זכויות עובדים מבקשי מקלט בתקופת הקורונה
מקום העבודה שלי ביקש ממני לצאת לחופשה ללא תשלום בגלל הקורונה .מה הזכויות שלי?
בשל משבר הקורונה מקומות עבודה רבים נסגרים באופן זמני או קבוע .התקבלו אצלנו פניות רבות של עובדים שהתבקשו
לצאת לחופשה ללא תשלום ממקום העבודה .תושבים ישראלים זכאים לקבל תשלום מביטוח לאומי עבור חופשה ללא תשלום,
אבל פליטים לא ,ולכן המשמעות של יציאה לחופשה ללא תשלום קשה יותר.
ראשית ,דעו כי אתם יכולים לבקש לנצל את ימי החופש הצבורים לזכותכם בתקופה זו.
באם אין ברשותכם ימי חופש לניצול ,תוכלו להחליט האם אתם מקבלים את הצעת מקום העבודה לחופשה ללא תשלום,
מחפשים עבודה זמנית עד לחזרה לעבודה הקבועה -וכך שומרים על הוותק שצברתם במקום העבודה ,אשר לא ייפגע בשל
חופשה זו.
אפשרות שניה היא לא להסכים לחופשה ללא תשלום ,ולהתפטר בדין מפוטר .המשמעות היא שעבודתכם במקום תסתיים,
תוכלו לקבל תשלום עבור זכויות שלא מימשתם כגון פדיון ימי החופש ,השלמת תשלום ימי ההבראה וכו'.
כמובן שההתפטרות הזו צריכה להיות מתועדת ,בכתב ולהימסר באופן רשמי למנהליכם במקום העבודה.

האם אני זכאי לקבל פיצוי פיטורים אם אני מתפטר בדין מפוטר?
כן אבל -חשוב מאוד לשים לב! הפיצויים שלכם נמצאים בחשבון הפיקדון (חלק ה  16%שהמעסיק הפקיד) .ולכן ,אם במשך כל
תקופת העבודה ניכו ממכם פיקדון ,לא תקבלו פיצויים בפועל עם ההתפטרות.
אם עבדתם באותו המקום קודם לכניסת הפקדון לתוקף ,תהיו זכאים לפיצויים חלקיים עבור התקופה שקדמה לחוק הפקדון.

מה אתם ממליצים לנו לעשות? להתפטר או לחכות?
התקופה הקרובה מלאה באי ודאות ,גם עבור עובדים ישראלים .קשה לדעת אילו עסקים ייפגעו ,ואילו יחזרו לתפקד ומתי.
אנו ממליצים לשוחח עם המנהלים שלכם ולבדוק מה הסיכוי לחזור לעבודה ומתי .אם אתם עובדים זמן רב במקום אחד מומלץ
לנסות לשמור על הזכות לחזור למקום העבודה.
כמובן ששמורה לכם הזכות לחפש עבודה חדשה ,ובאם תמצאו כזו – ועדיין לא תוחזרו לעבודתכם הקבועה ,להתפטר בדין
מפוטר.
אני בעל תעודת תושב (א )5/האם יש לי זכויות נוספות?
כן ,תושבים זכאים לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי בזמן חופשה ללא תשלום או בעקבות פיטורים.
ניתן למצוא מידע בנושא בערבית באתר הביטוח הלאומי:
https://www.btl.gov.il/Arabic%20HomePage/about_ar/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/Pages/KolHank
ayotBituahLeumiLakorona.aspx?fbclid=IwAR1j242olbVVgaIs42ohDRJkf97vLW-OcVRlQf_OCydMEAT4QFmFZPF7aLI

