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הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת הנדון: 

 אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה

 

כינעדכנכם .1 בשוק  ברשומות  פורסם    ,  השתלבות  בעד  למובטלים  מענקים  מתן  בדבר  הסכם 

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

קודם כחלק ממאמצי התאחדות התעשיינים לפתרון  . ההסכם ביטוח הלאומימוסד להמדינה ל

 . להלן עיקריוו  סוגיית המחסור הקשה בכח אדם בתעשייה על רקע משבר הקורונה.

 

 . כאן –בנושא ועדכונים מאתר הביטוח הלאומי בהירים קישור לפרטים 

 

 תנאי הזכאות

"( ועד ליום  היום הקובע)"  31.1.21יכול עובד אשר החל להיות מועסק מיום  במסגרת ההסכם   .2

 : 1חודשים בתנאים המצטברים הבאים  4למענק משתנה למשך    2021 באפריל 30

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

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

 אבטלה, גם אם אינם רצופים; 

 ;  2021באפריל  30ובין יום   2021בפברואר  1החל להיות מועסק בתקופה שבין יום  .ג

ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, במשך התקופה שמיום   14הוא היה מועסק במשך   .ד

לצורך תנאי זה לא יספרו ימים בהם המבוטח  .  2021ביולי    31ועד יום    2021בפברואר    1

 מצוי בחופשה ללא תשלום.   

 

 תשלום המענק 

המענק ישולם בעד כל יום שבו היה העובד מועסק, מיום תחילת עבודתו של המבוטח לאחר   .3

התשלום  חודש  וכן שבעד    , , ובלבד שהמדובר ביום שבגינו היה ניתן לשלם דמי אבטלה31.1.2021

 . שכרו הקובע החדש היומי היה קטן משכרו הקובע הישן היומי

 ם זה ומענק למובטל העובד בשכר נמוך לא ישולמו למבוטח בעד אותו יום מענק לפי הסכ .4

היה זכאי עובד למענק מכוח הסכם זה ולדמי אבטלה בעד אותו יום, ישולם לו המענק מכוח   .5

 הסכם זה, בהפחתת דמי האבטלה שלהם זכאי העובד בעבור אותו היום. 

או לאחר ארבעה חודשים    2021  ליולי  30מבוטח לא יהיה זכאי למענק בעד ימים שלאחר יום   .6

 , המוקדם משניהם. 31.1.2021מיום תחילת העסקתו לראשונה לאחר 

 
עד ליום הקובע אחד   2020במרס  1( ייכללו גם ימים בהם קיבל המבוטח בתקופה שבין יום 2( ו)1לעניין מניין הימים המנויים בפסקאות ) 1

לידה וגמלה לשמירת הריון המשתלמים לפי פרק ג' לחוק; דמי פגיעה  ימי אבטלה בתקופה האמורה: דמי  25מאלה, ובלבד שצבר לפחות 
 המשתלמים לפי פרק ה' לחוק; תגמול לפי פרק י"ב לחוק. 

https://www.btl.gov.il/Corona/backtowork/Pages/default.aspx


 

 
 

 

 

 סכום המענק

 :   הנמוך מבין אלהסכום המענק לכל יום בחודש התשלום יהיה  .7

בחודש התשלום, לעומת השכר   כהגדרתו בהסכם  שיעור הירידה בשכר הקובע החדש היומי .א

היומי  הישן  בהסכם  הקובע  שהיו  כהגדרתו  היומיים  האבטלה  בדמי  מוכפל  כשהוא   ,

לנוסחת החישוב  משתלמים למבוטח בחודש התשלום אלמלא היה עובד, והכל בהתאם 

 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 

 

 מענקל תוספת

שתיקבע בהתאם למספר הימים שעבורם קיבל מענק  עובד מבוטח יהיה זכאי לתוספת למענק   .8

 חזרה לעבודה: 

תשולם תוספת חד פעמית בסך   - ימים   99 – 25למי שקיבל מענק חזרה לעבודה למשך  .א

1,500  .₪ 

תשולם תוספת חד פעמית   -ימים ומעלה    100למי שקיבל מענק חזרה לעבודה למשך   .ב

 . ₪ 3,000בסך 

 

 תנאי זכאות למענק 

 למענק: תנאי זכאות  .9

 . העובד זכאי למענק חזרה לעבודה .א

 .ובכלל 31.1.21עד   24.9.20העובד לא הועסק בכלל כשכיר בין התאריכים  .ב

. 31.1.21עד    1.3.20יום ומעלה בין התאריכים    130שולמו לעובד דמי אבטלה במשך   .ג

בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה 

ניתן    ימי האבטלה,   130ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת    5,  רצופהלא  

ב לידה,    130-לכלול  ימים שבהם קיבל העובד את הקצבאות האלה: דמי  גם  הימים 

 50שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמול מילואים, זאת בתנאי שנצברו לפחות  

 ימי אבטלה. 

 

 איך מגישים תביעה למענק 

 - על העובד לפעול כךעל מנת להגיש תביעה למענק  .10

 . באתר הביטוח הלאומימעודכנים ו לוודא שפרטי התעסוקה של  .א

https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/TkufotAvtala


 

 
 

הקישור  לשלוח את תלושי השכר שקיבל העובד ממקום העבודה שאליו חזר באמצעות   .ב

 לבחור בלשונית קצבאות ואח"כ בנושא אבטלה.  יש הזה

 המענק ישולם באופן רטרואקטיבי לאחר בדיקת הזכאות. .11

 .30.9.21- את המסמכים עבור המענק ניתן להגיש עד ה .12

 

 

. למנהל תחום המשפט  03-5198819בטלפון  לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לאגף עבודה  
; למנהלת תחום  motia@industry.org.ilובדוא"ל    5198824-03הקיבוצי, עו"ד מוטי עזרן בטל'  

  ; moriah@industry.org.il ובדוא"ל 1519873-03משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 
  050-7478826וכן למנהל המחלקה לביטוח סוציאלי בהתאחדות, מר חיזקיה )חיזקי( ישראל בנייד  

 . hizki@industry.org.ilובדוא"ל 
 

 

 

 

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

 .מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx
mailto:motia@industry.org.il
mailto:moriah@industry.org.il
mailto:hizki@industry.org.il

