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שאלות ותשובות בנושא יציאה לחופשה ללא תשלום וקבלת דמי אבטלה

הקורונה
ככלל, הזכאות, לדמי אבטלה (זכאות/ סכום האבטלה/ כמות ימי האבטלה) נקבעת על ידי מוסד הביטוח הלאומי- לצפייה בתנאי הזכאות.

ללא קשר למשבר הנוכחי, כל עובד שיוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 30 ימים לפחות - עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה. לעובדים שהוצאו לח

ועד ליום 1 ביוני - ניתנו הקלות מיוחדות על ידי המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. 

1. שירות התעסוקה: בעוד שבשגרה, קבלת דמי אבטלה מותנית בהתייצבות בשירות אחת לשבוע לטובת חיפוש עבודה – עובד שיצא לחל"ת בעקבות משבר הקו

2. ביטוח לאומי: בעוד שקבלת דמי האבטלה בשגרה מותנית בכך שהעובד ניצל את כל ימי החופשה הצבורים שלו - עובד שיצא לחל"ת בשל משבר הקורונה יוכ

ימי החופשה שנותרו לו. הזכאות לדמי אבטלה מותנית בכך שהעובד עומד בתנאים הנדרשים, כגון גיל ותקופת אכשרה, שבהם אין שינוי.

תשובות לשאלות שכיחות: 

האם ניתן להירשם ללשכה באתר לפני המועד הרשמי ליציאה לחל"ת? 

דמי האבטלה ישולמו החל ממועד הרישום בשירות התעסוקה, ובתנאי שדורש העבודה זמין ומסוגל לעבוד ונסתיימה העסקתו. לכן, ניתן להירשם לשירות התעס

העסקה/יציאה לחופשה ללא תשלום.  

מתי אפשר להירשם ללשכה באתר שירות התעסוקה? 

ניתן להירשם לשירות התעסוקה (בלשכה או באתר השירות) רק לאחר סיום העסקה/יציאה לחופשה ללא תשלום.

האם המועד שנרשמתי ללשכה באתר שירות התעסוקה מאפשר להגיש תביעה במוסד לביטוח לאומי?

תאריך הרישום ללשכה באתר שירות התעסוקה ישמש לכל דבר ועניין. לעניין זכאות בביטוח הלאומי - מהווה תאריך רישום ראשוני ללשכת התעסוקה - אולם, ל

יאבד את תוקפו. 

לאן מגיעים דבר ראשון - למוסד הביטוח הלאומי? או לשירות התעסוקה?

1. דמי האבטלה ישולמו החל ממועד הרישום בשירות התעסוקה ולכן מומלץ להירשם תחילה בשירות התעסוקה- ניתן לבצע את הרישום הראשוני באתר שירות

2. לאחר הרישום לשירות התעסוקה מומלץ להגיש תביעה למוסד הביטוח הלאומי. ניתן להגיש תביעה באופן מקוון באתר ביטוח לאומי. תאריך הרישום הראשוני

ללשכת התעסוקה.

בסיום הרישום הראשוני ללשכת התעסוקה באתר בחרתי יום הגעה ללשכה. אם לא הספקתי להגיע ביום שקבעתי האם ניתן לבחור תאריך אחר?

אפשר להגיע בתאריך אחר מזה שנקבע. אין צורך לעדכן או לתאם מועד חדש ובתנאי שההגעה ללשכה תתבצע עד 15 יום, מיום הרישום ללשכה באתר (שבועיים

מה עליי להביא לרישום הראשוני בלשכה?

חובה להגיע עם תעודה מזהה בתוקף: תעודת זהות, או רישיון נהיגה, או דרכון. 

מומלץ להגיע עם קורות חיים רלוונטיים וכל אסמכתא שתסייע בחיפוש עבודה עבורך.

האם כל מי שיוצא לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה זכאי לדמי אבטלה?

זכאות לדמי אבטלה נקבעת על ידי המוסד הביטוח הלאומי. אולם אין שינוי בתנאי הזכאות לעניין המשבר ועל כן יש לעמוד בכל תנאי הזכאות .  לצפייה בתנאי

זכאות לאבטלה מחייבת "תקופת אכשרה" של 12 חודשים מתוך 18 חודשים. האם תקופת השירות הסדיר נחשבת לעניין זה?

זכאות לדמי אבטלה נקבעת על ידי המוסד הביטוח הלאומי, בהתאם לתנאי הזכאות. דמי אבטלה מחייבים צבירת 12 חודשי אכשרה (תלושי שכר) בתקופה של 8

ולעניין שירות צבאי: 

שירות צבאי סדיר ייחשב כתקופת אכשרה של 6 חודשים.

שירות צבאי קבע ייחשב כתקופת אכשרה בהתאם לחודשי הקבע.

האם  בעת רישום ללשכת התעסוקה עלי להביא מסמך מהמעסיק על כך שהוצאתי לחל"ת או שמספיקה ההצהרה? (ישנם העובדים שקיבלו הודעת sms על היצ

לעניין הרישום בלשכת התעסוקה - אין צורך להביא מסמך מהמעסיק. בלשכת התעסוקה יפיקו עבורך הצהרה עליה תידרש לחתום. ניתן להירשם כחל"ת בהתא

בזמן הבידוד המעסיק הוציא אותי לחופשה ללא תשלום. כיצד עלי לפעול?

בתקופת בידוד אין להגיע ללשכות התעסוקה. ניתן להירשם ללשכה באתר שירות התעסוקה או לחלופין להגיע מיד בתום הבידוד ולהצהיר על המועד שבו נמנע
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לאחר הרישום ללשכה - באתר השירות או בלשכת התעסוקה - תסווג כמפוטר עם סיבת רישום חל"ת בהתאם להצהרתך.

במידה ואיני שכיר ואני עובד כפרילנסר או כעצמאי ונכפה עלי חופשה ללא תשלום, האם אני זכאי לדמי אבטלה?

זכאות לדמי אבטלה נקבעת על ידי המוסד הביטוח הלאומי. ואין שינוי בתנאי הזכאות המחייבים תקופת אכשרה כשכיר (שולם עבורך דמי ביטוח לאומי) – לצפ

אולם לדמי אבטלה יכול להיות זכאי מורה דרך שעבד כשכיר או מורה דרך עצמאי שאין בבעלותו "רכב אשכול" לצפייה בתנאים

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/tnaiZakaut/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/MoreyDerech.aspx

