
 
 

 
 
 

 1323  גיליון מס'    (6.7.2021)  "אפתש  תמוזב  כ"ו         מודיםע 3במבזק זה 
 

www.koloved.net\\http:    2המשך בעמוד  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 סיכומם של דברים 

המוסד לביטוח לאומי 
פרסם חוזר לעניין 
. זכאות לדמי אבטלה
-מי שהפסיק לעבוד מ

אילך, תביעתו ו 1.7.21
לדמי אבטלה תיבדק 
בהתאם לתנאי הזכאות 
הרגילים לדמי אבטלה. 

 יםחוזר 

 ואילך 1.7.21-זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק לעבוד מ
 . להלן עיקרי החוזר:חוזר לעניין זכאות לדמי אבטלהלאומי פרסם  המוסד לביטוח

לתנאי הזכאות הרגילים  ואילך, תביעתו לדמי אבטלה תיבדק בהתאם 1.7.21-מי שהפסיק לעבוד מ
 הקלות ושינויים שנעשו בתנאי הזכאות ובסכום דמי האבטלה:מספר  ןשנעם זאת, י .לדמי אבטלה

 אבטלהשינויים בתנאי הזכאות לדמי 

 אכשרה  קיצור תקופת

חודשי עבודה כשכיר  12א צבירת תקופת אכשרה של לפחות ת לדמי אבטלה הואחד מתנאי הזכאו
 החודשים האחרונים.  18וך מת

או  6לפחות  להיות זכאי לדמי אבטלה חלקיים אם צבר ואילך, יכול 1.7.21-מי שהפסיק לעבוד מ
 חודשי עבודה. 10

 הרגילים. מסכום דמי האבטלה 85%חודשי עבודה יקבל  12-מי שצבר פחות מ מו לב,שי

 תשלום למי שיוצא לחל"ת

 חות.יום לפ 30תהיה  -ואילך  1.7.21-לחל"ת מ וצאתקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה למי שי

 רק לאחר ניכוי ימי החופשה שנותרו אצל המעסיק. מי האבטלה יתחילכמו כן, תשלום ד

 חישוב תקופת הזכאות לדמי אבטלההקלה ב

ר חזרה למצב שגרה, ים מעבר לזכאות המקורית. כדי לאפשבמשבר הקורונה שולמו ימי אבטלה רב
 לא נכלול את ימי האבטלה ששולמו במסגרת התקנות לשעת –פן רגיל באוותשלום דמי אבטלה 

 חירום בזמן הקורונה במצבים האלה:

מים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בכל התביעות לא מספר הי - 40מובטל חוזר מתחת לגיל  •
י מספר הימים המרביים שלהם אתה זכאי. בחישוב הזכאות לא ייכללו יממ 180%יעלה על 
 ספים ששולמו בתקופת הקורונה. הנוהאבטלה 

אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה )לדוגמה בשנת  - תשלום אבטלה שנה אחר שנה •
שה, יחושב ם תוכל לקבל דמי אבטלה בתביעה החד(, מספר הימים שעבור2021ובשנת  2020

החודשים שקדמו לחודש התשלום, גם אם ימי  11-אם לימי האבטלה שקיבלת בכל חודש בהתב
 ימי האבטלה הנוספים ששולמוהאבטלה שייכים לתביעה קודמת. בחישוב הזכאות לא ייכללו 

 בתקופת הקורונה. 

 11–אם קיבלת דמי אבטלה ב - קיזוז דמי אבטלה ממענק עבודה מועדפת לחייל משוחרר •
לת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. חלק קדמו לתחיהחודשים ש

ישוב סכום המענק מהתשלום שקיבלת עבור ימי האבטלה ינוכה מסכום המענק המגיע לך. בח
 הנוספים ששולמו בתקופת הקורונה. לא ייכללו ימי האבטלה 

 ה ובתשלוםשינויים בסכום דמי האבטל

 ראשוניםחמשת ימי האבטלה ה

ואילך, לא ישולמו לו דמי אבטלה  1.7.21-ומה למצב שהיה לפני הקורונה, מי שמפסיק לעבוד מדב
א ימים אלו ל בות רצופים בשירות התעסוקה.חודשי התייצ 4ימי האבטלה הראשונים בכל  5עבור 

 מופחתים ממכסת ימי האבטלה המרביים.

 יםדמי האבטלה המקסימלי

 -ש"ח )החל ב 422.04ם הראשוניים יהיו  ימי התשלו 125עבור דמי האבטלה המרביים ליום 
01.01.2020.) 

(, 01.07.2021 -ש"ח )החל ב 281.39דמי האבטלה המרביים ליום יהיו  126-החל ביום התשלום ה
 .נהזאת כפי שהיה לפני הקורו

 תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת

 .31.12.21-ארכה עד לאבטלה ביחד עם קצבה נוספת הוהזכאות לקבל דמי 

 בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה. 

(, 67עד  62צבת אזרח ותיק )לנשים מגיל הקצבאות הנוספות הן: דמי מזונות, הבטחת הכנסה, ק
 (.ים וקצבת נכות כללית )תוספת עבור בני זוג וילדיםקצבת שאיר

 חוזרים
  זכאות לדמי אבטלה

למי שהפסיק לעבוד 
 ךלואי 1.7.21-מ

 רכת הזכאות לדמי הא
אבטלה למי שמלאו 

 שנה 45

  הארכת הזכאות
למענק הסתגלות לבני 

ומעלה עד  67
30.9.21 

  הטבות לנשים שילדו
 בתקופת הקורונה

  קצובת  -סטודנטים
הבראה וביגוד לשנת 

2021 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
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 סיכומם של דברים 

 לביטוח לאומי דהמוס
פרסם חוזר בעניין 

 ומעלה. 45אבטלה לבני 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים 

בעקבות החלטת 
ענק הכנסת, ישולם מ

 3הסתגלות למשך 
וספים )יולי, חודשים נ

אוגוסט וספטמבר 
ומעלה  67( לבני 2021

שלא חזרו לעבודה. 
הזכאות לקבלת 

 3נק למשך המע
חודשים נוספים, תינתן 
למי שקיבל מענק 
הסתגלות בחודש יוני 

, גם אם הוא קיבל 21
 מענק חלקי.

 
 
 
 
 

 שנה 45הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו 
   ומעלה. להלן עיקרי החוזר:  45פרסם חוזר בעניין אבטלה לבני  לביטוח לאומי דהמוס

 ומעלה 45, תוארך הזכאות לדמי אבטלה לבני 2021ביולי  1 -בהתאם להחלטת הכנסת, החל ב
 .שקיבלו אבטלה בתקופת הקורונה, ועונים על תנאי הזכאות להארכה

אין צורך להגיש  –הקרובים טי בימים באופן אוטומן ה תעודכמי האבטלתוספת י חשוב לדעת!
 .בקשה להארכה

 האלה: שני התנאיםאת תוספת ימי האבטלה יקבל מי שעונה על 

 גיל - תנאי ראשון

 )כולל( 1.7.1976)כולל(. כלומר, נולדת עד  1.7.2021שנים עד  45לך מלאו 

 לה בתקופת הקורונהקבלת דמי אבט -תנאי שני 

עד  2020בטלה המקוריים שלך בין החודשים מרץ לוא ימי האר חלק או מקיבלת דמי אבטלה עבו
 .2021יוני 

לא בשל 'תקנות חירום על פי חוק ו ימי זכאות שקיבלת 87או  175ימי האבטלה המקוריים = 
 משבר הקורונה'. 

)לפני הקורונה(, וקיבל דמי  2020ברואר , מי שסיים את ימי האבטלה בחודשים ינואר או פשימו לב
 רק בשל 'תקנות חירום משבר הקורונה', לא זכאי להארכה. פת הקורונהאבטלה בתקו

. לאחר מכן 31.12.21עד  פשרותו לנצלמי שעונה על תנאי הזכאות, יקבל תוספת ימי אבטלה שבא
 ימים אלה יבוטלו. 

 תוספת ימי האבטלה תחושב באופן הזה:

מימי  50%ספת של אתה זכאי לקבל תו - ה המקוריים שלךאם קיבלת את כל ימי האבטל •
 טלה המקוריים שלך:האב

 88תקבל  -ימי אבטלה  175בעת הגשת התביעה ואושרו לך  ודשי אכשרהח 12אם היו לך  •
 .31.12.21ימי אבטלה לניצול עד 

 -ימי אבטלה  87ך בעת הגשת התביעה ואושרו ל חודשי אכשרה 11-ל 6בין אם היו לך  •
 .31.12.21ימי אבטלה לניצול עד  43תקבל 

מימי  50%אתה זכאי לקבל את הימים שנותרו לך בתוספת  - אם נותרו לך ימי אבטלה •
 . 2021ליוני  2020האבטלה שניצלת בין החודשים מרץ 

 55ימי אבטלה ) 115-י לימי הזכאות שלך, אתה זכא 175ימים מתוך  120, אם ניצלת לדוגמה
 מהימים שניצלת(. 50%יום שהם  60הימים שנותרו לך + 

 דמי האבטלה וםסכ

 מדמי האבטלה הרגילים. 85%יהיה בשיעור של  תוספת ימי האבטלהסכום דמי האבטלה עבור 

חודשי  12למי שצבר  100%יהיו בשיעור  לךימי האבטלה שנותרו ר סכום דמי האבטלה עבו
 חודשי אכשרה. 11 -ל 6למי שצבר בין  90% אכשרה, ובשיעור

 

 30.9.21ומעלה עד  67הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני 
  להלן עיקרי החוזר:וסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעניין מענק הסתגלות. המ

חודשים נוספים )יולי, אוגוסט וספטמבר  3בעקבות החלטת הכנסת, ישולם מענק הסתגלות למשך 
 ודשים נוספים, תינתןח 3נק למשך הזכאות לקבלת המע ומעלה שלא חזרו לעבודה. 67( לבני 2021

 ל מענק חלקי., גם אם הוא קיב21למי שקיבל מענק הסתגלות בחודש יוני 

 קשה חדשה.המשך התשלום יהיה באופן אוטומטי, אין צורך להגיש ב

כדי שנפסיק לכם את התשלום , יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי זאת, אם חזרתם לעבודה םע
 דיים.וכדי שלא ייווצרו לכם חובות עתי

 ש., בכל חוד10%-בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר סכום המענק יופחת ב

 (90%)מענק בשיעור  2021סכום המענק המלא עבור חודש יולי 

 ש"ח. 2,000-ה מפנסיה או שהכנסתו מפנסיה נמוכה מלמי שאין הכנס - ש"ח 3,600מענק בסך  •

 ש"ח. 3,000-ש"ח ל 2,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 2,700מענק בסך  •

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/prisa/Pages/gil-prisa.aspx
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 סיכומם של דברים 

הביטוח הלאומי ישלם 
דמי לידה לנשים 
מובטלות שטרם חזרו 
לעבודה, ואמורות 

ך שנת ת במהלללד
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים 

פרסם  27.6.2021ביום 
הממונה על השכר 
והסכמי עבודה חוזר 
 בעניין קצובת הבראה

 2021וביגוד לשנת 
 לסטודנטים.

 
 
 
 
 
 

 ש"ח. 4,000-ש"ח ל 3,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 1,800מענק בסך  •

 ש"ח. 5,000-ש"ח ל 4,000מפנסיה היא בין  הכנסתולמי ש - ש"ח 900מענק בסך  •

 (80%)מענק בשיעור  2021סכום המענק המלא עבור חודש אוגוסט 

 ש"ח. 2,000-למי שאין הכנסה מפנסיה או שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ - ש"ח 3,200מענק בסך  •

 "ח.ש 3,000-ש"ח ל 2,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 2,400מענק בסך  •

 ש"ח. 4,000-ש"ח ל 3,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 1,600בסך  מענק •

 ש"ח. 5,000-ש"ח ל 4,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 800מענק בסך  •

 (70%)מענק בשיעור  2021סכום המענק המלא עבור חודש ספטמבר 

 ש"ח. 2,000-נמוכה מ נסיהמפלמי שאין הכנסה מפנסיה או שהכנסתו  - ש"ח 2,800מענק בסך  •

 ש"ח. 3,000-ש"ח ל 2,000נסתו מפנסיה היא בין למי שהכ - ש"ח 2,100מענק בסך  •

 ש"ח. 4,000-ש"ח ל 3,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 1,400מענק בסך  •

 ש"ח. 5,000-ש"ח ל 4,000למי שהכנסתו מפנסיה היא בין  - ש"ח 700מענק בסך  •

 

 בתקופת הקורונהשילדו הטבות לנשים 
 המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בעניין הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה. להלן עיקרי החוזר: 

ך הביטוח הלאומי ישלם דמי לידה לנשים מובטלות שטרם חזרו לעבודה, ואמורות ללדת במהל
 .2021שנת 

 התנאים האלה: 2לקבלת דמי הלידה עלייך לענות על 

 31.12.21ועד  1.7.21-ילדת בין ה - ידהתאריך הל .1

 בזמן שהיית בהיריון 30.6.21-לפני ה קיבלת דמי אבטלה .2

יום הפסקת  לפני לתקופת האכשרה שצברת תקופת הזכאות שלך לדמי לידה נקבעת בהתאם
 קבלת דמי אבטלה )במקום לפני יום הפסקת העבודה(.

 , חודשים שבהם קיבלת דמי אבטלה נכללים בתקופת האכשרה.שימי לב

 מספר ימי הזכאות לדמי לידה נקבעים כך:

חודשים מתוך  10תהיי זכאית  אם צברת  – ת(אוימי זכ 105שבועות ) 15לדמי לידה מרביים עבור  •
 החודשים. 22חודשים מתוך  15ום הפסקת קבלת דמי האבטלה, או עבור החודשים שלפני י 14

חודשים מתוך  6תהיי זכאית אם צברת  – ימי זכאות( 56שבועות ) 8לדמי לידה חלקיים עבור  •
 שלפני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה.החודשים  14

 

 למועד הפסקת העבודה.  י הלידה יחושב בהתאם לשכר שלך בחודשי העבודה שקדמוכום דמס

 

 2021קצובת הבראה וביגוד לשנת  -סטודנטים 
וביגוד לשנת  פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בעניין קצובת הבראה 27.6.2021ביום 
 . להלן החוזר במלואו: 2021

 1.6.2021 -מ טים החליש לשלם לסטודנ 17.2.99מיום להסכם  4בהתאם לאמור בסעיף  .1
 דה לפי התנאים בהסכם."ח )ללא שינוי( לכל שעת עבוש 1.38קצובת הבראה בסך של 

 1.7.2020 -מ יש לשלם לסטודנטים החל 17.2.99להסכם מיום  5בהתאם לאמור בסעיף  .2
 שעת עבודה לפי התנאים בהסכם. ש"ח לכל 0.70קצובת ביגוד בסך 

ש לא יהיה יותר מסכום ספק, מובהר כי התשלום יבוצע בתנאי שסכום הקצובה לחוד ען הסרמל .3
 שעות עבודה, בהתאם לחלקיות תקופת ההעסקה באותו חודש. 182המשולם עבור הקצובה 

 

 .www.koloved.netהחוזרים במלואם נמצאים באתר "כל עובד" 

 

 
 ה פאיאולגגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         

ף לייעוץ עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחלי תר "כלאאין במידע המופיע ב
ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס   משפטי

 למקרה מסוים.

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx

