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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, 
התש"ף-2020

בחוקזה-1צהגדרות

"הוצאתעובדלחופשהללאתשלום"-הוצאתעובדלחופשהללאתשלוםביוזמת
המעסיקלתקופהרצופהשל0צימיםלפחות;

"חוקהבטחתהכנסה"-חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-11980;

התפרצות החלה 2019 דצמבר חודש במהלך  כללי
קורונה מנגיף הנגרמת COVID-19 המחלה 
SARS-CoV-2)להלן-נגיףהקורונה(צביוםט"ובאדר
התש"ף)11במרס2020(הכריזארגוןהבריאותהעולמיעל
המחלההנגרמתמנגיףהקורונהכעלמגפהעולמית,צעד
חריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתצנגיףהקורונההוא
נגיףחדש,שהאוכלוסייהלאפיתחהחסינותנגדו,ועדיין
איןחיסוןשבאמצעותוניתןלמנועאתהתפשטותהמחלהצ
מדרכי הפרשות ידי על לאדם מאדם עוברת המחלה
רפואי טיפול לה אין שיעול(, או עיטוש )כגון הנשימה
ידועוהיאעלולהלגרוםלתחלואההמוניתמשמעותית
וכןלתמותהצבהעדרחיסוןאודרכימניעהאחרות,הדרך
לצמצםאתסיכוייהדבקהוהתפשטותשלהנגיףהיאעל
ידיצמצוםמגעביןאנשים)״ריחוקחברתי״(,בידודשל
בה,והימנעות במחלהושלמישנחשדכחולה החולים

מהתקהלותצ

ביוםא'בשבטהתש"ף)27בינואר2020(הכריזשר
הבריאותבהתאםלסמכותולפיסעיף20)1(לפקודתבריאות
העם,1940,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה
לבריאותהציבור)י"פהתש"ף,עמ'78צצ(צבהמשךלהכרזהזו
הוטלוהגבלותמשמעותיות,ביןהשאר,עלפתיחתמקומות
עבודהמסוימיםוכןעלהתייצבותשלעובדיםבמקומות
עבודתם,לצורךצמצוםההדבקהוהתפשטותהנגיף,בין
השאר,בתקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקום
החדש(, הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה
התש"ף-2020צהגבלותאלההשפיעועלהאפשרותלקיים
שגרתעבודהרגילהוכןהביאולירידהבצריכתמוצרים
ואספקתשירותיםצבעקבותזאת,מעסיקיםרביםהוציאו
אתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאו,לחלופין,פיטרואת
עובדיהםצמנתונישירותהתעסוקהעולהכימתחילתחודש
מרסנרשמוכמיליוןושבעיםאלףדורשיעבודהחדשיםצ
רובםהמכריעשלדורשיהעבודה)כ־88%(הםעובדים
שהוצאולחופשהללאתשלוםלתקופהשל0צימיםאויותרצ

)2020 באפריל 19( התש"ף בניסן כ"ה מיום החל
הממשלההחלהלהסיראתהמגבלותשהוטלועלהמשק,
לשוב החל המשק ורוב משמעותי, באופן לצמצמם או

בהדרגהלפעילותסדירהצלמרותזאת,עדייןנותרמספררב
שלדורשיעבודהרשומיםבשירותהתעסוקהשלאנקלטו
חזרהבשוקהעבודהצככלשהתקופהשבהדורשעבודה
נותרמחוץלמעגלהעבודהמתארכת,כךקטניםסיכוייו
לחזורולהשתלבשובבשוקהעבודהצבנוסף,הימצאותם
שלמספרעובדיםרבמחוץלשוקהעבודהפוגעתבתוצר,

בהכנסותובצמיחהשלמדינתישראלצ

כדילזרזאתחזרתםשלדורשיהעבודהלשוקהעבודה
ולצמצםאתהפגיעהבמשק,מוצעלהעניקתמריץכספי
למעסיקיםאשריקלטואויחזירולעבודהעובדיםאשר
הוצאומשוקהעבודהבתקופתהמשבראובסמוךלתחילתה
ולאהשתלבומחדשבשוקהעבודהצמענקזהיפחיתאת
עלויותהעסקתעובדיםאלהבעבורהמעסיקיםגםבתקופה
שבהאיןודאותבשווקים,ויתמרץאתהמעסיקיםלקלוט

ולהעסיקאתהעובדיםבחודשיםהקרוביםצ

מוצעלהגדיראתהמונחיםהעיקרייםהמשמשים  סעיף 1
לקביעתהזכאותלמענקלפיהצעתחוקזוצ 

להגדרה "מעסיק" - הצעתהחוקמבקשתכאמורלקבוע
חזרה עובדים שיקלטו מעסיקים בעבור למענק זכאות
למעגלהתעסוקהצעםזאת,מוצעלהחריגמזכאותלמענק
לפיחוקזהאתהמדינהוכןגופיםהמזוהיםבאופןמלא
עםהמדינהאוהנתמכיםעלידה,במישריןאובעקיפין,
ושסכוםההשתתפותשלהמדינהבתקציבםעולהעל25%,
וכןגופיםשלממשלהבעלותמלאהאוחלקיתבהםצזאת,
מתוךתפיסהשגופיםאלהנשעניםבדרךזואואחרתעל
תמיכהמהמדינהולכןהםאינםמתמודדיםבעצמםעם

כוחותהשוקצ

לענייןחברותממשלתיות,הרישקייםשוניביןחברות
ממשלתיותלחברותעסקיותרגילותבשלבעלותהמדינה
למעורבות שיש והתרומה כאלה בשיעורים במניותיהן
מכיוון הוחרגה מעורבת חברה פעילותןצ על הממשלה
שאינהממשלתיתולמדינהאיןכוחרבבאסיפתההכללית,

כךשהיאמתמודדתבעצמהעםכוחותהשוקצ

להגדרה "מצבת עובדים" לחודש מסוים-המנגנוןהמוצע
הגידול את בוחן המענק חישוב לצורך החוק בהצעת
במצבתהעובדיםאצלהמעסיקבחודשיםהמזכיםלמענקצ

ס"חהתשמ"א,עמ'0צצ 1
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"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985צ;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-41977;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט-51949; )1(

ביתספרשחלעליוחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-61969,המספקחינוך )2(
על־תיכוני,שבמסגרתוהואמכשיראתתלמידיולקראתבחינותממשלתיותאו

לקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

15לחוקשירותהתעסוקה, "המנהל"-מנהלשירותהתעסוקהכמשמעותובסעיף
התשי"ט-71959;

"מעסיק"-למעטאחדמאלה:

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,למעטחברהמעורבת )2(
כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-81975;

גוףנתמךכהגדרתובסעיף2צלחוקיסודותהתקציבשהממשלהמשתתפת )צ(
בתקציבו,במישריןאובעקיפין,ושסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת

2019,עמדעל25%לפחות;

קופתחולים; )4(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )5(

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985צ;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-41977;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט-51949; )1(

ביתספרשחלעליוחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-61969,המספקחינוך )2(
על־תיכוני,שבמסגרתוהואמכשיראתתלמידיולקראתבחינותממשלתיותאו

לקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

15לחוקשירותהתעסוקה, "המנהל"-מנהלשירותהתעסוקהכמשמעותובסעיף
התשי"ט-71959;

"מעסיק"-למעטאחדמאלה:

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,למעטחברהמעורבת )2(
כהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-81975;

גוףנתמךכהגדרתובסעיף2צלחוקיסודותהתקציבשהממשלהמשתתפת )צ(
בתקציבו,במישריןאובעקיפין,ושסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת

2019,עמדעל25%לפחות;

קופתחולים; )4(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )5(

לכן,מוצעלקבועכימצבתהעובדיםאשרתילקחבחשבון
מספר את תכלול מסוים בחודש המענק חישוב לצורך
העובדיםאצלמעסיק,בניכויהעובדיםשפוטרואושהיו
בחופשהללאתשלוםבאותוחודש,ביןאםהועסקוכל
החודשאורקבחלקוצניכויקבוצתעובדיםזונדרשתכדי
לקבלתמונתמצבמדויקתשלמצבתהעובדיםשלהמעסיק

בתקופהשבהנבחנתזכאותולמענקצ

תעסוקה לעודד מטרה מתוך להגדרה "עובד מזכה" -
המענק כי לקבוע מוצע האבטלה, שיעור את ולהפחית
יינתןבעדעובדשהואתושבישראלבלבדצמטעםזהמוצע
להחריג,ביןהשאר,עובדיםזרים,כהגדרתםבחוקעובדים
תלויה בישראל זר עובד של ששהותו מכיוון וכן זרים,

בקיומהשלעבודהעבורומלכתחילהצ

העובד שמקבל שההכנסה לקבוע מוצע בנוסף,
ממעסיקוהיאכזוהנכללתבגדרההכנסותהמתחייבות
במסלפיסעיף2)2(לפקודתמסהכנסהוכיאכןנוכהמס

משכרושלהעובד,ככלשהניכוימתחייבצלבסוף,נדרש
ששכרושלהעובדלאיפחתמהסכוםהמזערי)ראולהלן

הגדרתשכרמזערי(צ

קבוצות את זו הגדרה במסגרת לקבוע מוצע עוד
העובדיםשיזכואתהמעסיקבמענקבעבורקליטתם,ואלה

הם:

שירות בלשכת עבודה כדורש שנרשם מי  1צ
התעסוקהוהתייצבבלשכהבתקופהשביןיום1בינואר
במועד החל עבד ולא 2020 בפברואר 29 יום לבין 2020
יחול האמור 2020צ באפריל 0צ יום עד כאמור רישומו
רקלגבימישביןגיל18לביןגילפרישתחובהמעבודהצ
המשותףלחבריקבוצהזוהואההנחהשגםלפנימשבר
לא המשבר פרוץ ועם עבודה, דורשי היו הם הקורונה
התאפשרהחזרתםלעבודהצעלכן,מוצעלכלולבקבוצת
העובדיםהמזכיםלמענקאתאלהשנרשמוכדורשיעבודה
החלמיום1בינואר2020ולאמצאועבודה,כדילעודד

ס"חהתשנ"ה,עמ'210צ 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60צ צ

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 4

ס"חהתש"ט,עמ'287צ 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'180צ 6

ס"חהתשי"ט,עמ'2צצ 7

ס"חהתשל"ה,עמ'2צ1צ 8
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מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,ושסכום )6(
השתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,עמדעל25%לפחות;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח- )7(
91958,אומוסדשניתנהלותעודתהיתרמאתהמועצהלהשכלהגבוההלפי

סעיף21אלחוקהאמור,שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,
ושסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,עמדעל25%לפחות;

"מצבתעובדים",לחודשמסוים-מספרהעובדיםשהועסקואצלאותומעסיקבאותו
חודש,כולואוחלקו;לענייןזהלאיובאובחשבוןעובדיםשפוטרואושהיו

בחופשהללאתשלום,באותוחודש,כולואוחלקו,שאינםעובדיםמזכים;

"עובדמזכה"-עובדשמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואתושבישראל,לרבותתושבישראלבאזורכהגדרתובסעיף78צלחוק )1(
הביטוחהלאומי,העובדאצלמעסיק,בישראלאובאזור;

שכרואצלהמעסיקבעדכלחודששבשלומתבקשמענקלפיחוקזה,הוא )2(
בגובההשכרהמזערילפחות;

הכנסתומהמעסיקמתחייבתבמסלפיסעיף2)2(לפקודה,והמעסיקניכהמס )צ(
משכרובהתאםלהוראותסעיפים164ו־166לפקודה,אםניכויכאמורמתחייב

לפיאותםסעיפים;

מתקייםלגביואחדמאלה: )4(

מלאולו18שניםוהואטרםהגיעלגילפרישהכמשמעותובחוקגיל )א(
פרישה,התשס"ד-102004,ומתקייםלגביואחדמאלה:

הואנרשםכדורשעבודהוהתייצבבלשכתשירותהתעסוקה )1(
בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםג'באדר
התש"ף)28בפברואר2020(,ולאעבדהחלבמועדרישומוכאמורעד
יוםו'באיירהתש"ף)0צבאפריל2020(;לענייןזה,"התייצבבלשכת
שירותהתעסוקה"-אלאאםכןהתייצבותוכאמורלאנדרשה
לצורךהכרהכדורשעבודה,בהתאםלהוראותהמנהללפיחוק

שירותהתעסוקה,התשי"ט-111959;

המדובר אלהצ עובדים של גם התעסוקה למעגל חזרה
שניתן כפי אקטיבי, באופן עבודה שדרשה באוכלוסייה
משבר לפני התעסוקה, בשירות מהתייצבותה ללמוד
כי לקבוע מוצע זאת, עם לזהותהצ ניתן ואשר הקורונה
את יראו התעסוקה בלשכת ההתייצבות דרישת לעניין
מישהתייצבותולאנדרשהלצורךהכרהכדורשעבודה
בהתאםלהוראותמנהלשירותהתעסוקה)להלן-המנהל(,
למשל,בעקבותסגירתהסניפיםבעקבותמשברהקורונה,

גםכדורשעבודהאקטיביצ

תשלום ללא לחופשה הוצא או שפוטר מי 2צ
לתקופהשל0צימיםאויותר,בתקופהשביןיום1במרס
2020לביןיום0צבאפריל2020,ובלבדשהואבן18ומעלה

ועדגילפרישתחובהוכןעבדאצלאותומעסיקשפיטר
אותואוהוציאאותולחופשהללאתשלוםבחודשפברואר
2020לפחותצזוהיהקבוצההעיקריתשלדורשיהעבודה
החדשיםבעקבותמשברהקורונה)כ–88%מדורשיהעבודה
הרשומים(,ועלכןזוהיהקבוצההעיקריתוהמשמעותית
מקבל גם חלקה ואשר המענק, לקבלת רלוונטית אשר
)צ(שלהלןצלעניין קצבאותאותשלומיםכאמורבפסקה
להוכחת מסלולים שני לקבוע מוצע זו עובדים קבוצת

היותםעובדיםמזכים:

עובדיםשנרשמובמהלךהתקופההמנויה )א(
בסעיףבלשכתשירותהתעסוקהוהצהירוכיאכן
פוטרואוהוצאולחופשהללאתשלום-יראו

ס"חהתשי"ח,עמ'191צ 9

ס"חהתשס"ד,עמ'46צ 10

ס"חהתשי"ט,עמ'2צצ 11
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הואפוטראוהוצאלחופשהללאתשלוםבתקופהשמיוםה' )2(
באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)0צבאפריל
2020(,ועבדאצלאותומעסיקשפיטראותואושהוציאולחופשה

ללאתשלוםבחודשפברואר2020;לענייןפסקתמשנהזו-

יראועובדשנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעדיוםו' )1(
באיירהתש"ף)0צבאפריל2020(,והצהירשפוטראוהוצא
לחופשהללאתשלום,כמישפוטראוהוצאלחופשהללא

תשלום,לפיהעניין,אלאאםכןהוכחאחרת;

יראועובדשלאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעד )2(
המועדהאמורבפסקה)1(,כמישפוטראוהוצאלחופשהללא
תשלום,לפיהעניין,אםשוכנעהמנהלכיהעובדאכןפוטר

אוהוצאלחופשהללאתשלוםעדהמועדהאמור;

הואזכאילמענקהסתגלותלפיתקנותמענקהסתגלותמיוחד,בעד )ב(
חודשמאי2020;

הואזכאילגמלתהבטחתהכנסהלפיחוקהבטחתהכנסה,בעדחודש )ג(
מאי2020;

ז' הואזכאילדמיאבטלהבעדחודשמאי2020לפיהוראותפרק )ד(
לחוקהביטוחהלאומי,לרבותבשלכךשהוארכהלגביותקופתהתשלום

המרביתלדמיאבטלהלפיהוראותהפרקהאמור;

הואפוטראוהוצאלחופשהללאתשלוםבתקופהשמיוםה' )2(
באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)0צבאפריל
2020(,ועבדאצלאותומעסיקשפיטראותואושהוציאולחופשה

ללאתשלוםבחודשפברואר2020;לענייןפסקתמשנהזו-

יראועובדשנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעדיוםו' )1(
באיירהתש"ף)0צבאפריל2020(,והצהירשפוטראוהוצא
לחופשהללאתשלום,כמישפוטראוהוצאלחופשהללא

תשלום,לפיהעניין,אלאאםכןהוכחאחרת;

יראועובדשלאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעד )2(
המועדהאמורבפסקה)1(,כמישפוטראוהוצאלחופשהללא
תשלום,לפיהעניין,אםשוכנעהמנהלכיהעובדאכןפוטר

אוהוצאלחופשהללאתשלוםעדהמועדהאמור;

הואזכאילמענקהסתגלותלפיתקנותמענקהסתגלותמיוחד,בעד )ב(
חודשמאי2020;

הואזכאילגמלתהבטחתהכנסהלפיחוקהבטחתהכנסה,בעדחודש )ג(
מאי2020;

ז' הואזכאילדמיאבטלהבעדחודשמאי2020לפיהוראותפרק )ד(
לחוקהביטוחהלאומי,לרבותבשלכךשהוארכהלגביותקופתהתשלום

המרביתלדמיאבטלהלפיהוראותהפרקהאמור;

אותםכמישפוטרואוהוצאולחופשהכאמור
בתקופההאמורהאלאאםכןהוכחאחרת;

שירות בלשכת נרשמו שלא עובדים )ב(
של דעתו את להניח יידרשו - התעסוקה
מנהלשירותהתעסוקהכיהםפוטרואוהוצאו
לחופשהללאתשלוםבתקופההאמורהוהמנהל

יכריעבבקשתםצ

מהתשלומים אחד את לקבל שזכאי מי צצ
המפורטיםלהלן:

מענקהסתגלותלפיתקנותשעתחירום )א(
)נגיףהקורונההחדש()מענקהסתגלותמיוחד
לבני67ומעלה(,התש"ף-2020,בעדחודשמאי
2020צתקנותאלהקבעומתןמענקלמישמלאו
לו67שנים,עבדבתקופהרצופהשלצחודשים
ומעלה,ועבודתוהופסקהאושהוצאלחופשה
1צ 2020עדיום 1במרס ללאתשלוםביןיום
במאי2020צהמדוברבעובדיםבגילאי67ומעלה
אשרעבודתםהופסקהבעקבותמשברהקורונהצ
אםעובדיםאלהזכאיםלמענקבשלחודשמאי,
משמעותהדברהיאשטרםחזרולעבודה,ועל
גם מתקיימת העסקה עידוד של התכלית כן

לגביהםצ

גמלתהבטחתהכנסהבעדחודשמאי2020צ )ב(
גמלתהבטחתהכנסההיאחלףהכנסהמעבודה,

מבחן של בקיומו השאר, בין מותנית, כן ועל
הגמלה מקבל אכן כי מבטיח אשר תעסוקה,
אינועובדבאותוחודששבוקיבלגמלהכאמורצ
לכן,מוצעלעודדאתהעסקתהשלאוכלוסייה
זו,גםכדילענותעלהתכליתהקיימתבבסיס
גמלתההכנסה,וגםבשלהתכליותהחיוביות
הקיימותבשילובבמעגלהעבודהעלפניקבלת
גמלהחודשיתציודגשכיקבוצהזוממילאחייבת

ברישוםדורשיעבודהבשירותהתעסוקהצ

דמיאבטלהבעדחודשמאי2020צמישפוטר )ג(
בתקופתהקורונהוהשליםתקופתאכשרה,או
משבר תקופת בעת אבטלה לדמי זכאי היה
לתשלום זכאי יהיה פקעה, וזכאותו הקורונה

בעדחודשמאי2020צ

עודמוצעלקבועכיהזכאותלמענקלאתינתןבעד
העסקתקרובימשפחהוכןבעדקליטתושלבעלהעסק
כעובד,זאתלנוכחקשייהבדיקהשאכןמדוברבהעסקה
״אותנטית״;בעדהעסקהשלחבראגודהשיתופיתהעובד
באגודהאומחליפובאגודההשיתופית,זאתמכיווןשלא
מתקיימיםבאגודהשיתופיתיחסיעובד-מעבידרגילים;או
בעדעובדשכברשולמובעדולמעסיקכספיםמהמדינה
כדי וזאת מקצועית, הכשרה או תעסוקה עידוד לצורך

למנועתשלוםכפוללעידודהעסקהשלאותועובדצ
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לאמתקייםלגביואחדמאלה: )5(

בעל קרובושלהמעסיק,ולענייןתאגיד-הוא הואהמעסיקאו )א(
השליטהבתאגידאוקרובושלמנהלהתאגידאושלבעלהשליטהבו;

לענייןזה-

"קרוב"-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חם,חמות,נכדאו

נכדה,לרבותקרובכאמורשהואשלוב;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-121968;

האגודות בפקודת כמשמעותה שיתופית באגודה חבר הוא )ב(
השיתופיותצ1ועובדבאגודה,אושהואמחליףחברבאגודהשיתופית

בעבודתובאגודה;

הואעובדזרכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-141991; )ג(

שולמובעדולמעסיקמהמדינה,כספיםלצורךעידודתעסוקהאו )ד(
הכשרהמקצועיתבעדהחודששבשלומתבקשהמענק;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה15;

"שכר"-רכיביהשכרהמובאיםבחשבוןלחישובשכרמינימוםכאמורבסעיףצלחוק
שכרמינימום,התשמ"ז-161987;

"השכרהמזערי"-00צ,צשקליםחדשים,ולענייןעובדשמשתכרשכרמינימוםמותאם
-1,875שקליםחדשים,ובלבדשהמעסיקאוהעובדהציגואישורהמעידעל
החלטהלמתןשכרמינימוםמותאםלאותועובדבהתאםלסעיף4לתקנותשכר

מינימוםמותאםלעובדעםמוגבלות;

"שכרמינימוםמותאם"-כמשמעותובתקנה4לתקנותשכרמינימום)שכרמותאם
לעובדעםמוגבלותבעליכולתעבודהמופחתת(,התשס"ב-172002)בחוקזה-

תקנותשכרמותאםלעובדעםמוגבלות(;

"תחילתעבודה",שלעובד-אחדמאלה,לפיהעניין-

היוםהראשוןלעבודתהעובדאצלהמעסיק; )1(

היוםהראשוןשבוחזרהעובדשהוצאלחופשהללאתשלום,לעבודהאצל )2(
המעסיק;

- מותאם״ מינימום  ו״שכר  מזערי"  "השכר  להגדרות 
מוצעלקבועכימענקיינתןרקאםהעובדישתכרלפחות
00צ,צשקליםחדשיםבכלחודששבשלומבוקשהמענק,
וזאתכדילכלולגםעובדיםבמשרהחלקיתלתוךמעגל
התעסוקהצעודמוצעלקבועכיבעדעובדיםאשרנקבע
להםשכרמינימוםמותאםכהגדרתובתקנותשכרמינימום
עבודה יכולת בעל מוגבלות עם לעובד מותאם )שכר
מופחתת(,התשס"ב-2002,יעמודהשכרהמזעריעלסכום

חדשים, שקלים 1,875 שהוא חודשית, לפעימה המענק
וזאתכדילמנועמצבשבומעסיקיקבלמענקגבוהיותר
מעלותההעסקהשלהעובד,ובכךלאיהיהתמריץאמיתי

להעסקה,אלארווחלמעסיקבלבדצ

להגדרה "תחילת עבודה", של עובד-מוצעלקבועאת
מועדתחילתהעבודהשלהעובדבחודששבומבוקשבעדו
מענק,ביוםהראשוןשבוהשתלבהעובדהמזכהבעבודה,

ס"חהתשכ"ח,עמ'4צ2צ 12

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(6צצצ צ1

ס"חהתשנ"א,עמ'112צ 14

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 15

ס"חהתשמ"ז,עמ'68צ 16

ק"תהתשס"ב,עמ'460צ 17
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)נגיףהקורונההחדש()מענק "תקנותמענקהסתגלותמיוחד"-תקנותשעתחירום
הסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-182020צ

זכאותלמענק-
הוראתשעה

מעסיקיהיהזכאילמענקכאמורבסעיףצ,אםמתקיימיםלגביוכלאלה)בחוקזה-2צ
מעסיקזכאי(:

הואדיווחלרשותהמסיםבישראלעלפתיחתעסקועדיוםד'באדרהתש"ף)29 )1(
בפברואר2020(ולאדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקועדיוםח'בסיוון

התש"ף)1צבמאי2020(;

לענייןמעסיקשהיהחייבבניהולפנקסיםלפיסעיף0צ1לפקודה,לשנתהמס )2(
2019-הואניהלםצ

למעסיקזכאיישולםמענקחודשיבשלכלאחדמהחודשיםיוניעדספטמבר2020,בעדצצתשלוםהמענק
כלעובדמזכהשהועסקאצלוכמפורטבפסקאותשלהלן,בסכוםהאמורבהן,לפיהעניין:

בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםלגביוכלאלה-875שקליםחדשים: )1(

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודש )א(
אפריל2020;

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשמאי2020; )ב(

בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםלגביוכלאלה-1,875שקליםחדשים: )2(

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודשמאי )א(
2020;במנייןמצבתהעובדיםלחודשמאי2020יובאובחשבוןגםכלהעובדים

המזכיםכאמורבפסקה)1(;

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשיוני2020,בחודשיולי2020, )ב(
בחודשאוגוסט2020אובחודשספטמבר2020;

)נגיףהקורונההחדש()מענק "תקנותמענקהסתגלותמיוחד"-תקנותשעתחירום
הסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-182020צ

מעסיקיהיהזכאילמענקכאמורבסעיףצ,אםמתקיימיםלגביוכלאלה)בחוקזה-2צ
מעסיקזכאי(:

זכאותלמענק-
הוראתשעה

הואדיווחלרשותהמסיםבישראלעלפתיחתעסקועדיוםד'באדרהתש"ף)29 )1(
בפברואר2020(ולאדיווחלרשותהמסיםבישראלעלסגירתעסקועדיוםח'בסיוון

התש"ף)1צבמאי2020(;

לענייןמעסיקשהיהחייבבניהולפנקסיםלפיסעיף0צ1לפקודה,לשנתהמס )2(
2019-הואניהלםצ

למעסיקזכאיישולםמענקחודשיבשלכלאחדמהחודשיםיוניעדספטמבר2020,בעדצצ
כלעובדמזכהשהועסקאצלוכמפורטבפסקאותשלהלן,בסכוםהאמורבהן,לפיהעניין:

תשלוםהמענק

בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםלגביוכלאלה-875שקליםחדשים: )1(

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודש )א(
אפריל2020;

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשמאי2020; )ב(

בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםלגביוכלאלה-1,875שקליםחדשים: )2(

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודשמאי )א(
2020;במנייןמצבתהעובדיםלחודשמאי2020יובאובחשבוןגםכלהעובדים

המזכיםכאמורבפסקה)1(;

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשיוני2020,בחודשיולי2020, )ב(
בחודשאוגוסט2020אובחודשספטמבר2020;

המעסיק אצל העובדלעבוד שבוחזר הראשון ביום או
לאחרשהוצאלחופשהללאתשלוםצ

מוצעלקבועאתתנאיהזכאותלמעסיקשיבקש  סעיף 2
לקבלאתהמענקלפיהחוקצהתנאיםמבטיחים, 
ביןהשאר,שמדוברבמעסיקשעסקופעילבמשךחודשיים
לפחותטרםהמועדהאפשריהראשוןלקבלתמענק,וזאת
של כלכלית פעילות של קיומה לוודא ניתן שיהיה כדי
העסק,וכןכיהמעסיקניהלפנקסיםלפיסעיף0צ1לפקודה

אםחלהעליוחובהלעשותכןצ

כדילוודארציפותהעסקהשלהעובדולשמר  סעיף 3 
המענק סכום את לחלק מוצע תעסוקתו, את 
של העסקתו מחודשי אחד כל בעבור פעימות לארבע
עוד 2020צ ספטמבר עד 2020 יוני שבין בתקופה העובד
שנוספו עובדים בעד רק יינתן המענק כי לקבוע מוצע
למצבתהעובדיםשלהמעסיק,כדילהבטיחשמעגלדורשי
העבודהיצטמצםוכדילמנועפיטוריעובדיםלצורךקליטת

עובדיםאחריםהמזכיםבמענקצ

לסעיףצ)1(מוצעלקבועכימעסיקשקלטעובדמזכה
בחודשמאי2020,יהיהזכאילמענקחודשינמוךיותרבשל

כלחודשיהעסקתוממועדזה,וזאתמאחרשבמקרהזה
המענקרקמסייעלמעסיקלשמורעלרציפותההעסקהשל

עובדשהועסקלפניכניסתהחוקהמוצעלתוקףצ

לסעיףצ)2(מוצעלקבועכימעסיקשקלטעובדבחודש
יוני2020ואילך,יהיהזכאילמענקהחודשיהנקובבסעיף,
וזאתכדילתמרץאותולקלוטעובדיםחדשיםועלמנת
לסייעלולשמורעלרציפותהעסקתםצעודמוצעלקבועכי
עובדיזכהאתהמעסיקבמענק,אםהעובדהתקבללעבודה
אושבמחופשהללאתשלוםלאיאוחרמהיוםה–15בחודש,
בחודשהעבודההראשוןלעבודתו,ועבדברצףעדתוםאותו
החודש,לפחותצעודמוצעלקבוע,כילגביפסקהזו,חישוב
מצבתהעובדיםאצלהמעסיקיביאבחשבוןגםאתהעובדים

המזכיםשנקלטובחודשמאי2020צ

עובד בין המשולם המענק בגובה להבחנה הטעם
שנקלטבחודשמאי2020לביןעובדשנקלטבמהלךחודש
יוני2020,הואעוצמתהתמריץהכלכליהנדרשלמעסיקצ
במהלךהחודשיםאפרילומאיהוסרורובהמגבלותעל
עשו עובדיהם את שהחזירו ומעסיקים המשק פעילות
את להעסיק להם חזרהוהשתלם שפעילותם כיוון זאת
עובדיהםצלאותםמעסיקיםהמענקניתןכדילהבטיחאת

ק"תהתש"ף,עמ'8צ9צ 18
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בחודשהראשוןלעבודתוהואהחללעבודלאיאוחרמהיוםה־15באותו )ג(
חודשועבדאצלהמעסיקברציפותעדתוםאותוחודשלפחותצ

מענקבעדעובד
מזכההמועסק

אצליותרממעסיק
אחד

מענקבעדעובדמזכההמועסקאצליותרממעסיקאחד,ישולםלמעסיקזכאיהמשלם4צ
לעובדהמזכהאתהשכרהגבוהביותר,בהתאםלהצהרתהעובדלפיסעיף5)ג()בסעיף

זה-המעסיקהעיקרי(צ

בקשהלקבלת
מענק

מעסיקזכאייגישלמנהלבקשהלקבלתמענקבהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(5צ )א(
)בסעיףזה-בקשהלמענק(,לגביכלאחדמהחודשיםכאמורבסעיףצשלגביהםמתבקש

המענק,לאיאוחרמ־60ימיםמתוםאותוחודשצ

בקשהלמענקתכלולהצהרהשלהמעסיקעלכלאלה: )ב(

לענייןמעסיקשהואחברה-מספרהחברה)ח"פ(ותיקהניכוייםשלהחברה, )1(
ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיק;

קיומםשלתנאיהזכאותלמענקכאמורבסעיף2; )2(

מספרהעובדיםאצלושפוטרואושהוצאולחופשהללאתשלוםבחודש )צ(
שלגביומתבקשהמענק;

שםהעובדהמזכהשבעדומתבקשהמענק)בסעיףקטןזה-העובד(; )4(

מספרהזהותשלהעובד; )5(

מועדתחילתהעבודהשלהעובדאצלהמעסיק; )6(

כישכרוהחודשישלהעובדהואבגובההשכרהמזערילפחות,ואםמשולם )7(
לושכרמינימוםמותאם-יצרףגםאישורהמעידעלהחלטהלמתןשכרמינימום
מותאםלאותועובדבהתאםלסעיף4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעם

מוגבלות;

אםהעובדמועסקבמשרהמלאהאוחלקית; )8(

כילאמתקייםלגביהעובדהאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדמזכה"; )9(

רציפותהעסקתםבתקופההקרובהשבהעדייןישחוסר
עדיין כיום אשר עובדים זאת, לעומת בשווקיםצ ודאות
לאחזרולמעגלהעבודהנדרשיםלתמריץגדוליותרכדי
לעודדאתהמעסיקיםלקלוטאותםבתקופהזובשלחוסר
הוודאותבפעילותהמשקוכדילהקדיםאתחזרתם,ככל

האפשר,נוסףעלשמירהעלרציפותהעסקתםצ

מוצעלקבועכימענקבעדעובדמזכהשהועסק  סעיף 4 
למעסיק יינתן יותר, או מעסיקים שני אצל 
המשלםשכרגבוהיותרלאותועובד,בהתאםלהצהרת
העובדצזאת,כדילסייעלמעסיקהעיקריולמנועמצבשבו

העובדייאלץלקבועמיממעסיקיויהיהזכאילמענקצ

מוצעלקבועאתאופןהגשתהתביעהלקבלת  סעיף 5
המענקואתהפרטיםהדרושיםלצורךבחינתה, 
והמועדיםלהגשתהצהבקשהתוגשעלידיהמעסיקביחס
לכלאחדמהחודשיםשבשלהםמבוקשהמענקותכלול
פרטיםשוניםוהצהרהשלהמעסיקביחסלנכונותפרטים

אלהצעודמוצעלקבועכיהמענקישולםעלידירשות
המסיםבישראל,אלחשבוןהבנקשלהמעסיקשאתפרטיו

אישרבעתהגשתהבקשהצ

הפרטיםשאותםימלאהמעסיקבבקשתוהםאלה
בתנאים העובד ועמידת המעסיק עמידת על שיעידו
הקבועיםבחוקהמוצעלקבלתהמענק,כמומספרהעובדים,
על עולה החודשי השכר האם העבודה, תחילת מועד

השכרהמזערי,וכדומהצ

מוצעלקבועכיתנאילהגשתהבקשהלקבלתמענק
עלידיהמעסיקהואהגשתהצהרהעלידיהעובדשבעדו
מבוקשהמענק,הכוללתפרטיםאישייםשלהעובדופרטים

הנוגעיםלהעסקתוהרלוונטייםלבחינתהזכאותלמענקצ

עודמוצעלהסמיךאתהמנהללדרושמסירתפרטים
נוספיםמהמעסיקאומהעובד,ככלשאלהנדרשיםלצורך

הוכחתהתקיימותהתנאיםלקבלתהמענקצ
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הפרטים הם ישולםהמענק הואמאשרשפרטיחשבוןהבנקשאליו כי )10(
המעודכניםברשותהמסיםבישראל,ואםלאהיופרטיחשבוןהבנקמעודכנים
ברשותהמסיםבישראל-כיהואמתחייבלפנותלרשותהמסיםבישראלולעדכן

אתהפרטיםכאמורצ

תנאילהגשתבקשהלמענקבידימעסיקהואכיהעובדהמזכהשבעדומתבקש )ג(
המענק,הגישהצהרהבאמצעותאתרהאינטרנטשלשירותהתעסוקה,עלהפרטים
המפורטיםלהלןלגביוולגבימעסיקו,לפיהעניין,ואםהואמועסקאצליותרממעסיק

אחד-לגביהמעסיקהעיקרי:

שםהעובדהמזכה)בסעיףקטןזה-העובד(; )1(

מספרתעודתהזהותשלהעובד; )2(

מועדתחילתהעבודהשלהעובדאצלהמעסיק; )צ(

כישכרוהחודשישלהעובדהואבגובההשכרהמזערילפחות,ואםמשולם )4(
לושכרמינימוםמותאם-יצרףגםאישורהמעידעלהחלטהלמתןשכרמינימום
מותאםלאותועובדבהתאםלסעיף4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעם

מוגבלות;

האםהואמועסקבמשרהמלאהאוחלקית; )5(

כילאמתקייםלגביוהאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדמזכה"; )6(

)4()ב(להגדרה"עובדמזכה"-יצרף אםמתקייםלגביוהאמורבפסקה )7(
לבקשהמסמכיםהמעידיםעלפיטוריואוהוצאתולחופשהללאתשלוםבתקופה

האמורהבאותהפסקה;

אםהואמועסקבמקוםעבודהנוסף-שםהמעסיקהנוסףוציוןהמעסיק )8(
המשלםלעובדשכרגבוהיותר;

לענייןמעסיקשהואחברה-מספרהחברה)ח"פ(ותיקהניכוייםשלהחברה, )9(
ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיקצ

המנהלרשאילקבועפרטיםנוספיםשאותםיידרשמעסיקאועובדלכלולבבקשה )ד(
אובהצהרהלפיסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,ובלבדשהםנדרשיםלצורךהוכחתהתקיימות

התנאיםלקבלתמענקלפיחוקזהצ

קביעתזכאות
למענק

הגישמעסיקבקשהלמענק,יקבעהמנהלאומישהואהסמיכולכך)בסעיףזה6צ )א(
-המנהל(אתזכאותושלהמעסיקלמענקואתמספרהעובדיםהמזכיםבמענקוסכום

המענקבעדכלחודששלגביומתבקשהמענקצ

המנהלרשאי,ביוזמתואולפיבקשתהמעסיק,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיף )ב(
זה,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזוצ

החלטותהמנהללפיסעיףזהיינתנובכתב,לרבותבאופןמקוון,ויהיומנומקותצ )ג(

הפרטים ישולםהמענקהם הואמאשרשפרטיחשבוןהבנקשאליו כי )10(
המעודכניםברשותהמסיםבישראל,ואםלאהיופרטיחשבוןהבנקמעודכנים
ברשותהמסיםבישראל-כיהואמתחייבלפנותלרשותהמסיםבישראלולעדכן

אתהפרטיםכאמורצ

תנאילהגשתבקשהלמענקבידימעסיקהואכיהעובדהמזכהשבעדומתבקש )ג(
המענק,הגישהצהרהבאמצעותאתרהאינטרנטשלשירותהתעסוקה,עלהפרטים
המפורטיםלהלןלגביוולגבימעסיקו,לפיהעניין,ואםהואמועסקאצליותרממעסיק

אחד-לגביהמעסיקהעיקרי:

שםהעובדהמזכה)בסעיףקטןזה-העובד(; )1(

מספרתעודתהזהותשלהעובד; )2(

מועדתחילתהעבודהשלהעובדאצלהמעסיק; )צ(

כישכרוהחודשישלהעובדהואבגובההשכרהמזערילפחות,ואםמשולם )4(
לושכרמינימוםמותאם-יצרףגםאישורהמעידעלהחלטהלמתןשכרמינימום
מותאםלאותועובדבהתאםלסעיף4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעם

מוגבלות;

האםהואמועסקבמשרהמלאהאוחלקית; )5(

כילאמתקייםלגביוהאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדמזכה"; )6(

)4()ב(להגדרה"עובדמזכה"-יצרף אםמתקייםלגביוהאמורבפסקה )7(
לבקשהמסמכיםהמעידיםעלפיטוריואוהוצאתולחופשהללאתשלוםבתקופה

האמורהבאותהפסקה;

אםהואמועסקבמקוםעבודהנוסף-שםהמעסיקהנוסףוציוןהמעסיק )8(
המשלםלעובדשכרגבוהיותר;

לענייןמעסיקשהואחברה-מספרהחברה)ח"פ(ותיקהניכוייםשלהחברה, )9(
ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיקצ

המנהלרשאילקבועפרטיםנוספיםשאותםיידרשמעסיקאועובדלכלולבבקשה )ד(
אובהצהרהלפיסעיפיםקטנים)ב(או)ג(,ובלבדשהםנדרשיםלצורךהוכחתהתקיימות

התנאיםלקבלתמענקלפיחוקזהצ

הגישמעסיקבקשהלמענק,יקבעהמנהלאומישהואהסמיכולכך)בסעיףזה6צ )א(
-המנהל(אתזכאותושלהמעסיקלמענקואתמספרהעובדיםהמזכיםבמענקוסכום

המענקבעדכלחודששלגביומתבקשהמענקצ

קביעתזכאות
למענק

המנהלרשאי,ביוזמתואולפיבקשתהמעסיק,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיף )ב(
זה,אםהתגלועובדותחדשותאואםמצאכינפלהטעותבקביעהזוצ

החלטותהמנהללפיסעיףזהיינתנובכתב,לרבותבאופןמקוון,ויהיומנומקותצ )ג(

בקשת לאישור המנגנון את לקבוע מוצע  סעיפים
שירות מנהל בידי מענק לקבלת מעסיק 6 ו־7
למנהל לאפשר מוצע המענקצ תשלום ואופן התעסוקה
לתקןאתהחלטתובכפוףלעובדותחדשותאובשלטעות
באופן לרבות בכתב, יינתנו החלטותיו וכי שהתגלתה

מקוון,ויהיומנומקותצמוצעלקבועשלאחראישורהמענק,
תשלומויבוצעעלידירשותהמסיםוהיאתזכהאתחשבונו
שלהמעסיק,לפיהפרטיםהמצוייםבידהולאחרשהמעסיק

אישראתנכונותםצ
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אופןתשלום
המענק

נקבעהזכאותושלמעסיקלמענק,ישולםהמענקלמעסיקבאמצעותרשותהמסים7צ )א(
בישראל,אובאמצעותמשרדממשלתיאחראםניתנהלכךהסכמהמאתשרהאוצר

והשרהממונהעלהמשרדהממשלתיצ

תשלוםהמענקיבוצעבדרךשלזיכויחשבוןהבנקשלהמעסיקשפרטיוהיובידי )ב(
רשותהמסיםבישראלאובידיהמשרדהממשלתי,לפיהעניין,ונכונותהפרטיםאושרה

עלידיהמעסיקצ

מצאהמנהלכישולםלמעסיקמענקבסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהואזכאי8צתשלוםביתר )א(
לולפיחוקזה,יחזירהמעסיקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהיתר(,
באמצעותרשותהמסיםבישראלאומשרדממשלתיאחרכאמורבסעיף6)א(,בתוך90

ימיםמהיוםשבוהומצאהלודרישהמנומקתלהחזרצ

מעסיקרשאילפנותלמנהלבבקשהלעיוןחוזרבדרישהכאמורבסעיףקטן)א(צ )ב(

סכוםהיתריוחזרבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מהיוםששולםועדליוםההחזרצ )ג(

עלסכוםהיתרועלהפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יחולו )ד(
הוראותפקודתהמסים)גביה(19,הוראותחוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-201980,

והוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-211980,כאילוהיוחובמסצ

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלמעסיקלפיהוראותחוקזהצ )ה(

בסעיףזה,"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבסעיף159אלפקודהצ )ו(

עלאףהוראותכלדין,מענקלפיחוקזהלאייחשבכחלקממחירעסקאותיושלעוסק9צדיןמענק
לפיסעיף12לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-221975צ

עלהחלטתהמנהללפיסעיפים6או8ניתןלערורלפניועדתעררכאמורבסעיף10,11צערר
ובלבדשלענייןעררעלהחלטהלפיסעיף6-המעסיקפנהלמנהללגביאותההחלטה
לפיהוראותסעיף6)ב(והמנהלנתןאתהחלטתובענייןהפנייהכאמור,ולענייןעררעל
החלטהלפיסעיף8-המעסיקפנהלמנהלבבקשהלעיוןחוזרלפיהוראותסעיף8)ב(

והמנהלנתןאתהחלטתובענייןהפנייהכאמורצ

מוצעלקבועכיאםשולםלמעסיקמענקבסכום  סעיף 8
העולהעלסכוםהמענקשהואזכאילו,יהיה 
ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת להחזירו, עליו
התשלוםצעודמוצעלקבועכייראובסכוםהיתרששולם
כחובמס,כדילאפשרגבייהיעילהוקיזוזשלומתשלומי
מסאחריםשלהםזכאיהמעסיקצעודמוצעלקבועכייהיה
ניתןלפעוללגבייתתשלוםהיתרבאמצעותהכליםבפקודת
המסים)גבייה(וכיאיחורבמועדהחזרתשלוםהיתריביא
לצבירתקנסותפיגוריםצכמוכןמוצעכימעסיקיהיהרשאי
לפנותלמנהלבבקשהלעיוןחוזרבדרישתהחזרתשלום

היתרצ

מוצעלקבועכיסכוםהמענקלאיהיהחייבבמס  סעיף 9
ערךמוסףצ 

של הכתובה החלטתו על כי לקבוע מוצע  סעיפים
מנהלשירותהתעסוקהבבקשהלקבלתמענק, ,11 ,10 

יהיהניתןלהגישעררלוועדתעררשלדןיחיד,  17 ו־18
בתי חוק להוראות בהתאם בערר תדון אשר 

דיןמינהליים,התשנ"ב-1992,בשינוייםהמחויבים,לצד
לערר מתאימות אינן אשר מסוימות בסמכויות שינויים
בתקנותצ המשפטים שר ידי על ייקבעו אשר זה, מסוג
פנייה יהיה הערר לוועדת ערר להגשת תנאי זאת, עם
מקדימהלמנהללתיקוןקביעתולענייןהזכאותאולעיון

חוזרבדרישהלהחזרתשלוםיתר,לפיהענייןצ

עלהחלטתועדתהערריהיהניתןלערערלפניבית
משפטלענייניםמינהליים,ועלכןמוצעגםלתקןבתיקון
לעניינים משפט בתי לחוק השנייה התוספת את עקיף
לדון סמכות לו להקנות כדי התש"ס-2000, מינהליים,

בערעורהאמורצ

דין בתי חוק את עקיף בתיקון לתקן מוצע כן כמו
מינהלייםולקבועבואתועדתהעררהמוקמתלפיסעיף

10המוצעכביתדיןמינהלילענייןאותוחוקצ

חוקיא"י,כרךב',עמ'74צ1צ 19

ס"חהתשמ"א,עמ'8צצ 20

ס"חהתש"ם,עמ'50צ 21

ס"חהתשל"ו,עמ'52צ 22

ר ב ס ה י  ר ב ד
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שרהמשפטיםיקיםועדתעררשלדןיחידשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטות11צועדתערר )א(
לפיסעיפים6ו־8)בחוקזה-ועדתערר(צ

כשירלהתמנותלוועדתעררשופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטבית )ב(
משפטהשלוםצ

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1992צ2,למעטסעיפים7צו־45לחוק )ג(
האמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהליים;

עלאףהאמורבסעיף26)ג(לחוקהאמור,ועדתהערררשאיתלדון)צ( )א(
ולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,אםמצאהשאין

בכךכדילפגועבעשייתצדקבעניינושלהעוררצ

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים,רשאיתהיא )ב(
לקייםאתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבעשרהמשפטיםלפיסעיף
קטן)ד(סדרידיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,"אמצעיםטכנולוגיים"
-דיוןבאמצעיםהמאפשריםהעברתתמונהוקולבזמןאמת,שבהםניתן

לשמועולראותאתהמשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכוצ

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיניהראיותולענייןסדרי )ד(
המינהלבוועדתעררצ

)בסעיף12צקבלתמידע התשמ"א-241981 הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק מהוראות לגרוע בלי )א(
זה-חוקהגנתהפרטיות(,המנהלאומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדישירות
התעסוקה,יקבלמהמוסדלביטוחלאומי,בדרךשלשאילתהשבהיצוינומספריתעודת
הזהותאומספרהחברה)ח"פ(,לפיהעניין,שלמישהגישבקשהלמענק,אתהמידע

המפורטלהלןלגבילמישהגישבקשהכאמור:

שרהמשפטיםיקיםועדתעררשלדןיחידשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטות11צ )א(
לפיסעיפים6ו־8)בחוקזה-ועדתערר(צ

ועדתערר

כשירלהתמנותלוועדתעררשופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטבית )ב(
משפטהשלוםצ

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-1992צ2,למעטסעיפים7צו־45לחוק )ג(
האמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הסמכויותהנתונותלביתמשפטמחוזילפיסעיף28)ד(ו–)ה(לחוקהאמור, )1(
יהיונתונותלביתמשפטלענייניםמינהליים;

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהליים;

עלאףהאמורבסעיף26)ג(לחוקהאמור,ועדתהערררשאיתלדון)צ( )א(
ולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,אםמצאהשאין

בכךכדילפגועבעשייתצדקבעניינושלהעוררצ

החליטהועדתהעררלקייםדיוןבהשתתפותהצדדים,רשאיתהיא )ב(
לקייםאתהדיוןבאמצעיםטכנולוגייםאםקבעשרהמשפטיםלפיסעיף
קטן)ד(סדרידיןלענייןקיוםדיוןכאמור;לענייןזה,"אמצעיםטכנולוגיים"
-דיוןבאמצעיםהמאפשריםהעברתתמונהוקולבזמןאמת,שבהםניתן

לשמועולראותאתהמשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכוצ

שרהמשפטיםרשאילהתקיןתקנותלענייןסדרידיןודיניהראיותולענייןסדרי )ד(
המינהלבוועדתעררצ

)בסעיף12צ התשמ"א-241981 הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק מהוראות לגרוע בלי )א(
זה-חוקהגנתהפרטיות(,המנהלאומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדישירות
התעסוקה,יקבלמהמוסדלביטוחלאומי,בדרךשלשאילתהשבהיצוינומספריתעודת
הזהותאומספרהחברה)ח"פ(,לפיהעניין,שלמישהגישבקשהלמענק,אתהמידע

המפורטלהלןלגבילמישהגישבקשהכאמור:

קבלתמידע

בירור לצורך הדרושים שהפרטים מכיוון  סעיפים
בידי מצויים בקרות ועריכת למענק הזכאות  12 ו–16
לביטוח המוסד בישראל, המסים רשות 
משרד בידי מצוי הדרוש מהמידע קטן חלק וכן לאומי,
הכלכלהוהתעשייהומשרדהעבודה,הרווחהוהשירותים
אשריעבירו המידע פרטי לקבועאת מוצע החברתיים,
גופיםאלהאלשירותהתעסוקה,וכןאתהמידעשיעביר
שירותהתעסוקהאלרשותהמסיםלצורךבחינתהזכאות
קביעת באמצעות זאת, כל ותשלומוצ המענק לתשלום
מנגנוןשיצמצםאתהמידעהמועברלמינימוםהדרוש,תוך
צמצוםהפגיעהבזכותלפרטיותצמוצעלהבהירכיהוראות
אלהאינןגורעותמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותצ
עודמוצעלקבועהוראותהנוגעות,ביןהשאר,להגבלת
השימושבמידע,שמירתו,מחיקתו,העברתווקביעתמורשי

הפגיעה את לצמצם במטרה וזאת אליו, הגישה
בפרטיותואתהחששלסיכוניאבטחתמידעצ

שר בהסכמת האוצר, שר כי לקבוע מוצע לבסוף,
מהגופים  שיועבר נוסף מידע לקבוע רשאי המשפטים,
האמוריםאלשירותהתעסוקה,וזאתרקאםהואנדרש,
ובמידהשנדרש,לצורךקביעתהזכאותלמענקלפיסעיףזהצ

סעיף5צ2לפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[קובעכי
הוראהבדיןהמחייבתלמסורידיעותעלרכושואוהכנסתו
רשמי תפקיד שממלא מי על תחול לא אחר, אדם של
בביצועהפקודהצלכן,כדילאפשרהעברתמידעהנאסף
במסגרתהפקודהלצורךבירורזכאותלמענקוביצועבקרות
מתחייבותלפיהחוקהמוצע,מוצעלתקןבתיקוןעקיףאת

סעיף5צ2לפקודהכךשתתאפשרהעברתמידעכאמורצ

ס"חהתשנ"ב,עמ'90צ צ2

ס"חהתשמ"א,עמ'128צ 24
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האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילגמלתהבטחתהכנסהלפיחוק )1(
הבטחתהכנסה,בעדחודשמאי2020;

האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילמענקהסתגלותמיוחדלפיתקנות )2(
מענקהסתגלותמיוחד,בעדחודשמאי2020;

האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילדמיאבטלהלפיחוקהביטוח )צ(
הלאומי,בעדחודשמאי2020;

בעד ניכויים, ותיק )ח"פ( חברה מספר לפי הפעילות, החברות רשימת )4(
חודשיםאפריל2020עדאוקטובר2020;

מספרהעובדיםבכלחברהלפימספרחברה)ח"פ(ומספרתיקניכוייםבעד )5(
חודשיםאפריל2020עדאוקטובר2020;

חברה כל של פעילות, סיום תאריך - פעילותה את סיימה חברה אם )6(
שביקשהמענקלפימספרחברה)ח"פ(ותיקניכוייםבעדהחודשיםאפריל2020

עדאוקטובר2020;

תאריכיהתחלתעבודהשלעובדיםשבעדםמבוקשמענקומספרחברה )7(
)ח"פ(אומספרתיקניכוייםשלהמעסיקשאצלוהתחילולעבודבמהלךהחודשים

שלגביםמבוקשהמענק;

מספרחברה)ח"פ(ותיקניכוייםשלהמעסיקהאחרוןשלעובדיםשהתבקש )8(
בעדםמענקצ

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ב(
לענייןזהמביןעובדישירותהתעסוקה,יקבלמאתרשותהמסיםבישראל,בדרךשל
שאילתהשבהיצוינומספריתעודתהזהותאומספרהחברה)ח"פ(,לפיהעניין,שלמי

שהגישבקשהלקבלתמענק,אתהמידעשלהלןלגבילמישהגישבקשהכאמור:

טופס126כמשמעותובסעיף166לפקודה,הכוללאתנתוניהשכרהשנתיים )1(
ומספרהחודשיםשבהםעבדעובדשבעדומבוקשמענק;

מידעבדברחברותלאפעילותאוחברותשמתקייםבהןהאמורבסעיף2, )2(
מתוךרשימתחברותמבקשותמענקשיעבירשירותהתעסוקה;

טופס102שלכלחברהמבקשתמענק,הכוללאתמספרהעובדיםבחברה, )צ(
ענףהחברהוסטטוסהפעילותשלהצ

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ג(
לענייןזהמביןעובדישירותהתעסוקה,יקבלמאתמשרדהכלכלהוהתעשייהאומאת
משרדהרווחה,העבודהוהשירותיםהחברתיים,אתמספריתעודותהזהותשלעובדים

אשרמתקייםבהםהאמורבפסקה)5()ד(להגדרה"עובדמזכה"צ

מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדירשות )ד(
המסיםבישראל,רשאילקבלמאתשירותהתעסוקהאתרשימתהחברותאשרנמצאו
זכאיותלמענקבכלאחדמחודשיהמענק,לפימספרחברה)ח"פ(ותיקניכויים,מספר

העובדיםהמזכיםבמענקבכלחברה,וסכוםהמענקצ

שירותהתעסוקהישמורמידעשהתקבללפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(בהתאם )ה(
להוראותאלה:

המידעיישמרבמחשבישירותהתעסוקהבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבר )1(
אויחוברלכלמאגרמידעאחר;
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שירותהתעסוקהישמוראתהמידעשהתקבלבהתאםלסעיףזהלתקופה )2(
שלאתעלהעלשנתיים,ובתוםהתקופה-ימחקאתהמידע;

שירותהתעסוקהיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלתכלית )צ(
בחינתבקשהלמענקכאמורבסעיף5,בלבד;

לאיתאפשרועיבוד,שימושאוצפייהבפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיף )4(
זהאלאבידיבעליתפקידיםבשירותהתעסוקהשניתןלהםאישורפרטנילכך
עלידיהמנהלאומישהמנהלהסמיכולכך,ואשרחתמועלהתחייבותלשמירה

עלסודיותהמידע;

לבעליהתפקידיםבשירותהתעסוקהכאמורבסעיףקטן)ח(,ולהםבלבד, )5(
תהיהגישהלפרטיהמידעהדרושים;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחתהמידעואתסודיותו; )6(

עלאףהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותוהוראותכלדיןאחר,שירות )7(
התעסוקהלאיעבירכלמידעשהתקבלאונוצרלפיסעיףזה,למעטהעברתפרטי

המידעהדרושיםלרשותהמסיםבהתאםלהוראותסעיףקטן)ד(צ

ולרשות לאומי לביטוח למוסד השאילתה במסגרת המועברים המידע פרטי )ו(
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מוצעלקבועכימסירתהצהרהכוזבתעלידי  סעיף 13 
מעסיקאועלידיהעובדבבקשהלקבלתמענק 
אובהצהרההנלוויתלההיאעבירהפלילית,שדינהביחס
למעסיקהיאעדשנתמאסראוקנסכמפורטבסעיף,וביחס

לעובדעדשישהחודשימאסראוקנסכמפורטבסעיףצ

על ממונה יהיה האוצר שר כי לקבוע מוצע  סעיף 14
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שנדרשצ
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הכנסה

בפקודתמסהכנסה26,בסעיף5צ2,אחריסעיףקטן)ג1(יבוא:16צ
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