
 
   

 גמלאות מחליפות שכר

 
  22/03/2020תאריך: 

 

, מרכז השלטון וקשרי ממשל האסטרטגיל "מטה יו"ר וסמנכראש  –גב' לירון דורון לוי לכבוד : 

 המקומי

 מרכז השלטון המקומי ,עבודהראש מנהל הסכמי עבודה ושכר  –גב' חגית מגן  

 

 שלום רב,

 בדבר הוצאת עובדים לחל"ת הנחיות לשלטון המקומי הנדון: 

 

גם עם  , ובכלל זהבין מעסיקים במגזר הציבורישנחתם בין מדינת ישראל להקיבוצי, בהמשך להסכם 

המועסקים בדירוג דרגה  ם לא חיונייםעובדישעניינו הוצאת , 18.3.2020מיום  ,שלטון המקומיה

ביטוח הלאומי בעניין הלהלן הנחיות ע"ח חשבון מכסת חופשת מנוחה צבורה, שנתית לחופשה 

הוצאה לחל"ת של עובדים אשר ההסכם הקיבוצי לא חל עליהם )עובדים שעתיים, מדריכים שעתיים, 

ממקור  50%מלוות בהסעות שעתיות ועובדים פרויקטאליים המועסקים בפרויקט שממומן בלפחות 

 תקציב חיצוני ומועסקים ברשות המקומית במשך פחות משלוש שנים(. 

הרשויות המקומיות לא חל עליהם, כמפורט לעיל, יהיו  18.3.2020עובדים שההסכם הקיבוצי מיום 

 .אבטלה ילו להגיש תביעות לקבלת דמכוים לחל"ת והעובדים הללו שיוצאו לחל"ת זכאיות להוציא

 

 להלן סדר הפעולות להגשת תביעה:

 המעסיק:  .א

  ועומדים בתנאים לכלל העובדים שהוצאו לחל"ת 100המעסיק לשדר טופס על.  

  שהוצאו לחל"ת הצהרה שכל העובדים  תכוללה ,את הטבלה המצ"בעל המעסיק למלא

ולציין לגבי כל עובד שהוצא לחל"ת  18.3.2020לא חל עליהם ההסכם הקיבוצי מיום 

 .שהוזכר לעילהסכם ה הגדרותבהתאם ל, תליאפרויקט או ת: שעתיאת סוג  ההעסקה

  מוקד דיווחי חל"ת לאת הרשימה באופן מרוכז על מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש להעביר

-לעד לכל המאוחר  ,halatinfo@masham.org.ilבדוא"ל מרכז השלטון המקומי ב

26.03.2020. 

 



 

 העובד: .ב

 יובהר כי  .26.3.2020תאריך תעסוקה באופן מקוון עד לירשם בשירות העל העובד לה

 .15.3.2020-החל מבדיעבד, יכיר בתאריך התייצבות שירות התעסוקה 

 לביטוח הלאומישל המוסד באתר האינטרנט  על העובד להגיש תביעה לדמי אבטלה. 

 אין צורך לצרף לתביעה מסמכים ו/או תלושי שכר.  

 ,בברכה

 

 אוריאל כזום

 מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר 

 וסגן ראש מינהל הגמלאות

 

 ביטוח הלאומימוסד ל, הראש מינהל הגמלאות – יוורקוביצקגב' אורנה  העתק : 

 ביטוח הלאומימוסד להמשנה ליועץ המשפטי ה –עו"ד רועי קרת  

 , המוסד לביטוח לאומימנהל תחום בכיר אבטלה –מר אלון דסה  

 ,  המוסד לביטוח לאומימנהלי ופקידי אבטלה בסניפים 

 חל"תמוקד דיווחי מרכזת , ו15-בפורום ה וקיימות סביבהמנהלת תחום  –גב' מאיה קרבטרי  
 מרכז השלטון המקומי בחדר המצב של

 


