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 לת הסכםעהפ -הקלה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה  :הנדון
 
 
 :  לי ל כ .1
 
 
לפי , נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי 2009בחודש מרץ  
בדבר תשלום דמי אבטלה למובטלים שלא צברו תקופת אכשרה המזכה , לחוק 9סעיף  
כי מובטלים אשר צברו תקופת , ההסכם קובע לראשונה. לה לפי החוקבדמי אבט 
יהיו זכאים לדמי , חודשים שקדמו לתאריך הקובע 18חודשי עבודה מתוך  9אכשרה של  
חודשי עבודה  12אבטלה למחצית מהתקופה המרבית לה זכאים המובטלים שצברו  
 .18מתוך  

והוא יחול הן על מובטלים  1.6.2009-ההסכם יכנס לתוקפו ב, עיפי התחולהי ס"עפ 
והן על מובטלים שהחלו להתייצב לפני יוני , 2009שהתייצבו בלשכה לראשונה ביוני  
אך התייצבו גם ביוני , דחו בהעדר תקופת אכשרה מספקתולא הגישו תביעה או נ 2009 
 .ואילך 2009 

ם יהיה התאריך הקובע המוקדם ביותר לבחינת הזכאות לפי תנאי הזכאות המיוחדי 
לפי ההסכם ישולמו לראשונה בעד חודש יוני  מי אבטלהמשמעות הדבר כי ד .1.6.09 
 .ואילך 2009 

ונותן הנחיות ביצוע לטיפול  ,9חוזר זה מפרט את פרטי ותנאי ההסכם לפי סעיף  
 .בתביעות 
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 לחוק 9פרטי ההסכם לפי סעיף  .2

   תנאי הזכאות לדמי אבטלה לפי ההסכם .א 

 :התנאים שלהלן יהיה זכאי לדמי אבטלה לפי ההסכם  כלהעונה על מובטל   

שנים בחודש שבעדו הוגשה הבקשה לדמי אבטלה לפי  25מלאו לו  (1)
 .ההסכם

 .מתייצב בלשכת שרות התעסוקה (2)

 .תה לכך הצדקהילא הפסיק את עבודתו מרצונו בלי שהי (3)

 .י שרות התעסוקה"אימה שהוצעה לו עלא סירב לקבל עבודה מת (4)

ל שסירב לקבל עבודה מתאימה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה לפי מובט   
 .מיום שסירבההסכם    

 :צבר תקופת אכשרה מקוצרת כלהלן (5)  

חודשים מתוך  9)הימים  540ימים מתוך  270 –לעובד חודשי  (א)   
 (.חודשים 18    

 .הימים 540ימים מתוך  194 –שעתי /לעובד יומי (ב)   

 ותקופות התשלום לפי ההסכם שיעור דמי אבטלה .ב 

 הסכם ישולמו ה דמי האבטלה לזכאים לפי –שיעור דמי אבטלה  (1)  
 .בשיעור  הזהה לדמי אבטלה לזכאים לפי חוק   

 תקופות התשלום (2)  

 :דמי האבטלה לפי ההסכם ישולמו לזכאי למשך מספר הימים שלהן   

           
 לפי החוק הימים המרבי' סמ        לפי ההסכם הימים המרבי' מס  ג י ל 

   50    0                25עד              

 28-25    34    67 

 28-35    50    100 

 35-45    69    138 

 45+    87    175 

 

לתוספת ימים יהיו זכאים  ,תלויים 3מובטלים הזכאים לדמי אבטלה לפי הסכם זה ואשר להם 
 .לפי ההסכם אך לא יותר ממספר הימים המרבי ,בהתאם למדרגות הקבועות בחוק
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 סייגים לתשלום דמי האבטלה לפי ההסכם (3) 

 ייגים הקיימים בחוק לגבי מובטלים רגילים יחולו גם על הזכאים לפי הס  
 :ההסכם  

 .ניכוי ימי אמתנה (א)
 .ופנסיה ממשלח יד ,ניכוי הכנסות מעבודה (ב)

 176מתאימה לפי סעיף -אשר הופנה לעבודה לאי אבטלה למובטל דמ (ג)
 .לחוק בלבד( ב)

 .ניכוי מס הכנסה (ד)

 מימון ההסכם (4) 

 ההסכם קובע כי הממשלה תחזיר למוסד כל הוצאה לפי הסכם זה לרבות   
 .הוצאות מנהליות  

 תחילה ותחולת ההסכם (5) 

 מה הלשכה בחודש שלאחר החודש שבו פרס 1-ההסכם יכנס לתוקף ב  
 .7.5%שיעור בלתי מועסקים העולה על , לראשונה, לסטטיסטיקהית זהמרכ  

- ולכן ההסכם יכנס לתוקף ב 7.6%והוא עמד על  27.5.09-הנתון פורסם ב  
- מם אלא אם כן שיעור הבלתי מועסקים יפחת חודשי 12למשך  ,1.6.2009  
 .החודשים האמורים 12לפני תום  7.5%  

-יצבו בלשכת שרות התעסוקה לראשונה ביל מובטלים שהתההסכם יחול ע  
לא הגישו תביעה  ,1.6.09ואילך וכן על מובטלים שהחלו להתייצב לפני  1.6.09  
ההסכם יחול גם על . 2009 יצבותם  בלשכה במהלך חודש יונייחידשו את התאך   
 י הגישו תביעות לדמי אבטלה אך נדחו על א, 1.6.09מובטלים שפוטרו לפני   
 (.18מתוך  12)אכשרה הנדרשת לפי חוק ההשלמת תקופת   

דמי אבטלה לפי ההסכם ישולמו לראשונה בעד חודש ודגש כי ייחד עם זאת   
-לא ניתן לבחון זכאות לפי ההסכם לתאריך קובע שקדם ל, דהיינו .2009יוני   
  1.6.2009. 

   

 הוראות ביצוע לפקידי התביעות .3

י ההסכם "המיחשובית של דמי אבטלה לתנאי הזכאות עפ מכיוון שהתאמת המערכת 
 .י תנאי הזכאות המיוחדים"לקבל החלטות עפ, עדיין , לא ניתן, טרם הושלמה 

הוראות ביניים לטיפול בתביעות החדשות שתוגשנה וכן , בחוזר זה, ניתנות, לפיכך 
 . אכשרההשלמת תקופת -הוראות לטיפול בתביעות שהוגשו לאחרונה אך נדחו בשל אי 

 ואילך 1.6.09תביעות חדשות לתאריך קובע  (א) 

 ,מערכת אבטלהלופלנה כרגיל ונתוני התביעה יוזנו במלואם טתביעות אלו ת  
 .לצורך קבלת החלטה  
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-כאשר המלצת המערכת היא דחייה בשל אי, במסך סוף קלט ,בשלב ההחלטה  
אם  ,ת התביעהאין לאשר את סוף קלט ואין לדחות א, צבירת תקופת אכשרה  
 .או יותרימים  170מספר ימי האכשרה שנצברו עמד על   

 .עד לקבלת הנחיות נוספות 140יש לעכב תביעות אלה במסך   

 תביעות לדמי אבלה שנדחו לאחרונה (ב) 

, אם טרם מצאו עבודה, אנו נפרסם בימים הקרובים המלצה למובטלים אלה  
גיש תביעה חדשה לתאריך קובע צבותם בשירות התעסוקה ולהילחדש את התי  
  1.6.09. 

 

 פרסום והסברה .4

הנחיות וכן בהן נפרט את פרטי ההסכם  בימים הקרובים נפרסם מודעות בעיתונות 
 .לציבור המובטלים באתר האינטרנט של המוסד 
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