
דמי אבטלה  
במשבר הקורונה

תנאי זכאות ודרכי הגשת תביעה  
ת שבעקבות משבר הקורונה"לדמי אבטלה בתקופת חל

2020מרץ |  עבודה קהילתית –MSW, ורטהיימראיה 



תנאי  
זכאות

יום ומעלה30למשך , פוטרת או הוצאת לחופשה ללא תשלום

חודשים18מתוך 6-בעבודה שכירה 

(20למעט מקרים חריגים מתחת לגיל )20-67גיל 

ת ישראל/תושב

(מקוון או פיזי)רישום בשירות התעסוקה 

20+



ופוטרת, ת אצל יותר ממעסיק אחד/עובד

–? י אחד מהם"ת רק ע"לחלאו הוצאת

.ת/זכאיהינך

חישוב דמי האבטלה ייעשה מכלל הכנסותיך 

מסכום זה יופחת(. ברוטו)מהמעסיקים יחד 

.גובה ההכנסה מהמעסיק הנוכחי

, ה ופוטרת או הוצאת לחופשה כפויה ללא תשלום/עבדת כשכיר
.בשל משבר הקורונה

במשמרותגם אם עבדת כשכיר 
סביר ,שהופסקו בשל המשבר

.ת/זכאישהינך

.יום לפחות30-קבועה מראש לת"החל



זכאים לדמי אבטלהאינםופרילנסריםעצמאיים , ככלל

(.או בכלל)בשל משבר הקורונה 

:זכאיםיימצאובמקרים מסוימים העצמאיים הבאים *

מורי דרך-

מדריכים ואומנים  , מורים, מרצים-

.שמקום עבודתם הפסיק פעילותו

פרטים נוספים אודות תנאי הזכאות של עצמאיים 

.קראו כאןבמשבר הקורונה 

?ועצמאיים

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx


תקופת אכשרה

אין הכרח שששת החודשים יהיו רצופים או  
.ה/אך כן כשכיר, באותו מקום העבודה

חודשים18מתוך , ה/חודשי ותק כשכיר6
אחרונים

כחודש גם יום עבודה יחיד בחודש ייספר1
לתקופת הזכאות

6



?איך מגישים

.בקישור נוסף זהאו , ולכן יש לנסות במגוון שעות, בשל עומס האתר קורס לעתים*

.יש להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומילאחר מכן 
.לחצו כאןלאיתור סניף . לחצו כאןלהגשה מקוונת 

.תלושי שכר אחרונים6+ מכתב סיום עבודה מהמעסיק אומהמעסיק 100טופס :מסמכים נדרשים
.בקישור זהבכדי לעקוב על תהליך הרישום ניתן לפתוח כרטיס אישי באינטרנט 

.ת או הפיטורין"מיד עם היציאה לחליש להירשם בשירות התעסוקה
.מועד הרישום הוא המועד הקובע לזכאות

.בקישור זהבשל המשבר ניתן להירשם רק באופן מקוון 
.בקישור זהירשם /ה לשירות בשנה האחרונה ת/מי שכבר נרשם

להתייצב פיזית אחת לחודשלאחר אישור קבלת התביעה יהיה עליך
.  השירות ייעדכן אותך בתאריכים המבוקשים. באחד ממרכזי שירות התעסוקה

https://govforms.gov.il/mw/forms/JobRegistration@taasuka.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/atarIshi.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.gov.il/he/service/covid19-register-to-employment-bureau


משך תקופת זכאות  
לדמי אבטלה

ימים  50-175)המירביתמשך תקופת הזכאות 
נקבעת בחישוב גילך ומספר בני המשפחה  ( לשנה

.התלויים בך

החודשים  11-אם קיבלת דמי אבטלה בחלק מ
ת דמי אבטלה  /ה מבקש/הקודמים לחודש בו את

מספר הימים שקיבלת יקוזזו ממספר הימים , כעת
.ה זכאית כעת/להם את

.לחצו כאן20לבדיקת זכאות מתחת לגיל 

גיל
תלויים+3תלויים0-2

20-25

25-28

28-35

35-45

45-67

50

67

100

138

175

138

138

138

175

175

ימי זכאות בשנה'מס

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/under20.aspx


28מעל גיל , גובה דמי אבטלה

מינימום ומקסימום3.
ולא  , אין סכום מינימום לדמי אבטלה

.השלמה לשכר מינימום

באבטלה יש תקרת 126-מהיום ה
.מקסימום

רקע1.
דמי אבטלה מחושבים באופן יחסי מסכום  

.ימי עבודה בחודשX25( 352₪)יומי בסיסי 
.כאןלחצו למחשבון דמי אבטלה 

קביעת שכר יומי ממוצע2.
השכר היומי שלך הוא סך  

משישה  * ההכנסות ברוטו
.150-לחלק ב, חודשי עבודה אחרונים

שכר מבוטח בביטוח לאומי*

חישוב הקצבה4.
.ישנן מדרגות שכר העומדות ביחס לסכום היומי הבסיסי לקביעת גובה הקצבה

.כך האחוז המזכה על השכר במדרגה זו יורד, ככל שעלית במדרגות
.בקישור זהניתן לראות טבלה מפורטת 

חישוב לפי חודש5.
.  ניתן לחשב גם לפי שכר חודשי

ככל שהשכר עולה כך מדרגת האחוז  
.  המזכה בדמי אבטלה יורדת

:דוגמאות
₪ 2,400—מזכה ב₪ 3,000שכר חודשי של 

(.80%)דמי אבטלה חודשיים 
₪ 7,470–מזכה ב ₪ 15,000שכר של 

(.50%)דמי אבטלה 

28אודות גובה דמי אבטלה מתחת לגיל כאןקראו |  מנכים מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי  , לאחר קביעת דמי האבטלה

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/hisuv.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/sum.aspx


. הרעת תנאיםמהווים ללא הסכמתךצמצום אחוזי משרה 
התפטרות על רקע זה יכולה לעתים לזכות בדמי אבטלה

ת"לנצל ימי חופשה לפני חללא צריך 

חזרה לעבודה בסוף המשברלא מבטיחהת "חל

ת"עבורך זכויות פנסיוניות בחללא משלםהמעסיק 

?עוד כדאי לדעתמה



.המותאם למשבר הקורונה, המידע במסמך מתבסס על אתר המוסד לביטוח לאומי

:לשאלות ולסיוע ניתן לפנות אליי

MSW, ורטהיימראיה 

ayawert@gmail.com | 054-4854024

mailto:ayawert@gmail.com

