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הצעת חוק הקמת קרן לדמי מחלה לעובדים עצמאים שחלו בנגיף הקורונה או שחלה עליהם חובת  

  2020–בידוד, התש"ף

  –בחוק זה  .1 הגדרות

נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית  צו בריאות העם )לפי  –"חובת בידוד"   

 ;20201–והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

–כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה –"עובד עצמאי"   

19952 ; 

 ;19923–התשנ"בכהגדרתו בחוק חובת המכרזים,  –"עסק קטן"    

 ;2הקרן שהוקמה לפי סעיף  –"הקרן"   

 (;2020באפריל  30יום ו' באייר התש"ף ) –התאריך הקובע" "  

   שר האוצר. –"השר"    

הקמת הקרן 

 ותפקידיה

לתשלום דמי מחלה לעובדים עצמאים וליחידים  מוקמת בזאת קרן  .2

שבבעלותם עסקים קטנים, שלאחר התאריך הקובע חלו בנגיף הקורונה או 

 חלה עליהם חובת בידוד. 

 , ואלה הם: הנהלת הקרן(  –)להלן  חברים בעהש ובההקרן תנוהל בידי הנהלה  .3 הנהלת הקרן
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 במשרד האוצר; המנהל הכללי  (1)  

 המנהל הכללי במשרד הכלכלה והתעשייה;  (2)  

 המנהל הכללי במשרד ראש הממשלה;   (3)  

 (      המנהל הכללי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;  4)  

 (      נציג ארגון  של עובדים עצמאיים שלדעת השר הוא נוגע בעניין; 5)  

 (      נציג המוסד לביטוח לאומי;6)  

 (     מנהל רשות המיסים.7)  

סדרי עבודתה של  

 הנהלת הקרן

תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בחוק זה, הקרן  תהנהל .4

רשאית להתייעץ עם גורמי  הקרן הנהלתקולות; והחלטותיה יתקבלו ברוב 

   המקצוע במשרדי הממשלה ובאקדמיה.

 בקרן יופקדו  כן  כמוסכום שתקבע הממשלה; האוצר יפקיד בקרן משרד  .5 תקציב הקרן

ההתייעלות לחוק  47הקרן האמורה בסעיף  פישטרם נוצלו מכס כספים

(,  2010-ו 2009הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

  .20094–התשס"ט

לתשלום דמי מחלה לעובדים ישמשו  5בקרן לפי סעיף שהופקדו הכספים  .6 חלוקת כספי הקרן 

חלו הקובע עצמאים וליחידים שבבעלותם עסקים קטנים, שלאחר התאריך 

  חדלו או מעסקם  נעדרו כך ועקב בנגיף הקורונה או חלה עליהם חובת בידוד, 

 .  ידם משלח מעיסוק

השר ממונה על חוק זה והוא רשאי לקבוע תקנות בכל עניין הנוגע  )א(  .7 תקנות ביצוע ו

 לביצועו.

ובאישור ועדת הכספים  כלכלה והתעשייהשר בהתייעצות עם שר הה )ב(  

 לתשלום  המידה אמותלעניין חישוב דמי המחלה, הוראות יקבע של הכנסת, 

ואופן הגשת בקשות לקרן והחלטה  הוכחת הזכאות לדמי מחלה, , המחלה דמי

 .בהן

תיקון חוק 

ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני  

ליישום  חקיקה 

התכנית הכלכלית  

 (2010-ו 2009לשנים 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  בחוק  .8

 יבוא:  53, אחרי סעיף 20095–(, התשס"ט2010-ו 2009
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"שימוש ביתרת    

כספי הקרן 

לתשלום דמי מחלה  

לעובדים עצמאיים  

ולבעלי עסקים 

 קטנים

הוראות פרק זה, יתרת כספי הקרן שנותרו  על אף  א.53

בה ביום פרסומו של חוק הקמת קרן לדמי מחלה  

לעובדים עצמאים שחלו בנגיף הקורונה או שחלה  

, 2020–עליהם חובת בידוד )הוראת שעה(, התש"ף

יופקדו בתוך שלושה חודשים מהמועד האמור,  

בקרן שהוקמה לפי אותו חוק וישמשו 

 למטרותיה."

 חילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו. ת .9 תחילה 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום  הכנסת שולחן על והונחה

 10.8.20 –התש"ף  אבב כ'

 


