
עובדת או בן זוג – הריון במהלך רפואיות בדיקות ביצוע לצורך היעדרות נוהל עובדת או בן זוג – הריון במהלך רפואיות בדיקות ביצוע לצורך היעדרות נוהל

משאבי אנושמשאבי אנוש
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 בגיןהיעדרות  דיווח הגיעב
או טיפולים   שיגרתיות בדיקות
של עובדת או בן , הריון במהלך

זוגה

 הזכאות יתרת בדיקתתבוצע 
הנוכחי בהריון למכסה בהתאם

י "חישוב ההיעדרות עפ
 8.1  מחלה ימי אישור נוהל

 אישור ההיעדרות ותיעוד
האישי תיקב האישור

יש יתרה

עובדת

י נוהל "המשך עפ
היעדרות ללא אישור

אין יתרה

בן הזוג



זכאות וטופס לבטוח לאומי –גמלה לשמירת הריון  זכאות וטופס לבטוח לאומי –גמלה לשמירת הריון 

משאבי אנושמשאבי אנוש
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עם ידיעתה של העובדת על הצורך בשמירת 
עליה לפנות לבקשת אישור מהביטוח , הריון

ותדרש , שיבטיח את זכויותיה, הלאומי
להעביר את הטופס המתאים מהביטוח 

הלאומי בצירוף אישור רפואי

תמלא הרשות את חלק , עם קבלת הטפסים
והחומר , המעסיק בטופס הביטוח הלאומי

לצורך העברתו , ישלח בחזרה לעובדת
לביטוח הלאומי

עם קבלת אישור הביטוח הלאומי תעודכן 
חזרו תוכנת השכר בתאריכים המאושרים ויו

הצורך ימי המחלה במידת



אמנה/נוהל דיווח יציאה לחופשת לידה והורות כולל אימוץ אמנה/נוהל דיווח יציאה לחופשת לידה והורות כולל אימוץ

משאבי אנושמשאבי אנוש
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, לידהבהתקבל הודעה על 
הזנת המידע למחשב והפקת 

הודעה לעובדת 
על זכאות להיעדרות בשל לידה

90' ט

בהתקבל הודעה על 
, הקדמת יציאה לחופשת לידה

הזנת המידע למחשב והפקת הודעה 
יציאה מוקדמת לחופשת : "לעובדת

"לידה

98' ט

ד "מילוי טופס חל
לביטוח הלאומי

תיעוד התהליך לתיק 
האישי

בהתקבל אישור רלוונטי מגורם מוסמך 
או  אמנה/אימוץי חוק על הליך "עפ

תקבע הזכאות , אמנה לקראת אימוץ
, בהתאם לאישור שהומצא

הזנת המידע למחשב והפקת הודעה 
לעובד

אמנה/על זכאות להיעדרות בשל אימוץ

97' ט

מהעבודה לפני בהיעדרות 
, ובצמוד ללידה

מתן הסבר לעובדת על 
ד"זכאותה להקדמת חל

או ניכוי ימי ההיעדרות מימי  
המחלה

ד"הקדמת חל

ניכוי ימי ההיעדרות מימי 
י נוהל אישור ימי "המחלה עפ

מחלה

ימי מחלה

/ימי מחלה
?ד"הקדמת חל



חופשת לידה במצבים חריגיםחופשת לידה במצבים חריגים

משאבי אנושמשאבי אנוש
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בדיקת סיבת אי חזרה לעבודה 
של עובדת , במועד המתוכנן

שהודיעה על מצב חריג

/ לידת פג / אישפוז הילוד 
הפסקת הריון

היולדת הילוד

מצב בריאותי 
המחייב השארות בבית

מצב בריאותי תקין

י נוהל "התנהלות עפ
אישור ימי מחלה

 –מחייב חזרה לעבודה 
עדכון תוכנת המחשב על 

מועד החזרה

קבלת אישור מהביטוח 
המפרט עד מתי , הלאומי

זכאית העובדת לחופשה

הזנת הנתונים לתוכנת 
בציון , י האישור"השכר עפ

מועד חזרה מתוכנן



ת"חל/נוהל מעקב חזרה לעבודה לאחר לידה ת"חל/נוהל מעקב חזרה לעבודה לאחר לידה

משאבי אנושמשאבי אנוש

P
h

a
s
e

P
h

a
s
e

, עם היציאה לחופשת לידה
הוזן מועד החזרה הצפוי

 –מיוחדת  ללא פניה
עובדת צפוי לחזור במועד שתוכנן 

עם יציאתה לחופשת הלידה

  –פניית עובדת 
בדיקת אפשרות להארכת 

חופשת הלידה

ינתן לעובדת מידע והסבר 
, פ"מפורט בע

תוך כדי תיעוד השיחה לתיק 
האישי

ד "בכל מקרה שהעובדת מבקשת להאריך חל
,)90טופס (

י זכאותה "ישלח מכתב המאשר זאת עפ
)93טופס (

ותבוצע הזנת תאריך סיום הקפאה צפוי

ח חוזרות מלידה "הפקת דו
 לכל חודש 1 -ב

והפצתו לממונים הישירים

, בדיקת משאבי אנוש
שהעובדת אכן חזרה 

במועד לעבודתה

עדכון מערכת השכר
בירור מול העובדת 
לסיבת אי חזרתה 

והמשך התנהלות בהתאם

חזרה לא חזרה
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