עולהעל18,000שקלים 
100מיליוןשקליםחדשיםעזאת חדשיםואינועולהעל
לנוכחפרופילההוצאותהקבועותשלהעסקיםבמחזורי
עסקאותהנמוכיםמ־18,000שקליםחדשיםוהיקפןהזעירע
לצדזאתמוצעלהגבילאתמתןהמענקלעסקיםשמחזורם

אינועולהעל100מיליוןשקליםחדשיםע

נוסףעלכך,מותנההמענקבירידתמחזורעסקאות
שללמעלהמ־40%בחודשיםהמקביליםבשנת2019)להלן

-תקופתהבסיס(לחודשיםשבעדםמשולםהמענק,בשל
ההשפעההכלכליתשלמשברנגיףהקורונההחדשעלגבי
לתקופת הראשון היום לאחר פעילותו את שהחל עסק
מחזור של חודשי ממוצע לפי זכאותו תיבחן הבסיס,
עסקאותעלפניתקופתפעילותועדסוףחודשפברואר
2020עזאת,כדילמקדאתהסיועלעסקיםשנפגעובאופן
הדוחות את הגיש העסק כי נדרש כן, כמו משמעותיע
התקופתייםהנדרשיםלצורךחישובהמענקוכיהואמנהל

אתפנקסיוכנדרשבהתאםלדיןע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותנמוךממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסבסכום )2(
העולהעל40%ממחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;לגביעוסקשפעילותוהחלהלאחר
תחילתתקופתהבסיס,יראואתמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסכמחזורעסקאותיו
בתקופהשמיום1בחודששאחריתחילתפעילותועדיוםד'באדרהתש"ף)29בפברואר

2020(,מחולקבמספרחודשיהפעילותבתקופההאמורהומוכפלב־2;

מההשפעה כתוצאה נגרמה )2( בפסקה כאמור העסקאות במחזורי הירידה )3(
הכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונההחדש;

לאמתקייםלגביואףאחדמאלה: )4(

הואהיהחייבבניהולפנקסיםלשנתהמס2019ולאניהלם; )א(

פנקסיולשנתהמס2019נקבעוכבלתיקבילים,בקביעהשאינהניתנתלערר )ב(
אולערעור;

ו6אלחוקמסערךמוסף,לתקופת ו6או הואהגישדוחתקופתילפיסעיפים )5(
הזכאות,אוהצהרהלפיתקנה15לתקנותמסערךמוסף)רישום(,התשל"ו-6ו2219,לשנת
2020,לפיהעניין,אםהיהחייבבהגשתםלפיחוקמסערךמוסף,ולגביעוסקשבשנות
המס2019ו־2020חלעליוהפטורלפיסעיף33לחוקמסערךמוסף-הואהגישדוח
שנתילשנתהמס2018בהתאםלסעיף131לפקודתמסהכנסה,אםהיהחייבבהגשתו,

עדיוםהגשתתביעהלקבלתמענקלפיסעיף5;

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

סכוםמענקהסיוע
בעדהשתתפות

בהוצאותקבועות

מענקהסיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועותיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן:9ע

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019אינועולהעל100אלףשקליםחדשים- )1(
3,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל100אלףשקליםחדשיםאךאינו )2(
עולהעל200אלףשקליםחדשים-4,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנת2019עולהעל200אלףשקליםחדשיםאךאינו )3(
עולהעל300אלףשקליםחדשים-6,000שקליםחדשים;

לעוסקשמחזורעסקאותיועולהעל300אלףשקליםחדשים-הסכומיםהמפורטים )4(
להלן,לפיהעניין,ובלבדשלאיפחתומ־6,000שקליםחדשיםולאיעלועל500אלף

שקליםחדשים:

מוצעלקבועאתסכוםהמענקשלויהיהזכאי  סעיף 9
העסק,בהתאםלגובהמחזורעסקאותיובשנת 
המענק היקף מול אל התפעולית התועלת בשל ,2019

שיינתןובשיםלבלהיקףהרבשלעסקיםאלהע

על עלה לא עסקאותיו שמחזור עסק זה, באופן
שקלים 3,000 של מענק יקבל חדשים, שקלים 100,000
100,001שקלים חדשים;עסקשמחזורעסקאותיונעבין
חדשיםל־200,000שקליםחדשים,יקבלמענקשל4,000
200,001 שקליםחדשים;עסקשמחזורעסקאותיונעבין

שקליםחדשיםל־300,000שקליםחדשים,יקבלמענקשל
6,000שקליםחדשים;ועסקשמחזורעסקאותיועלהעל
300,000שקליםחדשים,יקבלסכומיםמשתניםכמפורט
בסעיף,שלאיפחתומ־6,000שקליםחדשיםולאיעלועל
500,000שקליםחדשים,בהתאםלשיעורהירידהבמחזור
העסקאותשלו,וביחסלנוסחתחישובאשרמגלמתבתוכה
מקדםנורמטיביאשרמשקףאתההוצאותהקבועותבעסק
ממוצעעבשלהיקףהמענקיםמוצעלקבועכישיעורהמענק

יוגבללסכוםשל500,000שקליםחדשיםע

ק"תהתשל"ו,עמ'946ע 22

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )א(
40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה )ב(
במקדם 35ע0 של למכפלה השווה סכום - 80% על עולה אינו אך 60% על

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )ג(
80%-סכוםהשווהלמכפלהשל5ע0במקדםההשתתפותבהוצאותהקבועות

ובמחזורעסקאותבתקופתהבסיסע

מענקלעוסק
שהחלאת

פעילותובשנת
2020

עוסקשהחלאתפעילותובתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםד'10ע
באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,זכאילמענקבעבורתקופתהזכאותבסכוםכמפורט

להלן,לפיהעניין,והכולאםמתקיימיםלגביותנאיםשקבעשרהאוצר;

לענייןעוסקמורשהכהגדרתובחוקמסערךמוסף-4,000שקליםחדשים; )1(

לענייןעוסקפטורכהגדרתובחוקמסערךמוסף-3,000שקליםחדשיםע )2(

תביעהלקבלת
מענק

עוסקרשאילהגישתביעהלקבלתמענקלפיסעיפים8ו־9או10)להלןבפרק11ע )א(
זה-מענק(בעבורכלאחתמתקופותהזכאות,החלביוםהעשירישלאחרתוםתקופת

הזכאותעדתום90ימיםמהמועדהאמורע

המנהלרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשתתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעל180ימים;

קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

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

לפיהוראותפרקזהע

קביעתזכאות
למענק

11,יקבעהמנהל12ע הגישעוסקלמנהלתביעהלקבלתמענקלפיהוראותסעיף )א(
בהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענקואתסכוםהמענק,לאיאוחרמתום

120ימיםממועדהגשתהתביעהע

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

נקבעהזכאותושלעוסקלמענקלפיהוראותסעיף12,ישולםלוהמענקבהקדםולא13עתשלוםהמענק
יאוחרמתום5ימיםממועדקביעתהזכאותכאמורע

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )א(
40%ואינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה )ב(
במקדם 35ע0 של למכפלה השווה סכום - 80% על עולה אינו אך 60% על

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל )ג(
80%-סכוםהשווהלמכפלהשל5ע0במקדםההשתתפותבהוצאותהקבועות

ובמחזורעסקאותבתקופתהבסיסע

עוסקשהחלאתפעילותובתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםד'10ע
באדרהתש"ף)29בפברואר2020(,זכאילמענקבעבורתקופתהזכאותבסכוםכמפורט

להלן,לפיהעניין,והכולאםמתקיימיםלגביותנאיםשקבעשרהאוצר;

מענקלעוסק
שהחלאת

פעילותובשנת
2020

לענייןעוסקמורשהכהגדרתובחוקמסערךמוסף-4,000שקליםחדשים; )1(

לענייןעוסקפטורכהגדרתובחוקמסערךמוסף-3,000שקליםחדשיםע )2(

עוסקרשאילהגישתביעהלקבלתמענקלפיסעיפים8ו־9או10)להלןבפרק11ע )א(
זה-מענק(בעבורכלאחתמתקופותהזכאות,החלביוםהעשירישלאחרתוםתקופת

הזכאותעדתום90ימיםמהמועדהאמורע

תביעהלקבלת
מענק

המנהלרשאילהאריךאתהתקופההמרביתלהגשתתביעהכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלהעל180ימים;

קביעתהמנהלעלהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםע

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

לפיהוראותפרקזהע

11,יקבעהמנהל12ע הגישעוסקלמנהלתביעהלקבלתמענקלפיהוראותסעיף )א(
בהחלטהמנומקתאתזכאותושלהעוסקלמענקואתסכוםהמענק,לאיאוחרמתום

120ימיםממועדהגשתהתביעהע

קביעתזכאות
למענק

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

נקבעהזכאותושלעוסקלמענקלפיהוראותסעיף12,ישולםלוהמענקבהקדםולא13ע
יאוחרמתום5ימיםממועדקביעתהזכאותכאמורע

תשלוםהמענק

בחודשים פעילותו את שהחל עסק כי מוצע  סעיף 10
ינואראופברואר2020יהיהזכאילמענקבשיעור 
קבועבעבורכלתקופתזכאותשבהעמדבתנאיםשנקבעו,
כאשרעוסקמורשהיהיהזכאילסכוםשל4,000שקלים
חדשיםועוסקפטוריהיהזכאילסכוםשל3,000שקלים

חדשיםע

בטופס תוגש מענק לקבלת תביעה כי מוצע  סעיף 11
על הבירוקרטי הנטל את להקל כדי מקוון, 
הזכאיםלמענקולפשטאתהליךהגשתהתביעהעיהיה
תום שלאחר העשירי ביום החל תביעה להגיש ניתן
90 תקופתהזכאות)שלגביהמוגשתהתביעה(,ועדתום

ימיםמאותומועד,ומוצעלהסמיךאתמנהלרשותהמסים
להאריךאתהתקופהלהגשתתביעהבתקופותנוספות,
שכולןיחדלאיעלועל180ימיםעקביעהכאמורתפורסם,
נוסףעלפרסומהברשומות,גםבאתרהאינטרנטשלרשות

המסיםע

מנהל יקבע שתוגש, בתביעה לאמור בהתאם  סעיפים
זכאות את מנומקת, בהחלטה המסים, רשות  12 ו־13

קביעה המענק, סכום ואת למענק העוסק 
שהמנהליוכללתקן,ביןביוזמתווביןלבקשתעוסק,אם
התגלועובדותחדשותאונמצאכינפלהטעותבקביעתוע
לפיכך,בקשותלתיקוןטעותבשלעובדותחדשותאובשל

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיהוראותסעיף12)א(בתוך21ימיםמיום14עתשלוםמקדמות )א(
הגשתהתביעה,ישלםלעוסקמקדמהבשיעורשל40%מסכוםהמענקהמגיעלעוסק

להנחתדעתושלהמנהלע

לאהודיעהמנהללעוסקעלהחלטתולפיסעיף12)א(בתוך28ימיםמיוםהגשת )ב(
התביעה,ישלם,נוסףעלהמקדמההאמורהבסעיףקטן)א(,מקדמהבשיעורשל20%

מסכוםהמענקהמגיעלעוסקלהנחתדעתושלהמנהלע

אופןתשלוםמענק
ומקדמות

המענק,והמקדמותלפיסעיף14,ישולמובאמצעותרשותהמסיםבישראל,עלידיזיכוי15ע
חשבוןהבנקשלהעוסקאשרפרטיוהיובידיהמנהלע

שולםלעוסקמענק,לרבותמקדמה,בסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהואזכאי16עתשלוםביתר )א(
לולפיפרקזה,יחזירהעוסקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהיתר(
באמצעותרשותהמסיםבישראלבתוךתשעיםימיםמהיוםשהמציאלוהמנהלדרישה
להחזר,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהיתר,מיוםששולםסכוםהיתרעד

יוםההחזרע

עלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהוהריביתכאמורבסעיףקטן)א(יחולוהוראות )ב(
פקודתהמסים)גבייה(23,אילוהיומסע

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלעוסקלפיהוראותפרקזהע )ג(

שולםלעוסקמענקבסכוםהנמוךמסכוםהמענקשהואזכאילולפיפרקזה,ישולםו1עתשלוםבחסר
לעוסקההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהחסר(,באמצעותרשותהמסים
בישראל,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתעלסכוםהחסר,החלבתום30ימיםמיום

הגשתהתביעהעדיוםתשלוםסכוםהחסרע

קנסבשלהגשת
תביעהביתר

בסעיףזה,"סכוםההפרש"-ההפרששביןסכוםהמענקאשרכללעוסקבתביעה18ע )א(
שהגישלפיסעיף11לביןסכוםהמענקאשרהמנהלקבעשהואזכאילולפיהוראות

סעיף12ע

עוסקשסכוםההפרשלגביועולהעל50%מסכוםהמענקאשרכללבתביעה )ב(
בעריכת התרשל שלא המנהל של דעתו להנחת הוכיח ולא ,11 סעיף שהגישלפי

התביעהשהגיש,יהיהחייבבקנסבשיעורשל50%מסכוםההפרשע

טעות אחרת שבעובדה, יוגשו בראש ובראשונה לעיון חוזר 
של מנהל רשות המסים. על החלטת מנהל רשות המסים 
בבקשה לעיון חוזר יהיה ניתן להגיש ערר לוועדת הערר.  

מוצעכימשנקבעהזכאותושלעוסקלמענק,ישולם
לוהמענקבהקדםולאיאוחרמתום5ימיםממועדקביעת

הזכאותע

עלפיהמוצע,במצבשבומנהלרשותהמסים  סעיף 14
לאהודיעעלקביעתובדברזכאותהעוסקבתוך 
21ימיםמיוםהגשתהתביעה,עליולשלםמקדמהבשיעור
של40%מהסכוםהמגיעלעוסקלהנחתדעתושלהמנהל,
וימיםנוספים,ישלם ואםלאהודיעעלקביעתובתוך

המנהלמקדמהנוספתשל20%מאותוסכוםע

מוצעלקבועכיהמענקלפיסעיפים8ו־9או10  סעיף 15
והמקדמותלפיסעיף14ישולמובאמצעותרשות 
המסיםבישראל,עלידיזיכויחשבוןהבנקשלהעוסקאשר

פרטיוהיובידיהמנהלע

תשלום לעסק שולם שבו במצב כי מוצע  סעיפים
בשל לקבל זכאי שהוא הסכום על העולה  16 עד 18
הירידהבמחזורההכנסותשלו,לרבותבמקדמה, 
יוחזרהסכוםהעודףששולםבתוך90ימיםבתוספתהפרשי
ריביתוהצמדה,וככלשלאיוחזרבמועדיחולועליוהוראות
פקודתהמסים)גבייה(וכןיהיהניתןלקזזומכלתשלוםשלו

זכאיהעסקלפיהוראותהחוקהמוצעע

כמוכןמוצעכיבמצבשבושולםלעסקתשלוםנמוך
מהסכוםשהואזכאילקבלבשלהירידהבמחזורהעסקאות
30ימים,בתוספתהפרשי שלו,ישולםלוההפרשבתוך

ריביתוהצמדהע

עודמוצעתבסעיף18להצעתהחוקהוראהשנועדה
למזערהגשתתביעותסרקאותביעותבסכומיםעודפים
ולפיההמנהלמוסמךלהטילעלעוסקשההפרשביןסכום
המענקשכללבתביעתולביןהסכוםשהמנהלקבעשהוא
זכאילועולהעל50%מסכוםהמענקשתבע,קנסבשיעור

חוקיא"י,כרךב',עמ'4ו13ע 23

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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מענקלפיפרקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוקמס19עפטורמסערךמוסף
ערךמוסףע

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענק,רשאילהגישהשגה)א(20עערר )1(
קבלת מיום ימים 45 בתוך כך, לשם הסמיכו שהמנהל המסים רשות לעובד

ההחלטה;החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך120ימיםע

ההשגותיוגשובטופסמקווןשיקבעהמנהלויכללואתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשהמענקועמידתובתנאיהזכאותלמענקע

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )3(
וראיותשיוגשובכתבע

כאמור ערר ועדת לפני לערור ניתן )א( קטן סעיף לפי בהשגה החלטה על )ב(
בסעיף21,וזאתבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכות

העררועלהמועדלהגשתוע

שרהמשפטיםיקיםועדתעררבתשניחברים,אחתאויותר,שתפקידהלדון21עועדתערר )א(
בערריםכאמורבסעיף20)בסעיףזה-ועדתערר(;ואלהחבריועדתהערר:

עובדהמדינההכשירלהתמנותלשופטביתמשפטשלום,שיהיהיושב )1(
הראש;

נציגציבורבעלידעומומחיותבתחוםראייתחשבוןאוכלכלהאובתחום )2(
מקצועיאחרהנוגעלעניין,שימנהשרהאוצרע

ועדתהעררמוסמכתלאשראתההחלטהשעליהעוררים,לבטלהולקבלהחלטה )ב(
אחרתבמקומהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלמנהלע

במקרהשלמחלוקתביןחבריועדתהערר,תכריעעמדתיושבהראשע )ג(

דינושלחברועדתהעררשאינועובדהמדינה,כדיןעובדהמדינה,לענייןחיקוקים )ד(
אלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-9ו2419; )1(

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

מענקלפיפרקזהלאייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפיסעיף12לחוקמס19ע
ערךמוסףע

פטורמסערךמוסף

הרואהאתעצמונפגעמהחלטתהמנהלבנוגעלמענק,רשאילהגישהשגה)א(20ע )1(
קבלת מיום ימים 45 בתוך כך, לשם הסמיכו שהמנהל המסים רשות לעובד

ההחלטה;החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבכתבבתוך120ימיםע

ערר

ההשגותיוגשובטופסמקווןשיקבעהמנהלויכללואתהפרטיםהדרושים )2(
לשםבחינתטענותיושלמבקשהמענקועמידתובתנאיהזכאותלמענקע

העובדהמוסמךלהחליטבהשגהרשאילדוןולהכריעבהעלפיטענות )3(
וראיותשיוגשובכתבע

כאמור ערר ועדת לפני לערור ניתן )א( קטן סעיף לפי בהשגה החלטה על )ב(
בסעיף21,וזאתבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכות

העררועלהמועדלהגשתוע

שרהמשפטיםיקיםועדתעררבתשניחברים,אחתאויותר,שתפקידהלדון21ע )א(
בערריםכאמורבסעיף20)בסעיףזה-ועדתערר(;ואלהחבריועדתהערר:

ועדתערר

עובדהמדינההכשירלהתמנותלשופטביתמשפטשלום,שיהיהיושב )1(
הראש;

נציגציבורבעלידעומומחיותבתחוםראייתחשבוןאוכלכלהאובתחום )2(
מקצועיאחרהנוגעלעניין,שימנהשרהאוצרע

ועדתהעררמוסמכתלאשראתההחלטהשעליהעוררים,לבטלהולקבלהחלטה )ב(
אחרתבמקומהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלמנהלע

במקרהשלמחלוקתביןחבריועדתהערר,תכריעעמדתיושבהראשע )ג(

דינושלחברועדתהעררשאינועובדהמדינה,כדיןעובדהמדינה,לענייןחיקוקים )ד(
אלה:

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-9ו2419; )1(

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

של50%מסכוםההפרשהאמור,וזאתאםאותועוסקלא
הוכיחלהנחתדעתושלהמנהלשהואלאהתרשלבעריכת

התביעהע

מוצעכימענקסיועלעצמאים,לפיפרקזה,לא  סעיף 19
ייחשבלחלקממחירעסקאותיושלעוסקלפי 
חוקמסערךמוסף,כלומרהואלאיידרשלשלםבשלומס

ערךמוסףע

בענייני הצפויות ההחלטות להיקף לב בשים  סעיפים
על כי מוצע לאופיין, לב בשים וכן מענקים, 21 ,20 
המענק בדבר המסים רשות מנהל קביעת  ו–25
ז' פרק לפי אחרות החלטות גם )כמו וסכומו 
לחוקהמוצע(יהיהניתןלהגיש,באופןמקוון,השגהלעובד

רשותהמסיםשהמנהלהסמיכולענייןזה,בתוך45ימים
מיוםקבלתההחלטהעעלהחלטהבהשגהיהיהניתןלערור
לפניועדתעררשתוקםלשםכך,וזאתבתוך45ימיםמיום
שנמסרהלעוררההחלטההאמורהוההודעהבדברזכותו
לערורעועדתהעררתוקםבידישרהמשפטיםותורכבמשני
חברים:עובדהמדינההכשירלהתמנותלשופטביתמשפט
שלוםונציגציבורבעלמומחיותבראייתחשבון,כלכלהאו
תחוםאחרהנוגעלעניין,שמינהשרהאוצרעומוצעשיחולו
עלחברהוועדהשאינועובדהמדינה,בשבתובוועדתערר,
הדיניםהרלוונטייםמתחומיטוהרהמידותעועדתהערר
אותה, לבטל המנהל, קביעת את לאשר מוסמכת תהיה
לקבלהחלטהאחרתאולהחזיראתההחלטהלמנהלעם

ס"חהתש"ם,עמ'2ע 24

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ע 25

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

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

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-1969ו2-הוראתסעיף56)ב( )4(
לחוקע

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-281992,למעטסעיפים22)א(,ו3ו־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)ה(סדרי
דיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,"אמצעיםטכנולוגיים"-דיוןבאמצעים
המאפשריםהעברתתמונהוקולבזמןאמת,שבהםניתןלשמועולראותאת

המשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכו;

ועדתהערררשאיתלחייבבעלדיןבהוצאות,לרבותשכרטרחתעורךדין, )5(
הוצאותנסיעהושכרבטלהשלעדיםע

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיניהראיותולענייןסדרי )ו(
המינהלבוועדתהעררלרבותבענייניאגרותע

עוסקאשרהגישתביעהלמענקבטופסלפיסעיף11ומסרבהפרטיםלאנכוניםלגבי22עעונשין
תנאיהזכאותהקבועיםבסעיף8)1(,)2(,)5(ו–)6(,דינו-מאסרשנהע

סעיף236לפקודהיחולעלייצוגעוסקלענייןפרקזה,בשינוייםהמחויביםע23ערשותלייצג

עלהמצאתהודעותלפיפרקזהיחולוהוראותסעיף238לפקודהע24עהמצאתהודעות

הוראותיה, וכן תהיה רשאית להשית הוצאות על בעל דין. 
עוד מוצע לקבוע כי ועדת הערר תהיה רשאית להחליט 
בערר על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, אם מצאה 
שאין בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינו של העורר. 
כמו כן, היה והחליטה ועדת הערר לקיים דיון בהשתתפות 
הצדדים, רשאית היא לקיימו באמצעים טכנולוגיים, אך 
זאת רק אם קבע שר המשפטים סדרי דין לעניין קיום דיון 
כאמור. על החלטת ועדת הערר יהיה ניתן לערער לפני בית 

משפט לעניינים מינהליים.

שרהמשפטיםיהיהממונהעלועדתהערר,ויורשה
ודיני המינהל סדרי הדין, סדרי לעניין תקנות להתקין

הראיותשלפיהםתדוןוכןלקבועאגרותשישולמובעד
הגשתעררלוועדהע

מוצעלקבועהוראהעונשיתולפיהמישהגיש  סעיף 22
תביעהלמענקומסרבמסגרתהפרטיםשאינם 
)5( ,)2( ,)1(8 נכוניםלגביתנאיהזכאותהקבועיםבסעיף

ו–)6(,דינו-מאסרשנהע

לעניין לפקודה 236 סעיף את להחיל מוצע  סעיפים
238 רשותלייצגעוסקלפיפרקזהואתסעיף  23 ו־24

לפקודהלענייןהמצאתהודעותלפיפרקזהע 

ס"חהתשי"ט,עמ'190ע 26

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ע ו2

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ע 28

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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תיקוןחוקבתי
משפטלענינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,התש"ס-292000,בתוספתהשנייה,בסופהיבוא:25ע

ערעורלפיסעיף21)ד()2(לחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת "28ע
שעה(,התש"ף-2020"ע

הוראתמעבר
לענייןערר

עלהחלטתרשותהמסיםלפיהחלטתהממשלהמס'5015מיוםל'בניסןהתש"ף)2624ע
באפריל2020(,ניתןלערורלפניועדתעררכאמורבסעיף21,וזאתבתוךארבעיםוחמישה
ימיםמיוםתחילתושלהחוקאומיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכות

העררועלהמועדלהגשתו,לפיהמאוחרע

פרק ח': שונות

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועועו2עביצועותקנות

תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'2810עתחילה
והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'2(30,לענייןהגדלתההוצאההממשלתית,נוסף
עלהאמורבסעיף3ב)א1()2()א(ו–)ב(לחוק־יסוד:משקהמדינה31,המובאבו,בסכוםשל

5ע22מיליארדשקליםחדשיםנוספים,לפחותע

תיקוןחוקבתיבחוקבתימשפטלעניניםמינהליים,התש"ס-292000,בתוספתהשנייה,בסופהיבוא:25ע
משפטלענינים

מינהליים ערעורלפיסעיף21)ד()2(לחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת "28ע
שעה(,התש"ף-2020"ע

עלהחלטתרשותהמסיםלפיהחלטתהממשלהמס'5015מיוםל'בניסןהתש"ף)2624ע
באפריל2020(,ניתןלערורלפניועדתעררכאמורבסעיף21,וזאתבתוךארבעיםוחמישה
ימיםמיוםתחילתושלהחוקאומיוםשנמסרהלעוררההחלטהבצירוףהודעהעלזכות

העררועלהמועדלהגשתו,לפיהמאוחרע

הוראתמעבר
לענייןערר

פרק ח': שונות

ביצועותקנותשרהאוצרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועועו2ע

תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'2810ע
והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'2(30,לענייןהגדלתההוצאההממשלתית,נוסף
עלהאמורבסעיף3ב)א1()2()א(ו–)ב(לחוק־יסוד:משקהמדינה31,המובאבו,בסכוםשל

5ע22מיליארדשקליםחדשיםנוספים,לפחותע

תחילה

מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהכלהשגה סעיף26
שהוגשהושתוגשעלהחלטתרשותהמסיםלמענק 
שניתנהלפיהחלטתממשלהמס'5015מיוםל'בניסןהתש"ף)24

באפריל2020(,תיבחןעלידיועדתהעררשהוקמהבסעיף21,ולא
עלידיועדתההשגהשנקבעהבאותההחלטה,וזאתבתוךארבעים

וחמישהימיםמיוםתחילתושלהחוקאומיוםשנמסרהלעורר
ההחלטהבצירוףהודעהעלזכותהעררועלהמועדלהגשתו,לפי

המאוחרע

לפרק ח'
לא שבו במצב המדינה, משק לחוק–יסוד: בהתאם
הכספים, שנת של תחילתה לפני התקציב חוק התקבל
הממשלה תהיה התקציב, חוק התקבל לא עוד וכל
השנים לחלק השווה סכום חודש כל להוציא רשאית

למדד הצמדה הקודם,בתוספת השנתי מהתקציב עשר
המחיריםלצרכןעמאחרשטרםאושרחוקהתקציבלשנת
הכספים2020,והמגבלותהתקציביותלשנהזוקבועות,עד
לאישורו,בחוק–יסוד:משקהמדינה,ישצורךבתיקוןחוק
היסוד,לצורךיישוםהתכניתהכלכליתהמוצעתבמסגרת
חוקזה,ביחסלשנת2020עהצעתהחוקלתיקוןחוקהיסוד
מוצעתבמקביללהצעתחוקזה)ר'הצעתחוק־יסוד:משק
המדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020()תיקון

מס'2()הצעותחוק-הממשלה,התש"ף,עמ'424(עבהתאם
המוצע, החוק של לתוקף כניסתו כי לקבוע מוצע לכך,

תהיהעםכניסתולתוקףשלהתיקוןהמוצעלחוקהיסודע

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'86ע 29

ה"חהממשלה,התש"ף,עמ'424ע 30
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