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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 225 והוראת שעה(, התשפ"א-2021*

הוספתסעיפים
177או־177ב

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1פ
סעיף177יבוא:

"תשלוםדמי
אבטלהלמבוטח

בחופשהללא
תשלום

שהעסקתו177אפ למבוטח זה פרק לפי אבטלה דמי ישולמו לא
הופסקהבשלהוצאתולחופשהללאתשלום,אלאאםכן

מתקיימיםלגביושנייםאלה:

המעסיק ביוזמת תשלום ללא לחופשה הוצא הוא )1(
30ימיםרצופיםלפחות)בסעיףזה-תקופת לתקופהשל

החל"ת(;

הואאינוזכאילשכרבעדתקופתהחל"תפ )2(

אי־התחשבות
בימיהאבטלה

לפיסימניםה'ו־ו'
במנייןתקופות

ימיהאבטלהלפי
סעיפיםמסוימים

במנייןתקופותימיהאבטלההמפורטותלהלןלאיובאו177בפ )א(
בחשבוןימיהאבטלהשבעדםשולמודמיאבטלהלמובטל

לפיהוראותסימןה':

ימיהאבטלהשקיבלמובטלבחודשפלוניובאחד )1(
עשרהחודשיםשקדמובתכוףלאותוחודש,כאמור

בסעיף171)א(;

ימיהאבטלהבתקופתהתשלוםהמרביתוביתרת )2(
התקופההקובעת,כאמורבסעיף171א;לענייןפסקה
זולאיובאובחשבוןגםימיהאבטלהשבעדםשולמו

למובטלדמיאבטלהלפיהוראותסימןו';

ימיהאבטלהכאמורבסעיף174)ג(פ )3(

בסעיףזה,"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרק )ב(
)נגיףהקורונההחדש- זהכנוסחןבחוקהביטוחהלאומי
הוראתשעה-תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוח
אבטלה(,התש"ף-22020,כתוקפןביוםכ'בתמוזהתשפ"א)30

ביוני2021(פ"

בסעיף320)ז(לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף320

בפסקה)4(,המילה"המשתלמים"-תימחק,ובסופהיבוא"ביןששולמווביןשלא )1(
שולמו";

אחריפסקה)4א(יבוא: )2(

לגבימבוטחבחופשהללאתשלום-ימיחופשהצבוריםשהמבוטחזכאי ")4ב(
להם,ביןששולםבעדםשכרוביןשלאשולם;"פ

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)331פ
במרס2022()בחוקזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתהחוקהעיקריכך:

התקבלבכנסתביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(]בישיבהשהחלהביוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני *
2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1420,מיוםי"חבתמוזהתשפ"א)28ביוני

2021(,עמ'510פ
ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'336פ 1

ס"חהתש"ף,עמ'210פ 2
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לפניסעיף50יבוא: )1(

"הוראותמיוחדות
לזכאותלדמי

לידהלמישילדה
במחציתהשנייה

שלשנת2021

בה49בפ שמתקיימים מבוטחת זה, סימן הוראות אף על )א(
התנאיםהמפורטיםלהלן,תהיהזכאיתלתשלוםדמילידה
בעדתקופתהזכאותלפיסעיף50,ויראולענייןזהאתהיום

האחרוןשבושולמולהדמיאבטלהכיוםהקובע:

היאילדהבתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א )1(
)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

;)2021

היאאינהזכאיתלדמילידהלפיסימןזהמשום )2(
שלאמתקייםלגביההאמורבהגדרה"היוםהקובע";

ביוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אולפניו )3(
בהריון בהיותה אבטלה לדמי זכאית הייתה היא
שנסתייםבלידהשלגביהמוגשתהתביעהלדמילידהפ

שכרה חישוב לעניין )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
הרגילשלמבוטחתלגביסעיף54,יראואתהיוםשבוהפסיקה

לעבודלאחרונהכיוםהקובעפ";

בתמוז כ"א שמיום בתקופה שילדה מי "ולעניין יבוא בסופו 54)ב()2(, בסעיף )2(
התשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-הכנסהכאמור
לפי ,2019 רבעשנהבשנת בעד הביטוח דמי לחישוב ששימשהיסוד אוההכנסה

הגבוהפ";

לפניכותרתפרקח'יבוא: )3(

"סימן ו': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בהמשך 
לתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בסימןזה-179יפהגדרות-סימןו'

"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרקזהכנוסחןבחוק
הביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
30( התשפ"א בתמוז כ' ביום כתוקפן התש"ף-2020,

ביוני2021(;

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף177א;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א
)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

2021(פ

לפניסעיף50יבוא: )1(

"הוראותמיוחדות
לזכאותלדמי

לידהלמישילדה
במחציתהשנייה

שלשנת2021

בה49בפ שמתקיימים מבוטחת זה, סימן הוראות אף על )א(
התנאיםהמפורטיםלהלן,תהיהזכאיתלתשלוםדמילידה
בעדתקופתהזכאותלפיסעיף50,ויראולענייןזהאתהיום

האחרוןשבושולמולהדמיאבטלהכיוםהקובע:

היאילדהבתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1 )1(
ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

;)2021

היאאינהזכאיתלדמילידהלפיסימןזהמשום )2(
שלאמתקייםלגביההאמורבהגדרה"היוםהקובע";

ביוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(אולפניו )3(
בהריון בהיותה אבטלה לדמי זכאית הייתה היא
שנסתייםבלידהשלגביהמוגשתהתביעהלדמילידהפ

שכרה חישוב לעניין )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
הרגילשלמבוטחתלגביסעיף54,יראואתהיוםשבוהפסיקה

לעבודלאחרונהכיוםהקובעפ";

בתמוז כ"א שמיום בתקופה שילדה מי "ולעניין יבוא בסופו 54)ב()2(, בסעיף )2(
התשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-הכנסהכאמור
לפי ,2019 רבעשנהבשנת בעד הביטוח דמי לחישוב ששימשהיסוד אוההכנסה

הגבוהפ";

לפניכותרתפרקח'יבוא: )3(

"סימן ו': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בהמשך 
לתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בסימןזה-179יפהגדרות-סימןו'

"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרקזהכנוסחןבחוק
הביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
30( התשפ"א בתמוז כ' ביום כתוקפן התש"ף-2020,

ביוני2021(;

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף177א;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א
)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

2021(פ
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קיצורתקופת
האכשרהלשם
זכאותמיוחדת

לדמיאבטלהבעד
התקופההקובעת

הופסקה179יאפ שהעסקתו מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
בשלושתהחודשיםהראשוניםלתקופההקובעתואינוזכאי
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופת
אכשרהבת12חודשיםכאמורבסעיף161,אךצברתקופת
אכשרהכאמורבאותוסעיףבתשישהחודשיםלפחות,יהיה
זכאילדמיאבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכל

היותר:

87ימים-אםמלאולו45שנים,אואםמלאולו35 )1(
שניםוישנםשלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

69ימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

35ימים-אםהואמבוטחכאמורבפסקאות)2( )3(
חלק אם אף 158 שבסעיף "מבוטח" להגדרה )3( או
מתקופתהזכאותלפיפסקהזוחללאחרתוםהתקופה
שלשנהמתוםהשירותכאמורבאותההגדרה,ובלבד
שתקופתהזכאותהיארצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

34ימים-אםמלאולו25שניםוטרםמלאולו )4(
28שנים;

25ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

50ימים-בכלמקרהאחרפ )6(

הופסקה שהעסקתו מבוטח זה, פרק הוראות אף על )ב(
בשלושתהחודשיםהאחרוניםלתקופההקובעתואינוזכאי
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופת
אכשרהבת12חודשיםכאמורבסעיף161,אךצברתקופת
אכשרהכאמורבאותוסעיףבתעשרהחודשיםלפחות,יהיה
זכאילדמיאבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכל

היותר:

145ימים-אםמלאולו45שנים,אואםמלאולו )1(
35שניםוישנםשלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף

;247

114ימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

58ימים-אםהואמבוטחכאמורבפסקאות)2( )3(
חלק אם אף 158 שבסעיף "מבוטח" להגדרה )3( או
מתקופתהזכאותלפיפסקהזוחללאחרתוםהתקופה
שלשנהמתוםהשירותכאמורבאותההגדרה,ובלבד
שתקופתהזכאותהיארצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

56ימים-אםמלאולו25שניםוטרםמלאולו )4(
28שנים;
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42ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

83ימים-בכלמקרהאחרפ )6(

הוראותסעיף161)ג()2(לענייןהכללתימישירותסדיר )ג(
עלפיחוקשירותביטחוןבתקופתהאכשרה,לאיחולולעניין

חישובתקופתהאכשרהלפיסעיףקטן)א(פ

לאתישללזכאותושלמובטללדמיאבטלהלפיסעיף )ד(
זהבשלהוראותסעיף171)א(פ

ימיאבטלהנוספים
למבוטחשמלאולו

45שנים

מבוטחששולמולודמיאבטלהלפיפרקזהבתקופה179יבפ )א(
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,כולהאוחלקה,ומלאולו45שנים
ביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(אולפניו,יהיהזכאי
לימיאבטלהנוספיםשמספרםשווהלמחציתממספרימי
המימושולמחציתמימיהאבטלהשהיהזכאילהםושולמו
לולפיסעיף179ג)בסעיףזה-ימיאבטלהנוספים(;לענייןזה,
"ימיהמימוש"-הימיםשבעדםשולמולמבוטחדמיאבטלה
לפיהוראותפרקזהבתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,בניכויימי

אבטלהשבעדםשולמולודמיאבטלהלפיהוראותסימןה'פ

מבוטחשמלאולו45שניםביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1 )ב(
ביולי2021(אולפניורשאילממשימיאבטלהכמפורטלהלן
עדתוםהתקופההקובעתאועדתום12חודשיםמהתאריך

הקובעשנקבעלגביו,לפיהמאוחר:

ימיהאבטלההנוספיםכאמורבסעיףקטן)א(; )1(

ימיהאבטלהלפיהוראותפרקזה,למעטלפי )2(
הוראותסימןה',שלאמימשבתקופהשמיוםה'באדר
התש"ף)1במרס2020(ועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30
ביוני2021(,וימיאבטלהלפיסעיף179גשהיהזכאי

להםולאשולמולובתקופההאמורהפ

סעיף לפי אבטלה לדמי זכאותו את שמימש מבוטח )ג(
זהוחלפו12חודשיםמהתאריךהקובעשנקבעלגביו,יראו
אתהתאריךהאמורכתאריךהקובעלגביועדתוםהתקופה

הקובעתפ

לאתישללזכאותושלמובטללדמיאבטלהלפיסעיף )ד(
זהבשלהוראותסעיף171)א(פ

המוסדרשאילשלםלמבוטחמקדמהבסכוםשלאיעלה )ה(
על8,000שקליםחדשיםלחודשבעדימיאבטלהשניתנולו
לפיסעיףזהבעדחודשיםיוליואוגוסט2021,בטרםהושלמו
כלהליכיהטיפוללשםבירורזכאותולימיםאלה;הוראות

סעיף302)ב(יחולולענייןתשלוםמקדמהלפיסעיףקטןזהפ

42ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

83ימים-בכלמקרהאחרפ )6(

הוראותסעיף161)ג()2(לענייןהכללתימישירותסדיר )ג(
עלפיחוקשירותביטחוןבתקופתהאכשרה,לאיחולולעניין

חישובתקופתהאכשרהלפיסעיףקטן)א(פ

לאתישללזכאותושלמובטללדמיאבטלהלפיסעיף )ד(
זהבשלהוראותסעיף171)א(פ

ימיאבטלהנוספים
למבוטחשמלאולו

45שנים

מבוטחששולמולודמיאבטלהלפיפרקזהבתקופה179יבפ )א(
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,כולהאוחלקה,ומלאולו45שנים
ביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(אולפניו,יהיהזכאי
לימיאבטלהנוספיםשמספרםשווהלמחציתממספרימי
המימושולמחציתמימיהאבטלהשהיהזכאילהםושולמו
לולפיסעיף179ג)בסעיףזה-ימיאבטלהנוספים(;לענייןזה,
"ימיהמימוש"-הימיםשבעדםשולמולמבוטחדמיאבטלה
לפיהוראותפרקזהבתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,בניכויימי

אבטלהשבעדםשולמולודמיאבטלהלפיהוראותסימןה'פ

מבוטחשמלאולו45שניםביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1 )ב(
ביולי2021(אולפניורשאילממשימיאבטלהכמפורטלהלן
עדתוםהתקופההקובעתאועדתום12חודשיםמהתאריך

הקובעשנקבעלגביו,לפיהמאוחר:

ימיהאבטלההנוספיםכאמורבסעיףקטן)א(; )1(

לפי למעט זה, פרק הוראות לפי האבטלה ימי )2(
הוראותסימןה',שלאמימשבתקופהשמיוםה'באדר
התש"ף)1במרס2020(ועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30
179גשהיהזכאי 2021(,וימיאבטלהלפיסעיף ביוני

להםולאשולמולובתקופההאמורהפ

סעיף לפי אבטלה לדמי זכאותו את שמימש מבוטח )ג(
זהוחלפו12חודשיםמהתאריךהקובעשנקבעלגביו,יראו
אתהתאריךהאמורכתאריךהקובעלגביועדתוםהתקופה

הקובעתפ

לאתישללזכאותושלמובטללדמיאבטלהלפיסעיף )ד(
זהבשלהוראותסעיף171)א(פ

המוסדרשאילשלםלמבוטחמקדמהבסכוםשלאיעלה )ה(
על8,000שקליםחדשיםלחודשבעדימיאבטלהשניתנולו
לפיסעיףזהבעדחודשיםיוליואוגוסט2021,בטרםהושלמו
כלהליכיהטיפוללשםבירורזכאותולימיםאלה;הוראות

סעיף302)ב(יחולולענייןתשלוםמקדמהלפיסעיףקטןזהפ
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שיעורדמי
האבטלה

דמיהאבטלהשישולמולמבוטחלפיהוראותסימןזה,למעט179יגפ
דמיאבטלהבעדימיאבטלהכאמורבסעיף179יב)ב()2(,יהיו
לפי לו משולמים שהיו האבטלה מדמי 85% של בשיעור

הוראותסימןג'פ

הוראותמיוחדות
לענייןדמיאבטלה

למישנמצא
בהכשרהמקצועית

לענייןתשלוםדמיאבטלהלמישנמצאבהכשרהמקצועית,179ידפ
בעדהתקופההקובעת,יקראואתסעיף173)א(כך:

בפסקה)1(,במקום"70%מדמי"יבוא"מלואדמי"; )1(

פסקה)1א(-לאתיקרא; )2(

יבוא )1א(" או )1( "בפסקאות במקום ,)3( בפסקה )3(
"בפסקה)1("פ

הוראותמיוחדות
לענייןחישובדמי

אבטלה

לענייןחישובדמיאבטלהוהפחתתשיעורותקופתהתשלום179טופ
במקריםמיוחדים,למבוטחשהתאריךהקובעשנקבעלגביו
קדםליוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(,בעדתקופה
שמתחילתהתקופההקובעתועדתוםהתקופההקובעתאו
לפי לגביו, שנקבע הקובע מהתאריך חודשים 12 תום עד

המאוחר,יחולוהוראותאלה:

בסעיף167,במקוםסעיףקטן)ב(יקראו: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכוםדמיהאבטלה ")ב(
ליוםלאיעלהעלסכוםהשווהלשכרהממוצעמחולק

ב־25פ";

בסעיף172,המילים"מכלתקופהשלארבעהחודשים )2(
רצופים"-לאייקראופ";

"ולעניין בסופהיבוא ממשלחיד", מעבודהאו "הכנסה 195,בהגדרה בסעיף )4(
סעיפים201,200ו־202-גםהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158";

בסעיף238,בהגדרה"הכנסה",בסופהיבוא"ויראוהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתם )5(
בסעיף158כהכנסהמעבודהאוממשלחיד";

בסעיף320)ח(,המילים"לדמיאבטלהאו"-לאייקראופ )6(

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-מס'56-

הוראתשעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980)בחוקזה-חוק4פ
הבטחתהכנסה(,כךשבסעיף12)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158לחוקהביטוחהלאומי,בעדהתקופהשמיום )6("
כ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(פ"

תיקוןחוקעבודת
נשים)תיקוןמס'

)62

בחוקעבודתנשים)תיקוןמס'62(,התשפ"א-42021,בסעיף5-3פ

בסעיףקטן)א(- )1(

בטבת "כ"ז יבוא ")2021 ביוני 30( התשפ"א בתמוז "כ' במקום ברישה, )א(
התשפ"ב)31בדצמבר2021(";

בפסקה)2א()א(המובאתבו,המילים"לתקופהרצופהשל14ימיםלפחות" )ב(
-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטלפ )2(

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"א,עמ'132פ 3

ס"חהתשפ"א,עמ'236פ 4
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תיקוןחוקמענק
הסתגלותמיוחד

לבני67ומעלה
)הוראתשעה

-נגיףהקורונה
החדש(-מס'2

בחוקמענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,6פ
התש"ף-52020-

בסעיף8- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"החלמחודשאוגוסט2020"יבוא"בעדחודשים )א(
אוגוסט2020עדיוני2021";

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"בתקופההקובעתהחלמחודשאוגוסט2020" )ב(
יבוא"אוגוסט2020עדיוני2021";

אחריסעיף8יבוא: )2(

"מענקהסתגלות
מיוחדבעד

חודשיםיוליעד
ספטמבר2021

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםיולי8אפ )א(
עדספטמבר2021,ישולםלמישהיהזכאילמענקהסתגלות
מיוחדבעדחודשיוני2021,והיהמחוסרעבודהגםבאותו

חודשמהחודשיםהאמוריםשבעדומשתלםהמענקפ

סכוםהמענקבעדכלאחדמהחודשיםשלהלןיהיה )ב(
בשיעורמסכוםהמענקהמפורטבסעיף8)ב(,בהתאםלהכנסתו
,90% -2021 שלהזכאיבאותוחודש,כמפורטלהלן:יולי

אוגוסט2021-80%,ספטמבר2021-70%פ

מענקהסתגלותמיוחדבשיעורחלקיישולםלמישחזר )ג(
,2021 ספטמבר עד יולי מהחודשים אחד במהלך לעבודה
בשינויים 8)ג(, סעיף הוראות חישובו אופן לעניין ויחולו

המחויביםפ";

בסעיף11,במקום"8"יבוא"8א"; )3(

בסעיף14,במקום"כ'באבהתשפ"א)29ביולי2021("יבוא"כ"זבטבתהתשפ"ב)31 )4(
בדצמבר2021("פ

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבעדכלגמלה7פשיפוי
אותוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהפ

תחילתושלחוקזהביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(פ8פתחילהותחולה )א(

סעיפים238,195ו־320לחוקהעיקריכנוסחםבחוקזהיחולועלגמלתאזרחותיק, )ב(
גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיהחוקהעיקריבעדהתקופה
שמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר
2021(,אולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמורים

כנוסחםבחוקזהפ

בחוקמענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,6פ
התש"ף-52020-

תיקוןחוקמענק
הסתגלותמיוחד

לבני67ומעלה
)הוראתשעה

-נגיףהקורונה
החדש(-מס'2

בסעיף8- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"החלמחודשאוגוסט2020"יבוא"בעדחודשים )א(
אוגוסט2020עדיוני2021";

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"בתקופההקובעתהחלמחודשאוגוסט2020" )ב(
יבוא"אוגוסט2020עדיוני2021";

אחריסעיף8יבוא: )2(

"מענקהסתגלות
מיוחדבעד

חודשיםיוליעד
ספטמבר2021

מענקהסתגלותמיוחדבעדכלאחדמהחודשיםיולי8אפ )א(
עדספטמבר2021,ישולםלמישהיהזכאילמענקהסתגלות
מיוחדבעדחודשיוני2021,והיהמחוסרעבודהגםבאותו

חודשמהחודשיםהאמוריםשבעדומשתלםהמענקפ

סכוםהמענקבעדכלאחדמהחודשיםשלהלןיהיה )ב(
בשיעורמסכוםהמענקהמפורטבסעיף8)ב(,בהתאםלהכנסתו
,90% -2021 שלהזכאיבאותוחודש,כמפורטלהלן:יולי

אוגוסט2021-80%,ספטמבר2021-70%פ

מענקהסתגלותמיוחדבשיעורחלקיישולםלמישחזר )ג(
,2021 ספטמבר עד יולי מהחודשים אחד במהלך לעבודה
בשינויים 8)ג(, סעיף הוראות חישובו אופן לעניין ויחולו

המחויביםפ";

בסעיף11,במקום"8"יבוא"8א"; )3(

בסעיף14,במקום"כ'באבהתשפ"א)29ביולי2021("יבוא"כ"זבטבתהתשפ"ב)31 )4(
בדצמבר2021("פ

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבעדכלגמלה7פ
אותוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהפ

שיפוי

תחילתושלחוקזהביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(פ8פ תחילהותחולה)א(

סעיפים238,195ו־320לחוקהעיקריכנוסחםבחוקזהיחולועלגמלתאזרחותיק, )ב(
גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיהחוקהעיקריבעדהתקופה
שמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר
2021(,אולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמורים

כנוסחםבחוקזהפ

ס"חהתש"ף,עמ'158ועמ'300פ 5
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חוקהבטחתהכנסהכנוסחובחוקזהיחולעלגמלההמגיעהלפיהחוקהאמור )ג(
אועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-61972,המשולמים
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב

)31בדצמבר2021(פ

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן ה כ  ר י א מ
שרהעבודה,הרווחה
והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשל"ב,עמ'87פ 6
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