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ההתמודדות עם הקורונה בישראל

ובOECD-

בישראל – תשלום דמי אבטלה ומענקים למקבלי קצבאות,
ברוב מדינות המערב – סיוע למעסיקים לשמירת מקומות העבודה
ד"ר ז'ק בנדלק
כדי להתמודד עם משבר הקורונה ולצמצם את נזקיו החברתיים-כלכליים ,מדינות המערב מסייעות
לעובדים לשמור על מקום עבודתם ולהבטיח למשפחות הכנסה מינימלית .חלק מהצעדים הננקטים
עושים שימוש במערכת הביטחון הסוציאלי.
נסקור להלן את עיקר הצעדים שנקטו כל  36המדינות החברות בארגון ה OECD-בתחום הביטחון
הסוציאלי( 1נכון ליום  14באפריל  .)2020חלקם כבר הופעלו ואחרים בתהליך יישום או חקיקה.

 אפשר לזהות  12צעדים עיקריים שהמדינות נוקטות בהתמודדות עם המשבר ולחלקם
לשלושה סוגים עיקריים :סיוע למעסיקים ,מענקים מיוחדים ושימוש במערכת
אבטלה.


מסלול מס'  : 1סיוע למעסיקים
 .1סבסוד הוצאות שכר למעסיקים:
אוסטרליה ,אוסטריה ,דנמרק ,יפן ,הולנד ,אירלנד ,אנגליה.
 .2שימוש מורחב בחופשת מחלה:
קנדה ,צרפת ,אנגליה ,שווייץ ,אסטוניה ,ליטא.
 .3דחייה או הנחה בתשלום דמי ביטוח:
איטליה ,צרפת ,שוודיה ,יפן ,אוסטריה ,בלגיה ,יוון ,פורטוגל.



מסלול מס'  :2מענקים מיוחדים
 .4קצבה ספציפית לקורונה:
אירלנד ,קנדה.
 .5מענקים ישירים:
אוסטרליה ,איטליה ,קנדה ,ארה"ב.
 .6פיצוי לעצמאים על אובדן הכנסות:
ישראל ,אוסטרליה ,בלגיה ,צ'כיה ,דנמרק ,איטליה ,לוקסמבורג ,ספרד ,אנגליה.
 .7מענק מיוחד למקבלי קצבאות מסוימות:
ישראל ,אוסטרליה ,קנדה ,איסלנד ,קוריאה.
 .8סיוע למשפחות עם ילדים שנאלצות להישאר בבית:
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אוסטריה ,איטליה ,נורווגיה ,פולין ,סלובניה.


מסלול מס'  :3שימוש במערכת ביטוח אבטלה
 .9הכרה ב"אבטלה חלקית" (או "עבודה חלקית") ופיצוי העובדים על צמצום הכנסה:
צרפת ,אוסטריה ,גרמניה ,יוון ,איסלנד ,לוקסמבורג ,ספרד.
 .10הרחבת קצבת האבטלה הקיימת:
ישראל ,אוסטרליה ,בלגיה ,דנמרק ,נורווגיה ,שוודיה ,שווייץ.
 .11דמי אבטלה לעצמאים:
פינלנד ,איסלנד.
 .12דמי אבטלה או פיצוי מיוחד לעובדים בחופשה ללא תשלום:
ישראל ,צ'ילה ,צ'כיה ,יפן.

 נמצא קשר הדוק בין רמת נדיבות מערכת הביטחון הסוציאלי של המדינה לבין בחירת
המסלול המועדף להתמודדות עם משבר הקורונה.
מהשוואה בין ההוצאה הציבורית לרווחה לבין בחירת המסלול העיקרי להתמודדות עם משבר
הקורונה עולה ,כי יש קשר הדוק בין רמת הנדיבות של מערכת הביטחון הסוציאלי לבין הצעדים
שנקטה המדינה (ממוצע ההוצאה הציבורית לרווחה 2במדינות המפותחות היה ב20.1% 2018-
מהתמ"ג אך היו הבדלים ניכרים בין  36מדינות הארגון – ר' נספח).


המדינות שהוצאותיהן לרווחה גבוהות מממוצע ה OECD-בחרו בעיקר במסלול מס' ( 1סיוע
למעסיקים לשמירת מקומות עבודה) – כגון צרפת ,אוסטריה ,דנמרק ובלגיה.



המדינות שהוצאותיהן לרווחה קרובות לממוצע ה OECD-נוטות להעדיף את מסלול מס' 2
(מענקים מיוחדים לאוכלוסיות החלשות) – כגון אנגליה ,אוסטרליה ,ארה"ב וקנדה.



המדינות שהוצאותיהן לרווחה נמוכות מהממוצע נתנו עדיפות לצעדים שבמסלול מס' 3
(תשלום דמי אבטלה)– כגון ישראל ,איסלנד ,טורקיה וצ'ילה.

 ישראל עושה שימוש נרחב במערכת הביטוח הלאומי ,תוך מעבר מתשלום דמי אבטלה
לתשלום מענקים.
רוב מדינות המערב נקטו עד כה פעולות לעידוד החזרת העובדים למקום עבודתם .סבסוד שכר למשל
(מסלול מס'  )1מאפשר העסקה חלקית של העובדים במקום להוציאם לחל"ת או לפטרם ומבטיח
בכך שמירה על מקומות העבודה וחזרה אליהם בסוף המשבר.
ישראל לעומת זאת השתמשה במערכת הביטחון הסוציאלי ,תוך מעבר מתשלום דמי אבטלה (מסלול
מס'  )3ותשלום מענקים מיוחדים לאוכלוסיות החלשות (מסלול מס' .)2
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עם התפרצות המגפה – סיוע לעובדים שכירים באמצעות הקלות בתנאי הזכאות לדמי
אבטלה:
 מי שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ל 30-יום ויותר או פוטר בעקבות הקורונה –
זכאי לדמי אבטלה.
 מי שמיצה את זכאותו עד  – 1.3.20ישולמו לו אוטומטית דמי אבטלה עד  ,30.4.20כל עוד
לא הסתיימה לו שנת האבטלה.
 מי שצבר  6חודשי עבודה לפחות מ 18-החודשים שלפני האבטלה – זכאי למחצית מימי
האבטלה (במקום  12מ 18-חודשים).



בהמשך ,הורחב השימוש במערכת הביטוח הלאומי לתשלום מענקים:
 לשכיר בן  67או יותר שפוטר או הוצא לחל"ת מ 1.3.2020-ואילך – שני מענקים של
 4,000-1,000ש"ח (הסכום נקבע על-פי ההכנסה; המענקים שולמו בעבור מרץ ואפריל).
 בעבור כל ילד שטרם מלאו לו  18והיה זכאי באפריל לקצבת ילדים – מענק של  500ש"ח
(עד  4ילדים למשפחה).
 לאזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות ,הבטחת הכנסה ומזונות – מענק של  500ש"ח.
למקבלי אחת הקצבאות האלה לפחות – סיעוד ,שירותים מיוחדים ,השלמת הכנסה –
תוספת של  450ש"ח (ובסך הכל  950ש"ח).



מענקים לעובדים עצמאים שאינם מבוטחים בביטוח אבטלה אך נפגעו כלכלית מהמשבר –
משולמים באמצעות משרד האוצר.

במקרה שמשבר הקורונה יתארך ואף יחמיר ,יהיה אפשר להרחיב את השימוש במערכת הביטחון
הסוציאלי בכלל ובביטוח אבטלה בפרט ,לדוגמה:
 הכרה בעבודה חלקית או מופחתת כאבטלה חלקית המקנה זכאות לדמי אבטלה.
 צמצום נוסף של תקופת אכשרה.
 ביטול ימי המתנה לתחילת תשלום דמי אבטלה (כיום  5ימים).
 הארכת התקופה המרבית לתשלום דמי אבטלה (כיום בין  50ל 175-יום לפי גיל ומספר
תלויים) תקופה קצרה במיוחד לעומת רוב מדינות ה.)OECD-
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התמודדות מערכות הביטחון הסוציאלי עם נגיף הקורונה במדינות הOECD-
מעודכן ליום 14.4.2020
סיוע לעצמאים/עסקים
סיוע לשכירים/מעסיקים
תשלום בסך  $ 1,500לשבועיים לכל עצמאי בעל מחזור
המדינה תעביר למעסיק תשלום בסך  1,500דולר
שנתי של פחות ממיליארד דולר ושמוכיח ירידה של 30%
אוסטרלי לשבועיים עבור כל עובד בתנאי שהוא ממשיך
במחזור יחסית לחודש מקביל לשנה הקודמת (עסקים עם
להעסיק אותו ומשלם לו שכר עבודה של לפחות
מחזור גבוה ממיליארד דולר חייבים להראות ירידה של
 $1,500לכל שבועיים.
 50%לפחות במחזור ).

אבטלה חלקית :המדינה תשלם חלק משכרם של
השכירים במשרה מלאה שנאלצים לעבוד במשרה
חלקית ( 10-90%מאובדן הכנסה לפי גובה השכר).

דחיית תשלומי חובה ב 4-חודשים.
קיים ביטוח אבטלה לעצמאים.
בתנאים מסוימים (ירידה בהכנסות) ,עצמאים מקבלים
מענק של עד  6,000אירו לשלושה חודשים.

סיוע למשקי בית/אחר
תוספת זמנית של הגמלה להבטחת הכנסה
בסך  $550לכל שבועיים .התוספת
( )Coronavirus supplementתשולם
למשך שישה החודשים.
מקבלי קצבאות אחרות (כולל אבטלה)
יקבלו מענק של  $750שישולם פעמיים.
המדינה תשלם שליש משכרו של העובד
הורה ילד עד גיל  ,14שנאלץ להישאר בבית
בעקבות סגירת בתי הספר.

דחיית תשלומי דמי ביטוח של החודשים פברואר עד אפריל.

בלגיה

המדינה תשלם שליש משכרם של העובדים עם ילדים
מתחת לגיל  14שנאלצים להישאר בבית בעקבות
סגירת בתי הספר.
התפרצות הקורונה מוכרת כגורם ל"אבטלה זמנית עקב
כוח עליון" :דמי אבטלה משולמים ללא תקופת אכשרה,
גובה התשלום עלה מ 65%-ל 70%-השכר האחרון ,עם
תוספת מיוחדת של  5.63אירו ליום אבטלה

העצמאים שנאלצו להפסיק את פעילותם זכאים ל"מענק
גישור" ( )bridging rightבסך  1,291.69אירו לחודש
( 1,614.10אירו אם יש להם בני משפחה תלויים).
דחיית תשלום דמי הביטוח בגין מחצית השנה הראשונה
של  2020עד אמצע דצמבר.

קנדה

עידוד מעסיקים :סבסוד שכר למעסיק בגובה 75%
השכר למשך  3חודשים (רטרואקטיבית מ 15-במרץ).

מענקים נוספים לפי אזורים/ערים.
מענק החירום בסך  2,000דולר לחודש (עד ארבעה
חודשים) לעצמאים שאיבדו את הכנסותיהם.

מענק החירום ( Canada Emergency Response
 )Benefitבסך  2,000דולר לחודש (עד ארבעה
חודשים) לשכירים שאיבדו את הכנסותיהם.
ביטול תקופת המתנה (שבוע) לקבלת דמי מחלה.
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משקי בית עם הכנסה נמוכה יקבלו תוספת
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מדינה
צ'ילה

סיוע לשכירים/מעסיקים
דמי אבטלה לשכירים שהוצאו בחופשה ללא תשלום.

סיוע לעצמאים/עסקים
דחיית תשלומי חובה ב 3-חודשים.

צ'כיה

עובדים בחל"ת בהחלטת הממשלה יקבלו פיצוי בגובה
מולאו שכרם כאשר המעסיק יקבל מהמדינה החזר
בשיעור של  80%משכרם.

העצמאים שיוכיחו כי הם נפגעו כלכלית בגלל הקורונה
יקבלו סיוע פיצוי חד פעמי של  800( CZK 25,000אירו)
פטור ממס.

המדינה משלמת  60%משכרם של העובדים הנמצאים
בבידוד ( 14יום).

העצמאים הנמצאים בבית כדי לטפל בילדים (עקב סגירת
בתי הספר) יקבלו פיצוי על אובדן הכנסות בסך CZK 424
ליום (עד  31יום ,מקסימום  500אירו).

דנמרק

אסטוניה

פינלנד

שכירם הנמצאים בבית כדי לטפל בילדים בגילאי  6עד
( 13עקב סגירת בתי הספר) יקבלו פיצוי על אובדן
הכנסות בשיעור  60%משכרם.
הסכם משולש סיוע לעובדים בסכנת פיטורים :בחברות
בסיכון לפטר  30%מהעובדים (או מינימום  50איש),
הממשלה תכסה  75%משכרם (מקסימום 4,000
אירו),בתנאי שהחברה מבטיחה לא לפטר אף עובד
מסיבות כלכליות .המעסיק יצטרך לכסות את 25%
הנותרים כדי להבטיח שעובדים יוכלו לשמור על מלוא
שכרם.

דחיית תשלומי דמי ביטוח ב 6-חודשם.
עצמאים ופרילנסרים שאיבדו יותר מ 30%-מהכנסותיהם
יקבלו מענק בגובה  75%מהאובדן ועד  3,100אירו לחודש
במשך  3חודשים.

דמי אבטלה לשכירים ישולמו ללא שום תנאי של תקופת
אכשרה וחיפוש עבודה.
ביטול תשלומי דמי ביטוח עבור הרבעון הראשון של .2020
דמי אבטלה לשכירים עד  70%מהשכר הקודם
(מקסימום  1,000אירו לחודש) שעובדים בחברות עם
ירידה של לפחות  30%במחזור ,ואשר הפחיתו את שכר
העובדים ב 30%-לפחות (למשך חודשיים).
דמי מחלה ישולמו על ידי המדינה וללא ימי המתנה
(במקום  3ימי המתנה) ממרץ עד מאי.
דחיית חלקו של המעסיק בתשלום דמי ביטוח ב3-
חודשים.

עצמאים ופרילנסרים זכאים לדמי אבטלה ,תקופת ההמתנה
לדמי אבטלה ( 5ימים) בוטלה.
דחיית תשלומי חובה ב 3-חודשים.
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סיוע לעצמאים/עסקים
סיוע לשכירים/מעסיקים
שכירים ב"אבטלה חלקית" יקבלו פיצוי של  84%מאובדן מענק חד פעמי לעצמאים ועסקים קטנים הסובלים מירידה
חדה במחזור ,בסך  1,500אירו .סיוע נוסף בסכום אחיד של
ההכנסה (שכר נטו) ,המעסיקים מתחייבים להחזיר
 2.000אירו לעסקים על סף פשיטת רגל עם לפחות עובד
אותם במשרה מלאה בתום המשבר.
אחד.
ימי מחלה ללא המתנה (במקום  3ימי המתנה).
ימי מחלה ללא המתנה (במקום  3ימי המתנה).
מעסיקים שלפחות  10%מכוח אדם נאלצים לצמצם את
שעות עבודתם :השכירים ב"עבודה מופחתת" יקבלו
מהמדינה פיצוי של  60%מאובדן ההכנסה.
דחיית כל תשלומי חובה של .2020
שכירים ב"אבטלה חלקית" יקבלו פיצוי מלא על אובדן
ההכנסה.
המדינה תשלם  70%משכר העובדים ב"אבטלה
חלקית" אם פעילות המעסיק ירדה בלפחות .15%
תקופת התשלום לדמי לידה הוערכה עד לסוף המשבר.
הקטנת שיעורי דמי הביטוח עבור שכירים ודחיית
תשלום עד סוף יוני .2020
פיצוי בגובה  75%מהשכר לעובדים בעבודה חלקית
ולמובטלים.
סבסוד זמני למעסיקים בגובה  70%שכר העובדים (עד
לסכום מרבי של  410אירו לשבוע) כדי לעודד אותם
להמשיך להעסיק את עובדיהם.

דחיית כל תשלומי חובה.
תמיכה ישירה לעצמאים ועסקים קטנים (עם פחות מ10-
עובדים) של עד  15,000אירו בהתאם לירידה
בהכנסותיהם.

סיוע למשקי בית/אחר

החל מה 1-באפריל ובמשך שישה חודשים,
הקלה בתנאי הזכאות להבטחת הכנסה
למשפחות שאיבדו את מקור פרנסתן (לא
יילקחו בחשבון נדל"ן ונכסים פיננסיים).

דחיית כל תשלומי חובה של .2020
דחיית תשלומי חובה ב 4-חודשים.
דחיית תשלומי חובה עד סוף יוני .2020

קיים דמי אבטלה לעצמאים.
דחיית כל תשלומי חובה.
עצמאים שאבדו את הכנסותיהם בשל הקורונה יקבלו
"קצבת אבטלת מגפה" בסך  350אירו לשבוע.

שכירים שאבדו את עבודתם בשל הקורונה יקבלו
"קצבת אבטלת מגפה" ( COVID-19 Pandemic
 )Unemployment Paymentבסך  350אירו לשבוע.
ימי מחלה ללא המתנה (במקום  6ימי המתנה).
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תוספת חד פעמית לקצבת ילדים.

המוסד לביטוח לאומי
מנהל מחקר ותכנון
מדינה
ישראל

National Insurance Institute
Research and Planning

סיוע לשכירים/מעסיקים
תשלום דמי אבטלה לשכיר שיצא לחופשה ללא תשלום
(עד גיל  )67וצבר תקופת אכשרה של לפחות  6חודשי
עבודה (במקום  12חודשים עד כה).
עובד שכיר שמלאו לו  67ופוטר או שמעסיקו הוציא אותו
לחל"ת מ 1.3.2020-ואילך ,יקבל מענק עבור מרץ
ואפריל של עד  4,000שקל לפי גובה הפנסיה (אם
ההכנסה מפנסיה נמוכה מ 5,000-ש"ח).

איטליה

פיצוי מיוחד לעובד בחל"ת.
שכיר שממשיך להגיע לעבודתו יקבל מענק מיוחד של
 100אירו.

יפן

המדינה משלמת למעסיקים סיוע בגובה ½ עד  2/3של
עלות ימי חופשה של עובדיהם בתנאי שלא יפוטרו.

קוריאה
לטביה

ליטא
לוקסמבורג

סיוע לעצמאים/עסקים
מענק בסך עד  6,000שקל ( 1,500אירו) ישולם לעצמאים
במרץ ועד תקרה של  10,500ש"ח ( 2,600אירו) באפריל
(בתנאי שהכנסה החייבת של שנת  2018הייתה עד מיליון
ש"ח וירידה של  25%לפחות במחזור פעילות בחודשים
מרץ-יוני .)2020
מועד תשלום מקדמת דמי הביטוח של חודש מרץ 2020
לעובדים עצמאיים נדחה ל 15-במאי ( 2020במקום 20
באפריל .)2020
כל עצמאים יקבל מענק חד פעמי של  600אירו.
בערים שנפגעו במיוחד ,העצמאים יקבלו גם קצבה של 500
אירו לחודש למשך עד  3חודשים.
דחיית כל תשלומי חובה ב 2-חודשים.
דחיית תשלומי חובה ב 9-חודשים.
דחיית תשלומי חובה ב 3-חודשים.

הממשלה תממן את תשלום חופשת המחלה הקשורה
לנגיף או להסגר החל מה 22 -במרץ  2020עד ה30 -
ביוני  ,2020בשיעור של  80%משכר העובד.
עובדים בחל"ת יקבלו פיצוי בגובה  75%השכר (עד
 700אירו לחודש).
שכירים ב"אבטלה חלקית" יקבלו פיצוי על אובדן
ההכנסה.

פיצוי חד פעמי בסך  257אירו לכל עצמאי

שכירים ב"אבטלה חלקית" יקבלו פיצוי של  80%מאובדן עסקים קטנים (פחות מ 10-עובדים) ,שנאלצו להפסיק את
פעילותם בשל משבר הקורונה ,יקבלו מענק חד פעמי פטור
ההכנסה.
ממס עד  5,000אירו.
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סיוע למשקי בית/אחר
מענק בסך  130( ₪ 500אירו) ישולם עבור
ילדים (עד גיל  18ועבור לכל היותר 4
ילדים) ,אזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות
נכות ,הבטחת הכנסה ומזונות.

משפחות עם ילדים עד גיל  12יקבלו 600
אירו לתשלום טיפול בילדים ( 1,000אירו
במגזר הציבורי).

מענק חירום חד פעמי (עד  )$820לבעלי
הכנסות נמוכות (עד  150%השכר החציוני),
תלושי מזון לעניים.

המוסד לביטוח לאומי

National Insurance Institute
Research and Planning

מנהל מחקר ותכנון
סיוע לשכירים/מעסיקים

סיוע לעצמאים/עסקים

מדינה
מקסיקו
הולנד

סבסוד מעסיקים כדי לעודדם לשמור על עובדים :מעסיק
שהמחזור ירד בלפחות  20%יקבל פיצוי בשיעור של עד
 90%שכר העובדים.

עצמאים (שלא מעסיקים עובדים) שנפגעו מהקורונה יכולים
לקבל גמלה להבטחת הכנסה (כ 1,500-אירו לזוג) ללא
מבחן הכנסה ונכסים במשך שלושה חודשים.

ניו זילנד

מעסיקים שירשמו ירידה במחזור לעומת השנה
הקודמת ,יזכו בסבסוד של שכר לעובדים מטעם המדינה
(.)wage subsidy scheme

נורבגיה

שכירים מפוטרים יקבלו פיצוי מלא על אובדן הכנסה (עד
תקרה של  $4,730לחודש).
ביטול  3ימי המתנה לקבלת דמי אבטלה.

קצבה מיוחדת לעצמאים בהתאם לירידה בהכנסותיהם
(כולל דמי מחלה).

סיוע למשקי בית/אחר
הקשישים יקבלו בעוד מועד שני תשלומים
דו-חודשיים של קצבת הזקנה האוניברסלית
שלהם.

תוספת שבועית למקבלי קצבאות קיום וסיוע
דרך נקודות זיכוי.
הכפלת תוספת חימום לזוגות ()$1,400
ויחידים (.)$900
פיצוי להורים לילדים שנאלצים להישאר
בבית בעקבות סגירת בתי הספר.

דחיית כל תשלומי חובה.
פולין

פורטוגל

סלובקיה

דחיית כל תשלומי חובה למעסיקים.
סבסוד מעסיקים שלא יפטרו עובדים :המדינה מממנת
 40%ממשכר העובד ,המעסיק משלים  40%משכרו
והעובד מוותר על  20%משכרו.
דחיית כל תשלומי חובה.
שכיר (הורה לילדים עד גיל  )12שנאלץ להישאר בבית
בעקבות סגירת בתי הספר יקבל  1/3משכרו ממעסיקו,
 1/3מהמדינה ויוותר על .1/3

סיוע לעצמאים בקשיים בגובה  80%שכר המינימום.
דחיית כל תשלומי חובה.
דחיית כל תשלומי חובה לעסקים בקשיים.

עובד שמפוטר זמנית יקבל  70%משכרו מהמדינה ו-
 30%ממעסיקו במשך שישה חודשים ( Temporary
.)lay-off scheme
המדינה משלמת  80%משכרם של עובדים
בחברות שנאלצו לסגור בשל הקורונה.

הממשלה תעביר מענק לעצמאים שרשמו ירידת הכנסות
(עד  540אירו).

עובדים בבידוד והורים שנמצאים בבית עם ילדיהם
יקבלו  55%משכרם מהמדינה.

דחיית תשלומי חובה לעצמאי שרשם ירידה בהכנסותיו
ביותר מ.40%-
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פיצוי להורים לילדים שנאלצים להישאר
בבית בעקבות סגירת בתי הספר.

המוסד לביטוח לאומי
מנהל מחקר ותכנון
מדינה
סלובניה

ספרד

National Insurance Institute
Research and Planning

סיוע לשכירים/מעסיקים
המדינה מממנת  40%משכר העובדים שפוטרו זמנית
או שנמצאים בבידוד והמעסיק מממן  40%נוספים
במשך חודשיים (סה"כ .)80%
שכרם של עובדי המדינה מופחת ב .30%-
עובדים שנאלצו להפסיק את עבודתם יקבלו את מלוא
שכרם ויצטרכו להשלים את שעות העבודה לפני 31
בדצמבר .2020
תשלום דמי אבטלה במצב של אבטלה חלקית או צמצום
שעות עבודה (לתקופה מרבית של  24חודשים).
הביטוח הלאומי משלם דמי מחלה מוגדלים לעובדים
שחלו מהקורונה או שנמצאים בהסגר ,בגובה 75%
משכרם.

סיוע לעצמאים/עסקים
עצמאים מקבלים גמלה להבטחה הכנסה בגובה 70%
משכר המינימום.

בונוס משבר ( )crisis bonusמוענק
לגמלאים.
קצבה חודשית מיוחדת לעצמאים שפעילותם הכלכלית
נפגעה מהקורונה בגובה  70%שכר המינימום.
דחיית כל תשלומי חובה ב 6-חודשים.

תשלום דמי אבטלה לעובדים שאין להם תקופת אכשרה
מינימלית ( 12חודשים).

שוודיה

הקטנת שיעורי דמי הביטוח ב 50%-למעסיקים בענפים
מסוימים (כגון תיירות).
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כגון ביטול המתנה,
קיצור תקופת אכשרה ,הגדלת סכום הגמלה .העובדים
המפוטרים זמנית יקבלו  90%משכרם.

סיוע למשקי בית/אחר
הורים השוהים בבית כדי לטפל בילדיהם
זכאים לפיצוי בגובה  50%משכרם.

עצמאים זכאים לדמי מחלה מינימליים למשך  14יום.

המדינה תממן את מלוא עלות דמי מחלה לחודשים
אפריל-מאי.
דחיית תשלומי חובה של תחילת שנת  2020ב12-
חודשים ללא ריבית.
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המוסד לביטוח לאומי
מנהל מחקר ותכנון

National Insurance Institute
Research and Planning

סיוע לעצמאים/עסקים
עצמאים שסובלים מאובדן הכנסה עקב סגירת עסק זכאים
לפיצוי בשיעור של  80%מהכנסתם ועד  196פרנק שוויצרי
ליום.

מדינה
שוויץ

סיוע לשכירים/מעסיקים
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה ,הכרה באבטלה
חלקית (גובה דמי אבטלה 80% :מהשכר האחרון
במשך תקופה של עד  18חודשים).

טורקיה

תנאי הזכאות לדמי אבטלה הוקלו והותאמו לאבטלה
חלקית.

דחיית כל תשלומי חובה ב 6-חודשים.

אנגליה

המדינה תשלם שכר לעובדים שאינם יכולים לעבוד
בגלל הנגיף בגובה  80%משכרם ,עד לרמה של 2,500
ליש"ט בחודש.
המדינה תחזיר למעסיקים עד  250עובדים את עלות
חופשת המחלה של העובדים (עד שבועיים).

תוכנית הבטחת הכנסה לעצמאים :המדינה תשלם
לעצמאים מענק של עד  80%מהרווחים הקודמים שלהם
בשלוש השנים האחרונות (עד  2,500ליש"ט בחודש).
התוכנית תתחיל ביוני ותפעל לפחות שלושה חודשים.

ארה"ב

תשלומי דמי אבטלה יועלו ל $600-לשבוע עד יולי.
תקופת הזכאות לאבטלה תעלה מ 26-ל 39-שבועות.

זכאות לדמי אבטלה יורחבו לעובדים העצמאיים פרילנסרים
(.)gig economy workers

סיוע למשקי בית/אחר

דחיית כל תשלומי דמי ביטוח בהתאם למצב הכלכלי.
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הפנסיות החודשיות המינימליות הועלו מ-
 1,000ל 1,500-לירה טורקית (.)$230
"מענק החג" לגמלאים תשולם באפריל
במקום יוני .סיוע מיוחד למשפחות
הנזקקות.
סיוע דרך נקודות זיכוי ( Universal
.)Credit

סיוע למשפחות הנזקקות :תשלום עד
 $1,200לכל מבוגר (לפי מבחן הכנסה) ו-
 $ 500לכל ילד.

