אוגדן זכויות
הורות ומשפחה
האגף לשוויון מגדרי

דבר נציב שירות המדינה
עובדות ועובדים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את אוגדן זכויות הורות ומשפחה המהווה צעד חשוב נוסף לקידום
מעמדן של נשים ,ולחיזוק שירות המדינה כמקום עבודה תומך משפחה.
בהוראות הדין והתקשי"ר מופיעות שלל הוראות הקשורות לזכויות הורות ומשפחה .הזכויות
הללו מושתתות על ערכים ,אך אלו ימצאו את ביטויים רק אם ימומשו הלכה למעשה .אוגדן
זה נועד להקל עליכם ,העובדות והעובדים בשירות המדינה ,להתמצא באופן נגיש וקל
בהוראות החוק ובכך לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לכן ולכם.
פעילות זו מהווה עוד נדבך ברפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה וביישום דוח
ועדת שטאובר.
יבואו על הברכה גב' טלילה שחל רוזנפלד וגב' ענבר סבאג שפייזמן ,מהאגף לשוויון מגדרי
בנציבות שירות המדינה ,על הכנת אוגדן זה כמו גם על יתר הפעולות הברוכות שפירותיהן
ניכרים לעין.
בברכה,
משה דיין

עובד/ת יקר/ה,

תוכן עניינים

עמוד

אני גאה להציג בפניך את אוגדן זכויות הורות ומשפחה בשירות המדינה.

זכויות בתקופת היריון
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האוגדן נועד לקדם את המודעות בקרב עובדי ועובדות המדינה בדבר הזכויות המגיעות
להם/ן כהורים.
השתדלנו לרכז באוגדן את מירב המידע השימושי עבורך לגבי כל השלבים הקשורים בתהליך
ההורות ,החל מטיפולי הפוריות ,דרך ההיריון וחופשת לידה ,וכלה ביום מקוצר להורים ומחלת ילד.
האוגדן רלוונטי עבורך אם את/ה הורה או מתעתד להיות הורה (לרבות הורים מאמצים,
משפחות אומנה והורים מיועדים) ,וכן אם אינך הורה בעצמך ,אך את/ה מטפל/ת בילד/ה
של בן/בת זוגך.
האוגדן כולל הן זכויות שמוענקות לך מכוח החוק והפסיקה ,והן זכויות שהן פרי יוזמות של
האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה .בהקשר זה פעלנו בשני מישורים:
� מתן זכויות שיסייעו לנשים ולהורים  -כגון :זכויות בשמירת הריון ,אפשרות דיווח מאוחר
על ההיריון ,מתן זכות להורה מיועד להתלוות לבדיקות היריון ,זכויות בחופשת לידה ללא
תשלום ,חדרים לאמהות מניקות ,ועדת חריגים לסיוע כספי לנשים השוהות במקלט
לנשים מוכות ,וכו'.
� מתן זכויות כחלק מהובלת שינוי תודעתי ,חברתי ותרבותי לקידום נשים  -כך למשל ,כדי
לעודד חלוקת התפקידים שוויונית יותר במשפחה ,המרנו את "משרת האם" ב"משרת
הורה" (זכות ליום מקוצר להורים) ,ואפשרנו לחלק אותה בין בני הזוג במהלך השבוע.
בנוסף ,כדי לעודד את הקשר של שני ההורים לתינוק ,אפשרנו לנצל את משרת ההורה
גם בעת שבן/בת הזוג שוהה בחופשת לידה.
לסיום ,ברצוני להודות למר ליאור קופ ,סטודנט באגף לשוויון מגדרי ,על עבודתו המסורה על
אוגדן זה .וכן לגב' ענבר סבאג  -שפייזמן ,מנהלת תחום תכנון אסטרטגי באגף ,על עיצוב
והפקת האוגדן .ותודה גם לאורית בקר מהמשרד לשוויון חברתי על הבסיס הרעיוני לאוגדן.
אוגדן זה הנו נדבך נוסף ומשמעותי בפעילות האגף לשוויון מגדרי ,אשר חרט על דגלו את
קידום נושא השוויון המגדרי בשירות המדינה ואף מחוצה לו.
אני מקווה שהאוגדן יסייע לך במימוש מלוא זכויותיך ,לקידום הורות שוויונית בפרט ושוויון
מגדרי בכלל.
עו"ד טלילה שחל – רוזנפלד
ראשת האגף לשוויון מגדרי
ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים

זכויות לעובד/ת הנמצא
בטיפולי פוריות

זכויות הורות בהליך פונדקאות

זכויות בתקופת חופשת הלידה

זכויות לאימהות המניקות

תוספת מעונות

זכויות העובדת בעת שהייה
במקלט לנשים מוכות

צור קשר

שמירת הריון

זכויות לעובד/ת הנמצא/ת
בתהליכי אימוץ

זכויות הורה במשפחת אומנה

מימוש חופשת לידה ע"י האב

זכויות הורות בשירות המדינה

ימי מחלה של בני משפחה

היעדרות בעקבות צו 8

שימו לב :הכתוב באוגדן זה אינו מהווה תחליף להנחיות התקשי"ר ולעדכונים
היוצאים מעת לעת .בכל סתירה או אי בהירות יש להסתמך על הוראות התקשי"ר.

חזרה
לתוכן >

זכויות בתקופת ההיריון
את בהיריון? שיהיה בשעה טובה! כדאי שתדעי שבמהלך חודשי ההיריון את זכאית לזכויות
שונות המגיעות לך על פי החוק.

מתי עליי להודיע לממונים שלי שאני בהריון?

יות
זכו
ההיריון
ופת
תק
ב
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לפי התקשי"ר "עד סוף חודש חמישי קיימת חובת דיווח על היותך בהריון".

כמה שעות היעדרות מגיעות לי במהלך ההיריון?
כדי לבצע בדיקות שקשורות להיריון ,את זכאית לשעות היעדרות על פי הפירוט הבא:
1 .1אם את עובדת עד ארבע שעות בכל יום ,בשבוע עבודה מלא שנהוג במקום עבודתך,
את זכאית ל 20-שעות היעדרות במהלך תקופת ההיריון.
2 .2אם את עובדת מעל ארבע שעות בכל יום ,בשבוע עבודה מלא הנהוג במקום עבודתך,
את זכאית ל 40-שעות היעדרות במהלך תקופת ההיריון.
חשוב שתדעי :השעות הללו לא ינוכו מימי המחלה ומימי החופשה שלך.

שימי לב!
אנחנו יודעים שבדיקות רפואיות רבות מתבצעות בתחילת ההיריון ,בשלב שבו את לא חייבת
לדווח על הריונך .לפיכך את יכולה להצהיר על ימים אלו כעל ימי מחלה רגילים או ימי חופשה
רגילים לבחירתך ,ולא לשייך אותם להיריון בשלב זה .באותו אופן את יכולה לנהוג לגבי שעות
היעדרות.
לאחר שתדווחי על ההיריון שלך לממונה בחודש החמישי ,עליך לגשת למחלקת משאבי
אנוש עם כל האישורים ,שלפיהם ימי ההיעדרות היו לצורך בדיקות הקשורות להיריון .לאחר
הגשת הטפסים ,ימי החופשה/מחלה שנוכו עבור ההיעדרות יוחזרו לך ,בהתאם למספר
השעות המגיעות לך לצורך ביצוע הבדיקות.
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חזרה
לתוכן >

שמירת הריון
את רשאית להיעדר מעבודתך בכל חודשי ההיריון במקרים הבאים:
1 .1מצבך הבריאותי מחייב זאת.
2 .2סוג העבודה ,מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים אותך או את העובר
שלך ,ולא נמצאה לך עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק שלך.
היעדרות זו תאושר בכפוף להגשת מסמכים רפואיים ותחשב כהיעדרות לרגל מחלה ,לפי
הכללים הנהוגים בזמן חופשת מחלה.

ש

הריון
ירת
מ

האם אני יכולה לבקש גמלת שמירת הריון מביטוח לאומי?
בהחלט .אם ברשותך מסמכים רפואיים המורים לך על שמירת היריון את יכולה לפעול לקבל
גמלת שמירת היריון מביטוח לאומי.
אם תבחרי לקבל גמלת שמירת היריון מהביטוח הלאומי ,תקופת שמירת ההיריון תוכר לך
כתקופת עבודה .אולם כדי למנוע כפל תשלומים ,בזמן זה לא ישולם לך שכר בגין חופשת
המחלה.
חשוב לדעת :יש לך את הזכות לבחור בין גמלת שמירת הריון לבין ניצול ימי מחלה.
אנחנו יודעים כי אישור הבקשה לגמלה אורכת זמן רב וכי השמירה לא מאושרת ב 30-הימים
הראשונים .לכן את יכולה לבקש עבור ימים אלו ימי מחלה ולהתקזז בהמשך.

שלא נדע! זכויותיך במידה ועברת הפלה
על פי התקנות החדשות ,עובדת שעברה הפלה עד השבוע ה 22-להריונה זכאית להיעדר
מהעבודה על חשבון ימי המחלה שלה ,בין  7ימים לשישה שבועות ,בכפוף להמצאת
הפרטים והאישורים הנדרשים למחלקת משאבי אנוש.
במידה וההפלה התרחשה לאחר השבוע ה ,22-תקבל/י העובד/ת חופשת לידה.
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חזרה
לתוכן >

זכויות לעובד/ת הנמצא בטיפולי פוריות
עוברים טיפולי פוריות?
אם את או אתה עוברים טיפולי פוריות ,אתם זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי
המחלה שלכם .עליכם להודיע מראש למעסיק על ההיעדרות ולצרף אישור בכתב מהרופא
כי הטיפול מחייב את היעדרותכם.

טיפולי
פ
ו
ר
י
ו
ת

לכמה ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה אני זכאית?
לפי החוק מאושרים לך עד ארבעה סבבי טיפולי פוריות בשנה .את זכאית ל 16-ימי חופשת
מחלה בכל סבב טיפולים.
במידה ואת עובדת במשרה של שישה ימי עבודה בשבוע ,מאושרים לך  20ימי מחלה בכל
סבב טיפולים.

לכמה ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה אני זכאי?
אתה זכאי ל 12-ימי מחלה בשנה.

האם מותר לפטר אותי בזמן שאני עובר/ת טיפולי פוריות?
על פי החוק אסור לפטר עובד/ת שנעדר/ת בגין טיפולי פוריות (כולל הפריה חוץ גופית).
איסור הפיטורין כולל את כל תקופת ההיעדרות ו 150-יום לאחר תום ימי ההיעדרות
(ללא תלות בוותק של העובדים במקום העבודה).
איסור הפיטורין יחול רק אם העובד/ת עמד/ה בשלושת התנאים הבאים:
1 .1הודיע/ה מראש למעסיק על היעדרותו והציג אישור רפואי.
2 .2מדובר בטיפולי פוריות לקראת אחת משתי לידות בתקופת ההעסקה אצל אותו מעסיק (או
באותו מקום עבודה) ,או שמדובר בטיפולים לקראת אחת משתי לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.
3 .3עדיין לא חלפו שנתיים מאז ההיעדרות הראשונה בשל טיפולי הפוריות.

שימו לב!
למרות האמור לעיל ,ניתן לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות במהלך תקופה זו אם ניתן
היתר מיוחד לכך ממשרד הכלכלה.
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חזרה
לתוכן >

זכויות לעובד/ת הנמצא/ת בתהליכי אימוץ
מיהו הורה מאמץ?
עובדת או עובד אשר מקבלים לביתם ילד שגילו אינו עולה על עשר ,למטרת אימוץ על פי
הוראות חוק אימוץ ילדים.
שימו לב! יום הלידה ייחשב היום שבו קיבלתם את הילד/ה לביתכם.

כמה ימי חופשה מגיעים לי לצורך האימוץ?
כהורה מאמץ את או אתה זכאים לחופשת לידה .במידה ומדובר באימוץ בין מדינות את/ה
זכאי/ת לעד  45ימי חופשה (במצטבר) ללא תשלום .ימי החופשה מיועדים לצורך נסיעה
למדינות חוץ למטרת אימוץ ,בתנאי שההליך נעשה דרך עמותה מוכרת.

אימוץ

שימו לב!
בני הזוג צריכים להחליט מי מהם יוגדר כהורה המאמץ לטובת קבלת הזכויות הנ"ל.

האם מותר לפטר אותי בזמן תהליכי האימוץ?
מרגע שבישרתם למעסיק כי קיבלתם הודעה מהעובד/ת הסוציאלי/ת על כך שאתם
עתידים לקבל ילד/ה לביתכם ,חל איסור לפטר אתכם .זאת בתנאי שאתם עובדים אצל אותו
מעסיק לפחות שישה חודשים.
איסור הפיטורין חל מרגע מסירת ההודעה ועד למועד שבו אתם מקבלים את הילד/ה
לביתכם או עד תום  9חודשים מהמועד שבו קיבלתם את ההודעה מהעובד הסוציאלי בדבר
האימוץ  -המוקדם מבין השניים.

חשוב לדעת!
למרות האמור לעיל ניתן לפטר עובד/ת במהלך תקופה זו ,אם ניתן היתר מיוחד ממשרד
הכלכלה.
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חזרה
לתוכן >

זכויות הורות בהליך פונדקאות
מיהו הורה מיועד?
עובדת או עובד המקבלים למשמורתם ילד מאם פונדקאית .במקרה זה יום הלידה ייחשב
כיום שבו נולד הילד ,לפי סעיף  10לחוק הסכמים לנשיאת עוברים.

כמה ימי חופשה מגיעים לי בזמן הליך הפונדקאות?
כהורה מיועד את או אתה זכאים לעד  7ימי היעדרות ,על חשבון ימי המחלה שלך בשל
טיפולים או בדיקות הקשורות להריון של האם הפונדקאית.

האם מגיעה לי חופשה בגין נוכחות בלידה?
בהחלט .נוכחות בלידה נחשבת מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד  24שעות מתום הלידה.

האם מותר לפטר אותי בזמן תהליכי הפונדקאות?
מרגע שהודעתם למעסיק על ההיריון של האם הפונדקאית ועד לקבלת הילד למשמורת,
אסור לפטר אתכם .זאת רק בתנאי שאתם עומדים בתנאים הבאים:

פונדקאות
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1 .1מועסקים באותו מקום עבודה לפחות  6חודשים.
2 .2מסרתם למעסיק הודעה על ההיריון של האם הפונדקאית.

כדאי שתדעו!
למרות האמור לעיל ניתן לפטר עובד/ת במהלך תקופה זו ,אם ניתן היתר מיוחד ממשרד
הכלכלה.
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חזרה
לתוכן >

זכויות הורה במשפחת אומנה
מיהו הורה במשפחת אומנה?
עובדת או עובד שהם הורים במשפחה שאושרה לשמש כמשפחה אומנה בידי מי ששר
הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך .ההורה מקבל/ת לביתו/ה ילד שגילו אינו עולה
על עשר ,למטרת אומנה ,לתקופה העולה על שישה חודשים.

כדאי לדעת!

א
ו
מ
נ
ה

במקרה זה יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת האומנה.

האם מגיעה לי חופשת לידה?
בהחלט! חופשת הלידה של הורה במשפחת אומנה אשר קיבל לביתו ילד שמלאו לו שלוש
שנים לפחות ,היא ארבעה שבועות מיום קבלת הילד לביתו.
אם קיבלתם ילד שגילו נמוך משלוש שנים ,אתם זכאים לחופשת לידה רגילה.

האם מותר לפטר אותי בזמן תהליכי האומנה?
אם עבדתם לפחות שישה חודשים בשירות המדינה ,חל איסור לפטר אתכם .האיסור תקף
החל ממועד מסירת הודעה על הכוונה לשמש הורה במשפחת אומנה ועד ליום קבלת הילד
לביתכם ,או עד תום תשעה חודשים מהמועד שבו קיבלתם הודעה מאת מי ששר הרווחה
והשירותים החברתיים הסמיכו לכך ,לפי המוקדם.

כדאי שתדעו!
למרות האמור לעיל ניתן לפטר עובד/ת במהלך תקופה זו ,אם ניתן היתר מיוחד ממשרד
הכלכלה.
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זכויות בתקופת חופשת הלידה

י
ל
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ח
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אם לפני הלידה עבדת  12חודשים או יותר במקום עבודתך ,את זכאית לחופשת לידה בת
 26שבועות.
אם תרצי ,תוכלי להתחיל את החופשה לפני מועד הלידה המשוער .במידה ותבחרי לעשות
כך תוכלי לנצל עד  7שבועות מסך ימי החופשה שעומדים לרשותך .את יתרת הזמן תשלימי,
כמובן ,אחרי הלידה .למשל ,אם בחרת לנצל שבועיים לפני הלידה ,לאחריה יעמדו לרשותך
עוד  24שבועות.
אם לפני הלידה עבדת אצל אותו מעסיק במשך פחות משנה ,את זכאית לחופשת לידה בת
 14שבועות.
אם תרצי ,תוכלי להתחיל את החופשה לפני מועד הלידה המשוער .במידה ותבחרי לעשות
כך תוכלי לנצל עד  7שבועות מסך ימי החופשה שעומדים לרשותך .את יתרת הזמן תשלימי,
כמובן ,אחרי הלידה .למשל ,אם בחרת לנצל שבוע לפני הלידה ,לאחריה יעמדו לרשותך עוד
 13שבועות.

מה קורה עם השכר והזכויות שלי בזמן חופשת הלידה?
תקופת חופשת הלידה שבעדה את זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי נמשכת  14שבועות.
זמן זה נחשב כתקופת עבודה לכל עניין ,חוץ מאשר תשלום המשכורת ,ובמהלכו המשרד
ימשיך לשלם לך את קרן הפנסיה או הביטוח ,בניכויים הנדרשים.
לגבי עובדת שעבדה מעל  12חודשים מהשבוע ה 15-ועד השבוע ה ,26-חופשת הלידה
הינה כחופשה ללא תשלום .בזמן זה את לא זכאית לשכר או לדמי ביטוח לאומי .ועדיין,
השבועות הללו נחשבים כתקופת עבודה לצורך צבירת זכויות התלויות בוותק ,לרבות צבירת
ותק לדרגה ,ותק לשם זכאות לפיצויי פיטורים ,דמי הבראה ,שי לחג וכן לעניין צבירת ימי
חופשה ומחלה .בתקופה זו המשרד אינו משלם זכויות כספיות כגון  :קרן פנסיה וגמול
השתלמות .במידה ובחרת להמשיך את חופשת הלידה מעבר ל 14-שבועות ועל מנת לא
לפגוע בזכויות הפנסיה ,רצוי לפנות לחברת הפנסיה ולוודא כי זכויותיך יישמרו גם בתקופה בה
לא תהיי בעבודה.

האם אני זכאית לחופשת לידה ארוכה יותר במקרה בו ילדתי תאומים?
בהחלט .עבור כל ילד נוסף שילדת את זכאית להאריך את חופשת הלידה שלך בשלושה
שבועות נוספים בתשלום.
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כלומר ,עובדת שילדה תאומים תאריך את החופשה בשלושה שבועות ( 17שבועות בתשלום
במקום  ,14ועוד  12שבועות ללא תשלום) .עובדת שילדה שלישייה תאריך את חופשת
הלידה בשישה שבועות ( 20שבועות בתשלום במקום  ,14ועוד  12שבועות ללא תשלום)

מה יקרה אם אני או התינוק שלי נזדקק חלילה לאשפוז?
אם את או התינוק שילדת צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בזמן חופשת
הלידה ל 15-ימים לכל הפחות (גם אם האשפוז אינו רציף  -עד  15יום במצטבר) ,את זכאית
להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה.
סך הכול במקרה של אשפוז ,גם אם הוא אינו רציף ,את זכאית להאריך את חופשת הלידה
למשך חודש נוסף.

האם אני יכולה לקצר את חופשת הלידה?
בוודאי .את רשאית לחזור לעבודה לאחר סיום  14שבועות (לפחות) של חופשת הלידה.
שימי לב! אם את זכאית ל 14-שבועות בלבד ,לא ניתן לקצר לתקופה קצרה יותר אלא אם
כן את חולקת את חופשת הלידה עם בן הזוג.

האם אני זכאית לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה?
במקרים רבים ,בנוסף לחופשת הלידה ,את זכאית לחופשה ללא תשלום (חל"ת) .כדאי שתדעי:
בזמן חל"ת את לא צוברת זכויות כלל ויתכן שתצטרכי להסדיר תשלומים עבור קרן פנסיה ועוד.
� עבדת  10חודשים לפחות במקום עבודתך עד תחילת חופשת הלידה?
בתום  14השבועות של חופשת הלידה את רשאית לחל"ת שבמהלכה תוכלי להיעדר
מעבודתך עד  7.5חודשים (לאחר  14השבועות הראשונים).
� עבדת פחות מ 10-חודשים או מעל  30חודשים במקום עבודתך עד תחילת
חופשת הלידה שלך?
בתום  14השבועות של חופשת הלידה ,ו 12-שבועות של החופשה המוארכת ,את
רשאית לחופשה ללא תשלום שבמהלכה תוכלי להיעדר מעבודתך תקופה השווה
לרבע ממספר החודשים שבהם עבדת בשירות המדינה ,אך לא יותר מ 12-חודשים
מיום הלידה .איך מחשבים את תקופת החל"ת? התקופה מחושבת החל מתום
החופשת לידה בתשלום ( 14שבועות) גם אם חופשת הלידה בפועל היתה ארוכה
יותר לדוגמה :אם עבדת  40חודשים במקום עבודתך את זכאית להאריך את חופשת
הלידה ב 10-חודשים נוספים (שהם  300ימים  43 -שבועות) כך שסה"כ חופשת
הלידה אמורה לעמוד על  57שבועות על פי הפירוט הבא 14 :שבועות חופשת לידה
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בתשלום  43+שבועות מתוכם  12שבועות חופשת לידה ללא תשלום ו 31-שבועות
חופשה ללא תשלום .לאור העובדה שלא ניתן לאשר חופשת לידה מעל שנה במקום
 31שבועות חופשה ללא תשלום את יכולה לצאת בפועל ל 26-שבועות של חופשה
ללא תשלום .סה"כ שנה במצטבר ( 14בתשלום  12 ,חופשת לידה ללא תשלום26 ,
חופשה ללא תשלום).

ואם לקחתי חל"ת ואני מעוניינת לחזור לפני הזמן ?
זה אפשרי! את רשאית להביע את רצונך בפני המעסיק שברצונך לחזור לעבודה לפני תום
תקופת החופשה האמורה .על המעסיק לקבל אותך חזרה לעבודה לא יאוחר משלושה
שבועות מהיום שבו הודעת על כוונתך.

מה עלי לעשות אם מצבי הרפואי לא מאפשר לי לחזור לעבודה לאחר
חופשת הלידה?
את רשאית להיעדר מעבודתך גם לאחר תום חופשת הלידה שלך ,על סמך תעודה רפואית
המעידה כי מצבך עקב הלידה מחייב זאת .תקופה זו תחשב כתקופת היעדרות בשל מחלה,
בכפוף לכללים הרלוונטיים.

האם ניתן לפטר אותי במהלך חופשת הלידה או החל"ת?
לא ,אסור לפטר עובד או עובדת בזמן חופשת לידה ,כולל התקופה המוארכת ובמהלך
החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה.

מה קורה כשאני חוזרת מחופשת הלידה?
אחרי חזרה מחופשת הלידה על המעסיק לתת לך הזדמנות אמיתית והוגנת לחזור להשתלב
בעבודה ,כפי שהיה לפני הלידה.
במשך  60יום שאחרי חזרתך לעבודה חל איסור על פיטורים .הוראות אלו חלות גם על הורה
מאמץ ,הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.

שימו לב!

סיום חוזה נחשב כפיטורים.
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מימוש חופשת לידה על ידי האב
עובד שאשתו ילדה ,זכאי לחופשת לידה חלקית החל מהשבוע ה 7-לאחר יום הלידה ,וזאת
אם התקיימו התנאים הבאים:
1 .1אשתו זכאית לחופשת לידה ,והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה
המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה.
2 .2בזמן חופשת הלידה של העובד אשתו תשוב לעבודתה.

שימו לב!

פשת לידה
ו
ח
"
י
ע
ה
אב

חופשת הלידה החלקית של עובד שעבד פחות מ 12-חודשים ואשר אשתו עבדה למעלה
מ 12-חודשים ,לא תעלה על  14שבועות ,בתוספת הארכות.

מתי עלי להודיע לממונה עלי שאני מעוניין לצאת לחופשת לידה?
אם אתה רוצה לממש את זכותך לחופשת לידה חלקית ,עליך להודיע זאת לממונה עליך
לפחות  30ימי עבודה לפני היום שבו תהייה מעוניין להתחיל את חופשתך.

מה קורה עם השכר והזכויות שלי במהלך חופשת הלידה?
אם נטלת חופשת לידה ,אתה זכאי לדמי לידה בהתאם להוראות הביטוח הלאומי.
התקופה שבה שוהה אחד מבני הזוג בחופשת לידה (לרבות חופשת לידה ללא תשלום וסך
הכול  26שבועות) ,תיחשב כתקופת עבודה לצורך ניצול זכויות ההורות.

שימו לב!
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סיום חוזה נחשב כפיטורים.
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זכויות לאימהות המניקות
עם שובך מחופשת הלידה את זכאית להפסקות במהלך יום העבודה ,על פי הצורך ,לשם
שאיבת חלב .על פי חוק זמן ההפסקות לא יעלה על שעה.

חשוב שתדעי!
ההפסקות לצורך שאיבת חלב הן בנוסף לקיצור יום העבודה להורים ,ואין ביניהן קשר לקיצור
שנקרא בעבר שעת הנקה.

חדר לנשים מניקות
כל מבנה שיש בו משרד ממשלתי (וכל מחוז) מחויב בהקצאת חדר (או מספר חדרים)
לאימהות מניקות ,לשם שאיבת חלב ,למעט מקרים חריגים שבהם אין אפשרות פיזית
להקצות חדר כזה.
על החדר להכיל לפחות את הפריטים הבאים :מקום ישיבה נוח עבור מספר עובדות ,שקע
חשמלי ,מקרר קטן לאחסון החלב .יש לוודא כי בקרבת מקום קיימים אמצעים לשטיפת
ידיים (מים זורמים ,סבון ועוד).
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זכויות הורות בשירות המדינה

יות הורות
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ז ירות ה ה
בש

עובדי ועובדות שירות המדינה ,אתם הורים לילדים? אם כן ,מגיעות לכם זכויות הורות בהן:
יום עבודה מקוצר ,תוספת מעונות ,ימי מחלה עקב מחלת ילד וימי מחלה לצורך טיפול בילד
עם מוגבלות.
כדי לממש את זכאותכם עליכם להגיש את מלוא האישורים והנתונים למחלקת/אגף משאבי
אנוש במשרד או ביחידת הסמך.

למי מגיעות זכויות ההורות?
להורה לילד שהוא עובד או עובדת ,לרבות הורה מאמץ ,הורה מיועד והורה במשפחת אומנה
או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק את צרכיו של ילד.
שימו לב! אם שני בני הזוג עובדים ,רק אחד מהם יוכל לנצל את זכות ההורות ביום
מסוים ,כמו כן ניתן לנצל זכות זו גם אם אחד מן ההורים לא עובד בשירות המדינה.

יום עבודה מקוצר
אם אתם הורים לילדים קטנים ,אתם זכאים לעבוד (קצת) פחות שעות – ולהמשיך להיחשב
כעובדים במשרה מלאה בהתאם לגיל הילד וכמפורט בטבלה.

מתי אני זכאי ליום עבודה מקוצר?
עליך לעמוד באחד מן התנאים הבאים:
� הורה לילד שבן/בת הזוג שלו עובד/ת כשכיר/ה או עצמאי/ת ,בין אם במקום עבודתם
נהוג יום עבודה מקוצר להורים ובין אם לאו.
� בן/בת זוג ת/יחשב כעובד/ת גם אם הוא/היא לומד/ת בקורס להכשרה מקצועית
בפיקוח ובמימון ממשלתי; באולפן לעולים חדשים; בכולל יום שלם; בלימודים לתואר
ראשון ,לתואר שני ולתואר שלישי במוסד אקדמי מוכר ,כמשמעותם בחוק המועצה
להשכלה גבוהה בתכנית מלאה.
� בתקופה שבה בן/בת הזוג זכאי/ת לדמי אבטלה ,ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה
חודשים.
� עובד/ת בתקופת חופשת לידה של בן/בת הזוג ,לתקופה שלא תעלה על  26שבועות.
� מי שאינו/ה הורה בעצמו/ה אך מטפלים בילדי בן/בת זוגם ,מכוח קשר של ידועים בציבור.
� הורה מאמץ ,הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.
שימו לב ,הזכאות חלה גם על:
� הורה עצמאי.
� אלמן/ה או גרוש/ה שהילד בחזקתו/ה.
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מה אורכו של יום עבודה מקוצר? תלוי בגיל הילד!
גיל הילד

הורה סטטוס של בן/בת הזוג
עובד
אם

עד גיל שנה
אב

שנה עד
חמש

חמש עד
שמונה

את זכאית לקיצור גם אם בן/בת בכל יום שבו
העובד/ת
הזוג אינו/ה עובד/ת
מועסק/ת לפחות
 6שעות (כולל
הקיצור)  -הוא/
בן/בת הזוג עובד/ת
היא זכאי/ת לעבוד
שעה אחת פחות

אם

בן/בת הזוג עובד/ת לפחות
ארבע שעות ואינו/ה מסיים/ת
את עבודתו/ה לפני השעה
15:30

עבודה בין השעות
15:30-7:30

אם

בן /בת הזוג עובד/ת לפחות
ארבע שעות ואינו/ה מסיים/ת
את עבודתו/ה לפני השעה
15:30

עבודה בין השעות
15:35-7:30

אב

אב

אם
שמונה עד
12

שעות עבודה

אב

האם זה נכון שביום עבודה מקוצר לא מגיע לי תשלום עבור שעות נוספות?
הערות

יש לספק טופס
חתום על ידי
המעסיק של בן/
בת הזוג

כן מגיע ,לגברים ולנשים כאחד .עם זאת ,רק נשים מקבלות תשלום עבור שעות עודפות.
למשל :אם את מועסקת במשרת הורה ושעות התקן שלך הן  ,7:30-16:00את זכאית
ליציאה מוקדמת בהתאם לטבלה המצורפת.
במידה ואת מוותרת על הקיצור ועובדת לפי שעות התקן ,תקבלי בעבור חצי השעה הנוספת
(מ 15:30-ועד  )16:00תשלום כפל .אם בחרת להמשיך לעבוד מעבר לשעות התקן (כלומר,
לאחר  ,)16:00תקבלי שכר עבור שעות נוספות ללא כפל תשלומים.
לעומת זאת גבר אינו זכאי לשעות עודפות ,ולכן גם אם יישאר לעבוד עד  16:00לא יקבל
תוספות שכר כלשהן בגין אותה חצי שעה ,אלא תשלום רגיל עבור שעות נוספות אשר
מעבר להיקף המשרה (לאחר .)16:00

מה קורה כשלכל העובדים יש יום עבודה מקוצר ,למשל בחגים?
אם ילדכם הוא עד גיל שנה ,אתם זכאים לעבוד שעה אחת פחות משאר העובדים.

עבודה בין השעות
בן/בת הזוג עובד/ת לפחות
.15:35-7:30
ארבע שעות ואינו/ה מסיים/ת
ניתן לקצר בחלק
את עבודתו/ה לפני השעה
 .15:30ההטבה ניתנת לעובד/ת מהימים ל15:05-
ובתנאי שמשלימים
שבמשפחתו ילד אחד בלבד,
בימים אחרים את
או שני ילדים ומעלה בני פחות
החסר
מ12-

אינו חל על
עובד/ת
הזכאי/ת
לקיצור משך
יום העבודה
עקב סיבות
אחרות

אני עובד/ת שישה ימים בשבוע .מהן הזכויות שלי?
אם הנכם עובדים במשרות של שישה ימים בשבוע ,אתם זכאים לשעות עבודה על פי
החלוקה הבאה :בימים ראשון עד חמישי בין השעות  7:30-14:30וביום שישי בין השעות
.7:30-12:30

* מעל גיל שנה  -אינו חל על עובד העובד  40שעות שבועיות או פחות.
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תוספת מעונות
תוספת מעונות הינה תשלום שנקבע על ידי משרד האוצר עבור הוצאות הטיפול בילד
שטרם מלאו לו חמש שנים .התוספת תשולם בהתאם להנחיות המתעדכנות מעת לעת
על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר ובכפוף להגשת הטפסים וההצהרות המתאימות
למחלקת משאבי אנוש.
חשוב לדעת :התוספת משולמת רק עבור התקופה שבה את זכאית למשכורת במימון
המעסיק .כך למשל ,התוספת לא תשולם לך בזמן שאת מקבלת דמי לידה לפי חוק הביטוח
הלאומי או לגבי תקופות שבהן את שוהה בחופשה ללא תשלום.

שימו לב!

התוספת תשולם עבור עד שני ילדים בו זמנית.

האם אבות העובדים בשירות המדינה יכולים לקבל את תוספת המעונות?

מעונות

בהחלט .ניתן להעביר את תוספת המעונות באופן מלא או חלקי לאבות העובדים בשירות
המדינה ,זאת בתנאי שבן/בת זוגם עובדת כשכירה או עצמאית.
לאחרונה נקבע כי גם בזמן תקופת האבטלה של בן/בת הזוג יש אפשרות לקבל את תוספת
המעונות ,במשך ששת החודשים שבהם מקבל/ת בן/בת הזוג דמי אבטלה.
במידה ושני בני הזוג עובדים בשירות המדינה ,רק אחד מהם זכאי לקבל תוספת מעונות
בפועל .מקרים אלו נבחנים בצורה פרטנית על ידי משרד האוצר.

ואם אני עובד/ת במשרה חלקית?
� אתם זכאים לתוספת מעונות בשיעור יחסי.
� סטודנטית שהיא אם לילד/ים עד גיל  ,5ואשר מועסקת בין  96-120שעות חודשיות,
תהיה זכאית לתוספת מעונות מלאה .במידה והסטודנטית מועסקת פחות שעות תקבל
באופן יחסי לחלקיות המשרה.

כדאי שתדעי:
� אם קיבלת תוספת מעונות בעבור אחד מילדיך ,אינך יכולה להעביר את הזכאות לבן הזוג
שלך בזמן חופשת הלידה .אך ,לעומת זאת ,אם בן הזוג קיבל את תוספת המעונות לפני
חופשת הלידה ,זכאותו נשמרת כרגיל גם בזמן חופשת הלידה של בת זוגו.
� תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ,ועל כן היא אינה מהווה שכר ,אך יופרשו
בעדה הפרשות ,בהתאם לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות.
� במידה ויש לכם הסדר כללי שלפיו משולמת לכם הטבה אחרת בגין השתתפות
בהוצאות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת ,וסכום ההטבה עולה על תשלום
תוספת מעונות – לא תהיו זכאים לקבל תוספת מעונות.
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ימי מחלה של בן משפחה
מחלת ילד
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אתם זכאים להעדר מהעבודה ולנצל חלק מימי המחלה המוקצים לכם עבור מחלת ילדכם
עד גיל  ,16במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים :בן/בת הזוג שלכם עובד/ת ולא נעדר/ת
מהעבודה באותו מועד ,או שבן/בת הזוג עצמאי/ת שלא נעדר/ת מהעסק באותו מועד.

כמה ימי מחלה מגיעים לי?
� עד  8ימים בשנה להורה לילד אחד.
� עד  10ימים בשנה להורה עם שני ילדים.
� עד  12ימים בשנה להורה עם שלושה ילדים ומעלה.

הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית ,את/ה הורה עצמאי/ת (יחידני/ת)?
מגיעים לכם ימי מחלה לפי הפירוט הבא:
� עד  16ימים בשנה להורה לילד אחד.
� עד  18ימים בשנה להורה עם שני ילדים.
� עד  20ימים להורה עם שלושה ילדים ומעלה.

כדאי לדעת:
לעניין מחלת ילד רואים עובד/ת כהורה עצמאי במידה והיא אינה נשואה ואין אדם הידוע
בציבור כבן זוגה; אם היא פרודה לפחות שנתיים ובהליכי גירושים; עגונה; אישה מוכה השוהה
בנפרד מבעלה במעון לנשים מוכות ופתחה בהליכי גירושים; עולה חדשה השוהה בארץ
מעל שנה ופחות משנתיים ללא בן זוגה( .הדברים כתובים בלשון נקבה אך נכונים לשני
המינים).

מחלות קשות של הילד:
עבדת לפחות שנה בשירות המדינה ויש לך ילד עד גיל  ?18אתם זכאים לזקוף עד  90ימים
בשנה של היעדרות בפועל בשל מחלה קשה של הילד ,וזאת על חשבון תקופת המחלה
הצבורה שלכם או על חשבון ימי החופשה המגיעים לכם ,לפי בחירתכם.
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מי זכאי לקבל יותר ימי מחלה?

� לא ניתן לנצל זכאות זו במידה ואח/אחות מטפלים בהורה ,אלא יש צורך בבלעדיות
בטיפול לאותו יום מדובר.

הורה עצמאי ,הורה שהילד שלו נמצא בחזקתו הבלעדית או הורה שבן/בת הזוג עובד/ת ולא
נעדר/ת מהעבודה בתקופת מחלת הילד .במקרה כזה ניתן לנצל עד  110ימים בשנה של
היעדרות בפועל בשל המחלה הקשה של הילד.

� הורה שנמצא במוסד סיעודי לא מוכר לטובת ימי מחלה הללו.

הורה לילד או לאדם עם מוגבלות:

מחלת בן/בת הזוג:

אם עבדתם לפחות שנה בשירות המדינה ואתם הורים לילד או אדם עם מוגבלות ,אתם
זכאים לנצל עד  18ימים בשנה של היעדרות בפועל לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות.
ההיעדרות היא על חשבון ימי המחלה שלכם ,או על חשבון ימי החופשה המגיעים לכם ,לפי
בחירתכם.

אתם זכאים לנצל עד  6ימי היעדרות בפועל בשנה בשל מחלת בן/בת הזוג שלכם ,על חשבון
תקופת המחלה הצבורה שלכם.

כמו כן אתם עשויים להיות זכאים לימי היעדרות נוספים ,לשם מתן סיוע אישי לאדם עם
המוגבלות.

מחלת הורה:
אתם זכאים לנצל עד  6ימי היעדרות שלכם בשנה בשל מחלת ההורה שלכם או של בן/בת
הזוג על חשבון תקופת המחלה הזו ובתנאי שבן/בת הזוג עובד/ת ושלא נעדר/ת מהעבודה
מכוח זכאות.

האם ניתן להיעדר חלקי ימים?
בהחלט! חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות לבין שעות העבודה
שלכם באותו יום.

האם עלי להביא אישור רפואי?
בוודאי .להודעה יש לצרף אישור מהרופא המטפל בהורה שמאשר שההורה תלוי לחלוטין
בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות בהן לבישה ,אכילה ,שליטה בהפרשות ,רחצה וניידות
עצמית בבית.
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שימו לב!

עבדתם לפחות שנה בשירות המדינה? אתם זכאים לנצל עד  60ימי היעדרות בשנה בשל
מחלה ממארת של בן/בת הזוג ,על ימי המחלה הצבורה שלכם או על חשבון ימי החופשה
המגיעים לכם ,לפי בחירתכם.

האם עלי להביא אישור רפואי?
בוודאי .להודעה יש לצרף אישור מאת הרופא המטפל בבן/בת הזוג שמאשר שהוא/
היא תלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות בהן לבישה ,אכילה ,שליטה
בהפרשות ,רחצה וניידות עצמית בבית.

ועדת חריגים
על אף כל האמור באוגדן ,ישנם מקרים שבהם נדרשת חריגה במכסות .וועדת החריגים
בוחנת את המקרים על סמך מכלול הנתונים המוצגים בפניה ,ובסמכותה לאשר הארכות
נוספות בימי מחלה ובחופשות.
הועדה דנה בשלל מקרים ,החל מבחינת הארכת חופשת מחלה בשל מוגבלות של ילד,
מחלת בן זוג ועד להארכת חל"ת לנשים השוהות במקלט או דירת מסתור בעקבות אלימות
במשפחה ועוד.
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זכויות העובדת בעת שהייה במקלט לנשים מוכות
מקלט לנשים מוכות הוא מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדיה ,לרבות
מקום שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית (כמו דירת מסתור וכדומה).

איך עלי לדווח על השהות במקלט?

ות במשפחה
נפגעות אלימ
שים
נ

במועד הסמוך ככל האפשר לתחילת ההיעדרות שלך מהעבודה בשל שהותך במקלט,
עליך למסור למנהל היחידה הודעה על כך שאת מבקשת לממש את זכותך להיעדר מן
העבודה .ההודעה תימסר בכתב על ידך בכל דרך שתתאפשר לך בנסיבות העניין.
עד  14ימי עבודה מיום תחילת ההיעדרות ,עליך להמציא למעסיקים אישור מאת משרד הרווחה
והשירותים החברתיים או משרד הכלכלה (על פי הפורמט שמופיע בתקנות עבודת נשים).
בתום ההיעדרות עליך להביא הצהרה חתומה ואת האישור שמופיע בטופס לגבי מועד סיום
השהייה במקלט.
בכל שלב תוכלי לפנות לוועדת חריגים בראשות ראש האגף לשוויון מגדרי ,אשר בוחנת את
המקרים באופן פרטני ויכולה לבחון אפשרות למתן סיוע כלכלי במידה ונדרש.

מהן הזכויות שלי בזמן השהייה במקלט?
אם את מועסקת לפחות שישה חודשים בשירות המדינה ,את רשאית להיעדר מעבודתך
בתקופה שבה את שוהה במקלט לנשים מוכות באישור מאת משרד הרווחה והשירותים
החברתיים או משרד הכלכלה.
תקופת השהייה במקלט לא יכולה לעלות על שישה חודשים במצטבר ,וזאת במשך 12
חודשים מהרגע שבו נכנסת למקלט .במקרים חריגים ניתן להאריך את התקופה באמצעות
ועדה ייעודית בנציבות.
זמן השהייה במקלט לנשים מוכות נחשב כחופשה ללא תשלום ,ולא חלים עליו צבירת
הזכויות התלויות בוותק.

האם מותר לפטר אותי בזמן השהייה במקלט?
לפי חוק אין לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי היעדרה מעבודתה ובמשך
תקופה של  60ימים לאחר תום ימי ההיעדרות ,אלא באישור של שר הכלכלה .השר לא
יאשר את הפיטורים אם הם קשורים לדעתו ,לשהייה במקלט.
במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו.
אם החלטת להתפטר עקב שהייתך במקלט לנשים מוכות ,תחשב התפטרותך לעניין החוק
כפיטורים ,ובלבד שלפני ההודעה שהיית במקלט תקופה של שישים ימים לפחות.

כדאי שתדעו!
למרות האמור לעיל ניתן לפטר עובד/ת במהלך תקופה זו ,אם ניתן היתר מיוחד ממשרד הכלכלה.
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היעדרות בעקבות צו 8
אם בן/בת הזוג שלכם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע ,מגיעות לכם ההטבות הבאות:

ת
צו 8
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� אישור להיעדרות של שעה ביום עד תום שירות המילואים.
� אישור ליום חופשה בתום שירות המילואים של בת/בן הזוג ,מעבר למכסה השנתית
שאתם זכאים לה.
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אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה או בעיה
עו"ד טלילה שחל רוזנפלד

מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת נציב שירות המדינה לקידום נשים
תחום אחריות :ניהול האגף על כל היבטיו ,כולל ניהול הממונות על שוויון מגדרי ויועצות
המנכ”ל לקידום נשים בכלל משרדי הממשלה וביחידות הסמך
02-6705491

talilas@csc.gov.il

גב’ ענבר סבאג שפייזמן

מנהלת תחום תכנון אסטרטגי  -ייצוג הולם
תחום אחריות :ניהול פרויקטים רוחביים ותכנון אסטרטגי של מדיניות האגף,
בין היתר בנושא יישום דוח ועדת שטאובר ,כתיבת ניירות מדיניות ויצירת שיתופי פעולה
בין מגזריים ועוד.
02-6707112

  inbarss@csc.gov.il

גב’ מרים גולן

רכזת בכירה שוויון מגדרי
תחום אחריות :ריכוז לשכת מנהלת האגף ,ובכלל זה זימון ישיבות ,מענה לפניות טלפוניות
ובדואר האלקטרוני וסיוע בניהול האגף
02-6705491

 miryamgo@csc.gov.il

מר ליאור קופ

סטודנט

תחום אחריות :מענה לפניות משרדים ועובדים בשלל נושאים :אפליה וקיפוח ,מכרזים,
זכויות הורות ועוד .אחריות על פרויקטים וניהול הידע באגף
02-6705491
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Liorco@csc.gov.il
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www.csc.gov.il

