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 סיכומם של דברים  

המתמקד   מאמר 

הקשורים   בהיבטים 

לנוכח   לאומי  לביטוח 

המשבר הכלכלי הנובע  

 מנגיף הקורונה. 

 

   הסבר דברי  

 2020  -(, התש"ף6ה לעובדת ולעובד )תיקון מס'  חוק שכר שוו 
 בלט -עו"ד מיטל דולב מאת: 

מס'    25.8.2020ביום   )תיקון  ולעובד  לעובדת  שווה  שכר  חוק  ברשומות  התש"ף6פורסם   ,)-2020  
 )להלן: "התיקון לחוק"(.להלן עיקרי התיקון לחוק: 

ה"( מסדיר את הזכות לשכר  )להלן: "חוק שכר שוו  1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו
לשכר   זכאים  עבודה,  באותו מקום  אותו מעסיק  ועובד המועסקים אצל  "עובדת  כי  וקובע,  שווה 

 שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך". 

לפי חוק שכר שווה, רשאי לפסוק לתובע   לדון בתובענות  ייחודית  בית הדין לעבודה, שלו סמכות 
 ר, אם מצא קיומו של פער בשכר כאמור. הפרשי שכ

מ למעלה  לחוק, מעסיק המעסיק  לתיקון  לשנה,   518  -בהתאם  לערוך אחת  יהיה מחויב  עובדים, 
דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח 

באחוזים לנשים  גברים  בין  פערי השכר הממוצע  פירוט  תוך  עובדים במקום    עובדים  בכל קבוצת 
העבודה. איסוף ועיבוד המידע לשם הכנת דוח פנימי ייעשו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות  

 ואת סיכוני אבטחת המידע. 

כמו כן, אחת לשנה, עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, ימסור מעסיק לכל עובד מידע בדבר 
ס העובדים,  בפילוח  אליה  משתייך  שהוא  בקבוצה  הקבוצה  הדירוגים  או  המשרות  העובדים,  וגי 

 ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר. 

באתר  לרבות  פומבי  דוח  לציבור  יפרסם  המעסיק  הפנימי,  הדוח  עריכת  עם  לשנה,  אחת  בנוסף, 
המועסקי העובדים  של  הממוצע  השכר  פערי  יוצגו  בפרסום  שלו.  המעסיק  אינטרנט  אצל  ם 

באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו 
 של עובד ואינו כולל מידע רגיש. 

עובדים   בכל קבוצת  פערי השכר  נוספים המסבירים את  נתונים  לפרט  פומבי רשאי מעסיק  בדוח 
 ם.ובלבד שלא ייכללו מידע המאפשר זיהוי של עובד מסוי

יהיה רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקבוע בצו כי הוראות   1.6.2022  -החל מ
 אלה יחולו גם על מעסיקים המעסיקים מספר קטן יותר של עובדים.

בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק מחויב לערוך דוח פנימי ולפרסם דוח פומבי ראשון לא יאוחר מיום  
 ועד הדיווח. , לגבי השנה שקדמה למ1.6.2022

 מנהלת "כל עובד" מבית חשבים.פ.ס מידע עסקי בע"מ  -הכותבת 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי  
ו/או   קונקרטיות  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ואין  משפטי   לייעוץ  תחליף  ו/או 

 עמדה ביחס למקרה מסוים. ספציפיות, לחוות דעה או להביע 

 

   מאמר 

משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי עדכונים שונים לפי חוק התוכנית  
 לסיוע כלכלי דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, נכות כללית ועוד

גלרט  המתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי -מאמר נוסף של רו"ח אורנה צח
קורונה ומבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום לנוכח המשבר הכלכלי הנובע מנגיף ה

כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע 
במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. עיקרי 

לות  הנושאים במאמר: דמי אבטלה, מניעת כפל גמלאות עם דמי אבטלה, מענק הסתג
ומעלה, קצבת נכות כללית בתקופת משבר הקורונה,  דין המענקים   67מיוחד לבני 

 לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בהיבט הביטוח הלאומי 

 גלרט-רו"ח אורנה צחמאת: 

 רקע כללי 

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לנוכח המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה 
היד המידע  על  כתיבתוומבוסס  ביום  לכותבת  באתר וע  להתעדכן  יש  במידע  שימוש  לפני   .

 דברי הסבר 
   שווה שכר  חוק 

)תיקון   ולעובד  לעובדת 
התש"ף6מס'    ,)-  
2020 

 מאמר
   הקורונה משבר 

הביטוח   בהיבט 
הלאומי עדכונים שונים  
התוכנית   חוק  לפי 

כלכ דמי  לסיוע  לי 
מענק   אבטלה, 
נכות   הסתגלות מיוחד, 

 כללית ועוד 

 תקציר פסיקה 
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האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה  
 ייעוץ או חוות דעת. 

 אבטלה  דמי ●

 אבטלה  דמי עם גמלאות כפל מניעת ●

 ומעלה  67 לבני מיוחד הסתגלות מענק ●

 הקורונה  משבר בתקופת כללית נכות קצבת ●

 שליטה בהיבט הביטוח הלאומי  בעלי ולשכירים לעצמאים המענקים דין ●

 2020-חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, התש"ף

התש"ף שעה(,  )הוראת  החדש(  הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  התכנית  )להלן:    2020-חוק 
 . התכנית כוללת בהקשר הביטוח הלאומי, כדלקמן: 29.7.2020חוק ביום ( אושרה כלסיוע כלכלי

)במקום עד יום  31.10.2021הארכת הוראת השעה הכוללת בחוק הביטוח הלאומי עד יום  . 1

30.11.2020 .) 

( ארוכה יותר מתקופת הזכאות לדמי האבטלה, 31.10.2021התקופה הכוללת של החוק )עד 

הכספים בכנסת, כדי שמבוטחים יוכלו להגיש תביעות כפי שהובהר בישיבה של וועדת 

 מאוחר יותר ולקבל גמלאות רטרואקטיביות בהתאם להטבות השונות שבחוק. 

או  30.6.2021הארכת התקופה הקובעת לזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד עד   . 2

 עד מועד מסויים לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמוקדם.

ת בשלב מסויים להקטין את סכום דמי האבטלה או את מענק ההסתגלות המיוחד אפשרו . 3

מהסכום ערב ההפחתה )למעט למובטל שמקבל דמי אבטלה לפי זכאותו   90%לשיעור של 

 האישית(.

 לחוק הביטוח הלאומי עד תום התקופה הקובעת:  216הארכת התיקונים בתיקון  . 4

מים, ללא הגשת תביעה חדשה לדמי הארכת תשלום דמי האבטלה, בתנאים מסויי ●

אבטלה. נמסר מהביטוח הלאומי, כי ככלל, מובטל ששנת האבטלה שלו הסתיימה במהלך 

 שנת האבטלה תוארך עד לתום התקופה הקובעת.  –"התקופה הקובעת" 

 המשך קיצור תקופת האכשרה לדמי האבטלה.  ●

 המשך ביטול הורדת ימי אמתנה החל מהפעם השנייה. ●

משת התנאים לזכאות לדמי אבטלה למובטל שלא נרשם במועד בלשכת  המשך הג ●

 התעסוקה. 

הוספת תיקונים חדשים, במטרה להגדיל עוד יותר את כמות המובטלים הזכאים לדמי  . 5

)דמי אבטלה בעד חודש אוגוסט   1.8.2020אבטלה בתקופת משבר הקורונה, בתקופה מיום 

 ועד תום התקופה הקובעת. ( 2020שישולמו בחודש ספטמבר  2020

ימים רצופים ללא שכר,  14-ל ימים 30-מ אבטלה בדמי  המזכה ת" החל תקופת קיצור ●

 ואילך.  1.8.2020למי שהוצא לחל"ת כפוי החל מיום 

 .ילד עמו יש אם, 28 לו מלאו שטרם  למובטל האבטלה דמי הגדלת ●

 .אבטלה ימי 125 אחרי יופחת לא המירבי האבטלה דמי סכום ●

 שנות 4 במסגרת, שנה  40  לו מלאו שטרם חוזר למובטל האבטלה דמי יופחתו לא ●

 כאות. הז

 אים.  מל אבטלה דמי יקבל – התעסוקה לשכת מטעם מקצועית  בהכשרה שנמצא מי ●

)ח( בחוק 320-ו 238, 195הארכה עד תום התקופה הקובעת של המועד שבו תוקנו הסעיפים:  . 6

הבטחת הכנסה, במטרה להמשיך עד תום התקופה.   הביטוח הלאומי ותיקון עקיף בחוק
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,  67עד   62הקובעת למנוע כפל דמי אבטלה עם הגמלאות: אזרח ותיק )זקנה( לנשים בגיל 

קצבת שאירים, קצבת נכות כללית )אינו שולל תוספת תלויים(, דמי מזונות והבטחת 

 הכנסה.  

ומעלה, שהופסקה עבודתם, עד  67למענק הסתגלות מיוחד למובטלים בני   הארכת הזכאות . 7

 .  31.12.2020סוף התקופה הקובעת ולפחות עד 

ואילך רשאי להגיש בקשה חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק  2020החל מחודש אוגוסט 

 30ימים )במקום  14מובטל שהופסקה עבודתו עקב משבר הקורונה לתקופה רצופה של 

 (. 2020שהיה עד סוף חודש יולי  ימים כפי

לחוק הביטוח הלאומי העניק, בהוראת שעה, הקלה לנכים עובדים  217תיקון מספר  . 8

( ועד יום  2020)מהקצבה בעד חודש יולי  1.8.2020שמקבלים קצבת נכות כללית. החל מיום 

, הסכום שמותר לנכה להרוויח מעבודה בלי שתיפגע הקצבה גדל לסכום של 30.6.2021

 (. 50.23%כפול  ₪10,551 לחודש )שכר המינימום לחודש =  5,300

הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעצמאי ולשכיר בעל  . 9

 שליטה שמקבלים מענק על בסיס סוציאלי ממס הכנסה. 

 . www.koloved.netהמאמר במלואו נמצא באתר "כל עובד"  

פרקטי  בעלת  חשבון,  רואת  הביטוח  הכותבת  בתחום  ולהרצאות  לייצוג  לייעוץ,  פרטית  קה 
נשיאות   חברת  הציבוריים:  תפקידיה  בין  הלאומי.  הביטוח  חוק  לפי  פתרונות  ולמתן  הלאומי 
לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת  

 הלשכה בכנסת בנושא זה. 
 

 חדשה  פסיקה תקציר 
זכא  תוספת  עובדת  קיבלה  אם  גם  הרגיל"  "שכרה  כל  על  נוספות  שעות  לתגמול  ית 

 עקב משמרת לילה 
נור  11592-04-18סע"ש   נ'  קרפק  אילנה  ביום –,  ניתן  בע"מ.  מוגן  דיור  וניהול  תחזוקה  אל 

 על ידי כבוד הרשמת  מירב חבקין  , בבית הדין האזורי לעבודה, 25.10.19
בשכר שעתי במשמרות, לרבות משמרות לילה  רה חבעבדה בתפקיד מטפלת סיעודית ב העובדת

משכר היסוד בגין כל השעות משעה  125%תעריף של לה ושבת. בגין עבודה במשמרת לילה שולם 
 לטענתה  .שלא שולם על שעות הלילה גמול שעות נוספותהעובדת תבעה  .07:00עד לשעה  24:00

 בנוסף תבעה העובדתלילה.  לא קיבלה גמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית במשמרתהיא 
. בית ובגין זכויות סוציאליות נוספות גמול שעות נוספות בגין עבודה במשמרות כפולות באותו יום

ממנו יש   העובדת"השכר הרגיל" של קבע כי שעות נוספות יש לשלם על  הדין האזורי לעבודה 
ל גם את התוספת  השכר הרגיל כול בשעה השמינית והתשיעית של משמרת הלילה.  125%לשלם 

גמול שעות נוספות עבור משמרות כפולות באותו בגין משמרת לילה אשר שולמה לעובדת. לעניין 
שעות במהלך יום עבודה אחד, מנתקת את רצף העבודה  3לפי הפסיקה, הפסקה העולה על  ,היום

 השעות שלאחר אותה הפסקה באותו יום, יחושבו כיום עבודה נפרד. ובאותו יום 
 

   :מאת סק הדיןתקציר פ
 עו"ד רן בינות 

    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 
 ברקת ורשבסקיגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         

 המידע ניתן כמידע כללי למנויי "כל עובד".
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