חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  224והוראת שעה) ,התשפ"א*2021-
הוספת סעיף 371א

 .1

פטור למעסיק
מתשלום דמי
ביטוח בעד עובד
שהיה בחופשה
ללא תשלום
בתקופת משבר
הקורונה  -הוראת
שעה

.2

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- ,1אחרי סעיף  371יבוא:
"תשלום דמי ביטוח 371א .על אף האמור בסעיף (371א) ובהוראות שנקבעו לפיו ,היה
בעד עובד בחופשה
עובד בחופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק ,ומעסיקו היה
ללא תשלום
חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו בהתאם להוראות שנקבעו
לפי סעיף (371א) ,יחושבו דמי הביטוח שמעסיקו חייב בעדו
עבור התקופה שבה העובד היה בחופשה ללא תשלום לפי
הכנסת העובד בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה
ללא תשלום ,אם הכנסתו האמורה פחתה מההכנסה המזערית
שלפי פרט  1של לוח י"א".
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שישה חודשים מהיום האמור ,יקראו את
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- ,כך:
()1

בסעיף  ,32בסופו יבוא:
"(י) אוצר המדינה ישפה את המוסד בעד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
שלא נגבו ממעסיקים בעד עובדיהם בשל הוראות סעיף 371ב;".

()2

אחרי סעיף 371א יבוא:

"פטור מתשלום
דמי ביטוח בעד
עובד שהיה
בחופשה ללא
תשלום בתקופת
משבר הקורונה -
הוראת שעה

371ב( .א) על אף האמור בסעיף (371א) ובהוראות שנקבעו לפיו,
היה עובד בחופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק במשך
חודש קלנדרי מלא אחד לפחות בתקופה שמיום ז' בניסן
התש"ף ( 1באפריל  )2020עד יום י"ח באייר התשפ"א (30
באפריל ( )2021בסעיף זה  -התקופה הקובעת) ,ומעסיקו היה
חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו בהתאם להוראות שנקבעו
לפי סעיף (371א) ,יהיה מעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח
בעדו עבור התקופה שבה היה העובד בחופשה ללא תשלום
בתקופה הקובעת  .
(ב) עובד שמעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח בעדו לפי
הוראות סעיף קטן (א) ,יראו אותו כמי ששולמו בעדו דמי
הביטוח כאמור בפרטים  9 ,8 ,6 ,5 ,3 ,1ו־ 10של לוח י' ,לפי
ההכנסה המזערית שלפי פרט  1של לוח י"א ,לגבי התקופה
שבה היה מעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח כאמור.
(ג) שר האוצר רשאי ,בצו ,להאריך את התקופה הקובעת עד
יום כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני ".)2021
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

אי צ י ק ש מ ו ל י
שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת
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*
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התקבל בכנסת ביום ב' בניסן התשפ"א ( 15במרס  ;)2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,1401מיום כ"ו באדר התשפ"א ( 10במרס  ,)2021עמ' .366ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשפ"א ,עמ' .270
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