חוזרים
למעגל
העבודה!

שלום

אנו בביטוח הלאומי ובשירות התעסוקה ,עושים את כל
המאמצים כדי לסייע לך לחזור במהירות למעגל העבודה.
חלק מאובדן הכנסתך מכוסה באמצעות דמי אבטלה ,המשולמים
לך על ידי הביטוח הלאומי.
כדי להבטיח את תשלום דמי האבטלה ,עליך לפעול במהירות
וביעילות כמפורט בעלון זה .הפעולות המפורטות כאן הן פשוטות
וברורות .הקפדה על ביצוען תאפשר לנו לקצר את משך הטיפול
לך! בתביעתך ,ותבטיח לך את דמי האבטלה במהירות המרבית.
חשוב לזכור! חזרתך למעגל העבודה תלויה במאמץ
ובהשקעה שלך!

בהצלחה!

כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנשים.
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יצאת ממעגל העבודה?
אל תדאג!

הגשת התביעה!

שירות התעסוקה והביטוח הלאומי ילוו
אותך עד למציאת עבודה חדשה.
בהצלחה!
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להתחיל מחדש...

עליך להירשם כדורש עבודה בשירות
התעסוקה ,כדי לממש את זכאותך לדמי
אבטלה ,ולאחר מכן להגיש תביעה לדמי
אבטלה לביטוח הלאומי.
זכאותך לתשלום דמי אבטלה תיקבע
בהתאם לרישום הראשוני והתייצבויותיך
בשירות התעסוקה.

טיפ קטן לדרך:

ניתן לבצע רישום ראשוני באתר שירות
התעסוקה או באתר הבטוח הלאומי.
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הגופים המטפלים בך

שירות התעסוקה נועד לסייע לך
במציאת עבודה מתאימה ,ולדווח
לביטוח הלאומי על היותך דורש עבודה,
אם לא תימצא עבורך עבודה מתאימה.
לכן בכל הנוגע לרישום בשירות
התעסוקה ,הפנייה לעבודה מתאימה,
הפנייה להכשרה מקצועית ,סירוב
לעבודה וכו‘ ,פנה רק לשירות התעסוקה!
הביטוח הלאומי קובע את זכאותך לדמי
אבטלה .עליך להוכיח שצברת  12חודשי
ביטוח מתוך  18החודשים האחרונים
שקדמו ליום שבו התחלת להתייצב
בשירות התעסוקה .לכן בכל הנוגע
לזכאות לתשלום דמי אבטלה ,פנה רק
לביטוח הלאומי.

טיפ קטן לדרך:
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לבדיקת זכאותך לדמי אבטלה היכנס
למחשבון דמי אבטלה באתר הביטוח
הלאומי.

כדי לקבל דמי אבטלה עליך להגיש לביטוח
הלאומי תביעה לדמי אבטלה .את התביעה
ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי או לקבל
בסניפים.
אפשר למלא את התביעה באופן מקוון באתר
הביטוח הלאומי ,ולשלוח און ליין עם כל
המסמכים לסניף.
ניתן לשלוח את התביעה גם בדואר ,בפקס או
להגישה בתיבת השירות של הסניף.
קרא בעיון את הטופס ,מלא את כל הפרטים,
והקפד לצרף את כל האישורים הנדרשים ,כדי
לא לעכב את הטיפול בתביעתך.

האותיות הקטנות

•  5ימי האבטלה הראשונים ,בכל תקופה של  4חודשי
התייצבות רצופים ,לא משולמים ,אך הם לא מופחתים
ממספר ימי האבטלה שאתה זכאי להם.
• אם הפסקת את העבודה מרצונך ,ללא הצדקה ,תקבל
דמי אבטלה רק לאחר  90ימים ממועד הפסקת העבודה.
• אם סירבת לעבודה ,שהוצעה לך ע“י שירות התעסוקה,
לא תקבל דמי אבטלה עבור  90ימים מיום הסירוב,
ובנוסף יופחתו לך  30ימים מיתרת ימי האבטלה
המגיעה לך.
• אם לא מלאו לך  40שנה והגשת יותר מתביעה אחת
לדמי אבטלה בתוך  4שנים ,יוגבלו תקופת האבטלה
וסכום דמי האבטלה שאתה זכאי להם.
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אנחנו עומדים לרשותך!

המתן .התביעה בטיפול...

התביעה מטופלת על ידי עובד הביטוח
הלאומי.
משך הטיפול הצפוי בתביעה – עד  14יום )אם
כל המסמכים הוגשו(.
אם קיימת קרבת משפחה בינך ובין מעסיקך
– הטיפול בתביעה יכול להתארך.

שירות התעסוקה מעמיד לרשותך סיוע בהכנת קורות
חיים ,אבחון תעסוקתי ,הכנה לראיון תעסוקתי ועוד.
בהתאם לייעוץ שתקבל בשירות התעסוקה ישנה
אפשרות להשתתף בהכשרה מקצועית ,השתלמויות או
סדנאות ,כך תוכל לרכוש מקצוע או כישורים חדשים,
ולהגדיל את אפשרויות התעסוקה שלך!
אם הופנית לקורס של האגף להכשרה מקצועית ,בזמן
ההכשרה ישולמו לך  70%מדמי האבטלה ,בהתאם
למספר ימי האבטלה שנותרו לך.

טיפ קטן לדרך:
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קבלת דמי אבטלה

• התשלום הראשון של דמי האבטלה ישולם
בסמוך לסיום הטיפול בתביעה ,בתאריך אקראי.
התשלומים הבאים ישולמו ב 17-בחודש או
בסמוך לו.
• מספר ימי האבטלה נקבעים בהתאם לגילך
ומספר ילדיך .למידע מפורט היכנס לאתר
הביטוח הלאומי.
• סכום דמי האבטלה מחושב באחוזים משכרך
היומי הממוצע ב 6-החודשים האחרונים
שלפני הפסקת העבודה ולפי גילך.
• סכום התשלום החודשי מחושב לפי
מספר ימי האבטלה שנרשמו לך בשירות
התעסוקה.

טיפ קטן לדרך:

לבדיקת סכום דמי האבטלה המגיעים לך ,היכנס
למחשבון דמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי

מידע מפורט על דמי אבטלה ועל זכויותיך כמובטל/ת
ניתן לקבל בכל סניפי הביטוח הלאומי,
באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

מצאת עבודה? מזל טוב! תודיע על כך מיד לשירות
התעסוקה.
גם אם מצאת עבודה בשכר יומי נמוך מדמי האבטלה
המגיעים לך ליום  -קח אותה!
במצב כזה ישנה אפשרות לקבל ”מענק למובטל שעובד
בשכר נמוך“ ,והכנסותיך מעבודה וממענק יהיו גבוהות
יותר מדמי האבטלה שקיבלת.
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סיום שהוא התחלה חדשה!

אנו בשירות התעסוקה ובביטוח לאומי מקווים כי תקופת
המעבר בין העבודות תהיה עבורך קלה וקצרה.
דמי האבטלה נועדו להקל עליך את המעבר לעבודה
חדשה ,ואנו מאחלים לך בהצלחה!

בהצלחה!

מידע מפורט על השירותים הניתנים על ידי שירות
התעסוקה ,אפשר לקבל באתר האינטרנט

www.taasuka.gov.il

www.btl.gov.il

וכן באמצעות המוקד הטלפוני *6050

הביטוח הלאומי

לצדך ,ברגעים החשובים של החיים
w w w. b t l . g o v. i l
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*בדף זה מובא מידע בסיסי להבנת הזכאות ותשלום דמי האבטלה .אין לראות באמור בדף זה נוסח מלא ומוסמך של חוק ביטוח אבטלה.

