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 לי סניפים מנה8   אל

 תמנהלי תחומי גמלאו         
 מנהלי סניפי משנה         
 מנהלי מחלקות ופקידי תביעות         
 רכזי הדלפק הקדמי         
 מנהלת מרכז המידע הטלפוני         

   

  0116שינויים בשיעורי דמי האבטלה ובמענק עבודה נדרשת בינואר   8 הנדון 
 

  יכ ל ל   .3
  
 , "הסכום הבסיסי"מבוססים על , לחוק' המחושבים לפי לוח ז, יעורי דמי האבטלהש 
לפי שיעור עליית , בינואר של כל שנה 1-המתעדכן ב, לחוק( 3)פסקה . 1כהגדרתו בסעיף  
 .המדד בשנה החולפת 
 
 יעמוד הסכום הבסיסי לפי , 8.2%מכיוון ששיעור גידול המדד בשנה החולפת היה  
י האבטלה המחושבים לפי בהתאם לכך יחול שינוי בשיעורי דמ. ₪ 2,3,8.-על ( 3)פסקה  
 .לחוק' לוח ז 
 
 בשל השינוי בסכום הבסיסי חל שינוי בשיעור דמי האבטלה המזעריים לחיילים, כמו כן 
 .ובסכום המענק המשולם לחיילים משוחררים שעבדו בעבודה נדרשת 
 
 שעודכן , קשנגזר מהשכר הממוצע במש ,משתנה הסכום המרבי של דמי האבטלה, בנוסף 
 .אף הוא 
 
 .לא חל שינוי בשכר המינימום 
 

 שיעורי התשלום החדשים .8
 
  1דמי אבטלה מרביים .א 

 0115עד דצמבר   0116ינואר       
   
 351.02   8,..35 הימים הראשונים  ,18בעד   
 2..855   ,850.3   בעד שאר הימים  
 
 דמי אבטלה לחייל .ב 

   
  .22.7   .22.2    ליום לחיילדמי אבטלה   

     
 לחייל ליום דמי אבטלה   
 2,.1.   8.13.                       בהכשרה מקצועית   
 



 
 
 
 
 
 
 מ ע נ ק .ג 
  

  0115עד דצמבר   0116ינואר       
 
 * 2,270    2,110 .-          שיעור המענק המלא   
 
 8552ישולם למי שהשלים את הזכאות למענק בחודש דצמבר  חדשהשיעור ה  

   .ךואיל  
 
 .0%השיעור המלא לפני ניכוי *    
 
 
 %2ביטול ההפחתה של  .3
 
 .מהגמלה 0%בוטלה ההפחתה של  8552החל בחודש ינואר  
 
.ואילך 8552ביטול ההפחתה יחול על דמי אבטלה בעד חודש ינואר  –לגבי דמי אבטלה  
 8552בינואר  1-ביטול ההפחתה יחול על המענקים המשולמים החל ב –לגבי מענקים  
    .ואילך 
 
 
 עדכון השיעורים במערכת .0
 
 .2.8כל השיעורים עודכנו במערכת והם מוצגים במסך  
 
 1.1.8552-מהמענקים המשולמים החל ב 0%הניכוי של  הותאמה המערכת לביטול , בנוסף 
 .ואילך 8552האבטלה בעד חודש ינואר  ומדמי, ואילך 
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