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על מה נדבר 
?היום
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תהליך בקשת היתר אצל הממונה על עבודת  •

נשים

בזמן טיפולי פוריות  היעדרות •

הפוריותהגנה מפיטורים בזמן טיפולי •

פסיקה חדשה על טיפולי פוריות ועבודת נשים•

הלידה וההורות  תקופת •

לפנסיההפרשות •

הזכות לחזור לעבודה•

פסיקה חדשה בנושא פיטורים לאחר לידה או  •

בזמן לידה

הורותשעת •

הגנה לאחר תקופת ההורות והלידה•
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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  •

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה•

,  [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי•
1995–ה"התשנ
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מהו התהליך אצל  
?הממונה על עבודת נשים
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,  תהליך אצל הממונה על עבודת נשים
מתחיל בהחלטת המעסיק לסיים את 

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

:להיותתקופה מוגנת יכולה 
ימים אחרי תקופת הלידה וההורות  60•
.בזמן ההיריון•
.פוריותטיפולי בזמן•

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

ה  /ה ולאחר שנערך לו/חתומלהיות 
.שימוע
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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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עלהממונההחלטת
החלטההיאנשיםעבודת

תמנהלי
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הממונה על עבודת  / החלטת המפקח
נשים אם להתיר או לאו פיטורים היא  

.  שלטונית–החלטה מנהלית 

המשמעות היא שעליה לפעול בהתאם 
:לכללי המשפט המנהלי הדורשים

זכות טיעון לצדדים1.

בחינה קפדנית של הנתונים 2.

כלבחינתלאחרהחלטהקבלת3.
ענייני  השיקולים הרלוונטיים באופן

.  בתום לב ובמידתיות, וסביר
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ערעור על החלטת 
הממונה על עבודת 

נשים
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ערעור על החלטת הממונה על עבודת נשים יהיה  
הערעור יוגש  , ימים מיום קבלת ההחלטה45בתוך 

.לבית הדין האזורי לעבודה

:הכלל הוא
בערעור על החלטת הממונה לפי חוק עבודת  

על בית הדין להמשיך ולבחון את ההחלטות  , נשים
על פי העילות המנהליות בהתאם לפסיקת בית  

כך שכל עוד הממונה פעלה במסגרת , הדין הארצי
תוך  , סמכותה כדין ושקלה החלטתה באופן ענייני

לא יתערב בית  , מתן זכות טיעון לצדדים ובסבירות
הדין בשיקול דעתה ולא ימיר את שיקול דעתה  

.בשיקול דעתו
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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 
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האם אפשר לפטר 
ת בטיפולי  /עובד

?פוריות
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ת בטיפולי פוריות  /לפטר עובדאסור

אלא בהתאם לכללים הקבועים בחוק 
ולאישור הממונה על עבודת נשים במשרד  

.העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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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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ת שלא  /עובד
נעדרו מהעבודה
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“סדרה טיפולית"

בין באשפוז  , טיפולים בהפריה חוץ גופית
המנוחה  לרבות ימי, ובין בטיפול אמבולטורי

.הכרוכים בסדרה כאמור
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עדכניתפסיקה
טיפוליבנושא

תפוריו
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4333-11-19ע "ע
'  מדינת ישראל נ
'נטלי גוטמן ואח
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נקבעה הלכה על ידי בית הדין 29.3.2020ביום 
ת שעברו טיפולי  /הארצי לעבודה בעניין עובד
.פוריות ולא נעדרו מהעבודה

לחוק  ( 3()ה)9פסק הדין דן בפרשנות סעיף 
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

150המשמעות היא שההגנה חלה גם בתקופת 
ימים מתחילת טיפולי הפוריות וגם בתקופה של 

.  ימים מתחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית150
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הודעת עובד למעסיקו בדבר היעדרות  

מעבודה עקב טיפולי פוריות יש לגבות 

.  באישורים רפואיים

להעברתחובתואתהעובדקייםלא

יהא זה מוצדק לשלול מעובד את אישורים

.ההגנה בחוק עבודת נשים

לקבלתזכותועלמוותרהמעסיקאם

והצגת אישורים רפואיים הוא אינו יכול 

להיבנות מטענה שהעובד אינו זכאי 

.להגנה משום שלא הציגם

40189-11-19( ם-י)ח"על

מדינת ישראל' נקנפלריואל 

14.7.2020ניתן ביום 
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40189-11-19( ם-י)ח"על

מדינת ישראל' נקנפלריואל 

14.7.2020ניתן ביום 
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הממונה על האםבשאלהדןפסק הדין

בשאלה האם להכריעעבודת נשים יכול

המעסיק פטר את העובד מהמצאת 

?אישורים בזמן אמת

לא תישלל –המעסיק את העובדפטראם

.לחוק עבודת נשים( 1()ה)9תחולת סעיף 

תישלל -פטר המעסיק את העובדלאאם

לחוק עבודת נשים ויהיה  ( 1()ה)9תחולת סעיף 

.  מקום לקבוע כי אין צורך בהיתר לפיטורים
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45742-03-17( ש"ב)ש"סע

אטם שריקי  -אושרת קינן 

ניתן ביום  )מ "תשתיות בע

20.7.2020)
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התובעת החלה את העסקתה אצל הנתבעת ביום 

1.5.14  .

החלה התובעת מחזור טיפולי  6.11.15ביום 

.  פוריות שני

בקשת הנתבעת לקבל היתר לפיטורי התובעת  

בטענה של חוסר שביעות רצון מתפקודה בעבודה  

נדחתה על ידי הממונה על חוק  , וחוסר אמינות

הגם כי טיפולי הפוריות לא היוו גורם , עבודת נשים

.  בהחלטת הפיטורים
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45742-03-17( ש"ב)ש"סע

אטם שריקי  -אושרת קינן 

ניתן ביום  )מ "תשתיות בע

20.7.2020)
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שלחה הנתבעת לתובעת הודעה על  17.3.16ביום 

30סיום עבודתה והפיטורים נכנסו לתוקף כעבור 

.  יום

לחוק  ( 3()ה)9נסב אודות פירוש סעיף הדיון 

שעניינו הגבלת פיטורים בתקופת , עבודת נשים

שאינה נעדרת  , טיפולי פוריות של עובדת

.מעבודתה בשל הטיפולים
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45742-03-17( ש"ב)ש"סע

אטם שריקי  -אושרת קינן 

ניתן ביום  )מ "בעתשתיות 

20.7.2020)
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ד פסק כי נוכח מועד מתן ההודעה על סיום "ביה

הימים של  150העסקת התובעת בטרם חלפו 

לחוק עבודת  ( 3()ה)9תקופת ההגנה לפי סעיף 

ובאי מתן  , נשים וללא היתר לפיטורי התובעת

אפשרות לתובעת לשוב לעבודתה בתקופה בה 

הודיעה על הימצאותה בטיפולי פוריות וחרף 

הנתבעת  , ההחלטה שלא להתיר את הפיטורים

התובעת זכאית  , לפיכך. פעלה בניגוד לחוק האמור

ולפיצוי בגין נזק לא ממוני  , ממוניים שוניםלסעדים

.50,000₪בסך 
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:בשאלהפסק הדין דן 

אשר הועסקה , האם פיטורי התובעת

וקיבלה טיפולי  , בעסקם של הנתבעים

פוריות ואשר לא הציגה אישור רפואי  

(  ה)9אסורים על פי סעיף , למעסיקיה

שכן היו  , (החוק: להלן)לחוק עבודת נשים 

.טעונים היתר

14345-04-18( א"ת)ש "סע

לילך מורבר-רותם רווח 

(8.6.2020ניתן ביום )
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.  לחוק( ה)9התובעת פוטרה בניגוד לסעיף 

התובעת לא פוטרה מחמת טיפולי פוריות  

ומכל מקום קשר בין טיפולי הפוריות  

אלא מחמת אילוצים  , והפיטורין לא הוכח

. כלכליים

טענה  היתהבמועד הפיטורין לא , בנוסף

בפיה של התובעת כי פוטרה מחמת 

.טיפולי פוריות

14345-04-18( א"ת)ש "סע

לילך מורבר-רותם רווח 

(8.6.2020ניתן ביום )
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שהיא  הוכיחה כי הנתבעים ידעו התובעת 

נמצאת בטיפולי פוריות בסמוך לטיפול  

ולפיכך נעדרה מהעבודה עובר  , האחרון

.  לפיטוריה

התובעת הוכיחה כי לא היה נהוג , כןכמו 

במקום העבודה להציג אישורים רפואיים  

ומשכך אף לא הציגה אישור  , בדבר מחלה

.  רפואי בכל הנוגע לטיפול הפוריות האחרון

ומשכך , לא פנו לקבלת היתרהנתבעים 

.פיטורי התובעת נעשו בניגוד לדין

14345-04-18( א"ת)ש "סע

לילך מורבר-רותם רווח 

(8.6.2020ניתן ביום )
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14345-04-18( א"ת)ש"סע

מורברלילך -רותם רווח 

(8.6.2020ניתן ביום )
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פסק הדין קבע כי התובעת זכאית לפיצוי  
: לפי החוק

בגין אבדן השתכרות בתקופה המוגנת 1.
תוך קיזוז דמי אבטלה ושכר חודש 

.עבודה

לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובניגוד  2.
.  5,000₪לחוק בסך 

לפיצוי בעד תשלומים שלא שולמו  3.
.  במהלך התקופה המוגנת

לפיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי  4.
עבודה ובגין אי הפקדות לקרן פנסיה  

.במועד
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מתי צריך להודיע  
?למעסיק על הריון

26

.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
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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

28
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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

29
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לחודשים  6–פחות מ עובדת שעובדת 
תוכל לקבל סעד מכוח חוק שוויון  

.הזדמנויות בעבודה

30
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בנושא פסיקה
פיטורים בהריון

31
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3165-08-20( א"ת)ח"על

עזרה וביצרון חברה לשיכון  

מדינת ישראל-מ "בע

(2.4.2021ניתן ביום )

32

לחוק עבודת נשים נקבע איסור גורף  ( א)9בסעיף 

אלא אם ניתן היתר  , על פיטורי עובדת בהריון

.  לפיטוריה

לאו , נפסק כי מקום בו מפוטרת עובדת בהיריון

אין  , בהיריוןמהיותהדווקא משיקולים הנובעים 

הממונה חייבת בחובה מוחלטת להתיר את  

. להתירםהיא אף שלא ' רשאית'כי אם , הפיטורים

במקרה כזה יהיו שיקוליה כאלה הקשורים במכלול  

.  יחסי העבודה במקום ובהליכים שהובילו לפיטורים
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3165-08-20( א"ת)ח"על

עזרה וביצרון חברה לשיכון  

מדינת ישראל-מ "בע

(2.4.2021ניתן ביום )

33

הממונה אינה רשאית להתיר את , לפי הפסיקה

הפיטורים אם שוכנעה כי יש קשר בין הפיטורים  

וההיריון והיא רשאית להתיר או לאסור את 

,  אם אין קשר בין הפיטורים וההיריון, הפיטורים

והיא גם רשאית  , בהתחשב במכלול יחסי העבודה

לשקול שיקולים רחבים יותר הקשורים לשוק  

.התעסוקה בכלל
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3165-08-20( א"ת)ח"על

עזרה וביצרון חברה לשיכון  

מדינת ישראל-מ "בע

(2.4.2021ניתן ביום )
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,  במקרה זה הממונה לא שוכנעה כי פיטורי העובדת

הם הפתרון  , בתקופה בה היא מוגנת על פי חוק

היחיד למצב אליו נקלעה המערערת בעקבות משבר  

וקבעה כי מקום בו נודע למערערת על  , הקורונה

היה עליה לעשות מאמצים כנים וסבירים  , ההיריון

.  להמשך העסקתה

הממונה בחנה את הבקשה בשים לב למשך  

העסקת העובדת ולעובדה שיש עובדים בעלי ותק 

תוך שימת לב , נמוך משלה המועסקים בתפקידה

.  לעובדה שהעובדת הייתה בהיריון
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3165-08-20( א"ת)ח"על

עזרה וביצרון חברה לשיכון  

מדינת ישראל-מ "בע

(2.4.2021ניתן ביום )
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ההחלטה כוללת התייחסות לעיקרי הדברים וניכר  

כי התשתית העובדתית שעמדה לנגד הממונה  

עת קיבלה את ההחלטה היא התשתית  

אמנם בהחלטת  . העובדתית הנכונה והרלוונטית

הממונה אין התייחסות ספציפית לאפשרויות  

.  אם הבקשה להיתר הפיטורים תדחה, חלופיות

אך עמדת הממונה מבוססת על הנחה לפיה מרגע  

היה על  , שהעובדת הודיעה למערערת על הריונה

המעסיק לבחון ביתר שאת אם יש חלופות אחרות  

.לפיטורים
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3165-08-20( א"ת)ח"על

עזרה וביצרון חברה לשיכון  

מדינת ישראל-מ "בע

(2.4.2021ניתן ביום )
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גם אם הממונה לא התייחסה לעניין זה במפורש  

בהחלטתה ולא הציגה זאת כנימוק לדחיית  

הדבר מהווה חיזוק  , הבקשה להיתר הפיטורים

למסקנה כי החלטתה סבירה ושקולה וכי אין  

גם אין פסול בכך  , מסיבה זו. מקום להתערב בה

למרות  , שהממונה אסרה על פיטורי העובדת

.הנתונים האישיים של שאר העובדים במחלקתה
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42174-06-16( א"ת)סעש

(  2009)א.ח.ר-אלין מרעי 

(1.4.2021ניתן ביום )מ "בע

37

6י הנתבעת במשך "התובעת הועסקה ע
ימים בתפקיד קופאית וסדרנית 5-חודשים ו

.  מרקט בעיר כפר סבא-בסופר

גילתה התובעת כי היא  2/2015בחודש 
.  בהיריון והודיעה על כך למנהל הנתבעת
דבר הריונה צוין גם בפורום הטלפוני של 

.בו המנהל חבר, עובדי הנתבעת

חשה התובעת ברע ופנתה  23.2.2015ביום 
ימי  3ניתנו לה . לקבלת טיפול רפואי

ועד ליום  24.02.15החל מיום , מחלה
ובמהלך ימים אלה נודע לה כי 26.02.15

.   הנתבעת העסיקה עובדת אחרת תחתיה
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42174-06-16( א"ת)סעש

(  2009)א.ח.ר-אלין מרעי 

(1.4.2021ניתן ביום )מ "בע

38

שבה התובעת , 27.02.2015ביום 
,  הציגה לישראל אישור מחלה, לעבודתה

התנצלה על היעדרותה ואף ציינה כי הדבר  
.  אופייני לתחילת חודשי ההיריון

לא  : "למשמע דבריה השיב לה ישראל
וזימן אותה , "מתאים לי כל הסיפור הזה

שם ציין בפניה כי מחלתה אינה  , למשרדו
מקובלת עליו וכי זה מצטייר כזלזול 

.  בעבודה

כי לאור הריונה צפויים לה עוד  , עוד ציין
וכי יש לעצור זאת מיד , ימי מחלה רבים

כיוון שהנתבעת אינה מתכוונת לקחת עוד 
.סיכונים
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42174-06-16( א"ת)סעש

(  2009)א.ח.ר-אלין מרעי 

(1.4.2021ניתן ביום )מ "בע

39

התובעת התחננה בפני ישראל כי יאפשר  
לה להמשיך בעבודתה ואף הבטיחה כי לא 

אולם הוא הודיע לה נחרצות  , תיעדר שוב
שהיא מפוטרת ואף מסר לה בסיום  

במסגרתו נכתב  , הישיבה מכתב פיטורים
ימים  5כי ניתנת לה הודעה מוקדמת בת 

.5.3.2015עד ליום 
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42174-06-16( א"ת)סעש

(  2009)א.ח.ר-אלין מרעי 

(1.4.2021ניתן ביום )מ "בע

40

ד פסק כי חוק עבודת נשים אינו חל  "ביה
6שכן לא מלאו , על העסקת התובעת

.  חודשים להעסקתה עד לפיטוריה

עוד נפסק כי התובעת פוטרה בהיותה 
,  אשר הנתבעת הייתה מודעת לו, בהריון

אך היא לא פוטרה מחמת הריונה כי אם  
.  נוכח תפקודה הלקוי

לפיכך נדחו כל תביעות התובעת לפי חוק 
עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות 

;  בעבודה

הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בגין  
, 6,000₪פיטורים בהיעדר שימוע בסך 

בהם חויבה התובעת בגין  ₪ 150בקיזוז 
.הפרשי תשלום בגין שעות עבודה
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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 

41
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ומה לגבי ההפרשות  
?לפנסיה בתקופה זו

42

עובדת הזכאית לדמי לידה אשר נהגו לשלם 

לביטוח מנהלים / תשלומים לקרן פנסיה

ימשיך המעסיק לשלם תשלומים בעד  

התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה ובלבד  

שהעובדת שילמה את חלקה להבטחת 

בהתאם לשכר העבודה והשיעורים  , הזכויות

כאילו המשיכה , שקדמו לחופשת הלידה

(.לחוק עבודת נשים7סעיף ). לעבוד

כי החובה חלה על מעסיק , חשוב לציין

6לפחות שהעובדת הועסקה אצלו

.  לפני תחילת ההיריוןחודשים



TREY
research

אז רגע לפני החזרה  
?לעבודה מה עושים

43
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משווים בין ההסכם 
לתלוש

44

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)

45

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

46

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

.מהלידה

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

.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 כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו 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  , איחרו במועד מסירת ההצהרה3.
.  ימים לאחר מסירתה21תחול 

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
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האם ניתן לפטר עובדת  
?שחזרה מחופשת לידה

51
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ת שחזרו מתקופת  /לפטר עובדאסור

ימים לאחר תום  60לידה והורות בתקופה של 
.התקופה

52
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לתת הודעה מוקדמת לפיטורים  אסור

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

אלא בהיתר מהממונה על עבודת  , וההורות
.נשים

53



TREY
research

,  ימים לפחות14מעסיק שהוציא עובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של . א
60במניין ת"החללא תבוא תקופת , הימים המוגנים60-שחלה כולה או חלקה ב

.  הימים

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

.  ימים מתום תקופת הלידה וההורות או ההיעדרות60להיעדרות כאמור ובלבד שחלפו 

.ואילך24.12.2020הוראה זו חלה החל מיום . ג
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לחוק עבודת נשים  62נוסף תיקון 24.12.2020בזמן הקורונה ביום 
:  לפיה( הוראת שעה)
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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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24.6.2021יום עיון 
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