
 

 

  

1 

 2020באפריל  12     דחוף
 בניסן תש"פ "חי

 לכבוד: 
 , משרד המשפטיםהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדנבליט עו״ד

 עו״ד שי סומך, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
 באמצעות המייל

 

 שלום וברכה,

 בקשה דחופה לביטול איסור כפל הקצבאות למקבלי דמי אבטלה הנדון:

ופוגע  עיוות שנוצר במערך הסיוע לנפגעי משבר הקורונה שלבבקשה לתיקון דחוף  כםאנו פונים אלי .1

 קיום מהביטוח הלאומי. הבאוכלוסייה הפגיעה ביותר, מקבלי קצבאות 

ישראלים העובדים בשכר  33,000לפחות כי  עולה "קבינט האזרחי"ה יחד עםב 121רכנו בעמותת מניתוח שע .2

 ופוטרו מעבודתם, אינם מקבלים פיצוי על ההפסד בשכרם, וכבר נמצאים במצב מצוקה רציני ביותר נמוך

 התחשיבים שלנו(. הפירוט ומצ"ב להלן ו)

ים פנינו בעניין זה במכתב דחוף לראש הממשלה, שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירות 2020באפריל  4-ב .3

קח זמן יהחל בניסוח התיקון הנדרש, אך כי הדבר ימשרד העבודה והרווחה החברתיים. בהמשך לכך, נמסר לנו כי 

 . תקנות חירוםלהסדרת הנושא ב כםמטעמלאור התנגדות כיוון שנדרש הליך חקיקה, 

שעת חירום. כידוע, הסדרים רבים, שנועדו לסיוע לאוכלוסיות שנפגעו ממשבר הקורונה, כבר אומצו בתקנות  .4

ומעלה, הסיוע לעצמאים, הקפאת הדרישה לאישור מראש בפיטורי נשים  67בהם: מענק ההסתגלות לבני 

 בהריון וכיו״ב.

לאישורו בדחיפות בתקנות שעת חירום,  כםולדחיפת כםמכיוון שגם נושא זה דורש תיקון דחוף, נודה לאישור  .5

 .גבי ההמשך, ניתן יהיה כמובן לעשות בחקיקהעוד השבוע, לפחות לגבי החודשים מרץ ואפריל. תיקון ל 

 

 פירוט הפגיעה

הממשלה בשבועות האחרונים.  שלתוכניות הסיוע השונות הושקעו בהרבה רצון טוב ומשאבים ברור לכולנו כי  .6

נמצאים דווקא העובדים העניים ביותר בחברה הישראלית ביא לכך שמסעיף קטן שנעלם מתקנות החירום 

 . ישראלים עובדים בשכר נמוך, שמקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי 33,000-כמדובר ב . במצב הקשה ביותר

. לא מדובר לבחור בין הקצבה שהם כבר מקבלים לבין דמי האבטלה צריכיםבגלל האיסור על כפל קצבאות הם  .7

, עד ד בהכנסתםפגיעה חמורה מאבאנשים עם חסכונות, אלא בציבור עני, אשר סופר כל שקל. המשמעות היא 

 כדי אובדן מחצית ממנה. 

 :מקבלי הקצבאות שנפגעים להלן פירוט .8

-כ ש"ח בחודש )כשליש עד חצי מהכנסתן(: 2,000-תפסדנה כ 62-66נשים עובדות בגילאי  20,000-כ .א

בצירוף נתונים מינהליים של בטל"א  למ"סעובדות כיום )נתוני ה 62-66נשים בגילאי  200,000-מתוך כ 40%

 80,000-מ 70%-(. כלחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראלמרכז הידע , הדומים למחקר שעשה 2015משנת 

, הופסקה. כעת מי 20,000-ש"ח. ההנחה היא שהעסקתן של רבע מהן, כ 3,000נשים אלו מרוויחות מעל 

https://www.linkedin.com/company/18637154/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_search_srp_companies;ExAosPc/TyGWZYjRDna43A%3D%3D&licu=urn:li:control:d_flagship3_search_srp_companies-search_srp_result&lici=DA3bfJWuQ2OG0ErsdIptXA%3D%3D
https://www.facebook.com/120plus1.org.il/
https://twitter.com/120plus1
https://www.instagram.com/120plus1.org.il/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/2.shnatonpopulation/st02_03.xls
http://igdc.huji.ac.il/SiteData/Report-Ministry-FINAL%20110116.pdf
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ש"ח ובין דמי אבטלה, בהיקף  2,300-שהעסקתה הופסקה, תצטרך לבחור בין קצבת הזקנה בהיקף של כ

 ש"ח בחודש. 2,300של עד 

: ש"ח בחודש )רבע עד מחצית מהכנסתם( 2,000חים המקבלים השלמת הכנסה יפסידו עד אזר  5,500-כ .ב

אך  -ממקבלי הבטחת הכנסה, הם אזרחים עובדים  20%-איש, כ 21,235-עולה ש הביטוח הלאומימנתוני 

(. אלו מהם אשר פוטרו או הוצאו לחל"ת יצטרכו לבחור בין ש"ח בממוצע 6,000-כהכנסתם נמוכה במיוחד )

לשנת ש"ח בממוצע לחודש, נכון  2,100-בין קצבת הבטחת ההכנסה שלהם )בגובה של כדמי האבטלה ל 

 2,000-כנסה של כמהם יאבדו ה 5,500-(. בהנחה ועבודתם של כרבע ממקבלי הקצבה הופסקה, כ2017

 ש"ח בחודש.

: דמי ש"ח בחודש )כרבע מהכנסתם( 2,000-בעלי מוגבלויות שלהם בני משפחה יפסידו כ 4,200-כ .ג

ושל  הכנסת. מפרסומים של אלף בעלי מוגבלויות 80-כהאבטלה מתקזזים עם תוספת התלויים שמקבלים 

ש"ח. ניתן להניח  3,500-מהנכים עובדים כיום בשכר ממוצע של כ 21%-, עולה שכהמוסד לביטוח לאומי 

איש( יישלחו לחל"ת או יפוטרו. הם ייאלצו לוותר על קצבת התלויים שלהם, וכך יפסידו  4,200שכרבע מהם )

 בממוצע בחודש, המהווים כרבע מהכנסתם. ש"ח 2,000-כ

מנתוני ש"ח בחודש )רבע עד מחצית מהכנסתן(:  1,000-קות לדמי מזונות תפסדנה כנשים נזק 3,500-כ .ד

ש"ח  2,200-של כ בסכום ממוצענשים מקבלות דמי מזונות מהמדינה,  14,000-עולה ש הביטוח הלאומי

ש"ח )הסכום  5,500-בחודש. לאור מבנה הקצבה, סביר שחלק גדול מהן מועסקות, אך אינן מרוויחות יותר מ

לת(. בהנחה והן מרוויחות בממוצע כמחצית מהסכום, האיסור על כפל קצבאות יגרום מעליו הקצבה מבוט

לוותר על קצבת האבטלה. אם נניח שרבע מהן יגיעו למצב זה, מדובר על  -לאלו מהן שיצאו לחל"ת או יפוטרו 

  נשים. 3,500-כ

מעל הקו התחתון בו היו  ו מפוטרים אלישאיר בחודש ליון ש"ח ימ 60-סכום של כ לפי החישובים שלנו )מצ״ב(, .9

. במקום לשלוח אותם לבקש כסף שאין, חייבים לאשר עוד תקנה אחת פשוטה, שתאפשר להם לקבל בעבר

 פיצוי על הפסקת העסקתם.

 . נודה לפעולתכם הדחופה בעניין זה .10

 ת לרשותך בכל שאלה או הבהרה. ועומד ואנ .11

 

 , בתודה מראש

 

 טלי ניר, עו״ד

  121מנכ״לית עמותת 

 ללי דרעי 

 121עמותת  –מנהלת קידום מדיניות 

 

     
 כלכלי.-החברתי בתחום מדיניות בעבודת המתמחה רווח כוונת וללא מפלגתי לא ארגון היא חברתי לשינוי מנוע – 121

ממוקדות  מכל קבוצות האוכלוסייה, ומפתחת עמם הצעות מקצוע ואנשי עובדת בשותפות עם ארגוני שטח העמותה
 לשיפורי מדיניות וחקיקה. 

 
הוקם על מנת לקדם החלטות שיחלצו את ישראל ממגפת הקורונה. זוהי התארגנות אזרחית   הקבינט האזרחי

ידע שמגיע מהציבור הרחב, על מנת להאיר ו מצטיינים למדיניות ציבורית, סטודנטים המשלבת בין מומחים מובילים
 סוגיות מהותיות בשולחן הדיונים הלאומי.

 

https://www.linkedin.com/company/18637154/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_search_srp_companies;ExAosPc/TyGWZYjRDna43A%3D%3D&licu=urn:li:control:d_flagship3_search_srp_companies-search_srp_result&lici=DA3bfJWuQ2OG0ErsdIptXA%3D%3D
https://www.facebook.com/120plus1.org.il/
https://twitter.com/120plus1
https://www.instagram.com/120plus1.org.il/
https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2017/Documents/chap-3-01-havtachat-hachnasa.pdf
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https://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_125.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.btl.gov.il/mediniyut/situation/statistics/btlstatistics.aspx
https://www.btl.gov.il/mediniyut/situation/statistics/btlstatistics.aspx
https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/Rivon%20Statisti/PDF/heb_rivon_3_0501.pdf
https://www.120plus1.org.il/he/מנוע-לשינוי-חברתי
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 :העתקים )באמצעות המייל(
 ראש הממשלה, בינימין נתניהו

 משה כחלון, שר האוצר
 ח"כ אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 לביטוח לאומי, מנכ"ל המוסד מאיר שפיגלר 

 שי באב''ד, מנכ"ל משרד האוצר

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל ד"ר אביגדור קפלן

 , ראש אגף התקציבים, משרד האוצרשאול מרידור מר 

 באגף התקציבים, משרד האוצר רווחה, רכז עלי בינג מר 

 מר רועי דרור, אגף ממשלה וחברה, משרד ראש הממשלה

 יטוןח"כ מיכאל ב
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