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?מהן זכויות הורים

2

ימי היעדרות מזכים לעובד•

היעדרות בזמן טיפולי פוריות•

הגנה מפיטורים בזמן טיפולי הפוריות  •

הפלה(ח"חו)שלבמקרהזכויות•

היעדרות בזמן הריון  •

שמירת הריון  •

זכות בן הזוג להיות נוכח בזמן הלידה•

הזוג להיעדר לאחר הלידהבןזכויות•

דמי לידה•

וההורותתקופת הלידה•

ת"זכאות לחל•

לפנסיההפרשות•

לעבודהלחזורהזכות•

שעת הורות•

והלידהההורותתקופתלאחרהגנה•
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?מה זה אומר בפועל
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הזכויות השונות מעוגנות בחוקי עבודה  
שנועדו לסייע להורים להתמודד עם מצבים  

.  שונים

חוק עבודת נשים  •

שוויון הזדמנויות בעבודהחוק•

,  [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי•
1995–ה"התשנ
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זכאי  ימיםכמה
?עובד להיעדר
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לשםבשנהימים7עדלזקוףזכאיעובד

:בשלהיעדרות

טיפולים•

,זוגובתלהריוןהקשוריםבדיקות•

ימיחשבוןעלזוגובתשללידהבשל•

.צבוריםומחלהחופשה

-ס"תש,(זוגבתשלולידההריוןעקבהיעדרות)מחלהדמיחוק)

2000)
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היעדרות לצורך ליווי בת הזוג 
לטיפולים או בדיקות בקשר להריון  

:  במקרים הבאים

כרוך בהם סיכון לחיי האישה או  1.
–ובמקרה של הפלה , העובר

שעות מתום 24-ובמשך לא יותר מ
;ביצוע ההפלה

בנסיבות שבהן בת הזוג תלויה 2.
בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או  

;הטיפולים

כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה  )תקנות דמי מחלה )

?מהי היעדרות מזכה(2000–א "תשס, (של בת זוג
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חשוב לדעת לגבי 
טיפולי פוריות
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כאשר צריכים להיעדר ממקום רק

–העבודה לטיפולי הפוריות יש צורך ב 

.הודעה למעסיק עם תחילת הטיפולים. 1

אישור רפואי מהרופא המטפל על טיפולי  .2

.הפוריות מראש
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היעדרות בטיפולי פוריות

היעדרות בתקופת טיפולי פוריות  

  =

ניצול ימי מחלה צבורים  

(.לחוק עבודת נשים( 4()ג)7סעיף )

ימים לכל סדרה טיפולית  16עד 

(לתקנות עבודת נשים( 1)2סעיף )

;סדרות טיפוליות בשנה4לכל היותר 

7
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האם אפשר לפטר 
ת בטיפולי  /עובד

?פוריות
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בטיפולי פוריות  ת /לפטר עובדאסור

אלא בהתאם לכללים הקבועים בחוק 
ולאישור הממונה על עבודת נשים במשרד  

.העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

9
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ת שנעדרו /עובד
מהעבודה
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ימים לאחר תום ימי  150במשך תקופה של 1.
ת נעדרו לצורך  /ככל שהעובדהיעדרות 

.  טיפולי פוריות

שתי לידות לכל היותר באותו מקום לקראת 2.
ואם עברו  עבודה ואצל אותו המעסיק 

טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני  
גם לקראת שתי לידות עם בן  –זוג קודמים 
;הזוג הנוכחי

לגבי , לא תחול על מעסיק( 1)הוראת פסקה 
שחלפו שנתיים מהיום הראשון  , ת/עובד

להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום 
;לפי הפסקה האמורה, עבודה
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ת שלא  /עובד
נעדרו מהעבודה
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יחולו גם על עובדת או עובד שלא  ( 1)הוראות פסקה ( 3")

,  כאמור באותה פסקהבתקופת הטיפולים, נעדרו מעבודה

ימים לאחר מועד תחילת טיפולי 150או במשך תקופה של 

כפי , לפי המאוחר, גופית-הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ

ובלבד שהעובדת או , שאישר הרופא המטפל בכתב

הודיעו למעסיק על הטיפולים לא  , לפי העניין, העובד

יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת  

–ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים , לפיטורים

ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור  , ממועד הפיטורים

הוראות פסקה זו ; לפי העניין, ימים מאותו מועד14בתוך 

יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או  

ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק , עובד ארעיים או זמניים

"; או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות
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4333-11-19ע"ע
'  מדינת ישראל נ
'נטלי גוטמן ואח

12

נקבעה הלכה על ידי בית הדין 29.3.2020ביום 
ת שעברו טיפולי  /הארצי לעבודה בעניין עובד
.פוריות ולא נעדרו מהעבודה

לחוק  ( 3()ה)9סעיףבפרשנותדןפסק הדין
עבודת נשים ובהגנה הניתנת לעובדים שלא 

.  נעדרו מהעבודה לצורך הטיפולים

ההלכה קבעה כי ההגנה הנתונה בסעיף  
תקופת "לעובדים שאינם נעדרים נפרשת הן על 

והיא לא " הימים150תקופת "והן על " הטיפולים
.תחומה בזמן

150בתקופת גםחלההמשמעות היא שההגנה
ימים מתחילת טיפולי הפוריות וגם בתקופה של 

.  ימים מתחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית150
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ת שלא  /עובד
נעדרו מהעבודה
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“סדרה טיפולית"

בין באשפוז  , טיפולים בהפריה חוץ גופית
המנוחה  ימילרבות , ובין בטיפול אמבולטורי

.הכרוכים בסדרה כאמור
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זכויות עובדת 
( ח"חו)שעברה 

הפלה

14

הייתה ( ח"חו)החוק קובע כי במקרה שבו 

רשאית העובדת להיעדר מעבודתה  , הפלה

ואם אישר רופא כי  , שבוע לאחר ההפלה

מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב  

,  הזמן שקבע הרופא–שתיעדר זמן רב יותר 

.אך לא יותר מששה שבועות
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מתי צריך להודיע  
?למעסיק על הריון

15

.להריון( 5)בחודש החמישי . 1

עובדת החשופה לחומרים מסוכנים . 2

10תוך חייבת להודיע –במהלך עבודתה 

מהיום שנודע לעובדת על הריונה  ימים

(לחוק עבודת נשים( א)10סעיף )
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היעדרות בזמן הריון

16

עובדת בהריון רשאית להיעדר  
מעבודתה לצורך פיקוח רפואי ובדיקות 
שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על  

.ידי רופא נשים

40לא תעלה על תקופת ההיעדרות 
,  במשך כל חודשי ההיריוןשעות

לעובדת במשרה מלאה כנהוג במקום  
40–העבודה או על החלק היחסי מ 

.  בהתאם לחלקיות המשרה, שעות

חלקיות המשרה תחושב כיחס בין שעות 
או כנהוג 182העבודה משרה מלאה 

(.  הנמוך מהשניים)במקום העבודה 
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לנכות את שעות ההיעדרות  אסור

הנובעות מבדיקות הקשורות בהריון משכרה 
.של העובדת

.חודשים6-הגנה זו תינתן לעובדת אשר עובדת במקום העבודה למעלה מ

17
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להפחית את היקף משרתה של אסור

עובדת בהריון באופן שיפגע בשכרה ללא  
.היתר הממונה על עבודת נשים

.חודשים6-הגנה זו תינתן לעובדת אשר עובדת במקום העבודה למעלה מ

18
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לחודשים  6–פחות מ עובדת שעובדת 
תוכל לקבל סעד מכוח חוק שוויון  

.הזדמנויות בעבודה

19
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ןהריושמירת
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עובדת רשאית להיעדר מעבודתה  
.לפי אישור רפואי בכתב, שמירת הריוןבשל

,  היעדרות זו תופחת מימי המחלה הצבורים
אלא אם העובדת זכאית לקבל גמלת שמירת  
הריון מהמוסד לביטוח לאומי בגין היעדרות  

.זו

תקופת ההיעדרות לא תפגע בוותק האישה  
.בעבודה ובזכויות המחושבות לפיו

תביעה לשמירת הריון יכולה להיות מוגשת 
על ידי  תינתןעם קבלת האישור אך החלטה

ימים של  30לאחר שחלפו הביטוח הלאומי 
.שמירת היריון
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ומה לגבי ההפרשות  
?לפנסיה בתקופה זו

21

על פי )עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון 

אשר  (1995–ה"התשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי
/ נהגה לשלם תשלומים לקרן פנסיה

לביטוח מנהלים ימשיך המעסיק לשלם 
בגינה בעד התקופה שבעדה שולמה גמלת 

שמירת ההיריון ובלבד שהעובדת שילמה 
בהתאם  , את חלקה להבטחת הזכויות

לשכר העבודה והשיעורים שקדמו 
.  כאילו המשיכה לעבוד, לשמירת ההיריון

(לחוק עבודת נשים7סעיף )

כי החובה חלה על מעסיק , חשוב לציין
6לפחות שהעובדת הועסקה אצלו

.לפני תחילת ההיריוןחודשים
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בן הזוג זכאי להיות נוכח בלידה  

מתחילת , ולהיעדר ממקום העבודה

שעות 24הופעתם של צירי לידה ועד 

.מתום הלידה

ממתי זכאי בן הזוג להיות  
?נוכח בלידה
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לכמה זמן רשאי בן הזוג 
?להיעדר לאחר הלידה

23

.של בת זוגושלאחר יום הלידה עד חמישה ימים מהיום 

חופשה  / חופשה שנתית-הראשונים ההיעדרות ימי 3

;(אם אין לעובד ימי חופשה צבורים)ללא תשלום 

;  חופשת מחלה–ימי ההיעדרות הנותרים 2

משכרו של  50%התשלום בגין ימי המחלה יהיה 

ימי  7-ימי ההיעדרות יהיו חלק מ, כמו כן. העובד

המחלה שעובד יכול לקחת בשל היעדרות עקב היריון  

ולידה של בת זוג
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תקופת לידה והורות

של העובדת  ממספר חודשי עבודתה ¼ 

,  אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה

.  מיום הלידהחודשים 12-אך לא יותר מ

השבועות הראשונים זכאית 14בגין 

.  העובדת לדמי לידה מהביטוח הלאומי

.חופשה ללא תשלום= יתרת החופשה 

24
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ומה לגבי ההפרשות  
?לפנסיה בתקופה זו

25

נהגו לשלם אשר לדמי לידה עובדת הזכאית 

לביטוח מנהלים / תשלומים לקרן פנסיה

בעד  ימשיך המעסיק לשלם תשלומים 

התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה ובלבד  

להבטחת חלקה את שהעובדת שילמה 

בהתאם לשכר העבודה והשיעורים  , הזכויות

המשיכה כאילו , שקדמו לחופשת הלידה

(.נשיםלחוק עבודת 7סעיף ). לעבוד

כי החובה חלה על מעסיק , חשוב לציין

6לפחות שהעובדת הועסקה אצלו

.  לפני תחילת ההיריוןחודשים
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אז רגע לפני החזרה  
?לעבודה מה עושים

26
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משווים בין ההסכם 
לתלוש

27

ה מחופשת הורות  /ת שחזר/עובד

ה לעבודה לפני תום תקופת /והתייצב

ה  /או הביע, ה/הלידה וההורות שלו

לא יוכל  , ה לחזור לעבודה כאמור/רצונו

ה לעבודה  /המעסיק לדחות את החזרתו

ה  /מיום שהתייצביותר מארבעה שבועות

.ה לחזור/ה רצונו/לעבודה או הביע
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שעת הורות
(שעת הנקה)

28

קיצור יום העבודה לעובדת במשרה מלאה  
174כנהוג במקום העבודה או לכל הפחות 

חודשים  4במשך , שעות בחודש לפי הנמוך
.  מתום תקופת הלידה וההורות על פי דין

עובדת שחזרה לעבודה לאחר תקופה ארוכה  
תהיה זכאית  , מתקופת הלידה וההורות

.לחלק היחסי של התקופה
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?ת ולכמה זמן/מי זכאי

29

הזכאות  –עובדת שעבדה פחות משנה 
שבועות  14לשעת ההורות תתחיל בתום

.מהלידה

הזכאות  -שעבדה למעלה משנה עובדת 
שבועות  26תתחיל בתום לשעת ההורות 

.מהלידה

26תקופת הלידה וההורות היא ** 
,  שבועות או פחות מזה7מהם , שבועות

לפני יום הלידה המשוער  , כרצון העובדת
והשאר אחרי יום הלידה  
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ניתן לממש את הזכות לבד או עם בן , לא
:הזוג לסירוגין בעמידה בתנאים הבאים

הסכמת בת הזוג למימוש הזכות  1.
;לסירוגין או על ידי בן הזוג

לא למעסיקו כל אחד מבני הזוג מסר 2.
ימים לפני תום תקופת 21-יאוחר מ

,  הצהרה חתומההלידה וההורות 
באמצעותה הודיעה העובדת  

על הבחירה לממש את הזכות  למעסיק
.לשעת הורות עם בן הזוג

הזכאות,במועד מסירת ההצהרהאיחרו3.
.מסירתהלאחרימים21תחול

האם רק עובדות רשאיות  
?לממש את הזכות
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בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את 4.
מספר הימים ואת הימים המסוימים  

בשבוע העבודה שבהם יממש את 
;שעת ההורות

מימוש הזכות לשעת הורות ייעשה על  5.
ואולם העובדת ומעסיקה  , פי ההצהרה

,  לפי העניין, ובן זוגה ומעסיקו רשאים
לפי הצורך ובאופן  , להסכים ביניהם

על מימוש הזכות לשעת  , חד־פעמי
ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו  

.בהצהרה
האם רק עובדות רשאיות  

?לממש את הזכות
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שינוי קבוע במימוש הזכות לשעת  6.
ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה  

לאחר שנמסרה הצהרה  , בהצהרה
ייעשה בהצהרה , כאמור בסעיף זה

נוספת שתימסר למעסיק בהתאם  
בשינויים  , להוראות סעיף זה

ולעניין בני , ימים מראש21, המחויבים
זוג שלפחות אחד מהם עובד  

;חודש מראש–במשמרות 

מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג  7.
זכאים לממש לא תעלה על מכסת 

זכאית  היתהשעות ההורות שהעובדת 
.לממש לבדה

האם רק עובדות רשאיות  
?לממש את הזכות
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עובדת ובן זוגה  , על אף האמור לעיל8.
שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות  

בענף מהענפים המנויים בתוספת  
השנייה רשאים לממש את הזכות לשעת  

הורות לסירוגין כך שכל אחד מבני הזוג  
יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו  

;  משלושה שבועות כל אחד

העובד שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים  
להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין  

.לפרקי זמן קצרים יותר

עבודה שמכסת –" עבודה במשמרות"
שעות  20העבודה היומית המלאה בה היא 

.לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות

האם רק עובדות רשאיות  
?לממש את הזכות



TREY
research

האם ניתן לפטר עובדת  
?שחזרה מחופשת לידה

34
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ת שחזרו מתקופת  /לפטר עובדאסור

ימים לאחר תום  60לידה והורות בתקופה של 
.התקופה

35
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לתת הודעה מוקדמת לפיטורים  אסור

שמתחילה בתקופה שבה טרם תמה תקופה  
תקופת הלידה  תום לאחר ימים 60של 

אלא בהיתר מהממונה על עבודת  , וההורות
.נשים

36
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,  ימים לפחות14שהוציא עובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של מעסיק . א
60במניין ת"החללא תבוא תקופת , הימים המוגנים60-שחלה כולה או חלקה ב

.  הימים

ת בתקופת "ת שהוצאו לחל/על עבודת נשים רשאית להתיר פיטורי עובדהממונה . ב
לתקופת הלידה וההורות או  , אם שוכנעו כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, הימים60

.  ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות60להיעדרות כאמור ובלבד שחלפו 

.ואילך24.12.2020זו חלה החל מיום הוראה . ג

37

לחוק עבודת נשים  62נוסף תיקון 24.12.2020בזמן הקורונה ביום 
:  לפיה( הוראת שעה)
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מהו התהליך אצל  
?הממונה על עבודת נשים

38

,  תהליך אצל הממונה על עבודת נשים
מתחיל בהחלטת המעסיק לסיים את 

בזמן התקופה  , ת/ה של העובד/העסקתו
.המוגנת

ימים  60תקופה מוגנת יכולה להיות •
אחרי תקופת הלידה וההורות ויכולה  

.או טיפולי פוריות/להיות בזמן ההיריון ו

המעסיק מתחיל את ההליך בטופס בקשה  
ה  /צריכת /עליו העובד, לקבלת היתר

ה  /ה ולאחר שנערך לו/חתומלהיות 
.שימוע
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2019לאמצע אוגוסט 2019מהנתונים עולה כי בין אמצע מארס 

הבקשות להורדה בשכר או צמצומי משרה של עובדות  מספר 

אף  , בפועל. בקשות אושרו81וכי , 96-מוגנות בחוק הסתכם ב

.  אבל חלק מהבקשות נמשכו על ידי המעסיק, בקשה לא סורבה

מספר  ( משבר הקורונה)2020-באותה תקופה ב, לעומת זאת

הבקשות להורדה בשכר או צמצומי משרה של עובדות שמוגנות  

.  בקשות אושרו798-ו, 976בחוק היה 

חלק מהבקשות כנראה  . בקשות18-במשרד העבודה סירבו אז ל

.נמשכו על ידי המעסיק

TheMarker קריירה|

זינוק במספר  ": פגיעה כלכלית חמורה"
הבקשות לפיטורי נשים בהריון

סובר –י טלי חרותי "ע19.8.2020כתבה שפורסמה ביום 
https://www.themarker.com/career/1.9084516

https://www.themarker.com/
https://www.themarker.com/career
https://www.themarker.com/career/1.9084516
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TheMarker קריירה|

זינוק במספר  ": פגיעה כלכלית חמורה"
הבקשות לפיטורי נשים בהריון

לפי נתוני משרד העבודה חלה עלייה בבקשות  
משרד ■ לפיטורי עובדות שמוגנות על פי חוק 

"כל בקשה נבדקת לעומקה: "העבודה

40

642הוגשו 2019לאוגוסט 2019בין מארס 
417מתוכן , בקשות לפיטורים של עובדות מוגנות

חלק  . בקשות לא אושרו42, בנוסף. בקשות אושרו
בתוך . מהבקשות כנראה נמשכו על ידי המעסיק

הוגשו אפס בקשות להוצאת  2019במהלך , כך
.עובדות מוגנות בחוק לחופשה ללא תשלום

בתקופת הקורונה היה מספר הבקשות לפיטורים  
. 1,409של עובדות שמוגנות בחוק 

170-ו, 565-מספר הבקשות שאושרו הסתכם ב
.  בקשות הטיפול עוד לא הסתיים461-ב. סורבו

בקשות להוצאה לחופשה  11,188הוגשו , בנוסף
-אושרו וניתן סירוב לבקשות9,143. ללא תשלום

.בקשות470

https://www.themarker.com/
https://www.themarker.com/career
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לתקופת , הפיטורים אינם בקשר ללידה•

;הלידה וההורות או להיעדרות בגינם

עסקו של המעסיק חדל לפעול או •

פקודת )שהמעסיק הוכרז כפושט רגל 

-ם"התש, [נוסח חדש]פשיטת הרגל 

פקודת )או אם ניתן צו פירוק , (1980

מתי יינתן היתר ;  (1986-ג"התשמ, [נוסח חדש]החברות 
?לפיטורים
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!על ההקשבהתודה
Righty.ioמייסדת ,ד"הילה אהרוני עו

050-2999229what’s app

Support@righty.io

www.righty.io
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