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 סיכומם של דברים  

  29.7.2020ביום 

פורסם ברשומות חוק  

  התכנית לסיוע כלכלי 

)נגיף הקורונה  

)הוראת  החדש( 

     . 2020-שעה(,התש"ף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

המוסד לביטוח לאומי  

פרסם חוזר ובו  

עדכונים בנושא  

 אבטלה. 

 

 הסבר  דברי    

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

 בלט  -עו"ד מיטל דולב 
פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(,   29.7.2020ביום 

)להלן: "חוק התכנית לסיוע כלכלי"( אשר מתקן בצורה עקיפה מספר חוקים, בין  2020 -התש"ף
( )הוראות 216תיקון מס'  -הוראת שעה  -י )נגיף הקורונה החדש היתר את חוק הביטוח הלאומ

)להלן: "חוק הביטוח הלאומי"( וכן את חוק מענק   2020 -מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה(, התש"ף
)להלן: "חוק  2020 -נגיף הקורונה החדש(,התש"ף -ומעלה )הוראת שעה  67הסתגלות מיוחד לבני 

 ת לסיוע כלכלי: המענק"(. להלן עיקרי חוק התכני

( )הוראות מיוחדות 216תיקון מס'  -הוראת שעה  -חוק הביטוח הלאומי )נגיף הקורונה החדש 
 2020 -לעניין ביטוח אבטלה(, התש"ף
ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית   30או עד  30.6.2021 -"התקופה הקובעת" תהא עד ה

לפי   7.5% -בתקופת הקורונה פחת מלסטטיסטיקה תפרסם כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי 
 המוקדם.

לעניין חישוב דמי האבטלה, סכום דמי האבטלה ליום לא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע  
 .  25 -מחולק ב

כי שיעור הבלתי מועסקים   16.8.2020 -במידה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם אחרי ה
יהיו דמי האבטלה בעד התקופה  7.5% -אך לא פחת מ 10% -החודשי בתקופת הקורונה פחת מ

ימים לאחר הפרסום האמור וסיומה בתום התקופה הקובעת, למי שזכאי לדמי  30שתחילתה 
 מדי האבטלה ששולמו ערב פרסום הלשכה.  90%אבטלה,  

דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהעסקתו הופסקה עקב הוצאתו לחופשה ללא תשלום, לתקופה 
 וא אינו זכאי לשכר בעד תקופת החל"ת. ימים לפחות וה 14רצופה של 

 2020 -נגיף הקורונה החדש(,התש"ף  -ומעלה )הוראת שעה  67חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 
ואם תפרסם  30/6/2021 -ומעלה ישולם עד ה 67בהתאם לחוק המענק, מענק הסתגלות מיוחד לבני 

מועסקים החודשי בתקופת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועד מוקדם יותר כי  שיעור הבלתי
 . 31/12/2020ימים לאחר הפרסום ולא לפני  30יהיה סיומה  7.5% -הקורונה פחת מ

הזכאי למענק הסתגלות יהא מי שפוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו 
 יום לפחות. 14לתקופה רצופה של 

יקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד וי 2020מענק ההסתגלות המיוחד ישולם החל מחודש אוגוסט 
 חודש הזכאות כדלקמן: 

 ש"ח  4,000 –ש"ח  2,000מי שהכנסתו בחודש הזכאות אינה עולה על  א.

 ש"ח  3,000 -₪  3,000 -₪  2,000מי שהכנסתו בחודש הזכאות בין  ב.

 ₪  2,000  -₪  4,000 –ש"ח  3,000מי שהכנסתו בחודש הזכאות בין  ג.

 ₪  1,000 -₪  5,000 -₪  4,000זכאות בין מי שהכנסתו בחודש ה ד.

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

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

 .ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

 

 חוזרים   

 29.7.2020-עדכונים בנושא אבטלה מ
 המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ובו עדכונים בנושא אבטלה. להלן עיקרי החוזר: 

 30.6.2021-הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל
 . 30.6.2021-וטומטי עד למי שנגמרו לו ימי האבטלה, נאריך לו את התשלום באופן א 

 גם אם שנת האבטלה תסתיים, לא יהיה צורך להגיש לנו תביעה חדשה לדמי אבטלה, אנחנו נאריך 

 

 דברי הסבר 
 סיוע חוק התכנית ל

כלכלי )נגיף הקורונה 
החדש()הוראת שעה(, 

 2020-התש"ף

 חוזרים 
  עדכונים בנושא

 29.7.2020-אבטלה מ

  ההסתדרות: לא
נאפשר פגיעה 
בעובדים בנושא ימי 

 המחלה

 בדיני עבודה  הסוגי
  בערב היעדרות עובד

עיד אלאדחא )ערב חג 
 הקורבן(

 תקצירי פסיקה 
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 סיכומם של דברים  

  27.7.2020ביום 

פרסמה ההסתדרות  

הודעה בהמשך  

לפסיקת בג"ץ בעניין  

 ימי בידוד של עובדים. 

 

 

 

 

 

 ים  סיכומם של דבר 

ד שלא ניצל את  עוב 
על  זכותו להיעדר 

, הרי  חשבון חופשה 
שערב עיד אלאדחא  
עבורו יהיה יום עבודה  

 .  רגיל 

 

 את הזכאות באופן אוטומטי.  
בתקופה זו תשלום דמי האבטלה ישתנה בהתאם לשיעור האבטלה במשק, לפי פרסומי  שימו לב,

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 תשלום רגיל -שלב ראשון 

, תשלום דמי האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה 10%-כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ
 עד עכשיו.
 תשלום מופחת -שלב שני 

, תשלום דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי 10%-ל 7.5%אם שיעור האבטלה במשק יהיה בין 
 האבטלה. 

מהסכום שקיבלתם.   90%של יום לאחר פרסום שיעור האבטלה ישולמו דמי אבטלה בשיעור  30
 ₪.  900-₪, דמי האבטלה שלכם יופחתו ל 1,000כלומר, אם אתם זכאים לדמי אבטלה בסך 

 הפסקת התשלום -שלב שלישי 
יום  30, תשלום דמי האבטלה ייפסק לאחר 7.5%-אם שיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל

-להיות זכאי לדמי אבטלה ב מפרסום שיעור האבטלה. כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק
 , המוקדם מבניהם.7.5%-יום לאחר ששיעור האבטלה יירד מתחת ל  30או  30.6.2021

 הקלות נוספות לתקופת הקורונה
יום לאחר ששיעור האבטלה במשק  30או עד  30.6.21-עד ל 1.8.20-כל ההקלות הבאות תקפות מ 

 , המוקדם מבניהם.7.5%-יירד מתחת ל
  יום 14-ל אבטלה בדמי המזכה  ת" החל תקופת קיצור ●

ימים לפחות )במקום  14מי שהוצא לחל"ת יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 
 ימים(.  30
   ויש עימו ילד  28דלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו הג ●

ויש עימו ילד יחושב כמו מובטל שמלאו לו   28סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו 
28 . 
  126-ה מהיום יופחת לא  המירבי האבטלה דמי סכום ●

 ₪  281.36-₪ ליום, ולא יופחת ל 422.04יישאר  126-סכום דמי האבטלה המירבי מהיום ה
   מקצועית בהכשרה שנמצא למי מלא  בשיעור אבטלה דמי תשלום ●

  מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא )ולא 
 כפי שהיה עד כה(. 70%בשיעור של 

  חוזר למובטל מלא  בשיעור אבטלה דמי תשלום ●
בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא )ולא בשיעור של 

 מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה(. 85% -מהימים ו 80%

 

 המחלה ההסתדרות: לא נאפשר פגיעה בעובדים בנושא ימי 
פרסמה ההסתדרות הודעה בהמשך לפסיקת בג"ץ בעניין ימי בידוד של עובדים.  27.7.2020ביום 

 להלן ההודעה במלואה: 
ההסתדרות לא תשלים עם פגיעה בשכר העובדים בשל החלטת הממשלה על ימי הבידוד, ותפעל  

דרשים כדי למנוע פגיעה זו. בית המשפט העליון קבע כי אין להטיל את עלות ימי  בכל האמצעים הנ
הבידוד על העובדים והנחה את המדינה לגבש הסדר הוגן ומאוזן שיבטיח את המשך תשלום שכר 

 העובדים תוך שמירה על בריאות הציבור.
ים, במטרה ההסתדרות שבה וקוראת למדינה להיכנס בהקדם למו"מ, יחד עם ארגוני המעסיק

להחיל על ימי בידוד את ההסדר החל בעת מצב מיוחד בעורף. הסדר זה מאפשר לעובדים לקבל את  
שכרם הרגיל על ימי היעדרות כתוצאה מהוראות פיקוד העורף, בעוד שהמעסיקים מקבלים 
מהמדינה שיפוי בגין שכרם של העובדים בימים אלה. הסדרים מסוג זה מונהגים במרבית מדינות 

 מאז פרוץ משבר הקורונה. OECD-ה
 

 עבודה  בדיני  סוגיה   

 היעדרות עובד בערב עיד אלאדחא )ערב חג הקורבן( 
 עינב כהןעו"ד 

, רשאי עובד לקחת  1951-)ב( לחוק חופשה שנתית, התשי"א6, על פי סעיף 31.05.2010החל מיום 
פת, ובלבד יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוס

לתוספת מצוי גם  1ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף  30שהודיע על כך למעסיקו 
 ערב עיד אלאדחא. 
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לפיכך, עובד רשאי להיעדר בערב עיד אלאדחא על חשבון ימי החופשה הצבורה העומדת לזכותו,  

בוצי/צו הרחבה/חוזה בהודעה מראש למעסיק כמפורט לעיל. במידה וחל במקום העבודה הסכם קי
 עבודה/נוהג, הקובע הוראה המיטיבה עם העובד, יחול כמובן ההסדר המיטיב.

 עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי שערב עיד אלאדחא עבורו יהיה יום עבודה רגיל.  

 עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  –הכותבת 
עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי  אין במידע המופיע באתר "כל 

ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או  
 .ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

 

 חדשה פסיקה  ירי תקצ 
מזמין השירות וגם על   ביה"ד הארצי פסק כי יש להחיל את חובת השימוע גם על

 קבלן כ"א
, התאמה השמה בע"מ נגד סמי הפותה וחברת החשמל. ניתן ביום  47271-06-18ע"ע 

ליבנה, לאה גליקסמן  -ורדה וירט ותן הארצי לעבודה, ע"י כבוד השופט, בבית הדי05.07.2020
 ק וחני אופ

עת נחשד  שנים עד שפוטר 23העובד הועסק באמצעות חברת כ"א בתחום הניקיון במשך 
למעורבותו בסיוע לעובד אחר להחתים שלא כדין כרטיס נוכחות. מזמין השירות ביקש מקבלן 
כ"א להפסיק להציב את העובד בחצריה. העובד הגיש תביעה לביה"ד לעבודה בין היתר כי פוטר 
שלא כדין וללא עריכת שימוע מצד מזמין השירות. ביה"ד לעבודה חייב את קבלן כ"א ואת מזמין 

שירות בפיצוי על אי עריכת שימוע כדין. ביה"ד פסק כי במקרים שיש בהן כדי להטיל רבב בעובד ה
יש לערוך שימוע במשותף. על קביעה זו הגיש קבלן הניקיון ערעור לביה"ד הארצי. ביה"ד הארצי 
פסק כי יש להטיל גם על מזמין שירות את החובה לערוך שימוע לעובד קבלן כ"א וזאת טרם קבלת 

לטה שיש לה השלכה מהותית על זכויותיו על ידי מזמין השירות, ובמיוחד החלטה להפסיק את  הח
הצבת עובד הקבלן בחצר מזמין השירות. הדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי  

 מזמין השירות והקבלן כ"א. 

מאמנת בחדר כושר בהסכם של "קבלן שירותים עצמאי" הוכרה כעובדת שכירה על 
 הבית הדין הארצי לעבוד ידי

, בבית הדין הארצי 02.06.20קארין לוי נ' יריב והדר אימון אישי בקבוצה בע"מ. ניתן ביום 
 לעבודה, על ידי כבוד השופטות  ורדה וירט לבנה, סיגל דוידוב מוטלה וחני אופק גנדלר 

ת כושר חברה המפעילה "חדר כושר" ומספקת "שרותי אימון אישיים" ללקוחות העסיקה מאמנ
אצלה. הן החברה והן העובדת ראו את יחסי העבודה ביניהם כיחסים של מזמין שירותים ו"קבלן 
עצמאי", וחתמו על הסכם מתן שירותים כקבלן עצמאי. בנוסף העובדת הנפיקה חשבוניות כנגד 
התמורה ששולמה לה. לאחר סיום ההתקשרות הגישה העובדת תביעה להכיר בקיומם של יחסי 

יק ולתשלום כל הזכויות הנובעות מכך. בית הדין האזורי בחן את הסוגיה וקבע כי  עובד מעס
במקרה דנן, מערכת היחסים שבה נהגו הצדדים במשך תקופה ממושכת, הייתה כזו שבין מזמין 
שירות ל"קבלן עצמאי". בית הדין הארצי הכריע כי דין הערעור בשאלת קיום יחסי עובד ומעסיק  

ין השירות להתקבל וקבע כי יש לראות ביחסים שבין העובדת למזמין  בין העובדת לבין מזמ
השירות כיחסי עובד ומעסיק והוסיף כי אין בעובדה כי התשלום היה כנגד חשבוניות כדי לשנות 
את מעמדה זה. עוד קבע בית הדין הארצי כי אין ספק כי העובדת הוכיחה כי היא עומדת בתנאי 

ת הדין הארצי החזיר את התביעה לבית הדין האזורי לצורך המבחן המעורב על כל היבטיו. בי
 חישוב זכויותיה של העובדת.

  :מאת הדין יפסק יתקציר
 רן בינותעו"ד ו עו"ד ראובן בבדז'נוב
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