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 לכבוד לכבוד

 כהןמר מאיר  אביגדור ליברמןמר 

 שר הרווחה שר האוצר

  שלום רב,

 זכאות מפוטרות קיץ )ומוצאות לחל"ת קיץ( לדמי אבטלההנדון: 

האגודה לזכויות  ,קו לעובד ,פטניות למען צדק חברתימשِ– َمعَكِ -איתךעמותת  ,בישראל הנשיםשדולת  – אנו

 ,הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העבריתו ארגון עובדים דמוקרטי – ח לעובדיםוכ ,האזרח בישראל

 המינוי לשרי האוצר והרווחה ומאחלות לכם הצלחה רבה.על מברכות אתכם 

 כדלקמן:  ,בדחיפות , בעקבות פניות שהתקבלו אצלנו לאחרונה,מתכבדות לפנות אליכם אנו

אשר  הוראה, ()ועובדי במדינת ישראל ישנו נוהג רווח וקלוקל לפטר או להוציא לחל"ת מדי קיץ עובדות .1

וכן עובדות  ,("יםרשמי ים שאינםמוכר")ואף עובדות המועסקות במוסדות מועסקות על ידי מוסדות פרטיים 

 31.8.2021ועד ליום  )והלאה( 20.6.2021. עבודתן של העובדות מופסקת בכל שנה החל מיום הצהרונים

יש לציין שלעיתים עבודתן מופסקת גם לפרקי זמן קצרים יותר, ובפרט נוכח תום חגי תשרי(. )ולעיתים עד ל

בפרק זמן קצוב לקבל דמי אבטלה  הן זכאיות בשנים רגילותמשבר הקורונה והשיבושים במערכת החינוך. 

. שירות התעסוקה אף מכיר בקשיים העומדים בפניהן ובצרכיהן המיוחדים )בהתאם ליתר תנאי הזכאות(זה 

  1."(הנוהל)" ופועל על פי נוהל מיוחד בעניינן

בלתי על מנת להשתכר בחודשי הקיץ, בנסיבות בהן זה  קבל דמי אבטלהעובדות אלו מסתמכות על יכולתן ל .2

בתום תקופת  .מאוד תקופה קצובה וקצרהלא שהאבטלה שלהן הי, מאחר אפשרי עבורן למצוא עבודה אחרת

 .תןחוזרות לעבודהן  , עם התחדשות פעילות החינוך,הקיץ

עלולות להיוותר ללא הכנסה כלל לולא . השנה הן על עשרות אלפי עובדות משפיעים מדי שנהפיטורי הקיץ  .3

כי התקופה בה שהו ב"חל"ת קורונה" לא תפגע  קביעה)או  לדמי אבטלה הארכה מתאימה של הזכאות

, שהרי מדובר באותן והתאמת יתר תנאי הנוהל (בזמן חופשת הקיץ במניין ימי האבטלה לה הן זכאיות

ישירות עובדות שהוצאו לחל"ת קורונה בזמן סגירת מערכות החינוך )בניגוד לעובדות ההוראה המועסקות 

 תעסוקתהרי שהתופעה משפיעה בעיקר על  ,ן נשיםמאחר שרוב עובדות החינוך ה .החינוך(משרד על ידי 

"בית  תום עם או הלימודים שנת תום עם מפוטרות להיות עתידות עובדות של גדול ציבורעל כן,  2.נשים

 חודשים נמצאו ממילא השב בתקופה, הכנסה כל ללא עצמן את למצוא עלולות והן ,"הגדול החופש של הספר

 .קשה פגיעה ספגה והכנסתן"ת בחל ארוכים

                                                            
  .טרי קיץ באתר שירות התעסוקהנוהל מפו 1
, לעומת )רובן חרדיות( ממפוטרי הקיץ השנה היו נשים 18,530עולה כי בשנה זו  9120מנתוני שירות התעסוקה שפורסמו בשנת  2

 .גברים בלבד 2,365

https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerProceduresList/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C/summerunemployed010519.pdf


 

 הוראות()שעה והוראת 225' מס תיקון) הלאומי הביטוח בחוקהשעה בהתאם להוראות על האמור,  נוסף .4

 14-מ שונתההתקופה המזכה בדמי אבטלה עקב חל"ת , 2021-א"התשפ, (אבטלה ביטוח לעניין מיוחדות

ימים רצופים יוותרו  30-למשך פחות מ במצב זה, עובדות הוראה אשר יוצאו לחל"ת/יפוטרוימים.  30-ימים ל

הספר של ( את בית 2020השנה )בדומה לשנת האריך עקב העובדה שמשרד החינוך  ,דהיינואף הן ללא מענה. 

ורין ישהו בחל"ת/בפיט החופש הגדול, ייתכן מצב שחלק מהעובדות שעבודתן מופסקת למשך תקופת הקיץ

בחודש יולי, אך הותר ימים. יודגש כי אומנם בית הספר של החופש הגדול בהגדרה נמשך  30-למשך פחות מ

נודע לנו כי אכן  ,מפניות שהגיעו אלינו. 2021לרשויות המקומיות להמשיך בהפעלתו גם במשך אוגוסט 

גם במהלך חודש )או קייטנה מטעם הרשות( רבות תופעל תוכנית בית הספר של החופש הגדול ברשויות 

 , מה שאכן יותיר את אותן עובדות ללא מענה. 2021אוגוסט 

, כפי שאף ה זוהנדרשות על מנת למזער את הפגיעה באוכלוסיי התאמותאת הלחוקק  ראוי אלה בנסיבות .5

 . 2020נעשה בקיץ 

 לדמי" הקיץ"מפוטרות  של זכאותן תקופת את האריךול ידימ אופןב לפעול בבקשה אליכם פונות אנו כן על .6

הן  םלהשב"חל"ת קורונה" לא תפגע במניין ימי האבטלה לופין לקבוע כי התקופה בה שהו או לח ,אבטלה

 הוראה עובדותש באופן ,זאת כל. יום 30-מ קצרההגם לתקופה  אבטלה דמיל זכאות לאפשר כןו ;זכאיות

לתום תקופת חגי תשרי  עדמלאים,  אבטלהזכאיות לדמי  היוי הקיץ לחודשי יפוטרו או קיץ"ת לחל שיוצאו

 קיץ של שירות התעסוקה. מפוטרי(, בהתאם לנוהל 2021)בסוף חודש ספטמבר 

 בכבוד רב,

 תמר בן דרור, עו"ד רום, עו"ד-עמית קובו

 משפטניות למען צדק חברתיِ– "َمعَكِ  -"איתך מנהלת הקו הפתוח ומערך האכיפה

 שדולת הנשים בישראל

 :העתקים

 חה"כ גב' אפרת רייטן, יו"ר ועדת העבודה והרווחה

 ינון אזולאימר חה"כ 

 חה"כ עאידה תומא סולימאן, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה

 מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי


