תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד
לבני  67ומעלה) (תיקון) ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק–יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה),
התש"ף( 22020-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה  ,2במקום "כ"ה בניסן התש"ף
( 19באפריל  ")2020יבוא "ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי  ")2020ובמקום "או  "4יבוא "עד 4א".

תיקון תקנה 4

.2

בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,בפסקאות ( )1ו–( ,)2במקום "כ"ה בניסן התש"ף
( 19באפריל  ")2020יבוא "ו' באייר התש"ף ( 30באפריל .")2020

הוספת תקנה 4א

.3

אחרי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנות  6ו–7

.4
.5

"מענק הסתגלות
מיוחד בעד חודש
מאי 2020

4א( .א) מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי  2020ישולם
למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
( )1הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש
אפריל  2020לפי תקנה  4והיה מחוסר עבודה גם
במהלך כל התקופה שמיום ז' באייר התש"ף ( 1במאי
 )2020עד יום ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי ;)2020
( )2עבודתו הופסקה במהלך התקופה האמורה
בפסקה ( )1והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת
עבודתו עד יום ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי .)2020
(ב) סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו
של הזכאי בעד חודש מאי  ,2020כמפורט להלן ,לפי העניין:
( )1מי שהכנסתו אינה עולה על  2,000שקלים חדשים
  4,000שקלים חדשים;( )2מי שהכנסתו עולה על  2,000שקלים חדשים ואינה
עולה על  3,000שקלים חדשים  3,000 -שקלים חדשים;
( )3מי שהכנסתו עולה על  3,000שקלים חדשים ואינה
עולה על  4,000שקלים חדשים  2,000 -שקלים חדשים;
( )4מי שהכנסתו עולה על  4,000שקלים חדשים
ואינה עולה על  5,000שקלים חדשים  1,000 -שקלים
חדשים".

הוראת מעבר

בתקנות  6ו– 7לתקנות העיקריות ,במקום "ו– "4יבוא "עד 4א".
מי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל  2020לפי תקנה  4לתקנות
העיקריות כנוסחה ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ,לא תיפגע זכאותו
למענק כאמור בשל הארכת תקופת הזכאות למענק בעד חודש אפריל  2020כאמור
בתקנה  2לתקנות שעת חירום אלה; ואולם לא ישולם לאדם יותר ממענק הסתגלות
מיוחד אחד בעד חודש אפריל .2020

ל' בניסן התש"ף ( 24באפריל )2020
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