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  1החוק לפי אבטלה

 

 
 )2009במרס  16( ט"התשס באדרכ'  ביום בירושלים ונחתם שנערך

  

  :בין

 סגן החשב ,גבאי אבי ידי על הממשלה), המיוצגת - ישראל (להלן מדינת בשם ישראל ממשלת
  האוצר משרד מטעם, הכללי סגן החשב, סייג וסיגלית, הכללי

 אחד מצד

  לבין:

 ידי ועל לאומי לביטוח המוסד חשב ברף אבי ידי על המיוצג המוסד), - להלן( לאומי לביטוח המוסד
 המנהלת, דומיניסיני אסתר ידי גמלאות) ועל (המוסד של הכללית סגנית המנהלת, שרייבמן אילנה
 המוסד של הכללית

 שני מצד

  

  

 במשק למיתון הגורם ,עולמי כלכלי משבר עקב מורכב כלכלי למצב נקלעה ישראל ומדינת הואיל
 שיעור על זה ובכלל העבודה שוק על משמעותיות האמור השפעות ולמצב והואיל הישראלי,
  ,בו המועסקים

  

 תשלום של בדרך לסייע הממשלה במשק, ברצון מועסקים הבלתי בשיעור הגידול ועקב והואיל
- , התשנ"המשולב] הלאומי [נוסח הביטוח חוק לפי אבטלה זכאים לדמי שאינם למובטלים גמלה
 ,להלן זה בהסכם המפורטים בתנאים החוק), - (להלן 1995

  

 9בסעיף   האמורים התנאים שנתמלאו לאחר, זה הסכם לפי גמלה לשלם מוכן והמוסד והואיל
 לחוק;

  

  כדלקמן: הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא  . 1

  

 -  זה בהסכם  . 2

 לחוק; 158 בסעיף כהגדרתם - "  קובע ו"תאריך "מבוטח"

 כמשמעו אבטלה ביטוח לענף ביטוח דמי אדם בעד שולמו שבה תקופה -" אכשרה "תקופת
 .לחוק ז' בפרק

  

                                                           
  .3037, התשס"ט, עמ' 5933פורסם בי"פ   . 1



 אלה: כל בו שהתקיימו למבוטח ישולמו זה הסכם לפי אבטלה דמי   .3

 ;זה הסכם לפי אבטלה לדמי הבקשה הוגשה שבעדו בחודש שנים 25 לו ) מלאו1(

 מאלה: אחד בו שהתקיים מובטל למעט, לחוק 163בסעיף  כמשמעותו מובטל ) הוא2(

 ;לכך הצדקה שהיתה בלי מרצונו עבודתו את הפסיק הוא (א) 

 אשר הגופני,  כושרו ואת הבריאותי מצבו את התואמת עבודה כל לקבל סירב (ב) הוא
 כאמור; סירב שבו בחודש - שירות התעסוקה ידי על לו הוצעה

 אכשרה תקופת צבר שלא מחמת רק לחוקז'  פרק לפי אבטלה לדמי זכאי אינו ) הוא3(
 לחוק;א 161בסעיף  כמשמעה

 :להלן כמפורט, פלונית אבטלה תקופת אכשרה, לגבי תקופת הוא צבר) 4(

 לתאריך שבתכוף הימים 540 בתוך אבטלה ביטוח דמי שולמו שבעדם ימים 270(א) 
 הקובע;

 הימים 540בתוך  אבטלה ביטוח דמי שולמו שבעדם ימים 194 - יום שכיר המבוטח (ב) היה
 הקובע; לתאריך שבתכוף

  .המחויבים לחוק, בשינויים 162-ג ו- (ב) ו161סעיפים  יחולו זו פסקה לעניין

  

 לדמי זכאי היה לו, אילו משתלם שהיה בשיעור ישולמו זה, הסכם לפי לזכאי אבטלה דמי  . 4
 .לחוק ז' פרק לפי אבטלה

  

 היותר: לכל שלהלן, הימים מספר למשך לזכאי ישולמו זה הסכם לפי אבטלה דמי  . 5

כמשמעותם   בו תלויים שלושה וישנםשנים  35או שמלאו לו  שנים 45  לו מלאו אם - 87) 1(
  לחוק; 247בסעיף 

 35), או אם טרם מלאו לו 1מתקיים בו האמור בפסקה (שנים ולא  35אם מלאו לו  -  69) 2(
 לחוק; 247שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 

 );2שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה ( 35שנים, טרם מלאו לו  28אם מלאו לו  - 50) 3(

 שנים; 28אם טרם מלאו לו  - 34) 4(

 .הגמלה לו משתלמת שבעדו בחודש -זה, "מלאו לו"  בסעיף

  

 .זה הסכם לפי זכאי על יחולו לחוק, 177-, ו175, 172סעיפים   . 6

  

7 .  

 המרכזית הלשכה פרסמה שבו החודש שלאחר בחודש 1 -ב, זה הסכם של תחילתו) א(
), התחילה יום - להלן( 7.5% על העולה מועסקים בלתי שיעור לראשונה לסטטיסיטיקה

 יותר ולא, כאמור 7.5%- מ, במשק מועסקים הבלתי שיעור פחת שבו החודש תום עד ותוקפו
  .התחילה מיום חודשים 12 תום מעד

 הבלתי שיעור מפורסם שבו במועד החל תחול, זה הסכם לפי אבטלה לדמי זכאות כי יובהר) ב(
  .האמור השיעור מפורסם שבעדו במועד ולא), א( בסעיף קטן כאמור מועסקים

 במועד גם זה הסכם לפי לפעול המוסד רשאי), ב(-ו) א( קטנים בסעיפים האמור אף על) ג(
 במוסד הכללית והמנהלת האוצר במשרד התקציבים על אם הממונה, התחילה מיום מוקדם
 לדמי זכאות זה במקרה יובהר כי; 7.5% על עלה במשק מועסקים הבלתי שיעור כי ראו

 שיעור כי כאמור ייקבע שבו החודש שלאחר בחודש 1-ב החל תחול, זה הסכם לפי אבטלה
  .7.5% על עלה הבלתי מועסקים



  

8 .  

 החלק לרבות זה הסכם לפי הוצאה כל למוסד תחזיר, האוצר משרד באמצעות, הממשלה) א(
 - להלן( בפועל שהיו כפי זה הסכם מביצוע הנובע המוסד המינהליות של מההוצאות היחסי

  ).המינהליות ההוצאות

 של תחילתו שלאחר הראשון בחודש החל, חודש כל של בתחילתו לממשלה יגיש המוסד) ב(
 לו שנגרמו זה הסכם לפי התשלומים ביצוע עקב בפועל של ההוצאות מפורט חשבון, זה הסכם
  .החשבון הוגש שבו לחודש שקדם בחודש

 30 בתוך זה הסכם לפי התשלומים לביצוע שהוציא הסכומים את למוסד תשלם הממשלה) ג(
 ימים 30 בתוך התשלום למוסד שולם לא); ב( קטן בסעיף החשבון כאמור הגשת מיום ימים
 מהמועד לשנה 4% של למדד בשיעור צמודה וריבית הצמדה הפרשי לתשלום ייווספו כאמור
  .בפועל התשלום יום עד לתשלום המיועד

  

  החתום על הצדדים באו ולראיה

  

____________ ____________ ________ _________________ _____________ 
 אסתר דומיניסיני  אילנה שרייבמן  אבי ברף  סיגלית סייג  אבי גבאי

 המנהלת הכללית סגנית המנהלת הכללית  חשב סגן החשב הכללי סגן החשב הכללי

  המוסד לביטוח לאומי  משרד האוצר

  

  


