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חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020-מס'2

חוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראותמיוחדות
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חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש-מענקחד–פעמי()הוראתשעהותיקוני
חקיקה(,התש"ף-2020



ספרהחוקים61פ2,י"בבתשריהתשפ"א,2020ר ר30 46

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 
)מענק עבודה( )תיקון מס' 15 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, 

התשפ"א-2020*

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,יקראו1רהוראתשעה
אתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק

עבודה(,התשס"ח-12007)להלן-החוקהעיקרי(,כך:

אחריסעיף6גלחוקהעיקרייבוא: )1(

"תוספתלמענק
לעובדבעד

עבודהבתקופת
ההתמודדותעם

נגיףהקורונה
ומקדמה

הזכאי6דר עובד 6ג, עד ו־4 2 בסעיפים האמור על נוסף )א(
למענקלפיהוראותהסעיפיםהאמורים)בסעיףזה-מענק(
בעדחודשמהחודשיםאפרילעדדצמברבשנתהמס2020,
יהיהזכאילתוספתלמענק,בעדכלחודשכאמורשבעדוהיה
זכאילמענק)בסעיףזה-תוספתלמענק(;תוספתלמענקבעד
חודשמסויםתהיהבסכוםהמתקבלמהכפלתסכוםהמענק
בעדאותוחודשב־62%,ובלבדשהסכוםהכוללשישולם
לעובדלפיהוראותסעיףקטןזהבעדכלחודשיהעבודהשל

העובדבשנת2020לאיפחתמ־1,000שקליםחדשיםר

לעובדאשרהיהזכאילמענקבעדעבודתובשנת)ב( )1(
מס שנת באותה חודש כל בעד ישולם, המס 201
שבעדוהיהזכאילמענק,סכוםבגובההסכוםהמתקבל
מהכפלתסכוםהמענקבעדאותוחודשב־25%,ובלבד
שהסכוםהכוללשישולםלפיהוראותפסקהזובעדכל
חודשיהעבודהשלהעובדבשנת 201לאיפחתמ־500

שקליםחדשיםר

,)1( פסקה הוראות לפי לעובד המשולם סכום )2(
יראואותוכמקדמהעלחשבוןהתוספתלמענק)בסעיף
זה-מקדמה(ויחולולענייןהמקדמה,בכפוףלהוראות
זה פרק הוראות ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים )3( פסקה

החלותלענייןהמענק,בשינוייםהמחויביםר

בתשרי י"ב מיום יאוחר לא תשולם המקדמה )3(
ימים 30 תום עד או ,)2020 בספטמבר 30( התשפ"א
בעד למענק העובד של זכאותו נקבעה שבו מהיום

עבודתובשנתהמס 201,לפיהמאוחרר

עובדאשרזכאילתוספתלמענקושולמהלומקדמה, )ג(
של הכולל מהסכום לו ששולם המקדמה סכום יופחת
התוספתלמענקשלההואזכאי,לפיהוראותסעיףקטן)א(
שיופחת שהסכום הכולל(,ובלבד התוספת סכום )להלן-

כאמורלאיעלהעלסכוםהתוספתהכוללר

התקבלבכנסתביוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(]בישיבהשהחלהביוםי"אבתשריהתשפ"א) 2 *
בספטמבר2020([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1360,מיוםכ"הבאלולהתש"ף

)14בספטמבר2020(,עמ'2פ6ר
ס"חהתשס"ח,עמ'4פ;התש"ף,עמ'303ר 1
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עובדששולמהלומקדמהואינוזכאילתוספתלמענק, )ד(
לאיידרשלהשיבבשלכךאתסכוםהמקדמהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולםמקדמה)ה( )1(
לפיאותוסעיףקטן-

למישהיהזכאילדמיאבטלהלפיהוראות )א(
אחד כל בעד הלאומי, הביטוח לחוק ז' פרק
מהחודשיםאפרילעדיולי2020,במלואו,לרבות
בעד כאמור אבטלה לדמי זכאי היה שלא מי
סעיף הוראות בשל רק התקופה אותה מלוא
172לחוקהאמור,ולמעטמישבתקופההאמורה
הייתהלוהכנסהמעבודהאוממשלחידכאמור
בסעיף176לאותוחוקשנוכתהמדמיהאבטלה

המגיעיםלולפיהוראותאותוסעיף;

למישהגישאתהתביעהלקבלתמענקלפי )ב(
פרקזהבעדעבודתובשנתהמס 201,אחרייום

ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ר

לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
האמור התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע
זו )1()א(;אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה בפסקה
לאיעשהבושימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאי

האמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבור

עלאףהאמורבסעיפים2,1ו־6ב,עובדשקיבלהכנסת )ו(
עבודהמקרובוכהגדרתובפסקה)1(להגדרה"קרוב"בסעיףפפ
לפקודה,יהיהזכאילמענקבעדכלחודשמהחודשיםאפריל
עדדצמברבשנתהמס2020,בשיעורשל62%מהמענקשהיה
זכאילובעדחודשיםאלה,אילולאקיבלאתשכרהעבודה

מקרובור";

בסעיף17)ב()1(,בסופויבוא"הוראותסעיף6דיחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגבי )2(
עצמאי"ר

תיקוןחוקהתכנית
לסיועכלכלי)נגיף

הקורונההחדש(
)הוראתשעה(-

מס'2

התש"ף-2,22020ר שעה(, )הוראת החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית בחוק
בסעיףפ)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא:

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת 201אינועולה ")ג(
על300אלףשקליםחדשים,יקראואתאותהפסקתמשנה,לענייןתקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,כךשבמקום"40%"יבוא"25%"ר"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'216(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(-מס'3

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראות3ר
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-32020,בסעיף1,בסעיף 17בלחוקהביטוח

הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-5  41,המובאבו-

עובדששולמהלומקדמהואינוזכאילתוספתלמענק, )ד(
לאיידרשלהשיבבשלכךאתסכוםהמקדמהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולםמקדמה)ה( )1(
לפיאותוסעיףקטן-

למישהיהזכאילדמיאבטלהלפיהוראות )א(
אחד כל בעד הלאומי, הביטוח לחוק ז' פרק
מהחודשיםאפרילעדיולי2020,במלואו,לרבות
בעד כאמור אבטלה לדמי זכאי היה שלא מי
סעיף הוראות בשל רק התקופה אותה מלוא
172לחוקהאמור,ולמעטמישבתקופההאמורה
הייתהלוהכנסהמעבודהאוממשלחידכאמור
בסעיף176לאותוחוקשנוכתהמדמיהאבטלה

המגיעיםלולפיהוראותאותוסעיף;

למישהגישאתהתביעהלקבלתמענקלפי )ב(
פרקזהבעדעבודתובשנתהמס 201,אחרייום

ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ר

לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
האמור התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע
זו )1()א(;אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה בפסקה
לאיעשהבושימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאי

האמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבור

עלאףהאמורבסעיפים2,1ו־6ב,עובדשקיבלהכנסת )ו(
עבודהמקרובוכהגדרתובפסקה)1(להגדרה"קרוב"בסעיףפפ
לפקודה,יהיהזכאילמענקבעדכלחודשמהחודשיםאפריל
עדדצמברבשנתהמס2020,בשיעורשל62%מהמענקשהיה
זכאילובעדחודשיםאלה,אילולאקיבלאתשכרהעבודה

מקרובור";

בסעיף17)ב()1(,בסופויבוא"הוראותסעיף6דיחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלגבי )2(
עצמאי"ר

התש"ף-2,22020ר שעה(, )הוראת החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית בחוק
בסעיףפ)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא:

תיקוןחוקהתכנית
לסיועכלכלי)נגיף

הקורונההחדש(
)הוראתשעה(-

מס'2 עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנת 201אינועולה ")ג(
על300אלףשקליםחדשים,יקראואתאותהפסקתמשנה,לענייןתקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,כךשבמקום"40%"יבוא"25%"ר"

בחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראות3ר
מיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-32020,בסעיף1,בסעיף 17בלחוקהביטוח

הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-5  41,המובאבו-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)נגיף

הקורונההחדש
-הוראתשעה

-תיקוןמס'216(
)הוראותמיוחדות

לענייןביטוח
אבטלה(-מס'3

ס"חהתש"ף,עמ'פ 2;התשפ"א,עמ'30ר 2

ס"חהתש"ף,עמ'210;התשפ"א,עמ'33ר 3

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 4
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)ג(,במקום"היוםשבומסתיימתהתקופההקובעת"יבוא"יוםי"ב בסעיףקטן )1(
בתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(,";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיף163)א(,מבוטחשהגישלמוסדתביעהלדמיאבטלה ")ד(
בעדתקופהשחלהביןיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(וביןהיום
שבומסתיימתהתקופההקובעתולאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהכמחוסר
עבודהאושנרשםכאמוראךמידעבדברהרישוםלאהתקבלבמוסד,יראואותו
כמובטללפיאותוסעיףלענייןזכאותלדמיאבטלהמיוםהגשתהתביעהלדמי
אבטלהלמוסדאומיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(,לפיהמאוחר,

ובלבדשהתקיימובושניאלה:

באותה מועסק היה לא כי המוסד דעתושל הוכיחלהנחת הוא )1(
תקופה;

לשכתשירותהתעסוקהלאהודיעהלמוסדכיהמבוטחסירבלקבל )2(
עבודהמתאימהשהוצעהלוכאמורבסעיף166)ד(,אוכיחדללהיותמוכן

ומסוגללעבודהבמקצועואובכלעבודהאחרתהמתאימהלור

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,מבוטחשהגישאתהתביעהכאמורבאותו )ה(
סעיףקטןבתוך14ימיםמיוםהפסקתהעסקתויראואותוכמובטללפיאותוסעיף
קטןמיוםהפסקתההעסקה,אולםהמוסדרשאילראותבמבוטחכמובטללפיאותו
סעיףקטןמיוםהפסקתהעסקתואףאםבמועדהגשתתביעתוחלפויותרמ־14
ימיםמיוםהפסקתהעסקתואםלדעתהמוסדהתקיימונסיבותהמצדיקותזאת,
והכוללענייןדמיאבטלההמשולמיםבעדי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר

2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופההקובעתר"

תיקוןחוקהתכנית
לסיועכלכלי)נגיף
הקורונההחדש-

מענקחד־פעמי(
)הוראתשעה

ותיקוניחקיקה(

)נגיףהקורונההחדש-מענקחד־פעמי()הוראתשעה4ר בחוקהתכניתלסיועכלכלי
ותיקוניחקיקה(,התש"ף-52020)להלן-חוקמענקחד־פעמי(,בסעיף5)א()2(,בסופויבוא
"למעטאםהיהזכאיבעדחודשיולי2020לגמלהאולתשלוםמהמפורטיםבפסקאות

)1(עד)5(לסעיף4)א(;"ר

תחילתושלסעיף5)א()2(לחוקמענקחד־פעמי,כנוסחובחוקזה,ביוםתחילתושלחוק5רתחילה
מענקחד־פעמיר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ף,עמ'326ר 5
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