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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה 
)הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

תיקוןפקודתמס
הכנסה-הוראת

שעה

התשפ"ג1ע בטבת ז' יום עד )2022 בינואר 1( התשפ"ב בטבת כ"ח שמיום בתקופה
בתקופה הכנסהשהופקה הכנסה1,לגבי מס פקודת את 2022(,יקראו )31בדצמבר

האמורהכך:

בסעיף40,אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

בחישובהמסשליחידתושבישראלהזכאילנקודותזיכויבשלילדיו")ג( )1(
לפיסעיףקטן)ב()1(,תובאבחשבון,נוסףעלנקודותהזיכויהאמורותבאותו
סעיףקטן,נקודתזיכויאחתנוספתבשלכלילדאשרבשנת2022טרםמלאו

לושלושעשרהשניםוהואאינופעוטע

בחישובהמסשליחידתושבישראלשהואהורהבמשפחהחד־ )2(
הוריתלילדאשראילוהיהפעוטהיהזכאיבשלולנקודותזיכוילפיסעיף
קטן)ב()1א(,תובאבחשבוןכנגדהמסהחלעלהכנסתומיגיעהאישית,
נקודתזיכויאחתבשלכלילדאשרבשנת2022טרםמלאולושלושעשרה

שניםוהואאינופעוטע";

מוצעלקבועכיבשנתהמס2022יוגדלונקודות  סעיף 1
שאינם ילדיהם בעד להורים הניתנות הזיכוי 
פעוטות,קרימלאולהםשששניםלפחות,אךטרםמלאו
להםשלושעשרהשניםבשנת2022,בהתאםלמפורטלהלן:

בסעיף66)ג()4(לפקודתמסהכנסה)להלן-הפקודה(,
נקבעכיאישהזכאית,נוסףעל1/2נקודתהזיכוילפיסעיף
36א,לנקודותזיכוי,כנגדהמסהחלעלהכנסתהמיגיעה

אישית,בעדכלאחדמילדיהכמפורטלהלן:

צע1נקודותזיכויבשנתלידתהילדוחצינקודתזיכוי )1(
בשנתבגרותו;

צע2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחרשנתלידתו )2(
ועדלתוםשנתהמסשבהמלאולוצשנים;

נקודתזיכויאחתמהשנהשבהמלאולילדששועד )3(
לשנתהמסשקדמהלשנתבגרותוע

בסעיף66)ג()צ(נקבעכילגבריינתנונקודותזיכוי,כנגד
הכנסתומיגיעהאישית,בעדכלאחדמילדיושהםפעוטות
40)ב()3(כילדשטרםמלאולוחמש )פעוטמוגדרבסעיף
שניםבשנתהמס(,במתווהדומהלנקודותהזיכויהניתנות
לאישהבשלילדיםבאותוטווחגיל,קריצע1נקודותזיכוי
בשנתהלידהו־צע2נקודותזיכויהחלבשנתהמסשלאחר
שנתהלידהועדלתוםשנתהמסשבהמלאולילדצשניםע

מוצעלקבועכיאישהוגבריהיוזכאיםלנקודתזיכוי
אחתנוספתבשלכלילדאשרבשנת2022לאמלאולושלוש
עשרהשניםוהואאינופעוטעהתיקוןהמוצעיביאלמצב
שבואישהתהיהזכאיתלשתינקודותזיכויבסךהכול,בשל
ילדבטווחהגילהאמור,וגבריהיהזכאילנקודתזיכויאחתע

במקביל,מוצעלהגדילבאופןזההאתנקודותהזיכויהניתנות
לפיסעיף40)ב(לפקודה,להורהבמשפחהחד־הוריתאשרהיו
לוילדיםשבשנת2022לאמלאולהםשלושעשרהשניםוהם
אינםפעוטותעהורהשכלכלתהילדיםהייתהעליו,הזכאי
כיוםלפיפסקה)1(לנקודתזיכויאחתבשלילדבטווחהגילים
האמור,יהיהזכאיבעקבותהתיקוןהמוצעלשתינקודותזיכוי
בסךהכול,ואילוהורהאשרכלכלתהילדיםלאהייתהעליו

יהיהזכאיעלפיהתיקוןהמוצעלנקודתזיכויאחתע

זו,ראו להמחשתהתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוק
אתהטבלאותהאלה:

לפקודה( 66)ג()4( סעיף )לפי לאישה זיכוי נקודות
ולהורהבמשפחהחד־הוריתשכלכלתהילדיםעליו)לפי
סעיף40)ב()1(לפקודה(,בעדכלאחדמילדיהםאשרגילם

בשנת2022ביןששלשתייםעשרהשנים:

נקודותזיכויטרםקבלת
התיקוןהמוצע

נקודותזיכויעלפיהתיקון
המוצעלשנת2022

12

66)ג()צ(לפקודה(ולהורה זיכוילגבר)סעיף נקודות
במשפחהחד־הוריתשכלכלתהילדיםאינהעליו)סעיף
40)ב()1א(לפקודה(,בעדכלאחדמילדיהםשטרםמלאו

להםשששניםבשנתהמס:

נקודותזיכויטרםקבלת
התיקוןהמוצע

נקודותזיכויעלפיהתיקון
המוצעלשנת2022
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בסעיף66)ג(- )2(

בפסקה)4(,אחריפסקתמשנה)ג(יקראו: )א(

נקודתזיכויאחתנוספתעלנקודותהזיכוילפיפסקתמשנה)ב(,בעד ")ד(
כלאחדמילדיה,אשרבשנת2022טרםמלאולושלושעשרהשניםוהוא

אינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

אחריפסקה)צ(יקראו: )ב(

אישית, מיגיעה יהיהזכאי,כנגדהמסהחלעלהכנסתו הגבר ")צא(
לנקודתזיכויבעדכלאחדמילדיואשרבשנת2022טרםמלאולושלוש

עשרהשניםוהואאינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

)6(,במקוםהסיפההחלבמילים"שהםפעוטות"יקראו"כאמור בפסקה )ג(
בפסקאות)צ(או)צא(,לפיהענייןע"

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2024(,יקראו2ע
אתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק

עבודה(,התשס"ח-22007)להלן-חוקמענקעבודה(,כך:

אחריסעיף6דיקראו: )1(

"תוספתלמענק
לעובדבעד

עבודהבתקופת
ההתמודדות

עםיוקרהמחיה
ומקדמה

נוסףעלהאמורבסעיפים4,2עד6גו־6ה,עובדהזכאי6ד1ע )א(
למענקלפיהוראותהסעיפיםהאמורים)בסעיףזה-מענק(
בעדחודשמהחודשיםבשנתהמס2022)בסעיףזה-מענק
לשנת2022(,יהיהזכאילתוספתלמענק,בעדכלחודשכאמור
שבעדוהיהזכאילמענק)בסעיףזה-תוספתלמענק(;תוספת
למענקבעדחודשמסויםתהיהבסכוםהמתקבלמהכפלת
סכוםהמענקבעדאותוחודשב־20%,ויראואותהלעניין

פרקזהכחלקמהמענקע

בסעיף66)ג(- )2(

בפסקה)4(,אחריפסקתמשנה)ג(יקראו: )א(

נקודתזיכויאחתנוספתעלנקודותהזיכוילפיפסקתמשנה)ב(,בעד ")ד(
כלאחדמילדיה,אשרבשנת2022טרםמלאולושלושעשרהשניםוהוא

אינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

אחריפסקה)צ(יקראו: )ב(

אישית, מיגיעה כנגדהמסהחלעלהכנסתו יהיהזכאי, הגבר ")צא(
לנקודתזיכויבעדכלאחדמילדיואשרבשנת2022טרםמלאולושלוש

עשרהשניםוהואאינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

)6(,במקוםהסיפההחלבמילים"שהםפעוטות"יקראו"כאמור בפסקה )ג(
בפסקאות)צ(או)צא(,לפיהענייןע"



בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2024(,יקראו2ע
אתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק

עבודה(,התשס"ח-22007)להלן-חוקמענקעבודה(,כך:

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

הוראתשעה
אחריסעיף6דיקראו: )1(

"תוספתלמענק
לעובדבעד

עבודהבתקופת
ההתמודדות

עםיוקרהמחיה
ומקדמה

נוסףעלהאמורבסעיפים4,2עד6גו־6ה,עובדהזכאי6ד1ע )א(
למענקלפיהוראותהסעיפיםהאמורים)בסעיףזה-מענק(
בעדחודשמהחודשיםבשנתהמס2022)בסעיףזה-מענק
לשנת2022(,יהיהזכאילתוספתלמענק,בעדכלחודשכאמור
שבעדוהיהזכאילמענק)בסעיףזה-תוספתלמענק(;תוספת
למענקבעדחודשמסויםתהיהבסכוםהמתקבלמהכפלת
סכוםהמענקבעדאותוחודשב־20%,ויראואותהלעניין

פרקזהכחלקמהמענקע

בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת חוק  סעיפים
)מענק חברתיים פערים ולצמצום העבודה  2 ו־3

מענק חוק - )להלן התשס"ח-2007 עבודה(, 
עבודה(,מקנהזכאותלקבלתמענקלעובדיםולעצמאים
שהםחלקמכוחהעבודה,אךהכנסתםהשנתיתנמוכה,
וזאתבהתאםלתנאיםשנקבעובחוק)להלן-מענקעבודה(ע
המענק מהווה לעבודה, ליציאה תמריץ להיותו מעבר
המשולםלפיהחוקכלילצמצוםפעריםחברתייםוכלכליים

ולהקטנתממדיהעוניבישראלע

שנועדולהגדילאתהכנסתם הסיוע מצעדי כחלק
מעבודה, הכנסה מופקת שבהם בית משקי של הפנויה
מוצעלהגדילאתגובהמענקעבודהלזכאיםבגיןעבודתם

בתקופהזוע

לפסקה )1(

לסעיף 6ד1 המוצע

לסעיף קטן )א(

בעד נמוך שכר בעלי לעובדים ניתן עבודה מענק
כלחודששבועבדובשנתהמס,ולפיהתנאיםהקבועים
למענק תוספת לתת מוצע כאמור, עבודהע מענק בחוק
כל בעד וזאת האמור, החוק לפי למענק שזכאי לעובד
אותו זכאי שבעדו 2022 המס בשנת מהחודשים חודש
עובדלמענקעעלפיהמוצע,התוספתתהיהבגובההסכום
העובד זכאי היה שלו המענק סכום מהכפלת המתקבל
העבודה מחודשי אחד כל בעד עבודה מענק חוק לפי
הנזכרים,ב־20%,ויראואותהכחלקמהמענקהאמורעעובד
הזכאילתוספתכאמור,יקבלאותהבשנת2023,בעתקבלת
תשלומיהמענקבעדעבודתובשנתהמס2022,בהתאם

למועדיםהמפורטיםבסעיף12לחוקמענקעבודהע

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התש"ף,עמ'303ע 2
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לעובדאשרהיהזכאילמענקלפיפרקזהבעד)ב( )1(
עבודתובשנתהמס2021)בסעיףזה-מענקלשנת2021(
ישולם,בעדכלחודשבאותהשנתמסשבעדוהיהזכאי
למענק,סכוםבגובההסכוםהמתקבלמהכפלתסכום
המענקבעדאותוחודשב־10%,כמקדמהעלחשבון

המענקלשנת2022ע

זה- )1()בסעיף בפסקה האמורה עלהמקדמה )2(
וסעיפים )3( פסקה להוראות בכפוף יחולו, מקדמה(
קטנים)ג(עד)ה(,הוראותפרקזההחלותלענייןהמענק,

בשינוייםהמחויביםע

המקדמהתשולםבמועדשבוישולםלעובד,לפי )3(
הוראותסעיף12,תשלוםראשוןמהמענקלשנת2021ע

2022ובכללוהתוספת עובדאשרזכאילמענקלשנת )ג(
למענק)בסעיףזה-מענקמוגדל(,ושולמהלומקדמה,יופחת

סכוםהמקדמהששולםלומסכוםהמענקהמוגדלע

סכום על העולה בסכום מקדמה לו ששולמה עובד )ד(
המענקהמוגדלשלוהואזכאי,יראואתההפרשביןהסכומים

כמענקששולםביתרלפיסעיף13ע

עלהמקדמהועלהתוספתלמענקיחולוהוראותחוק )ה(
קיזוזמסים,התש"ם-31980,כאילוהיוחובמסע

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

לסעיפים קטנים )ב( עד )ו(

מוצעלקבועשמישהיהזכאילמענקעבודהבשנת
שלו המענק מסכום 10% בגובה סכום לו ישולם ,2021
חשבון על כמקדמה וזאת שנה, אותה בעד זכאי היה
המענקשהואיהיהזכאילובעדשנת2022,הכוללכאמור
עבודה סמך כאמור,על )שתשולם, למענק אתהתוספת

שנעשתהבשנההנוכחית-שנת2022(ע

התשלוםשלסכוםהמקדמהיתבססעלנתוניהעובד
בחודשים המסים רשות לידי יגיעו אשר ,2021 בשנת
הקרוביםעלפיכך,מוצעלקבועכיהמקדמהתשולםבמועד
שבוישולםלעובדהתשלוםהראשוןמהמענקשלוהוא

זכאיבעדהחודשיםשבהםעבדבשנת2021ע

יובהרכיעלפיהמוצע,יחולועלהמקדמהשתשולם
כאמור,הוראותפרקב'לחוקמענקעבודה,החלותלעניין
מענק,בשינוייםהמחויביםעכךלמשל,המקדמהלאתיחשב
להכנסהלענייןהחיקוקיםהמנוייםבסעיףקטן)א(שלסעיף
16לחוקהאמור,ולאיהיהאפשרלהעביר,לשעבדאולעקל
מזונות, תשלום לשם אלא לקבלה הזכות את אותהאו

כאמורבסעיףקטן)ב(שלסעיף16האמורע

עלפיהמוצעבסעיףקטן)ג(,לגביאותםעובדיםאשר
יהיוזכאיםלמענקעבודהבעדחודשיםשבהםעבדובשנת
2022,יופחתסכוםהמקדמהששולםלהםלפיסעיףקטן
)ב(המוצע,מסכוםהמענקשישולםלהםבעדאותהשנה
2023עמאחרשהמקדמה )לרבותהתוספתלמענק(,בשנת
תשולםעלפיהמוצעלפניהמועדלהתקיימותהתנאים
ייתכן לו(, התוספת )לרבות 2022 לשנת במענק המזכים
שסכוםהמענקהאמוריהיהנמוךמסכוםהמקדמהשכבר
שולמהלעובדעלפיכךמוצעכיככלשסכוםהמקדמהעולה
יידרש הוא לו, זכאי שהעובד כאמור המענק סכום על
13לחוק כאמורבסעיף להחזיראתסכוםהיתרשקיבל,

מענקעבודה)ראוסעיףקטן)ד(המוצע(ע

בסעיףקטן)ה(מוצעלקבועכיהמקדמהוהתוספת
מסים, קיזוז חוק הוראות לעניין ייחשבו, למענק
התש"ם-1980,כאילוהיוחובמסעכך,ככלשייווצרחוב
בשלתשלוםביתר,יהיהניתןלקזזואלמוליתרותזכות
שלהעובדבמערכיהמסהשונים,וזאתלצורךייעולגביית
חובותאלה,ביןהשארעלרקעתשלוםהמקדמהבמועד

שבוטרםניתןלבחוןאתתנאיהזכאותלקבלתהמענקע

ס"חהתש"ם,עמ'0צע 3
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למישהיהזכאילדמיאבטלהלפיהוראות )א(
אחד כל בעד הלאומי, הביטוח לחוק ז' פרק
מהחודשיםינוארעדאפריל2022,במלואו,לרבות
מישלאהיהזכאילדמיאבטלהכאמורבעדמלוא
אותההתקופהרקבשלהוראותסעיף172לחוק
האמור,ולמעטמישבתקופההאמורההייתהלו
הכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיף176
לאותוחוק,שנוכתהמדמיהאבטלההמגיעיםלו

לפיהוראותאותוסעיףע

למישביקששלאתשולםלוהמקדמה,משום )ב(
שסברשלאיהיהזכאילמענקלשנת2022;עובד
רשאילהגישבקשהלפיפסקתמשנהזולמנהלעד
יוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(,ולאיהיה

רשאילחזורבומבקשתו;

למישהגישאתהתביעהלקבלתמענקלשנת )ג(
בדצמבר 31( התשפ"ג בטבת ז' יום אחרי ,2021

2022(ע

המנהלרשאילדרושמהמוסדלביטוחלאומימידע )2(
לצורךבדיקתהתקיימותהתנאיהאמורבפסקה)1()א(;

בו יעשה לא זו פסקה לפי מידע אליו שהגיע אדם
שימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאיהאמור;המידע

יימחקעםתוםהצורךבוע

האוצר רשאישר )1()א(, האמורבפסקה עלאף )3(
לקבוע,מטעמיםתפעוליים,שתשולםהמקדמהגםלמי

שהתקייםבוהאמורבאותהפסקהע";

למישהיהזכאילדמיאבטלהלפיהוראות )א(
אחד כל בעד הלאומי, הביטוח לחוק ז' פרק
מהחודשיםינוארעדאפריל2022,במלואו,לרבות
מישלאהיהזכאילדמיאבטלהכאמורבעדמלוא
אותההתקופהרקבשלהוראותסעיף172לחוק
האמור,ולמעטמישבתקופההאמורההייתהלו
הכנסהמעבודהאוממשלחידכאמורבסעיף176
לאותוחוק,שנוכתהמדמיהאבטלההמגיעיםלו

לפיהוראותאותוסעיףע

למישביקששלאתשולםלוהמקדמה,משום )ב(
שסברשלאיהיהזכאילמענקלשנת2022;עובד
רשאילהגישבקשהלפיפסקתמשנהזולמנהלעד
יוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(,ולאיהיה

רשאילחזורבומבקשתו;

למישהגישאתהתביעהלקבלתמענקלשנת )ג(
בדצמבר 31( התשפ"ג בטבת ז' יום אחרי ,2021

2022(ע

המנהלרשאילדרושמהמוסדלביטוחלאומימידע )2(
לצורךבדיקתהתקיימותהתנאיהאמורבפסקה)1()א(;

בו יעשה לא זו פסקה לפי מידע אליו שהגיע אדם
שימושאלאלבדיקתהתקיימותהתנאיהאמור;המידע

יימחקעםתוםהצורךבוע

האוצר רשאישר )1()א(, בפסקה האמור עלאף )3(
לקבוע,מטעמיםתפעוליים,שתשולםהמקדמהגםלמי

שהתקייםבוהאמורבאותהפסקהע";

המקדמה כי לקבוע אתשרהאוצר להסמיך מוצע
לאתשולםלמישקיבלדמיאבטלהבכלהחודשיםינואר
2022,ובכלחודשכאמור-בכלימיהחודשע עדאפריל
כלומר,אבטלהרצופהומצטברתשלאדםבכלהחודשים
האלהתביאלכךשלאתשולםלאותואדםמקדמה,שכן,
ככלל,אוכלוסייהזולאתהיהזכאיתלמענקעבודהבעבור
חודשיםאלה,וכןלאתהיהזכאיתלתוספתלמענקבעבור
זו חודשיםאלהעמכאן,שקייםסיכויסבירשאוכלוסייה

לאתהיהזכאיתבסופושלדברלמענקבגובההמקדמהע

לענייןזהמוצעלהבהירבמפורשכימישרצףהזכאות
שלולדמיאבטלהנפגערקבשלהוראותסעיף172לחוק
הביטוחהלאומי)שלפיודמיאבטלהאינםמשולמיםמיום
האבטלההראשון(,ייחשבלמישנמצאבאבטלהרצופה

ומצטברתולאתשולםלומקדמהעלצדזאתמוצעלהבהיר
כימישהייתהלוהכנסהמעבודהאוממשלחידבתקופת
האבטלה,אשרנוכתהמדמיהאבטלההמגיעיםלו,לפי
הוראותסעיף176לחוקהביטוחהלאומי,לאייחשבלמי
לו שתשולם יכול ובהתאם כאמור, ברצף מובטל שהיה

מקדמהלפיהוראותסעיףקטן)ב(כנוסחוהמוצעע

עובדים לאותם תשולם שלא פי על שאף יובהר
המקדמה,איןבכךכדילפגועבזכאותהמהותיתשלהם
לקבלת בתנאיםהמהותיים יעמדו לתוספתלמענק,אם
התוספתבעדהחודשיםהאחריםהמזכיםבקבלתהעכמו
כן,מוצעלאפשרלשרהאוצרלקבועשתשולםהמקדמה
מטעמים נדרש הדבר כי מצא אם כאמור, לעובדים

תפעולייםע
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בשינויים יחולו, 6ד1 סעיף "הוראות יקראו בסופה ,)1( בפסקה 17)ב(, בסעיף )2(
המחויבים,גםלגביעצמאי"ע

עלאףהוראותסעיף2)2(לחוקזה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדהמועדהאמור3עהוראתשעה
בסעיף1לחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים
)מענקעבודה()תיקוןמס'צ1-הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-42020,
יקראואתסעיף17)ב()1(לחוקמענקעבודהכךשבמקום"סעיף6ד"יקראו"סעיפים6ד

ו־6ד1"ע

תחילתושלסעיף1לחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ע4עתחילה

כמוכן,מוצעלאפשרלעובד,אשרכברבמהלךשנת
2022מודעלכךשסבירשלאיהיהזכאילמענקבעדשנה
זו,לבקששלאלקבלאתהמענקעאםיבקשהעובדכאמור,
לאתשולםלוהמקדמה,והואלאיידרשלעסוקבהחזר
שלהמקדמהלאחרשיתבררבדיעבדשהואלאהיהזכאי
למענקבעדשנת2022עכךלמשל,עובדשהכנסותיובשנת
2022עולותעלגובהההכנסההחודשיתהממוצעתהמזכה
בקבלתמענקעבודה,אועובדאשראינוצפוילעבודכלל
בשנת2022,יבקששלאלקבלאתהמקדמהעיובהר,שגם
כדי מקדמה לקבל שלא בקשה בהגשת אין זה בהקשר
לפגועבזכאותהמהותיתשלהעובדלתוספתלמענק,אם
לקבלת המהותיים בתנאים עמד שהוא בדיעבד יתברר

המענקלשנת2022ע

לפסקה )2(

לעצמאי למענק שזכאי עצמאי שגם לקבוע מוצע
לפיחוקמענקעבודהבעדשנת2022)ראוסעיף17לחוק
האמור(,יהיהזכאילתוספתלמענקבעדעבודתובאותה
שנה,וכןכיעצמאיאשרהיהזכאילמענקלפיהחוקהאמור
לפי וזאת מקדמה, לתשלום זכאי יהיה ,2021 שנת בעד
הוא אם ,)1( בפסקה המוצע כנוסחו 6ד1 סעיף הוראות
עומדבתנאיםהאמוריםבאותוסעיף,בשינוייםהמחויביםע

עתיד עבודה מענק לחוק 6ד שסעיף מכיוון  סעיף 3
את לעשות מוצע ,2023 שנת בסוף לפקוע 
ההתאמותהטכניותהנדרשותכדילהבהירשלאורךכל
תקופתהוראתהשעההמוצעת,התיקוןיחוללגביעצמאיםע

ס"חהתשפ"א,עמ'46ע 4
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