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 שאלות נפוצות בנושא הטבות אבטלה וביטוח בריאות
 .2020במרץ  19פרסום זה כולל מידע והנחיות נכונים ליום 

 
 

 ביטוח אבטלה
 
 

 מי זכאי לקבל ביטוח אבטלה עקב סגירת המעסיק?

שלו צומצמו זכאי להגיש בקשה לביטוח אבטלה מהמדינה, אפילו אם המעסיק מתכוון עובד שפוטר או ששעות העבודה 
 בעתיד לפתוח את העסק מחדש.

 

 ?האם קבלן עצמאי זכאי לקבל הטבות של ביטוח אבטלה
 

ככלל, עובד הוא קבלן עצמאי אם למי שמשלם לו יש הזכות לשלוט או לכוון  לא. קבלן עצמאי אינו זכאי לקבל ביטוח אבטלה.
  העבודה )ולא את אופן ביצוע העבודה(. תוצאותרק את 

 
אם לדעתך סיווגו אותך  השאלה האם העובד הוא "קבלן עצמאי" או "עובד שכיר" תלויה בעובדות של כל מקרה לגופו.

 כמו כן, באפשרותך להגיש בקשה כמועסק שלא כדין כשהיית צריך להיות מסווג כעובד שכיר, עליך להתייעץ עם עורך דין.
 לקבלת הטבות ביטוח אבטלה והמדינה תקבע האם אתה זכאי לכך.

 

 מה צריך לעשות כדי לקבל ביטוח אבטלה?
 

 )משרד העבודה( של מדינת ניו יורק. Department of Labor-על מנת לקבל ביטוח אבטלה, אדם חייב להגיש בקשה ל
 ניתן להגיש את הבקשה באחת משתי דרכים:

 

 בשעות הנקובות להלן: assistance-unemployment-ny.gov/services/getלהגיש בקשה באינטרנט באתר 
 

  '19:30 – 07:30ה':  -ימים ב 
 :'17:00 – 07:30 יום ו 
 :בכל שעה שבת 
 :'19:00עד השעה  יום א 
 

 במהלך השעות המורחבות שלהלן: 1-888-209-8124להגיש בקשה באמצעות הטלפון במספר 
 

 :'19:30 – 08:30 ימים ב' עד ה 
 :'18:00 – 08:00 יום ו 
 :20:00 – 07:30 שבת 
 

 כמה מוקדם אפשר להגיש תביעה לקבלת ביטוח אבטלה?
 

בשל הנפח הגדול של בקשות  העבודה שלהם.אנשים רשאים להגיש תביעה מיד לאחר הפיטורין או לאחר צמצום שעות 
יישם שיטה חדשה להגשת בקשות על בסיס האות הראשונה בשם המשפחה של  Department of Labor-שהתקבלו, ה

 המבקש:
 

  :'יום בA - F 
  :'יום גG - N 
  :'יום דO - Z 
 אם החמצת את היום שלך: בימים ה', ו', ושבת 

 

היום בשבוע שבו הוגשה התביעה לא יגרום לעיכוב  בשבוע שבו הוגשה התביעה.התביעות יהיו בתוקף החל מיום ב' 
 כלשהו בתשלומים של ביטוח האבטלה.

 

 מה הזמן המוקדם ביותר שעבורו אדם זכאי להתחיל לקבל ביטוח אבטלה?
 

בנסיבות  שבועות על פני תקופה בת שנה. 26אנשים יקבלו תשלום עבור שבוע האבטלה הראשון, עד למקסימום של 
 שבועות. 26-מסוימות, המדינה עשויה להאריך את תקופת קבלת ההטבות של ביטוח אבטלה מעבר ל

 
 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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 מה חייב לעשות עובד שפוטר כדי להוכיח זכאות לקבלת הטבות של ביטוח אבטלה?
 

( להיות 3ו, )( לא לצאת לאבטלה שלא באשמת2( להציג את היסטוריית העבודה שלו מהזמן האחרון, )1עובד שפוטר חייב )

  ( לחפש עבודה באופן פעיל.4מוכן, מזומן ומסוגל לעבוד, וכן )
 

 למרות שמשבר הנגיף  :לתשומת לבךCOVID-19  עלול למנוע מעובד שפוטר "לחפש עבודה באופן פעיל", החל
 המדינה לא הקלה על הדרישה הזאת. 13/3/2020מיום 

 

 או חופשה שלא נוצלו עד לפיטורין מסיבה שאינה באשמתו?האם עובד שפוטר יכול לקבל תשלום תמורת ימי מחלה 
 

אם עובד צבר  על העובדים לבדוק את מדיניות המעסיק לשעבר שלהם כדי לקבוע האם מגיע להם תשלום על ימי חופשה.
 Department of-ימי חופשה אצל המעסיק לשעבר ולא קיבל תשלום עבורם אחרי הפיטורין, העובד רשאי להגיש תלונה ל

Labor .בעיר ניו יורק מעסיק אינו מחויב על פי דין לשלם לעובד לשעבר בגין ימי מחלה שלא נוצלו, אך  של מדינת ניו יורק
 ייתכן שמעסיקים מסוימים נוהגים על פי מדיניות אחרת.

 

 האם עובד מהגר זכאי לקבל ביטוח אבטלה?
 

 הקודמת והן בזמן הגשת הבקשה לקבלת הטבות. כן, אבל ככלל העובד חייב להחזיק באישור עבודה הן בעת העסקתו
 

 מה גובה דמי ביטוח האבטלה שמקבלים? 
 

 בהתאם למשכורות הקודמות. $504-ל 104אדם יקבל בין $
 

 האם העירייה היא שקובעת האם עובד שפוטר זכאי לקבל ביטוח אבטלה?
 

 של מדינת ניו יורק, ולא על ידי העירייה או המעסיק. Department of Labor-לא. קביעה זאת נעשית על ידי ה

 
 ביטוח בריאות למובטלים

 
  ?ביטוח בריאותמה צריך לעשות עובד שפוטר כדי להמשיך לקבל 

 

 עובד שפוטר יכול:
 

( ולקנות כיסוי לשירותי בריאות /https://nystateofhealth.ny.gov) NY State of Healthלהיכנס לאתר האינטרנט  . 1

 באמצעות המדינה; או
 

וכך להמשיך להיות מכוסה בביטוח  COBRAלפנות למעסיק האחרון שלו כדי לקנות המשך בביטוח הבריאות על פי  . 2

 בריאות לעובדים, בתנאי שהעובד יימצא זכאי לכך על ידי המדינה ותוכנית הביטוח של המעסיק מאפשרת זאת.
 

 לם עבור אפשרויות ביטוח הבריאות הנ"ל?מה אם העובד המפוטר אינו זכאי או אינו יכול לש
 

 .NYC Health + Hospitalsכדי לקבל את השירותים המוצעים על ידי  NYC Care-עובד שפוטר יכול לבקש להירשם ב
 

 לתשומת לבך: NYC Care  אינה תוכנית ביטוח אלא הבטחה לקבלת השירותים הניתנים על ידיNYC Health + 
Hospitals .במחיר מוזל בהתאם להכנסה ולגודל המשפחה 

 

 סיוע נוסף
 

 לאילו שירותים משפטיים ללא תשלום יכולים לפנות העובדים לקבלת סיוע נוסף?
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 
 Legal Services NYC: (917) 661-4500 
 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 
 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


