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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 230( )נגיף הקורונה החדש - 
הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםט'בניסןהתשפ"ג)ע3במרסעצ
2023()להלן-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,

התשנ"ה-995עע)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,כך:

"ולעניין בסופהיבוא ממשלחיד", מעבודהאו "הכנסה 95ע,בהגדרה בסעיף )ע(
סעיפים200,ע20ו–202-גםהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתםבסעיף58ע";

בסעיף238,בהגדרה"הכנסה",בסופהיבוא"ויראוהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתם )2(
בסעיף58עכהכנסהמעבודהאוממשלחיד";

בסעיף320)ח(,המילים"לדמיאבטלהאו"-לאייקראוצ )3(

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבעדכלגמלהאו2צשיפוי
תוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותחוקהביטוחהלאומיכנוסחןבחוקזהצ

Novel(עלרקעהתפשטותנגיףהקורונההחדש  כללי
נגיף - )להלן )Coronavirus 9ע20 - nCoV 
לשיעורי שהביא הכלכלי והמשבר בישראל הקורונה(
אבטלהגבוהים,תוקןחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
הביטוחהלאומי(,במסגרת חוק )להלן- התשנ"ה-995ע
הוראת - החדש הקורונה )נגיף הלאומי הביטוח חוק
6ע2()הוראותמיוחדותלענייןביטוח שעה-תיקוןמס'
ולאחר 6ע2(, מס' תיקון - )להלן אבטלה(,התש"ף-2020
מכןבמסגרתחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'225והוראת
225(,והורחבו שעה(,התשפ"א-ע202)להלן-תיקוןמס'
במסגרתועילותהזכאותלדמיאבטלהכךשנפרשהרשת
ביטוחהאבטלההנוגעתלמבוטחיםנוספיםשלאהיוזכאים

קודםצ

במסגרתתיקוןמס'225,שהחליףאתהוראתהשעה
שנקבעהבמסגרתתיקוןמס'6ע2,נקבעכיתוקפהשלהוראת
השעההואעדיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)ע3במרס2022(,
והיאתחולעלגמלאותהמגיעותבעדהתקופהשמיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)עביוליע202(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
)ע3בדצמברע202(צבתיקוןנקבעכיבמהלךהתקופהכאמור
יד ממשלח או עבודה כהכנסת האבטלה דמי את יראו
לענייןקצבאותנכותכללית,אזרחותיק,שאירים,הבטחת
הכנסהומזונות,ובהתאםלכךיקוזזוקצבאותאלהבדומה
לקיזוזשלשכרעבודהולאייעשהקיזוזבשלדמיהאבטלה

כפישהיהבעבר)קיזוזמקל(צ

מכיווןשהשלכותיהשלהתפשטותנגיףהקורונהטרם
חלפו,מוצעלקבועמחדשאתהוראתהשעהבענייןהגדרת
דמיהאבטלהכהכנסהמעבודהאוממשלחיד,לתקופה
נוספתשלשנה,החלביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר
2022(עדיוםט'בניסןהתשפ"ג)ע3במרס2023(ותוקפןשל

ההוראותכאמורבחוקזהיהיהמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב
)עבינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)ע3בדצמבר2022(

)להלן-התקופההקובעת(צ

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 1   

סעיפים95עו־238לחוקהביטוחהלאומיקובעים 
כיהכנסהשמקורהבדמיאבטלההיאהכנסהשישלהביאה
בחשבוןבמלואהלצורךחישובהזכאותלגמלאותנכות

כללית,אזרחותיקושאיריםצ

מוצעלקבועבסעיפיםאלהכייראואתדמיהאבטלה
כהכנסהממשלחידאומעבודהבתקופההקובעת,לצורך
ותוספת שיעורה כללית, נכות לקצבת זכאות קביעת
תלוייםאולצורךקביעתזכאותלקצבתאזרחותיקוקצבת

שאיריםושיעורןצ

לפסקה )3(

סעיף320לחוקהביטוחהלאומיקובעאיסורעלכפל
גמלאותצסעיףקטן)ח(שבוקובעכימבוטחתהזכאיתלדמי
אבטלהבעדחודשמסוים,ובאותוהחודשהיאזכאיתגם

לקצבתאזרחותיק,תשולםלההגמלההגבוההשבהןצ

מבוטחת תוכל הקובעת בתקופה כי לקבוע מוצע
לקבלהןקצבתאזרחותיקוהןדמיאבטלה,בכפוףלמבחן

ההכנסותהקבועבפרקי"אלחוקהביטוחהלאומיצ

הקודמים לתיקונים בדומה כי לקבוע מוצע  סעיף 2
שנחקקוכחלקמהמענההסוציאלישניתןלנפגעי 
ההתפרצותוההתפשטותשלנגיףהקורונה,ישפהמשרד
האוצראתהמוסדלביטוחלאומיעלהעלותשלהתוספות
המשתלמותלפיהוראותחוקהביטוחהלאומיכנוסחןבחוק

זהצ

ס"חהתשנ"ה,עמ'0ע2;התשפ"ב,עמ'253צ ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



397 הצעותחוקהממשלה-90צע,א'בשבטהתשפ"ב,2022צעצ3

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-980ע2)להלן-חוק3צ
הבטחתהכנסה(,כךשבסעיף2ע)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף58עלחוקהביטוח,בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבת )6("
התשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)ע3בדצמבר2022(צ"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקוןמס'

225והוראתשעה(

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'225והוראתשעה(,התשפ"א-ע3202-צצ

פסקאות)צ(עד)6(לסעיף3-יימחקו; )ע(

סעיףצ-בטל; )2(

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לסעיף8-בטליםצ )3(

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(צ5צתחילהותחולה )א(

סעיפים95ע,238ו–320כנוסחםבסעיףעלחוקזה,יחולועלגמלתאזרחותיק,גמלת )ב(
שאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוחהלאומיבעדהתקופה
שמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)ע3בדצמבר2022(,
ואולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמוריםכנוסחם

בחוקזהצ

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובסעיף3לחוקזה,יחולעלגמלההמגיעהלפיהחוק )ג(
האמוראועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-972עצ,
המשולמיםבעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבת

התשפ"ג)ע3בדצמבר2022(צ

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-980ע2)להלן-חוק3צ
הבטחתהכנסה(,כךשבסעיף2ע)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעה

דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף58עלחוקהביטוח,בעדהתקופהשמיוםכ"חבטבת )6("
התשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)ע3בדצמבר2022(צ"

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'225והוראתשעה(,התשפ"א-ע3202-צצ
הלאומי)תיקוןמס'

225והוראתשעה( פסקאות)צ(עד)6(לסעיף3-יימחקו; )ע(

סעיףצ-בטל; )2(

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(לסעיף8-בטליםצ )3(

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(צ5צ תחילהותחולה)א(

סעיפים95ע,238ו–320כנוסחםבסעיףעלחוקזה,יחולועלגמלתאזרחותיק,גמלת )ב(
שאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוחהלאומיבעדהתקופה
שמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)ע3בדצמבר2022(,
ואולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמוריםכנוסחם

בחוקזהצ

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובסעיף3לחוקזה,יחולעלגמלההמגיעהלפיהחוק )ג(
האמוראועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-972עצ,
המשולמיםבעדהתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר2022(עדיוםז'בטבת

התשפ"ג)ע3בדצמבר2022(צ

הכנסה, הבטחת לחוק ו־2עב 2עא 2ע, סעיפים  סעיף 3
התשמ"א-980ע,החליםגםעלחוקדמימזונות 
הכנסה כי קובעים התשל"ב-972ע, תשלום(, )הבטחת
מעבודהשלזכאיהבטחתהכנסהאודמימזונותאינה
מובאתבחשבוןבמלואה,וזאתבהתאםלתאהמשפחתי

וגילוצ

בחשבון מובא שאינו הסכום בדבר אלה הוראות
ושיעורהניכוימהכנסהמעבודה,אינןחלותעלדמיאבטלהצ

האבטלה דמי את יראו כי לקבוע מוצע משכך
המשתלמיםבעדהתקופההקובעתכהכנסהמעבודהאו

ממשלחידצ

במסגרתתיקוןמס'225לחוקהביטוחהלאומי  סעיף 4
עד הוא השעה הוראת של תוקפה כי נקבע 
2022(,והיאתחול )ע3במרס יוםכ"חבאדרב'התשפ"ב
בתמוז כ"א שמיום התקופה בעד המגיעות גמלאות על
)ע3 ע202(עדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב )עביולי התשפ"א
בדצמברע202(צמאחרשמוצעלקבועאתאותןההוראות
בהוראתשעהחדשהלתקופהקובעתנוספת,וכדיליצור

אחידותביןהוראותהשעה,מוצעלמחוקאתההוראות
שמוצעלקובעןבחוקזה,מתיקוןמס'225האמורצ

של התחולה במועדי רציפות ליצור כדי  סעיף 5
הוראתהשעהבתיקוןמס'225,מוצעלקבועכי 
תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)עבינואר

2022(צ

ו–320 238 95ע, סעיפים כי לקבוע מוצע כן כמו
גמלתאזרחותיק, יחולועל זה, לחוק ע בסעיף כנוסחם
גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוק

הביטוחהלאומיבעדהתקופההקובעתצ

הסעיפים בהוראות יהיה לא כי לקבוע מוצע עוד
המוצעיםכדילהפחיתמשיעורהגמלהשלזכאי,שאילולא

התיקוןהמוצעשיעורגמלתוהיהגבוהיותרצ

כנוסחו הכנסה הבטחת חוק כי מוצע כך על נוסף
בסעיף3לחוקזה,יחולעלגמלההמגיעהלפיהחוקהאמור,
אועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,

התשל"ב-972ע,המשולמיםבעדהתקופההקובעתצ

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"ב,עמ'256צ 2

ס"חהתשפ"א,עמ'צ35צ 3

ס"חהתשל"ב,עמ'87צ צ
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