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 דף מידע לסטודנטים בשירות המדינה בעת משבר נגיף הקורונה

 לא חיוניים"("ם )שהוגדרו עובדים רגילי

 

 פירוט המדיניות בהתאם לזמנים:

 : חופשה על חשבון ימי החופש של העובדים30.30-עד ה 30.22-מתאריך ה

. בתקופה זו, השכר  הוצאו לחופשה ( לא חיונייםשהוגדרו "רגילים" )בתקופה זו עובדים 

  יים ד יעתהחופשה ההעובדים וכן שימוש בימי  שנצברו על ידי ימי החופשה  ישולם על בסיס 

הדיווח על הימים בתקופה זו יהיה בהתאם להיקף העסקה של    (. 2020)כפי הנראה, לשנת  

 1חודשים אחרונים.  12במהלך   מיטביים חודשים  3פי ממוצע העובד ל

הממונה על משרדי הממשלה ויחידות  , אבי חליבהמר מאת  2יצא חוזר  05.04-הבתאריך 

  המפרט את  עבור כל מנהלי אגפי ההון האנושי במשרדים, בנציבות שירות המדינה, הסמך

וגדרו  , החיוניים'  אמערכת מרכבה. העובדים אשר הוגדו כ'לבאופן הדיווח על הימים 

בתקופה זו גם הוא התבצע   והדיווח במרכבה י, באופן אוטומט 3סטטוס במערכת תחת 

 "חופשת חירום רפואי".  הוא  סיווגבאופן אוטומטי. ה

  ם תחת אותשרדים שבהם לא נעשה שימוש במערכת שכר מרכבה צפויים לפעול *מ

 . השלמת הימים על פי בסיס היקף ההעסקה של העובדים  –חוזר זה   פי העקרונות כ

 . 22.3-30.3לתקופה זו ולוודא שהוזנו ימים בתקופה שבין *חשוב לקבל דוח נוכחות סופי 

 
ערך יום חופשה עבור הסטודנטים שהוצאו לחופשה הינו בהתאם לנוסחת חישוב של תקן יום היעדרות כפי שנקבעה בהסכם  1

 .6.3בסעיף  18.4.16קיבוצי מיום 

 קישור למסמך הוראה מטעם אבי חליבה על דיווח נוכחות במרכבה בתקופה חירום:2

Sco2VjlGqtCOeFOXpIbQdZqW4https://drive.google.com/file/d/130D6jQ2ad7VpqeaLQIuNxC1Xl_h38P4f/view?fbclid=IwAR1F_PmOfqlpyhm8pW7C_P

6MCi1zwwiI28 

https://drive.google.com/file/d/130D6jQ2ad7VpqeaLQIuNxC1Xl_h38P4f/view?fbclid=IwAR1F_PmOfqlpyhm8pW7C_PSco2VjlGqtCOeFOXpIbQdZqW46MCi1zwwiI28
https://drive.google.com/file/d/130D6jQ2ad7VpqeaLQIuNxC1Xl_h38P4f/view?fbclid=IwAR1F_PmOfqlpyhm8pW7C_PSco2VjlGqtCOeFOXpIbQdZqW46MCi1zwwiI28
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 : המשך אותה המדיניות40.16-עד ה 041.0-מתאריך ה

בהתאם למספר  בחול המועד, במהלך חג הפסח המדיניות היא מתן ימי חופשה מרוכזת 

 , על פי חלוקה זו: 22.03-תאריך העד ימי החופש שהיו לעובד/ת 

 .ימי חופשה מהמדינה  2מקבל/ת  – ימי חופש )או יותר(  2סטודנט/ית עם  •

 מקבל/ת יום חופש אחד מהמדינה.  – אחד סטונדט/ית עם יום חופש  •

 סטונדט/ית שאין לה ימי חופש בכלל, לא זכאי/ת לימי חופשה על חשבון המדינה.  •

בכל  תווה לפיו  גובש המ  , שטרם נחתם,הסכם בעניין קרן ימי החופשהטיוטות הסיכומים לב

בהסתכלות  של העובד,    ייעשה שימוש בימי החופשה  16.04-ד הע  22/03-תקופה זו, שבין ה

ינוצלו כל ימי החופשה של העובד, במידה ולא היו   16.4, כך שביום 2020שנתית עד סוף 

)סיכומים שכאמור  לרשותו מספיק ימים הוא יקבל השלמה מהקרן ובכל מקרה לא יתאפס.  

 . אינם נחתמו ועתידים להשתנות( 

 ואילך: יציאה לחל"ת 04.19-מתאריך ה

,  באופן ספציפי  עובדי המדינה  הסטודנטים  עוסק בציבורו  21.04-בם  קיבוצי שנחת הההסכם  

 קובע כי: 

)ככל   , והכנסתם תגיע מדמי אבטלהיום  30משך סטודנטים יוצאים לחל"ת ל  •

 . שזכאים(

ים ובין  יתקופה תוכר כתקופת עבודה לצורך זכאות להתמודד במכרזים משרד ה •

 ם. ימשרדי

,  בחל"ת  יום 30לעבודה לפני ששהה  יוחזרלדמי אבטלה או ש ת /זכאייהיה מי שלא  •

  17.4.2020מיום  של כלל עובדי המדינה  יחולו עליו הוראות ההסכם הקיבוצי

)בהסכם זה נקבע "עיקרון השיויון בנטל"    30.4ועד    19.4.2020מיום    רטרואקטיבית

 יתן העובד, המעסיק ישלים(. ילפיו בעבור כל חצי יום ש
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  11-ל 6' חודשי העבודה שלו( היו בין סטודנט/ית שתקופת האכשרה שצבר/ה )מס •

ובשל כך    19.4חודשים אחרונים, ולא הספיק להירשם עד יום    18-חודשים במהלך ה

בוטלו   20.4)מיום  . 17.4.2020יכלל בהסכם מיום  - נשללה זכאותו לדמי אבטלה 

חודשי   12ההקלות בביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה היא רק עבור מי שצבר 

 .3חודשים אחרונים( 18-העבודה במהלך 

  , המדינה תשאיר לציבור הסטודנטים 11.05מיום לחזור לעבודה  ניתןככל שיהיה  •

לקבל את דמי האבטלה )זכאות לדמי אבטלה    הימים על מנת שיוכלו  30להשלים את  

 . יום( 30תלויה בכך שהחל"ת יהיה לכל הפחות למשך  

לאחר שיחות עם הגורמים הרלבנטיים הובהר כי הנושא  –נשים בהיריון וחל"ת    ן לעניי •

נשים    כוללת המדיניות בהסכם  תואם עם משרד העבודה וכן עם משרד המשפטים, ו 

ת נוספות בעניין זה יש להפנות למעסיק ו/או  . שאלובהיריון ללא אפליה כלפיהן 

 למנסחי ההסכמים ו/או לגורמים המתאימים. 

,  17.4.20מיום  לכלל המגזר הציבורי  ההסכם על הסטודנטים  במצב בו יחול  •

במידה והעובד יהיה צפוי לסיים    –ם  מינוס של ימים כתוצאה מניצולוסטודנט/ית יכנס ל

לבקש מהמעסיק לנכות   הוא יוכל –  31.12.2020ועד  1.6.2020העסקתו מיום את 

את המינוס על ידי הפחתת המשכורות שישולמו לו בגין החודשים הרצופים שקדמו  

 .שעות מעבר לתקן  7למועד סיום עבודתו. בחודשים אלו ניתן יהיה לעבוד עד 

 :המלא קישור להסכם  להלן

https://drive.google.com/open?id=1wx-33a_TUJ45FcGxQt5MN28uOzwoiZ74 

 

 
לאחר בירור,  -חודשים  6חודשים ויותר מ 12וצברו פחות מ 19.4אור שאלות שהועברו אלינו מצד אלו שלא נרשמו ביום ל 3

, ככל 19.4מיום  יותר תעשה בתקופת זמן סבירה מאוחרנ שירות התעסוקה והגשת התביעהלמרות שהרישום לנמסר לנו ש

 19.4.2020ככל ובאישור יציאה לחל"ת המועד הוא  ות תעמוד בעינההנראה הזכא

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1wx-33a_TUJ45FcGxQt5MN28uOzwoiZ74%26fbclid%3DIwAR3NO-eh6vp1-yvDixTSd0r4LhCzuMB4jra8BUDqWApkuSZXBe7y-4mGQhk&h=AT2CnVmVS2WR4q1bulFLfT2mpCoLNkrIdgszzwtFjivn_PnzKa0IUodIjy0ntL4OjmDp6X7oXc-QFuI9xIjIDh0Htpso58o_yn_W72mFTR1cIyITu0P8wJLDNU92_BeX8Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2L2hzlTC6aHHpSLGkirKp-AwplZ2cmvQMEEiqH6D5F4SUHwzHu1PavoxtZzOXvdo95A0gWIZB5T5EqReyQJInk5lo0kQcBHpwZT-Px7Q68xjzLGlRvG2XCVts0f6tXcy4uNSzKhLpsnF6LEWre7agQ-tRomDguKcAn0De27On0I_8mMt7xGei8Qz3uoSc
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שאלות ותשובות בנושאי יציאה לחל"ת ותביעת דמי אבטלה 

 4.מביטוח לאומי

 

   כיצד אדע אם אני זכאי/ת לדמי אבטלה בגין יציאתי לחל"ת?  .1

כדי לבדוק זכאות ניתן להיכנס לאתר ביטוח לאומי בקישור המצורף ולמלא את הפרטים  

 https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/ZacautAvtalaNew.aspxהנדרשים:  

 . לחץ כאן  – דף מידע של הנציבות בעניין 

 

   איך מגישים תביעה בביטוח לאומי? לאחר שבדקתי ואני זכאי/ת.  .2

 לנקוט בשלוש פעולות פשוטות: כדי להגיש תביעה בביטוח לאומי עליכם 

 יש להקדים רישום באתר שירות התעסוקה:  . א

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

 

ק דיווח עליי באופן  עבורי )דהיינו שהמעסי 100לוודא שהמעסיק שידר טופס  .ב

זהו המצב המומלץ שחוסך לכם לצרף אישורים נוספים  אלקטרוני לביטוח לאומי(.  

 מהמעסיק הנוכחי. 

 

 
ד עריכת מסמך זה, מצופה היה מכל הסטודנטים שהיו זכאים לדמי אבטלה מהביטוח הלאומי, להיות כבר יובהר כי במוע 4

 רשומים בשירות התעסוקה ולאחר שהוגשה תביעת אבטלה על ידם.

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/ZacautAvtalaNew.aspx
https://drive.google.com/file/d/1K_gkz6dINatuzZmcC_UYWGrOairufvM4/view?fbclid=IwAR0ueUJ1bwBHpTGsXoMbnfK5WbONfhApeGtZiGQShyinrI2N4Pk6O9jXMeg
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
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תלושי    12  יש לצרף  -   100לחלופין, ורק במידה ולא ידוע לכם אם שידרו עבורם טופס  

החודשים האחרונים. התלושים לא חייבים להיות רצופים,   18, מהתקופה של שכר

 ם להיות ממקומות עבודה שונים. ויכולי

 

 מאתר תלוש אונליין.  PDFכקבצי  שכר התלושי את *ניתן להוריד 

   

 להגיש תביעה לדמי אבטלה בטופס המקוון בקישור הבא:   .ג

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il 

 

   נקבל בתביעה לדמי אבטלה בגין החל"ת? כסף כמה  .3

 ניתן להיכנס בקישור הבא :    משוער.נו מחשבון לחישוב דמי אבטלה  באתר ביטוח לאומי יש

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx 

 

   אם אני לא זכאי/ת להגיש תביעה דמי אבטלה, מה עלי לעשות?  .4

מי שלא יהיה זכאי/ת לדמי אבטלה יחולו עליו הוראות ההסכם הקיבוצי של  .  להודיע למעסיק

 רטרואקטיבית.   17.4.2020כלל עובדי המדינה מיום 

 

   חודשים אחרונים, כמה אקבל?   18-חודשי עבודה במהלך ה  6-11אם צברתי רק בין   .5

 :  יש למלא את הפרטים בקישור הבאהמשוער  כדי לדעת את סכום הזכאות  

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx 

https://mof.gov.il/tlush/Pages/default.aspx
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaCalcNew.aspx
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  12-חודשים ופחות מ 6שימו לב כי הזכאות לדמי אבטלה עבור סטודנטים שעובדים מעל 

, לכל עובד יש  כלומרחודשים.    12שצבר  היא מלאה אבל מניין ימי הזכאות היא מחצית ממי  

חודשים ויותר   12מכסת ימי אבטלה שיכול לקבל עבורם ביטוח לאומי ולעובד שצבר פחות 

 חודשים, יקבל מחצית מהימים.  6-מ

 

 . לחץ כאן –  פירוט הזמן בו ניתן לקבל דמי אבטלה  -למקור קישור 

 לחץ כאן.  –בנושא קישור נוסף 

 ראו את ההודעה בעניין המתקבלת באתר ביטוח לאומי בעניין: 

 

חודשים    12חודשי עבודה בלבד, ולא    6ההקלה בדבר האפשרות לקבל דמי אבטלה על סמך  

 5בלבד. 20.04.20-ריך ההתאם למדיניות בימים רגילים, הונהגה עד לתא

 
 -וביצע את הרישום ללשכה מאוחר מתאריך זה  19.4והוצא לחל"ת ביום  11ד חודשי אכשרה וע 6מי שצבר יותר לפחות  5

 3ראו בעניין זה הערת שוליים 

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/tkufat_zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/HachsharaCorona.aspx
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 ניתן לפנות בהודעה בדף הפייסבוק שלנו  –לשאלות 

 "ועד הסטודנטים בשירות המדינה":

https://www.facebook.com/students.gov/ 

 

 

 הבהרות משפטיות: 

 

פרש בצורה ברורה את אסופת המסמכים  מסמך זה נועד לשם הנוחיות בלבד ומטרתו ל

 שיצאו בתקופה האחרונה )הסכמים קיבוציים, הנחיות נציבות, הנחיות נציב וכו'(. 

המסמך נכתב ע"י מתנדב שאיננו משפטן או עו"ד. לפיכך, אין בדברים לעיל משום      -  ט.ל.ח 

יכול   לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן.  - חוות דעת, ייעוץ, המלצה, הנחיה או הצעה 

ן נעשו  ובמסמך יפלו טעויות שנעשו כתוצאה מפרשנות שגויה של המסמכים וככל שנעשו ה

זה לבין הוראות החוק לרבות   במסמך זהין הנכתב בכל מקרה של סתירה ב בתום לב. 

קובעים   - וההסכמים הקיבוציים התקשי"ר, הוראות והנחיות הנציבות, כללי ביטוח לאומי

  - . ועד הסטודנטים בשירות המדינה, שהינו גוף וולנטרי המושתת על מתנדבים האחרונים 

ות על יישום הדברים היא  האחרי לא נוטל על עצמו כל אחריות ישירה או עקיפה בעניין זה. 

  מצוי באתר:הוא ההמידע המחייב מבחינת ביטוח לאומי  על העובד בלבד.

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

https://www.facebook.com/students.gov/
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx

