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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 225 והוראת שעה( )הוראות 
מיוחדות לעניין דמי אבטלה ודמי לידה(, התשפ"א-2021 

הוספתסעיפים
177או–177ב

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995)להלן-החוקהעיקרי(,אחרי1ע
סעיף177יבוא:

"תשלוםדמי
אבטלהלמבוטח

בחופשהללא
תשלום

שהעסקתו177אע 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"תע )2(

של בעיצומה משנה למעלה נמצאת ישראל  כללי
ומהתפשטות מהתפרצות כתוצאה פנדמיה 
)NovelCoronavirus2019-nCoV(נגיףהקורונההחדש
המגפה התפרצות תחילת מאז הקורונה(ע נגיף - )להלן
ולצורךצמצוםההדבקהוהתפשטותנגיףהקורונההוטלו
הגבלותשונות,ביןהשאר,עלפתיחתמקומותעבודהוכן
הגבלות עבודתםע במקומות עובדים של התייצבות על
אלהלאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהובעקבותזאת
מעסיקיםרביםנאלצולהוציאאתעובדיהםלחופשהללא

תשלום)להלן-חל"ת(אולפטרםע

העבודה משוק לנפלטים סוציאלי מענה לתת כדי
כתוצאהממצבהחירוםבעקבותהתפרצותנגיףהקורונה,
לחוק 9 סעיף מכוח האוצר משרד עם הסכמים נחתמו
הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן-
חוקהביטוחהלאומי(ענוסףעלכךנעשותיקוניםשונים
בחוקהביטוחהלאומילשםמתןהקלותוהטבותבעניין
קבלתדמיאבטלהלעובדיםשהעסקתםהופסקהבעקבות
התפרצותוהתפשטותנגיףהקורונה,דוגמתקיצורתקופת
תקופת הארכת אבטלה, לדמי זכאות לשם האכשרה
התשלוםהמרביתלדמיאבטלה,הקלותברישוםבלשכת
בהכשרה שמצוי למי האבטלה דמי הגדלת התעסוקה,
מקצועיתוכדומה)ראוחוקהביטוחהלאומי)נגיףהקורונה
החדש-הוראתשעה-תיקוןמס'ו21()הוראותמיוחדות
לענייןביטוחאבטלה(,התש"ף-2020)ס"חהתש"ף,עמ'210(

)להלן-תיקוןמס'ו21((ע

התקופהשלגביהניתנותההקלותוההטבותכאמור,
)30ביוני רובןככולן,מסתיימתביוםכ'בתמוזהתשפ"א
על שנקבעו ההגבלות כל כמעט הוסרו במקביל, 2021(ע
פעילותהמשקעקבהירידההמשמעותיתבתחלואהעעם
זאת,למרותחזרתםשלמרביתהמובטליםלשוקהתעסוקה,
ישצורךלתתמענהמסויםגםלמובטליםשעדייןלאחזרו
לעבודהבשלהמשבר,כדילאלהותיראותםבלאמענה
כלללאחרתוםהתקופהכאמורעעלכן,מוצעבהצעתחוק
זולקבועכהוראתשעהלתקופהנוספת,הטבותנוספות
שיינתנולמובטליםבעלימאפייניםמסוימים,הכולכפי

שיפורטלהלןע

כמוכןמוצעיםבהצעתהחוקתיקוניםנוספיםבחוק
שהצורך סוגיות כמה להסדיר שנועדו הלאומי הביטוח

בהסדרתןהתעוררכתוצאהמהימשכותמשברהקורונהע

לסעיף 177א המוצע סעיף 1

מוצעלעגןבחוקהביטוחהלאומיאתההסדרהקיים
כברכיוםלגבימבוטחשהעסקתוהופסקהבשלהוצאתו
חל"ת,ולפיולאישולמודמיאבטלהלמבוטחכאמור,אלא
אםכןהואהוצאלחופשהללאתשלוםביוזמתהמעסיק
לתקופהרצופהשל30ימיםלפחות,והואאינוזכאילשכר

בעדתקופהזוע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'270ע 1
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אי־התחשבות
בימיהאבטלה

לפיסימןה'
במנייןתקופות

ימיהאבטלהלפי
סעיפים171)א(,

171או–צ17)ג(

במנייןתקופותימיהאבטלההמפורטותלהלןלאיובאו177בע )א(
בחשבוןימיהאבטלהשבעדםשולמודמיאבטלהלמובטל

לפיהוראותסימןה':

ימיהאבטלהשקיבלמובטלבחודשפלוניובאחד )1(
עשרהחודשיםשקדמובתכוףלאותוחודש,כאמור

בסעיף171)א(;

ימיהאבטלהבתקופתהתשלוםהמרביתוביתרת )2(
התקופההקובעת,כאמורבסעיף171א;

ימיהאבטלהכאמורבסעיףצ17)ג(ע )3(

בסעיףזה,"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרק )ב(
)נגיףהקורונההחדש- זהכנוסחןבחוקהביטוחהלאומי
הוראתשעה-תיקוןמס'ו21()הוראותמיוחדותלענייןביטוח

אבטלה(,התש"ף-22020ע"

בסעיף320)ז(לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף320

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

אחריפסקה)צא(יבוא: )2(

לגבימבוטחבחופשהללאתשלום-ימיחופשהצבוריםשהמבוטחזכאי ")צב(
להם,ביןששולםבעדםשכרוביןשלאשולםע"

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי-

הוראתשעה

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

אי־התחשבות
בימיהאבטלה

לפיסימןה'
במנייןתקופות

ימיהאבטלהלפי
סעיפים171)א(,

171או–צ17)ג(

במנייןתקופותימיהאבטלההמפורטותלהלןלאיובאו177בע )א(
בחשבוןימיהאבטלהשבעדםשולמודמיאבטלהלמובטל

לפיהוראותסימןה':

ימיהאבטלהשקיבלמובטלבחודשפלוניובאחד )1(
עשרהחודשיםשקדמובתכוףלאותוחודש,כאמור

בסעיף171)א(;

ימיהאבטלהבתקופתהתשלוםהמרביתוביתרת )2(
התקופההקובעת,כאמורבסעיף171א;

ימיהאבטלהכאמורבסעיףצ17)ג(ע )3(

בסעיףזה,"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרק )ב(
)נגיףהקורונההחדש- זהכנוסחןבחוקהביטוחהלאומי
הוראתשעה-תיקוןמס'ו21()הוראותמיוחדותלענייןביטוח

אבטלה(,התש"ף-22020ע"

תיקוןסעיף320בסעיף320)ז(לחוקהעיקרי-2ע

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

אחריפסקה)צא(יבוא: )2(

לגבימבוטחבחופשהללאתשלום-ימיחופשהצבוריםשהמבוטחזכאי ")צב(
להם,ביןששולםבעדםשכרוביןשלאשולםע"

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

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי-

הוראתשעה

לסעיף 177ב המוצע

בסעיפים171)א(,171או־צ17)ג(לחוקהביטוחהלאומי
מנויותתקופותשבהןקיימותהגבלותלענייןמימושמספר
ימיאבטלהעמוצעכיבתקופותאלהלאיובאובחשבוןימי
האבטלהששולמולמובטלמכוחהוראותסימןה'לפרקז'
)ביטוחאבטלה(אשרהוסףבתיקוןמס'ו21,כלומרהארכת
בתקופת המובטלים למרבית שניתנה לאבטלה הזכאות

ההתמודדותעםנגיףהקורונהע

בסעיף320)ז()צ(לחוקהביטוחהלאומינקבעכי  סעיף 2
לאיהיהאדםזכאילדמיאבטלהבעדהתקופה 
שבההואזכאילדמיחופשההמשתלמיםלפיחוקחופשה
שנתיתאולפיהסכםקיבוציאוחוזהעבודהעבפסקדינו
שלביתהדיןהאזורילעבודהב"ל)ת"א(18-11700-03יפה
יצחק-המוסדלביטוחלאומי]2019ע12ע11[)פורסםבנבו(
פירשביתהדיןבצמצוםאתהסעיףהאמורוקבעכילגבי
ימי את בחשבון להביא מקום אין לחל"ת, היוצא עובד

החופשהעומדיםלזכותו,לצורךהזכאותלדמיאבטלהע 

מוצעלתקןאתהסעיףהאמורולהבהירכיאדםלאיהיה
זכאילדמיאבטלהבעדימיהחופשהשהואזכאילהם,בין
ששולמולווביןשלאשולמולועיצוייןכיהוראהזועניינה
דחייתהמועדשבויתחילולהשתלםדמיהאבטלהולא

הורדתמכסתהימיםהמגיעהלמבוטחלפיהחוקע

הביטוח בחוק שעה הוראת לקבוע מוצע  סעיף 3
הלאומישתכלולכמההטבותלמבוטחים,כפי  כללי
שיפורטלהלןעלפיהמוצע,ההטבותיינתנולגבי 
התקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיום
כ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021()להלן-התקופה
כ"ח יום עד בתוקפה תעמוד השעה הוראת הקובעת(ע
באדרב'התשפ"ב)31במרס2022(,כדילאפשרהמשכיות
ביישומהכמהחודשיםלאחרפקיעתתוקפהשלהתקופה

הקובעתע

ס"חהתש"ף,עמ'210;התשפ"א,עמ'30ע 2
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לפניסעיף50יבוא: )1(

"הוראותמיוחדות
לזכאותלדמי

לידהלמישילדה
במחציתהשנייה

שלשנת2021

בה9צבע שמתקיימים מבוטחת זה, סימן הוראות אף על )א(
התנאיםהמפורטיםלהלן,תהיהזכאיתלתשלוםדמילידה
בעדתקופתהזכאותלפיסעיף50,ויראולענייןזהאתהיום
האחרוןשבושולמולהדמיאבטלהכיוםהקובעכהגדרתו

בסעיף8צ:

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

;)2021

היאאינהזכאיתלדמילידהלפיסימןזהמשום )2(
שלאמתקייםלגביההאמורבהגדרה"היוםהקובע"

שבסעיף8צ;

היאהייתהזכאיתלדמיאבטלהבתכוףלפנייום )3(
כ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(ע

53)א(,שיעורדמיהלידהליום עלאףהאמורבסעיף )ב(
דמי שיעור פי על יחושב )א(, קטן סעיף לפי למבוטחת
האבטלהליוםכאמורבסעיף7ו1)א(ששולמולהבתכוףלפני

היוםהקובעכמשמעותובסעיףקטן)א(ע";

בתמוז כ"א שמיום בתקופה שילדה מי "ולעניין יבוא בסופו צ5)ב()2(, בסעיף )2(
התשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(-הכנסהכאמור
לפי ,2019 רבעשנהבשנת בעד הביטוח דמי לחישוב ששימשהיסוד אוההכנסה

הגבוה";

לפסקה )1(

בסעיף9צאלחוקהביטוחהלאומישהוסףכהוראת
שעהבחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'223-הוראתשעה(,
התשפ"א-2021)להלן-תיקוןמס'223(,נקבעהזכאותלדמי
לידהליולדותשנתקלובקשייזכאותלדמילידה,לנוכח
יציאתןלחל"תאולאבטלהממושכתבתקופתההתמודדות
שילדה מבוטחת 223 מס' תיקון לפי הקורונהע נגיף עם
בתקופהשמיוםי"אבאבהתש"ף)1באוגוסט2020(עדיום
כ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,שהייתהזכאיתלדמי
אבטלהבתכוףלפנייוםהלידה,והיאאינהזכאיתלדמי
לידהמןהטעםשלאמתקייםלגביההאמורבהגדרה"היום
הקובע",קרישעבודתהלאהופסקהבהיותהבהיריון,תהיה
זכאיתלתשלוםדמילידהבשיעורשהיהמשולםלהלו
היהלהיוםקובעכהגדרתובסעיף8צעעודנקבעכי"היום
הקובע"לענייןיולדתכאמוריהיההיוםשבוהפסיקהאת

עבודתהע

9צבלחוק כעתמוצעלקבועכהוראתשעהבסעיף
הביטוחהלאומיכיגםמבוטחתשילדהבתקופההקובעת
והיאאינהזכאיתלדמילידהמןהטעםשלאמתקייםלגביה
האמורבהגדרה"היוםהקובע",תהיהזכאיתלתשלוםדמי
בגובה המוצע, בסעיף כמפורט מסוימים בתנאים לידה
היום את זה לעניין ויראו לה, ששולמו האבטלה דמי
האחרוןשבושולמולהדמיאבטלהכיוםהקובעכהגדרתו

בסעיף8צע

לפסקה )2(

הביטוח לחוק צ5)ב()2( סעיף תוקן 223 מס' בתיקון
ההכנסה עצמאיות, יולדות לעניין כי ונקבע הלאומי
לצורךחישובדמיהלידהתוכללהיקבענוסףעלהחלופות
שנה רבע בסיס על גם הלאומי הביטוח בחוק הקיימות
בשנת2019,לפיהגבוהמביניהםעמוצעלהחילאתההסדר

האמורגםלגבימבוטחתשילדהבתקופההקובעתע
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לפניכותרתפרקח'יבוא: )3(

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

בסימןזה-179יעהגדרות-סימןו'

"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרקזהכנוסחןבחוק
הביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקוןמס'ו21()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,

התש"ף-2020;

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף177א;

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

2021(ע

קיצורתקופת
האכשרהלצורך

זכאותמיוחדת
לדמיאבטלהבעד

התקופההקובעת

העסקתו179יאע שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
בשלושתהחודשיםהראשוניםלתקופההקובעתואינוזכאי
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופת
אכשרהבת12חודשיםכאמורבסעיף1ו1,אךצברתקופת
אכשרהכאמורבאותוסעיףבתשישהחודשיםלפחות,יהיה
זכאילדמיאבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכל

היותר:

לפניכותרתפרקח'יבוא: )3(

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

בסימןזה-179יעהגדרות-סימןו'

"הוראותסימןה'"-הוראותסימןה'לפרקזהכנוסחןבחוק
הביטוחהלאומי)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה-
תיקוןמס'ו21()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,

התש"ף-2020;

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף177א;

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

2021(ע

קיצורתקופת
האכשרהלצורך

זכאותמיוחדת
לדמיאבטלהבעד

התקופההקובעת

העסקתו179יאע שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
בשלושתהחודשיםהראשוניםלתקופההקובעתואינוזכאי
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופת
אכשרהבת12חודשיםכאמורבסעיף1ו1,אךצברתקופת
אכשרהכאמורבאותוסעיףבתשישהחודשיםלפחות,יהיה
זכאילדמיאבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכל

היותר:

לפסקה )3(

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

בהמשךלהסדרשהוסףבתיקוןמס'ו21כסימןה'  כללי
ז'לחוקהביטוחהלאומי,מוצעלהוסיף בפרק 
ו'בפרקהאמור,הכוללהטבותשיינתנולמובטלים סימן

בעדהתקופההקובעת,כפישיפורטלהלןע

לסעיף 179יא המוצע

בסעיף179גלחוקהביטוחהלאומישבסימןה'האמור
נקבעכימבוטחשהופסקההעסקתובתקופהשמיוםה'
באדרהתש"ף)1במרס2020(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30
ביוני2021()להלן-תקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה(
תקופת צבר שלא כך בשל רק אבטלה לדמי זכאי ולא
בעד אבטלה לדמי זכאי יהיה חודשים, 12 בת אכשרה
מחציתממספרימיהאבטלהשלהםזכאימישצברתקופת
אכשרהמלאה,ובלבדשצברתקופתאכשרהבתשישה
חודשיםלפחותומתקיימיםלגביוכלשארתנאיהזכאות

לדמיאבטלהלפיפרקז'לחוקהביטוחהלאומיע

קיים המשק, פתיחת וחרף הקורונה משבר עקב
תקופתאכשרה מןהמובטליםלצבור קושילחלק עדיין
מספקתלצורךקבלתדמיאבטלהעעלכן,מוצעכיבמחצית
עד יולי בחודשים הקובעת, התקופה של הראשונה
ספטמבר2021,תקוצרתקופתהאכשרהל־וחודשיםחלף
12החודשיםהקבועיםבחוקהביטוחהלאומי,ובהתאמה
גםימיהזכאותיעמדועלמחציתמימיהזכאותהקבועים
זהה משפחתי במצב למובטלים הלאומי הביטוח בחוק

שצברותקופתאכשרהמלאה)לסעיףקטן)א((ע

נוסףעלכך,מוצעכיבמחציתהשנייהשלהתקופה
הקובעת,תקוצרתקופתהאכשרההנדרשתעדסוףשנת
2021ל־10חודשיעבודהחלף12החודשיםהדרושיםבחוק
לשנים עשר בין צברו אשר מובטלים הלאומיע הביטוח
עשרחודשיעבודהיהיוזכאיםל־83%)10חלקי12(מימי
האבטלהשלהםזכאיםמובטליםלפיפרקז'לחוקהביטוח

הלאומישצברותקופתאכשרהמלאה)לסעיףקטן)ב((ע

התקופהשעדשישהחודשישירותלפיסעיף1ו1לחוק
הימיםלענייןחישוב הביטוחהלאומי,לאתבואבמניין
תקופתהאכשרהלפיסעיףקטן)א(בשלושתהחודשים

הראשוניםלתקופההקובעת)לסעיףקטן)ג((ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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87ימים-אםמלאולו5צשנים,אושמלאולו )1(
35שניםוישנםשלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף

7צ2;

9וימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף7צ2;

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

מלאו וטרם שנים 25 לו מלאו אם - ימים צ3 )צ(
לו28שנים;

25ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

50ימים-בכלמקרהאחרע )ו(

העסקתו שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )ב(
בשלושתהחודשיםהאחרוניםלתקופההקובעתואינוזכאי
לדמיאבטלהלפיפרקזהרקבשלכךשלאהשליםתקופת
אכשרהבת12חודשיםכאמורבסעיף1ו1,אךצברתקופת
אכשרהכאמורבאותוסעיףבתעשרהחודשיםלפחות,יהיה
זכאילדמיאבטלהבעדמספרהימיםכלהלן,לפיהעניין,לכל

היותר:

5צשנים,אושמלאו אםמלאולו - 5צ1ימים )1(
כמשמעותם בו תלויים שלושה וישנם שנים 35 לו

בסעיף7צ2;

צ11ימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף7צ2;

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

שתקופתהזכאותרצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

מלאו וטרם שנים 25 לו מלאו אם - ימים ו5 )צ(
לו28שנים;

2צימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

83ימים-בכלמקרהאחרע )ו(

הוראותסעיף1ו1)ג()2(לענייןהכללתימישירותסדיר )ג(
עלפיחוקשירותביטחוןבתקופתהאכשרה,לאיחולולעניין

חישובתקופתהאכשרהלפיסעיףקטן)א(ע
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ימיאבטלהנוספים
למבוטחשמלאולו

5צשנים

מבוטחששולמולודמיאבטלהלפיפרקזהבתקופה179יבע )א(
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,וביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי
נוספים אבטלה לימי זכאי יהיה שנים, 5צ לו מלאו )2021
שמספרםשווהלמחציתממספרימיהמימוש)בסעיףזה-ימי
אבטלהנוספים(;לענייןזה,"ימיהמימוש"-הימיםשבעדם
שולמולמבוטחדמיאבטלהלפיהוראותפרקזהבתקופה
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,בניכויימיאבטלהשבעדםשולמו

לודמיאבטלהלפיהוראותסימןה'ע

מבוטחרשאילממשאתימיהאבטלההנוספיםוכןאת )ב(
ימיהאבטלהלפיהוראותפרקזה,למעטלפיהוראותסימןה',
שלאמימשבמהלךשנתהאבטלהשהסתיימהביוםכ'בתמוז
2021(,וזאתעדתוםהתקופההקובעת )30ביוני התשפ"א
אועדתום12חודשיםמהתאריךהקובעשנקבעלגביו,לפי

המאוחרמביניהםע

12 וחלפו זה סעיף לפי אבטלה לדמי שזכאי מבוטח )ג(
דמי לו ישולמו לגביו, שנקבע הקובע מהתאריך חודשים
האבטלהלפיסעיףזה,ויראואתהתאריךהאמורכתאריך
הקובעלגביכלהתקופהשבהמשולמיםלודמיאבטלהלפי

סעיףזהבתקופההקובעתע

שיעורדמי
האבטלה

דמיהאבטלהשישולמולמבוטחלפיהוראותסימןזהיהיו179יגע
לפי לו משולמים שהיו האבטלה מדמי 90% של בשיעור

הוראותסימןג'ע

ימיאבטלהנוספים
למבוטחשמלאולו

5צשנים

מבוטחששולמולודמיאבטלהלפיפרקזהבתקופה179יבע )א(
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,וביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי
נוספים אבטלה לימי זכאי יהיה שנים, 5צ לו מלאו )2021
שמספרםשווהלמחציתממספרימיהמימוש)בסעיףזה-ימי
אבטלהנוספים(;לענייןזה,"ימיהמימוש"-הימיםשבעדם
שולמולמבוטחדמיאבטלהלפיהוראותפרקזהבתקופה
בתמוז כ' יום עד )2020 במרס 1( התש"ף באדר ה' שמיום
התשפ"א)30ביוני2021(,בניכויימיאבטלהשבעדםשולמו

לודמיאבטלהלפיהוראותסימןה'ע



מבוטחרשאילממשאתימיהאבטלההנוספיםוכןאת )ב(
ימיהאבטלהלפיהוראותפרקזה,למעטלפיהוראותסימןה',
שלאמימשבמהלךשנתהאבטלהשהסתיימהביוםכ'בתמוז
2021(,וזאתעדתוםהתקופההקובעת )30ביוני התשפ"א
אועדתום12חודשיםמהתאריךהקובעשנקבעלגביו,לפי

המאוחרמביניהםע

12 וחלפו זה סעיף לפי אבטלה לדמי שזכאי מבוטח )ג(
דמי לו ישולמו לגביו, שנקבע הקובע מהתאריך חודשים
האבטלהלפיסעיףזה,ויראואתהתאריךהאמורכתאריך
הקובעלגביכלהתקופהשבהמשולמיםלודמיאבטלהלפי

סעיףזהבתקופההקובעתע

שיעורדמי
האבטלה

דמיהאבטלהשישולמולמבוטחלפיהוראותסימןזהיהיו179יגע
לפי לו משולמים שהיו האבטלה מדמי 90% של בשיעור

הוראותסימןג'ע

לסעיף 179יב המוצע

מוצעלהאריךאתהתקופההמרביתלתשלוםדמי
אבטלהשלמובטליםמעלגיל5צ,כךשהםיהיוזכאיםלימי
אבטלהנוספיםשמספרםמחציתמימיהאבטלהשלהםהיו
זכאיםלפיחוקהביטוחהלאומי)למעטהזכאותשניתנה
בהתאםלהוראותסימןה'שנוסףכאמורבתיקוןמס'ו21(

ושאותםמימשובתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונהע

כמוכן,מובטליםכאמורשהתאריךהקובעשנקבע
)2021 ביולי 1( התשפ"א בתמוז כ"א ליום קדם לגביהם
יוכלולממשאתיתרתהימיםשנותרולהםלפיחוקהביטוח
עד או 2021 שנת תום עד הימים, תוספת ואת הלאומי
תוםשנתהאבטלהשלהם,לפיהמאוחר)לסעיפיםקטנים

)ב(ו–)ג((ע

הארכהזוניתנתלקבוצתהמבוטחיםשמלאולהם5צ
שניםבלבד,וזאתעקבהקושיהמוגברשלקבוצהזולחזור
זוגמישהפחותביכולת לשוקהעבודה,מאחרשקבוצה

ההתאמהשלהלשינוייםולמשרותחדשותע

הדברבאלידיביטויבשיעורהגבוהשלמובטלים
בקבוצתגילזואשרממציםאתמלואזכאותםלאבטלה
ביחסלקבוצותגילאחרות)ראולענייןזהלוח27בפרסום
מקבלידמיאבטלה2019שלהביטוחהלאומיהמתפרסם
באתרהאינטרנטשלהמוסדלביטוחלאומי(,וכןבקושי
במציאתתעסוקהגםלאחרסיוםהזכאותלדמיאבטלה
בנושא התעסוקה שירות בדוח 2 לוח זה לעניין )ראו
"תעסוקתמבוגריםבישראל"משנתצ201המתפרסםבאתר

האינטרנטשלשירותהתעסוקה(ע

לסעיף 179יג המוצע

למובטל שישולמו האבטלה דמי כי לקבוע מוצע
יהיו המוצע ו' סימן הוראות לפי אבטלה לדמי הזכאי
בשיעורשל90%מגובהדמיהאבטלההקבועיםבסימןג'
בפרקז'עזאת,כהמשךלתיקוןמס'ו21שבונקבעכילאחר
ירידתשיעורהאבטלהמתחתל־10%יופחתודמיהאבטלה
בשיעורשל10%,כפישאירעביוםי"דבסיווןהתשפ"א)ו2

במאי2021(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הוראותמיוחדות
לענייןדמיאבטלה

למישנמצא
בהכשרהמקצועית

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

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

פסקה)1א(-לאתיקרא; )2(

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

הוראותמיוחדות
לענייןחישובדמי

אבטלה

לענייןחישובדמיאבטלהוהפחתתשיעורותקופתהתשלום179טוע
במקריםמיוחדים,למבוטחשהתאריךהקובעשנקבעלגביו
קדםליוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(,בעדהתקופה
תום עד או הקובעת התקופה מתום יאוחר ולא הקובעת,
המאוחר לפי לגביו, שנקבע הקובע מהתאריך חודשים 12

מביניהם-

)ב( 7ו1כךשבמקוםסעיףקטן יקראואתסעיף )1(
יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכוםדמי ")ב(
האבטלהליוםלאיעלהעלסכוםהשווהלשכר

הממוצעמחולקב־25ע";

יקראואתסעיף172כךשהמילים"מכלתקופה )2(
שלארבעהחודשיםרצופים"-לאייקראוע";

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

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

בסעיף320)ח(,המילים"לדמיאבטלהאו"-לאייקראוע )ו(

לסעיף 179יד המוצע

בהמשךלהטבהשניתנהלמצוייםבהכשרהמקצועית
בתיקוןמס'ו21,מוצעלהאריךאתביטולההפחתהבשיעור
הביטוח בחוק כיום הקיימת האבטלה, בדמי 30% של
כדי מקצועית, בהכשרה הנמצאים למובטלים הלאומי
להמשיךולעודדמובטליםהזקוקיםלהכשרהמקצועית

גםבתקופההקובעתע

לסעיף 179ט המוצע

מוצעלהאריךשתיהטבותשניתנובתיקוןמס'ו21
למובטליםשהתאריךהקובעלגביהםהיהלפנייוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(,כלומרשהיוזכאיםלימי
אבטלהבתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה,בעדימים

שעדתוםהתקופההקובעתאועדתוםשנתהאבטלהלגבי
כלמובטל,לפיהמאוחרמביניהםעראשית,מוצעלבטלאת
הגבלתסכוםהאבטלההקיימתבעבורכליוםמעלהיום
שנית, הביטוחהלאומיע 7ו1לחוק בסעיף כאמור ה־125,
מוצעלבטללגבימובטליםכאמוראתתקופתההמתנה
בתחמשתהימיםהקיימתאחתלארבעהחודשיםרצופים,

כקבועבסעיף172לחוקהביטוחהלאומיע

לפסקאות )4( עד )6(

בתיקוןמס'ו21נקבעוהוראותשלפיהןיראואתדמי
האבטלהכהכנסתעבודהלענייןקצבאותנכותכללית,
ובהתאם ומזונות, הכנסה הבטחת שאירים, ותיק, אזרח
לכךיקוזזוקצבאותאלהבדומהלקיזוזשלשכרעבודה,
ולאקיזוזבשלדמיהאבטלהכפישהיהבעבר)קיזוזמקל(ע

מוצעלהאריךהטבהזועדתוםשנת2021ע
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אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבעדכלגמלהצעשיפוי
אותוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980)בחוקזה-חוק5ע
הבטחתהכנסה(,כךשבסעיף12)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

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

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

סעיפים238,195ו־320לחוקהעיקריכנוסחםבסעיף3)צ(עד)ו(לחוקזהיחולועל )ב(
גמלתאזרחותיק,גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוח
הלאומיבעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבת
התשפ"ב)31בדצמבר2021(,ואולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראות

הסעיפיםהאמוריםכנוסחםבחוקזהע

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובסעיף5לחוקזהיחולעלגמלההמגיעהלפיהחוק )ג(
האמוראועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972צ,
המשולמיםבעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבת

התשפ"ב)31בדצמבר2021(ע

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבעדכלגמלהצע
אותוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותהחוקהעיקריכנוסחובחוקזהע

שיפוי

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980)בחוקזה-חוק5ע
הבטחתהכנסה(,כךשבסעיף12)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעה

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

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

סעיפים238,195ו־320לחוקהעיקריכנוסחםבסעיף3)צ(עד)ו(לחוקזהיחולועל )ב(
גמלתאזרחותיק,גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוח
הלאומיבעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבת
התשפ"ב)31בדצמבר2021(,ואולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראות

הסעיפיםהאמוריםכנוסחםבחוקזהע

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובסעיף5לחוקזהיחולעלגמלההמגיעהלפיהחוק )ג(
האמוראועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-1972צ,
המשולמיםבעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבטבת

התשפ"ב)31בדצמבר2021(ע

שנחקקו הקודמים לתיקונים בדומה כי מוצע  סעיף 4
לנפגעי שניתן הסוציאלי מהמענה כחלק 
ההתפרצותוההתפשטותשלנגיףהקורונה,ישפהמשרד
האוצראתהמוסדלביטוחלאומיעלהעלויותשלהתיקונים

בהצעתחוקזוע

,195 בסעיפים המוצעים לתיקונים בהמשך  סעיף 5
238ו–320)ח(לחוקהביטוחהלאומילענייןביטול 
)ו(להצעת 3)צ(עד קיזוזכפלהקצבאות,כאמורבסעיף
החוק,מוצעלהאריךגםאתהוראתהשעהלענייןזהבחוק

הבטחתהכנסה,התשמ"א-1980,עדתוםשנת2021ע

תהיה המוצע החוק של תחילתו כי מוצע  סעיף 6
עםסיוםההטבותשניתנובתקופתההתמודדות 
עםנגיףהקורונה,כלומרמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי
2021(עלענייןההוראותהנוגעותלביטולקיזוזכפלקצבאות,
הלאומיובחוקהבטחתהכנסה, המצויותבחוקהביטוח
נקבעכיהןיעמדובתוקפןמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1
ביולי2021(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(ע

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התש"ף,עמ'87ע 3

ס"חהתשל"ב,עמ'87ע צ
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