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חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש - מענק חד־פעמי( 
)הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התש"ף-2020*

בחוקזה-1רהגדרות

"בניזוג"-כהגדרתםבחוקהבטחתהכנסה;

"גמלתהבטחתהכנסה"-כלאחדמאלה:

גמלהכהגדרתהבחוקהבטחתהכנסה; )1(

להסכםבדברמתןגמלאותזקנהושאירים 9 תוספתלגמלה,לפיסעיף )2(
מיוחדות1;

תשלוםלפיחוקהמזונות; )3(

"גמלתנכהלפיהכנסה"-כלאחתמאלה:

קצבהחודשיתהמשתלמתלפיסעיפים201,200או251לחוקהביטוחהלאומי; )1(

תגמולמוגדללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4אלחוקנכירדיפותהנאצים )2(
אותגמוללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4ג1לחוקהאמור;

תגמולמוגדללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4גלחוקנכיהמלחמהבנאצים )3(
אותגמוללפיהכנסההמשתלםלפיסעיף4דלחוקהאמור;

תגמולהמשתלםלפיסעיף11א)א()2(או)3(לחוקנכירדיפותהנאציםאו )4(
תגמולהמשתלםלפיסעיף13א)ב(או)ב1(לחוקנכיהמלחמהבנאצים;

תגמולהמשתלםלנכהאולנכהנפגעפעולתאיבהלפיסעיפים6, או ד )5(
לחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[2,אותגמוללפי
סעיף4לחוקהתגמוליםלנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-0 319,המשתלםבשל
החלתסעיפים6, ו־ דהאמוריםבלבד,וכןתשלוםלפיהוראותמס'01ר5פו־02ר5פ
שלאגףשיקוםנכיםבמשרדהביטחוןלנכיםשנקבעלגביהםכיאיבדואתכושר

עבודתםעקבהנכותוכיהםמחוסריהכנסה;

גמלתנכותלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאותמיוחדות )6(
לעוליםהתלוייםבעזרתהזולת4;

תגמוללפיהכנסהשאסירציוןזכאילולפיסעיף11לחוקתגמוליםלאסירי ) (
ציוןולבנימשפחותיהם,התשנ"ב-51992;

"גמלתסיעוד"-כלאחתמאלה:

גמלתסיעודחודשיתלפיסעיף224לחוקהביטוחהלאומי; )1(

לחוק פ22)א( לשירותיםמיוחדיםמכוחסעיף למישבחרבקצבה גמלה )2(
הביטוחהלאומיחלףגמלתהסיעודלפיסעיף224לחוקהאמור;

גמלתסיעודלעולההמשתלמתלפיהסכםבדברמתןגמלאותמיוחדות )3(
לעוליםהתלוייםבעזרתהזולת;

התקבלבכנסתביוםח'באבהתש"ף)29ביולי2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1350,מיוםו'באבהתש"ף) 2ביולי2020(,עמ'624ר

י"פהתשמ"ט,עמ'פ  1;התשנ"ט,עמ'1659ר 1

ס"חהתשי"ט,עמ'6 2ר 2

ס"חהתש"ל,עמ'126ר 3

י"פהתשנ"ג,עמ'1336ר 4

ס"חהתשנ"ב,עמ'205ר 5
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"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-61995;

"חוקהבטחתהכנסה"-חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-0פ19 ;

"חוקהמזונות"-חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-2 19פ;

"חוקנכיהמלחמהבנאצים"-חוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-91954;

"חוקנכירדיפותהנאצים"-חוקנכירדיפותהנאצים,התשי"ז- 10195;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עולה"-מישנמצאבישראלפחותמ־12חודשיםבתכוףלפנייוםט'בתמוזהתש"ף)1
ביולי2020(,ומתקייםלגביותנאימהתנאיםשבפסקאותמשנה)א(עד)ד(לתקנה

5)4(לתקנותהבטחתהכנסה,התשמ"ב-2פ1119;

"עולהנזקק"-עולהשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחתהכנסה;

"קצבתילדים"-אחתמאלה:

קצבתילדיםלפיסימןב'לפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )1(

קצבההמשתלמתלפיסעיף3להסכםבדברתשלוםקצבהלילדעולה12; )2(

"תושבחוזר"-מישטרםחלפושלושהחודשיםמהיוםשבוהחלהזכאותוכתושבחוזר
לפיתעודהשהנפיקלומשרדהעלייהוהקליטה;

"תושבחוזרנזקק"-תושבחוזרשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחת
הכנסה;

"תושבישראל"-כמשמעותולענייןחוקהביטוחהלאומיובכללזהתושבחוזרר

זכאותלמענק
חד־פעמיבעדילד

מישמשתלמתבעדוקצבתילדיםבעדחודשיולי2020וכןמישנולדבחודשיולי2ר )א(
2020ואינוזכאילקצבתילדיםבשלהוראותסעיף2 )א(לחוקהביטוחהלאומי,ישתלם
בעדםמענקחד־פעמיבסכומיםהמפורטיםלהלן,בהתאםלמנייןילדיושלההורה

שקצבתהילדיםמשתלמתלואושהייתהמשתלמתלולולאסעיף2 )א(האמור:

אםהואהילדהראשון,השני,השלישיאוהרביעיבמנייןהילדים-500 )1(
שקליםחדשים;

אםהואהילדהחמישיואילךבמנייןהילדים-300שקליםחדשיםר )2(

עלמענקלפיסעיףזהיחולוהוראותפרקד'לחוקהביטוחהלאומי,בשינויים )ב(
המחויבים,והואייחשב,לענייןכלדין,כקצבתילדיםר

מענקלפיסעיףזהישולםבאמצעותחשבוןהבנקשאליומשתלמתקצבתהילדים )ג(
בעדאותוילד,אולםאיןבהעברתהתשלוםלחשבוןהבנקכדילשלולאתזכותושל
הורהפרודאוגרוש,שחשבוןהבנקשאליומועברהתשלוםשייךלהורההאחרלקבל
אתחלקובמענקמאותוהורה,בהעברהאובקיזוז,בהתאםלחלקוהיחסילפיפסקדין

אוהסכםביןההוריםלענייןהחזקתםהכלכליתשלהילדיםשבעדםניתןהמענקר

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-61995;

"חוקהבטחתהכנסה"-חוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-0פ19 ;

"חוקהמזונות"-חוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-2 19פ;

"חוקנכיהמלחמהבנאצים"-חוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-91954;

"חוקנכירדיפותהנאצים"-חוקנכירדיפותהנאצים,התשי"ז- 10195;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עולה"-מישנמצאבישראלפחותמ־12חודשיםבתכוףלפנייוםט'בתמוזהתש"ף
)ד( )1ביולי2020(,ומתקייםלגביותנאימהתנאיםשבפסקאותמשנה)א(עד

לתקנה5)4(לתקנותהבטחתהכנסה,התשמ"ב-2פ1119;

"עולהנזקק"-עולהשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחתהכנסה;

"קצבתילדים"-אחתמאלה:

קצבתילדיםלפיסימןב'לפרקד'לחוקהביטוחהלאומי; )1(

קצבההמשתלמתלפיסעיף3להסכםבדברתשלוםקצבהלילדעולה12; )2(

"תושבחוזר"-מישטרםחלפושלושהחודשיםמהיוםשבוהחלהזכאותוכתושבחוזר
לפיתעודהשהנפיקלומשרדהעלייהוהקליטה;

"תושבחוזרנזקק"-תושבחוזרשמשרדהעלייהוהקליטהנותןלוסיועחלףהבטחת
הכנסה;

"תושבישראל"-כמשמעותולענייןחוקהביטוחהלאומיובכללזהתושבחוזרר

מישמשתלמתבעדוקצבתילדיםבעדחודשיולי2020וכןמישנולדבחודשיולי2ר )א(
2020ואינוזכאילקצבתילדיםבשלהוראותסעיף2 )א(לחוקהביטוחהלאומי,ישתלם
בעדםמענקחד־פעמיבסכומיםהמפורטיםלהלן,בהתאםלמנייןילדיושלההורה

שקצבתהילדיםמשתלמתלואושהייתהמשתלמתלולולאסעיף2 )א(האמור:

זכאותלמענק
חד־פעמיבעדילד

אםהואהילדהראשון,השני,השלישיאוהרביעיבמנייןהילדים-500 )1(
שקליםחדשים;

אםהואהילדהחמישיואילךבמנייןהילדים-300שקליםחדשיםר )2(

עלמענקלפיסעיףזהיחולוהוראותפרקד'לחוקהביטוחהלאומי,בשינויים )ב(
המחויבים,והואייחשב,לענייןכלדין,כקצבתילדיםר

מענקלפיסעיףזהישולםבאמצעותחשבוןהבנקשאליומשתלמתקצבתהילדים )ג(
בעדאותוילד,אולםאיןבהעברתהתשלוםלחשבוןהבנקכדילשלולאתזכותושל
הורהפרודאוגרוש,שחשבוןהבנקשאליומועברהתשלוםשייךלהורההאחרלקבל
אתחלקובמענקמאותוהורה,בהעברהאובקיזוז,בהתאםלחלקוהיחסילפיפסקדין

אוהסכםביןההוריםלענייןהחזקתםהכלכליתשלהילדיםשבעדםניתןהמענקר

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 6

ס"חהתשמ"א,עמ'30ר  

ס"חהתשל"ב,עמ' פר פ

ס"חהתשי"ד,עמ'6 ר 9

ס"חהתשי"ז,עמ'163ר 10

ק"תהתשמ"ב,עמ'590ר 11

י"פהתשנ"ב,עמ'299ר 12
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זכאותלמענקחד־
פעמילבגירולנער

ונערהשנישאו

תושבישראל,שלפנייוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(מלאולופ1שנים,ונעראו3ר
50 שקליםחדשים,ובלבדשלא נערהנשואיםזכאיםלמענקחד־פעמיבסכוםשל

משתלםבעדםמענקלפיסעיף2)א(ר

תושבישראל,שמשתלמיםלובעדחודשיולי2020,גמלהאותשלוםמהמפורטים4רתוספתלמענק )א(
להלן,זכאילתוספתלמענקהאמורבסעיף3בסכוםשל50 שקליםחדשים:

גמלתסיעוד; )1(

גמלתנכהלפיהכנסה; )2(

גמלתהבטחתהכנסה; )3(

תשלוםלתושבחוזרנזקק; )4(

תשלוםלעולהנזקקר )5(

לאתשולםבעדאותואדםיותרמתוספתאחתלמענקר )ב(

בניזוגהזכאיםשניהםלתוספתלמענקלפיפסקה)3(,)4(או)5(בסעיףקטן)א(, )ג(
תשולםלהםתוספתאחתלמענקבלבדר

סייגלזכאות
למענקולתוספת

למענק

עלאףהאמורבסעיפים3ו־4,יחידכמפורטלהלן,לאזכאילמענקולתוספתלמענק5ר )א(
כאמורבאותםסעיפים:

יחידשבשנתהמספ201היהחייבבמסנוסףבהתאםלסעיף121בלפקודת )1(
מסהכנסה13)בסעיףזה-הפקודה(;

יחידשבשנתהמספ201היהחייבבהגשתדוחלפיסעיף131לפקודה,אך )2(
לאהגישולפיאותוסעיףעדמועדהגשתהבקשהלפיסעיף6ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,יחידכאמורבאותהפסקהיהיהזכאילמענקאם )ב(
בשנתהמס2019לאהיהחייבבמסנוסףלפיסעיף121בלפקודה,ובלבדשעדמועד
הגשתהבקשהלפיסעיף6הגישדוחלפיסעיף131לפקודהלשנתהמס2019ובבקשתו
למוסדהצהירשמתקייםבוהאמורבסעיףקטןזה;מענקליחידכאמורישולםשבעה

ימיםלאחרהמועדהאחרוןלהגשתבקשהלמענקכאמורבסעיף ר

תשלוםהמענקים
והתוספתלמענקים

המוסדישלםאתהמענקיםהחד־פעמייםוהתוספתלהםלפיסעיפים2עד64ר )א(
)6(שלהלן,ללאצורך )1(עד בהתאםלמידעשברשותולענייןהפרטיםשבפסקאות
בהגשתבקשה;לאהיהבידיהמוסדמידעהמאפשרלולבצעאתהתשלום,ישולמו
המענקאוהתוספתלאחרשתוגשבקשהשתכלולאתכלהפרטיםשלהלןלגבימגיש

הבקשהוהאדםשבעדומבוקשהתשלום:

שםפרטיושםמשפחה; )1(

מספרזהותותאריךהנפקתתעודתהזהות; )2(

תאריךלידה; )3(

מספרטלפון; )4(

כתובתמגורים,וכתובתהדוארהאלקטרוניאםישנה; )5(

פרטיחשבוןבנקר )6(

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 13
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בקשהלמענקאולתוספתכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבאופןמקווןבאמצעותאתר )ב(
האינטרנטשלהמוסדאובאופןידניאםהדברמתאפשרלפידין,אובפקסימיליה,ואם
באפשרותהמוסדלקבלאתהבקשהגםבדרךשלשיחתטלפוןאומסרון-יכולשתוגש
באמצעותשיחהאומסרוןכאמור;המוסדיודיעבאתרהאינטרנטשלועלהאפשרות

להגישבקשהלמענקאולתוספתלמענקבאמצעותשיחתטלפוןאומסרוןר

המועדהאחרון
להגשתבקשה

למענקאולתוספת

בקשהלפיסעיף6תוגשעדתום24חודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר ר

החלתהוראות
פרקי"דלחוק

הביטוחהלאומי
עלהמענקועל
התוספתלמענק

עלתשלוםהמענקיםוהתוספותלמענקיםלפיחוקזהיחולוהוראותלפיפרקי"דפר
לחוקהביטוחהלאומי,למעטהסיפהשלסעיף303)ב(לענייןניכוימגמלהוסעיף312,

בשינוייםהמחויביםר

דיןמענקותוספת
למענק

עלאףהאמורבסעיף2)ב(,לאיראואתהמענקוהתוספתלמענקלפיחוקזהכהכנסה9ר
לפיכלדיןר

קבלתמידע
ושמירתו

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1פ1419,מנהלהמוסד10ר )א(
אומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדיהמוסד)בסעיףזה-המנהל(,יקבלמהגורמים

שלהלןאתפרטיהמידעהמנוייםלצידם:

ניצולי לזכויות ומהרשות הביטחון ממשרד והקליטה, העלייה ממשרד )1(
השואהבמשרדהאוצר-אתפרטיהמידעהמנוייםבסעיף6)א(,שלהזכאים

לתוספתלמענקכאמורבסעיף4)א(;

מרשותהמסיםבישראל-אתפרטיהמידעהמנוייםבסעיף5; )2(

פרטי את - האוצר במשרד הגמלאות וממינהלת הממשלה ממשרדי )3(
לפי המדינה משירות שפרשו מי לרבות המדינה עובדי של הבנק חשבונות
מספריזהות;ואולם,יחידותויחידותסמךבמשרדיהממשלה,שעיקרפעילותן
בתחוםביטחוןהמדינהומטעמיםשלביטחוןהמדינהזהותעובדיהןחסויהאו
שאיןלמסורמידעלגביזהותםלפיכלדין,רשאיותמהטעמיםהאמוריםשלא

למסוראתהמידער

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)א(לפיהוראותאלה: )ב(

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבראויחובר )1(
לכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכלהיותרלתקופהשלאתעלה )2(
עלפ1חודשים,ובתוםהתקופה-ימחקהמוסדאתהמידע,אלאאםכןהמידע

דרושלשםניהולהליךמשפטיהקשורלביצועחוקזהאוהנובעממנו;

המוסדיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלשםתשלוםתוספת )3(
למענקכאמורבסעיף4,ולשםבחינתשלילתהזכאותלמענקלפיסעיף5,בלבד;

לאיתאפשרועיבוד,שימושאוצפייהבפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיף )4(
זהאלאבידיבעליתפקידיםבמוסדשהמנהלנתןלהםאישורפרטניושחתמו

עלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

לבעליהתפקידיםבמוסדכאמורבפסקה)4(,ולהםבלבד,תהיהגישהלפרטי )5(
המידעהדרושים;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחתהמידעואתסודיותו; )6(

בקשהלמענקאולתוספתכאמורבסעיףקטן)א(תוגשבאופןמקווןבאמצעותאתר )ב(
האינטרנטשלהמוסדאובאופןידניאםהדברמתאפשרלפידין,אובפקסימיליה,ואם
באפשרותהמוסדלקבלאתהבקשהגםבדרךשלשיחתטלפוןאומסרון-יכולשתוגש
באמצעותשיחהאומסרוןכאמור;המוסדיודיעבאתרהאינטרנטשלועלהאפשרות

להגישבקשהלמענקאולתוספתלמענקבאמצעותשיחתטלפוןאומסרוןר

המועדהאחרוןבקשהלפיסעיף6תוגשעדתום24חודשיםמיוםתחילתושלחוקזהר ר
להגשתבקשה

למענקאולתוספת

עלתשלוםהמענקיםוהתוספותלמענקיםלפיחוקזהיחולוהוראותלפיפרקי"דפר
לחוקהביטוחהלאומי,למעטהסיפהשלסעיף303)ב(לענייןניכוימגמלהוסעיף312,

בשינוייםהמחויביםר

החלתהוראות
פרקי"דלחוק

הביטוחהלאומי
עלהמענקועל
התוספתלמענק

עלאףהאמורבסעיף2)ב(,לאיראואתהמענקוהתוספתלמענקלפיחוקזהכהכנסה9ר
לפיכלדיןר

דיןמענקותוספת
למענק

בלילגרועמהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1פ1419,מנהלהמוסד10ר )א(
אומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדיהמוסד)בסעיףזה-המנהל(,יקבלמהגורמים

שלהלןאתפרטיהמידעהמנוייםלצידם:

קבלתמידע
ושמירתו

ניצולי לזכויות ומהרשות הביטחון ממשרד והקליטה, העלייה ממשרד )1(
השואהבמשרדהאוצר-אתפרטיהמידעהמנוייםבסעיף6)א(,שלהזכאים

לתוספתלמענקכאמורבסעיף4)א(;

מרשותהמסיםבישראל-אתפרטיהמידעהמנוייםבסעיף5; )2(

פרטי את - האוצר במשרד הגמלאות וממינהלת הממשלה ממשרדי )3(
לפי המדינה משירות שפרשו מי לרבות המדינה עובדי של הבנק חשבונות
מספריזהות;ואולם,יחידותויחידותסמךבמשרדיהממשלה,שעיקרפעילותן
בתחוםביטחוןהמדינהומטעמיםשלביטחוןהמדינהזהותעובדיהןחסויהאו
שאיןלמסורמידעלגביזהותםלפיכלדין,רשאיותמהטעמיםהאמוריםשלא

למסוראתהמידער

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)א(לפיהוראותאלה: )ב(

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידעאחר,ולאיועבראויחובר )1(
לכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכלהיותרלתקופהשלאתעלה )2(
עלפ1חודשים,ובתוםהתקופה-ימחקהמוסדאתהמידע,אלאאםכןהמידע

דרושלשםניהולהליךמשפטיהקשורלביצועחוקזהאוהנובעממנו;

המוסדיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיףזהלשםתשלוםתוספת )3(
למענקכאמורבסעיף4,ולשםבחינתשלילתהזכאותלמענקלפיסעיף5,בלבד;

לאיתאפשרועיבוד,שימושאוצפייהבפרטיהמידעשהתקבלולפיסעיף )4(
זהאלאבידיבעליתפקידיםבמוסדשהמנהלנתןלהםאישורפרטניושחתמו

עלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

לבעליהתפקידיםבמוסדכאמורבפסקה)4(,ולהםבלבד,תהיהגישהלפרטי )5(
המידעהדרושים;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחתהמידעואתסודיותו; )6(

ס"חהתשמ"א,עמ'פ12ר 14
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עלאףהאמורבפרקד'לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1פ19,והוראותכל ) (
דיןאחרלמעטפקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-2 1519,המוסדלא
יעבירכלמידעשהתקבלאושנוצרלפיסעיףזה,אלאלשםביצועחוקזהובמידה

שנדרשר

לביתדיןאזורילעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-161969,תהיה11רסמכותשיפוט
סמכותייחודיתלדוןבכלתביעהלמענקאולתוספתלמענקלפיחוקזהר

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלגביכלסכוםשהוציאלתשלוםמענקיםותוספות12רשיפוי
למענקיםשניתנולפיחוקזה,וכןלגביהחלקהיחסימההוצאותהמינהליותשלהמוסד

הנובעותמביצועחוקזהר

שרהאוצרממונהעלחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועור13רביצועותקנות

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'255

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהועדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)פ2בפברואר2022(,14ר
יקראואתפקודתמסהכנסה 1כךשבסעיף235,אחריסעיףקטן)ג2(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמוסדלביטוחלאומימידעעל ")ג3(
שםפרטי,שםמשפחהומספרזהותשליחידיםהחייביםבמסנוסףלפיסעיף121ב
בשנותהמספ201ו־2019ושליחידיםשהיוחייביםבהגשתדוחלפיסעיף131לפקודת
מסהכנסהלשנתפ201ולאהגישואותוכאמורבסעיף5)א()2(,לשםקביעתזכאותם
למענקאולתוספתלמענקלפיחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש-מענק
חד־פעמי()הוראתשעהותיקוניחקיקה(,התש"ף-2020פ1,ובלבדשמידעכאמורנדרש

לשםביצועאותוחוק,ובמידהשנדרשר"

תיקוןחוק
הפחתתהגירעון

והגבלתההוצאה
התקציבית-

מס'19

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-191992,בסעיף16,אחרי15ר
סעיףקטן)ג(יבוא:

נוסףעלהוראותסעיףקטן)ב(,עלאףהוראותסעיף6א,לשםמימוןההוצאות ")ד(
הדרושותלהתמודדותעםמשברהקורונה,ולמטרהזובלבד,רשאיתהממשלה,בשנת
התקציב2020,להגדילאתסכוםההוצאההממשלתיתבשיעורנוסףעלהשיעורהאמור
בסעיףקטן)א(ובסעיף6א,שלאיעלהעל69%ר1ביחסלסכוםההוצאההממשלתית

בשנתהתקציב2019,המחושבלפיסעיף6אר

הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ד(,לאיובאבחשבוןכחלק )ה(
מסכוםההוצאההממשלתיתבשנת2020לצורךחישובסכוםההוצאההממשלתיתלפי

סעיף6אלשניםהבאותר"

תיקוןחוקקליטת
חייליםמשוחררים

-מס'22

בחוקקליטתחייליםמשוחררים,התשנ"ד-201994,אחריסעיףפ1ביבוא:16ר

"מענקחד־פעמי
להתמודדותעם

נגיףהקורונה
החדש

2020פ1גר חיילמשוחררשסייםאתשירותוהסדירבשנת )א(
זכאימאוצרהמדינהלמענקחד־פעמיבסכוםשל500שקלים

חדשיםר

מענקכאמורבסעיףקטן)א(ישולםלחיילמשוחררבתוך )ב(
30ימיםמיוםסיוםשירותוהסדיר,ולענייןחיילשסייםאת
שירותוהסדירעדיוםי'באבהתש"ף)31ביולי2020(-ביום

י"אבאלולהתש"ף)31באוגוסט2020(ר"
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תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(ותחולה
-מס'95

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-211963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(, 1ר )א(
בסעיף9-

בסעיףקטן)ג(,בסיפה,במקום"בסעיףקטןזהובסעיפיםקטנים)ג1(,)ג1א(, )1(
)ג1ב(,)ג1ג(ו–)ג1ה("יבוא"בסעיףקטןזהובסעיפיםקטנים)ג1(,)ג1א(,)ג1ב(ו–)ג1ג(";

סעיףקטן)ג1ה(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ג2(- )3(

ברישה,במקום"בסעיפיםקטנים)ג(,)ג1(,)ג1א(,)ג1ג( )א(
ו-)ג1ה("יבוא"בסעיפיםקטנים)ג(,)ג1(,)ג1א(ו–)ג1ג(";

בהגדרה"המדדהבסיסי",המילים"לענייןתיאוםהסכומיםהנקובים )ב(
בסעיףקטן)ג1ה(-המדדשפורסםביוםכ"דבטבתהתשע"ה)15בינואר

2015("-יימחקו;

בסעיפיםקטנים)ג3(ו–)ג4(,במקום")ג1א(,)ג1ג(ו–)ג1ה("יבוא")ג1א(ו–)ג1ג("ר )4(

חוקמיסוימקרקעיןכנוסחובסעיףקטן)א(יחולעלמכירתבנייןאוחלקממנו )ב(
שהואדירתמגוריםמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

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

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-211963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(, 1ר )א(
בסעיף9-

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(ותחולה
-מס'95 בסעיףקטן)ג(,בסיפה,במקום"בסעיףקטןזהובסעיפיםקטנים)ג1(,)ג1א(, )1(

)ג1ב(,)ג1ג(ו–)ג1ה("יבוא"בסעיףקטןזהובסעיפיםקטנים)ג1(,)ג1א(,)ג1ב(ו–)ג1ג(";

סעיףקטן)ג1ה(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ג2(- )3(

ברישה,במקום"בסעיפיםקטנים)ג(,)ג1(,)ג1א(,)ג1ג(ו–)ג1ה("יבוא )א(
"בסעיפיםקטנים)ג(,)ג1(,)ג1א(ו–)ג1ג(";

בהגדרה"המדדהבסיסי",המילים"לענייןתיאוםהסכומיםהנקובים )ב(
בסעיףקטן)ג1ה(-המדדשפורסםביוםכ"דבטבתהתשע"ה)15בינואר

2015("-יימחקו;

בסעיפיםקטנים)ג3(ו–)ג4(,במקום")ג1א(,)ג1ג(ו–)ג1ה("יבוא")ג1א(ו–)ג1ג("ר )4(

חוקמיסוימקרקעיןכנוסחובסעיףקטן)א(יחולעלמכירתבנייןאוחלקממנו )ב(
שהואדירתמגוריםמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

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"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ח,עמ'954ר 21
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