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 זכויות הורות

 מטרה .1

 להגדיר את זכויות ההורות של עובדי התאגיד.מטרת נוהל זה 

 . הגדרות2

"הורה לילד": עובד או עובדת לרבות הורה מאמץ והורה במשפחת אומנה או מי שיש לו חובה אחרת מן 

 הדין לספק צרכיו של ילד;

ו יום את זכות ההורות שלו , יודגש כי שני ההורים לא יוכלו לנצל את "הורה עובד": הורה המנצל באות

 אותה זכות הורות באותו יום;

 שיטה. 3

 שעת הורות 3.1

הורה עובד זכאי להיעדר מעבודתו, עד חלוף שנה אחת מיום הלידה או מיום  3.1.1

הוא מועסק שש שעות   בו  יום  בכל  האימוץ, שעה אחת שתיקרא שעת הורות

   מועסק  מועסק במשרה מלאה ובין אם הוא  הוא  אם  , ביןרצופות לפחות

להיות בהמשך אחד או בשני   שעת ההיעדרות יכולה )חלקית  במשרה

אין לחייב את חשבון חופשתו של העובד או משכורתו עקב  המשכים(.

 );היעדרויות אלו

, ימי צום , ימי מועדביום עבודה מקוצר שהוא בן שש שעות לפחות )בערבי חג 3.1.2

 3.1.1בסעיף כד' עפ"י הפירוט שיפורסם מידי שנה בתאגיד(, זכאי עובד כאמור ו

 לעיל לקיצור נוסף של שעה.

 שעות עבודה להורים 3.2

 , יחולו לגבי המקרים הבאים:(3.2) שעות העבודה המפורטות בסעף זה 3.2.1

 .שנים 12-הורה לילד יחיד הנמצא בביתו, ואשר גילו נמוך מ 3.2.1.1

 12הנמצאים בביתו, כאשר לפחות שניים מהילדים מתחת לגיל הורה לשני ילדים לפחות  3.2.1.2

 .שנים

 .שנים 8-הורה לשני ילדים לפחות הנמצאים בביתו, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ 3.2.1.3

 .שנים 18הנמצא בביתו, ויתר ילדיו מעל גיל  12הורה לילד מתחת לגיל  3.2.1.4

 לעיל הן: 3.2.1בסעיף שעות העבודה במקרים המפורטים  3.2.2

   שעות. 8יועסק בכל יום  בשבוע, מועסק חמישה ימיםהורה כנ"ל ה 3.2.2.1

 ולם:א 3.2.2.2

בחלק מימי העבודה  15:35במקום בשעה  15:05הוא יוכל לסיים את עבודתו בשעה  3.2.2.2.1

בתנאי שישלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית שלו בימים האחרים של 

 .בתיאום עם הממונה הישיר אותו שבוע;

י לפי צורכי העבודה, יוכל לבקש כי שעות עובד כנ"ל שיידרש לעבוד ביום שיש 3.2.2.2.2

העבודה באותו יום יחושבו להשלמת השעות החסרות בגין הימים בהם סיים את 

 עבודתו מוקדם כאמור לעיל;
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ידי מנהל היחידה, בהתאם לצורכי -שעות תחילת העבודה של עובד וסיומו נקבעות על 3.2.2.3

 ;העבודה

בד במשרה חלקית ולא על עובד הזכאי פי פסקה זו אינו חל על עו-קיצור שעות העבודה על 3.2.2.4

 לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.

 תשלום על ביצוע שעות עודפות 3.3

הורה עובד, כאמור, הנדרש לעבוד לפי שעות עבודה רגילות, ולאור צורכי העבודה, תיחשב  3.3.1

 .העסקתו בשעות העודפות על האמור בפסקאות הנ"ל כהעסקה בשעות נוספות

 היה זכאי ליום עבודה מקוצר, גם אם בן או בת זוגה אינו/ה עובד/ת;י - ד גיל שנה לגבי הורה לילד ע 3.4

, הזכות 3.2סעיף  פי-לצורך ניצול הזכות ליום עבודה מקוצר על - לגבי הורה לילד מעל גיל שנה 3.5

)עפ"י  .15:30תינתן לעובד/ת שבן או בת זוגו אינו/ה מסיים/ת את עבודתו/ה לפני השעה 

 הצהרת העובד(. 

 

 מימוש הזכות ליום עבודה מקוצר 3.6

הורה לילד המבקש להשתמש בזכות ליום עבודה מקוצר באופן קבוע בכל ימות השבוע,  3.6.1

לאגף ימלא הצהרה חתומה כדין בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס וימסור 

 משאבי אנוש.

הורה לילד המבקש להשתמש בזכותו ליום עבודה מקוצר בימים מסוימים בשבוע, באופן  3.6.2

יצהיר על ימי העבודה בהם  -שבו בן או בת הזוג ישתמשו בזכות זו לגבי ימי השבוע הנותרים 

הוא רוצה לנצל את הזכות, וכן על כך שאינו משתמש או לא ישתמש בזכות בימים אלה 

תומה כדין, בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס בשבוע. העובד ימלא הצהרה ח

 לאגף משאבי אנוש.וימסור 

 תוספת מעונות 3.7

בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או   תשולם מעונות תוספת 3.7.1

 .מי שטרם מלאו לו חמש שנים -בהשגחה אחרת. לצורך פסקה זו "ילד" 
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 :הזכאים לתוספת מעונות הינם 3.7.2

 .5ד גיל אם עובדת לילד ע 3.7.2.1

אב גרוש יהיה זכאי לתוספת מעונות עבור ילדיו לפי פסקה זו הגם שילדיו לא  3.7.2.2

ידי בית משפט/בית -בחזקתו הבלעדית, אם הוא משלם מזונות ובהסכם שאושר על

הדין או בפסק דין שניתן נקבעו זמני שהות של הילד אצלו ועומד באחד מהתנאים 

 :הבאים

   נה או במגזר ציבורי, וזאת אף אם אם ילדיו אינה מועסקת בשירות המדי 3.7.2.2.1

 .עסיקה משתתף בעלות החזקתו של הילד במעוןמ 

 אם ילדיו מועסקת בשירות המדינה או במגזר הציבורי ומעבירה אליו את  3.7.2.2.2

 .זכאותה לתוספת מעונות בכפוף להצהרה 

 אב גרוש שקיבל תוספת מעונות לפני גירושיו, ימשיך לקבל את תוספת  3.7.2.2.3

      ילדיו אינה עובדת מדינה או במגזר הציבורי, או המעונות כל עוד אם 

 לעיל. 3.7.2.2.2סעיף בהתקיים האמור ב

 .על העובד למלא טופס בקשה לתוספת מעונות לאב גרוש

זוגו עובדים כ"שכירים" או  אם בן או בת  ,תמעונו עובד יהיה זכאי לתוספת       3.7.2.3

ובין אם לאו.  מעונות ות לתוספתכ"עצמאיים", בין אם במקום עבודתם נהוגה זכ

גם בתקופה שבה בן או בת הזוג  מעונות למרות האמור לעיל, עובד יהיה זכאי לתוספת

  .שלו זכאי/ת לדמי אבטלה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים

התוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבור שני ילדים, וללא צורך להמציא קבלות על  3.7.3

 ת;שהייתם במעונו

לעיל זכאים למשכורת  3.7.2בסעיף התוספת תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדים כמפורט  3.7.4

במימון המעסיק. כך למשל התוספת לא תשולם בגין תקופות בהן ישנה זכאות לדמי לידה 

, או לגבי תקופות בהן העובדים 1995-לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

; המשך התוספת תשולם לעובד/ת שבן/ת זוגו איבד/ה את שוהים בחופשה ללא משכורת

מקום עבודתו/ה במשך כל תקופת הזכאות לדמי אבטלה של בן/ת הזוג, בכפוף לכך שתקופה 

 זו לא תעלה על שישה חודשים;

 תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות משרתם; יקבלועובדים במשרה חלקית  3.7.5

ר והסכמי עבודה ויפורסם על ידי החשב הכללי שיעור התוספת יקבע על ידי הממונה על השכ 3.7.6

 במשרד האוצר;

 אחריות . 4

 העובדים הרלוונטיים להעביר טופס + אישורים כנדרש למשאבי אנושאחריות 

 הזנת הזכאות ביחידת משאבי אנוש ויחידת השכר

 מסמכים ישימים .5

 בקשה להחזר מעונות טופס

 

 תאריך חתימה שם 

   מינהל ומשאבי אנושלסמנכ"ל  -ינון אהרוני הכין

   מנכ"לית –תניב רופא  אישרה


