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2020 מרץ– 4ניוזלטר מס'  

 כויות עובדים/מעסיקיםזבנושא 

הקורונה תקופתב  

 בשל  הקורונה
  23/3/2020המידע נכון לתאריך 

 

 )בתקופת הקורונה( זכויות עובדים / מעסיקים ❖

 דמי אבטלה: 

בהתאם , החודשים האחרונים יהיה זכאי לדמי אבטלה 18חודשים מתוך  6עובד שעבד 
  .חודשי עבודה, אינו זכאי לדמי אבטלה 6מי שלא עבד  .להקלות שהוכרזו על ידי שר האוצר

 =< מידע נוסף באתר של ההסתדרות בקישור כאן

 קיים עומס רב על הרישום באתר ולכן חלים שיבושים. אתר של לשכת התעסוקה:

 ולחתום על ההצהרה בתחתית הטופס.ניתן למלא את הפרטים בטופס שבקישור המצ"ב,   •

 אתר ממשלתי -הצהרה לרישום ראשוני בשירות התעסוקה קישור לטופס

תביעת אבטלה במוסד לביטוח  במקביל לרישום בלשכה יש להגיש : חשוב •
 . 15.03.2020את תאריך ההתייצבות לפי  ולציין לאומי

 15.3.2020תאריך ההתחלה יחושב מיום  26.3.2020מי שנרשם עד תאריך      

     סרטון הדרכה להגשת תביעה לדמי אבטלה מביטוח לאומי< =
 

 

 :לצורך קבלת דמי אבטלה המעסיק נדרש למלא עבור העובדמה  ❖

יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם  – (1514אישור על תקופת העסקה ושכר )בל/ •

ל"ת היא בעקבות משבר מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לח

יש לרשום  -הקורונה. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה 

 .שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע

עבור כל העובדים. טופס  100המעסיק נדרש לשדר טופס  – לכל העובדים 100טופס  •

ניתן  100טופס הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור  100

 .לבצע מכל מערכת שכר

 
     מתבקשים  עובדים לפחות, 500מעסיקים שמפטרים או מוצאים לחל"ת  ,שימו לב *

 באתר בטופס מקווןלביטוח לאומי  לפנות
 .במחשבון זכאות לדמי אבטלה לבדוק את זכאות לדמי אבטלה ניתן בדיקת דמי אבטלה:     
 
 
 
 
 
 

http://www.histadrut.org/?categoryId=75696&itemId=334046
mailto:%20https://govforms.gov.il/mw/forms/JobRegistration@taasuka.gov.il
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1500%20-%20%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=pFFKdpavrbI
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t1514.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t1514.pdf
https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/maasikDivuachHalat.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/ZacautAvtalaNew.aspx
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2020 מרץ– 4ניוזלטר מס'  

 כויות עובדים/מעסיקיםזבנושא 

הקורונה תקופתב  

 בשל  הקורונה
 הנחיות לעובדים עצמאיים ופרילנסרים ❖

 :שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה עצמאים עובדיםות קבוצ

 מורי דרך  -
  הפעילות בעקבות הקורונהמדריכים, מרצים ומורים שמקום עבודתם הפסיק את   -
ור ניתן להוריד בקיש – האמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונ -

 הצהרת אומן התובע דמי אבטלהכאן 
-  

 =< פרטים באתר של ביטוח לאומי בקישור כאן 

 

 הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה של עובד ❖

מנת -היקף משרתו, עלמעסיק רשאי בהסכמת העובד להפחית את שכר העובד או את  -

 .לחסוך בעלויות ההעסקה

עם זאת, הפחתת היקף משרה ללא הסכמת העובדים מראש, עשויה להיחשב כהרעה  -

 .מוחשית בתנאי העבודה

להפחתת השכר עשויות להיות השלכות על הזכויות הפנסיוניות ש העובד וזכויותיו  -

 .במוסד לביטוח לאומי

הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה של עובד בשל התפשטות נגיף  למידע נוסף ראו -

 אתר של כל זכות.-קורונה

 

 הטבות והקלות לעסקים ועצמאים ❖

 תשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקיםשאלות ו ❖

 דף מעודכן עם שאלות ותשובות באתר של משרד הכלכלה והתעשייה< =

 מהן ההקלות לעסקים? ❖

 העסקיתדחייה בחודש של תשלומי הארנונה  –ארנונה עסקית  -
 דחיה בתשלומי מים –מים  -
 גמישות לגבי מקרים פרטניים של לקוחות שלא יכולים לשלם –חברת חשמל  -
הקדמת תשלומים לכלל ספקי הממשלה מיד עם אישור  –תשלומים לספקי הממשלה  -

 החשבונית
 27.4-ודו חודשי ל 26.3-דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע"מ חד חודשי ל -מע"מ  -

 
 
 

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/T1516.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%90%D7%95_%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%90%D7%95_%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx
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 למעסיקים ועצמאים:  ביטוח לאומימקלות הטבות וה ❖

  .דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל •

  .פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל •

 .הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים •

 בקישור עסקים קטניםל נושא מימון, אשראי ובנקאות •

לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח ניתן  •

 חלו שינויים בהכנסותיואם 

פעמים במהלך  4ניתן להגיש בקשה כזו עד  - מביטוח הלאומילשינוי מקדמות  טופס בקשה

 השנה

 

 :עצמאים שעשויים להיות זכאים לדמי אבטלה בוצות של עובדיםישנן מספר ק

 מורי דרך  -

 מדריכים, מרצים ומורים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה  -

 אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה  -

 =< פרטים נוספים באתר של ביטוח לאומי כאן

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Documents/בטינה-מסמכים/שי'ל/•%09https:/www.gov.il/he/departments/news/economy-news-170320
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t672.pdf
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx

