
עבודה
VS.

וירוס הקורונה



להעשיר לכם את ידע.  1

לתת לכם כלים בסיסים.  2

ללמד אתכם עוד כמה דברים על הזכויות שלכם . 3

LIVE -מטרות ה



אז נתחיל קודם כל  
עם עבודה



לדעת חשובמה
?בכל מקום עבודה 



ההעבוד תנאימהם.1

ימים עליכם לקבל הסכם  30בתוך 

הודעה לעובד המכיל את כל / העסקה 

המידע הנדרש הנוגע לתנאי העבודה  



והפרטים שלכםפרטי המעסיק 1.

שהוסכם  השכר 2.

העבודהשעות 3.

העבודה  ימי4.

יום המנוחה השבועי5.

ת/שם הממונה על העובד6.

(במידה וישנם)תנאים נלווים 7.

מחלה/ הבראה/ חופשה/ הסדר נסיעות8.

פנסיהקרן9.
תקופת העבודה10.



לבדוק את תלושי  . 2
השכר שלכם



העובדשם

מגוריםכתובת
עיר

:פרטים אישיים

ז"ת

סוג משרה

מחלקה

מצב משפחתי

וותק

תחילת עבודה. ת

עובד'מס

חלקיות משרה

פרטי החברה

תשלומים בהתאם  

להסכם ההעסקה

נתונים נוספים

עבודהימי

שעות עבודה

התשלוםאופן

שכר מבוטח לפנסיה

ילאומלביטוחשכר

ניכויי חובה

ביטוח לאומי

בריאותמס

השלמותקרן/ קרן פנסיה

שכר נטו

ניכויי רשות

סך הכל לתשלום

צבירות  

חופשה ומחלה
נתונים  

מצטברים

פרטי העובד



עבודה בימי קורונה 



בידוד

ניצול ימי מחלה–הקורונה בוירוסנדבקת חלילה 1.

ניתן לעבוד בהסכמה  –הקורונהבוירוסנדבקתלא2.
.מהבית ולקבל תשלום מלא בגין ימי העבודה



האפשרויות הקיימות לעבודה

עבודה מהבית1.

(המעסיקבהסכמת)חופשהימיניצול2.

(במידה ושוהים בבידוד ולא רק)מחלה ימיניצול3.

ת בהסכמה"חל4.

פיטורים5.



התנאים לזכאות לדמי אבטלה
,יום ומעלה30למשך (ת"חל)ללא תשלום חופשה 1.
.הזכאות לדמי אבטלהבתנאי שעומדיםבתנאי2.
האבטלה ישולמו החל מתחילת שדמי , לבלשיםיש3.

.ת"החל
יוכל להתחיל לקבל  , ת בעקבות הקורונה"שהוצא לחלמי 4.

.דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו

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


לפי גיל-מספר ימי אבטלה 



?איך עושים את זה 
.באתר שירות התעסוקהליין -אוןרישום -בשירות התעסוקה רישום. 1

ייחשב כאילו  , 19.3.2020שיירשם בשירות התעסוקה עד מי-חשוב לדעת 
.15.3.2020-הוא נרשם ב

יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע  , לאחר ההרשמה
.להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx


ניתן להגיש תביעה מקוונת  -הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי . 2
.לדמי אבטלה ואין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי

אישור המעסיק על תקופת העסקה  -מסמכים שיש לצרף לתביעה. 3
ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא  צריך לצייןהמעסיק-(1514/בל)ושכר 

תקופת החופשה ללא  , תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תשלום
.תשלום הצפויה

עבור כל  100טופס לבדוק ולוודא עם המעסיק שהוא שידר–חשוב
.ת"העובדים שהוצאו לחל

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/1514%20-%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8.aspx


ת"חלחצי
.לא יהיה זכאי, ת מאותו מעסיק"עובד שיוצא לחצי חל▪

, ת מאחת מהן"ויוצא לחל, עובד שמועסק בשתי עבודות▪
.אבל זה קצת בעייתי, יהיה זכאי לדמי אבטלה

:  לדוגמה

,  (₪ 5,0000+ ₪ 5,000)אם מבוטח על מחצית משכרו הכולל בשתי העבודות 
.  ת רק מאחת"ויצא לחל

.3,500ולא , 2,000יקבל בגין העבודה השנייה רק 



כדיןשימועבכל מקרה יש לערוך 

מסירת הזמנה לשימוע  ✓

מתן זכות שימוע לעובד✓

מסודרעריכת פרוטוקול ✓



ו ע י  נ ו אהר לה  מוסמכת"הי בודקת שכר  ו ד 
יסדת "מנכ מי ושותפה  ת  לי
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תודה


