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

בחוקזה-1רהגדרות

"הוצאתעובדלחופשהללאתשלום"-הוצאתעובדלחופשהללאתשלוםביוזמת
המעסיקלתקופהרצופהשל30ימיםלפחות;

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

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

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-31985;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-41977;

"מוסדחינוך"-כלאחדמאלה:

מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,התש"ט-51949; )1(

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

לקראתהשכלההמוכרתעלידימשרדממשלתי;

"המנהל"-מנהלשירותהתעסוקהשמונהלפיחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט-71959;

"מעסיק"-למעטאחדמאלה:

המדינה; )1(

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

גוףנתמךכהגדרתובסעיף32לחוקיסודותהתקציבשסכוםהשתתפות )3(
הממשלהבתקציבו,בשנת2019,היה25%לפחותמתקציבו;

קופתחולים; )4(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )5(

מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום )6(
השתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,היה40%לפחותמתקציבו;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח- )7(
91958,אומוסדשניתנהלותעודתהיתרמאתהמועצהלהשכלהגבוההלפיסעיף
21אלחוקהאמור,שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום

השתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,עמדעל40%לפחותמתקציבו;

התקבלבכנסתביוםכ"דבסיווןהתש"ף)16ביוני2020(]בישיבהשהחלהביוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני *

2020([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1311,מיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(,
עמ'168ר

ס"חהתשמ"א,עמ'30ר 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 3

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 4

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'180ר 6

ס"חהתשי"ט,עמ'32ר 7

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 8

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 9

הערות
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"מעסיקזכאי"-כמשמעותובסעיף2;

"מצבתעובדים",לחודשמסוים-מספרהעובדיםשהועסקואצלאותומעסיקבאותו
חודש,כולואוחלקו;לענייןזהלאיובאובחשבוןעובדיםשפוטרואוהיובחופשה
ללאתשלום,באותוחודש,כולואוחלקו,אלאאםכןשבולעבודהבאותוחודש;

"עובדמוכר"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואתושבישראללרבותתושבישראלבאזור,העובדאצלמעסיק,בישראל )1(
אובאזור;לענייןזה,"אזור"-כהגדרתובסעיף378לחוקהביטוחהלאומי;

הכנסתומהמעסיקחייבתבמסלפיסעיף2)2(לפקודה,והמעסיקניכהמס )2(
משכרובהתאםלהוראותסעיפים164ו־166לפקודהאםניכויכאמורמתחייב

לפיהוראותאותםסעיפים;

הכנסתומהמעסיקחייבתבדמיביטוחלאומיוהמעסיקניכהאותםבהתאם )3(
לפרקט"ולחוקהביטוחהלאומי,אםניכויכאמורמתחייבלפיהוראותאותופרק;

"עובדמזכה"-כמשמעותובסעיף3;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה10;

"שכר"-רכיביהשכרהמובאיםבחשבוןלחישובשכרמינימוםכאמורבסעיף3לחוק
שכרמינימום,התשמ"ז-111987;

"השכרהמזערי"-3,300שקליםחדשים,ולענייןעובדשמשתכרשכרמינימוםמותאם
-1,875שקליםחדשים,ובלבדשהמעסיקאוהעובדהציגואישורהמעידעל
החלטהלמתןשכרמינימוםמותאםלאותועובדבהתאםלתקנה4לתקנותשכר

מינימוםמותאםלעובדעםמוגבלות;

"שכרמינימוםמותאם"-כמשמעותובתקנה4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובד
עםמוגבלות(;

"תחילתעבודה",שלעובד-אחדמאלה,לפיהעניין-

היוםהראשוןלעבודתהעובדאצלהמעסיק; )1(

היוםהראשוןשבוחזרהעובדשהוצאלחופשהללאתשלום,לעבודהאצל )2(
המעסיק;

)נגיףהקורונההחדש()מענק "תקנותמענקהסתגלותמיוחד"-תקנותשעתחירום
הסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-122020ר

"תקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעםמוגבלות"-תקנותשכרמינימום)שכרמותאם
לעובדעםמוגבלותבעליכולתעבודהמופחתת(,התשס"ב-132002;

זכאותלמענק-
הוראתשעה

מעסיקיהיהזכאילמענקכאמורבסעיף4,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:2ר

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

התש"ף)31במאי2020(;

הואדיווחלמוסדלביטוחלאומיעלפתיחתתיקניכוייםעדיוםד'באדרהתש"ף )2(
)29בפברואר2020(ולאדיווחלמוסדלביטוחלאומיעלסגירתתיקניכוייםעדיוםח'

בסיווןהתש"ף)31במאי2020(;

"מעסיקזכאי"-כמשמעותובסעיף2;

"מצבתעובדים",לחודשמסוים-מספרהעובדיםשהועסקואצלאותומעסיקבאותו
חודש,כולואוחלקו;לענייןזהלאיובאובחשבוןעובדיםשפוטרואוהיובחופשה
ללאתשלום,באותוחודש,כולואוחלקו,אלאאםכןשבולעבודהבאותוחודש;

"עובדמוכר"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואתושבישראללרבותתושבישראלבאזור,העובדאצלמעסיק,בישראל )1(
אובאזור;לענייןזה,"אזור"-כהגדרתובסעיף378לחוקהביטוחהלאומי;

הכנסתומהמעסיקחייבתבמסלפיסעיף2)2(לפקודה,והמעסיקניכהמס )2(
משכרובהתאםלהוראותסעיפים164ו־166לפקודהאםניכויכאמורמתחייב

לפיהוראותאותםסעיפים;

הכנסתומהמעסיקחייבתבדמיביטוחלאומיוהמעסיקניכהאותםבהתאם )3(
לפרקט"ולחוקהביטוחהלאומי,אםניכויכאמורמתחייבלפיהוראותאותופרק;

"עובדמזכה"-כמשמעותובסעיף3;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה10;

"שכר"-רכיביהשכרהמובאיםבחשבוןלחישובשכרמינימוםכאמורבסעיף3לחוק
שכרמינימום,התשמ"ז-111987;

"השכרהמזערי"-3,300שקליםחדשים,ולענייןעובדשמשתכרשכרמינימוםמותאם
-1,875שקליםחדשים,ובלבדשהמעסיקאוהעובדהציגואישורהמעידעל
החלטהלמתןשכרמינימוםמותאםלאותועובדבהתאםלתקנה4לתקנותשכר

מינימוםמותאםלעובדעםמוגבלות;

"שכרמינימוםמותאם"-כמשמעותובתקנה4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובד
עםמוגבלות;

"תחילתעבודה",שלעובד-אחדמאלה,לפיהעניין-

היוםהראשוןלעבודתהעובדאצלהמעסיק; )1(

היוםהראשוןשבוחזרהעובדשהוצאלחופשהללאתשלום,לעבודהאצל )2(
המעסיק;

)נגיףהקורונההחדש()מענק "תקנותמענקהסתגלותמיוחד"-תקנותשעתחירום
הסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-122020ר

"תקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעםמוגבלות"-תקנותשכרמינימום)שכרמותאם
לעובדעםמוגבלותבעליכולתעבודהמופחתת(,התשס"ב-132002ר

זכאותלמענק-מעסיקיהיהזכאילמענקכאמורבסעיף4,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:2ר
הוראתשעה

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

התש"ף)31במאי2020(;

הואדיווחלמוסדלביטוחלאומיעלפתיחתתיקניכוייםעדיוםד'באדרהתש"ף )2(
)29בפברואר2020(ולאדיווחלמוסדלביטוחלאומיעלסגירתתיקניכוייםעדיוםח'

בסיווןהתש"ף)31במאי2020(;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 10

ס"חהתשמ"ז,עמ'68ר 11

ק"תהתש"ף,עמ'938ר 12

ק"תהתשס"ב,עמ'460ר 13

הערות
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לענייןמעסיקשהיהחייבבניהולפנקסיםלפיסעיף130לפקודה,לשנתהמס )3(
2019-הואניהלםר

מעסיקיהיהזכאילמענקלפיחוקזהבעדעובדמוכרשמתקיימיםלגביוכלאלה3רעובדמזכה )א(
)בחוקזה-עובדמזכה(:

שכרואצלהמעסיקבעדכלחודששבשלומתבקשמענקלפיחוקזההוא )1(
בגובההשכרהמזערילפחות;

מתקייםלגביואחדמאלה: )2(

מלאולו18שניםוהואטרםהגיעלגילפרישהכמשמעותובחוקגיל )א(
פרישה,התשס"ד-142004,ומתקייםלגביואחדמאלה:

הואנרשםכדורשעבודהוהתייצבבלשכתשירותהתעסוקה, )1(
אלאאםכןהתייצבותוכאמורלאנדרשהלצורךהכרהכדורש
עבודה,בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםד'
באדרהתש"ף)29בפברואר2020()בפסקהזו-היוםהקובע(,ולא
עבדהחלבמועדרישומוכאמורעדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל
2020(;לענייןזה,"התייצבבלשכתשירותהתעסוקה"-בהתאם

להוראותהמנהל;

הואפוטראוהוצאלחופשהללאתשלוםבתקופהשמיוםה' )2(
באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל
2020(,אושתקופתהלידהוההורותשלו,כולהאוחלקה,הייתה
בתקופההאמורה,ועבדאצלאותומעסיקשפיטראותואושהוציאו
וההורות לפנישהחלהתקופתהלידה או לחופשהללאתשלום

בחודשפברואר2020;

לענייןפסקתמשנהזו-

יראועובדשנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעדיוםו' )א(
באיירהתש"ף)30באפריל2020(,והצהירשפוטראוהוצא
לחופשהללאתשלום,כמישפוטראוהוצאלחופשהללא

תשלום,לפיהעניין,אלאאםכןהוכחאחרת;

יראועובדשלאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהעד )ב(
היוםהקובע,כמישפוטראוהוצאלחופשהללאתשלום,
לפיהעניין,אםשוכנעהמנהלכיהעובדאכןפוטראוהוצא

לחופשהללאתשלוםעדהמועדהאמור;

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדלפיתקנותמענקהסתגלותמיוחד, )ב(
בעדחודשמאי2020;

הואזכאילגמלתהבטחתהכנסהלפיחוקהבטחתהכנסה,בעדחודש )ג(
מאי2020;

ז' הואזכאילדמיאבטלהבעדחודשמאי2020לפיהוראותפרק )ד(
לחוקהביטוחהלאומי,לרבותבשלכךשהוארכהלגביותקופתהתשלום

המרביתלדמיאבטלהלפיהוראותהפרקהאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מישמתקייםבואחדמאלהלאייחשבעובדמזכה )ב(
לפיחוקזה:

ס"חהתשס"ד,עמ'46ר 14

הערות
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הואהמעסיקאוקרובושלהמעסיקשעבדאצלולראשונהביוםה'באדר )1(
התש"ף)1במרס2020(אולאחריו,ולענייןתאגיד-הואבעלהשליטהבתאגיד,
מנהלהתאגידאוקרובושלמנהלהתאגידאושלבעלהשליטהבושעבדאצלו

לראשונהבמועדהאמוראולאחריו;לענייןזה-

זוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות "קרוב"-בן
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותקרובכאמורשהואשלוב;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-151968;

הואעובדזרכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-161991; )2(

בעד מקצועית הכשרה או תעסוקה עידוד לצורך כספים בעדו שולמו )3(
החודששבשלומתבקשהמענקלמעסיקמהמדינהר

למעסיקזכאיישולםמענקחודשיבשלכלאחדמהחודשיםיוניעדספטמבר4,2020רתשלוםהמענק )א(
בעדכלעובדמזכהשהועסקאצלוכמפורטלהלן,בסכוםהאמורבהן,לפיהעניין:

בעדכלעובדמזכהשמתקייםלגביוהאמורבפסקה)א(או)ב(-875שקלים )1(
חדשים:

העובדים למצבת באותוחודשמעבר הואהועסקאצלהמעסיק )א(
לחודשמרס2020,ומועדתחילתעבודתוהיהבתקופהשמיוםכ"הבניסן

התש"ף)19באפריל2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(;

העובדים למצבת באותוחודשמעבר הואהועסקאצלהמעסיק )ב(
לחודשאפריל2020,ומועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשמאי

;2020

בעדכלעובדמזכהשהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבת )2(
העובדיםלחודשמאי2020,ומועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודש
יוני,יולי,אוגוסטאוספטמבר2020וכןבחודשהראשוןלעבודתוהואהחללעבוד
לאיאוחרמהיוםה־15באותוחודשועבדאצלהמעסיקברציפותעדתוםאותו
חודשלפחות-1,875שקליםחדשים;במנייןמצבתהעובדיםלחודשמאי2020

יובאובחשבוןגםכלהעובדיםהמזכיםכאמורבפסקה)1(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מעסיקיהיהרשאילבחורשהמענקישולםלולפי )ב(
הוראותסעיףקטןזהולאיחולולגביוהוראותסעיףקטן)א(;בחרמעסיקכאמור,ישולם
לומענקבסכוםשל1,875שקליםחדשיםבשלכלאחדמהחודשיםיוליעדאוקטובר

2020,בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםאצלוכלאלה:

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודשיוני )1(
;2020

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשיולי,אוגוסט,ספטמבראו )2(
אוקטובר2020;

בחודשהראשוןלעבודתוהואהחללעבודלאיאוחרמהיוםה־15באותו )3(
חודשועבדאצלהמעסיקברציפותעדתוםאותוחודשלפחותר

מענקבעדעובד
מזכההמועסק

אצליותרממעסיק
אחד

מענקבעדעובדמזכההמועסקאצליותרממעסיקאחדישולםלמעסיקזכאיהמשלם5ר
לעובדהמזכהאתהשכרהגבוהביותר,בהתאםלהצהרתהעובדלפיסעיף6)ג()בחוק

זה-המעסיקהעיקרי(ר

הואהמעסיקאוקרובושלהמעסיקשעבדאצלולראשונהביוםה'באדר )1(
התש"ף)1במרס2020(אולאחריו,ולענייןתאגיד-הואבעלהשליטהבתאגיד,
מנהלהתאגידאוקרובושלמנהלהתאגידאושלבעלהשליטהבושעבדאצלו

לראשונהבמועדהאמוראולאחריו;לענייןזה-

זוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות "קרוב"-בן
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותקרובכאמורשהואשלוב;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-151968;

הואעובדזרכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-161991; )2(

בעד מקצועית הכשרה או תעסוקה עידוד לצורך כספים בעדו שולמו )3(
החודששבשלומתבקשהמענקלמעסיקמהמדינהר

למעסיקזכאיישולםמענקחודשיבשלכלאחדמהחודשיםיוניעדספטמבר4,2020ר )א(
בעדכלעובדמזכהשהועסקאצלוכמפורטלהלן,בסכוםהאמורבהן,לפיהעניין:

תשלוםהמענק

בעדכלעובדמזכהשמתקייםלגביוהאמורבפסקה)א(או)ב(-875שקלים )1(
חדשים:

העובדים למצבת באותוחודשמעבר הואהועסקאצלהמעסיק )א(
לחודשמרס2020,ומועדתחילתעבודתוהיהבתקופהשמיוםכ"הבניסן

התש"ף)19באפריל2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(;

העובדים למצבת באותוחודשמעבר הואהועסקאצלהמעסיק )ב(
לחודשאפריל2020,ומועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשמאי

;2020

בעדכלעובדמזכהשהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבת )2(
העובדיםלחודשמאי2020,ומועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודש
יוני,יולי,אוגוסטאוספטמבר2020וכןבחודשהראשוןלעבודתוהואהחללעבוד
לאיאוחרמהיוםה־15באותוחודשועבדאצלהמעסיקברציפותעדתוםאותו
חודשלפחות-1,875שקליםחדשים;במנייןמצבתהעובדיםלחודשמאי2020

יובאובחשבוןגםכלהעובדיםהמזכיםכאמורבפסקה)1(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מעסיקיהיהרשאילבחורשהמענקישולםלולפי )ב(
הוראותסעיףקטןזהולאיחולולגביוהוראותסעיףקטן)א(;בחרמעסיקכאמור,ישולם
לומענקבסכוםשל1,875שקליםחדשיםבשלכלאחדמהחודשיםיוליעדאוקטובר

2020,בעדכלעובדמזכהשמתקיימיםאצלוכלאלה:

הואהועסקאצלהמעסיקבאותוחודשמעברלמצבתהעובדיםלחודשיוני )1(
;2020

מועדתחילתעבודתואצלהמעסיקהיהבחודשיולי,אוגוסט,ספטמבראו )2(
אוקטובר2020;

בחודשהראשוןלעבודתוהואהחללעבודלאיאוחרמהיוםה־15באותו )3(
חודשועבדאצלהמעסיקברציפותעדתוםאותוחודשלפחותר

מענקבעדעובדמזכההמועסקאצליותרממעסיקאחדישולםלמעסיקזכאיהמשלם5ר
לעובדהמזכהאתהשכרהגבוהביותר,בהתאםלהצהרתהעובדלפיסעיף6)ג()בחוק

זה-המעסיקהעיקרי(ר

מענקבעדעובד
מזכההמועסק

אצליותרממעסיק
אחד

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 15

ס"חהתשנ"א,עמ'112ר 16

הערות
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בקשהלקבלת
מענק

מעסיקזכאייגישלמנהלבקשהלקבלתמענק)בחוקזה-בקשהלמענק(,לגבי6ר )א(
כלאחדמהחודשיםכאמורבסעיף4שלגביהםמתבקשהמענק,לאיאוחרמ־60ימים

מתוםאותוחודשר

בקשהלמענקתכלולהצהרהשלהמעסיקעלכלאלה: )ב(

של הניכויים תיק ומספר החברה מספר - חברה שהוא מעסיק לעניין )1(
החברה,ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיק;

קיומםשלתנאיהזכאותלמענקכאמורבסעיף2; )2(

מצבתהעובדיםאצלהמעסיקומספרהעובדיםאצלהמעסיקשפוטרואו )3(
הוצאולחופשהללאתשלוםאושתקופתהלידהוההורותשלהםהייתהבחודש

שלגביומתבקשהמענק;

שםהעובדהמזכהשבעדומתבקשהמענק)בסעיףקטןזה-העובד(; )4(

מספרהזהותשלהעובד; )5(

מועדתחילתהעבודהשלהעובדאצלהמעסיק; )6(

כישכרוהחודשישלהעובדהואבגובההשכרהמזערילפחות,ואםמשולם )7(
לושכרמינימוםמותאם-יצרףגםאישורהמעידעלהחלטהלמתןשכרמינימום
מותאםלאותועובדבהתאםלתקנה4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעם

מוגבלות;

אםהעובדמועסקבמשרהמלאהאוחלקית; )8(

כילאמתקייםלגביהעובדהאמורבסעיף3)ב(; )9(

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

אתהפרטיםכאמור;

פרטיחברתחילולהשכרשמספקתלושירותים,אםישכזור )11(

תנאילאישורבקשהלמענקבידימעסיקהואשהעובדהמזכהשבעדומתבקש )ג(
המענקהגישהצהרהבאמצעותאתרהאינטרנטשלשירותהתעסוקהאובדרךאחרת

שקבעהמנהל,ואםהואמועסקאצליותרממעסיקאחד-לגביהמעסיקהעיקרי:

שםהעובדהמזכה)בסעיףקטןזה-העובד(; )1(

מספרתעודתהזהותשלהעובד; )2(

מועדתחילתהעבודהשלהעובדאצלהמעסיק; )3(

כישכרוהחודשישלהעובדהואבגובההשכרהמזערילפחות,ואםמשולם )4(
לושכרמינימוםמותאם-יצרףגםאישורהמעידעלהחלטהלמתןשכרמינימום
מותאםלאותועובדבהתאםלתקנה4לתקנותשכרמינימוםמותאםלעובדעם

מוגבלות;

אםהואמועסקבמשרהמלאהאוחלקית; )5(

כילאמתקייםלגביוהאמורבסעיף3)ב(; )6(
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מסמכים לבקשה יצרף - 3)א()2()א( בסעיף האמור לגביו מתקיים אם )7(
המעידיםעלפיטוריואוהוצאתולחופשהללאתשלוםבתקופההאמורהבאותה

פסקה;

אםהואמועסקבמקוםעבודהנוסף-שםהמעסיקהנוסףוציוןהמעסיק )8(
המשלםלעובדשכרגבוהיותר;

של הניכויים תיק ומספר החברה מספר - חברה שהוא מעסיק לעניין )9(
החברה,ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיקר

קביעתזכאות
למענק

הגישמעסיקבקשהלמענק,יקבעהמנהלאומישהואהסמיכולכךמקרבעובדי7ר )א(
שירותהתעסוקה)בסעיףזה-המנהל(,בתוך21ימיםמיוםקבלתהבקשה,בצירוףכל
המסמכיםהנדרשים,אתזכאותושלהמעסיקלמענקואתמספרהעובדיםהמזכים
במענקוסכוםהמענקבעדכלחודששלגביומתבקשהמענק;שרהאוצררשאי,בהתקיים

נסיבותמיוחדות,להאריךאתהתקופההאמורהר

המנהלרשאי,ביוזמתו,לפיבקשתהמעסיקאולפיבקשתהעובדלענייןהגדרתו )ב(
כעובדמזכה,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיףזה,אםהתגלועובדותחדשותאואם
מצאכינפלהטעותבקביעהזו;בקשתהמעסיקאוהעובדכאמורתוגשבתוך60ימים

מיוםהחלטתהמנהלר

החלטותהמנהללפיסעיףזהיינתנובכתב,לרבותבאופןמקוון,ויהיומנומקותר )ג(

אופןתשלום
המענק

נקבעהזכאותושלמעסיקלמענק,ישולםהמענקלמעסיקבאמצעותרשותהמסים8ר )א(
בישראל,אובאמצעותמשרדממשלתיאחראםניתנהלכךהסכמהמאתשרהאוצר

והשרהממונהעלאותומשרדר

תשלוםהמענקיבוצעבדרךשלזיכויחשבוןהבנקשלהמעסיקשפרטיוהיובידי )ב(
רשותהמסיםבישראלאובידיהמשרדהממשלתי,לפיהעניין,ונכונותהפרטיםאושרה

עלידיהמעסיקר

מצאהמנהלכישולםלמעסיקמענקבסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהואזכאי9רתשלוםביתר )א(
לולפיחוקזה,יחזירהמעסיקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהיתר(,
באמצעותרשותהמסיםבישראלאומשרדממשלתיאחרכאמורבסעיף7)א(,בתוך90

ימיםמהיוםשבוהומצאהלודרישהמנומקתלהחזרר

מעסיקאועובדלענייןהגדרתוכעובדמזכהרשאילפנותלמנהלבבקשהלעיון )ב(
חוזרבדרישהכאמורבסעיףקטן)א(בתוך60ימיםמיוםהמצאתהדרישהלהחזרר

סכוםהיתריוחזרבתוספתהפרשיהצמדה,מהיוםששולםועדליוםההחזרר )ג(

ו–)ג(יחולו )א( ההצמדהכאמורבסעיפיםקטנים עלסכוםהיתרועלהפרשי )ד(
הוראותפקודתהמסים)גבייה(17,הוראותחוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-181980,

והוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-191980,כאילוהיוחובמסר

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלמעסיקלפיהוראותחוקזהר )ה(

עלאףהוראותכלדין,מענקלפיחוקזהלאייחשבחלקממחירעסקאותיושלעוסק10רדיןמענק
לפיסעיף12לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-201975ר

מסמכים לבקשה יצרף - 3)א()2()א( בסעיף האמור לגביו מתקיים אם )7(
המעידיםעלפיטוריואוהוצאתולחופשהללאתשלוםבתקופההאמורהבאותה

פסקה;

אםהואמועסקבמקוםעבודהנוסף-שםהמעסיקהנוסףוציוןהמעסיק )8(
המשלםלעובדשכרגבוהיותר;

של הניכויים תיק ומספר החברה מספר - חברה שהוא מעסיק לעניין )9(
החברה,ולענייןמעסיקשאינוחברה-תיקהניכוייםשלהמעסיקר

הגישמעסיקבקשהלמענק,יקבעהמנהלאומישהואהסמיכולכךמקרבעובדי7ר )א(
שירותהתעסוקה)בסעיףזה-המנהל(,בתוך21ימיםמיוםקבלתהבקשה,בצירוףכל
המסמכיםהנדרשים,אתזכאותושלהמעסיקלמענקואתמספרהעובדיםהמזכים
במענקוסכוםהמענקבעדכלחודששלגביומתבקשהמענק;שרהאוצררשאי,בהתקיים

נסיבותמיוחדות,להאריךאתהתקופההאמורהר

קביעתזכאות
למענק

המנהלרשאי,ביוזמתו,לפיבקשתהמעסיקאולפיבקשתהעובדלענייןהגדרתו )ב(
כעובדמזכה,לתקןאתקביעתוכאמורבסעיףזה,אםהתגלועובדותחדשותאואם
מצאכינפלהטעותבקביעהזו;בקשתהמעסיקאוהעובדכאמורתוגשבתוך60ימים

מיוםהחלטתהמנהלר

החלטותהמנהללפיסעיףזהיינתנובכתב,לרבותבאופןמקוון,ויהיומנומקותר )ג(

נקבעהזכאותושלמעסיקלמענק,ישולםהמענקלמעסיקבאמצעותרשותהמסים8ר )א(
בישראל,אובאמצעותמשרדממשלתיאחראםניתנהלכךהסכמהמאתשרהאוצר

והשרהממונהעלאותומשרדר

אופןתשלום
המענק

תשלוםהמענקיבוצעבדרךשלזיכויחשבוןהבנקשלהמעסיקשפרטיוהיובידי )ב(
רשותהמסיםבישראלאובידיהמשרדהממשלתי,לפיהעניין,ונכונותהפרטיםאושרה

עלידיהמעסיקר

מצאהמנהלכישולםלמעסיקמענקבסכוםהעולהעלסכוםהמענקשהואזכאי9ר )א(
לולפיחוקזה,יחזירהמעסיקאתההפרששביןסכומיםאלה)בסעיףזה-סכוםהיתר(,
באמצעותרשותהמסיםבישראלאומשרדממשלתיאחרכאמורבסעיף7)א(,בתוך90

ימיםמהיוםשבוהומצאהלודרישהמנומקתלהחזרר

תשלוםביתר

מעסיקאועובדלענייןהגדרתוכעובדמזכהרשאילפנותלמנהלבבקשהלעיון )ב(
חוזרבדרישהכאמורבסעיףקטן)א(בתוך60ימיםמיוםהמצאתהדרישהלהחזרר

סכוםהיתריוחזרבתוספתהפרשיהצמדה,מהיוםששולםועדליוםההחזרר )ג(

ו–)ג(יחולו )א( עלסכוםהיתרועלהפרשיההצמדהכאמורבסעיפיםקטנים )ד(
הוראותפקודתהמסים)גבייה(17,הוראותחוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-181980,

והוראותחוקקיזוזמסים,התש"ם-191980,כאילוהיוחובמסר

סכוםהיתריקוזזמכלסכוםהמגיעלמעסיקלפיהוראותחוקזהר )ה(

עלאףהוראותכלדין,מענקלפיחוקזהלאייחשבחלקממחירעסקאותיושלעוסק10ר
לפיסעיף12לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-201975ר

דיןמענק

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 17

ס"חהתשמ"א,עמ'38ר 18

ס"חהתש"ם,עמ'50ר 19

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 20

הערות
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כאמור11רערר ערר ועדת לפני לערור ניתן 9 או 7 סעיפים לפי המנהל החלטת על )א(
בסעיף12,ובלבדשהמעסיקאוהעובדלענייןהגדרתוכעובדמזכהפנולמנהללגבי
אותההחלטהלפיהוראותסעיף7)ב(או9)ב(והמנהלנתןאתהחלטתובענייןהפנייה

כאמורר

עררלפיסעיףזהיוגשבתוך60ימיםמיוםמתןהחלטתהמנהללפיסעיף7)ב( )ב(
או9)ב(,לפיהענייןר

שרהמשפטיםיקיםועדתעררשלדןיחידשתפקידהלדוןבערריםעלהחלטות12רועדתערר )א(
לפיסעיפים7ו־9)בחוקזה-ועדתערר(;ועדתהעררמוסמכתלאשראתההחלטה

שעליהעוררים,לבטלהאולהחזיראתהענייןעםהוראותלרשותשהחליטהר

כשירלהתמנותלוועדתעררשופטבדימוסאומישכשירלהתמנותלשופטבית )ב(
משפטהשלוםר

ההוראותלפיחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-211992,למעטסעיפים37ו־45לחוק )ג(
האמור,יחולועלעררועלועדתעררלפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

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

החלטהסופיתשלועדתהעררניתנתלערעורלפניביתמשפטלעניינים )2(
מינהליים;

עלאףהאמורבסעיף26)ג(לחוקהאמור,ועדתהערררשאיתלדון)3( )א(
ולהחליטבעררעלפיטענותוראיותשהוגשובכתבבלבד,אםמצאהשאין

בכךכדילפגועבעשייתצדקבעניינושלהעוררר

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

לשמועולראותאתהמשתתפיםבדיוןוכןלהישמעבמהלכור

שרהמשפטים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילהתקיןתקנותלעניין )ד(
סדרידיןודיניהראיותולענייןסדריהמינהלבוועדתעררר

קבלתמידע
ושמירתו

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-221981)בסעיףזה13ר )א(
-חוקהגנתהפרטיות(,המנהלאומישהואהסמיכולענייןזהמקרבעובדישירות
התעסוקהיקבלמהמוסדלביטוחלאומי,בדרךשלשאילתהשבהיצוינומספריתעודת
הזהותאומספרהחברה,לפיהעניין,שלמישהגישבקשהלמענק,אתהמידעהמפורט

להלןלגבימישהגישבקשהכאמור:

האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילגמלתהבטחתהכנסהלפיחוק )1(
הבטחתהכנסה,בעדחודשמאי2020;

האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילמענקהסתגלותמיוחדלפיתקנות )2(
מענקהסתגלותמיוחד,בעדחודשמאי2020;

האםהעובדשבעדומבוקשהמענקזכאילדמיאבטלהלפיחוקהביטוח )3(
הלאומי,בעדחודשמאי2020;

ס"חהתשנ"ב,עמ'90ר 21

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 22

הערות
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מועדיתחילתהעבודהשלעובדיםשבעדםמבוקשהמענקומספרחברה )4(
אומספרתיקניכוייםשלהמעסיקשאצלוהתחילולעבודבחודשיםשלגביהם

מבוקשהמענק;

מספרחברהומספרתיקניכוייםשלהמעסיקהאחרוןשלעובדיםשהתבקש )5(
בעדםמענקר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,יעבירהמוסדלביטוחלאומילבקשתהמנהלאת )ב(
אלה:

רשימתכללהחברותשישלהןתיקניכוייםפתוח,לפימספרחברהומספר )1(
תיקניכויים,בעדהחודשיםמרס2020עדאוקטובר2020;

מספרהעובדיםבכלחברהלפימספרחברהומספרמספרתיקניכוייםבעד )2(
החודשיםמרס2020עדאוקטובר2020;

רשימתתאריכיהסגירהשלכלחברהשביקשהמענקלפימספרחברה )3(
ומספרתיקניכוייםבעדהחודשיםמרס2020עדאוקטובר2020,חברההודיעה

עלסגירתתיקהניכוייםר

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ג(
לענייןזהמקרבעובדישירותהתעסוקהיקבלמאתרשותהמסיםבישראל,בדרךשל
שאילתהשבהיצוינומספריתעודתהזהותאומספרהחברה,לפיהעניין,שלמישהגיש

בקשהלמענק,אתהמידעשלהלןלגבימישהגישבקשהכאמור:

טופס126כמשמעותובסעיף166לפקודה,הכוללאתנתוניהשכרהשנתיים )1(
ומספרהחודשיםשבהםעבדעובדשבעדומבוקשמענק;

מידעבדברחברותלאפעילותאוחברותשהןמעסיקזכאי,מתוךרשימת )2(
חברותמבקשותמענקשיעבירשירותהתעסוקה;

טופס102שלכלחברהמבקשתמענק,הכוללאתמספרהעובדיםבחברה, )3(
ענףהחברהוסטטוסהפעילותשלהר

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ד(
לענייןזהמקרבעובדישירותהתעסוקה,יקבלמאתמשרדהכלכלהוהתעשייהאומאת
משרדהרווחה,העבודהוהשירותיםהחברתיים,אתמספריתעודותהזהותשלעובדים

שמתקייםבהםהאמורבסעיף3)ב()3(ר

מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכולענייןזהמקרבעובדירשות )ה(
המסיםבישראלרשאילקבלמאתשירותהתעסוקהאתרשימתהחברותשנמצאו
זכאיותלמענקבכלאחדמחודשיהמענק,לפימספרחברהומספרתיקניכויים,מספר

העובדיםהמזכיםבמענקבכלחברהוסכוםהמענקר

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

המידעיישמרבמחשבישירותהתעסוקהבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבר )1(
אויחוברלכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכלהיותרלתקופהשלאתעלה )2(
עלשנה,ובתוםהתקופה-ימחקשירותהתעסוקהאתהמידע,אלאאםכןהמידע

דרושלשםניהולהליךמשפטי;

שירותהתעסוקהיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלתכלית )3(
בחינתבקשהלמענקכאמורבסעיף6,בלבד;

מועדיתחילתהעבודהשלעובדיםשבעדםמבוקשהמענקומספרחברה )4(
אומספרתיקניכוייםשלהמעסיקשאצלוהתחילולעבודבחודשיםשלגביהם

מבוקשהמענק;

מספרחברהומספרתיקניכוייםשלהמעסיקהאחרוןשלעובדיםשהתבקש )5(
בעדםמענקר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,יעבירהמוסדלביטוחלאומילבקשתהמנהלאת )ב(
אלה:

רשימתכללהחברותשישלהןתיקניכוייםפתוח,לפימספרחברהומספר )1(
תיקניכויים,בעדהחודשיםמרס2020עדאוקטובר2020;

בעד ניכויים תיק ומספר חברה מספר לפי חברה בכל העובדים מספר )2(
החודשיםמרס2020עדאוקטובר2020;

רשימתתאריכיהסגירהשלכלחברהשביקשהמענקלפימספרחברה )3(
ומספרתיקניכוייםבעדהחודשיםמרס2020עדאוקטובר2020,חברההודיעה

עלסגירתתיקהניכוייםר

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ג(
לענייןזהמקרבעובדישירותהתעסוקהיקבלמאתרשותהמסיםבישראל,בדרךשל
שאילתהשבהיצוינומספריתעודתהזהותאומספרהחברה,לפיהעניין,שלמישהגיש

בקשהלמענק,אתהמידעשלהלןלגבימישהגישבקשהכאמור:

טופס126כמשמעותובסעיף166לפקודה,הכוללאתנתוניהשכרהשנתיים )1(
ומספרהחודשיםשבהםעבדעובדשבעדומבוקשמענק;

מידעבדברחברותלאפעילותאוחברותשהןמעסיקזכאי,מתוךרשימת )2(
חברותמבקשותמענקשיעבירשירותהתעסוקה;

טופס102שלכלחברהמבקשתמענק,הכוללאתמספרהעובדיםבחברה, )3(
ענףהחברהוסטטוסהפעילותשלהר

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,המנהלאומישהואהסמיכו )ד(
לענייןזהמקרבעובדישירותהתעסוקה,יקבלמאתמשרדהכלכלהוהתעשייהאומאת
משרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,אתמספריתעודותהזהותשלעובדים

שמתקייםבהםהאמורבסעיף3)ב()3(ר

מנהלרשותהמסיםבישראלאומישהואהסמיכולענייןזהמקרבעובדירשות )ה(
המסיםבישראלרשאילקבלמאתשירותהתעסוקהאתרשימתהחברותשנמצאו
זכאיותלמענקבכלאחדמחודשיהמענק,לפימספרחברהומספרתיקניכויים,מספר

העובדיםהמזכיםבמענקבכלחברהוסכוםהמענקר

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

המידעיישמרבמחשבישירותהתעסוקהבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבר )1(
אויחוברלכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכלהיותרלתקופהשלאתעלה )2(
עלשנה,ובתוםהתקופה-ימחקשירותהתעסוקהאתהמידע,אלאאםכןהמידע

דרושלשםניהולהליךמשפטי;

שירותהתעסוקהיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלתכלית )3(
בחינתבקשהלמענקכאמורבסעיף6,בלבד;
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לאיתאפשרועיבוד,שימושאוצפייהבפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיף )4(
זהאלאבידיבעליתפקידיםבשירותהתעסוקהשניתןלהםאישורפרטנילכך
עלידיהמנהלאומישהמנהלהסמיכולכךמקרבעובדישירותהתעסוקה,ואשר

חתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

לבעליהתפקידיםבשירותהתעסוקהכאמורבפסקה)4(,ולהםבלבד,תהיה )5(
גישהלפרטיהמידעהדרושים;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחתהמידעואתסודיותו; )6(

עלאףהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותוהוראותכלדיןאחר,שירות )7(
התעסוקהלאיעבירכלמידעשהתקבלאונוצרלפיסעיףזה,אלאלשםביצוע

חוקזהובמידההנדרשתר

ולרשות לאומי לביטוח למוסד השאילתה במסגרת המועברים המידע פרטי )ז(
המסים,לפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ג(,יימחקומידלאחרהשימושבהםלצורךהעברת

המידעלשירותהתעסוקהלפיסעיףזהר

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמידענוסףשיקבלהמנהלאומי )ח(
שהואהסמיכולכךמקרבעובדישירותהתעסוקה,מאתהמוסדלביטוחלאומי,רשות
המסיםבישראל,משרדהכלכלהוהתעשייהאומשרדהעבודה,הרווחהוהשירותים
החברתיים,לפיהעניין;מידעשנקבעלפיהוראותסעיףקטןזה,יימסררקאםהואנדרש

ובמידהשנדרש,לצורךקביעתהזכאותלמענקר

קבלתמענקשלא
כדין

מעסיקשהגישבקשהלמענקלפיסעיף6)ב(ומסרבהצהרהשמצורפתלבקשהפרטים14ר
לאנכוניםלגביתנאיהזכאותלקבלתהמענק,דינו-מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף
61)א()2(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהחלעל

יחידכאמורר

שרהאוצרממונהעלביצועחוקזהר15רביצוע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'251

בפקודתמסהכנסה23,בסעיף235,אחריסעיףקטן)ג1(יבוא:16ר

לפי מידע התעסוקה לשירות להעביר מותר )א(, קטן בסעיף האמור אף על ")ג2(
סעיף13)ג(לחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-

242020ר"

תיקוןחוקבתידין
מינהליים-מס'17

בחוקבתידיןמינהליים,התשנ"ב-251992,בתוספת,אחריפרט28יבוא:17ר

ועדתעררלפיסעיף12לחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונה "29ר
החדש(,התש"ף-2020ר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'123

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-262000,בתוספתהשנייה,אחריפרט1826ר
יבוא:

ערעורלפיסעיף12)ג()2(לחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונה "27ר
החדש(,התש"ף-2020ר"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'214

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)1930ר )א(
ביוני2020()בחוקזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסח

משולב[,התשנ"ה-271995,כך:

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ט,עמ'293ר 23

ס"חהתש"ף,עמ78ר 24
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