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 חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 4(, התשפ"א-2021*

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1רתיקוןסעיף 
-החוקהעיקרי(,בסעיף )2(,בסעיףפ1כדלחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוח
העבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-22007,המובאבו,בהגדרה
)5("ובמקום )3("יבוא"ובפסקה )1(עד "תקופתהזכאות",ברישה,אחרי"בפסקאות

"בפסקאות)4(עד)7("יבוא"בפסקאות)4(,) (ו–)7("ר

תיקוןכותרת
פרקו'

בכותרתפרקו'לחוקהעיקרי,בסופהיבוא"ומענקסיועבשלפגיעהממושכת"ר2ר

הוספתכותרת
סימןא'לפרקו'

לפניסעיף7לחוקהעיקרייבוא:3ר

"סימן א': מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות".

בסעיף7לחוקהעיקרי,בהגדרה"תקופתהזכאות",ברישה,אחרי"בפסקאות)1(עד)3("4רתיקוןסעיף7
יבוא"ובפסקה)5("ובמקום"בפסקאות)4(עד)7("יבוא"בפסקאות)4(,) (ו–)7("ר

בסעיףפלחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיףפ

בפסקה)2()ב(- )1(

בפסקתמשנה)1(- )א(

"התקופות יבוא ")3( בפסקה האמורה "התקופה במקום ברישה, )1(
האמורותבפסקאות)3(ו–)5("ובמקום"התקופההאמורהבפסקה)4("יבוא

"התקופותהאמורותבפסקאות)4(ו–) (";

במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

לענייןתקופתהזכאותהאמורהבפסקה)4(להגדרה"תקופת ")ב(
הזכאות"שבסעיף7-הואאינוזכאילמענקבעדתקופתהזכאות

האמורהבפסקה)3(להגדרההאמורה;";

בפסקתמשנה)2(,בכלמקום,במקום"התקופההאמורהבפסקה)4("יבוא )ב(
"אחתאויותרמהתקופותהאמורותבפסקאות)4(,) (ו–)7("ובמקום"התקופה
האמורהבפסקה)5(לאותההגדרה"יבוא"התקופותהאמורותבפסקאות)5(ו–)7(

לאותההגדרה,לפיהעניין";

פסקה)4(-תימחקר )2(

בסעיףרלחוקהעיקרי- רתיקוןסעיףר

בסעיףקטן)ב(- )1(

הזכאות "תקופת יבוא הקובעת" הזכאות "תקופת במקום ,)1( בפסקה )א(
האמורהבפסקה)3(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7,ולעוסקשהתקייםבו
האמורבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלסעיףפ)2()ב()1(-תקופתהזכאותהאמורה

בפסקה)4(לאותההגדרה";

התקבלבכנסתביוםכ"זבטבתהתשפ"א)11בינואר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה- פ13,מיוםכ"אבטבתהתשפ"א)5בינואר2021(,עמ'0פ1ר

ס"חהתש"ף,עמ'פר2;התשפ"א,עמ'2פר 1

ס"חהתשס"ח,עמ'4פר 2
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)2(,במקוםהרישהעדהמילים"המפורטותבאותוסעיף"יבוא בפסקה )ב(
"לענייןתקופתזכאותקובעתכהגדרתהבסעיףפ)2()ב()1(שלאהתקייםלגביה

האמורבפסקה)1(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו-)ב(,סכומיהמענקלתקופההאמורה ")ג(
בפסקה)7(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7יהיומחציתהסכומיםהמפורטים

בסעיףזהר"

הוספתסימןב'
וכותרתסימןג'

לפרקו'

אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:7ר

"סימן ב': מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעקבות 
ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש

זכאותלמענק
פגיעהממושכת

בסימןזה-14אר )א(

ממושכת פגיעה בשל מענק - ממושכת" פגיעה "מענק
נגיף התפשטות של הכלכלית ההשפעה בעקבות

הקורונההחדש;

"עוסקמורשה"ו"עוסקפטור"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"מענקיהשתתפותבהוצאותקבועות"-מענקיסיועלעסקים
החלטת לפי קבועות בהוצאות השתתפות בעד
הממשלהמס'5015מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל
2020(וכןמענקיםלפיסימןא'לפרקזה,ששולמובעד
להגדרה )4( עד )1( בפסקאות המפורטות התקופות

"תקופתהזכאות"שבסעיף7;

"תקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת"-התקופהשמיום
כ"דבאדרא'התשע"ט)1במרסר201(,עדיוםג'בטבת
התש"ף)31בדצמברר201(,ולעוסקשהחלבעיסוקומיום
יוםכ"דבאדרא'התשע"ט)1במרסר201(-התקופה
שתחילתהביוםהראשוןשלתקופתהדיווחהמלאה
הראשונהשלולפיסעיף7 לחוקמסערךמוסףוסופה

ביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמברר201(;

התקופה - ממושכת" פגיעה למענק הזכאות "תקופת
שתחילתהבתום12חודשיםמהיוםהראשוןשלתקופת
הבסיסלמענקפגיעהממושכתוסופהביוםט"זבטבת

התשפ"א)31בדצמבר2020(ר

עוסקזכאילמענקפגיעהממושכת,בסכוםכאמורבסעיף )ב(
14בובהתאםלהוראותפרקזה,אםהתקיימולגביוהתנאים
פ)1(ו–)3(,בשינוייםהמחויבים,וכןהתנאים כאמורבסעיף

המפורטיםלהלן,לפיהעניין:

)2(,במקוםהרישהעדהמילים"המפורטותבאותוסעיף"יבוא בפסקה )ב(
"לענייןתקופתזכאותקובעתכהגדרתהבסעיףפ)2()ב()1(שלאהתקייםלגביה

האמורבפסקה)1(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,סכומיהמענקלתקופההאמורה ")ג(
בפסקה)7(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיף7יהיומחציתהסכומיםהמפורטים

בסעיףזהר"

הוספתסימןב'אחריסעיף14לחוקהעיקרייבוא:7ר
וכותרתסימןג'

לפרקו' "סימן ב': מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת בעקבות 
ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש

זכאותלמענק
פגיעהממושכת

בסימןזה-14אר )א(

ממושכת פגיעה בשל מענק - ממושכת" פגיעה "מענק
נגיף התפשטות של הכלכלית ההשפעה בעקבות

הקורונההחדש;

"עוסקמורשה"ו"עוסקפטור"-כהגדרתםבחוקמסערךמוסף;

"מענקיהשתתפותבהוצאותקבועות"-מענקיסיועלעסקים
החלטת לפי קבועות בהוצאות השתתפות בעד
הממשלהמס'5015מיוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל
2020(וכןמענקיםלפיסימןא'לפרקזה,ששולמובעד
להגדרה )4( עד )1( בפסקאות המפורטות התקופות

"תקופתהזכאות"שבסעיף7;

"תקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת"-התקופהשמיום
כ"דבאדרא'התשע"ט)1במרסר201(,עדיוםג'בטבת
בעיסוקו שהחל ולעוסק ר201(, בדצמבר 31( התש"ף
מיוםכ"דבאדרא'התשע"ט)1במרסר201(-התקופה
שתחילתהביוםהראשוןשלתקופתהדיווחהמלאה
הראשונהשלולפיסעיף7 לחוקמסערךמוסףוסופה

ביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמברר201(;

התקופה - ממושכת" פגיעה למענק הזכאות "תקופת
שתחילתהבתום12חודשיםמהיוםהראשוןשלתקופת
הבסיסלמענקפגיעהממושכתוסופהביוםט"זבטבת

התשפ"א)31בדצמבר2020(ר

כאמור בסכום ממושכת, פגיעה למענק זכאי עוסק )ב(
ובהתאםלהוראותפרקזה,אםהתקיימולגביו 14ב בסעיף
פ)1(ו–)3(,בשינוייםהמחויבים,וכן התנאיםכאמורבסעיף

התנאיםהמפורטיםלהלן,לפיהעניין:
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לגביעוסקמורשה-מחזורעסקאותיובתקופת )1(
הזכאותלמענקפגיעהממושכתבתוספתסךסכומי
מענקיההשתתפותבהוצאותקבועותששולמולואינו
למענק הבסיס בתקופת עסקאותיו מחזור על עולה
פגיעהממושכתוהואהצהירעלכךבתביעהלקבלת
מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג,ואםמחזור
300אלף ר201אינועולהעל עסקאותיובשנתהמס

שקליםחדשים-אםהתקיימולגביוגםכלאלה:

מחזורעסקאותיובתקופתהזכאותלמענק )א(
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיובתקופת
הבסיסלמענקפגיעהממושכתבסכוםהעולהעל
25%ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיסלמענק

פגיעהממושכת;

, 7 סעיפים לפי תקופתי דוח הגיש הוא )ב(
7 אאו71אלחוקמסערךמוסףלתקופתהבסיס
למענקפגיעהממושכתולתקופתהזכאותלמענק

פגיעהממושכת;

לגביעוסקפטור-אםהתקיימולגביוכלאלה: )2(

הואהגישהצהרותלפיתקנה15לתקנות )א(
מסערךמוסף)רישום(,התשל"ו- 7ר1,לגבישנות

המסר201ו־2020;

נמוך 2020 המס לשנת עסקאותיו מחזור )ב(
ממחזורעסקאותיולשנתהמסר201בסכוםהעולה

על25%ממחזורהעסקאותלשנתהמסר201;

מחזורעסקאותיובשנת2020,בתוספתסך )ג(
קבועות בהוצאות ההשתתפות מענקי סכומי
ששולמולואינועולהעלסכוםמחזורעסקאותיו
בשנתר201והואהצהירעלכךבתביעהלקבלת

מענקפגיעהממושכתשהגישלפיסעיף14ג;

לגביעוסקשהחלבפעילותבתקופהשמיוםכ"ד )3(
בטבת ג' יום עד ר201( במרס 1( התשע"ט א' באדר
התש"ף)31בדצמברר201(יחולוהתנאיהקבועברישה
שלפסקה)1(אובפסקה)2()ג(,לפיהעניין,וההגדרה
"עוסקשזכאילמענקחלקי"שבסעיף14ב,בתיאומים
שיקבעהמנהל,אםשוכנעשהדברנדרשבנסיבותהעניין;

לגביעוסקשמחזורעסקאותיובשנתהמסר201עולה )4(
על300אלףשקלים-אםהעוסקהיהזכאילשלושה
אויותרממענקיההשתתפותבהוצאותקבועות,ובלבד

שהתקייםבוהאמורברישהשלפסקה)1(;

לגביעוסקשהתקייםלגביוהאמורבסעיף10)א( )5(
ממענקי יותר או לשניים זכאי היה העוסק אם -

ההשתתפותבהוצאותקבועותר

ספרהחוקים רפ2,כ"חבטבתהתשפ"א,2021ר1ר12
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סכוםמענקפגיעה
ממושכת

בסעיףזה,"עוסקשזכאילמענקחלקי"-עוסקשהתקיים14בר )א(
לגביואחדמאלה,לפיהעניין,ולמעטעוסקשהתקייםלגביו

האמורבסעיף10)א(:

עוסקמורשהשהסכוםהשווהלמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת,בתוספתסך
סכומימענקיההשתתפותבהוצאותקבועותששולמו
ממחזור יותר או ל־0%ר שווה 2020 שנת בעד לו

עסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת;

עוסקפטורשהסכוםהשווהלמחזורעסקאותיו )2(
מענקיההשתתפות בתוספתסךסכומי ,2020 בשנת
2020שווה בהוצאותקבועותששולמולובעדשנת

ל־0%ראויותרממחזורעסקאותיובשנתר201ר

מענקפגיעהממושכתיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן, )ב(
ולעוסקשזכאילמענקחלקי-5% מהסכומיםהמפורטים

להלן:

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמסר201עולה )1(
300אלף פ1אלףשקליםחדשיםואינועולהעל על
לפי להלן, המפורטים בסכומים - חדשים שקלים

העניין:

3,000 של בסכום ממושכת פגיעה מענק )א(
שקליםחדשים-

שמחזור מורשה עוסק הוא אם )1(
עסקאותיובתקופתהזכאותלמענקפגיעה
ממושכתנמוךממחזורעסקאותיובתקופת
בסכום ממושכת פגיעה למענק הבסיס
שאינועולהעל40%ממחזורעסקאותיו

בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת;

שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
ממחזור נמוך 2020 בשנת עסקאותיו
עסקאותיובשנתר201בסכוםשאינועולה

על40%ממחזורעסקאותיובשנתר201;

5,000 של בסכום ממושכת פגיעה מענק )ב(
שקליםחדשים-

שמחזור מורשה עוסק הוא אם )1(
למענק הזכאות בתקופת עסקאותיו
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיו
בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת
40%ואינועולהעל בסכוםשעולהעל
0% ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיס

למענקפגיעהממושכת;

סכוםמענקפגיעה
ממושכת

בסעיףזה,"עוסקשזכאילמענקחלקי"-עוסקשהתקיים14בר )א(
לגביואחדמאלה,לפיהעניין,ולמעטעוסקשהתקייםלגביו

האמורבסעיף10)א(:

עוסקמורשהשהסכוםהשווהלמחזורעסקאותיו )1(
בתקופתהזכאותלמענקפגיעהממושכת,בתוספתסך
סכומימענקיההשתתפותבהוצאותקבועותששולמו
ממחזור יותר או ל־0%ר שווה 2020 שנת בעד לו

עסקאותיובתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת;

עוסקפטורשהסכוםהשווהלמחזורעסקאותיו )2(
מענקיההשתתפות בתוספתסךסכומי ,2020 בשנת
2020שווה בהוצאותקבועותששולמולובעדשנת

ל־0%ראויותרממחזורעסקאותיובשנתר201ר

מענקפגיעהממושכתיהיהבסכומיםהמפורטיםלהלן, )ב(
ולעוסקשזכאילמענקחלקי-5% מהסכומיםהמפורטים

להלן:

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמסר201עולה )1(
300אלף פ1אלףשקליםחדשיםואינועולהעל על
לפי להלן, המפורטים בסכומים - חדשים שקלים

העניין:

3,000 של בסכום ממושכת פגיעה מענק )א(
שקליםחדשים-

שמחזור מורשה עוסק הוא אם )1(
עסקאותיובתקופתהזכאותלמענקפגיעה
ממושכתנמוךממחזורעסקאותיובתקופת
בסכום ממושכת פגיעה למענק הבסיס
שאינועולהעל40%ממחזורעסקאותיו

בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת;

שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
ממחזור נמוך 2020 בשנת עסקאותיו
עסקאותיובשנתר201בסכוםשאינועולה

על40%ממחזורעסקאותיובשנתר201;

5,000 של בסכום ממושכת פגיעה מענק )ב(
שקליםחדשים-

שמחזור מורשה עוסק הוא אם )1(
למענק הזכאות בתקופת עסקאותיו
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיו
בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת
40%ואינועולהעל בסכוםשעולהעל
0% ממחזורעסקאותיובתקופתהבסיס

למענקפגיעהממושכת;
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שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
ממחזור נמוך 2020 בשנת עסקאותיו
שעולה בסכום ר201 בשנת עסקאותיו
ממחזור  0% על עולה ואינו 40% על

עסקאותיובשנתר201;

000,ר של בסכום ממושכת פגיעה מענק )ג(
שקליםחדשים-

שמחזור מורשה עוסק הוא אם )1(
למענק הזכאות בתקופת עסקאותיו
פגיעהממושכתנמוךממחזורעסקאותיו
בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת
בסכוםשעולהעל0% ממחזורעסקאותיו

בתקופתהבסיסלמענקפגיעהממושכת;

שמחזור פטור עוסק הוא אם )2(
ממחזור נמוך 2020 בשנת עסקאותיו
שעולה בסכום ר201 בשנת עסקאותיו

על0% ממחזורעסקאותיובשנתר201;

לעוסקשמחזורעסקאותיולשנתהמסר201עולה )2(
על300אלףשקליםחדשים-הגבוהמביןאלה:

000,רשקליםחדשים; )א(

בהוצאות ההשתתפות מענקי מסך  0% )ב(
מחזור ואם בחמש, מחולקים שקיבל, קבועות
עסקאותיולשנתהמסר201עלהעל20מיליון
ובלבד בארבע, מחולקים - חדשים שקלים
שקלים אלף 50 על יעלה לא כאמור שסכום

חדשים;

לעוסקשהתקייםלגביוהאמורבסעיף10)א(- )3(

שקלים 4,000 - מורשה עוסק הוא אם )א(
חדשים;

אםהואעוסקפטור-3,000שקליםחדשיםר )ב(

תביעהלקבלת
מענקפגיעה

ממושכת

בתוך14גר תוגש ממושכת פגיעה מענק לקבלת תביעה )א(
בפברואר 10( התשפ"א בשבט כ"ח מיום חודשים שלושה
2021(;המנהלרשאילדחותאתמועדהתחילהלהגשתתביעה
לתקופהאחתשלאתעלהעלחודשאםמתקיימותסיבות
החל מקוון בטופס התביעה את להגיש ניתן לא שבשלהן

ממועדזהר

תביעה להגשת התקופה את להאריך רשאי המנהל )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(בתקופהנוספת,אחתאויותר,ובלבד
שכללתקופותההארכהלאיעלועלשישהחודשים;קביעת
המנהלבדברהארכהכאמורתפורסםגםבאתרהאינטרנטשל

רשותהמסיםר
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תביעהלפיסעיףזהתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהל )ג(
של עמידתו בחינת לשם הדרושים הפרטים את ותכלול
העוסקבתנאיםלקבלתהמענקולשםתשלוםהמענקלפי

הוראותסימןזהר

תשלוםמענק
פגיעהממושכת

פגיעה14דר למענק העוסק של זכאותו את יקבע המנהל )א(
ממושכתוכןאתסכוםהמענקוישלםאתסכוםהמענקבתוך
14ימיםממועדהגשתהתביעהכאמורבסעיף14גאוביוםג'

באדרהתשפ"א)15בפברואר2021(,לפיהמאוחרר

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאת )ב(
קביעתוכאמורבסעיףקטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאו

אםמצאכינפלהטעותבקביעהזור

סימן ג': כללי".

בסעיף20)א()1(לחוקהעיקרי,אחרי"למענק"יבוא"הניתןלפיפרקזה"רפרתיקוןסעיף20

אחריסעיף24לחוקהעיקרייבוא:ררהוספתסעיף24א

"תנאילקביעת
תקופתזכאות

השרלאיקבעבצואתהתקופההמפורטתבפסקה)7(להגדרה24אר
"תקופתהזכאות"שבסעיף7כתקופהשיינתןלגביהמענקלפי
פרקזהאלאאםכןההוצאההכרוכהבקביעתהתקופהכאמור
נכללתבמסגרתמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה,בשנת2021,
לפיפסקתמשנה)ה()1(שלסעיף3ב)א()1(לחוק־יסוד:משק
המדינה,כנוסחהבסעיף2לחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקון
מס'11והוראתשעהלשנת2021(3,ואםהתקבלחוקתקציב
שנתילשנת2021-ההוצאההאמורהנכללתבמסגרתחוק

התקציבהשנתיהאמורר"

תיקוןחוקמענק
לעידודתעסוקה

)הוראתשעה
-נגיףהקורונה
החדש(-מס'3

בחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-10,42020ר
בסעיף4,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:

שולםלמעסיקמענקלפיחוקזהבשלספטמבר2020,אוקטובר2020אושניהם ")ג(
ונקבעשהמעסיקזכאילמענקאחרבעדעובדיובשלאחדמהחודשיםהאמוריםאו
שניהם,יהיהזכאיהמעסיקלמענקהאחר,ובלבדשסכוםהמענקלפיחוקזהיקוזזמסכום

המענקהאחרר"

תחילתושלביטולסעיףפ)4(לחוקהעיקריכאמורבחוקזה,ביוםי"זבטבתהתשפ"א11רתחילהותחולה
)1בינואר2021(,והואיחולעלמענקהמשולםבעדהתקופהשמאותוהיוםואילךר

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

תביעהלפיסעיףזהתוגשבטופסמקווןשקבעהמנהל )ג(
של עמידתו בחינת לשם הדרושים הפרטים את ותכלול
העוסקבתנאיםלקבלתהמענקולשםתשלוםהמענקלפי

הוראותסימןזהר

תשלוםמענק
פגיעהממושכת

פגיעה14דר למענק העוסק של זכאותו את יקבע המנהל )א(
המענק סכום את וישלם המענק סכום את וכן ממושכת
בתוך14ימיםממועדהגשתהתביעהכאמורבסעיף14גאו

ביוםג'באדרהתשפ"א)15בפברואר2021(,לפיהמאוחרר

המנהלרשאי,ביוזמתואולפידרישתהעוסק,לתקןאת )ב(
קביעתוכאמורבסעיףקטן)א(,אםהתגלועובדותחדשותאו

אםמצאכינפלהטעותבקביעהזור

סימן ג': כללי".

תיקוןסעיף20בסעיף20)א()1(לחוקהעיקרי,אחרי"למענק"יבוא"הניתןלפיפרקזה"רפר

הוספתסעיף24אאחריסעיף24לחוקהעיקרייבוא:רר

"תנאילקביעת
תקופתזכאות

השרלאיקבעבצואתהתקופההמפורטתבפסקה)7(להגדרה24אר
"תקופתהזכאות"שבסעיף7כתקופהשיינתןלגביהמענקלפי
פרקזהאלאאםכןההוצאההכרוכהבקביעתהתקופהכאמור
נכללתבמסגרתמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונה,בשנת2021,
לפיפסקתמשנה)ה()1(שלסעיף3ב)א()1(לחוק־יסוד:משק
המדינה,כנוסחהבסעיף2לחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקון
מס'11והוראתשעהלשנת2021(3,ואםהתקבלחוקתקציב
שנתילשנת2021-ההוצאההאמורהנכללתבמסגרתחוק

התקציבהשנתיהאמורר"

בחוקמענקלעידודתעסוקה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התש"ף-10,42020ר
בסעיף4,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא:

תיקוןחוקמענק
לעידודתעסוקה

)הוראתשעה
-נגיףהקורונה
החדש(-מס'3 שולםלמעסיקמענקלפיחוקזהבשלספטמבר2020,אוקטובר2020אושניהם ")ג(

ונקבעשהמעסיקזכאילמענקאחרבעדעובדיובשלאחדמהחודשיםהאמוריםאו
שניהם,יהיהזכאיהמעסיקלמענקהאחר,ובלבדשסכוםהמענקלפיחוקזהיקוזזמסכום

המענקהאחרר"

תחילתושלביטולסעיףפ)4(לחוקהעיקריכאמורבחוקזה,ביוםי"זבטבתהתשפ"א11ר
)1בינואר2021(,והואיחולעלמענקהמשולםבעדהתקופהשמאותוהיוםואילךר

תחילהותחולה

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"חהתשפ"א,עמ'252ר 3

ס"חהתש"ף,עמ'פ7;התשפ"א,עמ'2 2ר 4
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