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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

, דיווח על יציאה לחופשת לידה (אימוץהורות )או  ולידה היריוןלאישור היעדרות בשל כללים 

 ומעקב אחר חזרה לעבודה.

 

 כללי .1

המעסיק או הביטוח  שבוןחל לכל עובדת ישנה זכאות מיוחדת להיעדרות מהעבודה ע .1.1

 אימוץ.או  ריון ולידהיהלאומי, בשל ה

  קנות גם לעובד.ומלידה מו היריוןהזכויות הנובעות ממקצת 

 

 הגדרות .2

 מחלקתי., או דיווח או דיווח מרוכז תהעובד ל ידידיווח אישי ע - דיווח תקבל .1.1

. באישור צריכים להופיע: בן משפחהת או על שם העובד ל שםאישור ע –אישור רפואי  .1.1

מספר ת"ז של המוטב, חתימת הרופא, חותמת הרופא כולל מספר רישיון, פירוט 

 .ימי המחלה שהרופא אישר הבעיה הרפואית ומספר

בנוהל זה: חופשה בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי  – (חל"ד -חופשת לידה )להלן  .1.2

 המגיעה ליולדת לאחר לידה או לבעלה.

 .היריוןפיקוח רפואי בו היעדרות לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות –בדיקות שגרתיות  .1.2

 24-או חלק יחסי מ ,לאהשעות בגין משרה מ 24המעביד ועד  שבוןחל זכאות מיוחדת ע

שעות בהתאם לשיעור חלקיות המשרה. שעות ההיעדרות אינן מנוכות ממכסת ימי 

 המחלה.

בו העובדת איננה יכולה לעבוד מחמת הריונה וקיבלה על שמצב רפואי  – היריוןשמירת  .1.2

העובדת (. במצב זה תקבל ויותרימי היעדרות  24-כך אישור מהביטוח הלאומי )כפוף ל

 ולא תקבל משכורת מהמעסיק בעד תקופה זו. היריוןן שמירת בגיגמלה 

 חוק. על פיילד הנמסר למשפחה והוא בחזקתה  –אימוץ  .1.2

מי ששר הרווחה  ל ידילה משמורת על ילד, ע משפחה שאושרה – משפחת אומנה .1.2

  חודשים לפחות. 2, למשך והשירותים החברתיים הסמיכו לכך
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
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 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

עובד סוציאלי, טרם קבלת אישור  ל ידיע אישור זמני הניתן –מנה לקראת אימוץ וא .1.2

 חוק. על פיאימוץ 

לאפשר תקופת  כדידמי חופשה  צתהמאמ תבה מקבלשהתקופה  –תקופת אכשרה  .1.2

 ולמאומץ.למאמצת הסתגלות 

במקרים כגון  בבית החוליםשאר ילוד או היולדת צריכים להיבו הישמקרה  –מצב חריג  .1.14

 אלה: 

 שאר בבית החולים.יך להילוד צרייבו השמקרה  –לוד יאשפוז י 

  הגדרה רפואית. , לפיתינוק שנולד טרם זמנו –לידת פג 

  היריוןל 11ילוד, משבוע ישהסתיים טרם זמנו, ללא  היריון – היריוןהפסקת 

, ובעקבותיה יכולה בהפלהאין מדובר בהפסקת היריון, אלא ואילך. לפני שבוע זה 

 .על חשבון ימי מחלה ממקום עבודתה עדרילה העובדת

וותק העד לרבע מהיא  , הזכאותעל פי החוק – (חל"ת -חופשה ללא תשלום )להלן  .1.11

על ידי המוסד לביטוח לאומי  מת גמלהבניכוי ההפרש בין השבועות בגינם משול ,עבודהב

לחופשת הלידה, אולם ברשויות המקומיות קיימת זכות מורחבת לחל"ת עד לשנה מיום 

  הלידה.

 

 ריוןית רפואיות במהלך ההיעדרות לצורך ביצוע בדיקו .3

 מחלה. מימי אינן מנוכותהן ו ,המעביד ל חשבוןע מיוחדת זכאות הן היריוןב בדיקות .2.1

זכאית להיעדר בגין פיקוח ובדיקות  העובדת היריוןבתקופת ה –מכסת הזכאות  .2.1

 יקף עבודתה היומי:בהתאם להשגרתיות 

שעות  24-שעות ביום, זכאית ל 2-אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מ .2.1.1

 .היריוןבמשך כל חודשי ההיעדרות 

 זכאית לחלק היחסי של שעות ההיעדרות חלקי משרההעובדת בהיקף אישה  .2.1.1

 . (בהתאם לחלקיות משרתה)

, תבוצע בדיקה האם היריוןבהתקבל אישור רפואי בגין בדיקות שגרתיות במהלך  .2.2

 הנוכחי. היריוןקיימת יתרת שעות בהתאם למכסה ב
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 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

של  בתיק האישי יתועד האישורו ,אות, תאושר ההיעדרותיתרת זכ קיימתכאשר  .2.2

 . העבודת

או לא צורף אישור רפואי מתאים, תחושב ההיעדרות כימי  ,יתרת זכאות איןכאשר 

 מחלה.

 

  , או הורותבת הזוגשל  הלידהיריון, או היעדרות עובד בשל  .4

על או ן, היריובדיקות על או הקשורים להיריון, עובד המוסר אישורים על טיפולים  .2.1

ימים, בכפוף לימי  2עד  שלו ימי המחלה תלידה של בת זוגו יכול להשתמש ביתר

 המחלה הצבורים לרשותו.

ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו;  2עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד   .2.1

שלושת ימי ההיעדרות הראשונים דינם כדין חופשה שנתית ויתרתם כדין ימי מחלה )על 

 (.להלן 2.1ם המוקנים לעובד בהתאם לסעיף חשבון הימי

 

 ביטוח הלאומימהריון ישמירת ה תגמלזכאות ל .5

 מאפשרת שני מצבים: היריוןהיעדרות בגין  .2.1

  הביטוח הלאומי. במצב זה  ל ידיאו שטרם אושרה ע שלא אושרההיעדרות

בהתאם לנוהל  או ינוכו מהמשכורת ,חופשת מחלהימי ההיעדרות מ ימי יופחתו

 ."בגין מחלההיעדרות "

 העובדת  .יום 24-למשך יותר מהביטוח הלאומי  ל ידיע שאושרה היעדרות

לאומי ובהתאם לכללי החישוב המאת הביטוח  היריוןשמירת  תמקבלת גמל

  זכאית העובדת להמשך הפרשות סוציאליות.במצב זה  .במוסדהחלים 

ן לצורך תובא בחשבו היריוןתקופת ההיעדרות של העובדת מעבודתה עקב שמירת  2.1

  .ותקוזכויות התלויות ב

העובדת אינה זכאית לתשלום בגין תקופת ההיעדרות עצמה, כגון דמי מחלה וחלק  2.2

  יחסי של דמי הבראה.
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ימים כאשר היו יחסי עובד ומעביד  144-יותר משעבדה בפועל  היריוןעובדת בשמירת  2.2

שנה זכאית מה קימים כאשר היו יחסי עובד ומעביד בחל 124-יותר מ כל השנה, או

 למלוא ימי החופש. 

להבטיח את זכויותיה בתקופה זו,  כדיתפנה לביטוח הלאומי  היריוןשמירת ב עובדת 2.2

פסי הביטוח הלאומי בצירוף אישור רפואי וטאת  תידרש להעביר למשאבי אנושהיא ו

 . היריוןהמעיד על הצורך בשמירת 

יושב  , והטופסתמלא את חלק המעסיק בטופס הביטוח הלאומיהמקומית הרשות  2.2

 לעובדת לצורך שליחתו לביטוח הלאומי.

יוחזרו ימי  ,ועדכון תוכנת השכר היריוןלאחר קבלת אישר הביטוח הלאומי לשמירת  2.2

 על פי הצורך. לעובדת מחלה 

של  מחלהה, ינוכו ימי ההיעדרות מימי היריוןבהתקבל תשובה שאינה מאשרת שמירת  2.2

 .(2.1נספח ) "מחלהאישור ימי ", כפי שמופיע בנוהל העובדת

, יש לעדכן בתוכנת השכר תאריך חזרה היריוןתקופת שמירת הבהעובדת לא ילדה  אם 2.2

 לעבודה. 

 

 דיווח יציאה לחופשת לידה והורות  .6

. בעלה חל"דלאישה הרה יש זכאות להיעדר מהעבודה לפני הלידה ולאחריה במסגרת  .2.1

רק לאחר הלידה ובמסגרת קיזוז ימי חופשת  לחל"דשל היולדת יכול אף הוא לצאת 

 הלידה וההורות המוקנים ליולדת במסגרת החוק.

מימי חופשת הלידה של האישה. על  וקוזזי בת זוגווהורות לבעל במקום  ימי חל"ד .2.1

יום, או במועד  24בהתראה של  ,מבעוד מועד למעבידו לחל"דהעובד להודיע על יציאתו 

 היה ניתן לצפות זאת מראש.המוקדם ביותר האפשרי, אם לא 

  –זכאות לחופשת לידה  .2.2

  שבועות  12 –ילד אחד 

  שבועות 12 –תאומים 

 שבועות 11–ה ישלישי   



 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 לידה או הורות חופשת ,היעדרות בשל היריון  
 

 
 

 

 

 

 

 8מתוך  5עמוד 
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יש להזין את , ל"דבהתקבל הודעה על לידה או שעובדת הודיעה על הקדמת יציאה לח .2.2

 :מתאיםמכתב  ולשלוח ,הזכאות, לפי נתוני המידע לתוכנת השכר

 ( 22מכתב: "יציאה מוקדמת לחופשת לידה" )טופס  , לשלוחהוקדמה חל"ד אם

 ולהמתין עד הלידה.

 (. 24מכתב: "זכאות להיעדרות בשל לידה" )טופס לשלוח העובדת ילדה,  אם 

מתן טופס חופשת "נוהל , על פי ביטוח הלאומישל  222 טופס יש למלא לידה הלאחר  .2.2

 ."לידה לביטוח הלאומי

 .של העובדת תיעוד בתיק האישי .2.2

 

 מנה לקראת אימוץוא, מנהוא, אימוץ :לחופשת לידה והורות זכאות .7

, חוק על קיומו של הליך אימוץ על פיעם קבלת אישור רלוונטי ובתוקף מגורם מוסמך  .2.1

גיל הילד  על פיקבע הזכאות לחופשת לידה ימנה לקראת אימוץ, תוא , אומנהוא או

 ותקופת האכשרה:

לאומי תהיה בהתאם לגיל הטוח לתשלום דמי לידה מהביזכאות ההורים  – מנהוא .2.1.1

 בהתאם לכללי המוסד לביטוח לאומי.והילד ולתקופת ההכשרה 

 :מנה לקראת אימוץוא, או אימוץ .2.1.1

  14הזכאות מותנית בהיות הילד מתחת לגיל. 

 רגילה.ל"ד כללי הזכאות הם בהתאם לח 

 הם את חופשת הלידה ובתנאי שלא תפחת יבני הזוג המאמצים יכולים לחלק בינ

 לעבודה. /ההזוג חזר /בתים רצופים ושבןימ 11-מ

 .של העובד/ת בתיק האישיותיעוד ( 22בהתאם לזכאות )טופס  /תשלח מכתב לעובדיי .2.1

אם העובד עבד  ,לפי חוק הביטוח הלאומי  – (שכרה יחידתאחריות )בתשלומי מעביד  .2.2

לשלם תשלומים לקופת חייב מנה, המעביד וחודשים לפחות לפני יום קבלת הילד לא 12

  .במקום דמי לידה הגמל עבור התקופה שבעבורה שולמו דמי חופשה
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 ריון(יימי היעדרות לפני לידה )לא שמירת ה .8

יחולו על עובד/ת שמסר/ה הודעה על כוונה לשמש  הרההוראות החלות על עובדת  .2.1

מנה, ממועד מסירת ההודעה ועד יום קבלת הילד לביתם או עד וכהורה במשפחת א

שבו קיבלו הודעה מגורם מוסמך על כוונה לשמש כהורה  חודשים מהמועד 2תום 

 מנה, לפי המוקדם.ובמשפחת א

על או  ,במקרה של קבלת הודעה על רצון עובדת לצאת לחופשת לידה מוקדמת .2.1

היא לידה, יינתן הסבר לעובדת כי סמוך מועד האו הלידה היעדרות מהעבודה לפני 

פני התאריך המשוער ללידה, שבועות ל 2זכאית להקדים יציאה לחופשת לידה עד 

 הביטוח הלאומי.  ל ידיבחשבון במסגרת התקופה המשולמת עיובאו וימים אלו 

בו הודיעה העובדת על רצונה לצאת לחופשת לידה מוקדמת, יחול עליה נוהל שבמקרה  .2.2

 .(2" )סעיף דיווח ויציאה לחל"ד"

יכוי ההיעדרות בו העובדת לא הביעה רצונה להקדים יציאה לחופשת לידה, נשבמקרה  .2.2

 .של העובדת ימי המחלה יהיה על חשבון

 

 נוהל חופשת לידה במצבים חריגים  .9

מה את סיבת יכאשר עובדת לא חזרה כצפוי לעבודה והודיעה על מצב חריג, יש לבדוק ע .2.1

  :ההנחיות שלהלן על פיחזרתה ולפעול  -אי

יש  ,(11 משבועשההיריון הופסק )או  ,לידת פגמאושפז, או מדובר ב לודיהי אם .2.1.1

לבקש מהעובדת להמציא אישור מהביטוח הלאומי המפרט ממתי ועד מתי 

 . ל"דלחהעובדת זכאית 

 ציון מועד חזרה מתוכנן.והאישור  על פיהזנת הנתונים לתוכנת השכר  .2.1.1

על שארות בבית, יש להמשך התנהלות ימצב בריאותה של העובדת היולדת מחייב ה אם .2.1

 .(2.1" )נספח אישור ימי מחלה"י נוהל פ

 מצב בריאות היולדת תקין, יש לעדכן בתוכנת השכר על חזרה מחל"ד. אם .2.2
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

ולאחר תום  2.2–2.1לא חזרה העובדת לעבודה מאחת הסיבות המופיעות בסעיפים  אם .2.2

נוהל  ל פיתקופת הזכות להיעדרות המגיעה לה, יש לעדכן בתוכנת הנוכחות ולפעול ע

 ."היעדרות ללא אישור"

 

 ופשה ללא תשלוםח, דעה לאחר לידההו, מעקב חזרה לעבודה .11

 (.2.1נספח ) הליך מעקב החזרה לעבודה מפורט בתרשים הזרימה .14.1

 להלן הזכאיות:  .14.1

  שבועות, סה"כ  11לתוספת של עובדת זכאית לאחר שנת עבודה –הארכת חל"ד

 ל ידיהשבועות המשולמים ע 12נתנו עבור ישבועות. תנאים סוציאליים י 12

 הביטוח הלאומי.

  רכה עד לשנה מיום הלידה, ללא שכר וללא תנאים סוציאליים. יצוין הא –חל"ת

כי היקף הזכות המוקנית לעובדות ברשויות מקומיות עולה על זו המוקנית לפי 

 חוק. 

כאשר היולדת עבדה כממלאת מקום וחל עליה החוק, הממונה הישיר יטפל באיתור  .14.2

 (. 21ים )טופס חוק עבודת נש ל פי, עהמקומית שיבוץ להמשך עבודתה ברשות

בדיקת יש לבדוק יתה עובדת מחליפה, יההחוזרת מחופשה בו לעובדת שבכל מקרה  .14.2

 או העסקתה בתפקיד אחר. / המחליפה סיום עבודתה של העובדת הזמנית

 

 נספחים .11

 וחופשת לידה היריוןהיעדרות בשל  2.1נספח  –תרשימי זרימה  .11.1

 24טופס  .11.1

 22טופס  .11.2

 22טופס  .11.2

 22טופס  .11.2
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

 מקורות  .12

 1222-ז לחוק עבודת נשים, תשי"ד2-ג2, 2ב, 2, 2, 2ס'  .11.1

 1444-ולידה של בת זוג(, תש"ס היריוןחוק דמי מחלה )היעדרות עקב  .11.1

-ולידה של בת זוג(, תשס"א היריוןתקנות דמי מחלה )כללים בדבר היעדרות עובד עקב  .11.2

1444 

 פרק י"ב לחוקת העבודה .11.2

 לאוגדן תנאי שירות 2.12פרק  .11.2

 

 


