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הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה
הוראת שעה-הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה 

נתקבלו תיקונים והקלות חדשות בתוקף 28/7/20לאור תיקוני חקיקה שהתקבלו ביום 
:30/6/21עד 

:  הארכת התקופה הקובעת. א

יום לאחר שאחוז האבטלה ירד מתחת 30או , 16/8/20במקום , 30/6/21הוארכה עד ❖
.  מביניהםהמוקדם , 7.5%-ל

הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שסיים את הזכאות לדמי האבטלה בתקופה  ❖
.הקובעת גם כאשר הסתיימה שנת האבטלה

.ימי אמתנה בתאריך הקובע בלבד-ניכוי ❖

:דוגמאות

ואילך ושולמו לו דמי אבטלה לפחות  31/3/20-מובטל ששנת האבטלה הסתיימה ב❖
אף אם לא ניצל את  , 30/6/21תוארך שנת האבטלה עד , יום אחד בתקופה הקובעת

.מכסת ימי האבטלה עד סוף שנת האבטלה
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הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

וניצל את ימי  2020מובטל ששנת האבטלה הסתיימה בינואר או בפברואר ❖
-תשלום דמי האבטלה . 30/6/21תוארך שנת האבטלה עד , האבטלה בחודשים אלו

.1/7/20-עליו להירשם בשירות התעסוקה ב, 1/7/20-בתוקף מ

ניכוי ימי אמתנה בתאריך הקובע בלבד
5חודשי התייצבות רצופים מנוכים 4י החוק בחודש בו החל התאריך הקובע וכל "עפ

.מתשלום דמי האבטלהימי אמתנה
ימי אמתנה  , 7/20-קצבה שמשולמת ב, 2020יוני בהתאם להוראות החדשות החל מ

.ינוכו רק בתאריך הקובע

תקופת אכשרה מקוצרת  
קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה הורחבה כך שהיא חלה על כל מי שפוטר או  

(.16/8/20במקום )1/3/20-30/6/21ת בתקופה "הוצא לחל
למעט שירות  )ימי מילואים יובאו בחשבון לצורך בדיקת תקופת אכשרה מוקדמת 

(.  סדיר
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הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

30/6/21עד -הארכת המשך מניעת כפל קצבאות עם דמי אבטלה 

.המערכת הותאמה לכפל מול קצבת אזרח ותיק
ימשיך לקבל את מענק  , ת או פוטר"מי שקבל קצבת אזרח ותיק והוצא לחל: לדוגמא

.  בנוסף לקצבת אזרח ותיק( 4,000₪עד )ההסתגלות 

1/8/20-תיקוני חקיקה מ

.גובה דמי האבטלה כתלות באחוז האבטלה במשק❖
.דמי אבטלה ישולמו כחוק-10%שיעור בלתי מועסקים מעל ❖
.90%יום וישולמו בשיעור 30דמי אבטלה יופחתו לאחר 10%-7.5%בין ❖
יבוטלו כל ההקלות המפורטות  , ימים30בחלוף -7.5%-כאשר השיעור יקטן מ❖

.בחוק
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הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

ת המנוכה בדמי אבטלה"קיצור תקופת החל
ימים  14ת הוא במשך "זכאי לדמי אבטלה אם החל1/8/20-ת ב"מי שיצא לחל

.ימים30לפחות במקום 

8/20-6/21ביטול ההפחתות הקיימות בחישוב דמי האבטלה ב 
מהימים  80%)לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל -" הבלוקים"ביטול ❖

(.  מתקופת דמי האבטלה85%ולא 
דמי האבטלה ישולמו לו כמו מובטל  -שנים ויש עמו ילד 28מי שטרם מלאו לו ❖

.שנים28שמלאו לו 
.126-לא יופחת מהיום ה-סכום דמי האבטלה המירבי ❖
תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית ולא בשיעור  ❖

.כפי שהיה עד כה70%
ההפחתה תתבטל החל  -8/20מי שדמי האבטלה שלו ירדו בתקופה שקדמה ל❖

.2020שמשולמת בספטמבר 2020מזכאות חודש אוקטובר 
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עדכוני פסיקה
עדכוני פסיקה והוראות חדשות

.פיצוי מחברת ביטוח אינו שולל בהכרח זכאות לדמי אבטלה❖
.לצורך דמי הלידה" תשלום נוסף"עמלות שיווק חושבו כשכר רגיל ולא כ❖
לא נכלל לצורך  -בונוס ששולם לבעל שליטה בחברה לאחר אירוע פגיעה בעבודה ❖

.  חישוב דמי הפגיעה וגמלת הנכות
.הקלות במוסד לביטוח לאומי-קביעת תושבות בתקופת משבר הקורונה ❖
.לא תשולם קצבת אזרח ותיק רטרואקטיבית למי שביצע תיקון גיל. יצקי'ץ לינצ"בג❖
.משתלמת מיום עריכת הסדר תשלומים ואילך ולא רטרואקטיבית-קצבת זקנה ❖
התושבות וקצבת אזרח ותיק עלולים להישלל -עולים חדשים ותושבים חוזרים ❖

.  בהיעדר מרכז חיים בישראל
עשוי להיות פטור מדמי ביטוח , מי שהופסקה לו קצבת נכות כללית בשל הכנסות❖

.שנים3במשך , לאומי
אינה גוררת זכאות אוטומטית  , לפקודה( 5)9זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף ❖

.  ובמועד-ויש לתובעה בנפרד , לקצבת נכות כללית
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עדכוני פסיקה
אינו שולל בהכרח זכאות לדמי תאונה-פיצוי מחברת בית 

:ד קבע"ביה( 16389-10-19ל"ב27/7/20ד האזורי "ד ביה"פס
,  אף על פי שקיבל תשלום מחברת הביטוח, קמה זכאות לדמי תאונה( פלוני)למבוטח 

.זאת בשל מהות התשלום מחברת הביטוח

רקע חוקי
(.  לא מעבודה)גיל הפרישה מבוטח בביטוח נפגעי תאונות -18כל תושב מגיל ❖
.  יום90התשלום עד ❖
.  זיקיןנכל חיקוק למעט פקודות , י"מבוטח הזכאי לתשלום עפ: לחוק155סעיף ❖

,  חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, תקנון קופת גמל, הסכם קבוצתי
.לתשלום הגמלה, לא יהא זכאי לדמי תאונה לתקופה שבה זכאי
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עדכוני פסיקה
תמצית עובדתית

.  עובד כשכיר, המבוטח נפגע בתאונה במהלך משחק כדורגל בישוב מגוריו1.

.  ימי מחלה12מעסיקו שילם לו , לא עבד כחודשיים2.

.קיבל פיצוי מחברת הביטוח בגין התאונה, בנוסף3.

לא שולמו לו ימי  ( ע.כ.א)מאחר ולא רכש כיסוי ביטוחי בגין נכות תעסוקתית 4.
.המחלה מחברת הביטוח

.ל נדחתה"תביעתו לדמי תאונה מהמל5.

החלטה
לא בוצע בגין תקופת אי  , ל לא נתן דעתו למהות התקבול מחברת הביטוח"המל

לא היה זכאי לתשלום ימי  , הכושר ואינו נגזר מאי כושר או תפקוד מטעמי בריאות
.שולם רק בעבור הפגיעה ללא תלות באי הכושר, מחלה מחברת הביטוח
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עדכוני פסיקה  
לא נכלל לצורך  -בונוס ששולם לבעל שליטה בחברה לאחר אירוע פגיעה בעבודה 

חישוב דמי הפגיעה וגמלת הנכות
בונוס לא נכלל בבסיס התשלום לדמי פגיעה  (. 46493-09-16ל"ב)ד האזורי "ביה

.  ונכות מעבודה
רקע עובדתי

.לחודש₪ 12,000משך שכר בסך , גורי צוקר בעל שליטה
שולמה לו גמלה לפי שכר לפני  . הוכר כתאונת עבודה-עבר אירוע מוחי 9/2011-ב

.  התאונה
.140,000₪שולם לו בונוס בסך , לאחר התאונה, 11/2011-ב

.  ל סירב לפרוס התשלום רטרו"המל
ל"טיעוני המל

.מעולם לא חולק בונוס-למרות שהיו לו רווחים עודפים 
ד קבע"ביה

רק לאחר האירוע בחר  , המבוטח משך משכורות ללא התייחסות לרווחי החברה
.למשוך בונוס בהיקף גדול
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עדכוני פסיקה
לינציצקיצ "בג

.  אינו מזכה בקצבה רטרואקטיבית-תיקון גיל 
אינו זכאי לגמלת אזרח ותיק  , למרות שתוקן הגיל-( 4913/18)צ "החלטת בג-19/04/20-ב

.  רטרו
.אינו חל למפרע, שמשנה גילומי,לפיה–" מולאיוףהלכת "התבסס על , ד האזורי"ביה

. נדחה-ד הארצי "ערעור ביה

טיעוני המבוטח
.  גילו של אדם הוא נתון ביולוגי ולא משתנה

ל"טיעוני המל
קבלת טענות המבוטח תשפיע גם על קצבאות רבות וגם על זכויות וחובות של זכאים לקבלת  

.  קצבאות

צ"עמדת בג
לא -" לממן ולספק את הצרכים המיידים והשוטפים של הזכאים"-תכליתן של הקצבאות 

.אלו של העבר
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עדכוני פסיקה
ל לצפות ולתכנן מראש עמידה בתקציב וחלוקת  "בדין הקיים יש בידי של המל

יביאו  , ל"הטלת תשלומים גדולים בלתי צפויים ובבת אחת על המל. המשאבים
:לגרעון תקציבי

נדרשת  -שינוי במדיניות בין זכאות לגמלה לבין זכאות לקבלת תשלום בדיעבד 
.  הגשת תביעה, עמידה בתנאים ופעולות כגון תשלום דמי ביטוח

תמריץ שלילי לתיקון שגיאות במועד
כשידוע כי ניתן בכל עת לקבל תשלום גמלה רטרואקטיבי יהיה קיים חשש שזכאים  

.  לא יעשו מאמץ לנקוט הליך לשינוי גיל במועד המתאים

מיום עריכת הסדר תשלומים ואילך-קצבת זקנה
שרלינגרמאיר -ד האזורי "ד ביה"פס

מיום עריכת הסדר תשלומים בגין חוב  -זכאות לתשלום קצבת אזרח ותיק : נקבע
.חודשים רטרואקטיבי12לא יהיה זכאי לקבלת הגמלה : ל"מהותי שהיה חייב למל
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עדכוני פסיקה
רקע חוקי

אינו חל על מענקי  )שולל זכאות לגמלה -חודשים 36פיגור בתשלום דמי ביטוח מעל 1.
(.  מילואים ועוד, סיעוד, קצבת לידה, אשפוז, לידה

296סעיף 
.שנים4ניתן לשלם עד -70גמלת אזרח ותיק אחרי , חודש12גמלה תשולם עד 

התושבות וקצבת אזרח ותיק עלולים להישלל  , עולים חדשים ותושבים חוזרים❖
. בהיעדר מרכז חיים בישראל

לתשלום קצבת אזרח  שימנסקידחה תביעתה של סימונה -( 16/12/19)ד האזורי "ביה❖
.ותיק

.  ל ביטל תושבותה רטרואקטיבית ושלל הגמלה"המל❖
תמצית עובדתית

החלה לקבל קצבת אזרח ותיק 2/2011מחודש , 2011-עלתה ארצה ב, 1949ילידת 
(.מיוחדת)

-ב. ל"בטענה כי עזבה את ישראל ושוהה בחו-1/10/12-נשללה תושבות מ21/1/13ביום 
.  נשללה זכאותה לגמלה ונצמח לה חוב-29/1/13
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עדכוני פסיקה
ד קבע"ביה

וגם לא כעולה , מגורי בנה ואחותה בישראל אינם יוצרים זיקה לישראל, תושבותה נשללה
.חדשה

ל פרסם חוזר"המל
עולה חדש או תושב חוזר שיוצא מגבולות הארץ בסמוך למועד עלייתו או חזרתו לחיות  

.וקיים חשד כי מרכז חייו לא בישראל, בישראל כתושב חוזר
לאחר ששוכנע כי מרכז חייו לא  , ניתנה סמכות לשלול תושבות גם אם השהות פחות משנה

.בישראל
עדיין ייתכן פטור מדמי ביטוח-הפסקת נכות כללית בשל הכנסות 

שבשל ליקוי רפואי צמצם , קצבת נכות כללית משתלמת לתושב ישראל עד גיל הפרישה
.כושר ההשתכרות שלו

. הזכאות לקצבה מותנית במבחני הכנסה מעבודה או משלח יד
לו הקצבה בשל להשתלםשהיה זכאי לפטור מדמי ביטוח וחדלה מבוטח -א220סעיף 

חודשים 36במשך , ימשיך לקבל את כל ההטבות לרבות פטור מדמי ביטוח, הכנסה גבוהה
.נוספים

.לשנה לפחות פטור מדמי ביטוח100%נכה -351סעיף 



16

מ"מיסוי בעפתרונות -כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי

03-6133113פקס , 03-6134111טלפון : רמת גן
04-9118188: פקס, 04-9118181: חיפה

www.ahec-tax.co.il


