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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקזה-העהגדרות

"בניזוג"-כהגדרתםבחוקהבטחתהכנסה;

"גמלתהבטחתהכנסה"-כלאחדמאלה:

גמלהכהגדרתהבחוקהבטחתהכנסה; )ה(

9להסכםבדברגמלאותאזרחותיקושאירים תוספתלגמלה,לפיסעיף )2(
מיוחדיםה;

תשלוםחודשילפיחוקהמזונות; )צ(

"גמלתנכהנזקק"-אחתמאלה:

הע2לחוקהביטוח ה20או ,200 קצבהחודשיתהמשתלמתלפיסעיפים )ה(
הלאומי;

תגמוללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4גהלחוקנכירדיפותהנאצים,או )2(
תגמולמוגדללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4אלחוקהאמור;

תגמוללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4דלחוקנכיהמלחמהבנאצים,או )צ(
תגמולמוגדללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4גלחוקהאמור;

תגמולהמשתלםלפיסעיפיםההא)א()2(או)צ(לחוקנכירדיפותהנאצים, )4(
אותגמולהמשתלםלפיסעיפיםצהא)ב(או)בה(לחוקנכיהמלחמהבנאצים;

תגמולהמשתלםלנכהאולנכהנפגעפעולתאיבהלפיסעיפים7,6או7ד )ע(
לחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-9ע9ה]נוסחמשולב[2;אותגמוללפי
סעיף4לחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-970הצ,המשתלםבשל
החלתסעיפים7,6ו־7דהאמוריםבלבד;וכןתשלוםלפיהוראותאגףשיקוםנכים
מס'ה0עע8ו־02עע8שלאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחוןלנכיםשנקבעלגביהם

כיאיבדואתכושרעבודתםעקבהנכותוכיהםמחוסריהכנסה;

ביוםכ"גבתמוזהתש"ף)עהביולי2020(הציגו  כללי
נוספת, תכנית האוצר ושר הממשלה ראש 
מדינת לאזרחי חד–פעמיים מענקים יחולקו ובמסגרתה
ישראלעהתכניתשהוצגהמטרתהלעודדאתהצריכהואת
התעסוקהולהניעאתגלגליהכלכלההישראליתעביוםכ"ז
בתמוזהתש"ף)9הביולי2020(התקבלההחלטתממשלה
ולפיההוטלעלראשהממשלה,ראשהממשלההחליפי,שר
האוצרושרהכלכלהוהתעשייה,לגבשאתמודלהקצאת
המענקיםהחד–פעמייםלשםתמיכהכלכליתנוספתבהיקף
מודל גובש בהתאם, חדשיםע שקלים מיליארד כ־6 של

המענקיםהמפורטלהלןע

שימוש נעשה שבהם מונחים להגדיר מוצע  סעיף 1 
בחוקזהעבהגדרותמפורטותגםהקצבאותשיקנו, 

כמפורטבהמשך,תוספתלמענקעבגמלתהבטחתהכנסה
הוחלטלכלולגםתשלוםחודשילפיחוקהמזונות)הבטחת
תשלום(,התשל"ב-972ה,ונוסףעלכךתוספתגמלהלעולים
התלוייםבעזרתהזולתהניתנתלאחרמבחןהכנסהעבגמלת
לשירותים בקצבה שבחר למי גמלה גם נכללת הסיעוד
מיוחדיםמכוחסעיף228)א(לחוקהביטוחהלאומי]נוסח
משולב[,התשנ"ה-ע99ה)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,חלף
גמלתסיעוד,ונוסףעלכךלעוליםהמשתלמתלהםגמלה
מיוחדתלעולההתלויבעזרתהזולתעכמוכן,הוגדרהקצבת
נכהנזקק,כךשתכלולקצבאותהניתנותלבעליהכנסה
נמוכהדוגמתנכיםכלליים,המקבליםקצבהלאחרעמידה
במבחןהכנסה,נכיםנזקקיםנוספיםדוגמתנכיצה"לונכי
נפגעיפעולותאיבההמקבליםתגמוליםבשלנזקקותם,

י"פהתשמ"ט,עמ'778ה;התשנ"ט,עמ'9ע6הע ה

ס"חהתשי"ט,עמ'276;התשע"ז,עמ'8צ2ע 2

ס"חהתש"ל,עמ'26ה;התשע"ט,עמ'76ע צ
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גמלתנכותלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאותמיוחדות )6(
לעוליםהתלוייםבעזרתהזולת4;

גמוללפיהכנסהשאסירציוןזכאילולפיסעיףההלחוקתגמוליםלאסירי )7(
ציוןולבנימשפחותיהם,התשנ"ב-992הע;

"גמלתסיעוד"-גמלהחודשיתלפיסעיף224לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלמי
שבחרבקצבהלשירותיםמיוחדיםמכוחסעיף228)א(לחוקהביטוחהלאומיחלף
גמלתהסיעוד,אוגמלתסיעודלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאות

מיוחדותלעוליםהתלוייםבעזרתהזולת;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ע99ה6;

"חוקהבטחתהכנסה"-חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-980ה7;

"חוקהמזונות"-חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-972ה8;

"חוקנכיהמלחמהבנאצים"-חוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-4ע9ה9;

"חוקנכירדיפותהנאצים"-חוקנכירדיפותהנאצים,התשי"ז-7ע9ה0ה;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עולה"-מישנמצאבישראלפחותמשניםעשרחודשיםבתכוףלפנייוםט'בתמוז
התש"ף)הביולי2020(,והעומדבאחתמפסקאות)א(עד)ד(לתקנהע)4(לתקנות

הבטחתהכנסה,התשמ"ב-982ההה;

"עולהנזקק"-עולהשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחתהכנסה;

"קצבתילדים"-אחתמאלה:

קצבתילדיםלפיסימןב'לפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )ה(

קצבההמשתלמתלפיסעיףצלהסכםבדברתשלוםקצבהלילדעולה2ה; )2(

"תושבחוזר"-מישטרםחלפוצחודשיםמהיוםשבומשרדהעלייהוהקליטההנפיק
לותעודההמעידהכיהואתושבחוזר;

"תושבחוזרנזקק"-תושבחוזרשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחת
הכנסה;

"תושבישראל"-כמשמעותולענייןחוקהביטוחהלאומיובכללזהתושבחוזרע

גמלתנכותלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאותמיוחדות )6(
לעוליםהתלוייםבעזרתהזולת4;

גמוללפיהכנסהשאסירציוןזכאילולפיסעיףההלחוקתגמוליםלאסירי )7(
ציוןולבנימשפחותיהם,התשנ"ב-992הע;

"גמלתסיעוד"-גמלהחודשיתלפיסעיף224לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלמי
שבחרבקצבהלשירותיםמיוחדיםמכוחסעיף228)א(לחוקהביטוחהלאומיחלף
גמלתהסיעוד,אוגמלתסיעודלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאות

מיוחדותלעוליםהתלוייםבעזרתהזולת;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ע99ה6;

"חוקהבטחתהכנסה"-חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-980ה7;

"חוקהמזונות"-חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-972ה8;

"חוקנכיהמלחמהבנאצים"-חוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-4ע9ה9;

"חוקנכירדיפותהנאצים"-חוקנכירדיפותהנאצים,התשי"ז-7ע9ה0ה;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עולה"-מישנמצאבישראלפחותמשניםעשרחודשיםבתכוףלפנייוםט'בתמוז
התש"ף)הביולי2020(,והעומדבאחתמפסקאות)א(עד)ד(לתקנהע)4(לתקנות

הבטחתהכנסה,התשמ"ב-982ההה;

"עולהנזקק"-עולהשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחתהכנסה;

"קצבתילדים"-אחתמאלה:

קצבתילדיםלפיסימןב'לפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )ה(

קצבההמשתלמתלפיסעיףצלהסכםבדברתשלוםקצבהלילדעולה2ה; )2(

"תושבחוזר"-מישטרםחלפוצחודשיםמהיוםשבומשרדהעלייהוהקליטההנפיק
לותעודההמעידהכיהואתושבחוזר;

"תושבחוזרנזקק"-תושבחוזרשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחת
הכנסה;

"תושבישראל"-כמשמעותולענייןחוקהביטוחהלאומיובכללזהתושבחוזרע

ניצולישואהואלמנותניצולישואהנזקקים,עוליםנכים
נזקקיםואסיריציוןנזקקיםהמקבליםגמולהמותנהבמבחן
הכנסהעלענייןהגדרתתושבישראלשיקבלאתהמענק,

הוחלטלהיצמדלפרשנותהמוסדלביטוחלאומי)להלן-
המוסד(למונחזהלענייןחוקהביטוחהלאומי,ונוסףעלכך

לכלולגםתושביםחוזריםכהגדרתםבחוקזהע

י"פהתשנ"ג,עמ'6צצהע 4

ס"חהתשנ"ב,עמ'ע20;התשע"ז,עמ'427ע ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ה2;התש"ף,עמ'0ה2ע 6

ס"חהתשמ"א,עמ'0צ;התש"ף,עמ'2ה2ע 7

ס"חהתשל"ב,עמ'87;התשע"ב,עמ'62הע 8

ס"חהתשי"ד,עמ'76;התשע"ז,עמ'426ע 9

ס"חהתשי"ז,עמ'צ6ה;התשע"ו,עמ'0ה7ע 0ה

ק"תהתשמ"ב,עמ'90ע;התש"ף,עמ'צ70הע הה

י"פהתשנ"ב,עמ'299ע 2ה
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זכאותלמענק
חד–פעמיבעדילד

מישמשתלמתבעדוקצבתילדיםלפיפרקד'לחוקהביטוחהלאומיבעדחודש2ע )א(
יולי2020והואהילדהראשון,השניאוהשלישיבמנייןילדיושלההורהשלחשבונו
משתלמתקצבתהילדיםכאמור-ישתלםבעדומענקחד–פעמיבסכוםשל00עשקלים

חדשיםע

עלמענקלפיסעיףזהיחולפרקד'בחוקהביטוחהלאומי,בשינוייםהמחויבים, )ב(
והואייחשב,לענייןכלדין,כקצבתילדיםע

מענקלפיסעיףזהישולםבאמצעותחשבוןהבנקשאליומשתלמתקצבתהילדים )ג(
בעדאותוילדע

זכאותלמענק
חד–פעמילתושב

תושבישראל,שלפנייוםט'בתמוזהתש"ף)הביולי2020(מלאולו8השנים,אונערצע
אונערהנשואים,זכאיםלמענקחד–פעמיבסכוםשל0ע7שקליםחדשים,ובלבדשלא

משתלםבעדםמענקלפיסעיף2)א(ע

תושבישראל,שמשתלמתלובעדחודשיולי2020,גמלהאותשלוםהמפורטים4עתוספתלמענק )א(
להלן,זכאילתוספתלמענקהאמורבסעיףצבסכוםשל0ע7שקליםחדשים:

גמלתסיעוד; )ה(

גמלתנכהנזקק; )2(

גמלתהבטחתהכנסה; )צ(

תשלוםלתושבחוזרנזקק; )4(

תשלוםלעולהנזקקע )ע(

לאתשולםיותרמתוספתאחתע )ב(

)ע(בסעיף )צ(עד בניזוגהזכאיםשניהםלתוספתלמענקלפיאחתמפיסקאות )ג(
קטן)א(,תשולםלהםתוספתאחתלמענקבלבדע

שלילתזכאות
למענקולתוספת

למענק

עלאףהאמורבסעיפיםצו־4,יחידכמפורטבפסקאות)ה(או)2(להלן,לאזכאילמענקעע
ולתוספתלמענקכאמורבסעיפיםהאמורים:

מוצעלשלםמענקבסכוםשל00עשקליםחדשים  סעיף 2 
בעדהילדהראשון,השניוהשלישיבמנייןילדיושל 
הורהעהמענקישתלםלמישמועברתאליוקצבתהילדיםבעד

אותוהילד,לחשבוןהבנקשאליומשתלמתקצבתהילדיםע

כהגדרתו ישראל תושב לכל להעניק מוצע  סעיף 3
בחוקזה,שמלאולו8השניםלפניאוביוםט' 
בתמוזהתש"ף)הביולי2020(,מענקחד–פעמיבסכוםשל
0ע7שקליםחדשיםעכדילמנועכפילותבמתןמענקלתושב
שמלאולו8השניםביןיוםכ"גבסיווןהתש"ף)עהביוני2020(
לביןיוםט'בתמוזהתש"ף)הביולי2020()שכןהורהשלו
קיבלבעדוקצבתילדים(,אותםתושביםלאיקבלומענק
לתושבאלאאחדההוריםיקבלרקמענקחד–פעמיבעדילדע
לענייןנעראונערהנשואים,מישנישאאינומוגדרילדלפי
סעיףהבחוקהביטוחהלאומיולכןגםלאמשתלמתבעדו
קצבתילדים,אףאםהואעדייןקטיןעמשכך,מוצעלשלם
לנעראונערהשנישאוכאמוראתהמענקבשיעורהמשולם

לפיחוקזהלבגיר,בסך0ע7שקליםחדשיםע

0ע7שקלים תוספתלמענקשל להעניק מוצע  סעיף 4
חדשיםנוספים,לאוכלוסיותשלמקבליגמלת 
סיעודכהגדרתהבסעיףה,מקבליקצבתנכהנזקקכהגדרתה
בסעיףה,מקבליגמלתהבטחתהכנסהכהגדרתהבסעיףה,
ותשלוםשנותןהמשרדלקליטתעלייהלעולהנזקקבחצי
השנההשנייהלהגעתולישראלולתושבחוזרנזקקעיצוין
כיהתוספותניתנות,שלאכמובמענקהבסיסיהמבוססעל
עקרוןהאוניברסליותשלתשלוםלכלתושב,למישנדרש
לעמודבמבחןהכנסותלצורךקבלתהקצבאותהאמורות
ולאבהתבססעלהיותושלאדםבעללקותאונכותבלבדע
כלומר,התוספתמיוחדתלאוכלוסיותשנכוןלהעניקלהן
סיועכלכלינוסףעבכך,נמצאאיזוןביןהרצוןלשלםמענק
לכללהתושביםלשםהנעתהכלכלה,לביןהרצוןלהעניק

סיועכלכליגדוליותרלזקוקיםלכךע

למענק, ותוספת מענק ישתלמו לא כי מוצע  סעיף 5
למעטמענקבעדילד,ליחידשחייבבמסנוסף 
בשיעורשל%צעלהכנסתוהחייבתכאמורבסעיףה2הב
לפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[)להלן-פקודתמסהכנסה(
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יחידשבשנתהמס8ה20היהחייבבמסנוסףבהתאםלסעיףה2הבלפקודת )ה(
מסהכנסהצה)להלןבסעיףזה-הפקודה(;

יחידשבשנתהמס8ה20היהחייבבהגשתדוחלפיסעיףהצהלפקודה,אך )2(
לאהגישולפיאותוסעיףעדמועדהגשתהבקשהלפיסעיף6ע

תשלוםהמענקים
והתוספתלמענק

המוסדישלםאתהמענקיםהחד–פעמייםלפיסעיפים2עד4מבלישתוגשבקשה,6ע )א(
וזאתאםישבידיהמוסדמידעמספק,כאמורבפסקאות)ה(עד)6(כמפורטלהלן;לא
היהבידיהמוסדמידעכאמור,ישולםהמענקאוהתוספתלאחרשתוגשבקשהלקבלתו,

שתכלולאתכלהפרטיםשלהלןלגבימגישהבקשה:

שםפרטיושםמשפחה; )ה(

מספרזהותותאריךהנפקתתעודתהזהות; )2(

תאריךלידה; )צ(

מספרטלפון; )4(

כתובתמגורים,וכתובתהדוארהאלקטרוניאםישנה; )ע(

פרטיחשבוןבנקע )6(

בקשהלמענקאולתוספתכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבאופןמקווןבאמצעותאתר )ב(
האינטרנטשלהמוסדאובאופןידניאםהדברמתאפשרלפידין,אובפקסימילה,ואם
באפשרותהמוסדלקבלאתהבקשהגםבדרךשלשיחתטלפוןאומסרון-יכולשתוגש
באמצעותשיחהאומסרוןכאמור;המוסדיודיעבאתרהאינטרנטשלועלהאפשרות

להגישבקשהלמענקאולתוספתבאמצעותשיחהטלפוניתאומסרוןע

המועדהאחרון
להגשתבקשה

למענק

בקשהלמענקאולתוספתלפיסעיף6תוגשעדשניםעשרחודשיםמיוםתחילתושל7ע
חוקזהע

החלתהוראות
פרקי"דבחוק

הביטוחהלאומי
עלהמענק

עלתשלוםהמענקיםוהתוספותלמענקיםלפיחוקזה,ועלתשלומםיחולוהוראותלפי8ע
פרקי"דבחוקהביטוחהלאומי,למעטהסיפהשלסעיףצ0צ)ב(לענייןניכוימהגמלה

וסעיף2הצשבפרקהאמור,בשינוייםהמחויביםע

עלאףהאמורבסעיף2)ב(,לאיראואתהמענקיםוהתוספתלמענקבחוקזהכהכנסה9עדיןמענק
לפיכלדיןע

יחידשבשנתהמס8ה20היהחייבבמסנוסףבהתאםלסעיףה2הבלפקודת )ה(
מסהכנסהצה)להלןבסעיףזה-הפקודה(;

יחידשבשנתהמס8ה20היהחייבבהגשתדוחלפיסעיףהצהלפקודה,אך )2(
לאהגישולפיאותוסעיףעדמועדהגשתהבקשהלפיסעיף6ע

המוסדישלםאתהמענקיםהחד–פעמייםלפיסעיפים2עד4מבלישתוגשבקשה,6ע )א(
וזאתאםישבידיהמוסדמידעמספק,כאמורבפסקאות)ה(עד)6(כמפורטלהלן;לא
היהבידיהמוסדמידעכאמור,ישולםהמענקאוהתוספתלאחרשתוגשבקשהלקבלתו,

שתכלולאתכלהפרטיםשלהלןלגבימגישהבקשה:

תשלוםהמענקים
והתוספתלמענק

שםפרטיושםמשפחה; )ה(

מספרזהותותאריךהנפקתתעודתהזהות; )2(

תאריךלידה; )צ(

מספרטלפון; )4(

כתובתמגורים,וכתובתהדוארהאלקטרוניאםישנה; )ע(

פרטיחשבוןבנקע )6(

בקשהלמענקאולתוספתכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבאופןמקווןבאמצעותאתר )ב(
האינטרנטשלהמוסדאובאופןידניאםהדברמתאפשרלפידין,אובפקסימילה,ואם
באפשרותהמוסדלקבלאתהבקשהגםבדרךשלשיחתטלפוןאומסרון-יכולשתוגש
באמצעותשיחהאומסרוןכאמור;המוסדיודיעבאתרהאינטרנטשלועלהאפשרות

להגישבקשהלמענקאולתוספתבאמצעותשיחהטלפוניתאומסרוןע

בקשהלמענקאולתוספתלפיסעיף6תוגשעדשניםעשרחודשיםמיוםתחילתושל7ע
חוקזהע

המועדהאחרון
להגשתבקשה

למענק

עלתשלוםהמענקיםוהתוספותלמענקיםלפיחוקזה,ועלתשלומםיחולוהוראותלפי8ע
פרקי"דבחוקהביטוחהלאומי,למעטהסיפהשלסעיףצ0צ)ב(לענייןניכוימהגמלה

וסעיף2הצשבפרקהאמור,בשינוייםהמחויביםע

החלתהוראות
פרקי"דבחוק

הביטוחהלאומי
עלהמענק

עלאףהאמורבסעיף2)ב(,לאיראואתהמענקיםוהתוספתלמענקבחוקזהכהכנסה9ע
לפיכלדיןע

דיןמענק

8ה20לאזכאי 8ה20,מישלאהגישאתדוח בשנתהמס
למענקע

החד– המענקים את ישלם המוסד כי מוצע  סעיף 6
פעמייםלפיסעיפים2עד4מבלישתוגשבקשה, 
בהמשך כאמור מספק, מידע המוסד בידי יש אם וזאת
הסעיףעעודמוצע,כיאםאיןבידיהמוסדמידעכאמור,
ישולמוהמענקאוהתוספתלאחרשתוגשבקשהלקבלתם,
שתכלולאתהפרטיםהמצויניםבסעיףענוסףעלכך,כדי
להקלאתהנטלהבירוקרטיעלהזכאיםלמענקאולתוספת
ולפשטאתהליךהגשתהתביעהלמענקאולתוספת,מוצע

כיתביעהלקבלתמענקאותוספותתוגשבטופסמקווןע

יהיה לתוספת או למענק בקשה כי מוצע  סעיף 7
מיום חודשים עשר שנים עד להגיש ניתן 

תחילתהחוקע

מוצעלהטילעלהמוסדלשלםאתהמענקים  סעיף 8
על ולהחיל זה, חוק לפי למענקים והתוספות 
המענקוהתוספתאתפרקי"דהכוללהוראותבדברהגשת
וכיוצא לגמלה זכות העברת מניעת ניכויים, תביעות,
לניכוי הנוגעת צ0צ)ב( סעיף של הסיפה למעט באלה,

מהגמלהוהוראתסעיף2הצבענייןקיזוזע

כדילהגביראתהסיכוישהתושביםינצלואת  סעיף 9
המענקיםוהתוספותלמענקיםלהנעתהכלכלה 
אחרות בקצבאות לפגוע שלא וכדי הצריכה, ולשיפור
במבחני המותנות אחרות בהטבות או לתושב הניתנות
הכנסה,מוצעלקבועכילאיראואתהמענקיםוהתוספת

כהכנסהלפיכלדיןע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'20ה;ס"חהתש"ף,עמ'244ע צה
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קבלתמידע
ושמירתו

מנהלהמוסדלביטוחלאומי)בסעיףזה-המנהל(אומישהואהסמיכולעניין0הע )א(
זהמביןעובדיהמוסד,יקבלממשרדהעלייהוהקליטה,ממשרדהביטחוןומהרשות
לזכויותניצוליהשואה,אתפרטיהמידעהמנוייםבסעיף6)א(,שלהזכאיםלתוספת
למענקכאמורבסעיף4)א(ושלעוליםאושלתושביםחוזריםהזכאיםלמענק,וכןיקבל

מרשותהמסיםבישראלאתפרטיהמידעהמנוייםבסעיףעע

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)א(לפיהוראותאלה: )ב(

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבראויחובר )ה(
לכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכלהיותרלתקופהשלאתעלה )2(
עלשמונהעשרחודשים,ובתוםהתקופה-ימחקהמוסדאתהמידע,אלאאם

כןהמידעדרושלשםניהולהליךמשפטי;

המוסדיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלצורךתשלוםתוספת )צ(
למענקכאמורבסעיף4,ולצורךבחינתשלילתהזכאותלמענקלפיסעיףעבלבד;

לאיתאפשרועיבוד,שימושאוצפייהבפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיף )4(
זהאלאבידיבעליתפקידיםבמוסדשהמנהלאומישהמנהלהסמיכולכך,נתן

להםאישורפרטני,ושחתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

לבעליהתפקידיםבמוסדכאמורבפסקה)4(,ולהםבלבד,תהיהגישהלפרטי )ע(
המידעהדרושים;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחתהמידעואתסודיותו; )6(

עלאףפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-ה98ה4ה,והוראותכלדיןאחר )7(
למעטפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-972העה,המוסדלאיעבירכל
מידעשהתקבלאושנוצרלפיסעיףזה,אלאלצורךביצועחוקזהובהיקףהנדרשע

לביתדיןאזורילעבודה,כמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-969ה6ה,תהיהההעביתהדיןלעבודה
סמכותייחודיתלדוןולפסוקבכלתביעהלמענקאולתוספתלמענקלפיחוקזהע

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלגביכלסכוםשהוצאבעדמענקיםותוספותלמענקים2העשיפוי
שניתנולפיחוקזהע

ביצועוהתקנת
תקנות

שרהאוצרממונהעלחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועועצהע

לצורךתשלוםהמענקים,נדרשהמוסד,מלבד  סעיף 10
הנתוניםשבידיו,לנתוניםהמצוייםבידימשרד 
העלייהוהקליטה,משרדהביטחון,הרשותלזכויותניצולי
המידע קבלת את לאפשר מוצע המסיםע ורשות שואה
הדרושלמוסד,תוךבנייתמנגנוןשיאפשרשמירהעלהזכות

לפרטיותועלביטחוןהמידעע

כדילאפשרלתושביםלערערבנושאיםהקשורים  סעיף 11
אזורי דין לבית להקנות מוצע המענק, למתן 

לעבודהסמכותייחודיתלדוןולפסוקבכלתביעהלמענק
אולתוספתלמענקלפיחוקזהע

מוצעכיאוצרהמדינהישפהאתהמוסדלגביכל  סעיף 12
סכוםשהוציאבעדהמענקיםוהתוספותלמענקיםע 

ויוכל החוק על ימונה האוצר שר כי מוצע  סעיף 13
להתקיןתקנותלביצועו,אםיידרשע 

ס"חהתשמ"א,עמ'28ה;התשע"ז,עמ'986ע 4ה

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'00ע;ס"חהתשע"ט,עמ'249ע עה

ס"חהתשכ"ט,עמ'70;התשע"ז,עמ'הה0הע 6ה
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תיקוןפקודתמס
הכנסה

בתקופהשעדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(,יקראואתפקודתמס4הע
הכנסהכאילואחריסעיףעצ2)ג2(בא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמוסדלביטוחלאומיאתפרטיהם ")גצ(
שליחידיםהחייביםבמסנוסףלפיסעיףה2הבבשנתהמס8ה20,לשםבדיקהשלזכאותו
שליחידלמענקלפיחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש-מענקחד–פעמי(

)הוראתשעה(,התש"ף-72020ה,רקבהיקףהנדרשלצורךביצועהחוקהאמורע"

תיקוןחוקהפחתת
הגירעון

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-992ה8ה,בסעיף6ה,האמורעהע
בויסומן")א("ואחריויבוא:

עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם ")ב(
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה,ולמטרהזובלבד,רשאיתהממשלה,
בשנתהתקציב2020,להגדילאתסכוםההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעל
השיעורהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף6א,שלאיעלהעל64%עהביחסלסכום

ההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב9ה20המחושבלפיסעיף6אע

הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ב(,לאיובאבחשבון )ג(
כחלקמסכוםההוצאההממשלתיתבשנת2020לצורךחישובסכוםההוצאה

הממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותע"

בתקופהשעדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(,יקראואתפקודתמס4הע
הכנסהכאילואחריסעיףעצ2)ג2(בא:

תיקוןפקודתמס
הכנסה

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמוסדלביטוחלאומיאתפרטיהם ")גצ(
שליחידיםהחייביםבמסנוסףלפיסעיףה2הבבשנתהמס8ה20,לשםבדיקהשלזכאותו
שליחידלמענקלפיחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש-מענקחד–פעמי(

)הוראתשעה(,התש"ף-72020ה,רקבהיקףהנדרשלצורךביצועהחוקהאמורע"

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-992ה8ה,בסעיף6ה,האמורעהע
בויסומן")א("ואחריויבוא:

תיקוןחוקהפחתת
הגירעון

עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם ")ב(
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה,ולמטרהזובלבד,רשאיתהממשלה,
בשנתהתקציב2020,להגדילאתסכוםההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעל
השיעורהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף6א,שלאיעלהעל64%עהביחסלסכום

ההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב9ה20המחושבלפיסעיף6אע

הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ב(,לאיובאבחשבון )ג(
כחלקמסכוםההוצאההממשלתיתבשנת2020לצורךחישובסכוםההוצאה

הממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותע"

סעיףעצ2לפקודתמסהכנסהקובעחובתסודיות  סעיף 14
ולפיההוראהבדיןהמחייבתמסירתמידעעל 
הכנסתושלאחרלאתחולעלמישממלאתפקידמכוח
הפקודהעעלכן,כדילאפשראתמסירתפרטיהםשלמי
שמתקייםבהםהתנאיהנוגעלשלילתקבלתהמענקעקב
הכנסותיהםהגבוהותלפיסעיףעלחוק,מוצעלאפשראת

העברתהמידעהאמורעלאףחובתהסודיותהאמורהע

ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק  סעיף 15
התקציבית,התשנ"ב-992ה)להלן-חוקהפחתת 
הגירעון(,חוקקבשנת992הכדילאפשרלממשלהלבנותאת
תקציבהמדינהתוךשמירהעלאחריותפיסקליתויצירת
מסגרתפיסקליתיציבהואמינהשתאפשרלמשקלהתמודד
והארוךע הבינוני בטווח כלכליים זעזועים עם בהצלחה
חוקזהקבעתקרתגירעוןכאחוזמהתוצר,שיוצרתמגבלה
,2004 אפקטיביתעלתקציבהמדינהבעתבנייתועבשנת
בחוקהפחתתהגרעוןוהגבלתההוצאההתקציבית)תיקון
מגבלה הגירעון לתקרת נוספה התשס"ד-2004, ,)6 מס'
נוספת-מגבלתההוצאה-המגדירהאתשיעורהגידול
המרביהמותרבתקציבהמדינהבניכויהחזרחובות)למעט

החזרחובותלביטוחלאומי(,משנתתקציבמסוימתלשנת
התקציבשאחריה)להלן-מגבלתההוצאה(ע

והתאמות שינויים כמה עברה ההוצאה מגבלת
בשניםמאזשנחקקה,ובמיוחדבשניםהאחרונותעעלפי
הנוסחהאחרוןשלסעיף6אלחוקהפחתתהגירעוןשעודכן
בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית)תיקון
הריאלי השנתי הגידול היקף התשס"ז-6ה20, 6ה(, מס'

המרביהמותרבחוקהאמורנקבעעלפינוסחההמשקללת
אתממוצעגידולהאוכלוסייהבשלושהשניםהקודמות
)יעדהחוב-תוצרהרצוילטווח 0%ע בתוספתהיחסבין

הארוך(ליחסהחוב-תוצרהידועהאחרוןע

ההוצאה במגבלת התכופים השינויים בעקבות
רבות החלטות קבלת שכללה ממשלתית והתנהלות
התקציבבאופן שנת תקציביתבמהלך משמעות בעלות
שהעמיסהתחייבויותרבותעלהתקציביםלשניםהבאות,
חוק עה20( בנובמבר )0צ התשע"ו בכסלו י"ח ביום תוקן
הוראות נקבעו ובו התשמ"ה-ע98ה, התקציב, יסודות
זה תיקון האמורע לחוק 40א בסעיף ה"נומרטור", לעניין
להגבילאתיכולתהשלהממשלהלקבלהחלטות נועד
מקור מציאת בלא תקציבית בהוצאה הכרוכות חדשות
6ה20וכבר תקציבילכךעהשימושבנומרטורהחלמשנת
הוכיחאתהשפעתובצמצוםההתחייבויותהתקציביות
התקציב, למסגרות עצמהמעבר על הממשלה שקיבלה
צפויה התקציביות במגבלות לעמוד היכולת ובהתאם,
שיצמצם באופן הקרובות, בשנים ולהשתפר להמשיך
בהדרגהגםאתהצורךלבצעתיקוניםבכלליםהפיסקלייםע

ברוב נהוגה פיסקליות מגבלות קביעת כי יצוין
המדינותהמפותחותבעולםעלעמידהבמגבלותאלהיש
של הפיסקלית אמינותה על בשמירה מכרעת חשיבות
הממשלהעמגבלותאלההוכחוכיעילותבשניםשלאחר
חקיקתמגבלתההוצאה)עדשנת2008,השנהשבהפרץ
המשברהעולמי(,שבהןהתחזקהמאודהיציבותוהאמינות
הפיסקליתשלישראלעהתחזקותזותמכהבצמיחהגבוהה,

הצ"חהממשלה,התש"ף,עמ'624ע 7ה

ס"חהתשנ"ב,עמ'ע4;התשע"ח,עמ'280ע 8ה
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הצעותחוקהממשלה-0עצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7ע27 0צ6

תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלתיקוןמס'צלהוראתהשעה,לענייןהגדלת6העתחילה
משק לחוק־יסוד: ו–)ב( צב)אה()2()א( בסעיף האמור על נוסף הממשלתית ההוצאה
המדינה9הכנוסחוערבכניסתולתוקףשלתיקוןמס'צלהוראתהשעה,בסכוםשלעע6

מיליארדשקליםחדשיםנוספים,לפחות;לענייןזה-

"הוראתהשעה"-חוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'0הוהוראתשעהלשנת2020(20;

"תיקוןמס'צלהוראתהשעה"-חוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'0הוהוראתשעה
לשנת2020()תיקוןמס'צ(ה2ע

בשיפורעקיבבשוקהעבודהוביכולתלצלוחבאופןמרשים
אתהמשברהכלכליהעולמיוזעזועיםביטחונייםרביםע
בהתאםלכך,המשךהפחתתהגירעוןויחסהחוב-תוצר
של לחיזוקה חיוני קשיחים פיסקליים לעוגנים בהתאם
כלכלתישראל,ובייחודעלידיהתחייבותלתוואיחוב-

תוצריורדבטווחהבינוניע

עםזאת,לעתיםעולההצורךלאזןביןחיזוקהאיתנות
הפיסקליתלצורךעמידהבמשבריםבטווחהבינוניוהארוך
וביןצורכיהמשקבטווחהקצרעהדברנכוןבמיוחדבשנים

שבהןהצמיחהנמוכהיותרע

כפישהוסברבחלקהכללישלדבריההסבר,הממשלה
קבעהאתהתכניתהכלכליתכדילסייעלמשקלהתמודד

עםהמשברשנוצרבעקבותהתפשטותנגיףהקורונהע

חלקיםראשוניםשלהתכניתהכלכליתכללוהגדלה
שלמגבלתההוצאהלשנת2020עמאחרשבמועדקביעתה
שלהתכניתהכלכליתעדייןלאאושרחוקהתקציבלשנת
משק לחוק–יסוד: צב 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'0הוהוראתשעהלשנת2020(ובחוק–יסוד:משק
המדינה)תיקוןמס'0ההוראתשעה()תיקון(ובחוק־יסוד:
משקהמדינה משקהמדינה,במסגרתהצעתחוק–יסוד:
)תיקוןמס'0הוהוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'2()להלן
2לחוקיסודמשקהמדינה(עלאורחקיקתו -תיקוןמס'

הצפויהבקרובשלחוקהתקציבלשנת2020,מוצעלעגןאת
הגדלתמגבלתההוצאהלשנת2020שבהוראתהשעה,גם
בחוקהפחתתהגירעוןכפישיפורטלהלןעיצויןכיבמסגרת
שלהתכניתהכלכלית ליישוםחלקיםקודמים החקיקה
ביחס השאר, בין הגירעון, הפחתת חוק את לתקן הוצע
לשנת2020,וזאתבמקביללאישורתיקוןמס'2לחוקיסוד
משקהמדינהעהצעתהחוקהאמורהעודנהבדיוניםבוועדת
הכספיםשלהכנסתוטרםאושרהועלכןמוצעלקדםאת
התיקוןהאמורלחוקהפחתתהגירעוןבמקבילעכך,במקביל
להצעתחוקזומוצעלתקןאתתיקוןמס'2לחוקיסודמשק
המדינהלצורךהגדלתההוצאההממשלתיתלשנת2020

ב־עע6מיליארדשקליםחדשיםנוספיםע

לנוכחהאמור,מוצעלתקןאתחוקהפחתתהגירעון
ולהגדילאתההוצאההממשלתיתבשנת2020בשיעורנוסף
שלכ־64%עהכדילממןאתהצעדיםשבוצעו,המעוגנים
בהוראותהשעה,וזאתכאשריאושרחוקהתקציבלשנת
הכספים2020עמאחרשמדוברבעלויותחד־פעמיות,כפי
מוצע חד־פעמיות, הוצאות של במקרים בעבר שנעשה
כיהגידוללאיהיהחלקמחישובמגבלתההוצאהלשנים

הבאותע
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