
 

 
1 

 

 הוצאת עובדים לחל"ת במשבר הקורונה

להלן הנחיות בעניין הוצאת עובדים לחל"ת בתקופה זו. ההוראות משתנות מיום ליום ועל כן חשוב  

 לעקוב אחר השינויים.

 דמי אבטלה לקבלתההליך 

 :עובדלהעביר ל המעבידעל 

 מצ"ב טופס חתום ע"י המעסיק לחלת האישור הוצא(.)  

 :בצע את הפעולות הבאותול נחיות שירות התעסוקהעקוב אחר הל העובדעל 

   בעקבות המשבר אין צורך להגיע   על העובד להירשם באתר לשכת התעסוקה  -שלב הראשון(

, ניתן בשל העומס באתר אך היא דרך האתרהאופציה המועדפת  .מצ"ב קישור ללשכה( 

  .Moked@ies.gov.il :יל של שירות התעסוקהמיגם דרך ה לשלוח בקשה לרישום

 . נספח הודעת המעסיק על חל"תיש לצרף כמו כן 

 . 15.3.2020- , יחשב כאילו נרשם ב26.3.2020יצוין כי לאור המצב, מי שירשם בשרות התעסוקה עד 

 בלבד שיאפשר בעתיד להגיש תביעה. ההודעה אינה תביעה! מדובר ברישום  -שימו לב 

   ע"י המייצג באמצעות   100טופס  תעשה רק לאחר    זכאות התביעה בביטוח לאומי  -שלב שני

 . תוכנת השכר, בתי התוכנה נערכים לשידור מרוכז לביטוח לאומי

 מצ"ב קישור לאתר ביטוח לאומי להגיש עד שנה ממועד תחילת החל"ת את התביעה ניתן

 התנאים לקבלת חל"ת 

  יום ומעלה. 30יציאה לחל"ת למשך 

  גם עובדים מתחת במקרים מסוימים ) 20-67העובד מבוטח בדמי אבטלה והוא בגילאים

 .(יהיו זכאים לדמי אבטלה20לגיל 

   לרגל חודשי עבודה    12  נדרשים  "כר)בד  םהחודשים האחרוני  18מתוך  חודשים    6העובד עבד

המשבר יש הקלה( )חודש עבודה נחשב כל חודש עבורו הופק תלוש גם אם מדובר ביום 

 .בודד(

  עבודההעובד אינו עובד במקום. 

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
mailto:Moked@ies.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500@btl.gov.il
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 האבטלה גובה דמי 

  חודשי שכר אחרונים. 6חישוב דמי האבטלה נעשה בהתאם לממוצע של 

 .על דמי האבטלה אין זכויות נלוות כגון: פנסיה, הבראה, צבירת חופשה ומחלה 

 באופן מצטבר מדרגות שכר תאם לגיל וכן מחושב על פי שיעור דמי האבטלה מחושב בה

 בהתאם לטבלה שלהלן:

 שכר שכר יומי 
 חודשי 

 סכום מצטבר למדרגה אחוז דמי אבטלה 

28מגיל  עד גיל  
28מגיל  28 28עד גיל    

       176     4,400  80% 60%  ₪   3,520   ₪      2,640  
       264         6,600  50% 40%  ₪   4,620   ₪      3,520  
        352       8,800  45% 35%  ₪   5,610   ₪      4,290  

      1,760   * 44000  30% 25%  ₪  10,551   ₪    10,551  

₪  10,550מקרה עד לסך של * תקרת סכום מבוטח. יודגש כי דמי אבטלה מוגבלים בכל 

 ₪. 7,034ותגיע ל  2/3יום התקרה  25לאחר לחודש. 

 מצ"ב קישור לחישוב דמי אבטלה במחשבון ב"ל

  יצוין כי מס' ימי האבטלה שניתן להגיש מוגבל בהתאם לגיל העובד ומס' הנפשות התלויות

 כלל במניין התקופות(.יבו. )יתכן כי לרגל המשבר תקופת המשבר לא ת

   "ת במקרים מיוחדיםחל

 ובד/ת בטיפולי פוריות או בהיריוןע

הממונה על חוק עבודת נשים הוציאה הנחיות חדשות לעניין הוצאת עובד/ת בטיפולי פוריות או 

 בהיריון לחופשה ללא תשלום.

ב' ימולאו פעם אחת למעסיק  -)כאשר חלק א' ו הטופס המצ"ב בהתאם להנחיות, יש למלא את

וחלק ג' בגין כל עובדת שמבקש המעסיק להוציא לחל"ת(, להחתים את העובד/ת ולהעביר למייל 

Hasdara.Woman@Economy.gov.il  7347870-03פקס לאו. 

 הנחיות הביטוח לאומי לעניין דמי הלידה של נשים בהריון

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/no-fee-vacation-corona-form/he/no-fee-vacation.pdf
mailto:Hasdara.Woman@Economy.gov.il
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המוסד לביטוח לאומי פרסם את התייחסותו לסוגיית חישוב דמי הלידה של נשים בהריון, אשר 
אינן עובדות או עובדות במתכנות מצומצמת לאור המצב, וקבע כי הוא יביא בחשבון את הנסיבות 

 לפגוע בדמי הלידה של עובדות אלו.האמורות בכדי לא 

לפי   כך למשל, בנוגע לעובדות אשר הפסיקו לעבוד כאשר היו בהריון, חישוב דמי הלידה יעשה
 החודשים שקדמו למועד שבו הופסקה העבודה.

זאת ועוד, בנוגע לעובדות אשר חלה ירידה בהיקף משרתן, דמי הלידה יחושבו בהתאם לשכר הרגיל 
 של העובדת.

 ות למוסדות חינוךהתייחס

 מוסדות המתוקצבים באופן מלא

כפי הידוע לנו התקציב צפוי להיות מלא לכל הפחות לחודש מרץ, ומשכך יש לשלם שכר מלא 

 לעובדים. חשוב לעקוב אחר ההתפתחות לקראת החודש הבא. 

 מוסדות פטור ומוכר שאינו רשמי

ככול שלא מתקיימים לימודים מומלץ להוציא לחל"ת. בכל מקרה בו יתאפשר לשלם שכר מלא, או 

ולא להתקדם בתביעת  שכר מלא, יהיה ניתן לעדכן את לשכת התעסוקהתחול חובה לשלם 

 פספס את ההזדמנות.אי הגשת חל"ת כעת עלולה ל -אולם האבטלה. 

 


