
עדכונים בנושא אבטלה מתאריך 7 ביולי 2020  הנחיות הביטוח הלאומי בעקבות הקורונה  דף הבית

עדכונים בנושא אבטלה מתאריך 7 ביולי 2020

ביטוח לאומי דאג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה, יוכל להמשיך לקבל את דמי האבטלה.

להלן עדכונים שהתקבלו בנושא דמי אבטלה:

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל- 16.8 למי שנגמרו ימי הזכאות

מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד

16.8 - נאריך לו את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-16.8.20.

שימו לב, המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה

מ-1.3.20 ואילך. 

כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא

יצטרכו להגיש תביעה חדשה. אנחנו נערכים לחדש לכם את התשלום באופן אוטומטי, אם עדיין לא חזרתם

לעבודה. נעדכן אתכם בהמשך על מועד התשלום.

תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020

מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה מ- 1.7.20 עד 16.8.20. 
לקבלת דמי האבטלה יש להתייצב אונליין באתר שירות התעסוקה.

שימו לב, התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה במהלך חודש יולי, ואין צורך להגיש
תביעה.

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8

מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת, מ- 1.3.20 עד 16.8.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים
האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית מימי האבטלה  לעומת מי שצבר 12

חודשי עבודה.

שימו לב, אנו נבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ- 1 במאי
2020, ונעדכן את הזכאים.
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הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת 

תשלום דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות האלה, הוארך עד ל- עד 15.8.20.
בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה.

הקצבאות הנוספות הן:

 ביטול ניכוי 5 ימי אבטלה

החל מחודש יולי 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה.

תיקון זה בתוקף עד ל- 30.11.20.

 











דמי מזונות

הבטחת הכנסה

קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67)

קצבת שאירים

קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים)
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