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 למעסיקים ולעובדים נגיף הקורונה תקופת המשבר בשל 
  בהיבט הביטוח הלאומי

 

 , רו"חגלרט-אורנה צח מאת, 
 

 
 רקע על משבר הקורונה •

 עיקולים והסדרי תשלומים בזמן המשבר •

 על ידי המעסיקמועד תשלום דמי ביטוח  •

 )חל"ת כפוי(חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק זכאות לדמי אבטלה ב •

 חופשה עד ימיעם תשלום בכפל אבטלה  •
 הוצאה לחל"ת כפוי של עובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים •
 דמי אבטלה •

 בתקופת משבר הקורונה רישום בלשכת התעסוקה •

 תביעה לדמי אבטלההגשת בים בשופרטים ח •
 ויותר 67מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל  •
 ללא שכר ימים רצופים 30או הפסקת חל"ת לאחר  ביטול החל"ת •

 הארכת חל"ת עד סיום משבר הקורונה •
 ולמענק הסתגלות מיוחד תהליך זכאות לדמי אבטלה -הוראות למעסיקים  •
 חל"ת כפויבעבור עובד שנמצא בתשלום דמי ביטוח  •
 כפוי, כולל גילוםהטבות שכר בחל"ת על למוסד לביטוח לאומי דיווח  •
 צו סיווג מבוטחים התוספת הראשונה ביישום  •
 למי שחלו בקורונה תוך כדי ועקב העבודה ללכו -בעבודה  פגיעה •

 קצבת נכות כללית בזמן זכאות לדמי אבטלהקבלת  •
 זכאות לקצבת נכות כללית בשל נזק כתוצאה ממחלת הקורונה •

 

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה 
לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של . על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו ומבוסס

משרדי הממשלה והביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה 
 ץ או חוות דעת.ייעו

 הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד. –דמי ביטוח 

 רקע על משבר הקורונה 

גורמת , אך לאחרונה כגורם למחלה בבני אדם 2019עד חודש דצמבר והה נגיף הקורונה החדש לא ז
 .למשבר כלכלי במשק הישראלי ובעולם כולו , שהוכרזה כמגיפה עולמית,התפשטות הנגיף

חלק משמעותי מהנדבקים בנגיף אינם מפתחים תסמינים ואצל אחרים המחלה דומה לשפעת. התסמינים 
או תסמין נשימתי   ,מעלות, שיעול, קושי בנשימה  38חום מעל  עול יבש.  הם: חום, עייפות ושיביותר  השכיחים  

  ות של משרד הבריאות.ולפעול בדיוק לפי ההורא של מד"א 101לפנות למוקד  מחייבאחר, 

מפתחים מחלה קשה   ,מבוגרים, חולים במחלות כרוניות ובעלי מערכת חיסון חלשהבעיקר    ,חלק מהנדבקים
י ספיקת כליות ואף די דלקת ריאות קשה, תסמונת נשימתית חמורה, אשמתבטאת בקשיי נשימה, עד כ

  מוות.
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 , כמפורט בפרסום,מחו"ל מגיעיםש אלהלכן, כל . ימי דגירה 14שלנגיף הקורונה יש משרד הבריאות פרסם 
ימים. מגע הדוק עם חולה  14ששהו במגע הדוק עם חולה מאומת, חייבים לשהות בבידוד של  אלהוכל 

 דקות עם חולה.  15דר כשהייה של פחות משני מטר למשך מאומת מוג

מעסיקים להחזיר את העובדים לאחרונה החלו . לחל"ת כפוי ו או הוצאועובדים פוטרלאור המשבר במשק, 
 .תמהחל"

 נושאי הביטוח הלאומיבתקנות לשעת חירום 

תקנות לשעת חירום   לן:)לה  27.3.2020פורסמו לראשונה ביום הביטוח הלאומי   היבטבתקנות לשעת חירום  
 : וחלק עדיין בתוקף 19.4.2020 בתוקף עד . חלק מההקלות היותקנות החירום(או 

מיום   2020-, התש"ףהוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה()תקנות לשעת חירום )נגיף הקורונה החדש(   .1
 .בשלב זה אין הארכה של התקנות .27.3.2020

מיום   2020-מעלה(, התש"ףו  67דש( )מענק הסתגלות מיוחד לבני תקנות לשעת חירום )נגיף הקורונה הח .2
 .31.5.2020. לתקנות אלה פורסם תיקון שהאריך אותן עד 27.3.2020

 החירום חלות רק על הפסקת עבודה בשל משבר הקורונה: בשל פיטורי העובד או הוצאתו לחל"תתקנות 
 יום לפחות ביוזמת המעסיק.  30לתקופה רצופה של  כפוי

כדי להקל  2020-)נגיף הקורונה החדש( )עבודת נשים(, התש"ף פורסמו תקנות לשעת חירום 6.4.2020ם ביו
)להלן: תקנות  במתן היתרים לעובדים מוגנים לפי חוק עבודת נשיםלפני חג הפסח המצוקה שנוצרה על 

 .16.4.2020ד וע 15.3.2020והיו בתוקף בין  17.4.2020 תקנות אלה בוטלו ביום .(עבודת נשים-םחירוה

 דיווח עצמי על בידוד בית

, 2020-)הוראת שעה(, התש"ף  (והוראות שונות  )בידוד בית  (2019על פי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  
מקוון בטפסים שיועדו לכך, או במוקד קול הבריאות  אופןדיווח על בידוד בית נעשה בועל פי הפרסומים, 

 *.5400בטלפון מספר 

ת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד. לתעודה מצורפת הצהרת העובד שבה ת פרסם תעודמשרד הבריאו
מספר הזהות שלו ואת התקופה שבה הוא אמור לשהות בבידוד ולא יכול את הוא מפרט בין היתר את שמו, 

 לעבוד אצל המעסיק.

ש ו רשאי לדרוהמעסיק אינ השוהה בבידוד מוריד את התעודה ואת ההצהרה מהאינטרנט ומוסר למעסיק.
 תעודת מחלה אחרת או נוספת.

 המעסיק על פי צו בריאות העםהעובד וחובות 

( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בבית( )הוראת שעה(, 2019צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש  על פי
תקופת   עבודה במהלךמעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום ה,  2020-התש"ף

ממקום העבודה  היעדרותוהמעסיק אינו רשאי לפטר עובד בשל כך  וד, אף אם העובד ביקש זאת.הביד
 בתקופת הבידוד.

 .ם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידודקדהעובד בבידוד חייב למסור למעסיק בה

ורים לעובד, בהתאם ר ימי המחלה שצבמחלה בהתאם למספהמעסיק משלם לעובד שנמצא בבידוד בבית ימי  
לחוק ובהתאם לנוהג הקיים במקום העבודה. ימי מחלה אלה מופחתים מהצבירה העתידית של העובד. מי 

)המאמר אינו דן באפשרות של עבודה מהבית או ניצול ימי חופשה   שלא נותרו לו ימי מחלה, אינו מקבל פיצוי
 במקום ימי מחלה(.

 בזמן משבר  ם והסדרי תשלומיםעיקולי

המוסד לביטוח לאומי מסר שלא יוטלו עיקולים חדשים בתקופת משבר הקורונה ולא תהיה פעילות אכיפה 
 שמתקשים לשלם את דמי הביטוח בשל המשבר. לקראת מעסיקים ויזומה. עוד מסר כי יבוא

ים בשנה פורסם כי בזמן משבר הקורונה המייצג רשאי לעשות במערכת ייצוג לקוחות שני הסדרי תשלומ
 נהוג בימים רגילים.( במקום הסדר אחד ש2020קלנדרית )בשנת 
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 על ידי המעסיק  דמי ביטוח  םתשלו מועד

 .פברואר של מעסיקיםעבור דיווח חודש ב 2020מרץ ב 15תאריך שבוצעו בבתשלומים לא הייתה דחייה 

 .20.4.2020מועד הדיווח והתשלום למעסיקים בחודש אפריל, נשאר 

 

 חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק )חל"ת כפוי( אבטלה ב זכאות לדמי  

בערעור המוסד לביטוח  (62318-03-18בבית הדין הארצי )עב"ל  2019בפסק דין שהתקבל בחודש אפריל   
 לאומי נגד פלונית, יש ניתוח מעמיק בנושא חופשה ללא תשלום כבסיס לתביעה לתשלום דמי אבטלה:

העבודה, אך אין היא מצמיחה זוהי תקופה בה לא מתנתקים יחסי  "חופשה ללא תשלום, כשמה כן היא: 
 זכויות כספיות, לא של שכר עבודה, לא של ותק ואף לא של צבירת זכויות לפנסיה והדברים ידועים... 

א תשלום. המשותף לחופשה לל -בניגוד לרצונו  -מושג זה של "מובטל" הורחב והוא חל גם על מי שהוצא   
 המעסיק חדל לספק לו עבודה ולשלם לו שכר." -צונו שלא מר -הוא שעובד נקלע למצב בו לשני מצבים אלה 

( כי "אין לקבל את טענת המוסד 02-197קבע בית הדין הארצי )עניין עזיזה פניאן, דב"ע נד  1995כבר בשנת 
 6תקנה הנמצא בחופשה ללא משכורת, על פי כי כאשר חלה חובה של מעביד לשלם דמי ביטוח בעד עובדו 

ראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(..., אין מתקיים בעובד התנאי של לתקנות הביטוח הלאומי )הו
 "מוכן ומסוגל לעבודה". לחובה האמורה אין השלכה לעניין מטרתו של ביטוח אבטלה".

פסק הדין ( שנסמך על 3425-01-13)ב"ל  15.2.2015בפסק דין בעניין סוזי מועלם בבית הדין האזורי מיום 
ל, נאמר כי "תכלית תשלום דמי האבטלה לעובד שנמצא בחופשה כפויה ללא תשלום בעניין עזיזה פניאן לעי

היא להעניק לעובד שמעסיקו כופה עליו חופשה ללא תשלום הכנסה חליפית לשכרו. הענקת הכנסה חליפית 
)לתובעת  בעבודתו בעתיד" יקו יימנע מלפטרו כאשר צפוי צורךנועדה להיטיב הן עם המועסק בכך שמעס

 .ימי חל"ת( 30-בפסק דין זה אישר בית הדין דמי אבטלה לתקופה קצרה מ

כי לא ישולמו דמי אבטלה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל חופשה   ,למען הסר ספק  ,בתקנות החירום נקבע
 אים כדלקמן:ללא תשלום ביוזמת המעסיק, אלא אם מתקיימים שני התנ

 ימים לפחות )תקופת החל"ת(.  30סיק לתקופה רצופה של  לא תשלום ביוזמת המעהעובד הוצא לחופשה ל .1

 העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת. .2

 העובד אינו זמין למעסיק לביצוע עבודהמשבר הקורונה(  )בימים רגילים וגם בתקופת  הכפוי  בתקופת החל"ת  
ה . אם המעסיק יזמן את העובד לעבוד)לתשומת לב, ביצוע עבודה בפועל מחייב תשלום שכר מינימום לפחות(

  .ישלל לכל החודשתמי אבטלה אפילו לימים ספורים, הזכאות לד

 

 כפל אבטלה עם תשלום בפועל בעד ימי חופשה  

)ז( לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא יהיה אדם זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה שהוא זכאי, בין 320סעיף 
 וצי או חוזה עבודה.המשתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבהיתר, לדמי חופשה שנתית 

 כלומר, תשלום לעובד בעד ימי חופשה בתקופה שהעובד זכאי לדמי אבטלה, שולל את הזכאות לדמי אבטלה.

מי שהוצא לחל"ת בעקבות המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות מיוחדות לתקופת משבר הקורונה, לפיהן, 
כלומר, מי  ל את כל ימי החופש שלו.יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצ הקורונה,משבר 

 .שמקבל תשלום בעד ימי חופשה ומנצל את ימי החופשה שלו, אינו זכאי לדמי אבטלה

 הוצאה לחל"ת כפוי של עובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים 

 
 . 2020-הקורונה החדש( )עבודת נשים(, התש"ףתקנות לשעת חירום )נגיף בוטלו ה 17.4.2020ביום 

 
החל ( עובדים מוגניםעובדות ועובדים מוגנים לפי חוק עבודת נשים )להלן: לחל"ת כפוי ציא יק שהוכל מעס

או המועד של ההוצאה לחל"ת,   15.3.2020רואים את מועד ההיתר ביום    ,16.4.2020  ועד יום  15.3.2020מיום  
 .עבודת נשים-שה להיתר, ככל שהמעסיק עמד בתנאים שבתקנות החירום, ללא צורך להגיש בקכמאוחר
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ואילך, או שהוא מעוניין להאריך את בקשת ההיתר  17.4.2020מעסיק שמוציא עובדים לחל"ת כפוי ביום 
חייב לפנות בבקשה למנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה,  –ואילך  17.4.2020לתקופה נוספת מיום 

ניתן החל מהיום   תקופת המשבר ההיתרעד סיום  הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד העבודה(.  
 שבו הוגשה הבקשה.

 
 ימים. 60נמסר ממשרד העבודה כי בשלב זה ההארכה ניתנת לתקופה מירבית כוללת להיתר שלא תעלה על 

 
 רקע חוקי –עבודת נשים  חוקהיתרים לפי 

 
לחוק עבודת   9)סעיף    1954-התשי"ד  מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת או עובד שמוגנים לפי חוק עבודת נשים,

א לחוק עבודת נשים(, ללא 9רה של עובדים אלה או בהכנסתם )סעיף נשים( ואינו רשאי לפגוע בהיקף מש
 היתר ממשרד העבודה. 

 
הכוונה להקטין שכר או היקף המשרה, למעט  –א לחוק עבודת נשים 9פגיעה בעובדים המוגנים לפי סעיף 

 חריגים שנקבעו בחוק.
ועוד. גם גברים מוגנים פשת לידה, נשים במהלך טיפולי פוריות מדובר על נשים בהיריון, נשים לאחר חו
 בתנאים מסויימים לפי חוק עבודת נשים.

 
במקרים חריגים. בכל ב לחוק עבודת נשים, ההיתר ניתן ליום מתן ההחלטה בהיתר, למעט 9לפי סעיף 

שקדמה ליום  המקרים החריגים לפי חוק עבודת נשים מדובר על היתר רטרואקטיבי שלא יינתן לתקופה
  הבקשה להיתר.

 
משרד העבודה קיבל חוות דעת שלפיו משבר הקורונה כלול בין המקרים החריגים ומאשר את ההוצאה 

לאחר בירור שנעשה, כדי לוודא שסיבת רטרואקטיבית לפי מועד בקשת ההיתר. זאת, כמובן  לחל"ת
בודה לבין ההיריון, למשל, של ההוצאה לחל"ת היא בשל משבר הקורונה ושאין שום קשר בין הפסקת הע

 העובדת )סיבת הבקשה להיתר(.
 

על פי החוק, עד ליום הגשת הבקשה, המעסיק אינו רשאי להוציא את העובדים האלה לחל"ת כפוי או לפטר 
ם להם משכורת. כלומר, על פי החוק, המועד המוקדם ביותר האפשרי של יום החל"ת אותם, וחייב לשל

 הבקשה להיתר למשרד העבודה.הראשון, הוא מועד הגשת 
 

בשלב זה נמסר ממשרד העבודה כי ההיתר להוצאה לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה ניתן לתקופה מירבית 
"ת, כמאוחר )לנשים בהיריון ההיתר ניתן של חודשיים מיום הגשת הבקשה או ממועד ההוצאה לחל

הנושא ייבדק שוב  מוקדם מביניהם(.לחודשיים או עד ערב צאתה של העובדת לתקופת הלידה וההורות, כ
 .2020בחודש מאי 

 
תשומת לב המעסיקים, שההיתר ניתן לתקופה האמורה בתנאי שהמעסיק יחזיר את העובדת לעבודה באותו 

 ב מתן ההיתר, או יפנה לקבל היתר חדש. היקף משרה ושכר שהיו לה ער

יקים הפונים לקבל היתר להוצאה מפרסם משרד העבודה באתר שלו הנחיות למעס 16.3.2020החל מיום 
 עובדים המוגנים.  לחל"ת בשל משבר הקורונה, עבור

 , שבוטלו2020-תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )עבודת נשים(, התש"ף
 

כדי להקל  6.4.2020פורסמו ביום  2020-חירום )נגיף הקורונה החדש( )עבודת נשים(, התש"ףתקנות לשעת 
לחל"ת כפוי בשל משבר  לפני חג הפסח במתן ההיתרים לעובדים מוגנים, שהוצאועל המצוקה שנוצרה 

 הקורונה בשני היבטים, כדלקמן:
 ל.משרד העבודה לא שלח את כל ההיתרים בשל כמות הבקשות העצומה שקיב .1
 חוק עבודת נשים לא מאפשר לתת היתר למועד שקדם ליום הגשת הבקשה להיתר. .2
 

 .17.4.2020התקנות בוטלו ביום 
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עיקרי התקנות )למי שעומדים בתנאים שנקבעו בתקנות החירום ולכן פטורים מבקשת היתר בתקופה 
 שנקבעה(:

 
חלות על עובדים מוגנים שהוצאו לחל"ת בשל משבר הקורונה ביוזמת המעסיק,   עבודת נשים-תקנות החירום

 )כולל יום זה(.  16.4.2020ועד  15.3.2020החל מיום 
 

 ,בשל משבר הקורונה 16.4.2020 ועד יום 15.3.2020י החל מיום ם מוגנים לחל"ת כפוכל מי שהוציא עובדי
, ללא צורך להגיש בקשה ל ההוצאה לחל"ת, כמאוחראו המועד ש 15.3.2020רואים את מועד ההיתר ביום 

כלומר, על פי תקנות החירום, המעסיק שעומד בתנאים פטור   להיתר, ככל שהמעסיק עמד בתקנות החירום.
ולא  15.3.2020שאינו מוקדם מיום שלום משכורת לעובדים האלה החל ממועד התחלת החל"ת הכפוי, מת

 את(.ממועד ההיתר )אם ניתן היתר בתקופה הז
 

ב לחוק עבודת נשים, כך שמעסיק 9הוסיפו חריג נוסף להגדרת "פגיעה" שבסעיף    עבודת נשים-תקנות החירום
לפי החוק ערב תקנות החירום, ולכן הוא רשאי  עובדים המוגניםשעומד בתנאים האלה אינו פוגע בזכויות ה

 להוציא את העובדים האלה לחל"ת כפוי ללא בקשת היתר.
 

, לתקופה שלא 16.4.2020ועד יום  15.3.2020חל מיום התקנות חלות על הוצאת עובד מוגן לחל"ת כפוי ה
נות, שבמהותם קשורים למשבר ימים, אם מתקיימים התנאים שבתק 60ימים ולא תעלה על  30-תפחת מ

 הקורונה ולא לכל סיבה אחרת, ושהעובד המוגן נתן את הסכמתו בכתב להוצאתו לחל"ת הכפוי. 
 

הימים שבתכוף לאחר מועד   30-לידה המשוער שלהן לא חל בעוד נקבע שמדובר בעובדות בהיריון שתאריך ה
 זר הציבורי, שעליהם חלות תקנות אחרות.הוצאתן לחופשה, ובעיקר בעובדים מוגנים במגזר הפרטי ולא במג

 
א לחוק עבודת נשים ערב תחילתן של תקנות החירום, 9אם ניתן לגבי העובד המוגן האמור, היתר לפי סעיף 

(, לפי המאוחר 15.3.2020ו ניתן ביום הוצאת העובד המוגן לחל"ת או במועד הקובע )יראו את ההיתר כאיל
 מביניהם. 

 
 עבודת נשים-קמן, שעומדים בתנאים שבתקנות החירוםחלות על המעסיקים כדל  ההוראות המיוחדות לעיל

 :16.4.2020 יוםועד  15.3.2020והוציאו את העובדים לחל"ת ביום 
 
 .קשה להיתרלא הגיש בעדיין ש מעסיק .1
 .שהגיש בקשה להיתר ועדיין לא קיבל את ההיתרמעסיק  .2
 .ועד ההוצאה לחל"ת(שקיבל היתר למועד הגשת הבקשה )שהוא מאוחר ממ מעסיק .3
 

וביקש היתר להוצאת שתי עובדות בהיריון   18.3.2020לדוגמה, המעסיק הוציא את כל העובדים לחל"ת ביום  
 .23.3.2020לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה ביום 

)או שלא התקבל ההיתר(. בעקבות התקנות, אישור ההיתר יהיה באופן  23.3.2020האישור ניתן מתאריך 
 .23.3.2020ולא  18.3.2020אריך אוטומטי לת

 

 מי אבטלה  ד

שפוטר או למי  והבטחת הכנסה הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה פרסמו הוראות לתביעה של דמי אבטלה  
 ירדה מאדשלו ולכן ההכנסה  כךהצטמצמה מאד בשל  עבודתושהוצא לחל"ת כפוי בשל הקורונה ולמי ש

 . )מאמר זה אינו דן בחוק הבטחת הכנסה(

בין היתר , אך עצמאיםה דרךהמורי ו בענף התיירותשכירים העובדים היו המהמשבר עים הראשונים פגהנ
ועוד עובדים רבים  ומדריכיםמרצים מרכזי אירועים, מסעדות,  ,גם מרכזי בילוי, נופש וספורטנפגעים 
 מעולם , שהמשק הישראלי לא ידע כמוהבתקופה כל כך קצרה כמות מובטלים כה רבהבמדובר  .אחרים

 . מיליון מובטלים( )לפני חג הפסח היו רשומים מעל

הנחיות למורי דרך, וכן , שהוצאו לחל"ת כפויעובדים להנחיות  9.3.2020ביום הביטוח הלאומי פרסם 
למרצים, מורים גם הנחיות לאמנים וגם , ופרסם בהמשך בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך

 .ומדריכים
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וכל מי שכלולים בצו סיווג מבוטחים,  )למעט בעלי שליטה בחברת מעטים( בדים השכיריםככלל, כל העו
 ים להגיש תביעה לדמי אבטלה.שאר

 לזכאות לדמי אבטלההרגילים כללים ה -בתמצית קצרה 

זכאי לקבל דמי אבטלה אם הוא צובר תקופת אכשרה  ,תושב ארעי או תושב ישראלשהוא  עובד שכיר
צו סיווג שכלולים ב, אך כולל שכירים )לא כולל בעלי שליטה בחברת מעטיםמתאימה כעובד שכיר 

 )לגברים ולנשים(, התייצב כחוק  67ועד גיל    20פוטר, התפטר או הוצא לחל"ת כפוי בגיל  אם הוא  ,  (מבוטחים
)מאמר זה אינו דן  מתאימה ולא נמצאה לו עבודה הוראות שקיבל,לפי ה כדורש עבודהבלשכת התעסוקה 

 .(20, ובעובד שגילו נמוך מגיל מיוזמתו שהתפטר מהעבודהבעובד 

מחשבון לבדיקת  כולללקרוא באתר הביטוח הלאומי באינטרנט,  אפשרהסברים רבים על דמי האבטלה 
  סכום דמי האבטלה.

התייצבות בלשכת התנאי של )כולל  הראשון שבו התמלאו כל התנאיםליום האבטלה  - התאריך הקובע
 1-התאריך הקובע הוא הלחוק הביטוח הלאומי,  158. לפי סעיף "התאריך הקובע" קוראים התעסוקה(,

בחודש שבו התחילה תקופת  1-חודשים לפחות מה 12ובלבד שחלפו  בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה,
 , כמפורט בחוק(.האבטלה הקודמת )למעט חריג

 :, כדלקמןיר לעניין הביטוח הלאומיכדי לקבל דמי אבטלה צריך להיות במעמד של עובד שכ - עובד שכיר

 .מתקיימים יחסי עבודה בין המעסיק לעובד .1

צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, חלים הכללים שבתוספת הראשונה של  .2
 , שחקנים, מרצים ועוד.מורי דרך, אמניםאו הצו(, על  ,צו סיווג מבוטחים)להלן:  1972-התשל"ב

 מהווה ניתוק יחסי עבודה ולפיכך אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה. משרה אינוצמצום  - צמצום משרה

על פי חוק הביטוח הלאומי, בכל תקופה  -ימי אמתנה(  -)המכונים בביטוח הלאומי  ראשונים אבטלה ימי 5
הראשונים, שתחילתם ימי האבטלה    5ם רצופים לא מביאים בחשבון לצורך תשלום דמי אבטלה  חודשי  4של  

ים למובטל בהמשך התקופה, ככל שהתייצב בלשכת התעסוקה ולא הקובע )הימים האלה משולמ בתאריך
נמצאה לו עבודה(. המוסד לביטוח לאומי קבע כללים משלימים על פי הלכות של בית הדין הארצי לעבודה 

 .2017באוגוסט  1456בחוזר אבטלה מספר 
 

נף אבטלה מכוח הוא עובד, אינו מבוטח לע שבה ל שליטה בחברת מעטיםבע -בעל שליטה בחברת מעטים 
. לכן, אין לו ב לחוק הביטוח הלאומי(6סעיף לפי ) עבודתו בחברה, ואינו משלם דמי ביטוח לענף אבטלה

 תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה מכוח עבודתו בחברת המעטים הזו.
 

בבדיקה בתיק העובד במערכת ייצוג  - 102לדעת אם עובד שכיר מוגדר כבעל שליטה בטופס  המייצג יכול
 הכנסות"(.לקוחות )במסגרת "עיסוקים ו

 
 , כדלקמן: הלאומי לחוק הביטוח 1ההגדרות נמצאות בסעיף  -הגדרות "בעל שליטה" ו"חברת מעטים" 

 לפקודת מס הכנסה. 32בעל שליטה כהגדרתו בסעיף  •
 בפקודת מס הכנסה. 76חברת מעטים כמשמעותה בסעיף  •
 

מחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, ( לפקודה הוא ככלל, מי ש9)32בעל שליטה לפי סעיף 
מהמניות או מכוח ההצבעה, או  10%לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה, או בזכות להחזיק  10%-ב

 ף.מהרווחים, או בזכות למנות מנהל, והכול כמפורט בסעי 10%בזכות לקבל 
 

אדם לכל היותר, והכול כמפורט בני  5היא, ככלל, חברה שבשליטת לפקודה  76חברת מעטים לפי סעיף 
 5נחשבים לאדם אחד לצורך הגדרת השליטה של  –בסעיף. אדם וקרובו, אדם ובא כוחו ושותפים בשותפות 

  בני אדם לכל היותר.
 

י הורה, זוג, אח, אחות, הורה, הור-פקודה: בן)ד( ל76([ נמצאת בסעיף 9)32הגדרת קרוב ]גם לעניין סעיף 
 וגו של כל אחד מאלה.צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן ז

 
המוסד לביטוח לאומי יפרסם בהקדם את  -כעובד רגיל  102עדכון מעמד של בעל שליטה שדיווח בטופס 

בעל השליטה מעובד רגיל לעובד שהוא בעל שליטה בחברת מעטים ן לתקן את המעמד של הדרך שבה נית
 . (ה לבעלי שליטה שכיריםעניין זכאות למענק ממס הכנס)חשוב מאד ל
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על המשכורת   את הדוחות המתוקנים שכוללים גם דיווח בגב הטופסמהמעסיק  המוסד לביטוח לאומי יקבל  
רוש בחזרה מבעל ד, ישל בעל השליטה בכל חודש בכל תקופת התיקון, יעדכן את המעמד כבעל שליטה שכיר

לענף  ששולמו ביתרדמי הביטוח  את יחזיר למעסיק, וגמלאות שלא הגיעו לו בהיותו בעל שליטההשליטה 
כנסה הה, עד בשיעור המלא 0.43%-ור המופחת ובשיע 0.05%: חלק עובד ומעסיק ביחד"ר )אבטלה ופש

 המירבית החייבת בדמי ביטוח(.
 

המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות בעלי השליטה  -שליטה למס הכנסה העברת מידע על בעלי ה
לאחר שבדק שלא קיבלו   ,)ולא לשום שימוש אחר(  לצורך תשלום המענק לבעלי שליטה שכירים  מס הכנסהל

  .דמי אבטלה
 

, כל עוד עובד אינו מחזיק במניות ואינו בעל כללכ - זכאות לדמי אבטלהל העסקה בבעלות קרוב משפחה
)לפי  קיום יחסי עובד ומעסיקהמוסד לביטוח לאומי אינו מייחס לו שליטה בחברה ובוחן  –שליטה בעקיפין 
 בעניין בני זוג(. 28.5.2006יום ב 1410זר אבטלה מספר הפסיקה ולפי חו

 
כדלקמן:  ,לחוק הביטוח הלאומי 158מחוייבת לפי סעיף בתביעה לדמי אבטלה בחינת יחסי עובד ומעסיק 

ראל או תושב ארעי... והוא עובד הזכאי לשכר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח ( תושב יש1) -"מבוטח" 
 בעדו".

 
עובדים שכירים בחברה שבבעלות קרוב משפחה שלהם, לרבות בני זוג שאחד מהם הוא ל, לאור האמור לעי

 :, כדלקמןהפסיקה בבית הדין לעבודההחוק ועל פי לענף אבטלה נים נבח ,בעל השליטה בחברה
 

 העסקה בחברת מעטים

רה, אין ככל שיש שליטה ישי - לפקודה[ 76-( ו9)32נבחנת שליטה ישירה בחברת המעטים ]לפי סעיפים  .1
  אבטלה. זכאות לדמי

מי שמוגדר כבעל שליטה בחברת מעטים במוסד לביטוח לאומי ואינו זכאי לדמי בזמן משבר הקורונה, 
ס הכנסה לשכירים בעלי , רשאי לבחון את זכאותו למענק ממומחזיק במניות בחברה אבטלה בשל כך

 .שליטה

התנהלות בני  בימים רגילים המוסד לביטוח לאומי בודק את - חברת המעטיםנבחנת שליטה עקיפה ב .2
ככל שאין   המשפחה וסמכויותיהם בחברה.  קרובי המשפחה ומידת השפעת בן/בת הזוג או  קרובהזוג או  

 ה ישירה אך יש שליטה עקיפה, אין זכאות לדמי אבטלה.שליט

 
הלאומי בודק אם העובד שתובע דמי אבטלה   בזמן משבר הקורונה, בשל שיקולים שונים, פקיד הביטוח

 . לא לבדוק שליטה עקיפהת החברה )שליטה ישירה(, אך רשאי מחזיק במניו
מי האבטלה, העובדים בדרך כלל אינם בשל כמות המובטלים הרבה והעומס העצום באישור התביעות לד

דרתו מי שמוגדר כבעל שליטה כהגעל פי החוק, בודקים שליטה עקיפה. אולם, חשוב להדגיש, כי 
 .לחוק הביטוח הלאומי, מנוע מלקבל דמי אבטלה 76-ו 32בסעיפים 

 
 העסקה בכל עסק )כולל כשאין שליטה ישירה ואין שליטה עקיפה בחברת המעטים(

 נבחנים יחסי עובד ומעסיק.  -בני זוג  .1

פסיקה כללים מיוחדים בהגדרת "עובד" וה נקבעו בחוק הביטוח הלאומי 1סעיף ב -לבני משפחה  .2
 לקרובי משפחה בדרגה יותר רחוקה.הרחיבה את הכללים האלה גם 

 

ווחים בימים רגילים גם העובד וגם המעסיק מד - של בעל שליטה תביעה לדמי אבטלה של קרוב משפחה
בתביעה לדמי האבטלה על הקרבה המשפחתית ועל שליטה ועל הבעלות בחברה. בתקופת משבר הקורונה, 

)למעט אם המעסיק מסר לעובד  הבעלות בחברהעל קרבה משפחתית ועל השליטה ורק העובד חייב לדווח 
 . (100דר טופס קום לשבמ 1514טופס 

 
שבטעות מדווח על בעל  עסיק,מ. על בעל השליטה 102המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע במסגרת טופס 

הוא העובד  שאצלו,  ם  קיימתוך המידע הפנימי ש  כול לדעתהשליטה כעובד רגיל, המוסד לביטוח לאומי אינו י
 .בעל שליטה

 
י מבקש לעיתים מסמכים נוספים או מבקש למלא טפסים, ואם עדיין וסד לביטוח לאומבימים רגילים המ

 חסר לו מידע, יכול לשלוח חקירה. 
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בתקופת  - בזמן משבר הקורונהשל בעל שליטה או קרוב משפחה תביעה לדמי אבטלה ת בעריכת בדיקו
ל הבדיקה כדי לשלם במהירות המשבר, ולאור כמות המובטלים העצומה, המוסד לביטוח לאומי מקל מאד ע

ם לקרוב משפחה או לבעל שליטה שבימים רגילים לא דמי אבטלה ולכן ייתכן תשלום דמי אבטלה בטעות ג
ב לחוק הביטוח הלאומי והפסיקה או שלא התקיימו יחסי 6על פי סעיף  זכאי לקבל את דמי האבטלההיה 

 . עובד ומעסיק, שהם הבסיס לתשלום דמי האבטלה
 

גילה בדיקות לאחר תום תקופת המשבר, ואם בצע את המי שומר לעצמו את הזכות ליטוח לאוהמוסד לב
 וע בחזרה את דמי האבטלה.לתב - שהיה ניצול לרעה של ההקלות בזמן המשבר

 
 שינויים בזכאות של דמי אבטלה בתקנות החירום

החודשים  18מתוך חודשי עבודה  12הזכאות לדמי אבטלה מושגת לאחר צבירת ככלל,  - תקופת אכשרה
 ד יום אחד או יותר מהימים בחודש. שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם עבד העוב

 יוםועד   1.3.2020בתקנות החירום נקבע כי מי שפוטר או הוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה החל מיום  
ה, וזכאי חודשי עבוד 12חודשי עבודה במקום  6קוצרת לאחר צבירת זכאי לתקופת אכשרה מ ,19.4.2020

 למחצית ימי האבטלה. 

בשלב זה ואין  20.4.2020החל מיום יש לשים לב שתקופת ההטבה לתקופת אכשרה מקוצרת הסתיימה 
 חקיקה נוספת שמאריכה את התקופה.

לפי הוראות שקבע )חודשי האכשרה אינם חייבים להיות רצופים ויכולים להיות ממעסיקים שונים ככלל, 
כמו , יש תקופות שאינן מובאות בחשבון כתקופת אכשרה,  יין התקופה המקוצרתהמוסד לביטוח לאומי לענ

 למשל, שירות סדיר, שאינו כלול בתקופת האכשרה המקוצרת(.

ככל שהעובד לא צבר את מספר החודשים המזכה בתשלום דמי אבטלה, החוק מאפשר הוספת תקופות כמו 
 כמו בזמן מחלה או תאונה.ימי אבל ומאפשר להאריך את התקופה במצבים מסויימים, 

החודשים בלי למנות תקופה שתחילתה ביום שבו הפסיק המבוטח  18את  מוניםבחישוב תקופת האכשרה 
 3פעם האחרונה לפני התאריך הקובע וסיומה בתאריך הקובע, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על  את עבודתו ב

 חודשים. המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בנדון.

מספר ימי האבטלה לכל מובטל תלוי בגיל המובטל ובמספר התלויים בו. את הימים  - בטלהמספר ימי הא
בחודש שבו המובטל התייצב לראשונה בלשכת  1ריך חודשים המתחילים בתא 12האלה ניתן לנצל במהלך 

התעסוקה. המידע על מספר הימים שבהם המובטל התייצב בלשכת התעסוקה בכל חודש מגיע למוסד 
 ומי ישירות מלשכת התעסוקה.לביטוח לא

 : 24להלן דוגמה למספר ימי אבטלה למובטל בן 

 ימי אבטלה(. 25ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה יקבל  50תלויים יקבל  2עד  .1
 ימי אבטלה(. 69ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה יקבל  138תלויים ומעלה יקבל  3עם  .2

 
 : 30להלן דוגמה למספר ימי אבטלה למובטל בן 

 ימי אבטלה(. 50ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה יקבל  100תלויים יקבל  2 עד .3
 ימי אבטלה(. 69יקבל  ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה 138תלויים ומעלה יקבל  3עם  .4

 
 ומעלה:  35להלן דוגמה למספר ימי אבטלה למובטל בן 

 ה(.ימי אבטל 69ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה יקבל  138תלויים יקבל  2עד  .5
 ימי אבטלה(. 87ימי אבטלה )בחצי תקופת אכשרה יקבל  175יקבל  45תלויים ומעלה או מעל גיל  3עם  .6

 
יתפרס על פני כמה חודשים, כאשר בכל חודש יש מספר ימי אבטלה מרבי מספר הימים הכולל של המובטל 

ימים פחות   31)  27היה    2020שבהם ניתן להתייצב )ללא ימי שבת(. לדוגמה, מספר הימים המרבי בחודש מרץ  
)המוסד לביטוח לאומי משלם דמי  26מספר הימים המרבי הוא  2020ובחודשים אפריל עד יוני ימי שבת(  4

 על חגים, אך לא משלם על ימי שבת(.  אבטלה גם

 דוגמאות:

ימי אבטלה ראשונים, ולכן מספר  5, ינכו ממנו 2020במרץ  15ביום בלשכת התעסוקה לראשונה  נרשםמי ש
 . 10ימי האבטלה המירבי שלו בחודש מרץ הוא 
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ימי אבטלה ראשונים, ולכן מספר   5, ינכו ממנו 2020באפריל    1מי שנרשם לראשונה בלשכת התעסוקה ביום  
 . 21הוא  אפרילימי האבטלה המירבי שלו בחודש 

בלשכת בכל פעם שמובטל מסרב לקבל עבודה שהוצעה לו    -  שמסרב לקבל עבודה מלשכת התעסוקהמובטל  
 המירביים שמגיעים לו.  התעסוקה, מקטינים את מספר ימי האבטלה

בחודש שבו התחילה תקופת   1-חודשים מה  12מובטל ממשיך הוא מובטל שטרם הסתיימו    -   משיךמובטל מ
 האבטלה הקודמת שלו. 

, וטרם 30.4.2020עד    1.3.2020את מכסת ימי האבטלה שלו בין  על פי תקנות החירום, מובטל ממשיך שסיים  
)ככל שהוא עדיין  30.4.2020 וםית עד ליסיים את תקופת האבטלה, תוארך תקופת האבטלה שלו אוטומט

 מובטל(.

מובטל שסיים את שנת האבטלה הקודמת, חייב להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. ההטבה  - וזרמובטל ח
 אינה חלה עליו. -בתקנות החירום שהארכת הזכאות האוטומטית ל ש

 - התקופת האבטלה ומגיש תביעה נוספת לדמי אבטלשנה שסיים את  40מובטל חוזר שטרם מלאו לו 
( מקטינה את מספר ימי 40שנים )של מובטל בגיל נמוך מגיל  4הגשת תביעה נוספת לדמי אבטלה בתוך 

 האבטלה וגם את סכום דמי האבטלה.

 ממספר הימים המירבי שמגיע לו בשנת אבטלה אחת. 180%שנים לא יעלה על  4סך ימי האבטלה במשך 

ממוצע השכר בששת חודשי העבודה לפי גיל המובטל וכאחוז מדמי האבטלה מחושבים    -  סכום דמי האבטלה
 . ככל שהמשכורת גבוהה יותר, שיעור דמי האבטלה כאחוז מהשכר יורד.האחרונים

₪ ברוטו )דמי האבטלה כאחוז  6,000ת של שנים, במשכורת חודשית ממוצע 28למשל, למי שלא מלאו לו 
₪ ברוטו  ₪12,000 ליום. במשכורת חודשית ממוצעת של  131.2דמי אבטלה ליום הם  -( 55%מהשכר הם 

 ₪ לחודש. 203.6דמי האבטלה ליום הם  -( 42%)דמי האבטלה כאחוז מהשכר הם 

₪ ליום )שיעור  172.8דש הם ₪ לחו 6,000שנים דמי האבטלה ליום במשכורת ממוצעת של  28למי שמלאו 
₪ ליום )שיעור  ₪262.8, דמי האבטלה ליום הם  12,000מהשכר(. במשכורת חודשית ממוצעת של  72%של 
 מהשכר(. 55%של 

דמי האבטלה   -  126-₪ ליום והחל מהיום ה  422.04ימי אבטלה ראשונים הם    125דמי אבטלה מירביים עבור  
 מים המגיעים בהתאם לגיל ולמספר התלויים.מלוא הי ₪ ליום, עד סיום 281.36המירביים הם 

הוראות הקשורות לחישוב בסיס ממוצע השכר בששת החודשים הקלנדריים פרסם המוסד לביטוח לאומי 
 האחרונים שלפני התאריך הקובע:

אפשר "לדלג" על חודש שבו השכר מופחת בשל מחלה או תאונה, ואף עקב טיפול בבן משפחה שחלה,  .1
 .)חשוב במיוחד בימים אלה( ה או תאונהשורי מחלעם המצאת אי

אפשר להכליל את חודש העבודה האחרון שלפני התאריך הקובע במניין ששת החודשים הקלנדריים,  .2
 .אף אם העובד לא עבד עד סוף החודש, ובלבד שהעובד לא התייצב בלשכת התעסוקה באותו החודש

קול הדעת של הפקיד, אפשר לדלג על התאם לשינמסר מהמוסד לביטוח לאומי כי בתנאים מסויימים וב
 מעסיק מקטין את השכר בצורה שרירותית ללא הקטנת היקף המשרה.החודשים שבהם 

מובטל שהחל לעבוד, לאחר שהחל להיות מובטל, בעבודה שהשכר היומי   -  מענק למובטל העובד בשכר נמוך
ימים לפחות  25ודה זו ענק אם עבד בעב, יהיה זכאי למליום לו המגיעים האבטלה מדמי נמוךהממוצע בה 

משרה לפחות )ימי העבודה אינם חייבים להיות רצופים, או בחודש אחד ולא חייבים להיות ממעסיק   50%-ב
אחד(. סכום המענק יהיה ההפרש שבין דמי האבטלה המגיעים ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין 

 פר ימים מירבי וסכום המענק. וך, במגבלות מסעבודה בשכר הנממחצית שכרו היומי הממוצע מה

הימים שבעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה ולכן אינם מופחתים מיתרת התקופה המירבית 
 של אבטלה שמגיעה למובטל. המוסד לביטוח לאומי שולח הודעה לכל מובטל חדש על האפשרות הזאת.

תנאי בסיסי לזכאות לדמי אבטלה )בתנאים  - ()לשכת התעסוקה התעסוקהשירות התייצבות בלשכת 
כדי לדרוש עבודה ולהיות זמין לקבל כל "עבודה מתאימה". ככל   התייצבות בלשכת התעסוקהרגילים( הוא  

שלשכת התעסוקה לא תמצא עבודה, הביטוח הלאומי ישלם דמי אבטלה, כפוף ליתר תנאי הזכאות. אם 
 או מזמנת אותו ללשכה. ה אותו טלפוניתמובטל, היא מפנלשכת העבודה מוצאת עבודה ל
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 התנאים לזכאות לדמי אבטלה בחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק )חל"ת כפוי( 

 התנאים המפורטים להלן: כלאם מתקיימים  רקזכאי לדמי אבטלה שהוצא לחל"ת כפוי העובד 

  התקיימו יחסי עבודה עד יום היציאה לחל"ת. .1

ה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את רונהקומשבר מי שהוצא לחל"ת בעקבות  .2
  כל ימי החופש שלו.

לא ישולמו דמי אבטלה בעד הימים שבעדם מגיעים לעובד  -הכלל הרגיל של ימי חופשה בחל"ת כפוי 
ו, ואף אם הוא אינו ימי חופשה, אף אם בחר העובד שלא לנצל את ימי החופשה הצבורים המגיעים ל

 בגינם מן המעסיק.מקבל תשלום 

מי שהוצא  -לתקופת המשבר למי שהוצאו לחל"ת כפוי בגלל הקורונה  תהמיוחד החלטה המנהליתה
 לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

, אך לאור החזרה 31.5.2020חדשים שהוצאו לחל"ת כפוי עד יום תוקף למובטלים ב החלטההבשלב זה 
  .במוסד לביטוח לאומי הערכה מחודשת ההדרגתית לשגרה, ייתכן שתיעשה

 ואילך. 2020בחודש מאי  הוצאת עובדים לחל"ת לפניאת ההוראות יש לבדוק בביטוח הלאומי 

 
ימים  30-על פי התקנות לשעת חירום, משך תקופת החל"ת הכפוי בשל משבר הקורונה, לא יפחת מ .3

 רצופים. 

 .על פי התקנות לשעת חירום, בזמן החל"ת הכפוי העובד אינו זכאי לשכר .4

)לתשומת לב, ביצוע עבודה בפועל מחייב   העובד אינו זמין למעסיק לביצוע עבודההכפוי  בתקופת החל"ת  
. אם המעסיק יזמן את העובד לעבודה אפילו לימים ספורים, הזכאות תשלום שכר מינימום לפחות(

  החודש. לכל ישללתלדמי אבטלה 

המעסיק )בשידור קבצים( או העובד )באופן מקוון( מודיעים על החזרה  כאשר העובד חוזר לעבוד
 30 לעובד ככל שלא היו לביטוח לאומי והעובד מודיע באופן מקוון ללשכת התעסוקה.לעבודה למוסד 

 לדמי אבטלה תבוטל.שלו צופים, הזכאות חל"ת רימי 

טח לא נרשם בלשכת גם אם המבו 2020על פי תקנות החירום ישולמו דמי אבטלה בעבור חודש מרץ  .5
מחייב ואילך  2020התעסוקה, אך הגיש תביעה לדמי אבטלה. תשלום דמי אבטלה עבור חודש אפריל 

 .)על פי ההוראות שבאתר לשכת התעסוקה( רישום בלשכת התעסוקה

חייב לשדר  –העובדים הפסקת העבודה של  בשללמוסד לביטוח לאומי  100מעסיק ששידר טופסי  .6
 ה לחל"ת.למוסד לביטוח לאומי קובץ שכולל את מועד ההוצאה של כל עובד לחל"ת ואת סיבת ההוצא

החודשים  18חודשים לפחות שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך  12תקופת אכשרה של לעובד יש  .7
 . קבעו לחריגים()לרבות הוראות משלימות שנ שקדמו לתחילת תקופת האבטלה

הזכאות לדמי אבטלה , 19.4.2020ועד  1.3.2020שהיו בתוקף לתקופה שבין  על פי תקנות לשעת חירום
והזכאות הזאת מזכה בחצי תקופה של  חודשי עבודה 12חודשי עבודה במקום  6לאחר צבירת  הושגה

 . דמי אבטלה

תי אפשרויות לדווח על העבודה הזו ש  יש,  אצל מעסיק אחר  בתקופת האבטלה  מובטל שמוצא עבודה זמניתל
 לכל מובטל רגיל(: )כמו

 .כדי שינכו את המשכורת הזמנית מדמי האבטלהעל המשכורת,  דווח למוסד לביטוח לאומיל -
  .כימי אבטלה שבהם עבדכדי שלא ירשמו את הימים , לדווח ללשכת התעסוקה -

 
מהעבודה, ימי האבטלה בתקופת החל"ת עובד שנמצא בחל"ת כפוי ומקבל דמי אבטלה, ולאחר מכן מפוטר 

אין )כל עוד  יין ימי האבטלה המירביים שלהם הוא זכאי לאחר שפוטר מהעבודההכפוי יובאו בחשבון במנ
 .שינוי בחוק(

  אבטלהתקופת הבמדמי האבטלה הכנסות ניכוי 

)קצבת פרישה( מופחתות מדמי האבטלה. למען הסר ספק, ככלל, הכנסות ממשלח יד, ממשכורת ומפנסיה 
 ודה אינן מופחתות מדמי האבטלה.הכנסות שאינן מעב

מובטל שמוצא עבודה כעובד שכיר בזמן תקופת האבטלה רשאי לבחור בין  - עובד שכיר בתקופת האבטלה
 שתי אפשרויות:
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שמו את הימים האלה כימי להודיע ללשכת התעסוקה על ימי העבודה )בעבודה יומית( כדי שלא יר -
 ה האלה.אבטלה, וכך לא ישולמו דמי אבטלה בימי העבוד

למסור את תלושי המשכורת למוסד לביטוח לאומי כדי שישולמו לו דמי אבטלה מופחתים )מדמי  -
 האבטלה מנכים את המשכורת שהמובטל קיבל בתקופת האבטלה(.

ר או הוצא לחל"ת כפוי רק ממקום עבודה אחד, לעניין זה: עובד שעבד במקביל בשני מקומות עבודה ופוט
 המשכורת במקום העבודה שבו הוא ממשיך לעבוד. חישוב דמי האבטלה ייעשהיקבל דמי אבטלה, בניכוי 

 לפי המשכורת בשני מקומות העבודה.

שהוא   ,נשים זכאיות לקבל דמי אבטלה עד גיל הפרישה של הגברים  -  זכאות נשים לדמי אבטלה בגיל פרישה
דמי אבטלה, חייבת לבחור בין   . לכן, אישה שזכאית לקבל קצבת אזרח ותיק )זקנה( בגיל פרישה וגם67ם  כיו

 ה מבין השתיים, בחישוב חודשי(.האישה תקבל את הקצבה הגבוהל, כברירת מחדהקצבאות )

המוסד לביטוח לאומי פרסם תזכיר חקיקה ובו האפשרות לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית בתקופת משבר 
 הפרסומים. הקורונה )כפוף למבחן הכנסות שכולל את דמי האבטלה כהכנסה מעבודה(. יש לעקוב אחר

מבוטח שמקבל דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה או גמלה לשמירת היריון, אינו זכאי לקבל דמי   -  כפל גמלאות
 אבטלה.

מי שמפסיקה לעבוד בשל החל"ת אינה עומדת בתנאי של היעדרות לרגל שמירת  -גמלה לשמירת היריון 
ימים עד מועד   30-לאותה עובדת פחות מ  היריון. אולם, נמסר מהביטוח הלאומי כי אם בתום החל"ת יישארו

ליתרת התקופה שנשארה )כפוף לשמירת היריון הלידה, המוסד לביטוח לאומי יאשר את תשלום הגמלה 
כמובן לעמידה בתנאי הזכאות(, לפנים משורת הדין בשל משבר הקורונה )על אף שלזכאות לגמלה לשמירת 

 (.ימים ברציפות 30היריון יש להיות בשמירה לפחות 

יקבל תגמול מילואים לפחות בשיעור דמי האבטלה שהיה מגיע לו אילולא יצא  - יםמובטל שמשרת במילוא
למילואים. עליו להודיע ללשכת התעסוקה על תקופת המילואים, כדי שלשכת התעסוקה לא תדווח על ימי 

 המילואים כימי אבטלה.

תקופת  –לואים רונה, שנקרא לשירות מישזכאי לדמי אבטלה בשל משבר הקוהמוסד לביטוח לאומי פרסם 
השירות במילואים לא תפגע בזכאותו לדמי אבטלה. לקבלת תגמולי המילואים יש להגיש תביעה אישית 

 תלושי שכר אחרונים. 6לתגמולי מילואים ולצרף 

)בשל עבודה כשכיר   כעצמאי בתקופת הזכאות לדמי אבטלהממשלח יד  ההכנסות    -  עצמאי בתקופת האבטלה
אינן שוללות את הזכאות לדמי האבטלה, אך הן מופחתות מדמי האבטלה: בשלב הראשון לפי  פסקה(שהו

 . , ובשלב השני לפי ההכנסות בפועל בשומההכנסה ששימשה בסיס לקביעת המקדמות השוטפותה

 ת עובד עצמאי לפי סעיףלחוק הביטוח הלאומי מתייחס למשלח יד באופן כללי ואינו מפנה להגדר  176סעיף  
מדמי האבטלה, גם על פי הסעיף  , כלומר, כל הכנסה של המובטל כעצמאי מופחתת  לחוק הביטוח הלאומי  1

 . אם הוא לא עונה להגדרת עובד עצמאי ויש לו הכנסה

תשומת לב מיוחדת לעצמאים, שמקבלים דמי אבטלה בהתאם לתקופת אכשרה כשכירים לפי צו סיווג 
העיסוקים: שכיר ועצמאי,  ש להפריד בין שני סוגיבמס הכנסה, י 2020של  לאחר קבלת השומה -מבוטחים 

ולהקטין את ההכנסה לפי הצו מסך ההכנסות כעצמאים בשומה. ההכנסה כעצמאי שנותרה, בחישוב ממוצע 
יומי, תופחת מדמי האבטלה. ככל שלעצמאי יש הכנסות לפי צו סיווג מבוטחים גם לאחר קבלת דמי 

 עסוקה או לביטוח הלאומי, כמקובל. כורת, ולדווח ללשכת התלגביהם כמו הכנסות ממשהאבטלה, יש לנהוג  

כדי   עצמאי כאמור שהפסיק לעבוד לחלוטין כעצמאי, ישקול לסגור את התיק העצמאי שלו לתקופת המשבר
 .בתקופת האבטלהה קיזוז מדמי האבטללא יהיה ש

ח ( קבע כי המוסד לביטו39009-02-16)  26.3.2017פסק דין בעניין נמרוד גרון בבית הדין הארצי לעבודה מיום  
 כדין, ודחה את הערעור.  –" מדמי האבטלה ת המבוטח כ"עובד עצמאילאומי ניכה את הכנסו

מתאים לאלה שמנסים לעסוק במשלח יד כעצמאים בתוך  - מובטל שפתח עסק עצמאי ושב להיות מובטל
למצות את זכותו לדמי אבטלה  תקופת האבטלה ולאחר זמן סוגרים את העסק העצמאי. מובטל כזה רשאי

בחינת הזכאות לדמי אבטלה, חייבות להיות לפני יצבות בלשכת התעסוקה ואים שפורטו בחוק. ההתיבתנ
לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי על תחילת העיסוק במשלח היד   להודיע  מובטל חייבה פתיחת העסק.

 ועל הפסקת העיסוק במשלח היד.

דמי אבטלה, לחוק הביטוח הלאומי, קצבת פרישה שמקבל פורש הזכאי ל 175לפי סעיף  - קצבת פרישה
משתלמת עקב: עבודה, שירות בצה"ל, תנוכה מדמי האבטלה לפי חישוב יומי. קצבת פרישה זו קצבה ה

 שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר )הכוונה לכל קצבה/פנסיה שכדי לקבל אותה יש לפרוש מהעבודה(. 
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 דמי אבטלה. רף לתביעה לדמי אבטלה את תלוש הפנסיה של החודש הראשון שעבורו תובעיםיש לצ

 ומעלה.  67בל מענק הסתגלות מיוחד בגיל  הגדרת קצבת הפרישה רלוונטית גם למבחן ההכנסות של מי שמק

 ניכוי דמי ביטוח לאומי ובריאות מדמי אבטלה

למובטל המוסד לביטוח לאומי מנכה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות רק מדמי אבטלה שמשולמים 
)למעט מעקרת בית נשואה כמפורט בחוק. עובדת   לחוק הביטוח הלאומי  )ד(348  , לפי סעיףבמשך חודש מלא

 ל"ת אינה עקרת בית(. בח

נחשב לחודש אבטלה מלא ולכן אין ניכוי של דמי חודש שבו מנכים מהמובטל את הימים הראשונים לא 
 יטוח.ב

כנסת המובטל היא בסכום כאילו ה) ש"ח 24דמי ביטוח לאומי מנוכים מדמי האבטלה בסכום קבוע של 
 ודמי ביטוח בריאות מנוכים לפי סכום דמי האבטלה.( מהשכר הממוצע במשק 5% – המזערי

 תיאום מס לקבלת דמי אבטלה 
 

 ממס(.  המוסד לביטוח לאומי מנכה מס הכנסה מדמי האבטלה )אפשר להביא אישור להנחה או לפטור

רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי הגיעו להבנות בעניין ניכוי המס למקבלי דמי אבטלה שהוצאו לחל"ת 
 :29.3.2020הנוהל שפורסם ביום  כפוי בתקופת משבר הקורונה. להלן תמצית

, שנועד למעסיק העיקרי שהוציא את העובד לחל"ת, יתקבל על ידי המוסד 2020לשנת    אישור תיאום מס .1
 טוח לאומי עבור חישוב ניכוי מס במקור מדמי האבטלה.לבי

עובד שיעביר למוסד לביטוח לאומי תלוש שכר אחרון ממעסיקו )לפני שהוצא לחל"ת כפוי(, יקבל  .2
המס שמופיעות בתלוש השכר )שחושבו על פי  בחישוב ניכוי המס במקור מדמי האבטלה את כל הקלות

 שמילא אצל המעסיק(. 101טופס 

 אבטלהתשלום דמי 

והטיפול  7.4.2020ועד  1.3.2020מובטל שהגיש תביעה לדמי אבטלה בתקופה מיום  על פי תקנות החירום,
)המוסד היה רשאי לשלם  ש"ח 2,000בל מקדמה בסך של קי(, 7.4.2020עד חג הפסח ) םסתייהתביעה לא ב

 .את המקדמה לפי תקנות החירום(

 רישום בלשכת התעסוקה בתקופת משבר הקורונה  
פי חוק הביטוח הלאומי, ולכן ללא רישום באתר לשכת התעסוקה, העובד אינו נחשב מובטל שדורש עבודה ל

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם דמי אבטלה אף על פי כן, על פי תקנות החירום,  אינו זכאי לדמי אבטלה.  
גם ללא רישום באתר לשכת התעסוקה, אך דמי  2020לדמי אבטלה בחודש מרץ  שהגיש תביעה למובטל

 על הרישום. ור משירות התעסוקהרק לאחר קבלת האיש ישולמו 2020אבטלה עבור חודש אפריל 

לשכת התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי פרסמו הקלות משמעותיות לצמצום הביורוקרטיה לעובדים 
וצפויים לחזור לעבודה עד תום המשבר )לפי  1.3.2020ה החל מתאריך שהוצאו לחל"ת כפוי בשל הקורונ

 מיטב הבנתם(. כללים משלימים כלולים בתקנות החירום:

או בטופס הצהרה מקוון כפי שמפורסם באתר  ,התעסוקה לשכת של באתררישום ראשוני שם להיר יש .1
לשכת התעסוקה, פורסם, לשכת התעסוקה. בשל כמות המובטלים החדשים הרבה, והתקלות באתר 

, תחילת זכאותו לדמי אבטלה 31.3.2020רשם כפי שרשום באתר לשכת התעסוקה עד ליום נשכל מי ש
 )או מיום הפסקת העסקתו, כמאוחר(. 15.3.2020תיחשב מיום 

ועד  15.3.2020על פי תקנות החירום, מובטל שהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי מיום 
א נרשם בלשכת התעסוקה, או שנרשם בלשכת התעסוקה, אך המידע לא הגיע למוסד ול 7.4.2020

ניין זכאות לדמי אבטלה ביום הפסקת המוסד לביטוח לאומי יראה אותו כמובטל לע -לביטוח לאומי 
, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המוסד לביטוח לאומי כי הופסקה 15.3.2020העסקתו, אך לא לפני 

 קתו.העס

למי שנמצא בבידוד פורסמו הנחיות מיוחדות.  .התקופה כל במשך לעבודה זמין להיות אמור המובטל .2
 השהייה בבידוד מוכרת כהיעדרות מוצדקת.
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אין צורך לצרף מסמך מהמעסיק לצורך הרישום   –  29.3.2020אתר לשכת התעסוקה ביום  רסום בלפי הפ .3
 בלשכת התעסוקה.

לאחר הרישום הראשוני בלשכת התעסוקה, המובטלים נדרשים להתייצב פיזית בלשכה בהתאם  .4
  להוראות שיקבלו.

 עובד בתקופת אבטלה שחזר לעבוד, מדווח ללשכת התעסוקה בדרך מקוונת. .5

 ובים בהגשת תביעה לדמי אבטלה ם חשפרטי

ות זכאי לדמי אבטלה )בימים רגילים( יש להתייצב בלשכת התעסוקה. ככל שאין התייצבות בלשכת כדי להי
 התעסוקה, המובטל אינו דורש עבודה לצורך הזכאות לדמי אבטלה.

כדי לקבל בפועל דמי אבטלה בתביעה רגילה )שאינה קשורה למשבר הקורונה(, יש להגיש תביעה למוסד 
עסיק )כולל מכל המת אישור לביטוח לאומי )רצוי בדרך מקוונת(. לתביעה רגילה של העובד יש לצרף א

את טופס המעסיק מעביר לעובד    ומכתב על הפסקת העבודה מהמעסיק.  1514המעסיקים הקודמים( בטופס  
סרוק אליו למייל )או מוסר לו את המקור( עם הנחיות לצרף את הטופס לתביעה לדמי אבטלה שהעובד   1514

 מעביר לביטוח הלאומי בדרך מקוונת.

נמצא גם באתר הביטוח הטופס מדובר באישור המעסיק על תקופת ההעסקה ועל השכר ) - 1514טופס 
ון נתונים אינפורמטיביים ובדף השני את המידע על הלאומי וגם במערכות השכר(, שכולל בדף ראש

  המשכורות.

מדובר בתביעה לדמי אבטלה שאפשר להוריד מאתר הביטוח הלאומי או לקבל מתוכנת השכר.   -  1500טופס  
 שהוא באחריות המעסיק. 1514שני הדפים האחרונים של התביעה הם טופס 

הפירוט השנתי של השכר ואת ניכויי דמי הביטוח הוא צילום מצב ליום מסויים, שכולל את  - 100טופס 
חודשים, כאשר "תשלומים נוספים" והפרשי  12הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מאותו היום אחורה, במשך 

 שכר מיוחסים בהתאמה לחודשים הרלוונטיים, למשל כאשר שולמו דמי הבראה או הפרשי שכר. 

ד על סימול הרכיבים החייבים בפריסה כשכר נוסף או יהיה מדוייק, המעסיק חייב להקפי 100כדי שטופס 
 שהפסקת העבודה היא בשל חל"ת כפוי. 100כהפרשי שכר. חשוב לציין בטופס 

העובד מגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי בצורה  - קורונהבר הבשל מש 100שידור טופס 
למוסד לביטוח לאומי ודיווח את הקובץ על מועד הפסקת  100אם המעסיק שידר בהצלחה טופס מקוונת. 

כי  על החל"ת הכפוי, לתביעה הזאת אין צורך להוסיף את אישור המעסיקבודה וסיבת הפסקת העבודה, הע
ידר ולדיווח המרוכז על הוצאת שהמעסיק ש 100הביטוח הלאומי יודע לקשר בין התביעה הזאת לבין טופס 

 .העובדים לחל"ת כפוי
 

וסיבת  ועד הפסקת העבודה  את הקובץ המעיד על מלשדר  ו  100המעסיקים מתבקשים לשדר טופס  
 הפסקת העבודה כדי לזרז את התביעה לדמי האבטלה של העובדים.

 

 , או במקרים חריגיםאו כאשר עובד אינו מגיש תביעה בדרך מקוונת 100כאשר יש תקלה בשידור טופס 

תשלום דמי האבטלה עלול להתעכב כי הפעולות   –חשוב לציין כי בכל סטייה מהדרך המקוונת שלעיל   •
 בצעות יידנית.מת

 קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ. אין  ,  19.3.2020חשוב לציין עוד כי החל מיום חמישי,   •

הביטוח הלאומי נותן שירות בכל הערוצים: באתר האינטרנט, האתר האישי, בפייסבוק, בטלגרם  •
 *.6050ובמוקד הטלפוני 

 100תקלה בשידור טופס 

בהצלחה למוסד לביטוח לאומי גם לאחר קבלת הסיוע במוקדים  100י מעסיק שלא הצליח לשדר טופס (1
 .1514הטלפוניים, מוסר לעובד טופס 

התביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי בדרך מקוונת. בסיום הקלדת פרטי העובד העובד מגיש את   (2
את טופס וכל הפרטים הדרושים לתביעה, העובד יכול לצרף מסמכים ששייכים לתביעה. העובד מצרף 

 שקיבל מהמעסיק.  1514
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את טופס  עבירמאם העובד כבר הגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי, הוא  (3
קישור לשליחת מסמכים בלבד. המוסד  -בקישור אחר מאשר הקישור שבו הגיש את התביעה  1514

 להגיש שוב תביעה לדמי אבטלה.  לביטוח לאומי יקשר בין התביעה לבין הטופס שהוגש בנפרד. אין צורך
 בלי שהוגשה תביעה לדמי אבטלה בדרך מקוונת.בנפרד,  1514אין להגיש טופס  (4

  בהצלחה 100דר טופס ישהמעסיק מגיש תביעה בדרך מקוונת אך  עובד שלא

 .1500הגשת תביעה יידנית נעשית בטופס  (5
למקום המגורים, או לשלוח  את הטופס אפשר לשים בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב

למספר הפקס של מחלקת המילואים בסניף הקרוב למקום המגורים )לפי המידע באתר הביטוח 
 אומי(, או דרך אתר הביטוח הלאומי. הל

 )רק במקרים חריגים מאד( 100דר טופס ילא שהמעסיק עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת ו

ומגיש  1500וממלא טופס  1514ו מקבל מהמעסיק טופס א ,1514/1500העובד מקבל מהמעסיק טופס  (6
 למוסד לביטוח לאומי.

 מעקב אחר הגשת התביעה לדמי אבטלה

אין קבלת קהל בסניפי הביטוח הלאומי ועדיף לא להתקשר למוקד הביטוח הלאומי בטלפון, אלא להתנהל 
 רק דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

ח יש אתר אישי במסגרת אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שבו הוא יכול לכל מבוט - אתר שירות אישי
לצפות בתיקו האישי בביטוח הלאומי )כולל באישור התביעות(, לכתוב הודעה לפקיד, להדפיס אישורים 
במדפסת הביתית שלו ואף לבטל קנסות באופן חלקי. המערכת מאובטחת והכניסה אליה אפשרית באמצעות 

 ההוראות באתר. לאחר ההרשמה הראשונה, אפשר לקבל גם קוד חד פעמי. וסיסמה לפי קוד

 

 ויותר  67מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 

, אינם זכאים לדמי אבטלה. לפי תקנות החירום 67מבוטחים שכירים שהופסקה עבודתם, שגילם מעל גיל 
שלהם מקצבת פרישה, אם   הכנסות, לפי ההכנסותייתכן שהם זכאים למענק הסתגלות מיוחד, כפוף למבחן 

 , בשל משבר הקורונה. 31.5.2020ועד יום  1.3.2020פוטרו או הוצאו לחל"ת כפוי החל מיום 

הכנסות אחרות שיש למבוטח )כמו שכר דירה, למשל(, אינן מובאות בחשבון במבחן ההכנסות לזכאות 
 למענק המיוחד.

מהביטוח הלאומי שגם בעל שליטה רשאי לתבוע ולכן נמסר    צאו ממנועל פי לשון החוק בעלי השליטה לא הו
מענק הסתגלות מיוחד, ככל שהוא עומד בתנאים לקבלתו )עניין בעלי השליטה נמצא בבחינה בימים אלה 
בשל פרסום האפשרות לקבל מענק ממס הכנסה למי שאינו זכאי לקבל דמי אבטלה. יש לעקוב אחר 

 הפרסומים(.

תביעה לקצבת אזרח ותיק )אם הם לא מקבלים קצבה(. גברים ויותר רשאים להגיש  67מבוטחים בגיל 
שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק, יכולים לבחון זכאות לתוספת תלויים בקצבה של בת הזוג בשל הכנסות 
נמוכות. קצבאות הביטוח הלאומי, כמו קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים, אינן כלולות במבחן ההכנסות 

 המענקים משולמים נוסף על קצבאות אלה.ובטלים בגיל פרישה ושל מ

משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי כגמלה, וחלים עליו הכללים הרגילים של החזרת הסתגלות מיוחד  מענק  
לחוק הביטוח הלאומי(. לדוגמה, מי שחזר לעבוד במהלך  315גמלאות ששולמו ביתר או בטעות )סעיף 

 המענק כשיגיע המידע למוסד לביטוח לאומי.  יידרש להחזיר את  –י  התקופה ולא הודיע למוסד לביטוח לאומ

, 19.4.2020עד ו 1.3.2020מיום בשל משבר הקורונה  ולמי שהופסקה עבודתרק המענק שולם בשלב הראשון 
ומעלה שלא חזרו  67הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות לבני אך לאור תיקון בתקנות החירום, 

יום או פוטרו בחודש מאי, בנוסף למענקים ששולמו  30למשך  או למי שהוצאו לחל"תלעבודה בחודש מאי, 
 .2020בחודשים מרץ ואפריל 

 :(31.5.2020ועד  1.3.2020)בתקופה שבין  ומעלה 67הכללים לזכאות למענק הסתגלות מיוחד בגיל 

: תושב ישראל לעניין חוק הביטוח 31.5.2020ועד  1.3.2020קיום כל התנאים להלן בתקופה מיום  .1
ומעלה, שהופסקה עבודתו בעקבות משבר הקורונה )פוטר או הוצא  67)גבר או אישה(, בגיל  הלאומי

ות חודשים רצופים לפח 3יום לפחות(, ועבד כעובד שכיר אצל מעסיק אחד או יותר במשך  30-לחל"ת ל
 לפני החודש שבו פוטר או שהוצא לחל"ת כפוי.
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קצבת פרישה זו קצבה . )ברוטו( לחודש ש"ח 5,000שלא עולה על יש לו הכנסות מקצבת פרישה בסכום  .2
יש לשים לב כי קצבת  המשתלמת עקב: עבודה, שירות בצה"ל, שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר.

ה, בתנאים מסויימים )בדומה לתנאים של הקיזוז מדמי פרישה יכולה לכלול גם קצבת אובדן כושר עבוד
 האבטלה(. 

, שמשדר משלם הפנסיה/קצבת אובדן כושר 126לאומי מטופס המידע על הקצבה מגיע למוסד לביטוח 
 עבודה למוסד לביטוח לאומי.

של סכומי המענק תלויים במבחן ההכנסה, כאמור לעיל. ככל שההכנסה גבוהה יותר, אך לא עוברת את הסך  
 ברוטו לחודש, המובטל יקבל מענק הסתגלות נמוך יותר. ש"ח  5,000

ישולמו ומאי אפריל  יםועבור חודש ש"ח 2,000בהדרגה עד סכום של עבור חודש מרץ ישולמו מענקים 
 .)כמפורט באתר הביטוח הלאומי(ש"ח  4,000מענקים בהדרגה עד סכום של 

 את המענק באופן אוטומטי לזכאים, לפי הנתונים כדלקמן: משלםהמוסד לביטוח לאומי 

 מהמעסיק )או מהמעסיקים(. 100שידור טופס  .1
 ודה על ידי המעסיק.שידור קובץ עם מועד הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העב .2
שידור פרטי חשבון הבנק של העובדים )ככל שניתן( על ידי המעסיק. שידור קובץ זה יכול לאפשר או  .3

 ום המענק )אינו שידור חובה(.לזרז את תשל
 .126מטופסי  קצבת פרישהקבלת המידע על  .4
 מידע קיים במערכת הביטוח הלאומי, למשל למקבל קצבה. .5

שנמצא באתר   489ל שאין למוסד לביטוח לאומי את כל המידע אצלו באופן זמין, יש להגיש בקשה בטופס  ככ
דיווח מקוון. המוסד מאפשר להתקשר אליו כדי לקבל עזרה במילוי הטופס הביטוח הלאומי גם כטופס וגם כ

 ושידורו למוסד לביטוח לאומי.

קיבל את המענק באופן אוטומטי, אינו מגיש בקשה מי שהגיש בקשה למענק בחודשים מרץ או אפריל, או ש
 עבור המענק של חודש מאי.

 בטלה )כי לא מדובר בדמי אבטלה(.מובהר כי אין להגיע לסניפים ואין להגיש תביעה לדמי א

 

 ללא שכר  ימים רצופים 30או הפסקת חל"ת לאחר  ביטול החל"ת

ימים רצופים  30-)פחות מ או על ביטולו החל"ת הפסקתעל בדרך מקוונת העובד מדווח ללשכת התעסוקה 
אישורי אבטלה ועל החזרה לעבודה, כדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי ללא שכר( 

 שגויים.

 הדיווח למוסד לביטוח לאומי על הפסקת החל"ת או על ביטולו ייעשה באחת משתי האפשרויות להלן:

בטופס   החל"ת  הפסקתרות לדיווח מקוון של העובד על  פרסם באתר אפשהמוסד לביטוח לאומי    -עובד   .1
 דיגיטלי ללא צירוף מסמכים )עדכון תאריך חזרה לעבודה(.

 לביטוח לאומי מסר כדלקמן:המוסד 
 יש לעדכן את התאריך המדוייק של החזרה לעבודה ולא את התאריך של היום האחרון של החל"ת.    -
עדכן את המועד הנכון של החזרה לעבודה. המועד שיקבע הוא לתקן ול  עליו  –אם העובד טעה בדיווח       -

 המועד האחרון שדווח.
 

ר למעסיק לדווח על הפסקת החל"ת באופן מרוכז, כמוסבר המוסד לביטוח לאומי מאפש -מעסיק  .2
 . שם הקובץ: ביטול/סיום חל"ת.20.4.2020בהמשך, החל מיום 

 

 הארכת חל"ת עד סיום משבר הקורונה 

מי שהוצא לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה  -ילים, שבהם יש להודיע על הארכת חל"ת בשונה מימים רג
אינו מודיע בכל תקופת  -או למוסד לביטוח לאומי ו/והודיע על מועד סיום חל"ת משוער ללשכת התעסוקה 

 חזרה לעבודההמועד  , או עד  המשבר על הארכת החל"ת וימשיך לקבל את דמי האבטלה בכל תקופת המשבר
 וארך באופן אוטומטי.מהחל"ת  ., כמוקדםימים רצופים ללא שכר( 30אחר )ל

 

 



 רואת חשבון גלרט,-אורנה צח
 כל הזכויות שמורות

ornazachcpa@gmail.com  
 ©1943 סימוכין:

 1.5.2020 תאריך:

 

 - 16 - 

    ולמענק הסתגלות מיוחד לדמי אבטלה  זכאותה תהליך  -  הוראות למעסיקים

 
לעניין הפסקת עבודה בשל משבר בנושאי הדיווחים  מידע שהתקבל מאת המוסד לביטוח לאומילהלן 

  (:כל קובץ יש לשדר בנפרד) אמצעי הדיווח לפי, מיוחד אבטלה ולמענק הסתגלותהקורונה וזכאות לדמי 

 .WCF –באמצעות מערכות השכר  100דיווח טופס       .1

)הכוונה לשידור המשכורות עד   ישירות מתוכנת השכר למוסד לביטוח לאומי  100המעסיק משדר דוחות  
בר הקורונה, עבור ( בשל מש2020למי שהוצא לחל"ת או פוטר במהלך חודש מרץ  2020חודש פברואר 

 דמי אבטלה ועבור המענק המיוחד.
גם במקרים מיוחדים. לדוגמה, מעסיק קודם של העובד או אם המעסיק החליף   100מומלץ לשדר טופס  

 בית תוכנה. 
כפי שפורסם באתר הביטוח הלאומי, מעסיקים העובדים עם חילן, מל"ם, אוטומציה, יוניק, הרגל, 

דכן בלשכת . יש להתעB2B-דולים של מיכפל, הוכן שירות מיוחד בחשבים, מירב וכן למעסיקים ג
 השירות.

במוסד לביטוח   להתקשר לאחד מהמוקדים הטלפונים הבאים  אפשר  100ככל שיש תקלות בשידור טופס  
 .02-6709517, 02-6709814, 02-6709983, 02-6709970 :לאומי

באמצעות  וכן B2B-כת "קשרים עסקיים"דיווח באמצעות לשכות שכר/מעסיקים מקושרים למער      .2
 ישדרו את הקבצים הבאים: כספות

 .אישור לשכת השירות בתי התוכנה ל פיידווח ע .מרוכז-שכר 100טופס       א.

בקובץ ת הפסקת העבודה.  וסיבהפסקת עבודה  תאריך  על  בו מדווחים    –קובץ נתוני הפסקת עבודה        ב.
 .ל"תתאריך חזרה מהח לא אמור להופיעזה 

)יום לשדר למוסד לביטוח לאומי את הקובץ שכולל את נתוני הפסקת העבודה  ייבחהמעסיק  •
וסיבת הפסקת העבודה )חל"ת כפוי או פיטורים בשל הקורונה(, של כל עובד  העבודה האחרון(

 בנפרד. אין צורך לרשום את מועד סיום החל"ת הכפוי. 
האחרון שלפני הפסקת העבודה ולא את בקובץ הזה יש לרשום את התאריך של יום העבודה 

)אם מועד ההוצאה לחל"ת הוא יום ראשון, יום הפסקת היום הראשון של החל"ת הכפוי 
 העבודה הוא לפי המוסכם אצל המעסיק, כלומר, בדרך כלל יום חמישי או יום שישי(.

או דה של עובדים מוגנים לפי חוק עבודת נשים שהוצתשומת לב מיוחדת למועד הפסקת העבו •
, בעקבות פרסום תקנות 16.4.2020ועד  15.3.2020לחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה ביום 

 החירום )הכוונה למעסיקים שעומדים בהגדרות שבתקנות(:
מועד הפסקת העבודה שיש לרשום בקובץ הפסקת העבודה שמשודר למוסד לביטוח לאומי הוא 

האחרון לפני מועד ההוצאה לחל"ת, , או יום העבודה 15.3.2020בודה האחרון שלפני יום הע
 . (16.4.2020)לא אחרי  כמאוחר

בעקבות  או פוטרו השלמת פרטי בנקים של עובדים אשר יצאו לחל"ת –קובץ פרטי חשבון בנק         ג.
 . )אינו קובץ חובה( הקורונה משבר

מעודכנים בביטוח הלאומי  לא היוחשבונות הבנק שלהם שהגישו תביעות לדמי אבטלה והעובדים 
והתבקשו לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלהם בקישור  3.4.2020בתאריך  SMSקיבלו הודעת 

ייכנס לאתר הביטוח הלאומי ויבדוק איך מזהים  שצורף להודעה. מי שקיבל הודעה כזאת
ואינה הונאה. מובהר באתר הביטוח הלאומי שמדובר בבקשה   שההודעה נשלחה מהביטוח הלאומי

 חריגה.
 

 בנק שאינו תקין. ר כי ייתכן שעובד לא קיבל דמי אבטלה רק בשל חשבון  י מסהמוסד לביטוח לאומ
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ודווחו קודם לכן שיצאו לחל"ת  ווח עבור עובדים שחזרו לעבודהדי –חל"ת  סיום/קובץ ביטול       ד.
לדמי אבטלה או  יופץ לתחום האבטלה לצורך ביטול התביעהקובץ זה משבר הקורונה. בעקבות 

 .הפסקת התשלום של דמי האבטלה

 , ידווח בקובץ זה.20.4.2020וחזר לעבודה ביום  15.3.2020-לדוגמה: עובד שיצא לחל"ת ב

היום הראשון שבו חזר   לעניין הקובץ האמור הואתאריך סיום החל"ת  נמסר מהביטוח הלאומי כי 
 העובד לעבודה.

עובד מומלץ להודיע במרוכז על החזרה לעבודה כשמדובר בכמה עובדים. כשמדובר בעובד בודד, ה
יכול לדווח על החזרה לעבודה בקובץ דיגיטלי באתר הביטוח הלאומי )נוסף על ההודעה ללשכת 

 התעסוקה(.

 .B2B ניתן לשדר ע"י כל המעסיקים במערכת -קבצים ב, ג, ד, 

  באמצעות "אתר התשלומים" ע"י מעסיק לעיל כל קובץ דיווח .3
צורך בהזדהות באמצעות מזהה פנקס  יש)אתר התשלומים/מעסיקים/שידור נתוני אבטלה בחירום(. 

 .(במערכת ייצוג לקוחות לאחזר את המזהים עבור המעסיקים)
 

  ייצוג לקוחות" מערכתבאמצעות "של כל קובץ לעיל בנפרד דיווח מרוכז  .4
קבצים מרוכזים ניתן  .במערכת ייצוג לקוחות מפורסמתהודעת עדכון  .אבטלה וחל"ת()שידור קובצי 

לקבלת הסבר יש להיכנס למערכת השכר. כל  עוקץ.ו שקלולית, רווחית-ל, טמללהכין במערכות: מיכפ
 בית תוכנה פרסם דברי הסבר מפורטים. אין לפנות למוסד לביטוח לאומי.

  

 כפוי שנמצא בחל"ת עבור עובדבתשלום דמי ביטוח 

אצל מעסיק  אחד מלא, ובתקופה זו אינו עובד לפחות חודש קלנדרי (כפוי)כולל חל"ת מי שנמצא בחל"ת 
מעסיקו ינהג כאמור להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח  6על פי תקנה אחר ואינו עובד עצמאי, 

 :(ום אחר של המוסד לביטוח לאומיואין פרס אין שינוי חקיקה בנושא)כל עוד  להלן

על המעסיק   ,של החל"ת  (בכל חודש מתחילתו ועד סוף החודש)המלאים    ם הראשוניםהחודשישני  בכל אחד מ
, כולל 6.57%כפול לחודש  ש"ח 5,300שהוא ימום שכר המינ) דמי ביטוח מינימליים לדווח על העובד ולשלם

 . (ש"ח 348=  דמי ביטוח בריאות 3.1%

שאינו מקבל  ודש של חל"ת מלא המעסיק אינו מנכה דמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות מהעובדבח
בשיעור והבריאות  הלאומימשלם למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח  המעסיק משכורת בחודש זה.

אומי, בדמי הביטוח הל  וגם את חלק המעסיק  בדמי הביטוח הלאומי והבריאות  גם את חלק העובד  :המופחת
 . (6.57%=  0.48%פחות  7.05%) למעט לענפים פגיעה ועבודה ופש"ר

)ג( להוראות המיוחדות בדבר 6כמפורט בתקנה    ,המעסיק רשאי לנכות סכום זה מכל סכום שיגיע לעובד ממנו
)התקנה אינה מבחינה בזכאות של המעסיק לגבות את דמי הביטוח בחזרה מהעובד, בין  תשלום דמי ביטוח

 חלק העובד לחלק המעסיק(.

וחזר לעבודה במהלך חודש אפריל   2020עובד שיצא לחל"ת באמצע חודש מרץ  בימי משבר הקורונה,  כלומר,  
עובד  המעסיק מדווח עליו כעובד ולא כשוהה בחל"ת. –( 30.4.2020ום חמישי )גם אם חזר לעבודה בי 2020

היה חודש מלא בחל"ת ולכן התקנה חלה על  – 1.5.2020בודה ביום וחזר לע 1.4.2020שנמצא בחל"ת ביום 
 המעסיק.

העובד בחל"ת מבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות בפירוק חברה ופשיטת רגל 
 של מעסיק. 

, שבהם לחודש מלא או לחודשיים מלאיםבתקנה הכוונה  - התנאים שלפיהם המעסיק פטור מהתשלום
דש, ישולמו דמי ביטוח ובד נמצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יום עבודה אחד בחוהע

 בעד יום העבודה בלבד. 

  עבור העובדים כדלקמן:בשלב זה רק המעסיק אינו משלם את המינימום האמור 

 עובד שעבד כשכיר במקום אחר באותו החודש )אפילו יום עבודה אחד(. .1
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)כלומר, העובד העצמאי לא סגר את התיק העצמאי שלו בעקבות משבר   ל לחל"תבמקבי  "עובד עצמאי" .2
 .(למשך כל החודש הקורונה

 כל עוד לא נקבעה חקיקה מתקנת, המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח כאמור לפי החוק והתקנות. 

לרבות תיקון חקיקה אפשרויות שונות, המוסד לביטוח לאומי בוחן בימים אלה לבקשת לשכת רואי חשבון 
אפשרות לפטור את המעסיק מתשלום המינימום בעד לרבות התשלום לפי מדרגות שכר ות המחייב א

יש להתעדכן בבית התוכנה או בלשכת השירות לפני  ., כמו מקבלי קצבת אזרח ותיקמסויימותאוכלוסיות 
 .2020דיווח משכורות אפריל בחודש מאי 

של החל"ת על המבוטח המלא שי ליהחל מהחודש הש -תשלום דמי ביטוח על ידי העובד בתקופת חל"ת 
)לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי יחסי העבודה הושעו  לשלם דמי ביטוח בעצמו, לרבות מבוטחת בחל"ת

 תשלום דמי ביטוח כולל גם ניכוי מדמי האבטלה.. ולא נותקו(

זר לעבודה ביום ווח 15.3.2020יום בד החל מולא עהכוונה לחודש שלישי מלא, לדוגמה, עובד הוצא לחל"ת 
 ביטוח לאומי.למוסד לדמי ביטוח  ומשלם על העובד מעסיק מדווחה – 1.6.2020

 משבר הקורונה, כולל גילום כפוי בשל  הטבות שכר בחל"ת לאומי על  דיווח למוסד לביטוח
, מבהיר, בין היתר, את השיטה לדווח על 2015עוד בחודש פברואר  שפרסם הביטוח הלאומי 1458חוזר 

 הטבות ששולמו בתקופת חל"ת. כל הפרטים הטכניים מצויים בחוזר.

ן, שווי חודש גם בתקופת שהותו בחל"ת )כמו: שווי טלפוהטבות שכר המשולמות לעובד מידי על פי החוזר, 
רכב, שווי עיתון וכדומה(, הן בגדר הכנסות עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ובתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי 

 ביטוח בריאות.

הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת )החל מהחודש הראשון של החופשה(, משולמת לו למעשה מכוח 
ה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש העבודתקופת עבודתו  
 כתשלום נוסף. 102ותדווח בטופס 

על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד 
 הפריסה.יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הוא בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו כללי 

בות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת בחודש שקדם לחודש שבו למען הסר ספק מודגש בחוזר כי סך ההט
יצא העובד לחל"ת, ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם להוראות החוק. כלומר, העובד 

 האלה.יגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להפרשי דמי אבטלה, עם אישור המעסיק על ההטבות 

 אינן מוגדרות כשכר שוטף הטבות שכרש ,שימו לב דמי אבטלה. על פי תקנות החירום, זכאות לשכר שוללת
 אבטלה.דמי את הזכאות ל ותשולל אינןולכן  ,(1458ל בהתאם לחוזר והכ)

נשיאות המגזר העסקי בישראל )בתיאום עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי( פרסמה מסמך לציבור 
בד ליום שאחרי החל"ת, וכדי לא לגרוע המעסיקים שבו הובהרו נקודות חשובות כדי לשמר את זכויות העו

 :מתוך הפרסום מסכומי האבטלה, או לשלול לחלוטין את הזכאות לדמי האבטלה. להלן תמצית

 .1458ווח על ההטבות לפי חוזר יש לד .1
 הדיווח לפי החוזר יעביר את ההטבות הניתנות לעובד למועד עובר ליציאתו של העובד לחל"ת. .2
ם מהווים תשלום שכר ישיר, כגון רכב צמוד, טלפון, מחשב, הפרשות ההטבות כוללות תשלומים שאינ .3

 חלק המעסיק לפנסיה, קופות גמל לפיצויים ועוד.
אין מניעה להפריש גם את חלקו של העובד ובהסכמתו מראש, לקזז ממנו את חלקו בחזרתו לעבודה,  .4

ברשותו במהלך תקופת כמו גם התחשבנות עמו ביחס לחלקו במיסוי שווי השימוש ברכב הצמוד שנשאר  
 החל"ת.

 

 נמסר מהביטוח הלאומי מעבר לאמור לעיל, כדלקמן:

השכר המגולם, ולכן במידה והמעסיק משלם את הטבות השכר בזמן  לרכיבתמיד גילום רכיב שכר מצטרף 
כלומר, גילום שווי רכב, למשל,  .1458הגילום בהתאם לחוזר ואת  יש לשייך את ההטבה ,החל"ת בגילום

לרכיב השווי ולכן מהווה הטבת שכר שיש לייחס לחודש העבודה האחרון לפני היום שבו הוצאו  מצטרף
  ולפרוס לפי תקנות הפריסה.העובדים לחל"ת 

, לייחס 102בטופס    3בקוד    2020יש לרשום בדיווח של חודש אפריל    2020לדוגמה, הטבת שכר בחודש אפריל  
לפרוס לפי התקנות )הטבה בסכום של רבע משכר המינימום שבו הוצאו העובדים לחל"ת ו  2020לחודש מרץ  

 שלפניו, שבהם עבד העובד אצל המעסיק(. ולאחד עשר החודשים 2020ומעלה יש לפרוס לחודש מרץ 
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בתקופת החל"ת בעבור תקופות קודמות בטופס לעובד יש לכלול את כל סוגי התשלום הנוסף שמשולמים 
  , כפי שהוסבר לעיל.3בקוד מספר  102

שכר נוסף והטבות יש להגיש רק לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יפרסם  בעד תביעה להפרשי דמי אבטלה
 להתעדכן באתר הביטוח הלאומי.הוראות. יש 

 תשומת לב המעסיקים להוראות לעיל כדי שלא לפגוע בזכאות העובד לדמי אבטלה.

 
 צו סיווג מבוטחים  יישום התוספת הראשונה ב

 
)להלן: צו סיווג   1972-, תשל"ב(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)ו הביטוח הלאומי  צתוספת הראשונה של  ה

כעובד  הוא נחשב –, שאם מבוטח נכלל בגדר התנאים שקבע הצו תקובעמבוטחים, או הצו, או צו סיווג( 
 , ללא צורך במבחנים נוספים.לעניין הביטוח הלאומי שכיר

 
 אחריות המעסיק לפי הצו

 
 לנותן שירות, חייב לבחון כדלקמן:ם מי שמשלם תשלומי

בעניין כבהד   21.8.2001בית הדין הארצי ביום  כפי שקבע    -אם מתקיימים יחסי עבודה לפי חוקי העבודה   .1
(, כיוון שמי שיש לו כל הסממנים של עובד שכיר לפי משפט העבודה נחשב "עובד" 327/99מוהנד )עב"ל 

  לחוק הביטוח הלאומי. 1לפי סעיף 

אם תנאי העבודה מחייבים אותו לנכות  חייב לבחוןהמשלם , מתקיימים יחסי עובד ומעסיק רק אם לא .2
צו , בהתאם לולדווח עליהם למוסד לביטוח לאומי כעובדים שכיריםדמי ביטוח מנותני השירות האלה 

 סיווג מבוטחים.

תא לכך צו אסמכתוספת הראשונה לעבור המוסד לביטוח לאומי בלבד, ואין בקיום הבהצו מחייב 
 כהלכתם לעניין חקיקת עבודה אחרת.שמתקיימים יחסי עבודה 

 
הצו זהה למצב שבו מעסיק לא דיווח ולא שילם דמי האמור בתוספת הראשונה של אי קיום בימים רגילים, 

שיפוי לפי זכות ל, לרבות עבור העובד, וחלות על המעסיק כל הסנקציות הקבועות בחוק ובתקנותבביטוח 
 . הביטוח הלאומי לחוק 369סעיף 

ל לאומי פרסם באתר שלו שלאחר שעצמאי שזכאי לדעתו לדמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים המוסד לביטו
יפנה למוסד לביטוח לאומי, המוסד ישלם לו מקדמה ויחזור למעסיק כדי לבדוק את המעמד וכדי לגבות 

 מהמעסיק את דמי הביטוח, כחוק. 

הביטוח הלאומי והבריאות מהמשלם )שהוא מור לדרוש את כל דמי במקרה כזה המוסד לביטוח לאומי א
המעסיק לעניין הצו( עבור כל העובדים שכלולים בצו סיווג מבוטחים, ולהתחשבן אחר כך עם כל העצמאים, 

 לאחר שיקבלו את דמי הביטוח בחזרה בהתחשבנות השנתית שלהם בביטוח הלאומי לפי השומות.

גרת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת( בבקשה לביטוח לאומי )גם במסלשכת רואי חשבון פנתה למוסד 
לבחון באופן הוגן את הדרישה לתשלום דמי הביטוח מהמעסיקים )שלא קרסו מהמשבר( בגין עצמאים 

 התחשבנות בין העובד ששילמו את דמי הביטוח כחוק כ"עובדים עצמאים" לפני התחלת המשבר, ולמנוע
 . דרישת החזרים של העצמאים מהמוסד לביטוח לאומיו למעסיק בגין דמי הביטוח

לפנים משורת  ,המוסד לביטוח לאומי מסר כי לבקשת הלשכה, אחד המסלולים שנבחנים בימים אלה
הוא לדרוש מהמעסיקים שלא דיווחו כדין רק את הפרש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות  ,הדין

 שלא שולם במועד.

 
 מבוטחיםנה בצו סיווג הסבר על התוספת הראשו

 
בתוספת הראשונה של הצו מפורטים המבוטחים, שכל עוד הם ממלאים את תנאי העבודה הרשומים בצו, 
מעסיקם הוא זה שחייב בתשלום גמול העבודה וכן בדיווח ובתשלום דמי הביטוח כאילו היה המבוטח עובד 

 שכיר. 
 

התייחס אליהם כעצמאים לעניין ותים שמקובל לבתוספת הראשונה של הצו יש רשימה ארוכה של נותני שיר
  :כמומס הכנסה וכעוסקים לעניין מס ערך מוסף, 
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עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי ספורטאים,  ,  מורי דרךשחקנים,    מרצים, מדריכים, שומרים,מורים,  
והכל  ,ועוד וואות()כמו שומרי כשרות ומפעילי מק גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאי תפקידים דתיים

  .בתנאים הרשומים בצו

כיוון  ,לתבוע דמי אבטלה יםיכול םממשבר הקורונה וה ההכנסה נפגעהמנותני שירותים אלה גדול לחלק 
יש לבדוק בכל מקרה את התנאים המדויקים  .יםשכיר יםעובד יםנחשב םשלעניין הביטוח הלאומי ה

 ., כמפורט להלןשרשומים בצו סיווג מבוטחים

 1972-, תשל"ב(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)צו הביטוח הלאומי  יסוקים שבתוספת הראשונה של  הע

הגמול משולם בעד פעולות   -גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום לניהול עסק משלו הפתוח לקהל   .1
 .עסיקהמגבייה המבוצעות בעיקרן על פי רשימה אישית קבועה, או באזור מגורים מוגדר מראש מאת 

תחום העבודה אם  -קיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים יעובד נ  .2
 .החייב בתשלום גמול העבודה . המעסיק הואוזמני ביצועה נקבעו מראש

ואין  בתנאי שאינם מעסיקים עובדים  -מרכיב ומתקין תריסים  ,מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז  .3
למעט כאשר ביצוע העבודה נעשה  ,בכל תנאי העסקה -ניהול עסק משלהם הפתוח לקהל להם מקום ל

  .על פי התקשרות ישירה עם הצרכן המעסיק
  .החייב בתשלום גמול העבודה . המעסיק הואתחום השמירה נקבע מראשאם  -שומר  .4
גמול בעד משתלם אם  -דת, לרבות משגיח כשרות ומנקר בשר ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות  .5

  .החייב בתשלום גמול העבודה . המעסיק הואהעבודה
הסכם אם  - מורה או מדריך)ב( וכן  ם,מרצה וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריי)א(   .6

בע הרצאות או העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או ש
 .החייב בתשלום גמול העבודה. המעסיק הוא ןיעניל לפי הושבעה שיעורים לפחות, הכ

מלווה רפואי ומלווים אחרים , למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי רכב שבבעלותו, מורה דרך  .7
. משתלם גמול בעד העבודה אם - בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות

  .החייב בתשלום גמול העבודה המעסיק הוא
המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל  ,חבר מושב עובדים או מושב עולים .8

האגודה  . המעסיק הואבכל תנאי העסקה - ברכוש המשותף להם או לאגודה שיתופית של המושב
 .השיתופית של המושב

פקידן במשק בית לייעול ת-הדרכת עקרות -ומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית חונכים וס  .9
  .החייב בתשלום גמול העבודההמעסיק הוא   הבית ובקיום היחסים התקינים עם ילדיהן

, השוכר "מולה" מבעל מלטשה ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה .10
  .החייב בתשלום גמול העבודה . המעסיק הואבכל תנאי העסקה -בתנאי שאינו מעסיק עובד 

מבצע העבודה הופנה לעבודה לפי התקשרות בינו לבין  , אםת משרד, שירותים, תעשיה ומסחרעבודו  .11
למעט   ת עובדים, וגמול העבודה משתלם לו על ידי מי שהפנה אותו,יאדם שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפני

 .החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההתקשרות  . המעסיק הוארות התעסוקהמי שנשלח כאמור על ידי שי
 ,כמשמעותו במדריך הדואר ,חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות מקומיות, שיש בהן בית דואר  .12

המעסיק   .חלוקת דברי דואר נעשית על פי הסכם בין המחלק לבין משרד התקשורתאם    –  1977-התשל"ז
 .דההחייב בתשלום גמול העבוהוא 

 ,משחק, שירה, דקלום, הקראה כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות  .13
לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או  ,נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה

ל רבע הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה ש , אםצילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת
כשלא חל  -תקשורת ציבוריים שנה לפחות או לסדרה של חמש הופעות לפחות; ובהופעות באמצעי 

. הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעות בחודש לפחות -( )א6האמור בסעיף 
 .החייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם המעסיק הוא

ן זה, "אגודת ספורט" יספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה. לעניספורטאי העוסק בפעילות    .14
בין שהוא פועל באופן עצמאי ובין אם הוא  ,דם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימיםא-בני-חבר -

החייב בתשלום  . המעסיק הואהסכם העסקה בכתב שנערך מראשאם נחתם  - מסונף לגוף ספורט אחר
  סקה.עהגמול ה

 
 הבהרה לעניין ספורטאים:להלן 

אומי ויהיה זכאי לקבל דמי אבטלה, עליו כדי שספורטאי יבוטח כעובד שכיר לעניין גמלאות הביטוח הל
לעמוד בקריטריון הקבוע בתוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים: קיום הסכם העסקה מראש בכתב. 

 המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול ההעסקה. 
 



 רואת חשבון גלרט,-אורנה צח
 כל הזכויות שמורות

ornazachcpa@gmail.com  
 ©1943 סימוכין:

 1.5.2020 תאריך:

 

 - 21 - 

בודק גם אם יש תשלום שכר בפועל, כי עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שיחסי   המוסד לביטוח לאומי
עסיק מטיבם מחייבים מתן תמורה בעבור ביצוע העבודה )כלומר, יש להראות תלושי שכר עובד ומ

ותשלום שכר בפועל, שאינו נמוך משכר המינימום(. הביטוח הלאומי בוחן גם התאמה בין השכר להיקף 
קף עבודה של שליש משרה צריך להראות משכורת של שליש משכר המינימום המשרה )למשל, בהי

 לתנאים סוציאליים. לפחות( וזכאות
 

 על ידי ה"מעסיק"עמדת המוסד לביטוח לאומי ליישום הכללים שבתוספת הראשונה לצו 

עמדת הביטוח הלאומי הובהרה בפגישות עם נציגי המייצגים ובהוראות שהביטוח הלאומי פרסם, לרבות 
 בדף מידע שנשלח לאמנים, כמפורט להלן:

 .על ההכנסה ללא המע"מנעשה לפי הוראות הצו ביטוח דמי ה הדיווח למוסד לביטוח לאומי ותשלום .1

לא, אלא אם נערך תיאום לפי הכללים )יש ברירת המחדל למשלם היא ניכוי דמי ביטוח בשיעור המ .2
 (.101במקום בטופס  103בטופס לקביעת המעסיק העיקרי והמשני להשתמש 

, כאמור בסעיף חודש התשלוםב  חודש שבו ניתן השירות ולאהדיווח למוסד לביטוח לאומי אמור להיות ב .3
חוזה דיווח ב  102בטופס    חיש לדוו  2020החל מינואר  )  102מדי חודש בטופס    לחוק הביטוח הלאומי,  344

 . (מי שמבוטח לפי צו סיווג מבוטחיםעל  9בקוד  נפרד

את קובץ המבוטחים הללו למוסד לביטוח לאומי, על פי הוראות שמצויות באתר  שדרפעם ברבעון יש ל .4
 אפשר לדווח בקובץ מקוון באתר הביטוח הלאומי. .(652בל/)יטוח הלאומי באינטרנט הב

 על מבוטחים אלה. 126ווח בטופס יאין ד .5

ה"מעסיק" לפי הצו אמור לנכות את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות מהעצמאי שהוא  .6
  .שכיר לפי צו סיווג מבוטחים באותה הדרך שהוא מנכה את המס במקור

 
למסור למקבל התשלום אישור על ההכנסה ועל ניכוי המס ודמי הביטוח הלאומי על המעסיק לפי הצו  .7

שהוא אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס  0806/0857ריאות, בטופס והב
ומי שמוזכר בפרסום של הביטוח הלא 856"(. טופס 857במקור )או בטופס שעליו רשום "במקום טופס 

 .31.5.2020הוא הדוח השנתי בניכויים לספקים וקבלני משנה שמגיש המשלם למס הכנסה עד 

 השנתי משלב את ניכוי המס ואת ניכוי דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות. על המשלםהאישור  .8
ו, את הסכום שממנו נוכו דמי ביטוח, את דמי הביטוח הלאומי שנוכהשנתי, בין היתר, גם    לכלול באישור

ואת התקופה  ביטוח לאומי)ה"מעסיק"( בדמי ההמשלם חלקו של את דמי ביטוח הבריאות שנוכו, את 
 . ה המבוטח עובד לפי הצו אצל המשלםשב

 

 לפי צו סיווג מבוטחים דמי אבטלהתביעה ל

לשנת כעובד עצמאי  המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי האבטלה בשלב זה לפי בסיס המקדמות של הזכאי  
 ומונע קיזוז של ההכנסות מדמי האבטלה. ( 2019י עד דצמבר נ)בחודשים יו 2019

הכללים הרגילים. העובד חייב להוכיח שהוא אכן עונה ככל שהעצמאי אינו מבוטח כעובד עצמאי, חלים 
 לכללים שבצו סיווג מבוטחים וחייב להמציא את כל ההוכחות על ההכנסות שלו.

יבנה תהליך מיוחד של בירור ( המוסד לביטוח לאומי 2021)בשנת  2020לקראת קבלת שומות של שנת 
ההכנסות בתקופת  כן, בחינתו ,אבטלה הפרשי דמיו הפרשי דמי ביטוח: )לתשלום או להחזר( ההפרשים
 .מדמי האבטלהשיש לנכות האבטלה 

למורי הדרך, למרצים, מורים ומדריכים וגם לאמנים, בדבר הביטוח הלאומי פרסם הוראות מיוחדות 
 בשל משבר הקורונה על פי הצו. הזכאות שלהם לקבל דמי אבטלה 

יש לעקוב אחר הפרסומים של המוסד לביטוח לאומי. הוראות אלה מתאימות לכל העצמאים שהכנסתם 
 נפגעה והם כלולים בצו סיווג מבוטחים כשכירים.

עיסוק עיקרי של מקום העבודה", יש לציין את תחום " רישום שלב :דמי אבטלהחשוב להדגיש בתביעה ל
הטיפול  - שהיא לפי הצו מצויין כל תביעה שלאב. סיף שהעיסוק הוא לפי צו סיווג מבוטחיםולהוהעיסוק 

 בה עלול להתעכב.
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 כולל למי שחלו בקורונה תוך כדי ועקב העבודה  -  גיעה בעבודהפ
 

 מי פרסם כדלקמן:המוסד לביטוח לאו

ימים לפחות, אלא אם יש מידע  30תביעות חדשות לפגיעה בעבודה מאושרות אוטומטית לתקופה של  .1
 על חזרה לעבודה במועד מוקדם יותר.

 .יוכר כנפגע בעבודה -כל מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה  .2

 לא יוכר כנפגע בעבודה. -מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה  .3
 

 בעבודהמידע נוסף בעניין מחלת הקורונה בהיבט פגיעה 
 

על פי החוק, כדי שמבוטח יוכר כנפגע בעבודה ויקבל דמי פגיעה בעבודה על התקופה שנפגעה הכנסתו, צריכה 
 להיות תאונה, או מחלה שנדבק בה תוך כדי ועקב העבודה, ונגרם למבוטח נזק בריאותי. 

 
שמוכר כמתנדב מבוטח ודה. גם מי  שנפגעו תוך כדי ועקב העבעובדים שכירים ולעובדים עצמאיים,  הכוונה ל

לענף פגיעה בעבודה )כמו פרמדיקים מתנדבים במד"א( וגם מי שנחשף לנגיף הקורונה תוך כדי הצלת מישהו 
 אחר, גם הוא מבוטח כנפגע בעבודה )ביטוח מתנדבים(.

 
מחלה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה )או תוך כדי התנדבות מי שנדבק בנגיף הקורונה וחלה ב

אם המבוטח הוכר כנפגע בעבודה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות רשאי לתבוע הכרה כנפגע בעבודה. מוכרת(, 
מעבודה )או למענק נכות מעבודה( רק אם המחלה הותירה אצלו פגיעה, כמו פגיעה בתפקודי הנשימה, כפוף 

 שבחוק. לשיעורי הנכות 
 , התלויים יקבלו קצבה כמפורט בחוק.אם החולה שהוכר כנפגע בעבודה בשל הקורונה נפטר כתוצאה מהנגיף

 
 חשוב להזכיר כדלקמן:

 
העובד יהיה מבוטח  –ככל שמעסיק אינו מדווח על עובדו למוסד לביטוח הלאומי, והעובד נפגע בעבודה  •

דמי הביטוח מגולמים ועם קנסות, וגם חשוף לענף פגיעה בעבודה והמעסיק חשוף לתביעה של כל 
לחוק הביטוח   369ד לביטוח לאומי שילם לעובד, לפי הכללים שבסעיף  לתביעה של היוון הגמלה שהמוס

 הלאומי.

 שכר יום הפגיעה משולם לעובד שנפגע בעבודה על ידי המעסיק.  •

ם דמי פגיעה בעבור המוסד לביטוח לאומי אינו משל –ימים  12-כאשר תקופת אי הכושר פחותה מ •
 היומיים הראשונים.

 הימים הראשונים )נוסף על יום הפגיעה( הם על חשבון המעסיק. 12 •

ימים ראשונים שהמוסד לביטוח לאומי  12המעסיק מחזיר למוסד לביטוח לאומי את דמי הפגיעה בעד  •
נצברו לזכות ורת של העובד או מימי המחלה ששילם לעובד. המעסיק אינו רשאי לקזז סכום זה מהמשכ

 העובד.

המעסיק משלם לעובד משכורת בגובה דמי הפגיעה לפחות במועד תשלום המשכורת, ומקבל   -  22תקנה  •
 ( בתוספת עמלה.13-את דמי הפגיעה בחזרה מהביטוח הלאומי )החל מהיום ה

ורת רגילה, ומקבל הנחה המעסיק משלם לכל העובדים שנפגעו בעבודה משכ -תמורת דמי פגיעה  •
 דמי הביטוח הלאומי לענף נפגעי עבודה בעבור כלל העובדים. בתשלום

 למי שנפגע כמתנדב יש גמלת מינימום. •

 רקע כללי –יטוח נפגעי עבודה ב

הכוונה בזמן העבודה ובמקום העבודה, כולל גם בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה בהתאם  – תוך כדי העבודה
יות מהדרך )סטייה שאינה מוכרת היא למשל עריכת לתנאים מוגבלים שנקבעו בחוק, ולמעט במקרים של סט

 קניות בדרך חזרה מהעבודה בחנות ששהה בו באותו הזמן חולה בקורונה(. 
 

 בודה.בשל סיכוני הע – עקב העבודה
 

הנפגע מקבל טיפול רפואי באמצעות השירותים הרפואיים המוסמכים )קופות   -  לנפגע בעבודה  טיפול רפואי
טוח לאומי, הטיפול כולל: אשפוז, תרופות, מכשירי עזר רפואיים, החלמה, שיקום חולים( במימון המוסד לבי

 רפואי והחזר עלות הנסיעות לטיפול הרפואי.
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כפיצוי על הפסד  יומית המשולמת לנפגע שאיבד את כושרו לעבוד בשל הפגיעה בעבודה,גמלה  - דמי פגיעה
ניתן לקבל דמי פגיעה חלקיים למי שחזר  ה.ההכנסה לתקופה שבה אינו מסוגל לעבוד ולא עסק בכל עבוד

 לעבוד באופן חלקי.
 

יום של  14בעבודה ) יום על סמך תעודות אי כושר לנפגע 91דמי הפגיעה משולמים לתקופה שלא תעלה על 
כדי לקבל הכרה כנפגע בעבודה צריך להיגרם למבוטח הבידוד הם לפי האישור הגורף של משרד הבריאות(. 

, )ויכולים להוכיח זאת(  מר, מדובר על אלה שנדבקו בנגיף הקורונה תוך כדי ועקב העבודה נזק בריאותי. כלו
 חלו במחלה והם אינם מסוגלים לעבוד.

 
מירבי הקבוע בחוק הברבע השנה שקדם לפגיעה עד לסכום  הבסיס לגמלה נקבע בהתאם להכנסות הנפגע

 ם המירבי(. או הכנסה של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכוו/)שכר ברבעון שקדם לפגיעה 
 

נפגע שחישוב הבסיס לתשלום הגמלה .  מממוצע השכר ה"רבע שנתי" כאמור  75%החישוב נעשה לפי בסיס של  
 ע השנה כמפורט לעיל זכאי למנגנוני חישוב מיוחדים לתיקון המעוות. אינו משקף נאמנה את שכרו ברב

 
)לנכה עבודה המקבל קצבה בשיעור   מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

 לצמיתות יש הנחה בתשלום דמי הביטוח הלאומי(. 100%
 

מתום תקופת דמי הפגיעה, על פי שיעור הנכות שנותרה קצבת נכות מעבודה משולמת    -  קצבת נכות מעבודה
ועה ניתנת נכות לפחות על ידי ועדה רפואית )כקצבה זמנית(. קצבה קב  9%עקב הפגיעה בעבודה, למי שנקבעו  

וב הבסיס לגמלת הנכות מעבודה זהה בדרך כלל לחיש נכות לפחות על ידי ועדה רפואית. 20%למי שנקבעו 
 הבסיס לדמי הפגיעה.

 
מעבודה שמקבל מבוטח מהמוסד לביטוח לאומי משולמת עד תום תקופת הנכות הזמנית קצבת הנכות 

ומעלה, משולמת קצבה עד מות המבוטח.  20%ועדה רפואית. בנכות קבועה בשיעור  הזמנית, על פי החלטת
 בתנאים מסוימים אפשר להוון את קצבת הנכות.

 
 קצבאות.  43בגובה מקבל מענק חד פעמי לצמיתות  19% -ל 9%שדרגת נכותו בין  נפגע - מענק חד פעמי

 
 קצבה שמקבלים אלמן או אלמנה )כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי(, שבני זוגם נפטרו - קצבת תלויים

כתוצאה מפגיעה בעבודה או למי שהיו תלויים בנפטר לפרנסתם. גובה הקצבה תלוי במספר האנשים שהיו 
פרנסתו של המבוטח ומהווה שיעור מהכנסות הנפטר לפני קרות הפגיעה )אלמנה צעירה תקבל תלויים ב

 מענק, בתנאים מסוימים. לאלמן יש מבחן הכנסות בדומה למבחן הכנסות לגמלת שאירים(.
 
שוב לזכור, שהאלמנה והאלמן יקבלו את הקצבה כל עוד הם אינם ידועים בציבור ואינם נשואים, למעט ח

 שנים מאפשר לעיתים לחזור ולקבל קצבה(. 10חריגים, כמפורט בחוק )שינוי מעמד עד 

 

 קבלת קצבת נכות כללית בזמן זכאות לדמי אבטלה

פסקה עבודתו בעקבות המשבר )פוטר או הוצא עובד שקיבל קצבת נכות כללית לפני משבר הקורונה והו
 יחד עם דמי האבטלה שמגיעים לו.לחל"ת כפוי(, ימשיך לקבל את קצבת הנכות הכללית 

עם זאת, אם הנכה המובטל מקבל תוספת לקצבת הנכות הכללית בשל בן/ת זוג או ילדים, המוסד לביטוח 
, ככל הכנסה שאינה וספת לקצבת הנכות הכללית שהנכה מקבלקזז את דמי האבטלה מהתאמור ללאומי 

 . מעבודה

מתכנן לתקן את הביטוח הלאומי י כ ,דמי האבטלה שללא היה קיזוז  הביטוח הלאומי סניפיברוב בפועל, 
 שלא תפגע בתוספת התלויים כדי בטלה להכנסה מעבודה,תקופת המשבר את דמי האמשך החוק ולהפוך ל

ולא תפגע בסכום קצבת  של תיקון לרוןהקטנת קצבת הנכות בשל הכנסות מעבודה נעשית לפי ההוראות )
פסקה שהייתה לנכה לפני שהוהנכות הכללית של המובטל כי דמי האבטלה נמוכים מההכנסה מעבודה 

 (.עבודתו
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 זכאות לקצבת נכות כללית בשל נזק כתוצאה ממחלת הקורונה 
 

עד גיל פרישה, בעלי נכות גופנית, שכלית או נפשית,  18קצבת נכות כללית משולמת לתושבי ישראל, בגיל 
ר העבודה )או התפקוד במשק הבית של עקרת הבית( כתוצאה ממחלה, תאונה או מום שאיבדו את כוש

 מלידה. 
למגבלות התושבות והגיל, יש שלושה תנאים מקדמיים לזכאות לקצבת נכות כללית שעל כולם מעבר 

החודשים שלפני הגשת התביעה לקצבת  15ימים רצופים לפחות, במהלך  90להתקיים בו זמנית במשך 
 דר בדיקת הזכאות הוא כדלקמן:הנכות. ס

 
מהשכר הממוצע במשק )סך של  60%ההכנסות מעבודה ו/או ממשלח יד הן בסכום שנמוך משיעור של  .1

(. אין להביא בחשבון את דמי המחלה של העובד השכיר בקביעת מגבלת 2020ש"ח לחודש בשנת    6,300-כ
 .ההכנסה

לפחות   60%כות רפואית משוקללת בשיעור של  נקבעה לנכה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי נ .2
 –נקבעו בשל ליקוי אחד. לעקרת בית  25%כאשר מתוכם לפחות  40%או נכות רפואית משוקללת של 

  לפחות . 50%נכות רפואית משוקללת בשיעור של 
הנזק המשני שהמחלה גרמה )כמו נזק לריאות(. אחוזי הנכות בעקבות מחלת הקורונה ייקבעו לפי 

הרפואית תצרף את הליקוי שנותר ממחלת הקורונה לכל הליקויים האחרים של הנכה, לצורך הוועדה 
 קביעת אחוז הנכות המשוקלל.

לפחות  50%)כלומר, יש לנכה פגיעה מלאה או חלקית של  50%נקבעה לנכה דרגת אי כושר עבודה מעל  .3
 לו בשל הנכות(. ביכולת ההשתכרות ש

 
היא דרגה מלאה לנכים שקיבלו את קצבת  75%) 100%-ו 74%, 65%, 60%הן  2020בשנת דרגות אי הכושר 

 (.2009הנכות הכללית לפני 
 

בהכנסות הנכה לפני מועד הזכאות, יכולה להיות זמנית או קבועה וכך גם דרגת אי  הקצבה אינה תלוייה
. 91-הכושר להשתכר. קצבת הנכות הכללית משולמת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה, החל מהיום ה

 הימים. 90. כלומר, בתוך תקופת 31-בתנאים מסויימים משולמת הקצבה כבר מהיום ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בתחום הביטוח  להרצאותו לייעוץ, לייצוגבעלת פרקטיקה פרטית ון, הכותבת רואת חשב (1)
: חברת נשיאות  בין תפקידיה הציבוריים. הביטוח הלאומי פתרונות לפי חוקמתן לו הלאומי

יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת    אי חשבון,לשכת רו
 הלשכה בכנסת בנושא זה. 

 

הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של  (2)
 .ת הלב לאמור בהםפרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומ

 המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או כל המידע    (3)
 להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי  או המלצה לנקיטת הליכים          

 הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.          

 ט.ל.ח.  ©ויות שמורות כל הזכ    (4)


