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חוק הביטוח הלאומי )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 
216( )הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה(, התש"ף-2020*

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי-

הוראתשעה

)130פ התשפ"א בכסלו י"ד יום עד )2020 )28ביוני התש"ף בתמוז ו' בתקופהשמיום
בנובמבר2020(יקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995)להלן

-חוקהביטוחהלאומי(,כך:

אחריסעיף179יבוא: )1(

"סימן ה': הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה בתקופת 
ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

בסימןזה-179אפהגדרות-סימןה'

"הפסקתהעסקה",שלעובד-הפסקתהעסקתושלעובד
באחדמאלה:

הודעתהמעסיקעלפיטוריהעובד; )1(

בתנאים תשלום ללא לחופשה העובד הוצאת )2(
הקבועיםבסעיף179ה;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםה'באדרהתש"ף)1
במרס2020(עדיוםכ"ובאבהתש"ף)16באוגוסט2020(פ

הוראותמיוחדות
לענייןתביעה
לדמיאבטלה

למוסד179בפ שהגיש מבוטח 163)א(, בסעיף האמור אף על )א(
תביעהלדמיאבטלהבעדתקופהשחלהביןיוםי"טבאדר
התש"ף)15במרס2020(וביןיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני
2020(,ולאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהכמחוסרעבודה
אושנרשםכאמוראךמידעבדברהרישוםלאהתקבלבמוסד,
יראואותוכמובטללפיאותוסעיףלענייןזכאותלדמיאבטלה
מיוםהפסקתהעסקתואומיוםי"טבאדרהתש"ף)15במרס
2020(,לפיהמאוחר,ובלבדשהוכיחלהנחתדעתושלהמוסד

כילאהיהמועסקבאותהתקופהפ

למוסד שהגיש מבוטח 163)א(, בסעיף האמור אף על )ב(
תביעהלדמיאבטלהבעדתקופהשחלהביןיוםט'בתמוז
ביולי 31( התש"ף באב י' יום ובין )2020 ביולי 1( התש"ף
2020(,ולאנרשםבלשכתשירותהתעסוקהכמחוסרעבודה
אושנרשםכאמוראךמידעבדברהרישוםלאהתקבלבמוסד,
יראואותוכמובטללפיאותוסעיףלענייןזכאותלדמיאבטלה
)1ביולי מיוםהפסקתהעסקתואומיוםט'בתמוזהתש"ף
2020(,לפיהמאוחר,ובלבדשהוכיחלהנחתדעתושלהמוסד
כילאהיהמועסקבאותהתקופה,ונרשםבשירותהתעסוקה

עדיוםי'באבהתש"ף)31ביולי2020(פ

התקבלבכנסתביוםט"ובתמוזהתש"ף)7ביולי2020(]בישיבהשהחלהביוםי"דבתמוזהתש"ף)6ביולי2020([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1305,מיוםי"זבאיירהתש"ף)11במאי2020(,עמ'98פ

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התש"ף,עמ'162פ 1
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הוראותמיוחדות
לענייןזכאותלדמי

אבטלה

העסקתו179גפ שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
בתקופההקובעתואינוזכאילדמיאבטלהלפיפרקזהרק
בשלכךשלאהשליםתקופתאכשרהבת12חודשיםכאמור
בסעיף161,אךצברתקופתאכשרהכאמורבאותוסעיףבת
שישהחודשיםלפחות,יהיהזכאילדמיאבטלהבעדמספר

הימיםכלהלן,לפיהעניין,לכלהיותר:

שמלאו או שנים, 45 לו מלאו אם - ימים 87 )1(
כמשמעותם בו תלויים שלושה וישנם שנים 35 לו

בסעיף247;

69ימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

35ימים-אםהואמבוטחכאמורבפסקאות)2(או )3(
)3(להגדרה"מבוטח"שבסעיף158אףאםחלקמתקופת
הזכאותלפיפסקהזוחללאחרתוםהתקופהשלשנה
מתוםהשירותכאמורבאותההגדרה,ובלבדשתקופת

הזכאותהיארצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

34ימים-אםמלאולו25שניםוטרםמלאולו )4(
28שנים;

25ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

50ימים-בכלמקרהאחרפ )6(

הוראותסעיף161)ג()2(לענייןהכללתימישירותסדיר )ב(
עלפיחוקשירותביטחוןבתקופתהאכשרה,לאיחולולעניין

חישובתקופתהאכשרהלפיסעיףזהפ

הארכתתקופת
התשלוםהמרבית

לדמיאבטלה

עלאףהאמורבסעיפים171,171או־179ג,מבוטחשאינו179דפ )א(
זכאילדמיאבטלהלפיפרקזה,לרבותכנוסחובתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוח
אבטלה(,התש"ף-22020,רקבשלכךשמתקייםלגביותנאי
מהתנאיםכמפורטלהלן,אורקבשלכךשמתקייםלגביותנאי
מהתנאיםשלהלןוגםסעיףקטן)ב(,יהיהזכאילדמיאבטלה
בהתאםלהוראותפרקזהעדהיוםשבומסתיימתהתקופה

הקובעת:

לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום תקופת )1(
מסתיימת העניין, לפי 179ג, או 171א ,171 סעיפים

במהלךהתקופההקובעת;

הוראותמיוחדות
לענייןזכאותלדמי

אבטלה

העסקתו179גפ שהופסקה מבוטח זה, פרק הוראות אף על )א(
בתקופההקובעתואינוזכאילדמיאבטלהלפיפרקזהרק
בשלכךשלאהשליםתקופתאכשרהבת12חודשיםכאמור
בסעיף161,אךצברתקופתאכשרהכאמורבאותוסעיףבת
שישהחודשיםלפחות,יהיהזכאילדמיאבטלהבעדמספר

הימיםכלהלן,לפיהעניין,לכלהיותר:

שמלאו או שנים, 45 לו מלאו אם - ימים 87 )1(
כמשמעותם בו תלויים שלושה וישנם שנים 35 לו

בסעיף247;

69ימים-אםמלאולו35שניםולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,אואםטרםמלאולו35שניםוישנם

שלושהתלוייםבוכמשמעותםבסעיף247;

35ימים-אםהואמבוטחכאמורבפסקאות)2( )3(
חלק אם אף 158 שבסעיף "מבוטח" להגדרה )3( או
מתקופתהזכאותלפיפסקהזוחללאחרתוםהתקופה
שלשנהמתוםהשירותכאמורבאותההגדרה,ובלבד
שתקופתהזכאותהיארצופהוהחלהלפניתוםהשנה;

34ימים-אםמלאולו25שניםוטרםמלאולו )4(
28שנים;

25ימים-אםטרםמלאולו25שנים; )5(

50ימים-בכלמקרהאחרפ )6(

הוראותסעיף161)ג()2(לענייןהכללתימישירותסדיר )ב(
עלפיחוקשירותביטחוןבתקופתהאכשרה,לאיחולולעניין

חישובתקופתהאכשרהלפיסעיףזהפ

הארכתתקופת
התשלוםהמרבית

לדמיאבטלה

עלאףהאמורבסעיפים171,171או־179ג,מבוטחשאינו179דפ )א(
זכאילדמיאבטלהלפיפרקזה,לרבותכנוסחובתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוח
אבטלה(,התש"ף-22020,רקבשלכךשמתקייםלגביותנאי
מהתנאיםכמפורטלהלן,אורקבשלכךשמתקייםלגביותנאי
מהתנאיםשלהלןוגםסעיףקטן)ב(,יהיהזכאילדמיאבטלה
בהתאםלהוראותפרקזהעדהיוםשבומסתיימתהתקופה

הקובעת:

לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום תקופת )1(
מסתיימת העניין, לפי 179ג, או 171א ,171 סעיפים

במהלךהתקופההקובעת;

ק"תהתש"ף,עמ'934ועמ'1372פ 2
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הקובעת, התקופה במהלך הופסקה העסקתו )2(
לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום תקופת אולם
סעיפים171,171אאו179ג,לפיהעניין,הסתיימהלפני

תחילתהתקופההקובעת;

לפי לגביו הקבועה המרבית התשלום תקופת )3(
סעיפים171או171א,לפיהעניין,הסתיימהבחודשים

ינואראופברואר2020פ

12 וחלפו זה סעיף לפי אבטלה לדמי שזכאי מבוטח )ב(
דמי לו ישולמו לגביו, שנקבע הקובע מהתאריך חודשים
האבטלהלפיסעיףזה,ויראואתהתאריךהאמורכתאריך
אבטלה דמי לו משולמים שבה התקופה כל לגבי הקובע

בתקופההקובעתפ

הוראותסעיףזהיחולולגביתשלוםדמיאבטלהבעד )ג(
התקופהשמיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(ועדהיוםשבו
מסתיימתהתקופההקובעת,ולענייןסעיףקטן)א()3(-בעד
התקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(,ועדהיום

שבומסתיימתהתקופההקובעתפ

תשלוםדמי
אבטלהלמבוטח

בחופשהללא
תשלום

שהעסקתו179הפ למבוטח זה פרק לפי אבטלה דמי ישולמו לא
הופסקהבשלהוצאתולחופשהללאתשלום,אלאאםכן

מתקיימיםלגביושנייםאלה:

המעסיק ביוזמת תשלום ללא לחופשה הוצא הוא )1(
תקופת - זה )בסעיף לפחות ימים 30 של רצופה לתקופה

החל"ת(;

הואאינוזכאילשכרבעדתקופתהחל"תפ )2(

הוראותמיוחדות
לענייןתחילת

תשלוםדמי
אבטלה

הקובעת,יקראו179ופ התקופה לענייןתשלוםדמיאבטלהבעד
אתסעיף172כךשהמילים"מכלתקופהשלארבעהחודשים

רצופים"-לאייקראופ";

"ולעניין בסופהיבוא ממשלחיד", מעבודהאו "הכנסה 195,בהגדרה בסעיף )2(
סעיפים201,200ו־202-גםהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158";

בסעיף238,בהגדרה"הכנסה",בסופהיבוא"ויראוהכנסהמדמיאבטלהכהגדרתם )3(
בסעיף158כהכנסהמעבודהאוממשלחיד";

בסעיף320)ח(,המילים"לדמיאבטלהאו"-לאייקראופ )4(

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-מס'54-

הוראתשעה

ו'בתמוזהתש"ף)28ביוני2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופה2פ בתקופהשמיום
הקובעתכהגדרתהבסעיף179אלחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזה)להלן-היום
שבומסתיימתהתקופההקובעת(,יקראואתחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-31980)בחוק

זה-חוקהבטחתהכנסה(,כךשבסעיף12)ג(,בהגדרה"תגמול",אחריפסקה)5(יבוא:

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התש"ף,עמ'87פ 3
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דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158לחוקהביטוחהלאומי,בעדהתקופהשמיום )6("
ט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופההקובעתכהגדרתה

בסעיף179אלחוקהאמורפ"

תחילתושלחוקזהביוםו'בתמוזהתש"ף)28ביוני2020(פ3פתחילהותחולה )א(

סעיפים238,195ו־320לחוקהביטוחהלאומיכנוסחםבחוקזהיחולועלגמלת )ב(
אזרחותיק,גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוחהלאומי
בעדהתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופה
הקובעת,אולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמורים

כנוסחםבחוקזהפ

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובחוקזהיחולעלגמלההמגיעהלפיהחוקהאמור )ג(
אועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-41972,המשולמים
בעדהתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופה

הקובעתפ

מיששולמולודמיאבטלהלפיסעיפים179גאו179דלחוקהביטוחהלאומיכנוסחם4פהוראותמעבר
בתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020,לאישולמולודמיאבטלהלפיאותםסעיפיםכנוסחםבחוקזהבעד
החודששלגביושולמולודמיאבטלהכאמור;ואולםמישדמיהאבטלהשהואזכאי
להםלפיחוקזהגבוהיםמדמיהאבטלהששולמולולפיתקנותשעתהחירום,יהיה

זכאילתשלוםההפרשביניהםפ

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדלביטוחלאומילגביכלסכוםשהוצאבגיןכלגמלהאו5פשיפוי
תוספתגמלההמשתלמתלפיהוראותחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ל ו מ ש  ק י צ י א
שרהעבודה,הרווחה
והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

דמיאבטלהכהגדרתםבסעיף158לחוקהביטוחהלאומי,בעדהתקופהשמיום )6("
ט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופההקובעתכהגדרתה

בסעיף179אלחוקהאמורפ"

תחילתושלחוקזהביוםו'בתמוזהתש"ף)28ביוני2020(פ3פ תחילהותחולה)א(

סעיפים238,195ו־320לחוקהביטוחהלאומיכנוסחםבחוקזהיחולועלגמלת )ב(
אזרחותיק,גמלתשאירים,קצבתנכותודמיאבטלההמגיעיםלפיחוקהביטוחהלאומי
בעדהתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופה
הקובעת,אולםלאתופחתזכאותושלמבוטחלגמלהבשלהוראותהסעיפיםהאמורים

כנוסחםבחוקזהפ

חוקהבטחתהכנסהכנוסחובחוקזהיחולעלגמלההמגיעהלפיהחוקהאמור )ג(
אועלתשלוםהמגיעלפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,התשל"ב-41972,המשולמים
בעדהתקופהשמיוםט'בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(ועדהיוםשבומסתיימתהתקופה

הקובעתפ
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