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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה )הוראת שעה - נגיף 
הקורונה החדש(, התש"ף-2020

בחוקזה-1עהגדרות

"בקשהלמענק"-בקשהלמענקלפיסעיף7,המוגשתבתוךהמועדלפיסעיף8;

"הכנסה"-הכנסהמקצבתפרישהכהגדרתהבסעיף175)ד(לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995ע

זכאותלמענק
הסתגלותמיוחד

מישמתקיימיםלגביוכלהתנאיםכמפורטלהלן,זכאילמענקהסתגלותמיוחדלפי2ע
סעיפים3עד6,לפיהעניין:

מדינותהעולם,וישראלבתוכן,נמצאותכעת  כללי
כלל־עולמית מגפה פנדמיה, של בעיצומה 
SARS- נגיף של והתפשטות מהתפרצות כתוצאה

COV-2)להלן-נגיףהקורונה(עביוםט"ובאדרהתש"ף
)11במרס2020(הכריזארגוןהבריאותהעולמיעלהמחלה
הנגרמתמנגיףהקורונהכעלמגפהעולמית,צעדחריגבעל
משמעויותמרחיקותלכתענגיףהקורונההואנגיףחדש
שאיןלאוכלוסייהחסינותנגדו,ואיןחיסוןשבאמצעותו
ניתןלמנועאתהתפשטותהמחלהעהמחלהעוברתמאדם
)כגוןעיטושאו לאדםעלידיהפרשותמדרכיהנשימה
לגרום עלולה והיא ידוע רפואי טיפול לה אין שיעול(,
לתחלואהותמותההמוניתניכרתעבהעדרחיסוןאודרכי
מניעהאחרות,הדרךהיחידהלמנועהדבקהוהתפשטות
שלהנגיףהיאבאמצעותצמצוםמגעביןאנשים,בידוד
שלהחוליםבמחלהושלמישנחשדכחולהבה,והימנעות

מהתקהלותע

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאות,מכוחסמכותולפיסעיף20)1(לפקודתבריאות
העם,1940,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבור)י"פהתש"ף,עמ'3378(ע

משמעותיות, הגבלות הוטלו זו להכרזה בהמשך
ביןהשאר,עלפתיחתמקומותעבודהוכןעלהתייצבות
שלעובדיםבמקומותעבודתם,לצורךצמצוםההדבקה
והתפשטותהנגיףעזאת,ביןהשאר,בתקנותשעתחירום
צמצום לשם עבודה במקום העובדים מספר )הגבלת

התפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020ע

הגבלותאלהלאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהע
בעקבותזאתמעסיקיםרביםהוציאואתעובדיהםלחופשה
ללאתשלוםאו,לחלופין,פיטרואתעובדיהםעיצויןכימיום
ט'באיירהתש"ף)3במאי2020(הסירההממשלהחלקניכר
מהמגבלותעלמקומותהעבודה,ואולםחיפושעבודהשל
בני67ומעלההיאסוגיהמורכבתבשלהיותםקבוצתסיכוןע

במטרהלסייעלבני67ומעלהשנפלטומשוקהעבודה,
שנפלטו לעובדה להסתגל האפשרות להם שתינתן כך
באופןפתאומימשוקהעבודהכתוצאהמהתפשטותהנגיף
בישראל,ביוםב'בניסןהתש"ף)27במרס2020(התקינה
)נגיףהקורונההחדש( הממשלהאתתקנותשעתחירום

התש"ף-2020 ומעלה(, 67 לבני מיוחד הסתגלות )מענק
)להלן-התקנות(עבתקנותנקבעכיישולםמענקהסתגלות
מיוחדלזכאיםלפיהתקנותשהופסקהעבודתםבחודשים
מרסואפרילעסכוםהמענקתלויבהכנסתהזכאיםלאחר
הפסקתהעסקתם,כךשסכוםהמענקבעדחודשמרסלא
יעלהעל2,000שקליםחדשים,וסכוםהמענקבעדחודש
אפריללאיעלהעל4,000שקליםחדשיםעביוםל'בניסן
התש"ף)24באפריל2020(התקבלבממשלהתיקוןלתקנות
ונוסףלתקנותמענקלחודשמאישלאיעלהעל4,000ש"חע

המעוגן ההסדר לעיגון החוקתית העדיפות בשל
בתקש"חכאמור,בחקיקהראשיתשלהכנסת,מוצעבטיוטת
החוק)להלן-טיוטתהחוק(לעגןבחקיקהראשית,כהוראת
המעודכןע בנוסחן בתקנות שעוגנו ההוראות את שעה,
בשלהקושיהעומדעדייןבפניאוכלוסייתהיעדלמצוא
עבודה,מוצעלהעניקמענקהסתגלותגםבעדחודשיוניע
שהיו 67 לבני חלקיים מענקים לתת מוצע כך על נוסף
מחוסריעבודהבחודשיםמאיויוניוחזרולעבודבמהלך

חודשיםאלהע

במקבילמוצעלבטלאתהתקנותהמוחלפותבטיוטהזוע

כאמורלעיל,סכוםמענקההסתגלותהמיוחד  סעיף 1
לאחר למענק הזכאי של הכנסתו לפי נקבע 
הפסקתעבודתועמוצעלהגדיר"הכנסה"לענייןזהכהכנסה

מפנסיהבלבדע

מוצעלקבועכימענקהסתגלותמיוחדיינתןלמי  סעיף 2
1( שבמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף 
)2020 ביוני 30( התש"ף בתמוז ח'  יום עד )2020 במרס
)להלן-התקופההקובעת(מלאולו67שניםאויותר,הוא
תושבישראללענייןחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 1
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במהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםח'בתמוז )1(
התש"ף)30ביוני2020()בסעיףזה-התקופההקובעת(מתקיימיםלגביוכלאלה:

מלאולו67שניםאויותר; )א(

הואתושבישראללענייןחוקהביטוחהלאומי; )ב(

במהלךהתקופההקובעתהואפוטרמעבודתואוהוצאלחופשה )ג(
ללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל30ימיםלפחות)בחוק

זה-הפסקתהעסקה(;

הואהיהעובדשכירבתקופהשלשלושהחודשיםרצופיםלפחותשבתכוף )2(
לפניהחודששבוחלמועדהפסקתהעסקתוכאמורבסעיףקטן)1()ג(ע

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

מרס2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמרס2020ישולםלמישמועדהפסקתהעסקתו3ע )א(
חלבתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס
2020(והיהמחוסרעבודהממועדהפסקתהעסקתועדיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס

2020(ע

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשמרס2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

זכאישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-2,000שקליםחדשים; )1(

זכאישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )2(
חדשים-1,500שקליםחדשים;

זכאישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )3(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

אפריל2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשאפריל2020ישולםלמישמתקייםלגביואחד4ע )א(
מאלה:

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמרס2020לפיסעיף3והיה )1(
מחוסרעבודהגםבמהלךכלהתקופהשמיוםז'בניסןהתש"ף)1באפריל2020(

עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(;

העסקתוהופסקהבמהלךהתקופההאמורהבפסקה)1(והואהיהמחוסר )2(
עבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(ע

במהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםח'בתמוז )1(
התש"ף)30ביוני2020()בסעיףזה-התקופההקובעת(מתקיימיםלגביוכלאלה:

מלאולו67שניםאויותר; )א(

הואתושבישראללענייןחוקהביטוחהלאומי; )ב(

במהלךהתקופההקובעתהואפוטרמעבודתואוהוצאלחופשה )ג(
ללאתשלוםביוזמתמעסיקולתקופהרצופהשל30ימיםלפחות)בחוק

זה-הפסקתהעסקה(;

הואהיהעובדשכירבתקופהשלשלושהחודשיםרצופיםלפחותשבתכוף )2(
לפניהחודששבוחלמועדהפסקתהעסקתוכאמורבסעיףקטן)1()ג(ע



מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמרס2020ישולםלמישמועדהפסקתהעסקתו3ע )א(
חלבתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס
2020(והיהמחוסרעבודהממועדהפסקתהעסקתועדיוםו'בניסןהתש"ף)31במרס

2020(ע

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

מרס2020

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשמרס2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

זכאישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-2,000שקליםחדשים; )1(

זכאישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )2(
חדשים-1,500שקליםחדשים;

זכאישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )3(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשאפריל2020ישולםלמישמתקייםלגביואחד4ע )א(
מאלה:

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

אפריל2020

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמרס2020לפיסעיף3והיה )1(
מחוסרעבודהגםבמהלךכלהתקופהשמיוםז'בניסןהתש"ף)1באפריל2020(

עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(;

העסקתוהופסקהבמהלךהתקופההאמורהבפסקה)1(והואהיהמחוסר )2(
עבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(ע

ופוטר הלאומי( הביטוח חוק - )להלן התשנ"ה-1995
מעבודתואוהוצאלחופשהללאתשלום)להלן-הפסקת
העסקה(,ועבדכשכירבתקופהשלשלושהחודשיםרצופים
לפחותשבתכוףלפנימועדהפסקתהעסקתו)להלן-זכאי(ע

מוצעכימענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמרס  סעיף 3 
2020ישולםלזכאישהעסקתוהופסקהבמהלך 
התקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםו'
בניסןהתש"ף)31במרס2020(,והואנותרמחוסרעבודה
במהלךכלהתקופהשביןמועדהפסקתהעסקתועדיום
ו'בניסןהתש"ף)31במרס2020(עסכוםהמענקייקבעלפי
הפסקת מועד לאחר 2020 מרס בחודש הזכאי הכנסת
העסקתו,והואנעבין1,000שקליםחדשיםל־2,000שקלים
חדשים שקלים 2,000 על עולה שהכנסתו למי חדשים,

ואינהעולהעל5,000שקליםחדשיםע

חודש בעד מיוחד הסתגלות מענק כי מוצע  סעיף 4
לגביו שמתקיים לזכאי ישולם 2020 אפריל 
האמורבסעיף3המוצע,כלומרהעסקתוהופסקהבמהלך
התקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיום
ו'בניסןהתש"ף)31במרס2020(,והואנותרמחוסרעבודה
עדסוףחודשמרס2020,והמשיךלהיותמחוסרעבודהעד
יוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(,וכןלזכאישהופסקה
העסקתובתקופהשמיוםז'בניסןהתש"ף)1באפריל2020(
עדיוםו'באיירהתש"ף)30באפריל2020(והואנותרמחוסר
עבודהממועדהפסקתהעסקתועדיוםו'באיירהתש"ף
)30באפריל2020(עסכוםהמענקייקבעלפיהכנסתהזכאי
2020לאחרמועדהפסקתהעסקתו,והוא בחודשאפריל
נעבין1,000שקליםחדשיםל–4,000שקליםחדשים,למי
שהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל

5,000שקליםחדשיםע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשאפריל2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים; )1(

מישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקלים )2(
חדשים-3,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל3,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )3(
חדשים-2,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )4(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

מאי2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמאי2020ישולםלמישמתקייםלגביואחד5ע )א(
מאלה:

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדבעדחודשאפריל2020לפיסעיף4והיה )1(
מחוסרעבודהגםבמהלךכלהתקופהשמיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(עד

יוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(;

העסקתוהופסקהבמהלךהתקופההאמורהבפסקה)1(והואהיהמחוסר )2(
עבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(ע

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשמאי2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים; )1(

מישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקלים )2(
חדשים-3,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל3,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )3(
חדשים-2,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )4(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלותחלקימיוחדבעדחודשמאי2020ישולםלמישהופסקההעסקתו )ג(
ביוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(אולאחריווהואאחדהמפורטיםלהלן,בסכום

הקבועלצדם:

מוצעכימענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמאי  סעיף 5
האמור לגביו שמתקיים לזכאי ישולם 2020 
בסעיף4המוצע,שהמשיךלהיותמחוסרעבודהעדיום
2020(,וכןלזכאישהופסקה )31במאי בסיווןהתש"ף ח'
העסקתובתקופהשמיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(
עדיוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(והואנותרמחוסר
עבודהממועדהפסקתהעסקתועדיוםח'בסיווןהתש"ף
2020(עסכוםהמענקייקבעלפיהכנסתהזכאי )31במאי
בחודשמאי2020לאחרמועדהפסקתהעסקתו,והואנע

למי חדשים שקלים ל–4,000 חדשים שקלים 1,000 בין
עולה ואינה חדשים שקלים 2,000 על עולה שהכנסתו
5,000שקליםחדשיםענוסףעלכךמוצעלתתמענק על
זה חוק של היעד לקבוצת ששייך למי חלקי הסתגלות
כלומרשפוטרביום1במרס2020אולאחריו,היהמחוסר
עבודהבחלקמהחודשוחזרלעבוד,ובלאתיקוןהחוקעלול
להפסידאתהמענקגםאםבפועלהוחזרלעבודהליום
היה שבה התקופה לפי נקבע המענק גובה בלבדע אחד

מחוסרעבודהבמהלךהחודשע
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אםהואהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםט"זבאיירהתש"ף )1(
)10במאי2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםי"זבאיירהתש"ף)11במאי
2020(עדיוםכ"ובאיירהתש"ף)20במאי2020(-שלישמהסכוםשנקבעלזכאי

בסעיףקטן)ב(;

אםהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםכ"ובאיירהתש"ף)20 )2(
במאי2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםכ"זבאיירהתש"ף)21במאי
2020(עדיוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(-שנישלישיםמהסכוםשנקבע

לזכאיבסעיףקטן)ב(ע

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

יוני2020

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשיוני2020ישולםלמישמתקייםלגביואחד6ע )א(
מאלה:

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמאי2020לפיסעיף5והיה )1(
מחוסרעבודהגםבמהלךכלהתקופהשמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(עד

יוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(;

העסקתוהופסקהבמהלךהתקופההאמורהבפסקה)1(והואהיהמחוסר )2(
עבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(ע

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשיוני2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים; )1(

מישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקלים )2(
חדשים-3,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל3,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )3(
חדשים-2,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )4(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלותחלקימיוחדבעדחודשיוני2020ישולםלמישהופסקההעסקתו )ג(
ביוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(אולאחריווהואאחדהמפורטיםלהלן,בסכום

הקבועלצדם:

אםהואהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםי"חבסיווןהתש"ף )1(
)10ביוני2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםי"טבסיווןהתש"ף)11ביוני
2020(עדיוםכ"טבסיווןהתש"ף)21ביוני2020(-שלישמהסכוםשנקבעלזכאי

בסעיףקטן)ב(;

אםהואהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםט"זבאיירהתש"ף )1(
)10במאי2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםי"זבאיירהתש"ף)11במאי
2020(עדיוםכ"ובאיירהתש"ף)20במאי2020(-שלישמהסכוםשנקבעלזכאי

בסעיףקטן)ב(;

אםהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםכ"ובאיירהתש"ף)20 )2(
במאי2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםכ"זבאיירהתש"ף)21במאי
2020(עדיוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(-שנישלישיםמהסכוםשנקבע

לזכאיבסעיףקטן)ב(ע

מענקהסתגלותמיוחדבעדחודשיוני2020ישולםלמישמתקייםלגביואחד6ע )א(
מאלה:

מענקהסתגלות
מיוחדבעדחודש

יוני2020

הואזכאילמענקהסתגלותמיוחדבעדחודשמאי2020לפיסעיף5והיה )1(
מחוסרעבודהגםבמהלךכלהתקופהשמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(עד

יוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(;

העסקתוהופסקהבמהלךהתקופההאמורהבפסקה)1(והואהיהמחוסר )2(
עבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(ע

סכוםהמענקלפיסעיףזהייקבעלפיהכנסתושלהזכאיבעדחודשיוני2020, )ב(
כמפורטלהלן,לפיהעניין:

מישהכנסתואינהעולהעל2,000שקליםחדשים-4,000שקליםחדשים; )1(

מישהכנסתועולהעל2,000שקליםחדשיםואינהעולהעל3,000שקלים )2(
חדשים-3,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל3,000שקליםחדשיםואינהעולהעל4,000שקלים )3(
חדשים-2,000שקליםחדשים;

מישהכנסתועולהעל4,000שקליםחדשיםואינהעולהעל5,000שקלים )4(
חדשים-1,000שקליםחדשיםע

מענקהסתגלותחלקימיוחדבעדחודשיוני2020ישולםלמישהופסקההעסקתו )ג(
ביוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(אולאחריווהואאחדהמפורטיםלהלן,בסכום

הקבועלצדם:

אםהואהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםי"חבסיווןהתש"ף )1(
)10ביוני2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםי"טבסיווןהתש"ף)11ביוני
2020(עדיוםכ"טבסיווןהתש"ף)21ביוני2020(-שלישמהסכוםשנקבעלזכאי

בסעיףקטן)ב(;

מוצעכימענקהסתגלותמיוחדבעדחודשיוני  סעיף 6
האמור לגביו שמתקיים לזכאי ישולם 2020 
בסעיף5המוצע,שהמשיךלהיותמחוסרעבודהעדיום
שהופסקה לזכאי וכן ,)2020 ביוני 30( התש"ף בתמוז ח'
העסקתובתקופהשמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(
עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(והואנותרמחוסר
עבודהממועדהפסקתהעסקתועדיוםח'בתמוזהתש"ף
2020(עסכוםהמענקייקבעלפיהכנסתהזכאי )30ביוני
בחודשיוני2020לאחרמועדהפסקתהעסקתו,והואנע

למי חדשים שקלים ל–4,000 חדשים שקלים 1,000 בין
עולה ואינה חדשים שקלים 2,000 על עולה שהכנסתו
5,000שקליםחדשיםענוסףעלכךמוצעלתתמענק על
זה, חוק של היעד לקבוצת ששייך למי חלקי הסתגלות
כלומרשפוטרביום1במרס2020אולאחריו,היהמחוסר
עבודהבחלקמהחודשוחזרלעבוד,ובלאתיקוןהחוקעלול
להפסידאתהמענקגםאםבפועלהוחזרלעבודהליום
היה שבה התקופה לפי נקבע המענק גובה בלבדע אחד

מחוסרעבודהבמהלךהחודשע
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אםהואהיהמחוסרעבודהמיוםהפסקתעבודתועדיוםכ"טבסיווןהתש"ף )2(
)21ביוני2020(לפחותוהחלבעבודהבתקופהשמיוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני
2020(עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(-שנישלישיםמהסכוםשנקבע

לזכאיבסעיףקטן)ב(ע

בקשהלמענק
הסתגלותמיוחד

בקשהלקבלתמענקהסתגלותמיוחדתכלולאתכלהפרטיםשלהלןלגבימגיש7ע )א(
הבקשה:

שםושםמשפחה; )1(

מספרזהותותאריךהנפקתתעודתהזהות; )2(

תאריךלידה; )3(

מספרטלפון; )4(

כתובתמגורים,וכתובתהדוארהאלקטרוניאםישנה; )5(

מועדהפסקתהעסקתווסיבתה; )6(

תקופתההעסקהשבתכוףלפנייוםהפסקתההעסקהופרטיהמעסיק; )7(

ההכנסהבחודששבומתבקשהמענק; )8(

פרטיחשבוןבנק; )9(

הצהרהעלנכונותהפרטיםהמופיעיםבבקשהלמענק,חתומהבידיהמבקש; )10(

התחייבותלהודיעעלכלשינויבפרטיהבקשהלמענק; )11(

פרטיםנוספיםהדרושיםלצורךהוכחתהתקיימותהתנאיםהדרושיםלשם )12(
הזכאותלמענקע

בקשהלמענקתוגשבאופןמקווןבאמצעותאתרהאינטרנטשלהמוסדלביטוח )ב(
לאומי)בחוקזה-המוסד(,בדואראובאופןידניאםהדברמתאפשרלפידין,או
בפקסימילה,ואםבאפשרותהמוסדלקבלאתהבקשהגםבדרךשלשיחהטלפונית-
יכולשתוגשבאמצעותשיחהכאמור;המוסדיודיעבאתרהאינטרנטשלועלהאפשרות

להגישבקשהלמענקבאמצעותשיחהטלפוניתע

המוסדרשאילדרושממבקשהמענקפרטאומסמךנוסףהנדרשיםלולצורך )ג(
הכרעהאםהמבקשזכאילמענקלפיחוקזהע

המועדהאחרון
להגשתבקשה

למענק

בקשהלמענקלפיחוקזהתוגשעדשניםעשרחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהע8ע

המוסדישלםאתמענקההסתגלותהמיוחדלפיסעיפים3עד6ויחולועליוסעיפים9עתשלוםהמענק
303ו–315לחוקהביטוחהלאומיע

מוצעלהבהירמהםהפרטיםשישלכלולבבקשה  סעיף 7
לקבלתמענקההסתגלותהמיוחדלצורךהוכחת 
את להגיש ניתן דרכים ובאילו למענק הזכאות תנאי

הבקשהלמוסדלביטוחלאומי)להלן-המוסד(ע

מוצעלקבועכיהמועדהאחרוןלהגשתבקשת  סעיף 8
מענקלפיחוקזה,ובכללםהפרטיםהמפורטים 
בסעיף7לחוק,יהיהשניםעשרחודשיםמיוםתחילתושל

חוקזהע

מוצעלהבהירכיהמוסדלביטוחלאומיישלם  סעיף 9
הוראות עליו ויחולו זה, חוק לפי המענק את 
סעיף315לחוקהביטוחהלאומי,המאפשרלמוסדלנכות
אולתבועהחזרתסכומיםששולמובטעותאולאכדין,
והוראותסעיף303לחוקהביטוחהלאומי,שלפיוהזכות
לגמלה,ובענייננו-למענק,אינהניתנתלהעברה,לערבות

אולעיקולבכלדרךשהיאלמעטלשםתשלוםמזונותע
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שמירתהזכאות
להטבותנלוות
למקבליהמענק

לענייןחוקזהוכלדיןאחר,יראומענקהסתגלותמיוחדלפיסעיפים3עד6כהכנסה10ע
לפיסעיף9לחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-21980;ואולםמבוטחשהשתלמהלוגמלת
הבטחתהכנסהערבתחילתושלחוקזה,ובשלתשלוםמענקההסתגלותהמיוחד
חדלהלהשתלםלוגמלתהבטחתהכנסהבעדהחודששבעדושולםלוהמענק,יוסיף
להיותזכאילהטבותהניתנותלפיכלדיןוכןלהטבותשנותןגוףציבורילפיהסכםאו
נוהגלמישמשתלמתלוגמלתהבטחתהכנסה;לענייןזה,"גוףציבורי"ו"גמלתהבטחת

הכנסה"-כהגדרתןבסעיף251אלחוקהביטוחהלאומיע

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(
)מענקהסתגלות

מיוחדלבני67
ומעלה(

67ומעלה(,11ע )נגיףהקורונההחדש()מענקהסתגלותמיוחדלבני תקנותשעתחירום
התש"ף-32020-בטלותע

מיששולםלומענקהסתגלותמיוחדמכוחתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(12עהוראתמעבר
)מענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-42020,בעדאחדאויותרמהחודשים
מרס,אפרילאומאי,לאישולםלומענקהסתגלותמיוחדמכוחחוקזהבעדהחודש

שלגביושולםלומענקכאמורע

לענייןחוקזהוכלדיןאחר,יראומענקהסתגלותמיוחדלפיסעיפים3עד6כהכנסה10ע
לפיסעיף9לחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-21980;ואולםמבוטחשהשתלמהלוגמלת
הבטחתהכנסהערבתחילתושלחוקזה,ובשלתשלוםמענקההסתגלותהמיוחד
חדלהלהשתלםלוגמלתהבטחתהכנסהבעדהחודששבעדושולםלוהמענק,יוסיף
להיותזכאילהטבותהניתנותלפיכלדיןוכןלהטבותשנותןגוףציבורילפיהסכםאו
נוהגלמישמשתלמתלוגמלתהבטחתהכנסה;לענייןזה,"גוףציבורי"ו"גמלתהבטחת

הכנסה"-כהגדרתןבסעיף251אלחוקהביטוחהלאומיע

שמירתהזכאות
להטבותנלוות
למקבליהמענק

67ומעלה(,11ע )נגיףהקורונההחדש()מענקהסתגלותמיוחדלבני תקנותשעתחירום
התש"ף-32020-בטלותע

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(
)מענקהסתגלות

מיוחדלבני67
ומעלה(

מיששולםלומענקהסתגלותמיוחדמכוחתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(12ע
)מענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-42020,בעדאחדאויותרמהחודשים
מרס,אפרילאומאי,לאישולםלומענקהסתגלותמיוחדמכוחחוקזהבעדהחודש

שלגביושולםלומענקכאמורע

הוראתמעבר

ייחשב המיוחד ההסתגלות מענק כי מוצע  סעיף 10
, הכנסה הבטחת חוק לפי כהכנסה 
הופסקה כך בשל אם כי מוצע ואולם התשמ"א-1980,
להשתלםלוגמלתהבטחתהכנסהבעדהחודששבוקיבל
הנלוות להטבות זכאי להיות ימשיך הוא המענק, את

המשתלמותלמישמקבלגמלתהבטחתהכנסהע

מוצעלבטלאתהתקנות,המוחלפותבטיוטתחוק  סעיף 11
זוע 

כדילוודאכיאדםלאיהיהזכאילתשלוםמענק  סעיף 12
מי כי לקבוע מוצע תקופה, אותה בעד כפול 
ששולםלומענקמכוחהתקנותלאיהיהזכאילמענקבעד

אותוחודשגםמכוחהחוקהמוצעע

ס"חהתשמ"א,עמ'30ע 2

ק"תהתש"ף,עמ'938ועמ'1220ע 3

ק"תהתש"ף,עמ'938ועמ'1220ע 4

ר ב ס ה י  ר ב ד



סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר24ע3שקליםחדשים


