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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020ה)להלןהעתיקוןסעיף6
-החוקהעיקרי(,בסעיף6,בסעיף8הלגלחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודה
ולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-22007,המובאבו,במקום"יחול,
בשינוייםהמחויבים,"יבוא"יחול"ובמקום"בעלשליטה"יבוא"בעלשליטה,בשינויים
המחויביםובשינויזה:בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא"וכןיחולועליהםהוראותחוקקיזוז

מסים,התש"ם-80והצ,כאילוהיוחובמס"ע

העולם,ובכללזהישראל,נמצאכעתבעיצומה  כללי
שלפנדמיהכתוצאהמהתפרצותומהתפשטות 
COVID-הגורםלמחלהוהSARS-CoV-2שלנגיףקורונה

)להלן-נגיףהקורונה(ע

צמצום ולצורך המגפה התפרצות תחילת מאז
הגבלות הממשלה הטילה הנגיף והתפשטות ההדבקה
ועל עבודה מקומות פתיחת על השאר, בין שונות,
התייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתם,אשרלאאפשרו
לקייםשגרתעבודהרגילהעבעקבותזאת,מעסיקיםרבים
הוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעועל
פיטוריהםעכךגםהוטלוהגבלותשונותותנאיםלפעילותם
שלמקומותהפתוחיםלציבור,מסחרועסקיבילויופנאי
במטרהלצמצםאתסיכוןההדבקהבמקומותאלהענוסף
עלכךהוטלוהגבלותעלפעילותםשלמקומותועסקים
שבהםמתרחשתהתקהלותמשמעותיתומתקייםלגביהם
חששלבריאותהציבורעההגבלותהאמורותשונובהתאם

להתפשטותהמחלהע

נדרשה החמור, והכלכלי הבריאותי המשבר עקב
מניעת לצורך הן ניכרים סכומים להוציא הממשלה
בחולים מיידי וטיפול החדש הקורונה נגיף התפשטות
שנדבקובו,והןלצורךסיועמשמעותילמשקכדילאפשרלו
לצלוחאתהמשברהאמור,באמצעותסיועכלכלילאזרחים

ולעסקיםע

)נגיף הלאומי הביטוח חוק חוקקו לכך בהמשך
הקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'6ה2()הוראות
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020,חוקמענק
לעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,
התש"ף-2020)להלן-חוקמענקלעידודתעסוקה(,וחוק
התכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,
התש"ף-2020)להלן-חוקהתכניתלסיועכלכלי(,במטרה
לאפשרלמשקלהתמודדעםהמשברהכלכליהעמוקשבו
הואמצויעקבההתמודדותעםנגיףהקורונה,ולהקנותלו

ודאותלטווחהבינוני,עדלחודשיוניה202ע

ביוםכ"דבאלולהתש"ף)צהבספטמבר2020(התקבלה
רב־שלבית "תכנית שעניינה 76צ מס' ממשלה החלטת

נגיף התפשטות וצמצום בתחלואה העלייה לבלימת
הקורונה")להלן-החלטהמס'76צ(ע

במסגרתהחלטהזוהוחלטעלהטלתהגבלותמחמירות
ציבורית, תחבורה חינוך, מוסדות עסקים, פעילות על
התקהלותויציאהלמרחבהציבורי,החלבערבראשהשנה
חוק ומכוח זו להחלטה בהתאם הסוכותע חג לסוף ועד
סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש
)הוראתשעה(,התש"ף-2020,הותקנותקנותהמעגנותאת

ההגבלותהאמורותע

בחוק והתאמות תיקונים מוצעים זו חוק בהצעת
התכניתלסיועכלכלישנועדולהקלאתהתנאיםלקבלת
ו'לחוקהאמורבעד המענקהמשולםלעסקיםלפיפרק
החודשיםשבהםנפגעועוסקיםבשלההגבלותהנוספות
כן כמו החדשות(ע ההגבלות - )להלן כאמור שהוטלו
הקורונה )נגיף הלאומי הביטוח בחוק תיקונים מוצעים
החדש-הוראתשעה-תיקוןמס'6ה2()הוראותמיוחדות
לענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020)להלן-תיקוןמס'
6ה2(,ובחוקמענקלעידודתעסוקה,שנועדולאפשרלמשק
לתקן מוצע לבסוף האמורותע ההגבלות עם להתמודד
אתחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,
התשנ"ב-2ווה)להלן-חוקהפחתתהגירעון(ולהגדילאת

מגבלתההוצאהבהתאםלאמורלעילע

לצורךייעולגבייתחובותשלמענקיםששולמו  סעיפים
מקדמות תשלומי רקע על השאר בין ביתר,  1 ו־7

אשרנקבעיםמזמןלזמן,מוצעלקבועהוראת 
יתרות מול מענקששולםביתר בשל קיזוזלחובהקיים
הוראות החלת באמצעות השונים, המס במערכי זכות
חוקקיזוזמסים,התש"ם-80וה,בדומהלהוראהשנקבעה
בענייןזהבסעיףו)ד(לחוקמענקלעידודתעסוקהעבעניין
8הלג סעיף את לתקן החוק, להצעת ה בסעיף מוצע, זה
לחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצום
פעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)להלן-
חוקמענקעבודה(,המובאבסעיף6לחוקהתכניתלסיוע
לעצמאים סיוע מענק של ביתר תשלום שעניינו כלכלי
ולשכיריםבעלישליטהבחברתמעטיםהמשולםלפיפרק

ס"חהתש"ף,עמ'8ו2ע ה

ס"חהתשס"ח,עמ'84ע 2

ס"חהתש"ם,עמ'0וע צ
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בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"חוקמסערךמוסף"יבוא:2עתיקוןסעיף7

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

בסעיף8לחוקהעיקרי-צעתיקוןסעיף8

בפסקה)2(- )ה(

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

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

")ב(עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לענייןתקופתהזכאותהקובעת,
יקראואתאותהפסקתמשנהכךשבמקום"40%"יקראו"%ו2";לעניין

פסקתמשנהזו-

)צ( "תקופתהזכאותהקובעת"-התקופההאמורהבפסקה )ה(
7,ולענייןעוסקשמתקיימים להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף

לגביושניאלה-התקופההאמורהבפסקה)4(לאותההגדרה:

בתקופתפעילותושמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)הבינואר )א(
וה20(ואילך,חלהחיובבמסעלעיקרעסקאותיועםקבלת
התמורה,והתמורההתקבלהבחלוףלמעלהמ־0צימיםמיום
מסירתהטוביןאומתןהשירות,לפיהעניין;לענייןזה,"חיוב

במס"-כמשמעותובפרקו'לחוקמסערךמוסף;

תיקוןסעיף7בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריההגדרה"חוקמסערךמוסף"יבוא:2ע

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

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-צע

בפסקה)2(- )ה(

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

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )ב(

")ב(עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לענייןתקופתהזכאותהקובעת,
יקראואתאותהפסקתמשנהכךשבמקום"40%"יקראו"%ו2";לעניין

פסקתמשנהזו-

)צ( "תקופתהזכאותהקובעת"-התקופההאמורהבפסקה )ה(
7,ולענייןעוסקשמתקיימים להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף

לגביושניאלה-התקופההאמורהבפסקה)4(לאותההגדרה:

בתקופתפעילותושמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)הבינואר )א(
וה20(ואילך,חלהחיובבמסעלעיקרעסקאותיועםקבלת
התמורה,והתמורההתקבלהבחלוףלמעלהמ־0צימיםמיום
מסירתהטוביןאומתןהשירות,לפיהעניין;לענייןזה,"חיוב

במס"-כמשמעותובפרקו'לחוקמסערךמוסף;

ג'צלחוקהאמורעכמוכןמוצעבסעיף7להצעתהחוק,לתקן
אתסעיף6ה)ב(לחוקהתכניתלסיועכלכלישעניינותשלום
ביתרשלמענקסיועלעסקיםבעדהשתתפותבהוצאות

קבועותהמשולםלפיהוראותפרקו'לחוקהאמורע

מוצעלתקןאתסעיף7לחוקהתכניתהכלכלית,  סעיף 2
האמור, לחוק ו' פרק של ההגדרות סעיף הוא 
ולהגדירכמהמונחיםהמשמשיםבו,כפישהםמוגדרים

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-ו7והע

בין מעגן, כלכלי לסיוע התכנית לחוק ו' פרק  סעיף 3
השאר,זכאותלקבלתמענקלעוסקיםשנפגעו 
בעקבותמשברהקורונה,וזאתבהתאםלתנאיםשנקבעובוע

לפסקה )1(

לפיסעיף8לחוקהתכניתלסיועכלכליניתןמענק
סיועבעדהשתתפותבהוצאותקבועותלעוסקשמחזורי
עסקאותיוירדובשלההשפעההכלכליתשלהתפשטות
נגיףהקורונה)להלן-מענקסיוע(עלפיפסקה)2(שלסעיף
8האמור,מענקסיועניתןרקלעוסקשמחזורעסקאותיו
התפשטות תחילת )לאחר 2020 בשנת הזכאות בתקופת
נגיףהקורונה(נמוךממחזורעסקאותיובתקופתהמקבילה
בשנתוה20)לפניהתפשטותהנגיף(,בסכוםהעולהעל40%

ממחזורהעסקאותשלובשנתוה20אויותרע

שנפגעכתוצאהמההגבלות להקלעלעוסק מוצע
החדשות)ובראשן-הסגר(,ולקבועשהואיהיהזכאילמענק

סיועבעדחודשיהזכאותשבהםחלוההגבלותהנזכרות,
גםאםההפחתהבמחזורעסקאותיוכאמוראינהמגיעה
%ו2ממחזורעסקאותיו ל־40%,ובלבדשהיאעולהעל

בתקופההמקבילהשלפניהתפרצותהנגיףע

כאמור, המענק לקבלת התנאים את להקל מוצע
לגביהחודשיםשבהםבאהלידיביטויהירידהבהכנסות
בעקבותההגבלותהחדשותאצלהעוסקיםעהירידהבמחזור
צפויה מההגבלות כתוצאה העוסקים של העסקאות
להתבטאאצלרובהעוסקיםבירידהבמחזורהעסקאות
בתקופתהזכאותשלחודשיםספטמברואוקטוברבשנת
"תקופת להגדרה )צ( בפסקה האמורה )התקופה 2020
הזכאות"שבסעיף7לחוקהתכניתלסיועכלכלי(,שכוללת
להקל מוצע כן ועל ההגבלות, חלו שבה התקופה את

בתנאיםלקבלתהמענקבעבורחודשיםאלהע

עם עסקאותיהם על המדווחים עוסקים יש ואולם
קבלתהתמורה,והתמורהניתנתלהםבחלוףלמעלהמ־0צ
ימים)להלן-עוסקיםהמדווחיםעלעסקאותיהםעםקבלת
התמורה(עאצלעוסקיםאלה,הירידהבמחזורהעסקאות
כתוצאהמההגבלותהחדשותצפויהלהתבטאבתקופה
הכוללתאתהחודשיםנובמברודצמברבשנת2020,ועל
כן,מוצעלהקלעלעוסקיםאלהבתנאיםלקבלתהמענק
בעבורתקופהזו)להלן,לגבישניסוגיהעוסקיםהנזכרים

לעיל,לפיהעניין-תקופתהזכאותהקובעת(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הואאינוזכאילמענקבעדתקופתהזכאותהאמורה )ב(
בפסקה)צ(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7;

עלאףהוראותפסקתמשנה)ה(,רשאישרהאוצר,בצו,לקבוע )2(
כי"תקופתהזכאותהקובעת"כאמורבאותהפסקהמשנהתכלול
)4(להגדרה"תקופתהזכאות" בפסקה אתהתקופההאמורה גם
בפסקאות האמור לגביו שמתקיים עוסק ולעניין ,7 שבסעיף
)ה(-גםאתהתקופההאמורה משנה)א(ו–)ב(שלפסקתמשנה
בפסקה)ו(לאותההגדרה,ובלבדששרהאוצרקבעכייינתןלגבי
התקופההאמורהבפסקה)4(להגדרההאמורהמענקלפיפרקזה,

כאמורברישהלאותההגדרה;";

בפסקה)ו(,במקום"סעיףו"יבוא"סעיףהה"ע )2(

בסעיףולחוקהעיקרי,האמורבויסומןכסעיףקטן")א("ואחריויבוא:4עתיקוןסעיףו

עלאףהוראותפסקאותמשנה)א(עד)ג(שלסעיףקטן)א()4(- ")ב(

יקראואתפסקאותהמשנההאמורות,לענייןסכוםהמענקבעדתקופת )ה(
הזכאותהקובעת,כך:

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, ")א(
עולהעל%ו2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשלהע0במקדם

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

בשלהאי־ודאותלגבימצבההגבלותבמשקבתקופה
שלאחרתוםתקופתהזכאותשלחודשיםספטמברואוקטובר
2020,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלהאריךאת בשנת
חוק בהצעת המוצעות ההקלות יינתנו שבה התקופה
זו,כךשתקופתהזכאותהקובעתתכלולגםאתתקופת
הזכאותשלהחודשיםנובמברודצמברבשנת2020,וכמו
כןלהאריךבהתאמהאתהתקופהכאמורלענייןעוסקים
המדווחיםעלעסקאותיהםעםקבלתהתמורהכךשאלה
יהיוזכאיםלהקלותעלסמךנתוניהירידהבהכנסותיהם
בתקופתהזכאותשלחודשיםינוארופברוארבשנתה202
)להלן-תקופתהזכאותהנוספת(עהארכהזותתאפשררק
אםשרהאוצרקבע,מכוחהסמכותהנתונהלובהגדרה
7לחוק,כייינתןמענקסיוע "תקופתהזכאות"שבסעיף

בעדתקופהזוע

לפסקה )2(

לחוק הה סעיף לפי מוגשת מענק לקבלת תביעה
התכניתלסיועכלכלי,ומוצעלתקןטעותשנפלהבהפניה

לסעיףזה,בפסקה)ו(שלסעיף8לחוקהאמורע

עניינו כלכלי לסיוע התכנית לחוק ו סעיף  סעיף 4  
בהמשך לתקנו ומוצע הסיוע, מענק בסכום 
לתיקוןהמוצעבסעיףצלהצעתהחוק,ולקבועבו,בסעיף
קטן)ב()ה(כנוסחוהמוצע,מתווהמקללגבישיעורירידת
המחזוריםשממנונגזרסכוםהמענקבעדתקופתהזכאות

לפיהמתווה לוע זכאים שיהיו העוסקים הקובעת,וסוגי
המוצע,כללסוגיהעוסקיםהזכאיםלמענקבעדתקופת
הזכאותהקובעת,בלאתלותבמחזורהעסקאותשלהם,יהיו
זכאיםלמענקהמתבססעלמקדםההשתתפותבהוצאות
הקבועותוהמחזורשלהםבתקופתהבסיס,באופןאחיד,
ובהתאםלירידתהמחזוריםשלהםעמוצעלקבועמתווה

כמפורטלהלן:

שלו העסקאות במחזור הירידה ששיעור לעוסק )ה(
כאמורבסעיף8)2(לחוקהתכניתלסיועכלכלי,עולהעל
%ו2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשל
ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם הע0

העסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמור )2(
בסעיף8)2(לחוקהאמור,עולהעל40%אךאינועולהעל
60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמור )צ(
בסעיף8)2(לחוקהאמור,עולהעל60%אךאינועולהעל
80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוצע0במקדםההשתתפות

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

שלו העסקאות במחזור הירידה ששיעור לעוסק )4(
80%-סכום 8)2(לחוקהאמור,עולהעל כאמורבסעיף
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ב(
עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוצע0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה )ד(
על80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוע0במקדםההשתתפותבהוצאות

הקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסע";

קבעשרהאוצרלפיהוראותסעיף8)2()ב()2(כיתקופתהזכאותהקובעת )2(
תכלולגםאתהתקופותהנוספותהמפורטותבאותוסעיף,יקראואתפסקאות

המשנההאמורות,לענייןסכוםהמענקבעדהתקופותהנוספותכאמור,כך:

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתוה20אינועולהעל00המיליוןשקלים ")א(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה
על%ו2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשלהע0במקדם

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתוה20אינועולהעל200מיליוןשקלים )ב(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה
על40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0במקדם

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ב(
עולהעל40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוצע0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה )ד(
על80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוע0במקדםההשתתפותבהוצאות

הקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסע";

קבעשרהאוצרלפיהוראותסעיף8)2()ב()2(כיתקופתהזכאותהקובעת )2(
תכלולגםאתהתקופותהנוספותהמפורטותבאותוסעיף,יקראואתפסקאות

המשנההאמורות,לענייןסכוםהמענקבעדהתקופותהנוספותכאמור,כך:

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתוה20אינועולהעל00המיליוןשקלים ")א(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה
על%ו2אךאינועולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשלהע0במקדם

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתוה20אינועולהעל200מיליוןשקלים )ב(
חדשיםושיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולה
על40%אךאינועולהעל60%-סכוםהשווהלמכפלהשל2ע0במקדם

ההשתתפותבהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

ההשתתפותבהוצאות וע0במקדם השווהלמכפלהשל
הקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסע

פעילות להיקף באשר הקיימת האי־ודאות בשל
העסקיםבתקופהשלאחרתוםתקופתהזכאותשלחודשים
ספטמברואוקטוברבשנת2020,מוצע,בסעיףקטן)ב()2(
ירידת שיעור לגבי מקל מתווה לקבוע המוצע, כנוסחו
המחזוריםשממנונגזרסכוםהמענקגםלתקופהזועמתווה
זהיחולרקאםשרהאוצרהאריךבצואתהתקופההמזכה
בהקלותלפיהצעתחוקזו,מכוחסמכותולפיסעיף8)2()ב()2(
לחוקהתכניתהכלכלית,כנוסחוהמוצעבסעיףצלהצעת

החוקעלהלןסכומיהמענקלפיהמתווההמוצע:

עולה אינו וה20 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק )ה(
במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים מיליון 00ה על
העסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל%ו2אךאינו

עולהעל40%-סכוםהשווהלמכפלהשלהע0במקדם

העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות
בתקופתהבסיס;

עולה אינו וה20 לשנת עסקאותיו שמחזור לעוסק )2(
במחזור הירידה ושיעור חדשים שקלים מיליון 200 על
העסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(,עולהעל40%אךאינו
2ע0במקדם 60%-סכוםהשווהלמכפלהשל עולהעל
העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות

בתקופתהבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמור )צ(
בסעיף8)2(,עולהעל60%אךאינועולהעל80%-סכום
השווהלמכפלהשלוצע0במקדםההשתתפותבהוצאות

הקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיס;

שלו העסקאות במחזור הירידה ששיעור לעוסק )4(
כאמורבסעיף8)2(,עולהעלעולהעל80%-סכוםהשווה
למכפלהשלוע0במקדםההשתתפותבהוצאותהקבועות

ובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסע
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לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ג(
עולהעל60%אךאינועולהעל80%-סכוםהשווהלמכפלהשלוצע0
בתקופת העסקאות ובמחזור הקבועות בהוצאות ההשתתפות במקדם

הבסיס;

לעוסקששיעורהירידהבמחזורהעסקאותשלוכאמורבסעיף8)2(, )ד(
ההשתתפות במקדם וע0 של למכפלה השווה סכום - 80% על עולה

בהוצאותהקבועותובמחזורהעסקאותבתקופתהבסיסע""

אחריסעיףצהלחוקהעיקרייבוא:ועהוספתסעיףצהא

"מקדמהעלחשבון
המענקבעדתקופת

הזכאותהקובעת

עוסקשישלויסודסבירלהניחכיהואיהיהזכאילמענקצהאע )א(
בעדתקופתהזכאותהקובעת,כאמורבסעיף8)2()ב()ה(,החלה
לגביו,רשאילהגישבקשהלקבלתמקדמהעלחשבוןהמענק

בעדאותהתקופהע

עוסקשהגישבקשהכאמורבסעיףקטן)א(,תשולםלו )ב(
מקדמהלפניתוםתקופתהזכאותהקובעתכאמורבאותוסעיף

קטן)בסעיףזה-מקדמהמיוחדת(,אםמתקיימיםשניאלה:

נקבעהזכאותושלהעוסקלאחדמשניהמענקים )ה(
שלהלן,לפחות:

וה0ו מס' ממשלה החלטת לפי מענק )א(
מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020()להלן-

החלטתממשלהמס'וה0ו(;

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

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

תקופתהזכאותהקובעתע

מקדמהמיוחדתתהיהבשיעורשל0%ומסכוםהמענק )ג(
לפי )ב(, או )ב()ה()א( קטן בסעיף כאמור העוסק זכאי שלו
העניין,ואםהיההעוסקזכאילשניהמענקיםכאמור,תהיה
המקדמהכאמורבשיעורשל0%ומאחדמהמענקיםכאמור,

לפיבחירתהעוסקע

ימים 0צ בתוך תוגש מיוחדת מקדמה לקבלת בקשה )ד(
מיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(,ויחולועליה

הוראותסעיףהה)ד(,בשינויםהמחויביםע

ההגבלות בתקופת עוסקים על להקל במטרה  סעיפים
החלהבחודשיםספטמברואוקטוברבשנת2020,  5 ו־6
בקשה פי על להם, תשולם כי לקבוע מוצע 
שיגישו,מקדמהמיוחדתעלחשבוןהמענקבעדתקופת
המיוחדת המקדמה להםע הרלוונטית הקובעת הזכאות
תשולםלעוסקאשריצהירבבקשתוכיישיסודסבירלהניח

כיהואזכאילמענקבעבורחודשיםאלהע

המקדמההמיוחדתתהיהבשיעורשל0%ומסכום
המענקשהעוסקזכאילומכוחהחלטתממשלהמס'וה0ו
מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(,בדברמענקסיוע
לעסקיםבעדהשתתפותבהוצאותקבועותבשלההשפעה
הכלכליתשלהתפשטותנגיףהקורונה,אומסכוםמענק
הסיועשהעוסקזכאילובעדתקופתהזכאותשלהחודשים
מאיויוניבשנת2020,כפישתוקנהבהחלטתממשלהמס'
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שולמהלעוסקמקדמהמיוחדתלפיהוראותסעיףזה- )ה(

לאתשולםלאותועוסק,לפיהוראותסעיףצה, )ה(
מקדמהנוספתעלחשבוןהמענקשלוהואזכאיבעד

תקופתהזכאותהקובעת;

יופחתסכוםהמקדמההמיוחדתמסכוםהמענק )2(
שלוזכאיהעוסקבעדתקופתהזכאותהקובעתע

הוראותסעיףוהיחולועלמקדמהלפיסעיףזהע" )ו(

בסעיףוהלחוקהעיקרי,במקום"סעיףצה"יבוא"פרקזה"ע6עתיקוןסעיףוה

בסעיף6ה)ב(לחוקהעיקרי,במקום"אילוהיומס"יבוא"כאילוהיומסוכןיחולועליהם7עתיקוןסעיף6ה
הוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-80וה4,כאילוהיוחובמס"ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'6ה2(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'6ה2()הוראות8ע
ו7הז)ב(לחוק 2)2()ה(,בסעיף מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020ו,בסעיף
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-וווה6,המובאבו,במקום"כ"ובאבהתש"ף

)6הבאוגוסט2020("יבוא"כ"זבאלולהתש"ף)6הבספטמבר2020("ע

שולמהלעוסקמקדמהמיוחדתלפיהוראותסעיףזה- )ה(

לאתשולםלאותועוסק,לפיהוראותסעיףצה, )ה(
מקדמהנוספתעלחשבוןהמענקשלוהואזכאיבעד

תקופתהזכאותהקובעת;

יופחתסכוםהמקדמההמיוחדתמסכוםהמענק )2(
שלוזכאיהעוסקבעדתקופתהזכאותהקובעתע

הוראותסעיףוהיחולועלמקדמהלפיסעיףזהע" )ו(

תיקוןסעיףוהבסעיףוהלחוקהעיקרי,במקום"סעיףצה"יבוא"פרקזה"ע6ע

בסעיף6ה)ב(לחוקהעיקרי,במקום"אילוהיומס"יבוא"כאילוהיומסוכןיחולועליהם7ע
הוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-80וה4,כאילוהיוחובמס"ע

תיקוןסעיף6ה

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'6ה2()הוראות8ע
ו7הז)ב(לחוק 2)2()ה(,בסעיף מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020ו,בסעיף
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-וווה6,המובאבו,במקום"כ"ובאבהתש"ף

)6הבאוגוסט2020("יבוא"כ"זבאלולהתש"ף)6הבספטמבר2020("ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'6ה2(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(

בחירת לפי ,)2020 ביוני 28( התש"ף בתמוז ו' מיום 2וה
העוסקעאםהעוסקזכאירקלאחדמהמענקיםהאמורים,
ייקבעגובההמקדמהכאמורבהתאםלמענקשלוהואזכאיע
אםהעוסקאינוזכאיאףלאחדמהמענקיםהאמורים,הוא

לאיהיהזכאילמקדמהכללע

יובהרכיאיןבכךשעוסקאינוזכאילמקדמהמיוחדת
הכלכליתכנוסחו צהאלחוקהתכנית לפיהוראותסעיף
המוצע,כדילפגועבזכאותהמהותיתשלולקבלתהמענק

בעבורתקופתהזכאותהקובעתע

לבסוף,מוצעלהבהירכיתשלוםהמקדמההמיוחדת
שהעוסק שייקבע הסופי המענק יופחתבהמשךמסכום
זכאילובעדתקופתהזכאותהקובעת,ויראואותוכמענק
את באלהע וכיוצא קיזוז גבייה, התשלום, אופן לעניין
הבקשותלמקדמהמיוחדתיהיהניתן,עלפיהמוצע,להגיש

במהלךחודשאוקטובר2020בלבדע

שנפלטו למבוטחים סוציאלי מענה לתת כדי  סעיף 8
משוקהעבודהכתוצאהממצבהחירוםבעקבות 
בתמוז אושרבכנסתביוםט"ו התפרצותנגיףהקורונה,
התש"ף)7ביולי2020(-תיקוןמס'6ה2,שבוהוסףבפרק
חוק - )להלן התשנ"ה-וווה הלאומי, הביטוח לחוק ז'
הביטוחהלאומי(,כהוראתשעה,סימןה'שעניינוהוראות
ההתמודדות בתקופת אבטלה ביטוח לעניין מיוחדות
עםנגיףהקורונהעסימןזהקובעהתאמותבחוקהביטוח
דמי קבלת בעניין והטבות הקלות מתן לשם הלאומי
אבטלהלעובדיםשהעסקתםהופסקהבעקבותהתפרצות
נגיףהקורונהעבסעיף2לחוקהתכניתלסיועכלכליתוקן
לחוק ו7הא בסעיף הוארכה וביןהשאר 6ה2, מס' תיקון

שהיא הקובעת" "התקופה בו המובא הלאומי הביטוח
בתמוז כ' יום כאמור,עד אבטלה לדמי הזכאות תקופת
התשפ"א)0צביוניה202(,אועד0צימיםלאחרהמועדשבו
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפרסמהכישיעורהבלתי
לפי מ־%וע7, פחת הקורונה בתקופת החודשי מועסקים
המוקדםמשניהםענוסףעלכך,נקבעבסעיף7הז)ב(לחוק
הביטוחהלאומישהוסףבסעיף2)2()ה(לחוקהתכניתלסיוע
כלכלי,כיאםשיעורהאבטלהשפרסמההלשכההמרכזית
לסטטיסטיקהאחרייוםכ"ובאבהתש"ף)6הבאוגוסט2020(,
פחתמ–0%האךלאפחתמ–%וע7,יהיודמיהאבטלהבעד
התקופהשתחילתה0צימיםלאחרהפרסוםהאמורוסיומה
לפי אבטלה לדמי שזכאי למי הקובעת, התקופה בתום
סימןה'האמור,מ־0צימיםשלאחרמועדההודעהועד
תוםהתקופההקובעת,0%ומשיעורםערבפרסוםהלשכה
האמורעביוםכ"הבאלולהתש"ף)4הבספטמבר2020(פרסמה
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהכישיעורהבלתימועסקים
בחודשאוגוסטעמדעל8%עועלכן,לפיהוראותתיקוןמס'
6ה2כאמור,גובהדמיהאבטלהצפוילקטוןב–0%העואולם,
עקבהחמרתההגבלותבחודשספטמבר2020כפישפורט
שיעור כי להעריך ניתן ההסבר, דברי של הכללי בחלק

הבלתימועסקיםיעלהבצורהחדהע

בעקבותהאמורלעיל,מוצעלתקןאתסעיףו7הז)ב(
לחוקהביטוחהלאומיולדחותאתהמועדשממנויחול
מנגנוןההפחתהבדמיהאבטלההקבועבתיקוןמס'6ה2,
מיוםכ"ובאבהתש"ף)6הבאוגוסט2020(ליוםכ"זבאלול

התשפ"א)6הבספטמבר2020(ע

ס"חהתש"ם,עמ'0וע 4

ס"חהתש"ף,עמ'0ה2ע ו

ס"חהתש"ף,עמ'צ2צע 6
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תיקוןחוקמענק
לעידודתעסוקה

)הוראתשעה
-נגיףהקורונה

החדש(


בחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-72020,וע
בסעיףה-

מצבת לעניין "ואולם יבוא בסופה מסוים, לחודש עובדים", "מצבת בהגדרה )ה(
העובדיםלחודשספטמבר2020יובאובחשבוןגםעובדיםשפוטרואושהוצאולחופשה
ללאתשלוםהחלמיוםכ"זבאלולהתש"ף)6הבספטמבר2020(,ובלבדשהועסקואצל

אותומעסיקוהימיםלפחותבמהלךחודשספטמבר2020";

חודש לעניין המזערי השכר "ואולם יבוא בסופה המזערי", "השכר בהגדרה )2(
ספטמבר2020יהיה00ו,2שקליםחדשים,ולענייןעובדשמשתכרשכרמינימוםמותאם

והוצגלגביואישורכאמור-400השקליםחדשים"ע

תיקוןחוקהפחתת
הגירעון

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-2ווה0-8הע

בסעיף6ה)ב(,במקום"%ווע20"יבוא4%צעה2"; )ה(

בסעיף7ה)א(,במקום"%ו7ע0ה"יבוא"%ו6ע2ה"ע )2(

כדילזרזאתחזרתםלעבודהשלמישפוטרואו  סעיף 9
ההגבלות בשל תשלום ללא לחופשה הוצאו 
שהוטלובמשקלצורךצמצוםההדבקהוהתפשטותהנגיף,
נחקקביוםכ"דבסיווןהתש"ף)6הביוני2020(חוקמענק
לעידודתעסוקהשמטרתולהעניקתמריץכספילמעסיקים
אשריקלטואויחזירולעבודהעובדיםאשרהוצאומשוק
העבודהבתקופתמשברהקורונהעהמענקנקבעעלסךשל
00ו,7שקליםחדשיםלעובד,או0ו7,צשקליםחדשים-
תלויבמועדהחזרהלעבודה,מחולקל־4פעימותעמענקזה
נועדלהפחיתאתעלויותהעסקתעובדיםאלהגםבתקופה
שבהאיןודאותבשווקים,ולתמרץאתהמעסיקיםלקלוט
2020 יוניעדספטמבר ולהעסיקאתהעובדיםבחודשים
אויוליעדאוקטובר2020,לפיהעניין)ר'סעיף4)ב(ו–)ב(
לחוקהאמור(עכאמורלעיל,החליטההממשלהבהחלטת
76צעלתקופהנוספתשבהיוטלוהגבלות ממשלהמס'
השאר ובין הנגיף, והתפשטות ההדבקה צמצום לצורך
על וכן מסוימים עבודה מקומות פתיחת על הגבלות
התייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםעהגבלותאלה
צפויותלהשפיעעלהאפשרותלקייםשגרתעבודהרגילה
וייתכןשיביאולירידהבצריכתמוצריםובאספקתשירותיםע
לאורזאת,מעסיקיםרביםשהחזירואתעובדיהםלעבודה
לאחרתקופתהסגרהראשון,צפוייםלהוציאאתעובדיהם

לחופשהללאתשלוםאולחלופיןלפטרםע

כדילהשליםאתמתןארבעפעימותהמענקהקבועות
שהחזירו לעסקים ולסייע תעסוקה לעידוד מענק בחוק
עובדים,מוצעליצורגמישותבתנאיהזכאותלמענקבעד

חודשספטמבר2020בלבד,כפישיפורטלהלןע

לפסקה )1(

לצורךחישובהמענקלפיחוקמענקלעידודתעסוקה
המעסיקבחודשים אצל העובדים במצבת נבחןהגידול

המזכיםלמענקעלכן,מצבתהעובדיםאשרנלקחהבחשבון
מספר את כללה מסוים בחודש המענק חישוב לצורך
העובדיםאצלהמעסיק,בניכויהעובדיםשפוטרואושהיו
בחופשהללאתשלוםבאותוחודש,ביןאםהועסקוכל
החודשוביןאםהועסקורקבחלקועכדילאפשרלמעסיקים
לקבלאתהמענקבעדחודשספטמבר2020כאמור,מוצע
לקבועכילגביחודשספטמבר2020יהיהזכאיהמעסיק
למענקגםבשלעובדיםשפוטרואושהוצאולחופשהללא
תשלוםבמהלךאותוחודש,ובלבדשעבדואצלהמעסיק

בחודשספטמבר2020,והימיםלפחותע

לפסקה )2(

אחדמתנאיהזכאותלמענקלפיחוקמענקלעידוד
בעד המעסיק אצל העובד של שכרו כי הוא תעסוקה
החודששבשלומתבקשהמענקהואבגובההשכרהמזערי,
ההגבלות בשל כעת, לפחותע האמור, בחוק כהגדרתו
את להקטין מוצע לעיל, כאמור שהוטלו המשמעותיות
הסכוםשייחשבל"שכרהמזערי"לצורךקבלתהמענק,וזאת

רקלגביהזכאותלקבלתמענקבעדחודשספטמבר2020ע

ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת חוק  סעיף 10
התקציבית,התשנ"ב-2ווה)להלן-חוקהפחתת 
הגירעון(תוקןלאחרונהבחוקהתכניתלסיועכלכליובחוק
התכניתהכלכליתלסיועכלכלי()נגיףהקורונההחדש-
מענקחד־פעמי()הוראתשעהותיקוניחקיקה(התש"ף-2020ע
התיקוניםנועדולאפשראתיישומןשלהתכניותהכלכליות
שעליהןהחליטההממשלהלשםהתמודדותעםהתפשטות
נגיףהקורונהעחוקהפחתתהגירעוןיוצרמגבלהעלתקציב
ההוצאה מגבלת קביעת באמצעות השאר המדינה,בין
המרבי הגידול שיעור את המגדירה שבו 6א שבסעיף
המותרבתקציבהמדינהבניכויהחזרחובות)למעטהחזר
לשנת מסוימת תקציב משנת לאומי(, לביטוח חובות
התקציבשאחריה)להלן-מגבלתההוצאה(עמכיווןשלשם

ס"חהתש"ף,עמ'78ע 7

ס"חהתשנ"ב,עמ'ו4;התש"ף,עמ'8צ4ע 8
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תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלחוק–יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'0הההעתחילה
והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'6(ו,לענייןהגדלתההוצאההממשלתיתנוסףעל
האמורבסעיףצב)אה()2()א(ו–)ב(לחוק–יסוד:משקהמדינה0ההמובאבו,בסכוםשלוע2

מיליארדשקליםחדשיםנוספיםלפחותע

תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלחוק–יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'0הההע
והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'6(ו,לענייןהגדלתההוצאההממשלתיתנוסףעל
האמורבסעיףצב)אה()2()א(ו–)ב(לחוק–יסוד:משקהמדינה0ההמובאבו,בסכוםשלוע2

מיליארדשקליםחדשיםנוספיםלפחותע

תחילה

ביצועהשלהתכניתהכלכליתנדרשותהוצאותהחורגות
ממגבלתההוצאהלשנת2020ולשנתה202,תוקנהמגבלת
ההוצאהלשניםהאמורותהקבועהבחוקהפחתתהגירעוןע
יצויןכימאחרשעדייןלאאושרחוקהתקציבלשנת2020
הממשלהפועלתלפיסעיףצבלחוק־יסוד:משקהמדינה,
תהיה התקציב, חוק התקבל לא עוד כל כי קובע אשר
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשרמהתקציבהשנתיהקודם,בתוספתהצמדה
תוקן המדינה משק חוק־יסוד: לצרכןע המחירים למדד
הגדלת בו שאושרה כך שעה, הוראות בכמה לאחרונה

מגבלתההוצאההאמורהלשנת2020ע

מאחרשישצפילהעברתחוקתקציבלשנת2020עוד
השנה,עוגנההגדלתמגבלתההוצאהלשנת2020שבחוק־

הגירעון הפחתת חוק במסגרת גם המדינה, משק יסוד:
כאמורלעילע

ה202 שנת של ההוצאה מגבלת הגדלת ועוד, זאת
התקציב, יסודות לחוק 40א סעיף הוראת בשל נדרשה
התשמ"ה-ו8וה,המגבילהאתיכולתהשלהממשלהלקבל
החלטותחדשותלשלוששנותהתקציבהבאות,שכרוכות
בהוצאהתקציביתהחורגתמהגבלותההוצאהשלשנים
כאמור תוקנה לפיכך, הנומרטור(ע מגבלת - )להלן אלה
הנדרשות שההוצאות כך ה202 לשנת ההוצאה מגבלת

לצורךביצועהתכניתהכלכליתלאיחרגוממנהע

מוצעבהצעתחוקזולהגדילפעםנוספתאתמגבלת
ההוצאהלשנת2020ולשנתה202עמאחרשלעתעתהטרם
במקביללהצעת מוצע ,2020 לשנת התקציב חוק אושר
חוקזו,מהטעמיםשפורטולעיל,לקדםחקיקהשתתקןשוב,

בהוראתשעה,אתחוק־יסוד:משקהמדינהע

בהתאםלאמורלעילמוצעלתקןאתסעיף6הלחוק
הפחתתהגירעוןהקובעאתמגבלתההוצאהלשנת2020
2020בשיעור ולהגדילאתההוצאההממשלתיתבשנת
של%וצע0נוספיםלצורךהתמודדותעםמשברהקורונה

ולצורךכךבלבדע

עודמוצעלתקןאתסעיף7הלחוקהפחתתהגירעון,
השנתית ההוצאה במגבלת חד־פעמי גידול קובע אשר
לצורך זו לשנה המותרת שההוצאה כך ה202 לשנת
התמודדותעםמשברהקורונהולצורךכךבלבד,תעמוד
עלשיעורשל%ו6ע2ה,המהווהגידולשל4%ועהמהתיקון
האחרון)כ–8מיליארדשקליםחדשים(עההגדלההאמורה
מתבצעתלצורךמימוןהתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזו
זהלצדמימוןצרכיםישיריםלהתמודדותעםהתגברות
ההלוואות היקף הגדלת ומימוש בקורונה התחלואה
הכספים ועדת לאישור כפופה אשר המדינה, בערבות
שלהכנסתעיצויןכיבשלבזהישעדייןאי־ודאותבנוגע
להשפעתהגלהשנישלהתפרצותנגיףהקורונה,מידת
של ההתאוששות וקצב הגלובלית הכלכלית הפגיעה
המשקוכןתוואיהתחלואההעתידיוהתפרצותהתחלואה
המחודשת,ולכןהסכומיםהמצויניםבהצעתחוקזומהווים

מסגרתמוערכתלצורךההוצאותשנקבעוע

חד־פעמיות, להיות צפויות אלה שעלויות מאחר
מוצעלהותירעלכנהאתההוראההקובעתכיהגידוללא

יהיהחלקמחישובמגבלתההוצאהלשניםהבאותע

בשלהצורךבמקורתקציבילמימוןהתשלומים  סעיף 11
כי לקבוע מוצע המוצע החוק לפי הנדרשים 
החוקייכנסלתוקףרקלאחרכניסתולתוקףשלחוק־יסוד:
)2020 לשנת והוראתשעה 0ה מס' המדינה)תיקון משק
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