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 טרת החוזרמ

 .28.07.2020ביום  שהתקבלואבטלה לאור תיקוני החקיקה בדמי פירוט השינויים 

 פתח דבר

ועד  28.6.2020-בהוראת שעה שתוקפה החל משפורסמו תיקוני החקיקה  אנו שמחים לפרט את 

 .מובטליםאשר משפיעים לטובה על מאות אלפי  31.10.2021

 :   06.2021עד שיהיו בתוקף  כוללת הארכה של תיקונים קיימים וכן הוספת הקלות חדשותהוראה השעה 

או שנת  זכאות לדמי אבטלה למי שהסתיימו לו ימי הזכאותהארכת ה הארכה של תיקונים קיימים:

מניעת כפל קצבאות מול  המשך, קיצור תקופת אכשרה המזכה במחצית ימי הזכאות המשך, האבטלה

החל מחודש יולי ביטול ניכוי חמישה ימי אמתנה החל מהפעם השניה, תשלום דמי אבטלה  דמי אבטלה,

, הבאת תשלום ימי מילואים במניין  2020בחודשים ינואר ופברואר  ות שלואלמי שסיים את ימי הזכ

  2020עד חודש יוני  וקההתייצבות משירות התעסללא  דמי אבטלה, תשלום מקוצרת תקופת אכשרה

קיצור תקופת החל"ת  ( :08.2020)עבור זכאות  01.08.2020הקלות חדשות שיכנסו לתוקף מה 

, ויש עימו ילד 28הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו , "ביטול הבלוקים"המזכה בדמי אבטלה, 

רה שנמצא בהכששלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי ות 126ביטול הפחתת דמי האבטלה מהיום ה 

 מקצועית.

 

החל מקבלת חוזר זה יש לפעול על פי ההנחיות. בכל מקרה בו התרחיש אינו תואם לחוזר יש להתייעץ 

 עם הענף .
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 כל נושא בגוף החוזר(פירוט לתקציר )

יום לאחר שאחוז  30(  או 16.08.2020)במקום  30.06.2021התקופה הקובעת הוארכה עד  .א

  המוקדם מבניהם.  ,7.5%-להאבטלה ירד מתחת 

 .רטים בחוזר זהפוהמזו יהיו בתוקף כל ההטבות קופה בת

 היום : המשך ההקלות בחוק אבטלה שהתקבלו עד  .ב

  סיים את הזכאות לדמי אבטלה בתקופה הקובעת גם דמי האבטלה למי שהזכאות להארכת

 הסתיימה שנת האבטלה. כאשר

 בתאריך הקובע בלבד אמתנה ימי 5 ניכוי 

  תקופת אכשרה מקוצרת 

 אבטלה דמיעם  קצבאות כפל מניעת המשך 

 ועד סוף התקופה הקובעת 01.08.2020ה כנסו לתוקף החל מיחקיקה חדשים שיתיקוני  .ג

  כתלות באחוז האבטלה במשק דמי אבטלה גובה 

  קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה 

 מתן סמכות לביטוח הלאומי לתקן מפות של שירות התעסוקה 

  :ביטול הפחתות הקיימות בחישוב דמי אבטלה 

o  "ביטול הבלוקים" 

o  ויש עימו ילד  28הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 

o 126-סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת מהיום ה 

o רה מקצועיתטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשתשלום דמי אב 
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 פירוט ההקלות בחוק ואופן הטיפול בתביעות

 

 התקופה הקובעת  .א

 ההקלות שהוכנסו בחוק אבטלה יהיו בתוקף. התקופה הקובעת היא התקופה בה כל

יום לאחר שאחוז  30(  או 16.08.2020)במקום  30.06.2021הוארכה עד התקופה הקובעת 

רטים פוהמקופה זו יהיו בתוקף כל ההטבות המוקדם מבניהם. בת 7.5%-להאבטלה ירד מתחת 

 .בחוזר זה

 

 בחוק אבטלה שהתקבלו עד היום : המשך ההקלות  .ב

 

 הארכת שנת האבטלה  .1

o  ואילך ושולמו לו דמי אבטלה לפחות יום אחד  31.3.20-מסתיימת ב האבטלהששנת מובטל

מכסת ימי , גם אם לא ניצל את 30.6.21 ובעת, נאריך לו את שנת האבטלה עדבתקופה הק

 דמי אבטלה., והוא ימשיך לקבל האבטלההאבטלה עד סוף שנת 

o ואילך, ניצל את מכסת ימי האבטלה לפני  31.3.20-מסתיימת באבטלה ששנת ה מובטל

בתוך שנת ו( ועבודתו הופסקה במהלך התקופה הקובעת 1.3.20התקופה הקובעת )לפני 

 . 30.6.21לו את שנת האבטלה עד נאריך , האבטלה

o  וניצל את ימי האבטלה , 2020ששנת האבטלה שלו הסתיימה בינואר או בפברואר מובטל

-אך נשלם לו דמי אבטלה מ ,30.6.21נאריך לו את שנת האבטלה עד , בחודשים אלו שלו

 .7/20-עליו להירשם בשירות התעסוקה ב. 1.7.20

o ששנת האבטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובעת, ניצל את ימי האבטלה שלו בינואר  מובטל

, נאריך לו את האבטלהעת, בתוך שנת , ועבודתו הופסקה בתקופה הקוב2020או בפברואר 

 (1.7.20-)ולא מבודתו ויקבל תשלום ממועד הפסקת ע 30.6.21שנת האבטלה עד 

  

 בלבדבתאריך הקובע  אמתנה ימי 5 ניכוי .2

אמתנה ימי  5חודשי התייצבות רצופים מנוכים  4על פי החוק, בחודש בו חל התאריך הקובע וכל 

 2020 יונימזכאות חודש החל  השעה שהתקבלה,מתשלום דמי האבטלה. בהתאם להוראת 

וזאת  –מעבר לכך , ולא של התביעה בתאריך הקובע ימי האמתנה ינוכו רק ( ביולי)שמשולמת 

 . 30.06.2021עד 

ימים  10היה זכאי בחודש מרץ לדמי אבטלה עבור  15.3.2020-: עובד שהוצא לחל"ת בלדוגמה
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 שהיה כפי, אמתנה ימי 5 שובלא ינוכו לו  2020יולי ימי אמתנה. בחודש  5בלבד לאחר ניכוי 

 .חודש באותו הזכאות ימי מלוא עבור אבטלה דמי יקבל הוא אלא, צריך

 

 

 תיקונים: 2 – תקופת אכשרה מקוצרת עקב משבר הקורונה .3

  או הוצא  מי שפוטר חלה על כלהורחבה כך שהיא קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה

  ( 16.08.2020)במקום עד ה  30.06.2021ועד  01.03.2020בין  לחל"ת

 בתקופת  - ימי שירות מילואים יובאו בחשבון לצורך בדיקת תקופת אכשרה מקוצרת

גם מאפשר להשתמש תיקון החוק . אכשרה מלאה לוקחים בחשבון את תקופות המילואים

, יודגש כי ימי שירות סדיר לא יכללו במסגרת תקופת האכשרה המקוצרתכאשר מדובר ב

 . תקופת אכשרה מקוצרת 

 

 30.6.2021הארכת המשך מניעת כפל קצבאות עם דמי אבטלה עד  .4

התאמות יבוצעו  –המערכת הותאמה לכפל מול אזרח ותיק, לגבי שאר הגמלאות הרלוונטיות 

 קישור לחוזר. בגמלאות השונות

  

 :ועד סוף התקופה הקובעת 01.08.2020לתוקף החל מה תיקוני חקיקה חדשים שיכנסו  .ג

 

בתקופה זו ישולמו דמי האבטלה בהתאם  - כתלות באחוז האבטלה במשק גובה דמי האבטלה .1

 :כפי שיפורסם על ידי הלמ"ס במשקלשיעור "הבלתי מועסקים 

o תשלום דמי האבטלה יימשך כרגיל10%-כאשר שיעור הבלתי מועסקים יהיה גבוה מ ,. 

o תשלום דמי האבטלה 10%-ל 7.5%עור הבלתי מועסקים יהיה בתקופה זו בין כאשר שי ,

מדמי האבטלה )למי שמקבל את  90%יום וישולמו דמי אבטלה בשיעור של  30יופחת לאחר 

 .דמי האבטלה בזכות תוספת הימים(

o  יבוטלו כל ההקלות המפורטות  יום  30, בחלוף  7.5%כאשר שיעור הבלתי מועסקים יקטן מ

 בחוזר זה והתביעות יבחנו ויטופלו על פי החוק והנהלים שקדמו לתקופה הקובעת .

 

יכול להיות זכאי  1.8.2020-ב מי שהוצא לחל"ת - קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה .2

 ימים(. 30ימים לפחות )במקום  14לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 
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 התעסוקה בשירות התייצבות מפות אלל זכאות תשלום .3

 

  הביטוח הלאומי יהיה רשאי להשלים מפות  -  כולל 30.6.20 עד 15.3.20 -מבין התאריכים

  בטל לא עבד. וכי המ הביטוח הלאומי השתכנעובלבד ש לתקופה זו

  הביטוח הלאומי יהיה רשאי להשלים מפות לחודש יולי  – 2020השלמת מפות לחודש יולי

הביטוח  השתכנעובלבד ש 31.07.2020שהתייצבו בשירות התעסוקה עד למובטלים 

  בטל לא עבד. וכי המ הלאומי

  ההתייצבותימי זכאות בין תאריך  7ניתן יהיה לתקן עד  - 06/2021ועד  08/2020בין 

ימים בשירות  7הראשון לבין תאריך הפסקת העבודה ובלבד שהמובטל התייצב תוך 

 התעסוקה.

 

פקיד התביעות רשאי לבנות מפת התייצבות על סמך הצהרה של  –מפות באופן ידני בניית 

את  170יש לתעד במסך לבן  – לכל התקופות שעומדות בקריטריונים המופיעים לעיילהמובטל 

 .170הצהרת המבוטח. פקיד הכספים יתבסס על התיעוד במסך 

 אוטומטיות במקרים הבאים  :צוות תמ"מ אבטלה יבנה מפות  –בניית מפות באופן אוטומטי 

 העבודה.יש פער בין יום ההתייצבות הראשון לתאריך הפסקת 

 

 :30.6.2021עד  1.8.2020-החל מביטול הפחתות הקיימות בחישוב דמי האבטלה  .4

 ( ר)הכוונה היא לזכאות אוגוסט שמשולמת בספטמב

o "80%וטל חוזר )בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למב – "ביטול הבלוקים 

 דמי האבטלה(. תקרת מ 85%מהימים ו 

o קבל סכום דמי האבטלה שי - מו ילדויש ע 28אבטלה למי שטרם מלאו לו הגדלת דמי ה

 .28מו ילד יחושב כמו מובטל שמלאו לו ויש ע 28מובטל שטרם מלאו לו 

o סכום דמי האבטלה המרבי מהיום   -126-סכום דמי האבטלה המרבי לא יופחת מהיום ה

 ₪ 281.36-ליום, ולא יופחת ל₪  422.04יישאר  126-ה

o מי שנמצא בהכשרה - תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית

  2020מחודש אוגוסט מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא 

 כפי שהיה עד כה(. 70%ולא בשיעור של )

שקדמה לחודש אוגוסט הפחתה תתבטל החל מי שדמי האבטלה שלו ירדו בתקופה 

 מזכאות  חודש אוגוסט שמשולמת בספטמבר.
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 רשימת תפוצה

 נמענים לביצוע: מנהלי מחלקות אבטלה, פקידי תביעות אבטלה 

  :סגני מנהלי תחום , מנהלי תחום גמלאות, סמנכ"ל גמלאות, מנהלי סניפיםנמענים לידיעה

 מוקד שירות, פקידי מוקד טלפוני .מנהלי אגפים בגמלאות, פקידי גמלאות, 

 

 

 בברכה,

 

 אוריאל כזום

 מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר 

 וסגן ראש מינהל הגמלאות 


