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חלק א – מבוא

1. עקרונות ומדיניות 

1.1. הנוהל עוסק במתן אישור "היעדר עבודה חליפית" הפוטר דורש עבודה תובע הבטחת הכנסה, העובד 

במשרה חלקית, מהתייצבות בלשכת התעסוקה מתוך ההנחה שאין באפשרות מתאם ההשמה למצוא 

לו עבודה נוספת או חליפית.   

1.2. דורש עבודה תובע הבטחת הכנסה שעובד במשרה חלקית עשוי להיות זכאי להשלמת הכנסה על פי 

 השלמת הכנסה היא קצבה תקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע(, תשמ"ב-1982.

חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימאלית  

1.3. מדיניות שירות התעסוקה היא שכל אדם העובד במשרה חלקית ישלים את משרתו למשרה מלאה. 

אולם לעתים אין אפשרות להשלים את המשרה ובמקרים אלה "עבודה מתאימה" היא משרה חלקית, 

זאת בכפוף לקריטריונים מוגדרים ולהיצע המשרות. 

1.4. בסמכות שירות התעסוקה לאשר "היעדר עבודה חליפית" לתקופה מוגדרת אשר במסגרת תקופה זו 

יהיה פטור דורש עבודה מהתייצבות בלשכה כל עוד הוא עובד לכל הפחות בהיקף המשרה המוגדר 

באישור. 

1.5. יש שלוש אפשרויות להשלמת הכנסה: תובע השלמת הכנסה חדש שעובד כבר משרה חלקית; דורש 

עבודה שמקבל השלמת הכנסה והוא בעל אישור; דורש עבודה פעיל הזכאי להבטחת הכנסה שהשתלב 

בעבודה במשרה חלקית. 

1.6. מדיניות השירות הנה לתת אישור ארוך טווח לדורש עבודה מרובה חסמים אשר הסיכוי להשים אותו 

בעבודה נמוך.  

1.7. מדיניות השירות הנה לתת אישורים בהיקף משרה גבוה עד כמה שניתן בהתאם לטבלת קריטריונים. 

2. מטרות

2.1. מטרת הנוהל היא להסדיר את הליך העבודה והטיפול בתובע הבטחת הכנסה העובד במשרה חלקית 

תוך קביעת קריטריונים לתוקף האישור הפוטר מהתייצבות ולהיקף השעות המאושר. 

3. תחומי אחריות 

3.1. סמנכ"ל השמה: 

3.1.1. אחריות כוללת. 

3.2. סגן השמה במחוז: 

3.2.1. בסמכותו מתן אישור ללא תוקף. 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/079_004.htm
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3.3.1. בסמכותו מתן אישור חריג להיקף או לתוקף לדורש עבודה אשר אינו עומד בקריטריונים. 

3.4. כלל עובדי השירות:

3.4.1. אחריות על ביצוע הנוהל. 

3.5. מנכ"ל השירות:

3.5.1. ינחה את הממונה על הנהלים או כל גורם אחר בשירות לכתיבה של מסמך מדיניות או נוהל 

חדש, עדכון או ביטול מסמך מדיניות או נוהל קיים.  

3.6. המוסד לביטוח לאומי: 

3.6.1. בסמכותו ואחריותו בדיקה שוטפת בנוגע לעמידת דורש עבודה במכסת השעות אשר אושרו 

לו בלשכה. 

3.7. תחולת הנוהל: 

3.7.1. נוהל זה יוטמע באופן הדרגתי בקרב דורשי העבודה המבקשים או המחזיקים אישור היעדר 

עבודה חליפית. 

3.7.2. החל מ-1.9.2017 יוחל הנוהל באופן מלא וכלל האישורים התקפים יתקיימו בכפוף ובהתאם 

לנוהל. 

3.7.3. בין התאריכים 1.3.2016 ועד 1.3.2017 יינתנו אישורים בכפוף לנוהל. 

3.7.4. בין התאריכים 1.3.2016 ועד 1.3.2017 סמכות מנהל לשכה או ראש צוות לאשר חידוש 

אישור מתחת ל-15 ש"ש ומעל 10.5 ש"ש לתקופה מוגבלת שלא תעלה על חצי שנה. 

3.7.5. אישורים בתוקף יוותרו בתוקפם גם אם אינם תואמים נוהל זה ולא יבוטלו עד תום התוקף 

המצוין בהם.    

4. הגדרות 

4.1. "עבודה מתאימה" – כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני של דורש עבודה. 

4.2. "עבודה חליפית" – עבודה נוספת או עבודה אחרת בהיקף משרה גבוה יותר מהעבודה הנוכחית. 

4.3. "הורה יחיד" או "הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 17 הנמצא עמו והוא 

אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו. 

4.4. "עובד עצמאי" – מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות, מי שהכנסתו החודשית 

הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע ומי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, 

והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע. 
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4.5. "תובע בעל עסק חדש" – תובע הבטחת הכנסה במוסד לביטוח הלאומי אשר מחזיק ברישיון עסק 

מאושר בתקופה שאינה עולה על שנה מיום אישור רישיון העסק. 

4.6. "תוקף" – פרק זמן קצוב ממועד מתן האישור ועד מועד פקיעת האישור. 

4.7. "היקף" – מספר שעות העבודה השבועיות באישור. 

4.8. "חידוש אישור – עדכון פרטים או תוקף של אישור קיים. 

4.9. "חסמים מרובים" – דורש עבודה אשר נקבע בעניינו על ידי סגן השמה מחוזי כי הוא סובל מחסמים 

רבים אשר מונעים ממנו להגדיל את אחוז המשרה אשר בה הוא מועסק. חסמים עשויים לכלול אחד או 

כמה מהפרמטרים האלו: מוגבלות רפואית, גיל, מצב משפחתי. 

4.10. "משרה חלקית"- משרה פחותה ממשרה מלאה ו/או מספר משרות הפחותות ממשרה מלאה.  
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חלק ב – תהליך העבודה 

5. הפניה למבחן תעסוקה 

5.1. דורש עבודה התובע הבטחת הכנסה ועובד במשרה חלקית יופנה על ידי המוסד לביטוח לאומי למבחן 

תעסוקה בשירות התעסוקה. 

5.2. דורש העבודה נדרש להתייצב בלשכה לשם חיפוש עבודה במשרה מלאה. 

5.3. מתאם ההשמה רשאי לפטור את דורש עבודה מהתייצבות לתקופה מוגדרת בכפוף לקריטריונים 

)כמפורט בסעיפים 7 ו-8(. אישור לפטור מהתייצבות )נספח ג – אישור על היעדר עבודה חליפית( יינתן 

לדורש עבודה לאחר שייקלט בעבודה ויחתים את המעסיק על אישור היקף העסקה. 

5.4. בהתאם לחוזר מספר 1463 של המוסד לביטוח לאומי דורשי עבודה העונים להגדרות הבאות לא יופנו 

על ידי המוסד לביטוח לאומי למבחן תעסוקה כלל: 

5.4.1. עובדים בהיקף של 40 שעות שבועיות ומעלה. 

5.4.2. עובדים במשק בית ובטיפול בילדים בהיקף של 25 שעות שבועיות ומעלה. 

5.4.3. עובדים בטיפול בקשישים בהיקף של 20 שעות שבועיות ומעלה או עובדים המטפלים בשלושה 

קשישים. 

5.4.4. עובדים בתפקיד קופאי ברשתות מזון בהיקף של 36 שעות שבועיות ומעלה. 

5.4.5. עצמאי בעל עסק חדש, בתנאי שמיום פתיחת העסק לא עברה שנה. 

6. מבחן תעסוקה לדורש עבודה העובד במשרה חלקית 

6.1. מתאם ההשמה יפעל על מנת שדורש העבודה יעבוד בהיקף משרה גבוה ככל הניתן. הבדיקה תתבצע 

כחלק מתהליך מתן אישור הן במסגרת מתן אישור חדש, הן בעת חידוש אישור קיים.  

6.1.1. מתאם ההשמה יבדוק עם המעסיק הנוכחי אם ניתן להגדיל את היקף המשרה של דורש 

העבודה. 

6.1.2. מתאם ההשמה יבדוק במאגר ההזמנות אם ניתן להציע לדורש העבודה עבודה חליפית או 

עבודה נוספת. 

6.1.3. מתאם ההשמה יבחן את מצבו הבריאותי, בהתאם לקביעת הוועדה לקביעת כושר, את מצבו 

המשפחתי בהתאם להצהרתו, וכן חסמים וקשיים אשר תועדו בראיון התעסוקתי )קשיי שפה, 

תקשורת, כישורים מקצועיים(. בנוסף ייבחן ניסיונו התעסוקתי של דורש העבודה בשים לב 

לפוטנציאל השמתו. 

6.1.4. אם אין למתאם ההשמה אפשרות להציע עבודה בהיקף שעות גבוה יותר או עבודה נוספת וכן 

במקרה שבו ריבוי חסמים אינו מאפשר את השמתו של דורש העבודה במשרה מלאה באותה 
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העת, ינפיק מתאם ההשמה לדורש העבודה אישור היעדר עבודה חליפית הפוטר אותו 

מהתייצבות ממבחן תעסוקה לתקופה מוגדרת כמפורט בסעיף 8. 

6.2. באישור היעדר עבודה חליפית ייקבעו מספר שעות העבודה המינימאלי הפוטר את דורש העבודה 

מהתייצבות למבחן תעסוקה )להלן: "היקף"(, ומשך הזמן שבו דורש העבודה יהיה פטור ממבחן 

תעסוקה )להלן: "תוקף"(.  

6.3. קביעת היקף השעות המינימאלי שבגינו ניתן לתת אישור ותוקף האישור ייעשו בכפוף לקריטריונים 

המפורטים בנוהל זה בסעיפים 7 ו- 8. 

6.4. לא יונפק אישור היעדר עבודה חליפית לדורש עבודה עצמאי. 

6.5. עצמאי אשר מיום פתיחת העסק שלו לא עברה שנה יונחה על ידי מתאם ההשמה כי עליו לבדוק את 

זכאותו לפטור ממבחן תעסוקה במוסד לביטוח לאומי. 

7. קביעת היקף שעות מינימאליות בגינן ניתן לתת אישור 

7.1. מספר שעות העבודה המינימאלי המאפשר מתן אישור הוא 20 שעות שבועיות. 

7.2. בעבור דורש עבודה העונה על אחד מהקריטריונים הבאים, מספר השעות המינימאלי המאפשר מתן 

אישור הוא 15 שעות: 

7.2.1. דורש העבודה בן 50 ומעלה. 

7.2.2. דורש העבודה בעל מגבלה רפואית המשפיעה על היקף העסקתו. 

7.2.3. דורש העבודה הוא הורה יחיד, ובתנאי שמצבו המשפחתי משפיע על היקף העסקתו. 

7.2.4. דורש העבודה אשר עבודתו הנוכחית דורשת הכשרה ואשר תואמת את הכשרתו או את ניסיונו 

המקצועי. 

7.3. במקרים חריגים רשאי מנהל הלשכה לאשר היקף שעות מינימאלי של 15 שעות שבועיות בעבור דורש 

עבודה שאינו עונה על אחד הקריטריונים בסעיף 7.2. הנימוק לאישור החריג יכלול הסבר על הגורמים 

להחלטה ויתועד במסך "היעדר עבודה חליפית"-"החלטה"-"אחר".  

7.4. דורש עבודה העובד פחות מ-15 שעות שבועיות אינו רשאי לקבל אישור היעדר עבודה חליפית. 

7.5. דוגמה: דורש עבודה רווק בן 30, ותיק בלשכה, ללא מגבלה מוכרת, הסובל מבעיות חברתיות המקשות 

עליו להשתלב בעבודה, ואשר החל לעבוד בפעם הראשונה זה שנים, ומועסק בהיקף של 16 שעות 

שבועיות כקופאי בקיוסק שכונתי. דורש העבודה אינו עומד בקריטריונים לקבלת אישור, שכן שעות 

המינימום שיש לאשר לו בהתאם לסעיף 7.1 הן 20 שעות שבועיות. במקרה זה, אם מתאם ההשמה 

סבור שיש לאשר לו בכל זאת 16 שעות שבועיות, הוא יוכל לעשות זאת בכפוף לאישור מנהל הלשכה.  
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8. קביעת תוקף האישור 

8.1. ככלל, אישור היעדר עבודה חליפית יינתן לתוקף של שישה חודשים. 

8.2. בעבור דורש עבודה העונה על אחד מהקריטריונים הבאים, תוקף האישור יהיה לשנה: 

8.2.1. דורש העבודה בן 50 ומעלה. 

8.2.2. דורש העבודה בעל מגבלה רפואית המשפיעה על העסקתו. 

8.2.3. דורש העבודה הוא הורה יחיד ובתנאי שמצבו המשפחתי משפיע על העסקתו. 

8.2.4. דורש העבודה עובד במשרה הדורשת הכשרה ואשר תואמת את הכשרתו או את ניסיונו 

המקצועי. 

8.2.5. דורש העבודה בעל ותק מעל שלוש שנים בעבודה הנוכחית. 

8.3. במקרים חריגים רשאי מנהל הלשכה לאשר תוקף של שנה עבור דורש עבודה שאינו עונה על אחד 

הקריטריונים בסעיף 8.2. הנימוק לאישור החריג יכלול הסבר על הגורמים להחלטה ויתועד במסך 

"היעדר עבודה חליפית"- "החלטה"- "אחר".  

8.4. דוגמה: דורשת עבודה בת 40, נשואה, בריאה, אם לחמישה ילדים, שהחלה לעבוד כסייעת בגן ילדים 

בהיקף של 25 שעות שבועיות, יש לאשר תוקף אישור לחצי שנה, זאת בהתאם לסעיף 8.2. עם זאת, 

על מנת לאפשר לה להישאר במסגרת הגן במהלך כל שנת הלימודים, ניתן להנפיק לה אישור התקף 

לשנה, בכפוף לאישור מנהל הלשכה. 

8.5. דורש עבודה הזכאי לתוקף אישור של שנה, אך ידוע למתאם ההשמה כי הוא צפוי להיות מועסק 

במשרתו לתקופה קצרה משנה, האישור יינתן עד למועד סיום ההעסקה הצפוי. 

8.6. דורש עבודה שנקבעה בעניינו במסגרת ועדת כושר מגבלה זמנית, תוקף האישור ייקבע בהתאם לתוקף 

המגבלה ובהתאם לסעיף 8.2. 

8.7. אישור ללא הגבלת תוקף: בסמכות סגן מנהל מחוז להשמה לאשר מתן אישור ללא הגבלת תוקף 

)האישור יכיל היקף העסקה ופרטי מעסיק בלבד(, לדורשי עבודה מעל גיל 55 בעלי חסמים מרובים 

המועסקים במשרה חלקית אצל אותו המעסיק מעל 3 שנים ושעל פי חוות דעת הלשכה לא צפוי שינוי 

בהיקף המשרה של דורש העבודה. המוסד לביטוח לאומי יבצע מעקב אחר היקף ההעסקה אשר אושר 

על ידי שירות התעסוקה. 

8.8. בקשה לאישור ללא תוקף תאושר על ידי ועדת השמה מחוזית שתבחן את חסמיו של דורש עבודה 

והמלצת הלשכה בהתאם לנספח ה – אישור ללא תוקף. 

8.9. האישור יועבר למטה שירות התעסוקה להמשך הטיפול בדורש עבודה. 

8.10. דוגמה: דורשת עבודה חד-הורית בת 59, העובדת זה 10 שנים כמטפלת בקשישים, ואשר החלה לסבול 

ממוגבלות קלה בידיים המקשה עליה לעבוד במשרה מלאה. בעקבות זאת הקטינה בהדרגה את היקף 
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המשרה ל-18 שעות שבועיות )וטיפול בשני קשישים( והחלה – בשל הקושי להתפרנס – לתבוע הבטחת 

הכנסה.  

9. טופס אישור היקף העסקה והנפקת האישור 

9.1. על מנת להנפיק לדורש העבודה אישור היעדר עבודה חליפית על דורש העבודה להגיש ללשכת 

התעסוקה טופס "אישור היקף העסקה" חתום על ידי המעסיק לשירות התעסוקה )נספח ב – אישור 

היקף העסקה(. 

9.2. אישור היקף העסקה יינתן לדורש העבודה במעמד הגשת הבקשה לשם השלמת פרטי ההעסקה על 

ידי המעסיק. 

9.3. מתאם ההשמה יסרוק את טופס "אישור היקף העסקה" מלא וחתום על ידי המעסיק לתיק המסמכים 

של דורש העבודה. 

9.4. אישור היקף העסקה יועבר על ידי לשכת התעסוקה לסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל בדורש 

העבודה. 

9.5. דורש עבודה העובד אצל מספר מעסיקים במקביל, יציג אישור מכל אחד מהמעסיקים.  

9.6. בטופס "אישור היקף העסקה" יצוינו פרטי העובד ופרטים על המשרה: היקף, פרטי שכר ופרטי מעסיק. 

כמו כן יציין המעסיק אם יש ביכולתו להגדיל את היקף המשרה של העובד. 

9.7. מתאם ההשמה יגדיר את שעות העבודה המאושרות לדורש העבודה בהתאם להנחיות בסעיף 7 ובכפוף 

לשעות העבודה השבועיות המופיעות בטופס "אישור היקף העסקה". 

9.8. מתאם ההשמה יבדוק שדורש העבודה עומד במספר השעות המינימאלי שבגינו ניתן לתת אישור )15 

שעות שבועיות או 20 שעות שבועיות, בהתאם לקריטריונים(. 

9.9. מתאם ההשמה יגדיר את תוקף האישור בהתאם להנחיות בסעיף 8.  

9.10. מתאם ההשמה ינפיק לדורש העבודה אישור ויבהיר לו כי האישור תקף עד לתאריך המצוין באישור, כל 

עוד לא חל שינוי במקום עבודתו או בהיקף השעות המצוין באישור. 

10. שינוי בהיקף העסקה או מעסיק 

10.1. אם במהלך תקופת האישור חל שינוי במקום עבודתו או בהיקף ההעסקה המצוין באישור, על דורש 

העבודה לפעול כדלקמן: 

10.1.1. היקף ההעסקה גדל – על דורש עבודה לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש אישור היקף 

העסקה מעודכן. אין צורך לעדכן אישור היעדר עבודה חליפית בשירות התעסוקה. 

10.1.2. היקף ההעסקה פחת – על דורש עבודה לפנות ללשכת התעסוקה לשם הנפקת אישור היעדר 

עבודה חליפית מעודכן בהתאם לנוהל. 
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10.1.3. המעסיק השתנה )ללא שינוי בהיקף ההעסקה( – על דורש עבודה לפנות ללשכת התעסוקה 

לשם הנפקת אישור היעדר עבודה חליפית מעודכן בהתאם לנוהל. 

11. חידוש אישור  

11.1. בתום התקופה שצוינה באישור מחויב דורש עבודה במבחן תעסוקה כמקובל. 

11.2. מתאם ההשמה יבדוק עם המעסיק אם ניתן להגדיל את היקף המשרה כתנאי לחידוש האישור. 

11.3. מתאם ההשמה יבחן אם ניתן להציע לדורש העבודה עבודה חליפית או עבודה נוספת. 

11.4. אם על פי שיקול דעתו של מתאם ההשמה יש לחדש את האישור לפרק זמן נוסף, יש לעדכן את האישור 

הקיים במערכת ולא להפיק אישור חדש. 

11.5. חידוש אישור לאותו המעסיק בפעם הרביעית או יותר ללא הגדלת היקף העסקה יחייב אישור של מנהל 

הלשכה או ראש צוות. 

11.6. יש לעדכן במערכת אם חל שינוי בהיקף המשרה של דורש העבודה. 

12. רישום סירוב 

12.1. רישום סירוב לדורש עבודה מבטא סירוב של דורש עבודה להצעת עבודה אשר תואמת את נתוניו 

האישיים ואת מצב בריאותו. 

12.2. רישום הסירוב מדווח למוסד לביטוח לאומי לשם בחינת זכאות דורש עבודה לקצבת הבטחת הכנסה. 

12.3. הצעת עבודה במשרה מלאה או עבודה נוספת – תיחשב מתאימה, אף אם דורש העבודה עבד בעבודה 

חלקית טרם קיום מבחן התעסוקה כאמור בנוהל "השמה לעבודה מתאימה ורישום סירוב". 

12.4. מתן סירוב יתבצע בכפוף לנוהל 30.25.01 "השמה לעבודה מתאימה ורישום סירוב". 

13. מחשוב 

13.1. מתאם ההשמה ינפיק אישור היעדר עבודה חליפית באופן הבא: 

13.1.1. מתאם ההשמה ידווח על העבודה החלקית באמצעות מסך השמות עצמיות. בלחיצה על 

כפתור "חדשה" יש למלא את הפרטים ולהגדיר את היקף ההעסקה כחלקית ואת מספר 

השעות השבועיות.  

13.1.2. במסך "השכלה וניסיון" יש לסמן בניסיון תעסוקתי את תיבת הסימון בעמודת "עובד". 

13.1.3. במסך פרטים אישיים, בלשונית "השכלה וניסיון", יש ללחוץ על כפתור "היעדר עבודה חליפית" 

ולהזין אישור היעדר העבודה החליפית.  
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13.1.4. בניסיון תעסוקתי ללחוץ על לשונית "היעדר עבודה חליפית" ולקלוט את הטפסים הרלוונטיים 

מדורש העבודה. 

13.1.5. יש להפיק את האישור ולמסור אותו לדורש העבודה. 

13.2. עדכון אישור "היעדר עבודה חליפית": דורש עבודה התובע הבטחת הכנסה המחזיק באישור היעדר 

עבודה חליפית בתוקף ומגיע ללשכה לצורך הארכת תוקף או קיצור תוקף, עדכון שעות עבודה או חיפוש 

עבודה, על מתאם ההשמה לנקוט את הפעולות הבאות: 

13.2.1. בכניסה לתיק דורש עבודה במסך פרטים אישיים ללשונית "השכלה וניסיון", בלחיצה על 

כפתור "היעדר עבודה חליפית" ניתן יהיה להאריך או לקצר את תוקף האישור ולעדכן את 

שעות העבודה השבועיות.  

13.2.2. לדורש עבודה שקוצר תוקף האישור, יש להזין את תאריך הפסקת העבודה בפועל. 

13.2.3. לדורש עבודה שהגיע לאחר סיום תוקף האישור, יש לבצע את תהליך אישור היעדר עבודה 

חליפית מחדש. 

14. בקרה  

14.1. בקרות איכות: 

14.1.1. כל מחוז יבצע בקרה מדגמית קבועה של 15 דורשי עבודה בעלי אישור היעדר עבודה בתוקף. 

הבקרה תיבחן את האישורים שניתנו אל מול נוהל היעדר עבודה חליפית, מבנה הבדיקות 

והלקחים יוצגו במפגשי עבודה שוטפים עם אגף השמה במטה. 

14.1.2. המטה הארצי יקיים בקרה מדגמית חודשית וקבועה של 10 דורשי עבודה בעלי אישור חדש 

בתוקף במסגרת שנת העבודה הראשונה והכנסת הנוהל. 

14.2. בקרות כמותיות: 

14.2.1. מדי רבעון יוצגו נתונים כמותיים על ידי מטה השירות למחוזות ולסמנכ"ל השמה המפרטים 

את דורשי עבודה בעלי אישור היעדר עבודה חליפית בתוקף בחלוקה לפרמטרים: 

14.2.2. שעות עבודה באישור. 

14.2.3. תוקף האישור. 

14.2.4. מקצועות. 

14.2.5. משך האישור המצטבר. 
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15. סימוכין )מסמכים ישימים, חוקים, תקנות ופסיקה( 

תקנות הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע(, תשמ"ב-15.1.1982.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/079_004.htm
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חלק ג – נספחים 

נספח א – תרשים תהליך טיפול בדורש עבודה העובד בחלקיות משרה ותובע הבטחת 

הכנסה 

 שירות התעסוקה הישראלי

 יוצאי 

 בתום תוקף האישור

 דורש עבודה עובד בחלקיות משרה ותובע הבטחת הכנסה

עובד באחת העבודות 

 5.4המפורטות בסעיף 

לא יופנה לשירות 

 התעסוקה

הפנייה לעבודה 

 חליפית/ נוספת

מתן אישור העדר עבודה 

 חליפית

 שיקול:

מזעריות בגינן שעות עבודה 

 ניתן לתת אישור

דורש עבודה עונה על 

אחד הקריטריונים 

 7.2בסעיף 

שעות  15

שבועיות 

 ומעלה

עונה אינו דורש עבודה 

על אחד הקריטריונים 

 7.2בסעיף 

שעות  20

שבועיות 

 ומעלה

מקרים חריגים 

באישור מנהל:  

שעות  15

 שבועיות ומעלה

 שיקול:

 תוקף האישור

 מתן אישור העדר עבודה חליפית

דורש עבודה 

עונה על אחד 

הקריטריונים 

 8.2בסעיף 

דורש עבודה 

עונה על אינו 

אחד 

הקריטריונים 

 8.2בסעיף 

מותנה באישור 

 סגן השמה מחוזי

 אישור ללא תוקף

 

דורש העבודה 

בעל  55מעל גיל 

שנים  3ותק של 

בעבודתו+ שיקול 

 דעת  הלשכה

 למבחן תעסוקהמופנה 

מקרים  חצי שנה

חריגים 

באישור 

 שנהמנהל:  

 שנה
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נספח ב – אישור היקף העסקה 
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נספח ג – אישור על היעדר עבודה חליפית 
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נספח ד – אישור על דרישת עבודה )מפה( 
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נספח ה – אישור ללא תוקף

בקשה למתן אישור היעדר עבודה חליפית ללא תוקף: 

 ______________________שם דורש העבודה: 

 ______________________ת.ז: 

 ______________________גיל דורש העבודה: 

 ______________________לשכה:

 ______________________שם המעסיק: 

 ______________________תחילת עבודה אצל מעסיק: 

** מתן אישור ללא תוקף מחייב העסקה אצל אותו המעסיק ללא שינוי בהיקף העסקה כשלוש שנים ברצף. 

**מתן אישור מחייב יצירת קשר עם המעסיק לבחינת האפשרות להגדלת המשרה. 

החלטת סגן ההשמה: מאשר אישור ללא תוקף/ לא מאשר אישור ללא תוקף 

*נימוק: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

**הנימוק יכלול: 

1. מדוע לדעת סגן ההשמה לא ניתן יהיה להגדיל ו/או למצוא משרה חלופית לדורש עבודה. 

2. פירוט החסמים המשפיעים על ההחלטה. 

____________ ____________ ____________ ________________________ 

תאריך חתימה תפקיד שם משפחה שם פרטי
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נספח ו – טבלת קריטריונים 

נוהל נוכחי נוהל קודם נושא

הגדרת אזורים 

דלי/ עתירי 

תעסוקה 

החלוקה בוטלההייתה קיימת חלוקה 

היקף שעות 

העבודה 

המינימאליות 

בגינן ניתן לתת 

אישור 

15 שעות שבועיות 10.5 שעות שבועיות 

מדרג היקף 

שעות עבודה 

המינימאליות 

לאישור עבור 

דורשי עבודה 

שונים 

לא היה קיים מדרג. 

10.5 שעות שבועיות 

היוו את היקף 

השעות המינימאלי 

לאישור עבור כל 

דורש עבודה 

• קיים מדרג. 

• 15 שעות שבועיות עבור דורשי 

עבודה העונים על אחד 

מהקריטריונים הבאים: 

• בני 50 ומעלה
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נוהל נוכחי נוהל קודם נושא 

• בעלי מגבלה המשפיעה על היקף 

שעות העבודה 

• הורה יחיד: בתנאי שמצבו המשפחתי 

משפיע על היקף העסקתו 

• עובד במשרה התואמת את הכשרתו 

או ניסיונו המקצועי של דורש העבודה 

• 20 שעות שבועיות עבור יתר דורשי 

העבודה 

עד שנה, עבור כלל תוקף האישור 

דורשי העבודה. 

• קיים מדרג. 

• שנה עבור דורשי עבודה העונים על 

אחד מהקריטריונים הבאים: 

• בני 50 ומעלה 

• בעלי מגבלה המשפיעה על היקף 

שעות העבודה 

• הורה יחיד: בתנאי שמצבו המשפחתי 

משפיע על היקף העסקתו 

• עובד במשרה התואמת את הכשרתו 

או ניסיונו המקצועי של דורש העבודה 

• עובדים עם ותק של שלוש שנים 

ומעלה במקום העבודה הנוכחי. 

• חצי שנה עבור יתר דורשי העבודה 

• חריגים: במקרים חריגים ובכפוף 

לאישור המתאים ניתן לצמצם את 

תוקף האישור. 

אישור  

"ללא תוקף" 

• קיים, תחת תנאים מצטברים: לא היה קיים 

• דורש עבודה בן 55 ומעלה 

• דורש העבודה בעל ותק של 3 שנים 

במקום העבודה הנוכחי 
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נוהל נוכחי נוהל קודם נושא

• מתאם ההשמה ממליץ כי יינתן לו 

אישור ללא תוקף. 

• מתן אישור ללא תוקף כפוף לאישור 

סגן השמה במחוז 

דורש עבודה 

אשר לא 

מופנים למבחן 

תעסוקה על ידי 

המוסד לביטוח 

לאומי בעילת 

שכר נמוך 

1. עובדים בהיקף 

של 40 שעות 

שבועיות ומעלה 

2. עובדים במשק

בית וטיפול 

בילדים בהיקף 

של  25 שעות 

שבועיות ומעלה 

3. עובדים בטיפול

בקשישים בהיקף 

של 20 שעות 

שבועיות ומעלה 

ו/או המטפלים 

בשלושה 

קשישים  

4. עובדים 

כקופאי/ות 

ברשתות מזון 

בהיקף של  36 

שעות שבועיות 

ומעלה 

• עובדים בהיקף של 40 שעות שבועיות 

ומעלה 

• עובדים במשק בית וטיפול בילדים 

בהיקף של 25 שעות שבועיות ומעלה 

• עובדים בטיפול בקשישים בהיקף של 

20 שעות שבועיות ומעלה ו/או 

המטפלים בשלושה קשישים  

• עובדים כקופאי/ות ברשתות מזון 

בהיקף של  36 שעות שבועיות 

ומעלה 

• חדש- דורש עבודה עצמאי בעל עסק 

חדש אשר מיום פתיחת העסק לא 

עברה שנה והכנסתו נמוכה בהתאם 

לנוהלי המוסד לביטוח לאומי 
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נוהל נוכחי נוהל קודם נושא 

הפנית לשכה- 

משרה חלקית 

דורש עבודה אשר 

הופנה על ידי 

הלשכה למשרה 

חלקית איננו 

מחויב באישור 

היעדר עבודה 

חליפית לתקופה 

של חצי שנה 

• כלל דורש עבודה המועסקים במשרה 

חלקית מחויבים באישור היעדר 

עבודה חליפית. 

• דורש עבודה המופנה על ידי הלשכה 

למשרה חלקית: 

• הפקת הפניה+ הפקת טופס אישור 

היקף העסקה 

• דיווח קליטה בעבודה + קבלת אישור 

היקף העסקה 

• הפקת אישור היעדר עבודה חליפית 

ע"פ הנוהל 

עדכון/ חידוש 

אישור 

• אם על פי שיקול דעתו של מתאם לא הוגדר 

ההשמה יש לחדש את האישור לפרק 

זמן נוסף, יש לעדכן את האישור 

הקיים במערכת ולא להפיק אישור 

חדש. 

טופס "אישור 

היקף העסקה" 

דורש עבודה 

נדרש להציג 

אישור היקף 

העסקה ופרטי 

מעסיק על בסיס 

שני פורמטים 

)ש"ת+ בטל"א( 

אישור היקף העסקה אחיד ומשותף למוסד 

לביטוח לאומי אשר מוגש ללשכת 

התעסוקה ומועבר לאחר אישורו למוסד 

לביטוח לאומי באמצעות מייל או פקס 
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 טבלת שינויים

תיאור השינוי / נימוקיםסעיף/ים מושפע/ים תאריך גרסה

 1.0   
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