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 בצל משבר הקורונה כפל גמלאות מסוגייתעובדות כתוצאה נשים  קבוצותפגיעה בהנדון: 

 נשים מוחלשותקבוצות התערבותכם בהגנה על הרינו לפנות אליכם באופן דחוף על מנת לדרוש את 

  :, כדלקמןמשבר הקורונהמשעלולות להיפגע כתוצאה 

עשרות אלפי עובדים שפוטרו או הוצאו כלכלי -הבריאותי משבר הקורונהידוע לכם, כתוצאה מכ .1

 ביוםשפורסמו דמי אבטלה. בהתאם לנתונים בבקשה לקבל עבודה לחל"ת התייצבו כדורשי 

והוא צפוי  20201,חודש מרץ לאיש ואישה  830,551המספר עמד על  בתקשורת, 2.3.20202

  להמשיך ולהעלות. 

אנו מודעות ללחץ האדיר שקיים בימים אלה על המוסד לביטוח לאומי, כמו גם על יתר משרדי  .2

לרבות באמצעות  ,הממשלה, ולמאמצים שנעשים על מנת ליתן מענה לעובדים ולמפוטרים הללו

הקלות בזכאות לדמי האבטלה. כך למשל, כפי שפורסם, שר האוצר הודיע על קיצור תקופת 

מתוך  12במקום  ה/חודשי העסקה כשכיר שישהלתקופה של אבטלה לזכאות לדמי האכשרה 

כן פורסם, כי עובד שהוצא לחל"ת לא יידרש לנצל את מלוא ימי  החודשים האחרונים. 18

 החופשה שלו על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה. 

ן ם חשש כבד שתפגענה כתוצאה מקבוצות אוכלוסייה שקיילנבקש להסב את תשומת לבכם  .3

. באשר לדמי אבטלה ולקצבה נוספת רקע הוראות חקיקה בדבר מניעת כפל גמלאותעל המצב 

, בזכאות לדמי אבטלה ניתנוכבר שהאמורות ות ובדומה להקלות יבנסיבות הקיצוניות הנוכח

ת, כמפורט יקבלו את מלוא הקצבאו הללוהקבוצות כי זמני, לכל הפחות,  לקבוע באופןיש 

 .להלן

בדיקה פרטנית, כל מקרה יכול ויהיה שונה מן האחר, זכאות לקצבה מבוססת על בהינתן ש .4

הקבוצות הבאות וכפי שעולה מפניות שאנו מקבלות מן השטח, מסתמן כי  ואולם באופן כללי

 :עלולות להיפגע

אשר זכאיות לקצבת זקנה תלוית מבחן הכנסות, אשר נאלצות בלית  62נשים מעל גיל  .א

ואשר על מנת לקיימן, בקצבה י ואין דבהינתן שלא צברו פנסיה ברירה להמשיך ולעבוד 

איבדו או צפויות לאבד את מקום העבודה שלהן, עלולות להיפגע באופן קשה נוכח הוראות 

 הקובע שמבוטחת ,1995-הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"הלחוק ח) (320סעיף 

, זקנהבעד ימים החלים בחודש שבעדו היא זכאית גם לקצבת שזכאית לדמי אבטלה 

אלה,  נשיםהכנסתן הכוללת של . כלומר, מביניהןתשולם לה בעד אותו חודש הגמלה הגבוה 

הן אם בהינתן שעלולים לקזז את קצבת הזקנה  יכולה להיפגע ,הינה דלהשמלכתחילה 
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אך את קצבת הזקנה תוך הן תקבלה , סביר פחותשנראה מצב ב או( דמי אבטלה תקבלנה

 . )שהן מאבדות את הכנסתן מעבודה ואינן מקבלות דמי אבטלה

ואשר איבדו או הוריות אשר זכאיות לדמי מזונות מן המוסד לביטוח לאומי -נשים חד .ב

שמקורה בניגוד להכנסה שכיוון  להיפגע,צפויות לאבד את מקום העבודה שלהן, עלולות 

דמי לידה, ( שכרחלף מסוימות של המוסד לביטוח לאומי הניתנות גמלאות ב אועבודה ב

במלואה בחשבון לצורך חישוב הזכאות  מובאתשווי הכנסה מדמי אבטלה , ועוד) דמי פגיעה

 .דמי מזונותל

בימים אלה. נוכח  מוהמצב הקיצוני שישראל מתמודדת עיכלה לצפות את החקיקה הקיימת לא  .5

ימנעו מקבוצות שהינן מוחלשות ישוזמניות  הנסיבות החריגות, נדרשות התאמות נקודתיות

דמי ות בזכאות לברוח ההודעה של שר האוצר בדבר הקל. לעוני להתדרדר עוד יותרמלכתחילה 

את מלוא , אנו קוראות לכם לאמץ צעדים שיאפשרו לקבוצות האמורות לקבל אבטלה

 ולא יגרעו ממנו. עד כמה שניתן ישמרו את מצבןש ,קצבאותה

 לתשובתכם נודה. .6
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