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הערכות עקב מחלת הקורונה

 ,שלום רב

:לאור ההשפעה של משבר הקורונה על כלל המשק, ריכזנו עבורכם מידע רלוונטי בנושא

חל״ת( בעקבות מחלת הקורונה, בהתאם להנחיות המוסד  -)להלןהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום 
 :לביטוח לאומי

בהתאם להנחיות בטוח לאומי ניתן להוציא עובדים לחל״ת מאולץ והעובדים יקבלו דמי  .א
.אבטלה מהמוסד לבטוח לאומי

. ניתן להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם העובד לא ניצל את כל יתרת ימי החופש שלו   ב.

על המעסיק חלה חובה לתשלום דמי ביטוח לאומי בחל"ת רק במידה והעובד נמצא בחל״ת    ג.
שני חודשים קלנדריים מלאים. )כך לדוגמא: מעסיק שהוציא עובד לחל״ת במהלך חודש 

 .(3/2020אינו חייב בתשלום דמי חל"ת לבטוח לאומי בגין חודש  3/2020
 348החודשים הראשונים הוא  2-כל אחד מ התשלום שעל המעסיק להעביר לבטוח לאומי בגין

 . ש״ח לעובד. המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד בעתיד סכומים אלו

 :קריטריונים לקבלת דמי אבטלה לעובדים  .ד

. יום לפחות 30על החל"ת להיות מעל  .1

מובא הזכאות מותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה כמפורט בחוק, שעיקרם  .2
להלן: הזכאות לקבלת דמי אבטלה היא עבור עובד שכיר המבוטח בביטוח דמי אבטלה 

(, כאשר 67שנים )לא כולל  67ועד  20)כמוגדר בחוק( שהינו בטווח הגילאים שבין 
., כמפורט בחוק20קיימים חריגים בחוק עבור עובדים שהינם מתחת לגיל 

החודשים  18י עבודה כשכיר מתוך חודש 12כמו כן נדרשת צבירת תקופת אכשרה של 
שקדמו לרישום כשכיר בשירות התעסוקה. חודשי העבודה לא חייבים להיות רציפים 

 . ולא חייבים להיות ממעסיק אחד

מספר הימים המרבי לדמי אבטלה הוא בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי של העובד   .  ה
. (1נספח  -)מצ״ב       

טבלאות לחישוב דמי אבטלה בהתאם למשכורות העובדים. טבלה אחת למי  2מצ"ב     ו.
.(2נספח  -שנים )מצ"ב 28שנים וטבלה שניה למי שמלאו לו  28שטרם מלאו לו 

מקוון   התביעה לדמי אבטלה תוגש ע״י העובד למוסד לאומי. את הבקשה ניתן להגיש באופן    .ז
מומלץ להפנות את העובדים להנחיות המפורטות  .סניפי המוסד לאומיבאין צורך להתייצב 

  :באתר ביטוח לאומי בנושא בלינק המצורף
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

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


 :. הנחיות להגשת תביעה לדמי אבטלהח 

.תביעה לדמי אבטלה מתוכנת השכר- 1500המעסיק צריך להנפיק לעובד טופס בל/ .1

על העובד להגיש את התביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר ביטוח לאומי  .2
:כמפורט להלן

. העובד צריך למלא את פרטיו האישיים כמפורט בטופס המקוון ולחתום שם • 

  5-6על העובד לצרף למסמכי התביעה את המסמכים שמילא המעסיק: עמודים   •
/בל )אשר 1514/בל )אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר( או טופס 1500לטופס 

. עמודים אלו( 2-הינו זהה ל

 6-5על המעסיק להקפיד לסמן באישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר )עמודים  -דגש
"יציאה לחל״ת ביוזמת המעסיק" וכן את -/בל( את המשבצת1514/בל או טופס 1500לטופס 

תקופת החל"ת הצפויה )תחילת החל"ת וסיום החל״ת( וכן את פרוט התשלומים החד פעמיים 
 . וההפרשים שנכללו בשכר

בל דמי אבטלה על העובד להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה, כאמור . כדי לקט
 .ליין באתר שירות התעסוקה-יש אפשרות להתחיל להתייצב און

יום( להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה ומי  14מרגע שהעובד נרשם באתר, יש לו שבועיים )      
בהתייצבות האינטרנטית והוא לא יוכל לקבל עבורם שלא יעשה כך, "מחקו לו הימים שנרשמו 

דמי אבטלה. )מומלץ להנחות את העובדים לעקוב אחר הוראות ביטוח לאומי בנושא, שכן 
לאור סגירת קבלת הקהל ככל הנראה יאריכו את התקופה בה ניתן להירשם באופן מקוון 

 .בלבד(
לפעול לפי ההנחיות של שירות במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בשל בידוד בייתי, יש      

 . התעסוקה

עובד שחולה או נמצא בבידוד
עובד כאמור שנעדר מעבודתו עקב מחלה ו/או בידוד ,על המעסיק לשלם לו דמי מחלה בהתאם 

למכסת ימי המחלה הצבורה לזכותו ובהתאם לחוק דמי מחלה או להסכם/נוהג קיים בעניין ימי 
 . מחלה

מדינההלוואות בסיוע 

על רקע התפרצות נגיף הקורונה החליטה המדינה על הקמת מסלול ׳יעוד׳ שעיקרו סיוע  . 1
. לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימים

הגבוה  מהמחזור השנתי האחרון, לפי  8%ש"ח או עד  500,000ההלוואות הן בהיקף של עד . 2
. ביניהם



:מסמכים נוספים 2כל בקשה תוגש בצרוף  .3

א. הצהרה חתומה בפני עו״ד המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים 
. שהוצגו להתפרצות הנגיף     

 . ב. תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה

. מגובה ההלוואה המאושרת 10%הבטוחות הדרושות הן בשיעור  .4

שנים. יש אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה )גרייס( לתקופה  5הלוואה תינתן למשך  .5
. חודשים 6עד  של    

ימי עסקים בבנק הנבחר. הגוף המתאם יקצר ככל  9זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד  .6
 . הניתן את זמני הטיפול בבקשות ההלוואה    
מידע נוסף לגבי תנאי הקרן ואופן הפניה לקרן ניתן למצוא באתר הלוואות לעסקים     
 – קטנים ובינוניים בערבות המדינה , בקישור הנ"ל    

-virus-https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona
loan.aspx 

. (4( וטופס תחזית רווח והפסד )נספח 3מצ"ב טופס הצהרה לקבלת ההלוואה )נספח 

 בכבוד רב,      

הוגן גינזבורג, יודלביץ ושות'         

רואי חשבון  

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx
https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx
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