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 צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע 
לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות( )מס' 2(, התשפ"א-2021                                                       2792

 צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה( )הארכת 
תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים( )הוראת שעה מס' 2(, 

התשפ"א-2021                                                                                                                                               2792

 צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )שיעור ירידת מחזור העסקאות בתקופת
הזכאות הקובעת( )מס' 2(, התשפ"א-2021                                                                                                   2793

קובץ התקנות 9293, י"א בניסן התשפ"א, 24.3.2021

24/03/2116:07



קובץ התקנות 9293, י"א בניסן התשפ"א, 24.3.2021  2792

צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )הארכת 
תקופת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות(

)מס' 2(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי הגדרת "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי 
)נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים 

של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מענק לפי פרק ו' לחוק יינתן לגבי התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(   .1
"תקופת  להגדרה   )6( בפסקה  כאמור   )2021 באפריל   30( התשפ"א  באייר  י"ח  יום  עד 

הזכאות" בסעיף 7 לחוק. 

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-6138(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

ס"ח התש"ף, עמ' 298; התשפ"א, עמ' 274.  1

צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 
)מענק עבודה( )הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל 

שליטה בחברת מעטים( )הוראת שעה מס' 2(, התשפ"א-2021

שיעור  להגדלת  לחוק  18כד  בסעיף  הזכאות"  "תקופת  הגדרת  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ח-12007   עבודה(,  )מענק  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
)להלן - החוק(, כנוסחו בסעיף 6 לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת 
של  הכספים  ועדת  ובאישור  כלכלי(,  לסיוע  התכנית  חוק   - )להלן  התש"ף-22020  שעה(, 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

לגבי  יינתן  כלכלי  לסיוע  התכנית  לחוק   6 בסעיף  כנוסחו  לחוק  ג'3  פרק  לפי  מענק   .1
התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021( עד יום י"ח באייר התשפ"א )30 

באפריל 2021( כאמור בפסקה )6( להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 18כד לחוק.

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-6139(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

קביעת תקופת 
הזכאות לגבי 

מענק סיוע 
בעד השתתפות 

בהוצאות קבועות 

קביעת תקופת 
זכאות לגבי מענק 

סיוע לעצמאי 
ולשכיר בעלי 

שליטה בחברת 
מעטים 

ס"ח התשס"ח, עמ' 84; התשפ"א, עמ' 274.  1

ס"ח התש"ף, עמ' 298; התשפ"א, עמ' 274.  2
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צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( 
)שיעור ירידת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות הקובעת( )מס' 2(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)2()ב()2( לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( 
)הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

"תקופת הזכאות הקובעת" כאמור בסעיף 8)2()ב( לחוק תכלול גם את התקופה שמיום   .1
 )2021 באפריל   30( התשפ"א  באייר  י"ח  יום  עד   )2021 במרס   1( התשפ"א  באדר  י"ז 

כאמור בפסקה )6( להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 לחוק.

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-6151(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

ס"ח התש"ף, עמ' 298; התשפ"א, עמ' 274.  1

קביעת תקופת 
הזכאות הקובעת 

בסעיף 8)2()ב( לחוק
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