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תקציר 

 

 

ע5 התגברות מימדי האבטלה באר2, מובא מידע מעודכ+ לגבי חוקי ביטוח אבטלה במדינות 

נבחרות. בעשר השני5 האחרונות, לא חלו שינויי5 משמעותיי5 בתנאי הזכאות הבסיסי5 לדמי 

אבטלה ברוב המדינות הנידונות, א7 בשיעורי דמי ביטוח אבטלה היתה הגדלה, שהתחייבה עקב 

הגידול שחל במימדי האבטלה ב;20 השני5 האחרונות. לעומת זאת, בישראל, למרות הגידול 

בשיעור האבטלה ובמספר מקבלי דמי אבטלה, לא הועלו דמי ביטוח אלא א> בולטת מגמה של 

הפחתה בנטל דמי הביטוח על הציבור במסגרת מדיניות הממשלה להקטנת עלות העבודה. 
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חוק ביטוח אבטלה בישראל 

 

ע5 התגברות מימדי האבטלה באר2, מצאנו לנכו+ להביא מידע מעודכ+ לגבי חוקי ביטוח אבטלה 

במדינות נבחרות, תו7 שימת לב לשינויי5 שחלו לאחרונה בחוקי5 אלה, בתגובה לתנודות שחלו 

במימדי האבטלה במדינות הנדונות. 

 

במרבית המדינות המפותחות בעול5 נחקקו חוקי ביטוח אבטלה במהל7 המחצית הראשונה של 

המאה הנוכחית. חוק ביטוח אבטלה בישראל, שנחקק בשנת 1973, התבסס במידה רבה על 

הניסיו+ הרב שהצטבר עד אז במדינות המפותחות. 

 

ביטוח אבטלה נות+ הגנה לעובד בפני מצבי5 של אבטלה מאונס – אבטלה שנגרמת על ידי כוחות 

שאינ5 בשליטתו, הגורמת להורדת רמת החיי5 ולנסיגה חברתית וכלכלית של מחוסר העבודה 

ומשפחתו. החוק מבטיח גמלה מחליפת שכר לעובד שנקלע למצב של אבטלה שלא מרצונו ואי+ 

בידי החברה להמציא לו עבודה מתאימה באמצעות הרשויות המופקדות על כ7. 

 

רעיו+ ביטוח האבטלה דומה לזה הקיי5 בענפי ביטוח סוציאלי אחרי5 המפצי5 ג5 ה5 על אובד+ 

הכנסה או שכר, עקב הפסקת עבודה שאינה תלויה ברצונו של הפרט ושאי+ לו שליטה עליה. כאלה 

ה5 פגיעה בעבודה, שירות מילואי5, חופשת לידה, חופשת מחלה וכדומה. 

 

כמו מערכות אלה, ג5 ביטוח אבטלה מבטיח גמלה מחליפת;שכר, אול5 הוא מספק, בדר7 כלל, 

שיעור החלפת שכר נמו7 בהרבה מזה שמספקות שאר המערכות. זאת, על מנת להקטי+ את 

התמרי2 להארי7 מש7 אבטלה או ליזו5 אותה. 

 

בישראל, מובטל, על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה, צריכי5 להתקיי5 בו התנאי5 הבאי5: 

 

תקופת אכשרה: עבד 6 חודשי5 בשנה שקדמה לאבטלתו או 9 חודשי5 בשנה וחצי שקדמו  ;

לאבטלתו. 

פיטורי+: הוא מובטל שלא מרצונו, כלומר פוטר מעבודתו.  ;

יכולת לעבוד: הוא מסוגל מבחינה בריאותית לעבוד.  ;

נכונות לעבוד: עליו לחפש עבודה דר7 שירות התעסוקה.  ;
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מי שהתקיימו בו תנאי5 אלה, ואי+ בידי שירות התעסוקה עבודה מתאימה להציע לו, יהיה זכאי  

כדלקמ+: 

 

תקופת זכאות: הזכאות לדמי אבטלה היא למש7 תקופה מירבית של 138 או 175 יו5 בהתא5  ;

לגיל ולמצבו המשפחתי של המובטל (או עד סיו5 הכשרה, א5 הופנה להכשרה מקצועית ע"י 

שירות התעסוקה). 

 

חישוב דמי אבטלה: דמי אבטלה המגיעי5 למובטל מחושבי5 כאחוז משכרו היומי הממוצע  ;

ב;3 החודשי5 שקדמו לאבטלתו. שיטת החישוב הינה פרוגרסיבית, כלומר, ככל ששכרו של 

המובטל ערב אבטלה היה גבוה יותר, כ7 מהווי5 דמי האבטלה אחוז נמו7 יותר משכרו 

הקוד5, על פי 4 רמות של שיעור החלפת שכר, כדלקמ+: על חלק השכר הקוד5 שעד למחצית 

השכר הממוצע במשק משולמי5 70% או 80% (בהתא5 לגובה השכר ערב האבטלה); על חלק 

השכר שמעל למחצית השכר הממוצע ועד לשלושה רבעי5 – משולמי5 50%; על חלק השכר 

שמעל לשלושת רבעי השכר הממוצע ועד למלואו – 45%; ועל החלק שמעל לשכר הממוצע ועד 

ארבע פעמי5 השכר הממוצע – 40% (על חלק השכר שמעל 4 פעמי5 השכר הממוצע אי+ 

ביטוח). 

 

היינו, בחישוב לפי רמת השכר ערב האבטלה, גובה דמי האבטלה הוא כדלקמ+: 

 

לוח מס. 1: דמי אבטלה כאחוז מהשכר ערב האבטלה, לפי רמת השכר 

 

דמי אבטלה כאחוז מהשכר   רמת השכר ערב האבטלה 

 80 עד מחצית השכר הממוצע במשק 

 80;70 ממחצית עד 3/4 השכר הממוצע 

 70;63.75 מ;3/4 עד מלוא השכר הממוצע 

 63.75;51.87 ממלוא השכר עד פעמיי5 השכר הממוצע 

 51.87;47.9 מפעמיי5 עד 3 פעמי5 השכר הממוצע  

 47.9;45.9 מ;3 פעמי5 עד 4 פעמי5 השכר הממוצע 
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חוק ביטוח אבטלה – השוואה בינלאומית1 

 

שיעורי דמי ביטוח אבטלה 

 

במרבית המדינות, התכניות ה+ ביטוחיות, דהיינו, משולמי5 דמי ביטוח על ידי העובד ו/או 

המעביד (ראה לוח מס. 6 בנספח). יש מדינות בה+ אוצר המדינה מחויב בכיסוי גרעו+ ויש אחרות 

בה+ האוצר מממ+ שיעור מסוי5 מכלל התשלומי5 או א> את כול5 (לוקסמבורג). 

בכמחצית מהמדינות שנבדקו מגיעי5 דמי הביטוח לכ;2% מהשכר. באחרות ה5 מגיעי5 ל;5% 

ויותר בהשוואה ל;0.19% בלבד בישראל. במספר קט+ של מדינות כגו+ בריטניה, אירלנד ונורוגיה, 

אי+ דמי ביטוח יעודיי5 לאבטלה. 

 

בעשר השני5 האחרונות, לא חלו שינויי5 משמעותיי5 בתנאי הזכאות לדמי אבטלה ברוב 

המדינות המפורטות לעיל, למעט הגדלה בשיעורי גביית דמי ביטוח אבטלה, שהתחייבה עקב 

הגידול שחל במימדי האבטלה ב;20 השני5 האחרונות. 

 

לוח מס. 2: שעורי האבטלה במדינות נבחרות, 1970 6 1995  
 

 1995  1990  1985  1980  1975  1970 מדינה 
 3.6  3.2  4.8  1.9  2.0  2.4 אוסטריה 

 11.1  11.0  10.3  7.6  3.3  3.2 איטליה 
 12.2  12.9  17.8  10.1  12.2  7.2 אירלנד 
 5.6  5.6  7.1  7.0  8.5  4.9 ארצות הברית 
 9.3  7.2  13.3  8.9  6.7  2.9 בלגיה 
 8.5  6.7  11.9  6.8  4.2  2.6 בריטניה 

 12.9  ..  ..  ..  ..  .. גרמניה 
 10.3  9.7  9.3  7.0  6.0  .. דנמרק 
 4.5  ..  ..  ..  ..  .. דרו5 אפריקה 

 12.8  17.0  12.9  4.6  5.2  1.1 הולנד 
 10.0  7.0  5.1  2.4  ..  .. יוו+ 
 3.2  2.1  2.6  2.0  1.9  1.2 יפ+ 
 6.9  9.6  6.7  4.8  3.1  3.8 ישראל 
 2.7  1.3  1.7  0.7  0.26  0.02 לוקסמבורג 
 4.9  5.2  2.6  1.7  1.3  0.8 נורבגיה 

 11.6  8.9  10.2  6.3  ..  .. צרפת 
 9.5  8.1  10.5  7.5  6.9  5.9 קנדה 
 8.5  1.7  2.5  1.4  1.4  1.4 שוודיה 
 4.2  0.5  1.0  0.2  0.4  0.1 שוויצריה 

 .Yearbook of Labour Statistics ,1997 :מקור

                                                           
המקורות להשוואה זו ה5 בעיקר:   1

 
  Social Protection in the Member States of the European Union,

   Social Security Programs Throughout the World, 1997.               
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על מנת לממ+ את הגידול בהוצאה על תשלומי דמי אבטלה עקב העליה במספר מקבלי דמי 

אבטלה, הגדילו כאמור חלק מהמדינות את שיעורי תשלומי הביטוח לדמי אבטלה. 

 

לוח מס. 3: שעורי דמי ביטוח אבטלה (עובד + מעביד) במדינות נבחרות (אחוזי7) 
 

אחוז שינוי   1997  1985 מדינה 
    

 36.4  6.0  4.4 אוסטריה 

 ;37.0  2.33  3.7 בלגיה 

 58.5  6.5  4.1 גרמניה  

 150.0  2.0  0.8 דרו5 אפריקה 

 24.6  7.03  5.64 קנדה 

 ;36.7  0.19  0.3 ישראל 

 

לעומת זאת, בישראל, למרות הגידול בשיעור האבטלה ובמספר מקבלי דמי אבטלה, לא זו בלבד 

שלא הועלו שיעורי דמי הביטוח, אלא א> בולטת מגמה של הפחתה בנטל דמי הביטוח על הציבור 

במסגרת מדיניות הממשלה להקטנת עלות העבודה. 

 

לוח מס. 4: שעור דמי ביטוח  אבטלה בישראל,  1970 6 1998 (עובד + מעביד) 

 

אחוז מהשכר  תקופה 

  
 2.1  1970

 3.0  1973;1971

 1.2  1977;1974

 0.9  1979;1978

 0.6  1981;1980

 0.3  1986;1982

 0.25  1989;1987

 0.22  1990

 0.19  1998;1991

 

ג5 היו5, למרות רמת האבטלה הגבוהה השוררת באר2 שגרמה לכ7 שכל הרזרבות לדמי אבטלה 

אזלו, אי+ כוונה להגדיל את שיעורי דמי הביטוח. לעומת זאת, מציעי5 קובעי המדיניות להשיג 

חסכו+ בהיק> תשלומי הגמלאות על ידי החמרה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, או בגובה 

התשלו5. 
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חוג המבוטחי7 

 

בכל המדינות נכללי5 העובדי5 השכירי5 בביטוח אבטלה (ראה לוח מס. 1 בנספח). במיעוט+ – לא 

כל השכירי5 נכללי5, אלא רק ענפי5 כלכליי5 מסוימי5 (יוו+, יפ+). בשודיה, דנמרק ופינלנד 

מבוטחי5 רק אלה השיכי5 לקרנות ביטוח ענפיות, וג5 עצמאיי5 השייכי5 לקרנות ביטוח כאלה  

מבוטחי5. ביטוח אבטלה לעצמאיי5 בתחומי5 או ענפי5 מוגדרי5 קיי5 ג5 בלוקסמבורג, נורוגיה 

וקנדה (ראה להל+). 

 

יש מדינות בה+ עובדי ציבור אינ5 נכללי5 בביטוח אבטלה (אוסטריה, איטליה, אירלנד ובלגיה),  

ובאחרות – עובדי5 עונתיי5 אינ5 נכללי5 (איטליה, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, גרמניה, דרו5 

אפריקה, יפ+, צרפת וקנדה). 

 

כמו כ+, ישנ+ בחלק מהמדינות תכניות מיוחדות לסקטורי5 ספציפיי5, כגו+: למגזר הציבורי 

בהולנד, לעובדי דייג בבלגיה, לעובדי בני+ בבלגיה, צרפת, איטליה ואוסטריה. 

 

בישראל זכאי5 לדמי אבטלה ג5 חיילי5 משוחררי5 משירות סדיר, בשנה הראשונה לאחר 

שחרור5. 

 

תקופת אכשרה 

 

מאחר שבמרבית המדינות תכנית ביטוח אבטלה היא ביטוחית, נדרשת תקופת אכשרה של 

תשלו5 דמי ביטוח (ראה לוח מס. 2 בנספח). ברוב המדינות, תקופת האכשרה המזכה בדמי 

אבטלה היא בסביבות 6 חודשי עבודה ותשלו5 דמי ביטוח בשנה שקדמה לאבטלה. 

 

לעיתי5 נדרשות תקופות עבודה קצרות יותר (דרו5 אפריקה, חלק ממדינות ארה"ב, צרפת) 

ולעיתי5  מחצית שנת העבודה יכולה להצטבר בתקופה העולה על שנה (דנמרק, שוויי2). איטליה, 

בלגיה, גרמניה ואירלנד דורשות מש7 עבודה ממוש7 יותר לצור7 זכאות לדמי אבטלה. 

 

התקופה המירבית לתשלו7 דמי אבטלה 

 

מש7 תקופת תשלו5 דמי אבטלה שונה במדינות השונות. כמו כ+ ישנ5 הבדלי5 בי+ המדינות 

ברכיבי5 הקובעי5 את מש7 התקופה המירבית לתשלו5 (ראה לוח מס. 3 בנספח). בחלק 

מהמדינות, מש7 התשלו5 קבוע לכל. באחרות, מש7 התשלו5 מותנה בתכונות דימוגרפיות של 

המובטל, בעיקר אלה המשפיעות על הסיכויי5 למציאת עבודה כגו+ גיל. אחרות לוקחות בחשבו+ 

תכונות המצביעות על צרכי5 כלכליי5, כגו+ מצב משפחתי ו/או מספר תלויי5. במדינות אחרות, 

התכונה הקובעה היא מש7 התרומה שהפריש המובטל לקר+ האבטלה; דהיינו, מש7 תקופת 
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העבודה והביטוח שלו. יש מדינות שא> לוקחות בחשבו+ את מצב התעסוקה באיזור בו מתגורר 

המובטל; כלומר, שיעור האבטלה והקושי למצוא עבודה באיזור (ראה לוח מס. 5). 

 

לוח מס. 5:  גורמי7 הקובעי7 מש9 תקופה מקסימלית לתשלו7 דמי אבטלה במדינות נבחרות 
 

מש7 תשלו5 
אחיד 

שיעור אבטלה 
באיזור 

 
תקופת עבודה

 
מצב משפחתי

 
גיל 

 
מדינה 

   X אוסטריה   
 X איטליה     

    X  X אירלנד 
  X ארה"ב    

 X בלגיה     
 X בריטניה     

   X   X גרמניה 
   X דרו5 אפריקה   
   X   X הולנד 
   X יוו+   
  X  X   X יפ+ 
    X  X ישראל 
  X    X לוקסמבורג 

 X נורבגיה     
    X  X צרפת 
  X  X קנדה   
  X    X שווצריה 
     X שוודיה 

 

בכמחצית מהמדינות שנבדקו, מש7 תקופת התשלו5 היא כשישה חודשי5 ע5 אפשרויות הארכה 

על פי התכונות האמורות. באירלנד, לוקסמבורג, שוודיה ובלגיה, מש7 התשלו5 ארו7 מזה, וביוו+ 

ואוסטריה – קצר מזה. 

 

בישראל, בדומה ליתר המדינות, התשלו5 הוא לתקופה של כ;6 חודשי5. אולי בשונה מכל יתר 

המדינות שנבדקו, משולמי5 דמי אבטלה בישראל ג5 במהל7 הכשרה מקצועית, עד לסיומה. 

זאת, למובטלי5 העוני5 על כל יתר תנאי הזכאות, אשר הופנו להכשרה  כזו ע"י שירות 

התעסוקה.  

 

מש7 התשלו5 לחיילי5 משוחררי5 עומד על 70 יו5. 

 

מש9 תקופת האמתנה 

 

"תקופת אמתנה" היא תקופה עבורה המובטל אינו מקבל תשלו5 דמי אבטלה. מטרת קביעת 

תקופה זו היא להוריד את שיעור החלפת השכר, על מנת להקטי+ את התמרי2 הגלו5 בתשלו5 

דמי אבטלה ליזו5 או להארי7 אבטלה. 



 7

בכמחצית מהמדינות שנבדקו, אי+ תקופת אמתנה (ראה לוח  מס. 4 בנספח); כלומר, המובטל 

זכאי לתשלו5 דמי אבטלה מהיו5 הראשו+ לאבטלתו. במרבית המדינות האחרות, תקופת 

האמתנה נעה בי+ 3 ימי5 ל;7 ימי5, למעט קנדה בה היא מגיעה לשבועיי5. בישראל, תקופת 

האמתנה היא בת 5 ימי5. כמו כ+, בישראל, בשונה מיתר המדינות, מנוכי5 ימי אמתנה בראשית 

כל ארבעה חודשי5 קלנדריי5 במהל7 תקופת האבטלה. בכל יתר המדינות מנוכי5 ימי האמתנה 

רק פע5 אחת, בראשית תקופת האבטלה. 

 

גיל מקסימלי לביטוח אבטלה וקצבאות אבטלה למובטלי7 מבוגרי7 

 

בישראל, הגיל המקסימלי לביטוח אבטלה הוא 65, ה+ לגברי5 וה+ לנשי5. נשי5 מגיל 60 רשאיות 

לבחור בי+ קצבת זקנה לדמי אבטלה – א5 ה+ זכאיות לה. ברוב מדינות האיחוד האירופי (נכו+ 

ל;1996), הגיל המקסימלי לביטוח אבטלה דומה. באיטליה אי+ מגבלת גיל לביטוח אבטלה. 

באוסטריה, בלגיה ובריטניה הגיל המקסימלי לביטוח אבטלה הוא דפרנציאלי לפי מי+ – לאישה 

הוא 60 ולגבר 65. ביתר המדינות הגיל הוא אחיד, בדר7 כלל  65. 

 

בחלק מהמדינות ניתנת למובטלי5 מבוגרי5 אפשרות לקבל קצבת פרישה מוקדמת עד למועד 

הזכאות לקצבת זקנה. קצבה זו משחררת את המובטל מהחובה להיות זמי+ לעבודה ולחפש 

עבודה; ראה לוח מס. 6 להל+. 

 

לוח מס. 6: קצבאות למובטלי7 מבוגרי7 ופרישה מוקדמת בביטוח אבטלה במדינות נבחרות 
 

קצבה מיוחדת למובטלי5 מבוגרי5  גיל מקסימלי לדמי  אבטלה   מדינה 
עובדי מכרות מגיל 51  לגבר � 65, לאישה � 60   אוסטריה 

אי+  אי+  איטליה 

מגיל 55   66 אירלנד 

מגיל 52 (במקרי5 מיוחדי5 מגיל 50)  לגבר – 65, לאישה – 60  בלגיה 

אי+  לגבר – 65, לאישה – 60  בריטניה 

מגיל 60   65 גרמניה 

מגיל 60   66 דנמרק 

מגיל 50   65 הולנד 

אי+   65 יוו+ 

אי+   65 ישראל 

מגיל 57   65 לוקסמבורג 

מגיל 57 (במקרי5 מיוחדי5 מגיל 56)  60 � לזכאי5 לקצבת זקנה    

65 � ליתר 

צרפת 

אי+   64 שוודיה 
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שיעור התשלו7 לדמי האבטלה 

 

בכל המדינות, שיעור דמי האבטלה מחושב כאחוז משכר המובטל ערב האבטלה, זאת פרט 

לבריטניה – בה הגמלה היא אחידה (ראה לוח מס. 5 בנספח). 

 

בחישוב דמי אבטלה, המרכיבי5 שנלקחי5 בחשבו+ ה5 בדר7 כלל מצב משפחתי (גרמניה, 

שוויצריה ובלגיה), מש7 האבטלה (בלגיה וצרפת) ורמת השכר (ישראל, אוסטריה, יוו+ ושוויצריה). 

 

בחלק מהמדינות גובה דמי האבטלה מוגבל במקסימו5 (אוסטריה, יפ+, נורוגיה, קנדה, שוודיה, 

הולנד, ישראל) ו/או במינימו5 לתשלו5 (אוסטריה, הולנד, יוו+, יפ+, שודיה, צרפת). 

 

כמו כ+, בחלק מהמדינות, משולמת תוספת תלויי5 (אוסטריה, ארה"ב, יוו+, לוקסמבורג, נורוגיה, 

קנדה, איטליה). 

 

בישראל, שיעור התשלו5 לדמי אבטלה מחושב כאחוז משכר המובטל ערב האבטלה על פי 4 

קבוצות שכר (ראה לעיל). לחיילי5 משוחררי5 סכו5 התשלו5 לדמי אבטלה אחיד (80% משכר 

המינימו5). 

 

דמי אבטלה לעצמאיי7 

 

ברוב המדינות אי+ תכניות דמי אבטלה לעצמאיי5, וזאת משו5 שבמקורו, ביטוח אבטלה בא 

להג+ על שכיר מפני אובד+ מקו5 עבודתו שלא ברצונו. יש קושי רב להגדיר לגבי עצמאי הפסקת 

עבודה בכלל, ו"שלא מרצונו" בפרט. כמו כ+, מתעוררת השאלה, מה יכולה להיות הצעת עבודה 

מתאימה לעצמאי? עפ"י איזה בסיס ישולמו דמי האבטלה לעצמאי – עפ"י התקופה האחרונה בה 

גסס עסקו או לפי תקופות מוצלחות יותר? ע5 זאת, ישנ+ מדינות בודדות שהנהיגו תכניות כאלה. 

ברוב+ ביטוח האבטלה בכללו מתבצע באמצעות קרנות מיוחדות, בה+ אחדות ג5 לעצמאיי5, כ7 

שהביטוח לעצמאיי5 הוא רצוני ומשתתפי5 בו מעטי5. היוצאת מכלל זה היא רק לוקסמבורג. 

 

בבלגיה, שכיר שהפ7 עצמאי לתקופה שאינה עולה על 6 שני5, יכול לממש זכאות לדמי אבטלה 

שהיתה לו בעברו כשכיר, היינו, תקופת "העצמאות" מהווה תקופה שאינה נלקחת בחשבו+. 

 

בלוקסמבורג, זכאי5 לדמי אבטלה עצמאיי5 שאינ5 זכאי5 לפנסיה והמוכני5 לקבל עבודה 

שכירה. התשלו5 – 80% מסכו5 הביטוח לפנסיה ע5 רצפה (80% משכר מינימו5) ותקרה. 

 

בדנמרק, תכנית דמי אבטלה לשכירי5 מתבצעת באמצעות 36 קרנות של איגודי5 מקצועיי5 (החל 

ב;1907). החל מ;1976, יש סידור דומה של דמי אבטלה ג5 לעצמאי5 בתנאי שה5 חברי5 באחת 
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משתי קרנות ביטוח לעניי+ זה. רק 10% מהעצמאי5 עושי5 זאת. הזכאות מתחילה לאחר שנת 

חברות אחת בקר+, כמו לגבי שכירי5. אי+ צור7 בהוכחת אבטלה מאונס, כפי שנדרש משכירי5, 

א7 העסק צרי7 להיות סגור או שנמכר. לא נית+ להסתפק בהוכחת אי דיווח. כמו כ+ העובד צרי7 

להוכיח שהוא מחפש עבודה שכירה, ותקופת האכשרה הנדרשת היא עבודה עצמאית 

"אינטנסיבית" לפרנסה ; לפחות 52 שבועות ב;3 שני5 אחרונות. התשלו5 מבוסס על הרווחי5 ב;3 

שני5 הטובות ב;5 שני5 האחרונות עד למקסימו5. א5 לא היו רווחי5 ב;5 השני5 האחרונות 

התשלו5 הוא 80% מהמקסימו5. מש7 התשלו5 – 5 שני5, שבמרוצת+ יש להשתת> בתכניות 

תעסוקה. 

 

בשוודיה קיימת תכנית דומה לעצמאיי5 מ;1969. מתו7 40 קרנות לדמי אבטלה, 4 ה+ לעצמאיי5. 

התשלו5 הינו 80% מההכנסה ב;3 שני5 האחרונות. 

 

ג5 בפינלנד, מבוטחי5 בביטוח אבטלה ג5 עצמאיי5 החברי5 בקר+ אבטלה. תקופת האכשרה – 

24 חודשי5 מתו7 48 החודשי5 האחרוני5 (שכיר – 26 שבועות ב;24 חודשי5 אחרוני5). התשלו5 

לעצמאי5 הוא לפי הבסיס לביטוח הפנסיה עד לתקרה (לשכירי5 אי+ תקרה), כפי שהיה ב;12 

החודשי5 האחרוני5 (לשכירי5 ב;26 שבועות אחרוני5). 

 

ביטוח אבטלה לעצמאיי5 קיי5 ג5 לגבי דייגי5 בלבד, בנורוגיה ובקנדה. במדינות אלה בתקופות 

החור> אי+ אפשרות לעבוד בענ> זה, עקב קפיאת הי5, היינו, האבטלה הינה מוכחת ובלתי 

רצונית. 



 10

הערות סיכו7 

 

במרבית הארצות המפותחות, רמת האבטלה בעשור האחרו+ גבוהה למדי. בחלק מהמדינות, 

האבטלה כיו5 גבוהה א> יותר מאשר בישראל. למרות זאת, רוב השינויי5 שחלו בחוקי ביטוח 

אבטלה במדינות אלה הביאו להקלות בתנאי זכאות ולהגדלת התשלו5 לדמי אבטלה. בכל מקרה, 

לרוב לא החמירו בתנאי5 אלה. זאת מתו7 הראיה כי בינתיי5 לא נמצא מכשיר טוב יותר להשיג 

ה+ הגנה על הפרט וה+ ייעול בהקצאת העובדי5 במשק, מאשר מערכת של ביטוח אבטלה, כאשר 

הדגש הוא על קצבה ביטוחית המעניקה החלפת שכר לזמ+ מוגבל, המשמש לצור7 חיפוש עבודה. 

 

נית+ להשיג צמצו5 "המחיר" של החוק, המתבטא בהגדלה מסויימת בשיעור האבטלה, על ידי 

אכיפה טובה יותר של החוק, כלומר, צמצו5 האפשרות לניצולו לרעה ככל האפשר ובניית 

מנגנוני5 שיביאו לניצול טוב יותר של ביטוח אבטלה כמכשיר לניוד עובדי5 בהתא5 לצרכי 

המשק. זאת נית+ לעשות, למשל, על ידי פיתוח תכניות שוק עבודה מסוגי5 שוני5, כגו+ מערכות 

הכשרה מקצועית. מערכות מסועפות של הכשרה מקצועית אליה+ מופני5 מובטלי5 לא מעטי5, 

קיימות באר2. יתכ+ שנית+ לשפר את יעילות+ על ידי שיפור מהירות איסו> המידע על צרכי כוח 

אד5 במשק ובהתארגנות ההכשרה המקצועית בהתא5 למידע זה. דוגמא אחרת לשיפור אפשרי 

של מערכת ביטוח אבטלה היא הענקת מענקי5 למי שיהיו מוכני5 לקבל עבודה שלא במקצוע5 

או לעבור הסבה מקצועית לתחומי5 בה5 חסר כוח אד5. ג5 מנגנוני5 כאלה קיימי5 במידה 

מסויימת באר2, א7 יתכ+ שנית+ להרחיב אות5, ו/או לפתח תכניות נוספות, כגו+ ניוד עובדי5, 

קיצור שבוע העבודה, עידוד הקמת עסקי5 קטני5 ועוד. 
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נספח לוחות השוואתיי7 
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לוח מס. 1: שנת חקיקת חוק ביטוח אבטלה וחוג המבוטחי7 בביטוח אבטלה* במדינות נבחרות 
 
 

שנת חקיקה     
 

אינ5 כלולי5 
 

כלולי5 בחוג המבוטחי5 
החוק 

הנוכחי 
החוק 

המקורי 
 

מדינה 
עובדי ציבור.  כל השכירי5 המשתכרי5 מעל 

לסכו5 חודשי קבוע ושוליות. 

תוכנית מיוחדת לעובדי בני+. 

 1977  1920 אוסטריה 

עובדי5 עונתיי5 

ועובדי5 זמניי5. 

כל השכירי5 במקומות עבודה 

פרטיי5. עובדי בני+ ; קבוצה 

מועדפת. 

 1991  1919 איטליה 

עובדי5 תקופתיי5,  

עובדי5 המועסקי5 בעסק 

משפחתי ועובדי ציבור. 

כל השכירי5.   1993  1911 אירלנד 

עובדי חקלאות, עובדי5 

בארגוני5 דתיי5, עובדי5 

תקופתיי5, עובדי5 

המועסקי5 בעסק משפחתי 

ועצמאיי5. 

כל השכירי5. 

תוכניות מיוחדות לעובדי 

הרכבת, עובדי5 פדראלי5 

ואנשי צבא לשעבר. 

  1935 ארצות הברית 

עובדי ציבור, עובדי משק בית, 

עובדי5 תקופתיי5 ועובדי5 

המועסקי5 בעסק משפחתי. 

כל השכירי5  והשוליות. 

תוכניות מיוחדות לעובדי 

מכרות, דייג  ובניי+. 

 1991  1924 בלגיה 

עצמאיי5, נשי5 נשואות 

ואלמנות המשלמות דמי 

ביטוח מופחתי5. 

כל השכירי5 המשתכרי5 מעל 

לסכו5 שבועי קבוע. 

 1995  1911 בריטניה 

עובדי5 תקופתיי5 ועובדי5 

המועסקי5 בעסק משפחתי. 

כל השכירי5 כולל עובדי 

חקלאות, שוליות ועובדי משק 

בית. 

 1969  1927 גרמניה  

שכירי5 ועצמאי5 חברי5  

בקרנות דמי אבטלה. 

 1970  1907 דנמרק 

עובדי משק בית, עובדי5 

תקופתיי5, עובדי5 זמניי5 

העובדי5 יותר מ;8 שעות 

בשבוע. 

שכירי5 המשתכרי5 מתחת 

לסכו5 שנתי קבוע. 

 1994  1937 דרו5 אפריקה 

כל השכירי5.  

תוכנית מיוחדת לעובדי ציבור. 

 1986  1916 הולנד 

 .Social Security Programs Thoughout the World – 1997 :המקור ללוח זה ולכל שאר לוחות הנספח     *
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לוח מס. 1 (המש9) 
שנת חקיקה     
 

אינ5 כלולי5 
 

כלולי5 בחוג המבוטחי5 
החוק 

הנוכחי 
החוק 

המקורי 
 

מדינה 
שכירי5 בתעשייה, מסחר  

ומקצועות קרובי5. תוכנית 

מיוחדת לעובדי דייג ועובדי 

דפוס. 

 1994  1954 יוו+ 

עובדי5 עונתיי5 המועסקי5 4 

חודשי5 או פחות ועובדי 

ציבור המבוטחי5 בתוכניות 

אחרות. 

שכירי5 בחברות תעשייה 

ומסחר בה+ 5 עובדי5 ויותר. 

ביטוח ברשות לעובדי5 

בחקלאות, יערות, דייג, 

ובחברות בה+ פחות מ;5 

עובדי5. תוכנית מיוחדת 

לעובדי5 יומיי5 ולמלחי5. 

 1994  1947 יפ+ 

כל השכירי5 עד גיל 65 לגבר  

ו;60 לאישה וחיילי5 

משוחררי5. 

 1995  1970 ישראל 

שכירי5, עצמאיי5 בתנאי5  

מסוימי5 ובוגרי בי"ס, בני 

 .64;16

 1976  1921 לוקסמבורג 

שכירי5 ועובדי דייג.  

עצמאיי5 בני 65 ומעלה 

בתנאי5 מסויימי5. 

 1995  1906 נורבגיה 

עובדי משק בית ועובדי5 

עונתיי5. 

כל השכירי5.  

תוכנית מיוחדת לעובדי בני+, 

סוחרי5 וטייסי5. 

 1984  1940 צרפת 

עצמאיי5  ועובדי5 

המשתכרי5 פחות מסכו5 

שבועי קבוע, שכירי5 בני 65 

ומעלה, עובדי5 תקופתיי5 

ועובדי5 המועסקי5 בעסק 

משפחתי. 

כל השכירי5 וג5 עובדי דייג 

עצמאיי5. 

 1996  1940 קנדה 

שכירי5 ועצמאיי5 עד גיל 65  

השייכי5 לקרנות דמי אבטלה 

וולונטריות. יש תוכניות ג5 

למי שלא שייכי5. 

 1973  1934 שוודיה 

עצמאיי5, נשי5 המועסקות 

בעסק בעליה+, פנסיונרי5. 

כל השכירי5.   1982  1924 שוויצריה 
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לוח מס. 2: תקופות אכשרה בביטוח אבטלה במדינות נבחרות 
 

תקופת אכשרה  מדינה 
26 שבועות של עבודה מבוטחת תו7 12 חודשי5 לפני האבטלה או 52 שבועות תו7 

24 חודשי5 א5 תביעה ראשונה. 
אוסטריה 

52 שבועות של תשלו5 דמי ביטוח תו7 שנתיי5 לפני האבטלה.  איטליה 

39 שבועות של תשלו5 דמי ביטוח מאז הכניסה לביטוח, וכ+ 39 שבועות של 

תשלו5 דמי ביטוח תו7 שנה לפני שנת האבטלה. 

אירלנד 

3/4 מהמדינות דורשות הכנסות בסכו5 מינימלי בשנה קודמת, 8 מדינות דורשות 

מספר ספציפי של שבועות עבודה (בי+ 15;20 שבועות). בכל מדינה מוגדר מספר 

שבועות עבודה ספציפי. 

ארצות הברית

312 יו5 של תשלו5 דמי ביטוח תו7 18 חודשי5 לפני האבטלה ועד ל;624 יו5 

ב;36 חודשי5 אחרוני5 (בהתא5 לגיל התובע). 

בלגיה 

25 שבועות של תשלו5 בשנה מתו7 שנתיי5 שקדמו לאבטלה ו;50 שבועות של 

תשלו5 דמי ביטוח תו7 שנתיי5 שקדמו לאבטלה. 

בריטניה 

360 יו5 של עבודה מובטחת תו7 3 שני5 לפני האבטלה. העובדי5 העונתיי5 180 

ימי עבודה. 

גרמניה  

26 שבועות עבודה תו7 3 שני5 שקדמו לאבטלה.  דנמרק 

13 שבועות של תשלו5 דמי ביטוח במש7 52 השבועות שלפני האבטלה.  דרו5 אפריקה

26 שבועות של עבודה מבוטחת תו7 39 שבועות שקדמו לאבטלה לקצבה בסיסית. 

שכר ב;52 יו5 ב;4 מתו7 5 שני5 אחרונות לקצבה מורחבת. שני5 של טיפול בילד 

עד גיל 12 (מלא או חלקי) � ג5 ה+ נחשבות. 

הולנד 

125 יו5 של תשלו5 דמי ביטוח תו7 14 החודשי5 האחרוני5 או 200 יו5 של 

תשלו5 דמי ביטוח תו7 שנתיי5 אחרונות (לתביעה ראשונה ג5 80 יו5 בשלושת 

השני5 האחרונות). 

יוו+ 

6 חודשי ביטוח תו7 12 החודשי5 האחרוני5.  יפ+ 

6 חודשי ביטוח תו7 12 החודשי5 האחרוני5 או 9 חודשי ביטוח תו7 18 החודשי5 

האחרוני5. חייל משוחרר אינו חייב בתקופת אכשרה בשנה שלאחר השחרור. 

ישראל 

שכירי5: 26 שבועות עבודה שכירה במש7 12 החודשי5 האחרוני5:  

עצמאיי5 � 5 שני5; בוגרי5 חודשי5 � 26 שבועות של אבטלה רשומה. 

לוקסמבורג 

השכר השנתי בשנה שקדמה לאבטלה או השכר הממוצע של 3 שני5 האחרונות 

חייב להיות לפחות 75% מהשכר הבסיסי, בעת הגשת התביעה. 

נורבגיה 

לפחות 4 חודשי עבודה שכירה תו7 8 חודשי5 לפני האבטלה.  צרפת 

420;700 שעות עבודה – משתנה לפי מצב האבטלה באזור.  קנדה 

5 חודשי עבודה תו7 12 חודשי5 לפני האבטלה.  שוודיה 

6 חודשי עבודה בשנתיי5 האחרונות, ויתור תקופת אכשרה לקטגוריות מסוימות.  שוויצריה 
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לוח מס. 3: התקופה המירבית לתשלו7 דמי אבטלה במדינות נבחרות 
 

הוראות מיוחדות  תקופה  מדינה 

30 שבועות במקרה של תקופת אכשרה 

של 156 שבועות תשלו5 דמי ביטוח ב;5 

שני5 אחרונות. במקרי5 מיוחדי5, 

התקופה המקסימלית יכולה להגיע ל;52 

שבועות. 

20 שבועות.  אוסטריה 

180 יו5.   איטליה 

312 יו5 לכל תקופת אבטלה לאישה 

נשואה. 156 יו5 לכל תקופת אבטלה 

למבוטחי5 מתחת לגיל 18. 

390 ימי5 לכל תקופת אבטלה.  אירלנד 

26;39 שבועות בהתא5 למדינה ובהתא5  

לשיעור האבטלה. 

ארצות הברית

במקרי5 מסויימי5 הגבלות מינהליות.  ללא הגבלה.  בלגיה 

עד 6 חודשי5.   בריטניה 

156;832 יו5, בהתא5 לתקופת העבודה  

של המובטל ובהתא5 לגיל המובטל. 

גרמניה 

תלוי בקר+.   דנמרק 

26 שבועות במש7 52 שבועות או 1/6  

מהשבועות בה5 שול5 דמי ביטוח א5 

שול5 במש7 פחות מ;52 שבועות. 

דרו5 אפריקה

6 חודשי5. נית+ להארכה ל;4.5 שני5,  

תלוי בגיל במש7 העבודה. 

הולנד 

5;12 חודשי5, בהתא5 לתקופת העבודה.   יוו+ 

לעובדי5 עונתיי5 � 50 יו5.  90;300 יו5 לשנה בהתא5 לתקופת 

הביטוח, קבוצת גיל וסכויי העבודה. 

יפ+ 

138 יו5. 175 יו5 א5 המובטל ב+ 45 או  

שיש לו 3 תלויי5 בו. 70 יו5 לחייל 

משוחרר. עד סיו5 ההכשרה למופני5 

לתכניות הכשרה.  

ישראל 
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לוח מס. 3 (המש9) 
 

הוראות מיוחדות  תקופה  מדינה 

הארכה של עד 12 חודשי5 בהתא5 לגיל 

המובטל. הארכה נוספת בהתא5 לקושי 

במציאת עבודה. 

365 יו5 בתקופה של 24 חודשי5  לוקסמבורג 

נית+ להגיש תביעה חדשה רק לאחר 13 

שבועות בה5 לא שולמו דמי אבטלה. 

80 שבועות בשנתיי5 רצופות.  נורבגיה 

התקופה ניתנת להארכה כאשר הסכו5 

יורד בכל 6 חודשי5. 

60 חודשי5, בהתא5 לגיל ותקופת 

העבודה של המובטל. 

צרפת 

הארכה עד 50 שבועות בהתא5 לתולדות 

העבודה של התובע ושיעורי האבטלה 

באזור. 

25 שבועות.  קנדה 

300 יו5. לבני – 55;64  450 יו5.   שוודיה 

150;400 יו5. הארכה נוספת בהתא5  

לקושי במציאת עבודה ובהתא5 לגיל 

המובטל. 

שוויצריה 
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לוח מס. 4: מש9 תקופת ההמתנה בביטוח אבטלה במדינות נבחרות 

 

תקופת המתנה*  מדינה 

 ; אוסטריה 

 ; איטליה 

3 ימי5  אירלנד 

שבוע אחד  ארצות הברית 

 ; בלגיה 

3 ימי5  בריטניה 

 ; גרמניה  

 ; דנמרק 

7 ימי5  דרו5 אפריקה 

 ; הולנד 

6 ימי5  יוו+ 

7 ימי5  יפ+ 

5 ימי5  ישראל 

 ; לוקסמבורג 

3 ימי5  נורבגיה 

 ; צרפת 

שבועיי5  קנדה 

5 ימי5  שוודיה 

5 ימי5  שוויצריה 

*   בכל המדינות פרט לישראל מנכי5 תקופת ההמתנה רק פע5 אחת, בראשית  
    תקופת האבטלה. בישראל מנכי5 תקופת ההמתנה כל ארבעה חודשי5 קלנדריי5  

    מאז תחילת האבטלה. 
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לוח מס. 5: שיעורי התשלו7 לדמי אבטלה, כאחוז משכר קוד7 במדינות נבחרות 
 

תוספת תלויי5  דמי אבטלה  מדינה 
תשלו5 קבוע לכל תלוי עד מקסימו5  80% 

מהשכר הקוד5. 

40%;50% מהשכר לפי 120 קבוצות שכר. יש 

תקרה ורצפה. 

אוסטריה 

יש תוספת תלויי5.  30% מהשכר. בבניי+ � 80% מהשכר.  איטליה 

תשלו5 קבוע לכל תלוי.  

התשלו5 שונה בהתא5 למספר הילדי5 

במשפחה. 

סכו5 קבוע + 40% עד 90% (בהתא5 לאור7 

תקופת האבטלה) של חלק השכר שבי+ 2 

סכומי5 קבועי5. 

אירלנד 

תשלו5 קבוע לכל תלוי.  כ;50% מהשכר (משתנה לפי המדינה).  ארצות הברית 

 � 35%;60% משכר העובד, תלוי במצב 

משפחתי ובתקופת האבטלה. 

בלגיה 

 � גמלה אחידה.  בריטניה 

 � 60%;67% מהשכר נטו – תלוי במצב 

המשפחתי של המובטל. 

גרמניה 

 � 90% מהשכר ע5 תקרה.  דנמרק 

 � 45% מהשכר השבועי.  דרו5 אפריקה 

 � 70% מהשכר של המובטל. יש תקרה ורצפה.  הולנד 

10% מהשכר לכל תלוי עד מקסימו5 70% 

של השכר. 

40%;50% מהשכר לפי 22 קבוצות שכר. יש 

רצפה. 

יוו+ 

 � 60%;80% מהשכר ע5 רצפה ותקרה.  יפ+ 

 � 47%;80% מהשכר, 80% משכר המינימו5 

עבור החייל המשוחרר. יש תקרה. 

ישראל 

יש תוספת תלויי5.  לשכירי5 � 80% מהשכר. יורד אחרי 182 

יו5. ירידה נוספת אחר 365 יו5. 

לוקסמבורג 

יש תוספת תלויי5.  0.2% מההכנסה השנתית ליו5, ע5 תקרה.  נורבגיה 

 � 57.4% מהשכר. יש רצפה.  צרפת 

תוספת תלויי5 למשפחות בעלי הכנסה 

נמוכה. 

55% מהשכר. יש תקרה.  קנדה 

 � 75% מהשכר � תלוי בתכנית, ע5 רצפה 

ותקרה. 

שוודיה 

 � 67.9%;79.2% מהשכר, בהתא5 למצב 

המשפחתי ורמת השכר. 

שוויצריה 
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לוח מס. 6: שיעורי דמי ביטוח אבטלה (באחוזי7 משכר העובד) במדינות נבחרות 

 

הגבלות  אוצר המדינה  מעביד  עובד  מדינה 

מוגבל במקסימו5.  כיסוי גירעו+.   3%  3% אוסטריה 

יש מינימו5, לא 

מוגבל במקסימו5. 

הוצאות מינהל.  1.6%;2.2% תלוי 

בענ>. 

 � איטליה 

מוגבל במקסימו5.  כיסוי גירעו+.  נכלל בדמי ביטוח  

הכלליי5. 

אירלנד 

מוגבל במקסימו5.  הוצאות מינהל.  פדראלי – 0.8%. 

כללי – בי+ 0%;10% 

תלוי בותק של 

העובד. 

ב;1997 הממוצע היה 

 .5.4%

 � ארצות הברית 

מוגבל במקסימו5.  כיסוי גירעו+.   1.46%  0.87% בלגיה 

מוגבל במקסימו5.  נכלל בדמי ביטוח   

הכלליי5. 

בריטניה 

מוגבל במקסימו5.  כיסוי גירעו+.   3.25%  3.25% גרמניה  

כיסוי גרעו+.   חלק מ;3% מס 

בסיסי. 

תלוי בקר+.  דנמרק 

   1.0%  1.0% דרו5 אפריקה 

מוגבל במקסימו5.  5.05% בממוצע, לפי  

ענ>. 

2.2% בממוצע,  לפי 

ענ>. 

הולנד 

מוגבל במקסימו5.    2.67%  1.33% יוו+ 

25% מההוצאה  

לגימלה וכל 

ההוצאות המינהל. 

 0.75%  0.4% יפו 

מוגבל במקסימו5.  0.07%;0.11%, תלוי 

בגובה השכר. כיסוי 

גרעו+. 

 0.04%  0.15% ישראל 

אוצר המדינה –  

נקבע בתחיקה כל 

שנה. 

 ; 2.5% מהמס 

המיוחד. 

לוקסמבורג 

מוגבל במקסימו5.  נכלל בדמי הביטוח   

הכללי5. 

נורבגיה 

מוגבל במקסימו5.  5.13%;5.26%, תלוי  

בגובה שכר. 

3.01%;3.6%, תלוי 

בגובה השכר. 

צרפת 
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לוח מס. 6: (המש9) 

 

הגבלות  אוצר המדינה  מעביד  עובד  מדינה 

מוגבל במקסימו5.    4.13%  2.9% קנדה 

מוגבל במקסימו5  2% + הלוואות 

לכסוי גרעו+ 

 1.5%  1.5% שווי2 

כיסוי הגרעו+    5.42% סכו5 קבוע, תלוי 

בקר+ 

שוודיה 
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