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תקנות שעת חירום – הוראות מיוחדות לענין ביטוח אבטלה 

ומענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה 

ביום שישי (27.3.2020) פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין 

ביטוח אבטלה), התש"ף – 2020 אשר עיגנו חוקית את "ההקלות" בנוגע לזכאות לדמי אבטלה שכבר 

נזכרו בפרסומים שונים וכן פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות 

מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020 אשר קובעות את התנאים אשר בהתקיימם תקום לבני 67 

ומעלה, זכאות לקבלת מענק מיוחד. 

להלן סקירה תמציתית של הוראות התקנות החדשות:

תקנות הוראות מיוחדות לעניין אבטלה

התקנות יחולו לגבי כל מבוטח שהופסקה עבודתו בין אם פוטר ובין אם הוצא לחופשה ללא  .1

תשלום של לפחות 30 ימים והוא אינו זכאי לשכר בגין אותה תקופה.

הוארכה התקופה "להתייצבות" של מבוטח בלשכת התעסוקה - כך שמבוטח שהגיש תביעה  .2

לדמי אבטלה לביטוח הלאומי בתקופה שמיום 15.3.2020 ועד 7.4.2020, אפילו אם לא נרשם 

בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם אך המידע לא הגיע לביטוח הלאומי -  ייחשב 

כמובטל מיום 15.3.2020 או ממועד הפסקת העבודה, לפי המאוחר.

נקבעו כללים לתשלום מקדמות למבוטח שטרם הושלם הליך הטיפול בתביעתו. .3

קוצרה תקופת האכשרה לתשלום דמי אבטלה מ- 12 חודשים ל- 6 חודשים ומבוטחים כאמור  .4

יהיו זכאים לדמי אבטלה בגין מספר ימים אשר ייקבע בהתאם למאפייניהם האישיים וביניהם 

גיל ומספר התלויים באותם מבוטחים. 

בניגוד להוראות "הרגילות", תקופת שירות סדיר של עד 6 חודשים או ימי מילואים, לא יבואו  .5

בחישוב תקופת האכשרה "המקוצרת".

הוארכה תקופת התשלום המירבית לדמי אבטלה למי שתקופת התשלום המרבי לגביו  .6

מסתיימת בתקופה שמיום 1.3.2020 ועד 30.4.2020.



תקנות מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה ("מענק מיוחד") 

התקנות קובעות זכאות למענק מיוחד למי  שבמהלך התקופה שמיום 1.3.2020 ועד 19.4.2020  .1

התקיימו בו התנאים הבאים: 

מלאו לו 67 שנים או יותר; .1.1

הוא תושב ישראל לענין הביטוח הלאומי; .1.2

הוא פוטר או הוצאה לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה של 30 ימים לפחות; .1.3

הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים קודם לפני החודש שבו חל מועד  .1.4

הפסקת עבודתו.

התקנות קובעות כללים לחישוב סכום המענק המיוחד בעד חודש מרס 2020 ובעד חודש אפריל  .2

2020 בהתחשב בהכנסתו של המבוטח מקצבת פרישה (קצבה המשתלמת עקב פרישה מעבודה, 

משירות בצבא, במשטרה או בשירות בתי הסוהר).

התקנות קובעות את הפרטים שצריכה לכלול בקשה לקבלת המענק המיוחד ואת דרך הגשתה. .3

המענק המיוחד ייחשב כהכנסה לענין חוק הבטחת הכנסה אך מי שבשל המענק המיוחד חדלה  .4

להשתלם לו קצבת הכנסה מעבודה יוסיף להיות זכאי להטבות האחרות הניתנות לו בשל מעמדו 

כזכאי לגמלת הבטחת הכנסה.

סיכום

עיקרן של ההוראות המיוחדות במתן הקלות בקשר עם תקופת הזכאות, באמצעות הגשת  .1

תביעה לדמי אבטלה בדיעבד (עד 7.4.2020); קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים; הארכת 

התקופה המירבית לדמי אבטלה למי שזכאותו מסתיימת בין 1.3.2020 ועד 30.4.2020 ותשלום 

מקדמות לפני השלמת הטיפול בתביעה.

לעובדים בני 67 ומעלה שלא היו זכאים לדמי אבטלה, נקבעה זכות לתשלום מענק מיוחד,  .2

המתחשב בהכנסתם מקצבת פרישה.

האמור מהווה סקירה תמציתית וכללית שאינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כתמיד, אנו 

לרשותכם לכל שאלה או הבהרה נדרשת.

בברכה,

                 
טליה יונתן - דגן,  עו"ד


