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ת"הוצאת עובדים לחל

העבודהיחסיהשעיית

זובתקופהנצברותלא)מחלה,חופשה,הבראה(וותקתלויותזכויות

פיטוריםפיצויילצורךימים14שלוותקלמעט.

?)ת"חל(מהי חופשה ללא תשלום 



ת"לדוגמא להוצאת עובד לחלנוסח

:לכבוד
_________

הקורונהנגיףבעקבותחירוםמצבעקבתשלוםללאלחופשההוצאהעלהודעה:הנדון

ירידהולפיכך,הקורונהנגיףהתפשטותובצל_________ביוםשהתקיימהלשיחהבהמשך1.
עללשמורובמטרהברירהבלית,החברהשלפעילותהבהיקףושינויהחברהבהכנסות

למשךתשלוםללאלחופשהייצאהעובד,זוקשהבשעהעובדיהלכלעבודהכמקוםהחברה
ללאחופשהימי30-מנמוךשאינו(לקיצוראולהארכהאפשרותעם,חודשיםשלושה
._______מיוםהחלוזאת,מהמצבהנובעותלהתפתחויותבהתאם,)תשלום

ביטוחי/גמללקופתכלשהםתשלומיםישולמולא,תשלוםללאהחופשהבמהלך2.
אלהגופיםמולבקשרלעמודעליךולכן,וכיו״בהשתלמותקרנות/פנסיהקרנות/מנהלים
לתקופתהשלישימהחודשהחל,כןכמו.זכויותיךרציפותהבטחתלצורךהנחיותלקבלת
.לאומילביטוחלמוסדביטוחתשלומילהסדירעליך,ואילךהחל״ת

וחותמתחתימה



מסמכים נוספים בהם יש לצייד את העובד

1514. ל.טופס ב



–1415.ל.לחילופין לטופס ב

ממערכת השכר100טופס שידור 



עדכונים-תשלום דמי אבטלה 

6לפחותושצברבאפריל19עדבמרץ1ביום)ת"חלאופיטורים(עבודתושהופסקהמי
זכאייהיההאחרוניםהחודשים18מתוך)עבודהחודשי12במקום(עבודהחודשי

.אבטלהדמילמחצית
רצוי,נמוכותשהכנסותיואוהכנסותלוואין,אבטלהלדמיזכאישלאמיכי,לדעתכדאי

.הכנסהלהבטחתזכאותשיבדוק
אבטלהלדמיזכאילהיותמנתעלתשלוםללאחופשתשלימים30מינימוםנדרש.
בתקופתאבטלהלדמיזכאילהיותמנתעלהחופשהימימכסתאתלנצלחובהאין

.תשלוםללאהחופשה
אבטלהלדמיזכאיאינוצומצמהשמשרתועובד.
 ולא חייבים להיות ממעסיק אחדלא חייבים להיות רצופיםחודשי העבודה.
יום עבודה אחד  אפילו : כלומר. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא

בחודש ייחשב כחודש עבודה



עדכונים, דמי אבטלהתשלום -המשך 

15.3.2020-בנרשםכאילוייחשב7.4.2020ליוםעדהתעסוקהבשירותשיירשםמי.
זכאותותחילת,7.4.2020ליוםעדידניבטופסאומקווןברישוםשירשםמיכל-קרי

המאוחרלפי–)ת"חלאופיטורים(עבודתוהפסקתיוםאו15.3.2020מיוםתחשב
.מביניהם

ת"לחלהוצאהעקבאבטלהלדמיתביעותלהגישמניעהתהיהלאזהמועדלאחרגם.
ח"ש5,000עדמשתכרהואאםאך,אבטלהלדמיזכאיאינושנים67לושמלאומי,

זכאילהיותעשוי,באפריל19-העדבמרץ1-הביןפוטראותשלוםללאלחופשההוצא
)4,000₪עד(אפרילחודשובגין)2,000₪עד(מרץחודשבגיןמיוחדהסתגלותלמענק

הגבוהההקצבה-אבטלהאוותיקאזרחלקצבתזכאיות-67גילעד62מגילנשים
לפייעדכןהלאומיוהביטוחהקצבאותלשתיתביעותלהגישמומלץ.השתייםמבין

.ביותרהגבוהההקצבה



ת"תשלומי ביטוח לאומי לעובדים בחל
בחודשייםהעובדעבורהלאומיהביטוחדמיאתלשלםהחובהחלההמעסיקעל

.ת"בחלשוהההעובדשבהםהראשונים
ששילםהסכומיםאתלהםזכאייהיהשהעובדמסכומיםלנכותרשאיהמעסיק.
348בסךהואהראשוניםהחודשיםמשניאחדבכללהעבירהמעסיקשעלהתשלום

.ח"ש
ללאבחופשהשהוהעובדיםשבהםמלאיםקלנדרייםחודשיםשניעלהואהתשלום

.משכרםינוכוהלאומיהביטוחדמי,מסויםמחודשבחלקעבדוהםאם.תשלום



ת"חלהפקדות לקופת גמל בזמן 

ביןאחרתהוסכםאםאלא,פנסיונילביטוחהפרשותביצועחובתאיןת"חלבתקופת
קייםאםאו,הצדדיעלהחל,הרחבהצו/קיבוציהסכם/אישיבחוזההמעסיקלביןהעובד

.העבודהבמקוםנוהג
להעבירעליו,ת"החלבזמןגמללקופתהעובדבעדתשלומיםלהפקידשמפסיקמעסיק

קרן/הביטוחחברת/הפנסיהקרן:גמלקופת(המנהלתלחברהכךעלדיווח
)'וכדתגמוליםקופת/השתלמות

הזכויותרצףלשמירתהדרכיםמהןהגמלקופתמוללבררהעובדאתלהנחותמומלץ
.הפנסיוניות

בהפרשותחלקםאתעובדיהםעבורלהפקידלהמשיךהמעונייניםמעסיקים
הצמודיםהחברהרכביאתלעובדיהםלהשאירשבחרומעסיקיםגםכמוהפנסיוניות

מעסיקיםלחוזרבהתאםההטבותעללדווחיכולים)שימוששוויבזקיפתהחייבים(
לאומיהביטוחבאתר"ת"וחלד"חלבתקופתשכרהטבות"30.06.2015מיום1458

.6או3בקוד–למעסיקים



טיפולי פוריות או לאחר /נשים בהריון
חופשת לידה

ת/עובד,חודשים6מעלהמועסקתבהריוןלעובדתשכראומשרהבהיקףפגיעהאות"לחלהוצאה
חוקעלהממונההיתרמחייבלידהמחופשתמחזרהימים60בתוךאופוריותטיפוליבהליכי
.נשיםעבודת



יציאה לחופשה שנתית

המעסיקמסמכויותהיאהעובדחופשתמועדיקביעת,שנתיתחופשהחוקפיעל.

יום14לפחותמראשהודעהבמתןהמעסיקאתמחייבשנתיתחופשהלחוק9סעיף
,ימיםמשבעהפחותשלבחופשהשמדוברככלאולם,החופשהתחילתתאריךלגבי
.כאמורמראשהודעהמתןחובתאין

העובדלזכותשנצברהליתרהמעברחופשהימילנצלבכתבהעובדבהסכמתניתן
.שליליתבמכסהחופשהכךבשלולצבור



היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי  
חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

מתןעלהודעה18/3/2020ביוםפרסםהחברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרד
נגיףעםהתמודדות-שעההוראת(נוספותבשעותעובדיםלהעסקתכלליהיתר

.)החדשהקורונה

ובלבדבחודשפעמים8עדביממהשעות14עדעובדיםלהעסיקמאפשרההיתר
ושמכסת)נוספותשעותכולל(שעות67-למעליועסקלאהעובדעבודהבשבועש

.שעות90עלתעלהלאעבודהבחודשהנוספותהשעות

נגיף(העםבריאותצושלתוקפולתקופתאוהפרסוםמיוםימים60-לתקףההיתר
המוקדם,2020-ף"התש,)שעההוראת()שונותוהוראותביתבידוד()החדשהקורונה
.מביניהם



בקשה להיתר העסקה בשעות נוספות מעבר הגשת
להיתר הכללי או להיתר סטייה לעבודה בלילה

בהיתרמהאמורשונההתאמהמצריכיםהעובדיםוצרכיהעבודהמקוםשצרכיככל
.האמורהכללימההיתרהחורגתנפרדתבקשהלהגישניתן,שפורסם

לילהעבודתהיקףלענייןהחוקמהוראותהחורגתנפרדתבקשהלהגישניתןכןכמו.

במנהל,ומנוחהעבודהשעותלתחוםעתבכללפנותניתןבנושאופניותלבקשות
.והאכיפהההסדרה

 זאת בכפוף לחוק שעות  , יבחנו בהתאם לנסיבות ולצרכים הייחודים בתקופה זוהבקשות
.עבודה ומנוחה ולזכויות העובדים



התעשייניםעורכי הדין באגף עבודה בהתאחדות 
זמינים לשאלותיכם  

050-9478842ראש אגף עבודה , חילי-מיכל וקסמןד "עו

050-8909053מנהל תחום משפט עבודה קיבוצי , מוטי עזרןד "עו

050-6341777ראש תחום משפט עבודה פרטי , מוריה ברביד "עו
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