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 2020דצמבר  24

 

 

 הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום  

 

 

לאור פניות חברים עקב הסגר השלישי הקרב, נבקש לציין כי אפשרות הוצאת עובדים לחל"ת 

בעקבות משבר הקורונה ניתנת למימוש גם במועד זה, לפי התנאים עובר לסגר. להלן ריכוז הנחיות 

 בנושא.

 

 30במקום    ימים לפחות  14-לקיצור פרק הזמן המינימלי להוצאה לחל"ת המזכה בדמי אבטלה   .1

 ימים קלנדריים.

 

 היעדר חובת ניצול ימי חופשה כתנאי לזכאות לדמי אבטלה. .2

 

בתקופה זו תשלום דמי האבטלה ישתנה בהתאם  -30/6/2021הארכת תשלום דמי אבטלה עד  .3

 :לשיעור האבטלה במשק

, תשלום דמי 10%-כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ ם רגילתשלו –שלב א'  .א

 האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה עד עכשיו.

, תשלום 10%-ל 7.5%במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה בין  תשלום מופחת –שלב ב'  .ב

יום ממועד פרסום   30לאחר    90%-דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה ויעמוד על

 .שיעור האבטלה

, תשלום דמי האבטלה 7.5%-שיעור האבטלה במשק ירד מתחת לו היה הפסקת התשלום .ג

 יום ממועד פרסום שיעור האבטלה. 30לאחר ייפסק 

 

לחזור ולהתייצב   ,על עובד שהוצא לחל"ת חוזר -הוצאת עובד לחל"ת פעם נוספת / חל"ת חוזר .4

, ולשלוח למחלקת אבטלה מכתב מהמעסיק על בהתאם להנחיות השירות שירות התעסוקהב

אין צורך בהגשת יציאה חדשה לחל"ת )המעסיק יכול לדווח על כך גם באמצעות מערכת השכר(.  

 .תביעה חדשה לדמי אבטלה

 

דמי אבטלה למובטל חוזר לא יופחתו כפי  - תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר .5

 אלא ימשיכו להינתן בשיעור מלא בהתאם למאפיינים האישיים של המובטל.שהיה בעבר 

לו שוב  לא יופחתו -אחריו חודש מרץ או בגיןימים ראשונים מדמי האבטלה  5מי שהופחתו לו 

 ת.ימי אבטלה בחל"ת החוזר



 

2 
 

 

 

והוא פוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת  67מי שמלאו לו ל מענק הסתגלותהזכאות ל .6

  .30.6.2021עד  הוארכה בעקבות משבר הקורונה

 

 חזרה מחופשה ללא תשלום )חל"ת( .7

 

על העובד לדווח הן לשירות התעסוקה והן למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על הפסקת  .א

 ביטולו ועל מועד החזרה לעבודה.החל"ת או על 

 

על המעסיק לדווח למוסד לביטוח לאומי על החזרה לעבודה של העובד מחל"ת באופן מקוון  .ב

 בקובץ המצוי אצל כל לשכות השירות.

 

 

 לשימושכם המסמכים הבאים:מצורפים 

 ;הסכמה עם העובד בדבר יציאתו לחופשה ללא תשלום -נוסח מוצע  •

ושכר, לצורך הוצאת עובד לחופשה   על תקופת העסקה  אישור מעסיק למוסד לביטוח לאומי •

 (.100/ טופס 1514ללא תשלום )טופס בל/

 

 

, למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן 03-5198819לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 

תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד   מנהלת, לmotia@industry.org.il   ובדוא"ל  5198824-03בטל'  

 moriah@industry.org.ilובדוא"ל  5198731-03מוריה ברבי בטל' 

 

 

 050-7478826ובנושאי ביטוח לאומי  למנהל המחלקה לביטחון סוציאלי מר חיזקי ישראל, בטל' 

  hizkiisrael@gmail.comובכתובת דוא"ל 

 

 

 

 

יש לקבל עצה  .משפטיהמידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ 

 .מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/prisa/Pages/gil-prisa.aspx
file:///C:/Users/motia/Documents/מכתב%20לדוגמא%20הוצאה%20לחלת.docx
https://www.industry.org.il/files/work/news/corona/t1514_pdf.pdf
mailto:motia@industry.org.il
mailto:moriah@industry.org.il
mailto:hizkiisrael@gmail.com

