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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(
)הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה(, התש"ף-2020

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי'באבהתש"ף)1צביולי2020(,יקראואת1ע
חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ו1199)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,כך:

בסעיף2צ,אחריסעיףקטן)ח(יבוא: )1(

מדינותהעולם,וישראלבתוכן,נמצאותכעת  כללי
כלל־ מגפה פנדמיה, של בעיצומה 
נגיף של והתפשטות מהתפרצות כתוצאה עולמית

SARS-COV-2)להלן-נגיףהקורונה(עביוםט"ובאדר
העולמי הבריאות ארגון הכריז )2020 במרס 11( התש"ף
עלהמחלההנגרמתמנגיףהקורונהכעלמגפהעולמית,
צעדחריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתענגיףהקורונה
הואנגיףחדששאיןלאוכלוסייהחסינותנגדו,ואיןחיסון
שבאמצעותוניתןלמנועאתהתפשטותהמחלהעהמחלה
עוברתמאדםלאדםעלידיהפרשותמדרכיהנשימה)כגון
עיטושאושיעול(,איןלהטיפולרפואיידועוהיאעלולה
בהעדר משמעותיתע המונית ותמותה לתחלואה לגרום
חיסוןאודרכימניעהאחרות,הדרךהיחידהלמנועהדבקה
והתפשטותשלהנגיףהיאעלידיצמצוםמגעביןאנשים,
בידודשלהחוליםבמחלהושלמישנחשדכחולהבה,

והימנעותמהתקהלותע

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאותבהתאםלסמכותולפיסעיף20)1(לפקודתבריאות
העם,1940,כיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבור)י"פהתש"ף,עמ'78צצ(ע

משמעותיות, הגבלות הוטלו זו להכרזה בהמשך
ביןהשאר,עלפתיחתמקומותעבודהוכןעלהתייצבות
שלעובדיםבמקומותעבודתם,לצורךצמצוםההדבקה
והתפשטותהנגיףעזאת,ביןהשאר,בתקנותשעתחירום
צמצום לשם עבודה במקום העובדים מספר )הגבלת

התפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020ע

הגבלותאלהאינןמאפשרותלקייםשגרתעבודה
עובדיהם את הוציאו רבים מעסיקים זאת, בשל רגילהע
עובדיהםע את פיטרו לחלופין או תשלום ללא לחופשה
מנתונישירותהתעסוקהעולהכימתחילתחודשמרס2020
מספרדורשיהעבודהעומדעלכמיליוןועשריםאלףערובם
המכריעשלמבקשידמיהאבטלה)כ־88%(הםעובדים

שהוצאולחופשהללאתשלוםע

במטרהלתתמענהסוציאלילמבוטחיםשנפלטומשוק
העבודהכתוצאהממצבהחירוםבעקבותהתפרצותנגיף

הקורונה,וכדישמענהזהיינתןבהקדםהאפשריולפניחג
הפסח,התקינההממשלהביוםב'בניסןהתש"ף)27במרס
2020(אתתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()הוראות
- )להלן התש"ף-2020 אבטלה(, ביטוח לעניין מיוחדות
תקש"חלענייןביטוחאבטלה(,שבהןנקבעוהתאמותבחוק
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-ו199)להלן-
חוקהביטוחהלאומי(,לשםמתןהקלותוהטבותבעניין
קבלתדמיאבטלהלעובדיםשהעסקתםהופסקהבעקבות

התפרצותנגיףהקורונהע

שנקבע ההסדר לעיגון החוקתית העדיפות בשל
בתקש"חלענייןביטוחאבטלהבחקיקהראשיתשלהכנסת,
מוצעבהצעתחוקזולעגןבחקיקהראשית,כהוראתשעה
2020()להלן-הוראת )1צביולי י'באבהתש"ף עדיום
השעה(,אתהוראותסימןה'בפרקז'לחוקהביטוחהלאומי
שעוגנוכאמורבתקש"חלענייןביטוחאבטלהעבנוסףעקב
הסרתחלקניכרמהמגבלותעלמקומותהעבודהעלידי
,)2020 במאי )צ התש"ף באייר ט' מיום החל הממשלה
הקרובים, בשבועות נוספות מגבלות להסרת והמגמה
ההוראההנוגעת של תוקפה אתתקופת להאריך מוצע
ו' לקיצורתקופתהאכשרהלקבלתדמיאבטלהעדיום
לאפשר כדי זאת, עם 2020(ע באפריל )0צ התש"ף באייר
למובטליםשהסתיימהתקופתזכאותםבמהלךהתקופה
במקביל עבודה למציאת אחרון נוסף זמן פרק האמורה
לקבלתדמיאבטלהלאורהסרתהמגבלותכאמור,מוצע
להאריךאתתקופתתוקפןשלההוראותהנוגעותלהארכת
תקופתהתשלוםהמרביתלדמיאבטלהעדסוףחודשמאי
2020עכמוכן,בשלמספרןהרבשלהתביעותהמוגשות
למוסדלביטוחלאומי,מוצעלהאריךגםאתמתןהאפשרות

לתשלוםמקדמות,עדסוףחודשמאי2020ע

במקבילמוצעלבטלאתתקש"חלענייןביטוחאבטלה
המוחלפותבהצעתחוקזוע

לפסקה )1(  סעיף 1

לחוק 2צ סעיף את השעה בהוראת לתקן מוצע
הביטוחהלאומי,שעניינוהקצבותאוצרהמדינהלמוסד,
ולשפותאתהמוסדלביטוחלאומיבשלההוצאותהנובעות
כנוסחם הלאומי הביטוח לחוק ו־179ד 179ג מסעיפים

ס"חהתשנ"ח,עמ'210;התש"ף,עמ'20ע 1
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אוצרהמדינהישפהאתהמוסדעלהסכומיםשהוציאבשלסעיפים179ג ")ט(
ו־179ד,וכןעלהסכומיםשהוציאבשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(

)מענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-22020ע";

בפרקז',אחריסימןד'יבוא: )2(

"סימן ה': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת 
ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בסימןזה-179אעהגדרות

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף179ה;

התש"ף באדר ה' שמיום התקופה - הקובעת" "התקופה
)1במרס2020(עדיוםח'בסיווןהתש"ף)1צבמאי2020(ע

תשלוםמקדמות
לתובעידמי
אבטלהבעד
חודשיםמרס
עדמאי2020

לדמי179בע תביעה שהגיש למבוטח לשלם רשאי המוסד )א(
אבטלהבתקופההקובעתוטרםהושלמוכלהליכיהטיפול

בתביעתו,מקדמותכמפורטלהלן:

שקלים 2,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה )1(
חדשים-בעדחודשמרס2020;

שקלים 8,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה )2(
חדשים-בעדחודשאפריל2020;

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדעלהסכומיםשהוציאבשלסעיפים179ג ")ט(
ו־179ד,וכןעלהסכומיםשהוציאבשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש(

)מענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,התש"ף-22020ע";

בפרקז',אחריסימןד'יבוא: )2(

"סימן ה': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת 
ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בסימןזה-179אעהגדרות

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף179ה;

התש"ף באדר ה' שמיום התקופה - הקובעת" "התקופה
)1במרס2020(עדיוםח'בסיווןהתש"ף)1צבמאי2020(ע

תשלוםמקדמות
לתובעידמי
אבטלהבעד
חודשיםמרס
עדמאי2020

לדמי179בע תביעה שהגיש למבוטח לשלם רשאי המוסד )א(
אבטלהבתקופההקובעתוטרםהושלמוכלהליכיהטיפול

בתביעתו,מקדמותכמפורטלהלן:

שקלים 2,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה )1(
חדשים-בעדחודשמרס2020;

שקלים 8,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה )2(
חדשים-בעדחודשאפריל2020;

זווכנוסחםבתקש"חלענייןביטוחאבטלה בהצעתחוק
ערבביטולןבהצעתחוקזו,וכןעלהסכומיםשהוציאבשל
תשלוםמענקיההסתגלותהמיוחדיםלבני67ומעלהבעד
חודשיםמרסעדמאי2020,לפיתקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדש()מענקהסתגלותמיוחדלבני67ומעלה(,

התש"ף-2020ע

לפסקה )2(

מוצעלעגןבהוראתהשעהאתסימןה'בפרקז'לחוק
הביטוחהלאומי,שעניינוהוראותמיוחדותלענייןביטוח
אבטלהבתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונההחדש,
בשינוייםהמוצעיםבהוראתהשעהעסימןזהכוללכמה
התאמותבחוקהביטוחהלאומיוהטבותשמטרתןלהקל
במידהמסוימתעלמישפוטרמעבודתואוהוצאלחופשה
ללאתשלום)להלן-הפסקתהעסקה(בעקבותהתפשטות

נגיףהקורונה,הכולכמפורטלהלן:

הליכי הושלמו שטרם למבוטח מקדמות תשלום )א(
של רב מספר עקב - אבטלה לדמי בתביעתו הטיפול
תביעותאשרהמוסדלביטוחלאומילאהספיקלהשלים
בעניינןאתהליכיהטיפול,מוצעלאפשרלמוסדלביטוח
לאומילשלםמקדמותבעדחודשיםמרסעדמאי2020,

טרם ומוסד אבטלה, לדמי תביעה שהגישו למבוטחים
השליםאתהליכיהטיפולבתביעתם;

קיצורתקופתהאכשרהלשםזכאותלדמיאבטלה- )ב(
בתקש"חלענייןביטוחאבטלהנקבעכימבוטחשהופסקה
העסקתובמהלךהתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס
2020(עדיוםכ"זבניסןהתש"ף)19באפריל2020(ולאזכאי
לדמיאבטלהרקבשלכךבלבדשלאצברתקופתאכשרה
מחצית בעד אבטלה לדמי זכאי יהיה חודשים, 12 בת
ממספרימיהאבטלהשלהםזכאימישצברתקופתאכשרה
מלאה,ובלבדשצברתקופתאכשרהבתשישהחודשים
לדמי תנאיהזכאות שאר כל לגביו לפחותומתקיימים
האבטלהלפיפרקז'לחוקהביטוחהלאומיעמוצעלהאריך

תקופהזועדיוםו'באיירהתש"ף)0צבאפריל2020(;

הארכתתקופתהתשלוםהמרביתלדמיהאבטלה- )ג(
בתקש"חלענייןביטוחאבטלהנקבעכימבוטחשתקופת
או 171 סעיפים לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום
171אאו179גלחוקהביטוחהלאומילענייןביטוחאבטלה
התש"ף באדר ה' שמיום התקופה במהלך הסתיימה

)1במרס2020(עדיוםו'באיירהתש"ף)0צבאפריל2020(,
)0צ התש"ף באייר ו' יום עד אבטלה דמי לקבל ימשיך

ק"תהתש"ף,עמ'8צ9ועמ'1220ע 2
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שקלים 8,000 על יעלה שלא בסכום מקדמה )צ(
חדשים-בעדחודשמאי2020ע

הוראותסעיף02צ)ב(יחולולענייןתשלוםמקדמותלפי )ב(
סעיףזהע

הוראותמיוחדות
לענייןזכאותלדמי

אבטלה

העסקתו179גע שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
ו' בתקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיום
אבטלה לדמי זכאי ולא )2020 באפריל )0צ התש"ף באייר
לפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופתאכשרהבת12
חודשיםכאמורבסעיף161,אךצברתקופתאכשרהכאמור
לדמי זכאי יהיה לפחות, חודשים שישה בת סעיף באותו

אבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכלהיותר:

שמלאו או שנים, ו4 לו מלאו אם - ימים 87 )1(
כמשמעותם בו תלויים שלושה וישנם שנים וצ לו

בסעיף247;

69ימים-אםמלאולווצשניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולווצשניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

וצימים-אםהואמבוטחכאמורבפסקאות)2( )צ(
חלק אם אף 8ו1 שבסעיף "מבוטח" להגדרה )צ( או
מתקופתהזכאותלפיפסקהזוחללאחרתוםהתקופה
שלשנהמתוםהשירותכאמורבאותההגדרה,ובלבד
שתקופתהזכאותהיארצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

4צימים-אםמלאולוו2שניםוטרםמלאולו )4(
28שנים;

ו2ימים-אםטרםמלאולוו2שנים; )ו(

0וימים-בכלמקרהאחרע )6(

הוראותסעיף161)ג()2(לאיחולולענייןחישובתקופת )ב(
האכשרהלפיסעיףזהע

הארכתתקופת
התשלוםהמרבית

לדמיאבטלה

עלאףהאמורבסעיפים171,171או־179ג,מבוטחשאינוזכאי179דע
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשמתקייםלגביותנאי
מהתנאיםכמפורטלהלן,יהיהזכאילדמיאבטלהבהתאם

להוראותפרקזהעדיוםח'בסיווןהתש"ף)1צבמאי2020(:

באפריל2020(עמוצעלהאריךתקופהזועדיוםח'בסיוון
התש"ף)1צבמאי2020(עעודמוצעלהחילאתההוראה
בדברהארכתתקופתהתשלוםהמרביתשלדמיאבטלה
שהעסקתוהופסקהבתקופה עדהמועדכאמורגםלמי
שביןיוםה'באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםח'בסיוון
התש"ף)1צבמאי2020()להלן-התקופההקובעת(,ואולם
סעיפים לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום תקופת
171,171אאו179גהסתיימהלפניתחילתהשלהתקופה

הקובעת,ובלבדששארהתנאיםהנדרשיםלצורךקבלת
דמיאבטלהמתקיימיםלגביוע

הביטוח בחוק במפורש לעגן מוצע כך על נוסף
הלאומיכיתשלוםדמיאבטלהלעובדשהוצאלחופשה
ללאתשלום)להלן-חל"ת(,ביוזמתמעסיקו,יינתןרקאם
העובדאינוזכאילשכר,ותקופתהחל"תהיאתקופהרצופה

של0צימיםלפחותע
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תקופתהתשלוםהמרביתהקבועהלגביולפיסעיפים )1(
179ג,לפיהעניין,מסתיימתבמהלךהתקופה 171אאו ,171

הקובעת;

ואולם התקופההקובעת, במהלך העסקתו הופסקה )2(
,171 תקופתהתשלוםהמרביתהקבועהלגביולפיסעיפים
של תחילתה לפני הסתיימה העניין, לפי 179ג, או 171א

התקופההקובעתע

תשלוםדמי
אבטלהלמבוטח

בחופשהללא
תשלום

שהופסקה179הע למבוטח זה פרק לפי אבטלה דמי ישולמו לא
העסקתובשלהוצאתולחופשהללאתשלום,אלאאםכן

מתקיימיםלגביושנייםאלה:

המעסיק ביוזמת תשלום ללא לחופשה הוצא הוא )1(
תקופת - זה )בסעיף לפחות ימים 0צ של רצופה לתקופה

החל"ת(;

הואאינוזכאילשכרבתקופתהחל"תע" )2(

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(

)הוראותמיוחדות
לענייןביטוח

אבטלה(

)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,2ע תקנותשעתחירום
התש"ף-2020צ-בטלותע

מיששולמהלומקדמהלפיהוראותסעיף179ב)ב(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוצעהוראותמעבר )א(
בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020,כנוסחןערבביטולןבחוקזה)בסעיףזה-תקש"חלענייןביטוחאבטלה(,
לאתשולםלומקדמהנוספתלפיהוראותסעיף179בלחוקהביטוחהלאומיכנוסחו

בחוקזהבעדהחודששלגביושולמהלוהמקדמהכאמורע

מיששולמולודמיאבטלהלפיסעיפים179גאו179דלחוקהביטוחהלאומי )ב(
כנוסחםבתקש"חלענייןביטוחאבטלהלאישולמולודמיאבטלהלפיסעיפים179ג
או179דלחוקהביטוחהלאומיכנוסחםבחוקזהבעדהחודששלגביושולמולודמי

אבטלהכאמורע

תקופתהתשלוםהמרביתהקבועהלגביולפיסעיפים )1(
179ג,לפיהעניין,מסתיימתבמהלךהתקופה 171אאו ,171

הקובעת;

התקופההקובעת,ואולם במהלך העסקתו הופסקה )2(
,171 תקופתהתשלוםהמרביתהקבועהלגביולפיסעיפים
של תחילתה לפני הסתיימה העניין, לפי 179ג, או 171א

התקופההקובעתע

תשלוםדמי
אבטלהלמבוטח

בחופשהללא
תשלום

שהופסקה179הע למבוטח זה פרק לפי אבטלה דמי ישולמו לא
העסקתובשלהוצאתולחופשהללאתשלום,אלאאםכן

מתקיימיםלגביושנייםאלה:

המעסיק ביוזמת תשלום ללא לחופשה הוצא הוא )1(
תקופת - זה )בסעיף לפחות ימים 0צ של רצופה לתקופה

החל"ת(;

הואאינוזכאילשכרבתקופתהחל"תע" )2(

)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,2ע תקנותשעתחירום
התש"ף-2020צ-בטלותע

ביטולתקנות
שעתחירום)נגיף
הקורונההחדש(

)הוראותמיוחדות
לענייןביטוח

אבטלה(

מיששולמהלומקדמהלפיהוראותסעיף179ב)ב(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוצע )א(
בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020,כנוסחןערבביטולןבחוקזה)בסעיףזה-תקש"חלענייןביטוחאבטלה(,
לאתשולםלומקדמהנוספתלפיהוראותסעיף179בלחוקהביטוחהלאומיכנוסחו

בחוקזהבעדהחודששלגביושולמהלוהמקדמהכאמורע

מיששולמולודמיאבטלהלפיסעיפים179גאו179דלחוקהביטוחהלאומי )ב(
כנוסחםבתקש"חלענייןביטוחאבטלהלאישולמולודמיאבטלהלפיסעיפים179ג
או179דלחוקהביטוחהלאומיכנוסחםבחוקזהבעדהחודששלגביושולמולודמי

אבטלהכאמורע

הוראותמעבר

ביטוח לעניין תקש"ח את לבטל מוצע  סעיף 2
אבטלה,המוחלפותבהצעתחוקזוע 

כדילוודאכימבוטחלאיהיהזכאילתשלום  סעיף 3
גמלתאבטלהכפולהבעדאותהתקופה,מוצע 
מיששולמהלומקדמהמכוחתקש"חלעניין לקבועכי
ביטוחאבטלה,לאיהיהזכאילמקדמהבעדאותוחודשגם
מכוחהחוקהמוצע,וכךגםבאשרלמיששולמהלוגמלת

אבטלהבעדחודשמסויםמכוחהתקש"חע

מכוח מקדמה לו ששולמה מי כי זאת עם יובהר
התקש"חלענייןדמיאבטלהאךיימצאזכאילתוספתדמי
אבטלהעםסיוםהטיפולבתביעתו,יכולשיהיהזכאיבעד
אותוחודשלדמיהאבטלההנוספיםמכוחהחוקהמוצעע

עודיובהר,כימישהגישאתתביעתולדמיאבטלה
לפייוםתחילתושלהחוקהמוצעוהטיפולבתביעתוטרם
הסתיים,ימשיךבירורתביעתובהתאםלהוראותהחוק

המוצעע

ק"תהתש"ף,עמ'4צ9ע צ

ר ב ס ה י  ר ב ד











סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר24עצשקליםחדשים




