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

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'260

-הוראתשעה

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר1ר
2022(,יקראואתפקודתמסהכנסה1,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורהכך:

בסעיף40,אחריסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

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

לושלושעשרהשניםוהואאינופעוטר

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

שניםוהואאינופעוטר";

בסעיף66)ג(- )2(

בפסקה)4(,אחריפסקתמשנה)ג(יקראו: )א(

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

אינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

אחריפסקה) (יקראו: )ב(

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

עשרהשניםוהואאינופעוטכהגדרתובסעיף40)ב()3(;";

)6(,במקוםהסיפההחלבמילים"שהםפעוטות"יקראו"כאמור בפסקה )ג(
בפסקאות) (או) א(,לפיהענייןר"ר

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-
מס'18-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר 202(,2ר )א(
יקראואתחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים

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

אחריסעיף6דיקראו: )1(

"תוספתלמענק
לעובדבעד

עבודהבתקופת
ההתמודדות

עםיוקרהמחיה
ומקדמה

נוסףעלהאמורבסעיפים4,2עד6גו־6ה,עובד6ד1ר )א(
הזכאילמענקלפיהוראותהסעיפיםהאמורים)בסעיף
זה-מענק(בעדחודשמהחודשיםבשנתהמס2022
)בסעיףזה-מענקלשנת2022(,יהיהזכאילתוספת
למענק,בעדכלחודשכאמורשבעדוהיהזכאילמענק
)בסעיףזה-תוספתלמענק(;תוספתלמענקבעדחודש
מסויםתהיהבסכוםהמתקבלמהכפלתסכוםהמענק

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2022 במאי 16( התשפ"ב באייר ט"ו ביום בכנסת התקבל *
הממשלה- 1 1,מיוםכ'באדרא'התשפ"ב)21בפברואר2022(,עמ'634ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"ב,עמ'746ר 1

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"ב,עמ'7 2ר 2
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בעדאותוחודשב־40%,ויראואותהלענייןפרקזה
כחלקמהמענקר

לעובדאשרהיהזכאילמענקלפיפרקזה)ב( )1(
בעדעבודתובשנתהמס2021)בסעיףזה-מענק
לשנת2021(ישולם,בעדכלחודשבאותהשנת
מסשבעדוהיהזכאילמענק,סכוםבגובההסכום
המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדאותוחודש
ב־30%,כמקדמהעלחשבוןהמענקלשנת2022ר

)1()בסעיף עלהמקדמההאמורהבפסקה )2(
זה-מקדמה(יחולו,בכפוףלהוראותפסקה)3(
וסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,הוראותפרקזההחלות

לענייןהמענק,בשינוייםהמחויביםר

ישולם שבו במועד תשולם המקדמה )3(
ראשון תשלום ,12 סעיף הוראות לפי לעובד,

מהמענקלשנת2021ר

ובכללו 2022 לשנת למענק זכאי אשר עובד )ג(
התוספתלמענק)בסעיףזה-מענקמוגדל(,ושולמה
לומקדמה,יופחתסכוםהמקדמהששולםלומסכום

המענקהמוגדלר

שולמהלעובדמקדמהבסכוםהעולהעלסכום )ד(
המענקהמוגדלשהואזכאילו,יראואתההפרשבין
סכום - זה )בסעיף ביתר ששולם כסכום הסכומים
היתר(,ויחולועלסכוםהיתרהוראותסעיף13,למעט
סעיףקטן)ב(שבו,בשינוייםהמחויבים,וכןהוראותחוק

קיזוזמסים,התש"ם-80פ31,כאילוהיוחובמסר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולם)ה( )1(
מקדמהלפיאותוסעיףקטן-

לפי אבטלה לדמי זכאי שהיה למי )א(
הוראותפרקז'לחוקהביטוחהלאומי,בעד
כלאחדמהחודשיםינוארעדאפריל2022,
במלואו,לרבותמישלאהיהזכאילדמי
אבטלהכאמורבעדמלואאותההתקופהרק
בשלהוראותסעיף172לחוקהאמור,ולמעט
מישבתקופההאמורההייתהלוהכנסה
בסעיף כאמור יד ממשלח או מעבודה
176לאותוחוק,שנוכתהמדמיהאבטלה

המגיעיםלולפיהוראותאותוסעיף;

לו תשולם שלא שביקש למי )ב(
זכאי יהיה שלא שסבר משום המקדמה
להגיש רשאי עובד ;2022 לשנת למענק
עד למנהל זו משנה פסקת לפי בקשה
,)2022 ביוני 30( התשפ"ב בתמוז א' יום
ולאיהיהרשאילחזורבומבקשתו;רשות

בעדאותוחודשב־40%,ויראואותהלענייןפרקזה
כחלקמהמענקר

לעובדאשרהיהזכאילמענקלפיפרקזה)ב( )1(
בעדעבודתובשנתהמס2021)בסעיףזה-מענק
לשנת2021(ישולם,בעדכלחודשבאותהשנת
מסשבעדוהיהזכאילמענק,סכוםבגובההסכום
המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדאותוחודש
ב־30%,כמקדמהעלחשבוןהמענקלשנת2022ר

)1()בסעיף עלהמקדמההאמורהבפסקה )2(
זה-מקדמה(יחולו,בכפוףלהוראותפסקה)3(
וסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,הוראותפרקזההחלות

לענייןהמענק,בשינוייםהמחויביםר

ישולם שבו במועד תשולם המקדמה )3(
ראשון תשלום ,12 סעיף הוראות לפי לעובד,

מהמענקלשנת2021ר

ובכללו 2022 לשנת למענק זכאי אשר עובד )ג(
התוספתלמענק)בסעיףזה-מענקמוגדל(,ושולמה
לומקדמה,יופחתסכוםהמקדמהששולםלומסכום

המענקהמוגדלר

שולמהלעובדמקדמהבסכוםהעולהעלסכום )ד(
המענקהמוגדלשהואזכאילו,יראואתההפרשבין
סכום - זה )בסעיף ביתר ששולם כסכום הסכומים
היתר(,ויחולועלסכוםהיתרהוראותסעיף13,למעט
סעיףקטן)ב(שבו,בשינוייםהמחויבים,וכןהוראותחוק

קיזוזמסים,התש"ם-80פ31,כאילוהיוחובמסר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולם)ה( )1(
מקדמהלפיאותוסעיףקטן-

לפי אבטלה לדמי זכאי שהיה למי )א(
הוראותפרקז'לחוקהביטוחהלאומי,בעד
כלאחדמהחודשיםינוארעדאפריל2022,
במלואו,לרבותמישלאהיהזכאילדמי
אבטלהכאמורבעדמלואאותההתקופהרק
בשלהוראותסעיף172לחוקהאמור,ולמעט
מישבתקופההאמורההייתהלוהכנסה
בסעיף כאמור יד ממשלח או מעבודה
176לאותוחוק,שנוכתהמדמיהאבטלה

המגיעיםלולפיהוראותאותוסעיף;

לו תשולם שלא שביקש למי )ב(
זכאי יהיה שלא שסבר משום המקדמה
להגיש רשאי עובד ;2022 לשנת למענק
עד למנהל זו משנה פסקת לפי בקשה
,)2022 ביוני 30( התשפ"ב בתמוז א' יום
ולאיהיהרשאילחזורבומבקשתו;רשות

ס"חהתש"ם,עמ'0 ר 3
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המסיםתודיעבכתבלמישהגישתביעה
2021עלאפשרותולהגיש למענקלשנת
בקשהלפיפסקתמשנהזו,וכןתפרסםעל

כךהודעהלציבור;

לקבלת התביעה את שהגיש למי )ג(
בטבת ז' יום אחרי ,2021 לשנת מענק

התשפ"ג)31בדצמבר2022(ר

לביטוח מהמוסד לדרוש רשאי המנהל )2(
התנאי התקיימות בדיקת לצורך מידע לאומי
)1()א(;אדםשהגיעאליומידע האמורבפסקה
לפיפסקהזולאיעשהבושימושאלאלבדיקת
התקיימותהתנאיהאמור;המידעיימחקעםתום

הצורךבור

)1()א(,שרהאוצר עלאףהאמורבפסקה )3(
שתשולם תפעוליים, מטעמים לקבוע, רשאי
המקדמהגםלמישהתקייםבוהאמורבאותה

פסקהר

עלאףהאמורבסעיפים2,1ו־6ב,עובדשקיבל )ו(
)1(להגדרה הכנסתעבודהמקרובוכהגדרתובפסקה
"קרוב"בסעיף88לפקודה,יהיהזכאילמענקבעדכל
חודשמהחודשיםבשנתהמס2022,בשיעורשל40%
מהמענקשהיהזכאילובעדחודשיםאלה,אילולא

קיבלאתשכרהעבודהמקרובור";

בסעיף17)ב()1(,בסופויקראו"הוראותסעיף6ד1יחולו,בשינוייםהמחויבים, )2(
גםלגביעצמאי"ר

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדיוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(, )ב(
יקראואתחוקמענקעבודה,לגבימענקעבודההמשתלםבעדהכנסהשהופקהבשנות

המס2023,2022ו־2024,כך:

בסעיף1)א(,בהגדרה"עובד",במקום"23שנים"יקראו"21שנים"; )1(

בסעיף17)ב(,במקום"23שנים"יקראו"21שנים"ר )2(

עלאףהוראותסעיף2)א()2(לחוקזה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהעדהמועד3רהוראתשעה
האמורבסעיף1לחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפערים
חברתיים)מענקעבודה()תיקוןמס' 1-הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-

יקראו 6ד" "סעיף שבמקום כך עבודה מענק לחוק 17)ב()1( סעיף את יקראו ,42020
"סעיפים6דו־6ד1"ר

תחילתושלסעיף1לחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ר4רתחילה

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
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וג צ ר ה  ק ח צ י
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י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשפ"א,עמ'46ר 4
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