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 לכבוד

 ,המנהל/ת הכללי/ת

 מנהל/ת כספים ו/או מנהל/ת משאבי אנוש

 

 ג.א.נ,

 שלום רב

 

השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת  בגיןהסכם בדבר מתן מענקים למובטלים הנדון: 

 אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה

 

השתלבות   בגיןהסכם בדבר מתן מענקים למובטלים  בילקוט הפרסומים  פורסם    17.11.20ביום   .1

בין אשר נחתם  ,בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה

קודם כחלק ממאמצי התאחדות התעשיינים לפתרון . ההסכם הלאומיהביטוח  לביןהמדינה 

  הקורונה.ח אדם על רקע משבר וסוגיית המחסור בכ

 להלן עיקריו:

 

 תנאי הזכאות

 

 31יום ועד ל( "היום הקובע") 1.11.20עובד אשר החל להיות מועסק מיום במסגרת ההסכם  .2

 חודשים בתנאים המצטברים הבאים: 4למענק למשך עשוי להיות זכאי  2020בדצמבר 

 .1ימים רצופים בתכוף לפני היום הקובע 75לא היה מועסק במשך  .א

ימי  75עד ליום הקובע שולמו לו דמי אבטלה בעד  2020במרס  1שבין יום בתקופה  .ב

 .אבטלה, גם אם אינם רצופים

ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, במשך התקופה שמהיום  14במשך  העובד הועסק .ג

לצורך תנאי זה לא ייספרו ימים שבהם המבוטח מצוי . 2021 באפריל 30הקובע ועד 

 .בחופשה ללא תשלום

 

 תשלום המענק

 

 שכרו הקובע החדש היומי קטן משכרו הקובע הישן היומיאחד התנאים לתשלום המענק הנו ש .3

 כהגדרתם בהסכם.

 
עד ליום הקובע אחד מאלה, ובלבד שצבר לפחות   2020במרס    1שבין יום לעניין מניין ימי האבטלה ייכללו גם ימים בהם קיבל המבוטח בתקופה  1

ימי אבטלה בתקופה האמורה: דמי לידה וגמלה לשמירת הריון המשתלמים לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי; דמי פגיעה המשתלמים לפי פרק   25
 ה' לחוק; וכן תגמול לפי פרק י"ב לחוק. 



 

 
 

ארבעה חודשים   או לאחר  2021באפריל    30מבוטח לא יהיה זכאי למענק בעד ימים שלאחר יום   .4

 ., המוקדם משניהם1.11.2020מיום תחילת העסקתו לראשונה לאחר 

 

 המענקסכום 

 

 :  אלההנמוך מבין יהיה  התשלום בחודש יוםלכל סכום המענק  .5

כשהוא מוכפל ,  שיעור הירידה בשכר הקובע החדש היומי, לעומת השכר הקובע הישן היומי .א

בדמי האבטלה היומיים שהיו משתלמים למבוטח בחודש התשלום אלמלא היה עובד, 

 והכל בהתאם לנוסחת החישוב שלהלן:

גובה המענק היומי =
שכר קובע ישן יומי פחות שכר קובע חדש יומי

שכר קובע ישן יומי
∗  דמי האבטלה היומיים

 שקלים חדשים; 200 .ב

שקלים חדשים לבין השכר הקובע החדש היומי; במקרה של הפרש  632הפרש חיובי בין  .ג

 אפס. -שלילי או הפרש השווה לאפס 

 

למענק עפ"י הסכם  מנגנון הגשת הבקשות טרם פורסםזה  למועד הוצאת חוזרנכון יצוין כי  .6

 .בביטוח הלאומי זה

 

 לחצו כאן בילקוט הפרסומיםהסכם המלא כפי שפורסם ל

 

או  050-7478826למר חיזקי ישראל, מנהל המחלקה לביטחון סוציאלי בטל' לפרטים ניתן לפנות 
03-' עזרן בטל מוטי ד"עו הקיבוצי המשפטתחום למנהל ,  hizki@industry.org.ilבדוא"ל 
 מוריה ד"עומשפט עבודה פרטי,  למנהלת תחום או, motia@industry.org.il  ל"ובדוא 1988245

 .  moriah@industry.org.il ל"ובדוא 5198731-03' בטל ברבי
 

 

 כהבבר

 

 מיכל וקסמן חילי, עו"ד

 האגףמנהלת 

 

 

 

 

 

יש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל   .המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי

 .פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה 

https://www.industry.org.il/files/work/mi_191120.pdf
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