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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים 
חברתיים )מענק עבודה( )תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת 

ההתמודדות עם נגיף הקורונה(, התש"ף-2020

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"טבטבתהתשפ"ד)1צבדצמברצ202(,יקראו1עהוראתשעה
אתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק

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

אחריסעיף6גלחוקהעיקרייקראו: )1(

"תוספתלמענק
לעובדבעד

עבודהבתקופת
ההתמודדותעם

נגיףהקורונה
ומקדמה

הזכאי6דע עובד 6ג, עד ו־4 2 בסעיפים האמור על נוסף )א(
למענקלפיהוראותהסעיפיםהאמורים)בסעיףזה-מענק(
בעדחודשמהחודשיםאפרילעדדצמברבשנתהמס2020,
יהיהזכאילתוספתלמענק,בעדכלחודשכאמורשבעדוהיה
זכאילמענק)בסעיףזה-תוספתלמענק(;תוספתלמענקבעד
חודשמסויםתהיהבסכוםהמתקבלמהכפלתסכוםהמענק
בעדאותוחודשב־67%,ובלבדשהסכוםהכוללשישולם
לעובדלפיהוראותסעיףקטןזהבעדכלחודשיהעבודהשל

העובדבשנת2020לאיפחתמ־1,000שקליםחדשיםע

חוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודה  סעיף 1
ולצמצוםפעריםחברתיים,התשס"ח-2007)להלן 
-החוק(,מקנהזכאותלקבלתמענקלעובדיםולעצמאים
שהםחלקמכוחהעבודהאךהכנסתםהשנתיתנמוכה,
וזאתבהתאםלתנאיםשנקבעובחוק)להלן-מענקעבודה(ע
המענק מהווה לעבודה, ליציאה תמריץ להיותו מעבר
המשולםלפיהחוקכלילצמצוםפעריםחברתייםוכלכליים

ולהקטנתממדיהעוניבישראלע

העולם,ובכללזהישראל,נמצאכעתבעיצומהשל
קורונה, נגיף והתפשטות מהתפרצות כתוצאה פנדמיה
אשרגרמהלשיבוששוקהעבודהבישראלולקושיכלכלי
נרחב,בייחודאצלעובדיםבעלישכרנמוךעחלקמהצעדים
זו, בתקופה הכלכלי הקושי להקלת הממשלה שנקטה
עשוייםלהקטיןבמקריםמסוימים,אתהתמריציםלעבודה
בשכרנמוךעעלכןמוצעלעגןבחוקזכאותלתוספתלמענק
)להלן-התוספתלמענק(,שנועדהלתתתמריץלעבודה
בתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה,ובתוךכךלסייע
לאותםעובדיםבעלישכרנמוךאשרעבדובתקופהשלאחר
משק חוק–יסוד: לתיקון בהמשך וזאת הנגיף, התפרצות

עם התמודדות לצורך סכומים הקצאת בעניין המדינה
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהע

לפסקה )1(

לסעיף 6ד המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מענקעבודהניתןלעובדיםבעלישכרנמוךבעדכל
חודששבועבדובשנתהמס,ולפיהתנאיםהקבועיםבחוקע
כאמור,מוצעלתתתוספתלמענקלעובדשזכאילמענק
עד אפריל מהחודשים חודש כל בעד וזאת החוק, לפי
דצמברשלשנת2020שבעדוזכאיאותועובדלמענקעעל
פיהמוצע,גובההתוספתיהיהבגובההסכוםהמתקבל
מהכפלתסכוםהמענקשלוהיהזכאיהעובדלפיהחוק
בעדכלאחדמחודשיהעבודההנזכרים,ב־67%,ובלבד
שהסכוםהכוללשלהתוספת,בעדכלהחודשיםכאמור,לא
יפחתמ־1,000שקליםחדשיםעעובדהזכאילתוספתכאמור,
יקבלאותהבשנת2021,בעתקבלתתשלומיהמענקבעד
2020,בהתאםלמועדיםהמפורטים עבודתובשנתהמס

בסעיף12לחוקע

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התש"ף,עמ'צ0צע 1
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לעובדאשרהיהזכאילמענקבעדעבודתובשנת)ב( )1(
מס שנת באותה חודש כל בעד ישולם, ו201 המס
שבעדוהיהזכאילמענק,סכוםבגובההסכוםהמתקבל
מהכפלתסכוםהמענקבעדאותוחודשב־25%,ובלבד
שהסכוםהכוללשישולםלפיהוראותפסקהזובעדכל
חודשיהעבודהשלהעובדבשנתו201לאיפחתמ־500

שקליםחדשיםע

,)1( פסקה הוראות לפי לעובד המשולם סכום )2(
יראואותוכמקדמהעלחשבוןהתוספתלמענק)בסעיף
זה-מקדמה(ויחולולענייןהמקדמה,בכפוףלהוראות

זה פרק הוראות ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים )צ( פסקה
החלותלענייןהמענק,בשינוייםהמחויביםע

לעובדאשרהיהזכאילמענקבעדעבודתובשנת)ב( )1(
מס שנת באותה חודש כל בעד ישולם, ו201 המס
שבעדוהיהזכאילמענק,סכוםבגובההסכוםהמתקבל
מהכפלתסכוםהמענקבעדאותוחודשב־25%,ובלבד
שהסכוםהכוללשישולםלפיהוראותפסקהזובעדכל
חודשיהעבודהשלהעובדבשנתו201לאיפחתמ־500

שקליםחדשיםע

,)1( פסקה הוראות לפי לעובד המשולם סכום )2(
יראואותוכמקדמהעלחשבוןהתוספתלמענק)בסעיף
זה-מקדמה(ויחולולענייןהמקדמה,בכפוףלהוראות

זה פרק הוראות ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים )צ( פסקה
החלותלענייןהמענק,בשינוייםהמחויביםע

לסעיפים קטנים )ב( עד )ה( המוצעים

הזכאים נמוך, שכר בעלי לעובדים לסייע במטרה
מוצע הקורונה, נגיף עם התמודדות בתקופת לתוספת,
לקבועשמישהיהזכאילמענקעבודהבשנתו201,ישולם
לוסכוםבגובהשל500שקליםחדשיםאושל25%מסכום
המענקשלוהיהזכאיבעדאותהשנה,לפיהגבוהמשניהם,
)שתשולם, למענק התוספת חשבון על כמקדמה וזאת
כאמור,עלסמךעבודהשנעשתהבשנההנוכחית-שנת
2020(עהתשלוםשלסכוםהמקדמהיתבססעלנתוניהעובד
בשנתו201שרובםכברמצוייםבידירשותהמסיםהיום,

כךשיהיהניתןלשלמובאופןמיידיע

לפיכךמוצעלקבועשלגבימישכברנקבעהזכאותו
למענקבעדעבודתובשנתו201,טרםחקיקתהחוקהמוצע,
תשלוםהמקדמהיבוצע,ככלל,לאיאוחרמיוםי"בבתשרי
התשפ"א)0צבספטמבר2020(עלגביעובדשהזכאותשלו
למענקבעדשנתו201תיקבעבמועדמאוחריותר,התשלום
יבוצעבתוך0צימיםמהיוםשבונקבעהזכאותושלהעובד

למענקבעדאותהשנהע

עלפיהמוצע,סכוםהמקדמהישולםלעובדיםהזכאים
למענקבעדעבודתםבשנתו201,עלאףשהזכאותלתוספת
למענקנבחנתלגבישנת2020והתוספתניתנתבעדאותה
שנהעזאת,בהתחשבבכךשלפיהערכההמבוססתעלנתוני
רשותהמסים,רובהעובדיםהזכאיםלמענקעבודהבשנה
מסוימתיהיוזכאיםלמענקגםבשנההעוקבת,וכדילאפשר
סיועמיידילאוכלוסייההזכאיתלמענקים,שניתןלהניח
שמצבההכלכליבתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה

לאהשתפרבאופןניכרע

יובהרכיעלפיהמוצע,יחולועלהמקדמהשתשולם
בשינויים מענק, לעניין החלות הפרק הוראות כאמור
המחויביםעכךלמשל,המקדמהלאתיחשבלהכנסהלעניין

החיקוקיםהמנוייםבסעיףקטן)א(שלסעיף16לחוק,ולא
יהיהאפשרלהעביר,לשעבדאולעקלאותהאואתהזכות
לקבלהאלאלשםתשלוםמזונות,כאמורבסעיףקטן)ב(של
סעיף16לחוקעכמוכן,הוראותפרקב'לחוקשעניינןאופן
תשלוםהמענק,ובכללזההוראותלענייןתשלוםביתראו

תשלוםבחסר,יחולוגםלענייןתשלוםהמקדמהע

לגביאותםעובדיםאשריהיוזכאיםלמענקעבודה
גםבשנת2020,יופחתסכוםהמקדמהששולםלהםמסכום
מכוח ,2021 בשנת לזכאים שישולם למענק התוספת
המענק תשלום עם יחד המוצע, )א( קטן סעיף הוראות

בעדשנת2020ע

יובהרכימכיווןשהמקדמהתשולםעלפיהמוצע
באופןמיידיולפניהמועדלהתקיימותהתנאיםהמזכים
שיתברר למי גם תשולם שהיא ייתכן למענק, בתוספת
לאחרמכןשאינוזכאיכלללמענקעבודהבעדשנת2020,
אולמישיתבררבהמשךכיהואזכאילמענקבסכוםנמוך
מסכוםהמענקאשרקיבלבעדעבודתובשנתו201עבמקרים
אלה,סכוםהתוספתלמענקשהעובדיהיהזכאילולפי
הוראותהסעיףהמוצע,עלוללהיותנמוךמסכוםהמקדמה
שכברשולמהלועמוצעלקבועלגבימקריםאלה,כימי
שקיבלאתסכוםהמקדמהלאיידרשבהשבתו,כךשהסכום

יישארבידיוע

למי תשולם לא המקדמה כי לקבוע מוצע כן כמו
שקיבלדמיאבטלהבכלהחודשיםאפריל,מאי,יוניויולי
2020,ובכלחודשכאמור-בכלימיהחודשעכלומר,אבטלה
רצופהומצטברתשלאדםבכלהחודשיםהאלהתביאלכך
שלאתשולםלאותואדםמקדמה,שכן,ככלל,אוכלוסייהזו
לאתהיהזכאיתלמענקעבודהבעבורחודשיםאלה,ולכן
גםלאתהיהזכאיתלתוספתלמענקבעבורחודשיםאלה
)אותהתוספתשעלחשבונהמשולמתהמקדמה(עמכאן,
שקייםסיכויסבירשאוכלוסייהזולאתהיהזכאיתבסופו
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בתשרי י"ב מיום יאוחר לא תשולם המקדמה )צ(
ימים 0צ תום עד או ,)2020 בספטמבר )0צ התשפ"א
בעד למענק העובד של זכאותו נקבעה שבו מהיום

עבודתובשנתהמסו201,לפיהמאוחרע

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

כאמורלאיעלהעלסכוםהתוספתהכוללע

עובדששולמהלומקדמהואינוזכאילתוספתלמענק, )ד(
לאיידרשלהשיבבשלכךאתסכוםהמקדמהע

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

למישהיהזכאילדמיאבטלהלפיהוראות )א(
אחד כל בעד הלאומי, הביטוח לחוק ז' פרק
במלואו, ,2020 יולי  עד אפריל מהחודשים
לרבותמישלאהיהזכאילדמיאבטלהכאמור
הוראות בשל רק כאמור התקופה מלוא בעד
שבתקופה מי ולמעט האמור, לחוק 172 סעיף
האמורההיתהלוהכנסהמעבודהאוממשלח
176לאותוחוקאשרנוכתה ידכאמורבסעיף
מדמיהאבטלההמגיעיםלולפיהוראותאותו

סעיף;

למישהגישאתהתביעהלקבלתמענקלפי )ב(
פרקזהבעדעבודתובשנתהמסו201,אחרייום

ט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(ע

שלדברלמענקבגובההמקדמהעעודיצויןכירובהנמנים
עםאוכלוסייהזוממילאכברקיבלוסיועמסויםמהמדינה

בעבורתקופהזוע

לענייןזהמוצעלהבהירבמפורשכימישרצףהזכאות
שלולדמיאבטלהנפגערקבשלהוראותסעיף172לחוק
הביטוחהלאומי,שלפיודמיאבטלהאינםמשולמיםמיום
רצופה באבטלה שנמצא למי ייחשב הראשון, האבטלה
ומצטברתולאתשולםלומקדמהעלצדזאתמוצעלהבהיר
כימישהיתהלוהכנסהמעבודהאוממשלחידבתקופת

האבטלה,אשרנוכתהמדמיהאבטלההמגיעיםלו,לפי
הוראותסעיף176לחוקהביטוחהלאומי,לאייחשבלמי
ובהתאם,יכולשתשולםלו כאמור, ברצף שהיהמובטל

מקדמהלפיהוראותסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצעע

יובהר,שעלאףשלאישולםלאותםעובדיםסכום
המקדמה,איןבכךכדילפגועבזכאותהמהותיתשלהם
לקבלת המהותיים בתנאים יעמדו אם למענק לתוספת

התוספתבעדהחודשיםהאחריםהמזכיםבקבלתהע

ס"חהתש"ף,עמ'8ו2ע 2
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לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
האמור התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע

זו )1()א(;אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה בפסקה
לאיעשהבושימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאי

האמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבוע";

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

תיקוןחוקהתכנית
לסיועכלכלי)נגיף

הקורונההחדש(
)הוראתשעה(

התש"ף-2,22020ע שעה(, )הוראת החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית בחוק
בסעיף8-

בפסקה)2(,האמורבהיסומן")א("; )1(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנתו201 ")ב(
אינועולהעל00צאלףשקליםחדשים,יקראואתאותהפסקתמשנה,לעניין
תקופתהזכאותהאמורהבפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,כך

שבמקום"40%"יבוא"25%"ע"

לאומי לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
האמור התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע

זו )1()א(;אדםשהגיעאליומידעלפיפסקה בפסקה
לאיעשהבושימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאי

האמור;המידעיימחקעםתוםהצורךבוע";

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

התש"ף-2,22020ע שעה(, )הוראת החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית בחוק
בסעיף8-

תיקוןחוקהתכנית
לסיועכלכלי)נגיף

הקורונההחדש(
)הוראתשעה( בפסקה)2(,האמורבהיסומן")א("; )1(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,לגביעוסקשמחזורעסקאותיולשנתו201 ")ב(
אינועולהעל00צאלףשקליםחדשים,יקראואתאותהפסקתמשנה,לעניין
תקופתהזכאותהאמורהבפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,כך

שבמקום"40%"יבוא"25%"ע"

לפסקה )2(

מוצעלקבועשגםעצמאיהזכאילמענקלעצמאילפי
החוקבעדהשניםו201או2020,יהיהזכאילתוספתלמענק
המוצע כנוסחו 6ד סעיף הוראות לפי מקדמה, ותשלום
בפסקה)1(,אםהואעומדבתנאיםהאמוריםבאותוסעיף,

בשינוייםהמחויביםע

סעיף8לחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונה  סעיף 2
קובע התש"ף-2020, שעה(, )הוראת החדש( 
קבועות בהוצאות השתתפות בעד סיוע מענק שיינתן
לעוסקשמחזוריעסקאותיוירדובשלההשפעההכלכלית
לפי סיוע(ע מענק - )להלן הקורונה נגיף התפשטות של
סעיף8)2(לחוקהאמור,מענקסיועניתןרקלעוסקשמחזור

תחילת )לאחר 2020 בשנת הזכאות בתקופת עסקאותיו
התפשטותנגיףהקורונה(נמוךממחזורעסקאותיובתקופת
בסכום הנגיף(, התפשטות )לפני ו201 בשנת המקבילה
העולהעל40%ממחזורהעסקאותשלובשנתו201עמוצע
להקלעלעוסקשמחזורעסקאותיולשנתו201אינועולה
זכאי יהיה שהוא ולקבוע חדשים, שקלים אלף 00צ על
למענקסיועבעדחודשיהזכאותמאיויוני2020,גםאם
ההפחתהבמחזורעסקאותיוכאמוראינהמגיעהל־40%,
ובלבדשהיאעולהעל25%ממחזורעסקאותיובתקופה
אותם של הזכאות הנגיףע התפרצות שלפני המקבילה
עוסקיםתיקבעבהתאםלפרוצדורותהרגילותהחלותלגבי

קביעתזכאותםשלעוסקיםלמענקזהע

ר ב ס ה י  ר ב ד


