
 עובד/ת יקר/ה!

 :נפוצות בנושא יציאה לחל"ת לשאלות תשובות לנוחיותך, ריכזנו

 

 הודעה כללית בנושא יציאה לחל''ת .1

https://www.hironit.co.il/?CategoryID=1950&ArticleID=10314 

 לפנות באופן עצמאי ללשכת התעסוקה?ש. האם אני נדרש  .2

 דווחו על יציאה לחל"ת במרוכז ללשכת   שגרים בראשון לציוןת. כלל עובדי החברה העירונית 

 התעסוקה, עובדים מערים אחרות נדרשים להירשם עצמאית באתר.     

 ש. איך אני מקבל את טופס יציאה לחל"ת ומסמכים לביטוח הלאומי? .3

 קיבלו את הטפסים בחלוקה מרוכזת.  בהסעות ונים ומלוויםת. עובדי המעונות, צהר

 נשלחו להם מכתבים בדואר  -אדם של העירייה תגבורים וכח

 -חטיבת ספורט וקהילה, אגף תרבות, אגף אומנות כותרים ומורשת, קתדרה, חי כייף

 ניתן לפנות אליהם ישירות –הטפסים הועברו למנהלי מתקנים / אגפים 

ש. קיבלתי את ההודעה על יציאה לחל''ת וריכוז המשכורות לביטוח לאומי, מה לעשות  .4

 איתם?

 ת. יש להגיש את הטפסים שקיבלת לביטוח לאומי לבקשת דמי אבטלה באופן הבא:

 לאומי מביטוח ת"חל עבור אבטלה לדמי מקוונת תביעה הגשת

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T150

0%40btl.gov.il 

 לאומי מביטוח ת"חל עבור אבטלה לדמי ידנית תביעה הגשת

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95

50D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T1%

pdf.0 

 לביצוע התביעה דרך האתר של ביטוח לאומי לנוחיותכם קישור לסרטון הדרכה

http://bit.ly/38W2s21 

 , מקבלת קצבת זקנה . האם אני זכאית לדמי אבטלה?63ש. אני בת  .5

מומלץ לבדוק באופן ת. אין כפל קצבאות, החישוב לדמי האבטלה תלוי בגובה השכר החודשי. 

 פרטני מול הביטוח הלאומי.

 , ידוע לי שלא ניתן לבקש דמי אבטלה?67ש. אני מעל גיל  .6

ת. במידה ואינך מקבלת קצבת זקנה, תוכלי להגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה על תקופה זו. 

 לקבל מענק מביטוח לאומי, יש להוריד את הקובץ הבאבמידה והינך מקבלת קצבה תוכלי 

http://hironit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bituh67.pdf 

 )לתושבי ראשון לציון בלבד( 03-9426796למלא ידני ולשלוח בפקס 

 העובדים זכאים להגיש בקשה לדמי אבטלה?ש. כל  .7

זכאים להגיש. החישוב  20-67ת. עובדי החברה שקיבלו הודעה על יציאה לחל"ת בגילאי 

 לגובה דמי האבטלה הוא אישי בהתאם לנתונים אישיים.

https://www.hironit.co.il/?CategoryID=1950&ArticleID=10314
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
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/Documents/T1500.pdf
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/Documents/T1500.pdf
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/Documents/T1500.pdf
http://bit.ly/38W2s21
http://hironit.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bituh67.pdf


 ש. יש עומס על אתר הביטוח הלאומי ולא ניתן להירשם. .8

יחשב לו  23.3ה שכל מי שירשם על הת. בביטוח הלאומי מודעים לעומס ולכן הוציאו הודע

 גם באמצעות טפסים שנמצאים באתר. ם. בנוסף, ניתן להירש15.3כאילו נרשם ב

 חוד/שים, האם אני זכאית? 5ש. אני עובדת בחברה העירונית  .9

חודשים לפחות. אם עבדת קודם לכן זה מצטבר. תצטרכי  6ת. הזכאות היא לעובדים שעבדו 

 גם ממעסיק קודם. להשלים את הנתונים/תלושים

 ש. אני עובדת בעבודה נוספת, האם בכל אופן ניתן להגיש בקשה לדמי אבטלה? .10

  שאת עובדת בחברה העירונית חלקיות המשרהת. ניתן להגיש את הבקשה על 

  

 

 

 


