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 205.91.                      ואבטלהחל"ת  –חופשה ללא תשלום                          

 

 :נושא חל"ת ואבטלהשאלות ותשובות בנוגע ל
 

 זכאי לדמי אבטלה? ימי החל"ת 30האם עובד ששב לעבודה לפני תום שאלה: 
  תשובה:

 . אינם זכאים לדמי אבטלהימי חל"ת,  30עובדים אשר שבו לעבודתם לפני שחלפו 
לחופשה ללא תשלום, עשויים  01.03.2020שהוצאו החל מיום  67עובדים מתחת לגיל 

להיות זכאים לדמי אבטלה אם הם עומדים בתנאי הזכאות ובתנאי שהם שהו בחל"ת לפחות 
 .דריים רצופיםימים קלנ 30
 

 ?האם עובד שחזר לעבודה אחרי החל"ת צריך לדווח על כךשאלה: 
 תשובה: 

  צריך לדווח על חזרתו לעבודהכן. 
 את הדיווח יש להעביר באופן מקוון לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי. 
 לחצו כאן לדיווח על הפסקת החל"ת וחזרה לעבודה ללשכת התעסוקה. 
 הדיווח למוסד לביטוח לאומי יכול להיעשות באחת משתי הדרכים הבאות: 

 טופס מקוון באמצעות דיווח על ידי העובד. 
 באופן מרוכז באמצעות מערכת השכר דיווח באמצעות המעסיק. 

 
האם עובד שמעסיקו החזירו לעבודה לחצי משרה בלבד, יכול להמשיך לקבל דמי שאלה: 
 ?אבטלה

לקבל דמי לא יוכל להמשיך עובד שחזר לעבודה, גם אם לחצי משרה בלבד, תשובה: 
 .אבטלה

 
 שאלה: הם עובד הוא גם שכיר וגם עצמאי איך להמשיך לקבל דמי אבטלה?

 תשובה:
ההפחתה מתבצעת בהתאם  .מעבודה הדמי אבטלה בניכוי הכנס ניתן להמשיך לקבל את

 .לסוג ההכנסה
 פרטים נוספים וחישובים באתר של ביטוח לאומי בקישור כאן=< 

 
 ?החל"ת )או במהלך( האם מעסיק רשאי לפטר את העובד בסיוםשאלה: 

רשאי , ת"מעסיק שאין באפשרותו להחזיר את העובד למקום העבודה בתום החלתשובה: 
 :ובלבד שהדבר יעשה ללא אפליה ושיתקיים הליך פיטורים כדין, לפטר את העובד

 ישור על תקופת עבודהא, גמר חשבון ותשלום פיצויי פיטוריםשימוע, הודעה מוקדמת, 
צריך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה חדשה לדמי אבטלה  עובד שפוטר במהלך החל"ת

 .עקב פיטורים
 :עובדים שלא ניתן לפטרם במהלך החל"ת או בסיומה *

שנעדר מהעבודה עקב  עובד(, יום לאחר חופשת לידה 60) חופשת לידה עובדת במהלך
עובדת שעברה  ,יום בתום סיום השירות 30במהלך שירות מילואים ובמשך  עובד ,מחלתו
 ,חודשים במקום העבודה 6עובדת בהריון בעלת ותק של  ,ימים לאחר מכן 7ובמשך  הפלה

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/backToWorkReport.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/backToWorkReport.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/backtowork.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/backtowork.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/incomes.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
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 ,פונדקאות עובדים בהליכי ,אימוץ עובדים בהליכי, פוריות עובד/ת הנמצא/ת במהלך טיפולי
 .ימים לאחר סיום היעדרותן( 90עובדות השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות )כולל 

 ות באתר של כל זכות קישור כאן=< למידע נוסף על פיטורין במהלך חל"ת ניתן לרא
 

 ניתן לשלוח הזמנה לשימוע לפיטורין בהודעת וואטסאפ מהיום למחר?שאלה: האם 
אין מניעה מלשלוח מכתב זימון שימוע דרך הוואטסאפ, אומנם זה לא מכבד ועדיף תשובה: 

 שעות בין הזימון לשימוע לבין מועד השימוע. 48ר להיות ושזה יעשה בשיחה. אמ
 

 ?בתקופה ההודעה המוקדמת חל"ת/האם ניתן לחייב את העובד לצאת לחופשהשאלה: 
במהלך )או חל"ת(  אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר תשובה: 

תקופת ההודעה המוקדמת, וזאת רק על מנת להימנע מהחובה לשלם לו עם סיום העסקתו 
וגם את פדיון ימי החופשה שלא  גם שכר עבור עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 .ניצל
 

 חל"ת?בזמן שהוא במנהל ראשי לבקש מהעובד לחזור לכמה ימי עבודה אם שאלה: ה
אם המעסיק מעוניין לקרוא לעובד חזרה לעבודה )גם לתקופה קצרה של מספר תשובה: 

ימים, העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה )שכן על העובד  30ימים בודדים( לפני שחלפו 
 .ימי חופשה רצופים לצורך זכאותו לדמי אבטלה( 30להשלים 

 
. מי ישלם לו על כי העיר שהוא גר בה נמצאת בהסגר לעבודתו שאלה: עובד חיוני שלא יצא

 ימים האלו?
מאחר שמדובר על אירוע חיצוני שנכפה על שני הצדדים ואף אחד לא יזם אותו תשובה: 

 יכול לנסותביוזמתו אז מדובר בהיעדרות ללא תשלום. אם לעובד יש ימי חופשה צבורים 
 להגיע להסכם עם המעביד שהיעדרות תהיה על חשבון הימים האלו. 

 
 דמי אבטלה?שאלה: האם ניתן לקבל דמי לידה במקבלי ל

 תשובה: לא. לא ניתן לקבל במקביל דמי אבטלה ודמי לידה.
 

 האם יוכל להתפטר?במקרה שעובד מתנגד להפחתת המשרה  שאלה:
 .בגין הפרת ההסכם, וכן לקבל פיצוי להתפטר כדין מפוטרעובד יכול במקרה הזה תשובה: 

 
בית ך השגחה על ילדיו שנמצאים בהאם עובד שנאלץ להיעדר מהעבודה לצור: שאלה

 ?זכאי לדמי מחלה
נן מתייחסים לסיטואציה הזו, צו בריאות העם ותעודת המחלה הגורפת איתשובה: 

הפרשנות המקובלת היא, שהעובד יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם לזכאות שלו לקבלת 
בהתאם ימים  8דמי מחלה בשל מחלת ילד. בנסיבות אלה, הזכאות תהיה למשך 

 .לזכאות למחלת ילד על פי חוק
 

 לצאת לחל"ת מיוזמתו? : האם עובד יכול להחליטשאלה
 90תשובה: כן, ההסכמת המעביד. מי שיוצא מרצונו לחל"ת חלה תקופת המתנה של 

 יום לקבלת דמי אבטלה.
 ןפרטים נוספים באתר ביטוח לאומי בקישור כא=< 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A9%D7%99%D7%A6%D7%90_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/avthlat.aspx


 

 

91..20205ניוזלטר   

ואבטלה חל"ת  

 
שאלה: עובד שמטפל בקשיש סיעודי שבגלל מות אשתו המשפחה בקשה ממנו לא 

 להגיע לעבודה בזמן השבעה, האם חב' כוח אדם יכולה לבקש ממנו להשלים שעות?
תשובה: אם העובד היה מוכן וזמין לעבודה והמעסיק ויתר על עבודתו בפועל אז העובד 

 מדובר על חופשה כפויה אז הוא אמור לקבל דמי חופשה. זכאי לתשלום.
 
 
 


