
סייעות אישיות

שכר ותנאי העסקה
משאבי אנוש' מח

מועצה מקומית אורנית



, סייעת יקרה
. להלן חוברת ובה מידע על תפקידך כסייעת גן ילדים במועצה

אני מלאת תקווה כי החוברת תעזור לך להבין את זכויותיך וחובותיך  
.בתפקידך ובמועצה

על כן חוברת מידע זו  –עשינו מאמץ לדייק אולם טעויות תמיד אפשריות 
. או להוראות החוק/אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו

חשוב לשים לב כי הוראות החוק והסכמים קיבוציים עשויים  , כמו כן
.להשתנות ולהתעדכן מעת לעת

מאחלת לך עבודה נעימה ומספקת
קרן ענבר

מנהלת משאבי אנוש



סייעות אישיות
או בחינוך המיוחד מקבלים תמיכה מסוג עם הצרכים המיוחדים הלומדים בחינוך הרגילחלק מהתלמידים

זכותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרות . לצורכיהם הייחודיםסייעת כחלק מהמענה הכולל
.1988-ח"תשמ, חוק חינוך מיוחדאלה מעוגנת ב

וקבוצתיתפרטניתעבודהעלמבוססותהמיוחדהחינוךבמסגרותבתלמידיםוהטיפולהחינוך,ההוראהשיטות
הם,בכללםוהסייעת,התמיכהשירותי.ולצרכיוהתלמידשלליכולתוהמותאמתטיפוליתחינוכיתתוכניתועל

שלהיחידניתהחינוכיתבתוכניתהנקבעיםהחינוכייםוהיעדיםהמטרותלהשגתהננקטיםמהאמצעיםחלק
.ולימודיתחברתית,תפקודיתמבחינהקידומולשםהתלמיד

המיוחדהחינוךובכיתותהמיוחדהחינוךבמסגרותהכיתהכללאתמלווההמיוחדהחינוךבמסגרותהסייעת

.מועסקתהיאשבוהחינוכיהמוסדמצוותנפרדבלתיחלקוהיא,רגיליםספרבבתי

לבצעכדיבסייעותהמוסדשלהמקצועיהחינוכיהצוותאתלתגברצורךישהמיוחדהחינוךממסגרותבחלק

זכאים,השילובבתוכניתהנמצאיםמורכבותמוגבלויותעםמסוימיםתלמידים.הנדרשותהמשימותמכלולאת

.סייעתשללתמיכה

.זאתמחייבתשלוהתפקודרמתכינמצאאםלתלמידניתנתוהיא,הכוללהתמיכהממערךחלקהיאזוסייעת

ימיבכלוכןהלימודיםשנתבמהלךהחינוכיבמוסדהמתקיימיםהלימודיםימיבכלמועסקותהסייעות

.החגיםובחופשותהקיץבחופשתהחינוכיהמוסדשלההפעלה

http://meyda.education.gov.il/files/hnmheb/hokhinuchmyochad.doc
https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/educational-frames/individual-programs


תפקידי הסייעת
סיוע ברובד הכיתה , סיוע ברובד התלמיד הבודד: בשלושה רבדיםבאים לידי ביטוישל הסייעת במסגרת החינוכיתתפקידיה

מבוססים על המדיניות החינוכית והטיפולית של  הדגשים הספציפיים של תפקידי הסייעת. וסיוע ברובד בית הספר בכללותו
.בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה, המסגרת שהיא מועסקת בה

פירוט תפקידיה של הסייעת
.בעת ובעונה אחת, הסייעת מסייעת באורח שוטף לתלמיד אחד או לשני תלמידים לכל היותר✓
.באכילה ובהלבשה, בשימוש בשירותים, הגשת עזרה פיזית לתלמידים המתקשים בניידות וזקוקים לעזרה במעברים✓

סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמידים
.בהקניית מיומנויות לתלמידים ובתרגולןסיוע לצוות ההוראה✓
.ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים במסגרת החינוכית בשעות הלימודים ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו✓
.סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים✓
.מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר✓
.לניקיון סביבתו ולשלומו, דאגה לניקיונו האישי של התלמיד✓
.טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בזמן הפעילות בחצר ובכיתה ובזמן פעילויות המתקיימות מחוץ לבית הספר✓
להסעות בתום יום הלימודים ודאגה  ליווי התלמידים,קבלת התלמידים בבואם למסגרת החינוכית והבאתם לכיתות✓

.לעלייתם הבטוחה לרכב
.מעורבות בחיי בית הספר או הגן✓
.עזרה למורה או לגננת בכיתה בהכנת החומר ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה✓

(משלבת/אישית)סייעת צמודה 



?כיצד מתנהל הקשר בין ההורים לסייעת
את תוכנית  שמתכללתוהיא , מחנכת הכיתה או מנהלת הגן היא איש הצוות המוביל

.  חשוב שההורים ייפגשו במהלך השנה עם כל הצוות החינוכי. השילוב של התלמיד
עם זאת יש . מדיניות משרד החינוך תומכת בקשר עם הצוות החינוכי ובכללו הסייעת

חשיבות רבה לנהל את השיח באופן מיטבי ולשמור על גבולות שיח שיתאימו לכל 
ועל כן , הסייעת מועסקת על ידי הרשות המקומית. סייעת-מורה-הצדדים הורים

.הנהלים לשיח צריכים להיבנות בשיתוף עם הרשות המקומית והמסגרת החינוכית

?כולל טיול שנתי, ספריים-האם סייעת אישית חייבת ללוות תלמיד בטיולים בית
הסייעת עצמה אינה מחויבת לצאת לטיול של  , התלמיד זכאי לליווי של איש צוות

הרשות המקומית ומנהל המסגרת החינוכית יפעלו למציאת איש צוות  . כמה ימים
.מתאים לליווי בטיול

?האם זה חוקי שסייעת אישית עוזרת לתלמידים אחרים מסל השעות של התלמיד
אם הצוות החינוכי . סייעת השילוב מיועדת ללוות את התלמיד במסגרת החינוכית

חושב שליווי של תלמידים נוספים תורם לשילוב התלמיד בכיתה ואינו פוגע 
.ניתן להיעזר בסייעת לפעולות נוספות, בתפקודו

https://parents.education.gov.il/prhnet/
https://parents.education.gov.il/prhnet/
https://parents.education.gov.il/prhnet/


לגננותסייעותטווח דרגות ל 

6-8טווח דרגות 

.תקופת ההמתנה לקידום בין הדרגות היא שנתיים

.שנים ובהמלצת מנהלת פרט3תקופת ההמתנה לקידום לדרגה האישית היא 

?ה באותו מוסד לימודים /האם ניתן לשנות שיבוץ של סייעת לילד
י התאמה "מחלקת פרט והגורמים המקצועיים עושים כמיטב יכולתם לשבץ את הסייעת עפ

ה וכן משתדלים להתחשב ככל הניתן בבקשות הסייעת אך  /ה אליו היא צמוד/לילדמירבית
.במקרים חריגים יש צורך בשינוי והדבר יתואם מול כל הגורמים ובשיתוף מלא של הסייעת

https://parents.education.gov.il/prhnet/


.באותה כיתת לימוד בעת ובעונה אחת, הסייעות הרפואיות מסייעות באורח שוטף לתלמיד אחד
או השגחה  /הסייעות הרפואיות מהוות את זרועם הארוכה של ההורים בביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו

.למניעת מצבי סיכון בתלמיד בעל צרכים רפואיים ייחודיים בעת שהותו במוסד החינוכי

מרכיבי התפקיד
״מתן48/09הבריאותמשרדמנכ״ללחוזרבהתאםסיכוןלמניעתהשגחהאו/ומוגדרותטיפוליותפעולותביצוע✓

.טיפוליות״פעולותלביצועאישילמלווהאישור
.הוריועםובתיאוםמחלתומהות,לגילוובהתאם,הרפואיהגורםבשיתוף,טיפוליתלעצמאותהתלמידעידוד✓
במוסדמוסמכתאחותבידילימודיםשנתכללקראתהרפואיתהסייעתשלייעודיתהדרכה-הנדרשתההדרכה✓

הבריאותמשרדמנכ״ללחוזרבהתאםרפואיטיפולהמטופלמקבלבוהבריאותמשרדידיעלומוכרמורשהרפואי
.בפועלהעסקתהתחילתטרם,המסמיךהרפואיהמוסדידיעלחתוםאישורוהמצאת,הנ״ל48/09

סייעת רפואית



סייעת רפואיתסייעת צמודה

מנהלימנהלידירוג

8-68-6מתח דרגות

לפי שעות עבודהלפי שעות עבודהמשרהאחוזי

ש"ש36עדש"ש30-ש ל"ש5נע בין עבודהשעות
(שעות ביום6ימים בשבוע עד 6)

(ינוצלו בחופשת הקיץ)22(ינוצלו בחופשת הקיץ)22ימי חופשה בשנה' מס

זכאיתזכאיתסייעות 10%תוספת 

תשלום שכר נוסף 
בגין עבודה בחופשות

אין זכאות  
למעט שכר רגיל

אין זכאות  
למעט שכר רגיל

ה/בקייטנה ובצמוד לילדה/בקייטנה ובצמוד לילדעבודה בחודש יולי

ניצול חופשה שנתיתניצול חופשה שנתיתחודש אוגוסט

ה/בקייטנה ובצמוד לילדה/בקייטנה ובצמוד לילדעבודה בפגרות החגים

אין זכאותאין זכאותקביעות

תנאי שכר לסייעות צמודות ורפואיות

פיעלבתפקידלהעסיקךניתןהחינוכיתבמסגרתאינוחונכתאתאותושהתלמידבעת-החגיםבפגרותעבודה:הערה
.פיזיתאו/וכפייםעבודתשהיאבעבודהולמעט,החינוךבתחוםלהעסקהעדיפותמתןתוךהמקומיתהרשותהחלטת



:אופן התנהלות ודגשים
ל "באפליקציה וכנ/י דיווח טלפוני"עליך לדווח נוכחות ע, בוקר08:00ס לא יאוחר מהשעה "בי/עם הגעתך לגן

.   בסיום יום העבודה
החתמה שאינה במסגרת העבודה  -שימו לב !  ל לגבי היציאה"ס או לגן וכנ"אין לחתום לפני הכניסה לבי
מהווה הפרת דין משמעתית

ה לאורך שעות היום בהתאם לתוכנית האישית של /יש ללוות אותו, ס או בגן"ה בכניסה לבי/עם קבלת הילד
(.י היועצת האחראית על הסייעות או המורה או הגננת"התוכנית תועבר אליך בתחילת שנה ע)ה /כל ילד

.ה גם בהפסקות/עליך ללוות את הילד
.מנהלת פרט/יועצת/לגננת/בכל שאלה והתלבטות בנושא מקצועי יש לפנות למורה

.האישילבטחונוולדאוג ( במידה ויש כזו)ה להסעה /בסוף היום יש ללוות את הילד
ח העבודה בהתאם להוראות שקבלתן ממשאבי "בסוף כל חודש יש להיכנס לאתר האינטרנט ולאשר את דו

.  אנוש
.יש להקפיד ולוודא שהדוח מלא ותקין ועודכנו בו התייחסות להיעדרות מסיבת מחלה וכדומה

.לא תהיה אפשרות לתקן את הדוח–לאחר מועד זה . בכל חודש5את הדוח יש לסגור עד לתאריך 

עבודהמיוםהיעדרות
תצליחולאבמידה,היעדרותהלימימקוםממלאתולמצואלנסותהסייעתבאחריות,היעדרותשלבמקרה

.ברשותלממונהבעצמהלהודיעבאחריותה

עבודהיוםהחלפת
.הנוכחותבדוחביטוילידיותבואפרטמנהלתבאישורתתאפשר

התקןלשעותמעברבשעותעבודה
.לעבודעליךאותןהרגילותלשעותמעברשעותבגיןתשלוםלצורךפרטמנהלתמאתומראשמיוחדאישורנדרש



טבלת פיצוי בגין 
חלקיות משרה

הזכאות להגדלת שיעור משרה  
:מתקיימת בתנאים המצטברים הבאים

אין אפשרות למועצה להעסיקך   . א
.בתפקידמלאהבמשרה

ביטוח / זו הכנסתך היחידה מעבודה . ב
.לאומי



ת/לעובדהודעהחוק
,בכתבהודעההראשוןעבודתךמיוםיום30תוךלךלמסורה/המעסיקעל,לחוקבהתאםהעסקהתנאי

תחילתתאריך,האישייםופרטייךה/המעסיקזהות:מפורטיםבהודעה.עבודתךתנאייפורטובה
תשלוםומועדיהעבודהשכר,עליךהממונהשלתפקידואושמוציון,תפקידךעיקריתיאור,העבודה

המנוחהיום,הרגילהעבודהשבועאוהרגילהעבודהיוםאורך,המשכורתמשולמתלפיוהבסיס,השכר
.סוציאלייםתנאיםעבורהתשלומיםוסוגיהשבועי

השכרתלוש
וימיהחופשהימימספר,העבודהשעות,ותק,העסקהתחילתתאריך:היתרבין,יפורטוהשכרבתלוש

השעותמספר,וחודשישעתימינימוםשכר,הרגילשכרך,החודשבאותוושנותרושנוצלוהמחלה
תוספות,לךששולמומחלהודמיחופשהדמי,ההבראהדמיפירוט,בגינןוהשכרשעבדתהנוספות

.סוציאלייםתנאיםעבורוהפרשותמהשכרניכוייםפירוט,ששולמונוספות
מסבסניףמסתיאוםלבצענדרשתהנך,מקורותממספרנובעתהכנסתךאם-משכרמסניכויתיאום

.א"מש'למחולהעבירו,מגוריךלמקוםהקרובההכנסה

תנאי שכר ועבודה לסייעות אישיות ורפואיות



טלפוןקצובת
.משרתךלהיקףבהתאםמשולמתזוקצובה.טלפוןלקצובתזכאיתהנךחודשמידי

מקצועיותק
ותקופתקודמיםעבודהממקומותאישוריםסמךעללעבודהקבלהבעתמחושבמקצועיותק

.צבאישירות
הניתןהמקסימליהותק,המנהליבדירוג-המוכרותהותקשנותלמספרתקרהקיימת:הערה

.לאומי/הצבאיהשירותתקופתועודבלבדציבורייםממקומותעבודהותקשנות10עדהינולהכרה

פנסיה
שלוהןהעובדתשלהןהפרשותבאמצעותהמתבצעפנסיונילביטוחזכאיתעובדתכל

שלהברוטולפימחושבותלביטוחהחובההפרשות.העובדתשלהפנסיונילביטוחה/המעסיק
ינוהלובוהכספיםיופרשואליוהספציפיהגוףאתלבחורזכותולעובדת,העובדתשלהבסיסשכר

.הביטוח

השתלמותקרן
.העובדבחירתי"ועפמלאהעבודהשנתבתוםהשתלמותלקרןזכאיתעובדתכל

מעונותתוספת
.5לגילמתחתלילדיםאםהנךאם"מעונותתוספת"לתשלוםזכאיתהנך



החזר הוצאות נסיעה  
את זכאית להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום בו היית עשויה להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע  

.  בין אם את משתמשת בתחבורה ציבורית ובין אם את משתמשת ברכב פרטי, למקום העבודה
;  תקבלי את מחירו המלא-" חופשי חודשי"אם יש בקו הנסיעה אפשרות לעשות שימוש בכרטיס 

.  יחושב לפי עלותם של עשרים ימי נסיעה בחודש, על משרה מלאה, ההחזר–אם אין 

דמי הבראה  
התנאי.משרתםולהיקףלוותקבהתאם,שנהבכלהבראהדמילתשלוםזכאיםבמשקהעובדיםכל

אחתעבודהשנתהשלמתלאחר)אחתעבודהשנתהשלמתהואהבראהדמילתשלוםלזכאותהיחידי
.יוניבחודשהואהתשלוםכללבדרך(הראשונההשנהחלקיעבורגם,בדיעבדהבראהדמיישולמו

,  מספר ימי ההבראה להם עובדת זכאית. .ליום הבראה₪ 427הבראה בסך של לקצובתאת זכאית 
:משתנה בהתאם לוותק העובדת ועומד על

ימי ההבראה להם זכאית העובדתשנות עבודה

1-109

11-1510

16-1911

20-2412

13ואילך25

ביגודקצובת
.משרתךלהיקףבהתאםמשולמתזוקצובה.יוליבשכרמשולמתמידי



מחלהבגיןמהעבודהלהיעדרהזכאות
.משרתהלהיקףבהתאםבשנהמחלהימי30-לזכאיתעובדתכל✓
עלמרופאאישורלהמציאחייבת,ממושכתמחלהעקבהיעדרותלאחר,לעבודההחוזרתעובדת✓

.לעבודהלחזורכשירותה
:הבאיםהכלליםלפי,מחלהבגיןמהעבודהלהיעדרזכאיתאת✓
.הראשוןהמחלהמיוםהחל,המחלהימיבעבורמלאלתשלוםזכאיתאת✓
.ושנהשנהבכלמחלהימיחודשעדלנצליכולהאת✓
.הימיםמכסתעלמגבלהללא,שלךהמחלהימיכלאתלצבוריכולהאת✓
בתנוספתמחלהלחופשתזכאיתאת,זכאיתאתלהםהמחלהלימימעברנמשכתמחלתךאם✓

יותרולאבלבד50%שלבשיעוריהיואלהימיםעבורהמחלהדמיכאשר,ותקשנתלכלשבועיים
.ברצףחודשים6-מ
.חוליםקופתמרופאמחלהתעודתלהציגעליך,מחלהימיעבורשכרלקבלכדי✓

?זוגבן/הוריםמחלתאוילדמחלתבשללהיעדררשאיתעובדתהאם
עלבשנהמחלהימי8עדלנצלזכאית12גילעדאחדילדאו8גילעדילדיםלשניאם✓

ימי30מתוךהינםילדמחלתבגיןההיעדרותימי.ה/ילדמחלתבגיןמעבודתההיעדרותה
.נוספיםמחלהכימיולאהאםלזכותהעומדיםהמחלה

החולה18גילעדבילדטיפולעבורמחלהימי90-וילדמחלתימי16-לזכותהוריתחדלאם✓
.ממארתבמחלה

בעזרתתלויהואאםזוגךבבןממושכתבמחלהטיפוללצורךמחלהימי30עדלנצלניתן,כןכמו✓
אישורברשותךוישלסיועזקוקים,65גילמעלהםאםבהורייךטיפולעבורימים6ועדהזולת

.כךעלמרופא



אישורללאמחלה
.(השנתיתהמחלהימימכסתמתוךהנגזרת)ימיםהצהרהימי

.רפואיתתעודהדורשתאינהאשרמחלהמפאתלהיעדרותימים4בתמכסהלרשותך
בשנהמפעמייםיותרלאלמימושוניתןרצופיםיומייםעדהיעדרותמחייבההצהרהימיניצולאופן

.(דצמברעדמינואר)קלנדרית

עבודהתאונת
.אנושלמשאביאוי"גנלמנהלתלדווחעליך,עבודהבתאונתחלילהונפגעתבמקרה

תאונותלמחלקתלהגישעליךהטופסאת.בעבודהלנפגעראשונהעזרהל"ב250טופסלךנפיק
לנפגערפואיתתעודה"וטיפולקבלתלצורךמשתייכתהנךאליההחוליםקופתשלעבודה

."בעבודה
פגיעהדמילתשלוםתביעה"211טופסלמלאעליך,לאומילביטוחתביעהלהגישמנתעל

בצירוףחתוםולהגישלמלאישהתביעהטופסאת.לאומילביטוחהמוסדבאתרשנמצא"בעבודה
.טיפוללהמשךאנושמשאבי'למחהמקורייםהרפואייםהאישורים

הקיץבחודשישכר
,בשנהעבודהחודשי12עבורלתשלוםזכאיתאת,עבודהשנותמחמשיותרשלותקצברתאם

.במהלכובפועלעבדתלאאםגם,אוגוסטחודשלרבות
למעט,הקיץבמהלךפקידותבעבודותולסייעלהתייצבאותךלחייביכולההמועצה,זאתעםיחד

.זכאיתאתלהםהחופשהימי22במהלך



שנתיתחופשה
חופשהימי22שלבסך,משרתהלאחוזייחסיבאופן,בתשלוםשנתיתלחופשהזכאיתעובדתכל

.(אוגוסט-יוליחודשים)הקיץחופשתבמהלךלקחתישאותם

;נוהגאוהסכם,חוקפיעלבהםעובדיםשאיןחגימילחשבאיןהחופשהימיבגדר!חשוב
לפיטוריםמוקדמתהודעהימיוכןמילואיםשירות;לידהחופשתימי;השבתהאושביתהימי

.הקיבוציההסכםאו/וחוקפיעלכנדרש

דמילמעט,רגילשכרלתשלוםזכאיתאתהחופשהימיבמהלך:חופשהימיעבורהתשלום
אתאותוהרגיללשכרזההיהיהבחופשההשכר,חודשיבסיסעלמשולםששכרךכיוון.נסיעה

.עבודהבזמןמקבלת

?בכסףחופשהימילהמיראפשרהאם
לפדותחייבה/המעסיק,השנתיתהחופשהלימיזכאותךאתשניצלתלפנילעבודהפסקתאם

.ניצלתשטרםהחופשהימימספראתבכסף



המועדוחולחג,חגבערבי
הגניםבקייטנותעבודהלמעטבשכרחופשהשלימיםהםאלהימיםולפיכךסגורס"בי/הגן
.והחגיםהגדולהחופששלס"ובי

בחירהימי
.אוגוסטו/אוביולילנצלםוניתןבחוקקבועיםימיםשהם,בחירהלימיזכאיתאת
.בחירהימי3-לזכאיתאת,ברשותומעלהשנים5שלותקבעלתאתאם
.בחירהימי2-לזכאיתאת,ברשותשנים5-מפחותשלותקבעלתאתאם

השנתיתהחופשהמימיחלקשאינןבשכרמיוחדותחופשות

.סיום מוקדם ומחושב כיום עבודה רגיל-ס "בי/יום תחפושות של הילדים בגן

משפחות שכולות זכאים להיעדר  . י חוק"עפ12:30עבודה עד השעה -ל "יום הזיכרון לחללי צה
(.יש לציין במערכת דוח נוכחות ממוחשבת משפחה שכולה)ביום זה ויום זה יחשב כיום עבודה 



אבלימי
7עדאבלימיבשלמעבודתךלהיעדרזכאיתאת,ומעלהחודשיםשלושהשלותקבעלתאתאם

מבליוזאת,ואחיותאחים,זוג-בן,ילדים,הוריםפטירתשלחלילהבמקרה,נוהגאודתמטעמיימים
.חופשתךמימיאומשכרךהאבלימיאתלנכות

חתונה
להודיעעלייך.ה/המעסיקחשבוןעל,נישואיהלרגלימים3העבודהמןלהיעדררשאיתעובדת✓

.מראשימיםשבוע,י"גנלמנהלתכךעל
.הכלולותטקסביוםה/המעסיקחשבוןעללהיעדררשאיתבתה/בנהאתהמחתנתעובדת✓

.מראשימים14,ה/למעסיקכךעללהודיעעלייך

חודש יולי  
. שבועות ותקבלנה שכר עבודה עבור חודש מלא3בחודש יולי הסייעות תעבודנה בקייטנה ✓
.  הלימודים במהלך כל חודש יולי-בגני החינוך המיוחד ✓
.  באוגוסט3הלימודים עד -גני תקשורת ✓
.י הצורך ובאישור מנהלת פרט"ניתנת האפשרות לעבודה מעבר למצוין בטבלה אך עפ✓

חודש אוגוסט
.חודשים אך לרוב חודש אוגוסט הינו חודש בו ינוצלו ימי חופשה שנתית12עבודת הסייעות הינה 



בהריוןבדיקותלצורךהיעדרות
מעבודתךלהיעדרזכאיתאת,ביוםשעות4מעל,(עבודהימי5)מלאעבודהשבועעובדתאתאם

בשכרךפגיעהללא,להריוןהקשורותרפואיותבדיקותלצורך,ההריוןבמהלךשעות40עדבתשלום
.רפואילאישורובכפוף

.בדיקותלצורךשעות20עדבתשלוםלהיעדרזכאיתאת,ביוםשעות4-מפחותעובדתאתאם

הריוןשמירתבשלהיעדרות
זכאיתאת,הבריאותימצבךבגלליום30מעלמעבודתךלהיעדרנאלצתאתהריונךבמהלךאם

,מיוחדטופסלהגישצריך,זוגמלהלקבלכדי)לאומילביטוחמהמוסדהריוןשמירתגמלתלקבל
כלבעדלאומילביטוחמהמוסדגמלהלקבלזכאיתאת,כןכמו.(ה/מעסיקואישוררפואיאישור

.היריוןבשמירתהייתבהםלפחותרצופיםימים14שלנוספתתקופה
הריוןבשמירתהייתבההתקופהעבורמשלםאיננולאומילביטוחהמוסדכלשהימסיבהאם

.כאלולךנצברואם,מחלהדמילקבלזכאיתאת,(ימים30-מפחותנעדרתאם,למשל)

?הריונךעלה/למעסיקלהודיעעלייךמתי
,משמע)להריוןהחמישיבחודשהמאוחרלכלהריונהעלה/למעסיקלהודיעצריכהבהריוןעובדת

.(החמישיהחודשבמהלךגםלהודיעניתן
ולאחרבהסכמתךאלא,נוספותשעותשלבמסגרתלהעסיקךאיסורחל.החמישימהחודשהחל

.מרופאאישורהצגת



לידהחופשת
המשוערהמועדלפנישבועות7אותהלהתחילניתן.שבועות14בתהיאבתשלוםלידהחופשת

.הלידהבמועדאו,מכךפחותאוללידה
.הלאומילביטוחהמוסדידיעלהמשולמים,לידהלדמיזכאיתאת3,הלידהחופשתבמהלך

.לידהבחופשתהואאףמזכה10גילעדילדשלאימוץ

לידהחופשתהארכת
הלידהמיוםשנהעדהלידהחופשתאתלהאריךרשאיתאת,בתשלוםהלידהלחופשתבנוסף

תוך,תשלוםללא,להיעדרבדעתךכיהרשותלהנהלתלהודיעעלייך.(ת"חל-תשלוםללאחופשה)
.לעבודהשובךעלמראשימים14להודיעעלייך,כןכמו.החופשהמשךציון

לאבותלידהחופשת
-במקומךהחופשהיתרתאתלנצליכולזוגךבןיכול,הלידהלחופשתהראשוניםהשבועות6לאחר

.לעבודהוחוזרתהחופשהיתרתעלמוותרתשאתבכתבמודיעהאתאם

הלידהחופשתסיוםלאחרביוםשעהלהיעדרהזכאות
הןבויוםבכל,שלמהשנהלמשך"הנקהשעת"לזכאיותמקומיותברשויותהעובדותסייעות

.זאתשעהלנצלתוכלילא,שעות6-מפחותמועסקתאתבוביום,משמע.שעות6לפחותמועסקות
.לאאומיניקהאתאםלשאלהקשרללא,להזכאיתאת,"הנקהשעת"כמוכרתזוששעהלמרות



פוריותטיפולי
,הצבוריםהמחלהימימכסתחשבוןעל,מהעבודהלהיעדררשאיתהינךפוריותטיפולילצורך
:כדלקמן,בשנהטיפוליותסדרות4למשך

.בשבועימים5עובדתאתאם-סדרהלכלימים6
.בשבועימים6עובדתאתאם-סדרהלכלימים20

?הפלהבשללהיעדרותהעובדתזכאיתהאם
באישורשבועות6עדלהאריכהשניתן,שבועבתלהיעדרותזכאיתאתהפלהשלבמקרה

.שלךהצבוריםהמחלהימיחשבוןעל,מתאיםרפואי

הלידהחופשתבתקופתפנסיהוקרןהשתלמותקרן,גמוליםדמיהפרשת
,גמללקופתחלקךאתולהפרישלהמשיךזכאיתאת,ההיריוןטרםחודשים6לפחותעבדתאם

בההתקופהבכלה/חלקואתולשלםלהמשיךה/המעסיקועל,השתלמותולקרןפנסיהלקרן
שיעורבאותו,(הריוןלשמירתגמלהאו)הלאומילביטוחמהמוסדלידהדמילךמשתלמים

.העסקתךבזמןנהוגשהיה



עובדיםועד
ביןתקינהיחסיתמערכתלקייםולעובדיהלרשותלסייעותפקידוהרשותעובדיי"ענבחרהעובדיםועד

.ותרבותחברהבענייניוהןההעסקהבתנאיהןהעובדיםבפניותמטפלהועד.לעובדהרשות
.עובדלכל28₪בעודמשתתפתוהמועצהעובדכללטובתעובדיםועדעבור28₪מנוכיםחודשמידי

.ופסחהשנהבראשוכןהעובדיםמוועדומתנותהטבותלעובדמקנההתשלום

יובלמענק
,הציבוריבשירותומעלהעבודהשנות25-30צברואשר,ר"ומחהמנהליבדירוגעובדיםזכאיםלמענק

.צבאישירותתקופתכולל
תשלוםלצורךשעהערךלחישובבסיסהמהוותוהתוספותהמשולבמהשכר60%הנוהמענקשיעור
.הזכאותחישובלצורךהקובעהתאריךהואבספטמבר30.נוספותשעות
.חודשבמשכורתשנהמידימשולםהמענקהזכאותשנקבעהלאחר



פיטורים
קיוםלאחררקאפשרייםעובדפיטורי.המעסיקמצדעבודההפסקתשליזוםתהליךהואפיטורים

.מראשסבירבזמןהמעסיקיודיעעליושימוע
:עיקריותמטרותשתילשימוע

.לפיטוריםהכוונהמאחוריהעומדיםהנימוקיםאתלשמועלעובדתלאפשר.א
.לפטרההכוונהנגדטיעוניהלהשמיעלעובדתלאפשר.ב

וגםבהיוועצות(עובדיםהסתדרות)היציגהארגוןאו/והעובדיםבוועדלהיעזרניתןכי,לצייןחשוב
.השימועבמעמד

.ה/המעסיקמצדבכתבמוקדמתהודעהמחייביםפיטורים,מקרהובכל
.ההתפטרותאוהפיטוריםשללתוקףהכניסהיוםיצויןמוקדמתבהודעה

התפטרות
.בפועלאחרוןעבודהיוםמועדולצייןבכתבזאתלצייןמתבקשתלהתפטרהמבקשתעובדת

זכויותיהכללעובדתישולמובוחשבוןגמריבוצע,י"גנמנהלתאואנושבמשאביהמכתבקבלתעם
.חוקי"עפ

:הערה
אםאלא,המוקדמתההודעהתקופתעלבתשלוםמחויבה/המעסיק,בהתפטרותוהןבפיטוריםהן
.ה\למעסיקבתשלוםמחויבתאתואז-התפטרותךעלבזמןהודעתלאכן

?התפטרותאופיטוריםבגין,מוקדמתהודעהלמסורישמראשזמןכמה
.מראשאחדחודש-שניםחמשועדאחתשנהמועסקתאתאם
.מראשחודשיים-שניםמחמשלמעלהמועסקתאתאם




