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 ניכוי הכנסה מפנסיה מדמי אבטלה  הפחתתהנדון: 
 

להבטיח קיום בסיסי למפוטרות ולמפוטרים מבוגרים,    כדי   ףדחו   באופן   לפעול  בבקשהאליכם    פוניםאנו   .1

   . בחוק לקונה בגלל, הנוכחי  במשברבעלי פנסיה נמוכה, שנותרו ללא הכנסה חודשית מספיקה 

נמוכה פנסיה  המקבלות    1מנוע לשינוי חברתי, מעובדות   –   121שהגיעו לארגון    , פניות רבותבעקבות   .2

א לחוק הביטוח הלאומי, הכנסות 175סעיף    ל פיכיום, ע  , ביררנו ומצאנו כיהוצאו לחל"ת או פוטרו עקב משבר הקורונהו

מנוכות   מכך,    במלואןמפנסיה  כתוצאה  אבטלה.  מפנסיה  מדמי  שהכנסתן  מאוד עובדות  אותה   נמוכה  ומשלימות 

 .  יתממש עומדות בפני מצוקה  באמצעות עבודה בהיקף חלקי

שלא ניתן להפחיתן או להתאימן בעת   , )כמו דיור(  יש הוצאות קבועות ובלתי משתנות בהיקף משמעותי  העובדות אלל .3

דמי אבטלה, הן נאלצות   ל ידימעבודה. בניגוד לעובדים אחרים, ששכרם מוחלף ע  תןעל הכנס  ך נקבעו בהסתמשהמשבר,  

 אין להן דרך להתמודד איתה. ו שאינה בשליטתן , להתמודד עם ירידה דרמטית בהכנסה

לה   מספקתש"ח    2,300  בסך קצבת זקנה    יחד עםשש"ח,    2,200יה של  אלינו זכאית לפנס   אחת מהפונותכך למשל,   .4

אינה מספיקה לקיום בכבוד. כדי להשלים את הכנסתה, היא עבדה במשרה חלקית  ש – ש"ח 4,500הכנסה כוללת של 

 ינהאהיא  ש"ח(,    1,600כיוון שהפנסיה שלה גבוהה מדמי האבטלה להם היא זכאית )ש"ח לחודש.    2,000בשכר של  

 ותי.  כלי משמעקושי כל גרמה להוהכנסתה ירדה בשליש בעקבות המשבר, לרמה ש מקבלת דמי אבטלה

א  175אנו מציעים לתקן את סעיף  נמוכה,    פנסיה  מקבליב  תמקד י שאופן  תת מענה לצרכיה של אוכלוסייה זו, בכדי ל .5

שהכנסתם מכל המקורות )כולל פנסיה וקצבת זקנה( אינה עולה    מי לחוק הביטוח הלאומי, כך שהניכוי לא יחול על  

. חשוב מאוד שתיקון זה )כמו שינויים אחרים שבוצעו במהלך המשבר הקורונה( יחול בדיעבד, החל על שכר המינימום

 .  2020ממרץ 

 האפשרי. תשובתכם בהקדם על ו נושאה ה שלשקילה דחופ עללכם נודה  .6

 

 בתודה מראש ובכבוד רב, 

 ללי דרעי, מנהלת קידום מדיניות           רועי מאור, מנהל פיתוח מדיניות   

 

 

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

אנשי מקצוע מכל קבוצות האוכלוסייה, ומפתחת עמם הצעות ממוקדות לשיפורי העמותה עובדת בשותפות עם ארגוני שטח ו

מדיניות וחקיקה. מטרתנו היא למנף את הידע והניסיון הקיים בשטח כדי להגיש לקובעי מדיניות הצעות לשיפורים בעלות ערך 

 מוסף משמעותי, שאימוצן יסייע משמעותית למספר גדול של אנשים. 

 
אנו משתמשים בלשון נקבה, מכיוון שכלל הפניות שהגיעו אלינו הן מנשים. עם זאת, יש להניח שגם גברים נפגעו    1

 ממצב עניינים זה. 

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.120plus1.org.il/

