
 

 

 יבות שירות המדינהנצ

  ו ד ע ו תה

___________________________________________ 

   18/ פא'הודעה מס

 שעות עבודה לעובדים המועסקים במשרת הורה
   שנים12- לילדים שגילם נמוך מ

התקש  .1 על "הוראות  רובד  נוצרו  להורים  עבודה  יום  לקיצור  הזכאות  את  הקובעות  יר 

הירות באשר לחלופות השונות שהוגדרו דוגמת הורה לילד יחיד שגילו ויצרו אי ב, רובד

מ מ,  12-נמוך  נמוך  שגילם  לפחות  ילדים  לשני  הורה  לשני ,  12-לעומת  הורה  לעומת 

מ נמוך  מהם  אחד  של  גילו  אשר  לפחות  לגיל  ,  8-ילדים  מתחת  לילד  הורה   12לעומת 

 .18ויתר ילדיו מעל גיל , הנמצא בביתו

ש  .2 מטה  עבודת  . נמצא כי יש מקום לפשט ולהבהיר את הגדרת הזכאות,  נעשתהלאחר 

יש להתאים את הוראות התקשיר לעת הנוכחית מבחינת נקודת ההנחה שעל ,  כמו כן

יום מידי  הקטנים  אחיהם  על  לשמור  גדולים  עיסוקים ,  אחים  ריבוי  של  בעידן  זאת 

 ).  'יה וכועיסוק בטכנולוג, ימים ארוכים בבית ספר, חוגים(וגירויים סביבתיים 

אינה עולה בקנה אחד עם התפיסה ,   לבד בבית12ים מתחת לגיל  /השארת ילד,  כמו כן  .3

במובן זה אף .  לפיה יש לוודא בשלות ומוכנות של ילדים להישארות לבד בבית בגיל זה

מגיל   נמוך  יחיד  ילד  של  בבית  לבד  הישארות  לגבי  האבחנה  את  לשמר  נכון   12לא 

 .12 לעומת שני ילדים מתחת לגיל

הצורך בהשגחה ,  מידת המוגנות של ילדים גם כאשר הם נמצאים בבית השתנו,  כידוע  .4

 .  הורית ותפיסת האחריות ההורית השתנו גם הם עם השתנות העיתים

האמור  .5 התקשי,  לאור  בעדכון  צורך  יש  כי  למשרת ,  ר"נמצא  הזכאים  שעובדים  כך 

 . 12 גילמ נמוךאשר הילד הקטן ביותר , לילדים הוריםעובדים הורה הינם 

על   .6 הינה  הורה  למשרת  של  זיקהפי  -הזכאות  המשפטית  קשר ה  וללא  לילד  ההורה 

ההורים בין  הקשר  משפטית'  .להגדרת  זה'  זיקה  ביולוגית:  לעניין  , אומנה,  הורות 

 .וכיוצא בזה הסכמי הורות משותפת, גרושים, פרודיםהורים , ידועים בציבור, אימוץ

 )1.7.2021 (תשפ״אה תמוזכ״א בתחולת השינוי מיום   .7

 . ל כלול בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו"ר בהתאם לנ"התיקון לתקשי  .8
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)8.6.2021(א " בסיוון התשפח"כ   18/פא' עה מסדוה בות שירות המדינהיצנהודעות   



31.123 - 31.141 
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________
31.123 

יודיע במכתב רשום למפקח העבודה האזורי שבמשרד   היחידה  על כל שינוי של שעות   כלכלההמנהל 
 .31.122עבודה שנקבעו בהודעה שהוצגה או שנמסרה בהתאם לפסקה 

 )3' ת, ל"התקנות הנ(
 

31.124 
ש בעבודהביחידות  הבטיחות  חדשפקודת  הנוסח  עליהן,1970-ל"התש,    חלה  חלקה,    או  תוצג ,  כולה 

ומנוחהתמצית   עבודה  שעות  משרד  ,  1951-א"התשי,  חוק  בירחון  שפורסם  "כלכלההבנוסח  עבודה  
 .כלכלההעותקים ממנו אפשר לקבל בסניפי משרד ; "ביטוח לאומיו
 )1' ת, ל"התקנות הנ(
 

 18 שעות עבודה של עובד למטה מגיל - 31.13
 

31.131 
מגיל   למטה  שגילו  ביום18עובד  שעות  משמונה  יותר  יועסק  לא  שנה  ביום ,    שעות  משבע  יותר  ולא 

משנה   בפרק  מהמנויים  מועד  יום  ערב  או  שבועי  מנוחה  יום  בשבוע .  32.1בערב  העבודה  שעות  מספר 
 .40 שנה לא יעלה על 18של עובד שגילו למטה מגיל 

 

31.132 
מגיל   למטה  שגילו  חינוכיים,  18עובד  ערב  בשיעורי  בשעה  ,  הלומד  מהעבודה  לכל 16:00ישוחרר   

 .המאוחר בימים שבהם הוא משתתף בשיעורים אלה
 ))א(23' ס, ל"החוק הנ(
 

31.133 
 שעה 3/4-תופסק עבודתו ל,  שש שעות או יותר,   שנה18בו מועסק עובד למטה מגיל  ,   יוםבכל )א(

חצי שעה לפחות מתוך ,  ) לחצי שעה לפחות-בערב יום מנוחה שבועי או ערב יום מועד  (לפחות  
 ;שום הפסקה לא תהיה ארוכה יותר משלוש שעות. הפסקה זו יינתן בהמשך אחד

אלא אם דרושה ,  רשאי עובד לצאת ממקום עבודתו,  ו יותרבעת כל הפסקה הנמשכת חצי שעה א )ב(
בו השימוש  או  הציוד  להפעלת  או  העבודה  לתהליך  ממנו ,  נוכחותו  דרש  העובד  על  והממונה 

על מנהלי היחידות .  במקרה זה ייחשב גם זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה;  להישאר במקום
כך על  הפס,  להקפיד  בשעות  העבודה  במקום  יעוכב  אלושהעובד  מן ,  קות  יוצאים  במקרים  רק 

 )22' ס, ל"החוק הנ(.הכלל
 

31.134 
 את מועד -  18 לעובד שגילו למטה מגיל  -לשם ביצוע הוראות סעיף זה רשאים מנהלי היחידות לשנות  

ה או לאחר את מועד התחלת העבודה הפסקת הצהריים או את משכה או להקדים את מועד סיום העבוד
 .או לנקוט ביותר מאחד האמצעים הללו, או להעסיקו רק חמישה ימים בשבוע

 

  שעות עבודה של טלפונאי- 31.14
 

31.141 
 ; שעות בשבוע42½  במשרה מלאה יהיה של בשירות המדינה המועסקים של הטלפונאיםשבוע העבודה  )א(
 שעות 42½ה חלקיות משרתם באופן יחסי למשרה של   טלפונאים המועסקים במשרה חלקית תהי )ב(

 ;בשבוע
 :שעות העבודה של הטלפונאים בכל יום יהיו כלהלן )ג(

  : ימיםחמישהבמשרדים אשר עובדים שבוע עבודה של  .1
 ;16:00 עד שעה 07:30בימים ראשון עד חמישי משעה 

אחת שעה  של  מנוחה  הפסקת  תינתן  העבודה  יום  שעה,  במשך  חצי  של  משכים  כל בשני   
שתי ההפסקות תהיינה בתוך שעות העבודה אולם רשאי האחראי או מי שהוסמך על ;  אחת
לאשר כי הפסקה אחת של חצי שעה תהיה בסוף יום העבודה-על,  ידו העבודה  צורכי  . פי 

הטלפונאי   של  הנוכחות  שעות  יהיו  זה  ביוםשמונהבמקרה  שעות  וחציבמקום   ,     שמונה 
 ;שעות

  : ימיםשישהע עבודה של במשרדים אשר עובדים שבו .2
  ;15:00 עד שעה 07:30בימים ראשון עד חמישי משעה 

  ;12:30 עד שעה 07:30ביום שישי משעה 
בשני  אחת  שעה  של  מנוחה  הפסקת  העבודה  יום  במשך  תינתן  חמישי  עד  ראשון  בימים 

  ;משכים של חצי שעה כל אחת
אולם העבודה  שעות  בתוך  תהיינה  ההפסקות  האחראי,  שתי  ידו רשאי  על  שהוסמך  מי  או   

8.6.2021 



31.141 - 31.152 
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

העבודה-על יום  בסוף  תהיה  שעה  חצי  של  אחת  הפסקה  כי  לאשר  העבודה  צורכי   .פי 
שבע במקום   ,   שעות ביוםשבעבמקרה זה יהיו שעות הנוכחות של הטלפונאי בימים אלה  

 .ביום שישי לא תהיה הפסקת מנוחה. וחצי
3.  

תהיט )א משרה  מחצי  פחות  לא  אך  חלקית  במשרה  המועסק  הפסקת לפונאי  משך  ה 
 ;המנוחה שלו במשך היום יחסית לחלקיות משרתו

 .לפונאי המועסק בפחות מחצי משרה אינו זכאי להפסקת מנוחהט )ב
 )20/סב  (

 

31.142 
  הורה לילדשעות העבודה של טלפונאי

 ;נאייחולו גם על טלפוהורה לילד  לגבי שעות עבודה של 31.15ההוראות האמורות בסעיף  )א(
או )ב( האחראי  רשאי  מלאה  במשרה  העובד  טלפונאי  מילגבי  ידו  על  שהוסמך  הפסקה ,    כי  לקבוע 

 .אחת של חצי שעה תהיה בסוף יום העבודה
 

31.143 
העבודה )א( שעות  לגבי  הקבועים ,  31.142-ו,  31.141בפסקאות  ,  ההסדר  הטלפונאים  על  יחול 

על.  1.4.1990לאחר  תקבלו  שה המועסקים  ועל  כארעיים  העובדים  הטלפונאים  על  יחול  פי -כן 
 ;1.4.1990חוזה מיוחד גם אם נתקבלו לפני 

א   )ב( סוג  כמרכזת  בעבר  שהוגדרה  במרכזת  עובדים  אשר  עד  3( טלפונאים  חוץ6  קווי  שעות )   
 ;31.142- ו31.141העבודה שלהם יהיו כאמור בפסקאות 

לפני   )ג( המדינה  בשירות  היו  אשר  הקבועים  ב  1.4.1990הטלפונאים  מסוג  במרכזת  ועבדו  קווי 7(   
 :יהיו שעות עבודתם כדלקמן, )חוץ ומעלה

 ימים יתווספו שעות העבודה אשר נהגו חמישהבמשרדים אשר עובדים שבוע עבודה של   .1
 ;שון עד חמישילעבוד בימי שישי באופן שווה לימים רא

 שעות ביום והפסקה של שעה אחת במשך אחד שבע וחציבימים ראשון עד חמישי יעבדו  
העבודה צרכי  לפי  משכים  בשני  לצרף ,  או  ניתן  ולא  העבודה  שעות  בתוך  ורק  אך  שתינתן 

 ;אותה או חלק ממנה לסוף יום העבודה לשם קיצורו
- ראשון עד חמישי יעבדו על ימים בימיםשישהבמשרדים אשר עובדים שבוע עבודה של   .2

של הקודמת  המתכונת  וחציפי  שש  אחד   במשך  ביום  אחת  שעה  של  והפסקה  ליום  שעות   
העבודה צורכי  לפי  משכים  שני  לצרף ,  או  ניתן  ולא  העבודה  שעות  בתוך  ורק  אך  שתינתן 

 ;אותה או חלק לסוף יום העבודה לשם קיצורו
 .הפסקת מנוחה ללא 12:30 עד שעה 07:30ביום שישי יעבדו משעה 

 )6/נב(
 

  שעות עבודה של הורה- 31.15
 

31.151 
 :בפרק משנה זה

 

עובדת   או  מאמהורהלרבות  עובד  והורה,  ץ  מיועד  במשפחת הורה   
בפסקה   כהגדרתן  ל33.302אומנה  שיש  מי  או  הדין ו  מן  אחרת  חובה   

 ;ק צרכיו של ילדלספ
 

-  " לילדהורה"

 )18/פא(
 

 נסמן מבוטל -
משנה  לפרק  בהתאם  שלו  ההורות  זכות  את  יום  באותו  המנצל  הורה 

הורות ,  יודגש.  35.1 זכות  אותה  את  לנצל  יוכלו  לא  ההורים  שני  כי 
 ;באותו יום

 "הורה עובד" -

 

31.152 
 33.302 כמשמעותו בפסקה  עד חלוף שנה אחת מיום הלידה,  ותעובד זכאי להיעדר מעבודהורה   )א(

א מועסק שש שעות רצופות הו  בכל  יום  בו   שעה אחת שתיקרא שעת הורות,  )או מיום האימוץ(
א  מועסק במשרה מלאה ובין אם ובין  אם  ה,  )לרבות  שעת  היעדר  לפי  האמור  לעיל(לפחות  

). שעת ההיעדרות יכולה  להיות בהמשך אחד או בשני המשכים( במשרה  חלקית   א  מועסק   וה
 ; עקב היעדרויות אלוו של העובד או משכורתואין לחייב את חשבון חופשת

 )3/עג(
 
 
 

8.6.2021 



בסעיפים   )ב( כמפורט  מקוצר  עבודה  ו32.51ביום  לפ32.53-  שעות  שש  בן  שהוא  עובד ,  חות  זכאי 
 ;לעיל לקיצור נוסף של שעה) א(כאמור בנסמן 

 )18/עג(
זוגו )ג( בת  עם  לסירוגין  או  לבדו  הורות  לשעת  הזכות  את  לממש  רשאי  התנאים,  עובד   בהתקיים 

 :הבאים
על.   1 או  זוגה  בן  עם  לסירוגין  ההורות  לשעת  הזכות  למימוש  הסכמתה  נתנה  הזוג  בן -בת  ידי 

 ;זוגה
למעסיקוכל .   2 מסר  הזוג  מבני  אחד  מ,    יאוחר  לפני תום תקופת הלידה וההורות21-לא  ימים    ,

טופס   לפי  חתומה  לשעת   2303/1מדף  הצהרה  הזכות  את  לממש  הבחירה  על  הודיע  שבה 
 יהיה -מסרו בני הזוג הצהרה במועד מאוחר יותר  ;  )"הצהרה"  -  בפסקה זו(הורות עם בן הזוג  

 ; ימים לאחר מסירת ההצהרה21העובד רשאי לממש את זכותו 
מבהצהרה.   3 את  הזוג  מבני  אחד  כל  יפרט  העבודה   בשבוע  המסוימים  הימים  ואת  הימים  ספר 

 ;שבהם יממש את שעת ההורות
עלמימוש.   4 ייעשה  הורות  לשעת  הזכות  ההצהרה-  זוגה ,  פי  ובן  ומעסיקה  העובדת  ואולם 

רשאים העניין,  ומעסיקו  ביניהם,  לפי  חד,  להסכים  ובאופן  הצורך  מימוש ,  פעמי-לפי  על 
 ;סרו עליו בהצהרההזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמ

לאחר שנמסרה ,   קבוע במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרהשינוי.   5
, נסמן זהייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק בהתאם להוראות  ,  פסקה זוהצהרה כאמור  

המחויבים מראש21,  בשינויים  ימים  במשמרות  ,    עובד  מהם  אחד  שלפחות  זוג  בני   -ולעניין 
 ;ודש מראשח

 לא תעלה על מכסת פסקה זו שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לפי הוראות  מכסת .   6
 .שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה

 ))א.(ב7' ס, 206-2016-ו"התשע, 55' תיקון מס(חוק עבודת נשים (
 )4/עז(

מאמץ )ד( הורה  על  גם  יחולו  זו  פסקה  כהגדרתם ,  הוראות  אומנה  במשפחת  והורה  מיועד  הורה 
 .33.302בפסקה 

 ))3)(ג(7' ס, 1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים(
 

31.153 
לרבות כאשר אין מדובר בילד (יחולו על הורה לילד  ,  להלן)  ב(שעות העבודה המפורטות בנסמן   )א(

 ;  שנים12 שנים ונמוך מגיל 5הנמצא בביתו ואשר גילו מעל , )יחיד
 )1.7.2021(א "א בתמוז התשפ"תחולת השינוי מיום כ)(19/עח) (18/פא(

 :לעיל הן) א(שעות העבודה במקרים המפורטים בנסמן  )ב(
עבוד שבע שעות י,  רדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה  ימיםל המועסק במש"כנהורה   .1

 ;וחמש שעות בפועל ביום שישי, בפועל בימים ראשון עד חמישי
   ;14:30 עד שעה 07:30בימים ראשון עד חמישי משעה 

 .12:30 עד שעה 07:30ביום שישי משעה 
כנהורה .2 ימים  "  חמישה  בן  עבודה  שבוע  נהוג  בהם  במשרדים  המועסק  יום ועסיל  בכל  ק 

 :אולם, 15:35  שעה עד07:30משעה 
העבודה    בחלק מימי15:35   בשעה במקום15:05 בשעה  ווכל לסיים את עבודתיא  וה )א

ש שליבתנאי  השבועית  למכסה  עד  החסרות  השעות  את  של ושלים  האחרים  בימים   
 ;אותו שבוע

כנ )ב ש"עובד  העבודהיל  צורכי  לפי  שישי  ביום  לעבוד  שעותי,  ידרש  כי  לבקש   וכל 
סיי בהם  הימים  בגין  החסרות  השעות  להשלמת  יחושבו  יום  באותו  את םהעבודה   

 ; מוקדם כאמור לעילועבודת
,  לעיל הינו לתקופת מעבר עד שהמעונות לילדים)ב- ו)א  2  ההסדר המפורט בנסמן )ג

 ;הספר יעברו לשבוע עבודה של חמישה ימים-גני הילדים והכיתות הנמוכות של בתי
נמוךהורה )ד שגילו  לילד  שנים  חמש  מגיל  משעה  י,    יום  בכל  עד07:30ועסק  שעה    

15:30. 
כנ )ג( עובד  של  העבודה  תחילת  וסיומ"שעות  עלול  נקבעות  היחידה-  מנהל  לצורכי ,  ידי  בהתאם 

  ;העבודה
על )ד( העבודה  שעות  הזכאי -קיצור  עובד  על  ולא  חלקית  במשרה  עובד  על  חל  אינו  זו  פסקה  פי 

 .)וכדומה 31.152קיצור לפי פסקה (לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת 
 

31.154 
 . וללא הסכמת, 31.153- ו31.152אות  פסקפי הוראות- שנקבע עלמעבר למספר השעות לילד הורהלהעסיק אין 

 

31.152 - 31.154 
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

8.6.2021 



 
31.155 

עובדהורה )א( בפסקאות  ,    ו31.152,  31.151כאמור  עבודה ,  31.153-  שעות  לפי  לעבוד  הנדרש 
העבודה,  רגילות צורכי  העסקת,  ולאור  הנותיחשב  בפסקאות  האמור  על  העודפות  בשעות  ל " 

 ;כהעסקה בשעות נוספות
קבל י,  א זכאי לתשלום בעדןואותן שעות ה בווהדרגה של העובד ותנאי העסקת,  אם לפי הדירוג )ב(

 ו בלבד עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות הנהוגות במקצוע100%תשלום בשיעור של  
 ;של העובד

במקצוע )ג( הנהוגות  הרגילות  העבודה  לשעות  מעבר  עבודה  שעת  נוספת ,  וכל  כשעה  תיחשב 
 ;27.212מור בפסקה לפי העניין ובכפיפות לא, 150% או 125%והתשלום יהיה בשיעור של 

 .אלא על אמהות עובדות בלבד, לעיל לא יחולו על אבות עובדים) ב(-ו) א(נסמנים  )ד(
 )18/עג(

 

31.156 
לילד )א( זוגהורה  בת  או  בן  לו  שיש  עובדים ,    שלו  הזוג  בת  או  בן  אם  מקוצר  עבודה  ליום  זכאי 

כ"  שכירים"כ מקוצר ,  "עצמאיים"או  עבודה  ליום  בקשר  זכויות  נהוגות  עבודתם  במקום  אם  בין 
בסעיף   ובין  35.11כהגדרתן  לאו  זכאי,  אם  זוגו  בת  או  בן  שבה  בתקופה  אבטלה/וכן  לדמי  , ת 

 ;ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים
 :לגבי הורה לילד עד גיל שנה יחולו הכללים הבאים )ב(

על .1 מקוצר  עבודה  ליום  זכאית  תהיה  פסקה  -עובדת  הוראות  בת ,  31.152פי  או  בן  אם  גם 
 ;ת/ה עובד/זוגה אינו

ללא ,  ת/ אם בן או בת זוגו עובד31.152פי הוראות פסקה  -עובד יהיה זכאי ליום מקוצר על .2
משרתו בהיקף  בת  ,  ה/תלות  או  בן  כאשר  כהגדרתה או  והורות  לידה  בתקופת  שוהה  זוגו 

 )4/עז(). שבועות26עד (לרבות תקופת לידה והורות ללא תשלום , 33.331בפסקה  
שנה )ג( גיל  מעל  לילד  הורה  פסקה  -על,  לגבי  הוראות  תינתן ,  31.153פי  עבודה  יום  לקיצור  הזכות 

 בת הזוג באותו/וזאת ללא קשר לשעת סיום עבודתו של בן,  ת/לה ככל שבן או בת זוגו עובד/לו
 )17/פא(.היום

 

31.157 
לילד   )א( להורה  השבועזכות  ב  השתמשהמבקש  ימות  בכל  קבוע  באופן  מקוצר  עבודה   ימלא,  ליום 

כדיןהצהרה חתומה  ב  ו  ,)2302מדף  (טופס    בטופס  כמפורט  הנדרשים  האישורים  ימסור בצירוף 
 ;למנהל משאבי אנוש של היחידה

באופן שבו בן ,  השתמש בזכותו ליום עבודה מקוצר בימים מסוימים בשבועהמבקש להורה לילד   )ב(
 יצהיר על ימי העבודה בהם הוא רוצה - ימי השבוע הנותרים  או בת הזוג ישתמשו בזכות זו לגבי

וכן ימציא אישור ממקום עבודתו של בן או בת הזוג על כך שאינו משתמש או ,  לנצל את הזכות
בשבוע אלה  בימים  בזכות  ישתמש  ימלא  .  לא  כדיןהצהרההעובד  חתומה  ב   ,)2302מדף  (טופס   

 )17/עה(.ר למנהל משאבי אנוש של היחידהימסוו בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס
 

  שעות עבודה של קלדנים- 31.16
 

31.161 
 : ימים תהיינה כדלקמןעבודה של שישה בקלידה בשבוע העובדים המועסקים בפועלשעות העבודה של  )א(

ראש .1 שעה  07:30משעה  ונה  משמרת  הפסקות .  15:00  עד  שתי  תהיינה  המשמרת  במשך 
 ; דקות כל אחת15בנות 

שנייה   .2 שעה    15:00משעה  משמרת  בת  .  22:30עד  הפסקה  תהייה  המשמרת   30במשך 
 ;דקות

 .12:30 עד שעה 07:30 שעהבימי שישי תהיינה שעות העבודה מ .3
 : תהיינה כדלקמןעבודה של חמישה ימים בפועל בקלידה שבוע העבודה של עובדים המועסקיםשעות  )ב(

מ .1 ראשונה  שעה  07:30  שעהבמשמרת  הפסקות .  16:00  עד  שתי  תהיינה  המשמרת  במשך 
 ; דקות כל אחת15של 

שניה   .2 שעה  16:00משעה  במשמרת  בת  .  24:30  עד  הפסקה  תהיה  המשמרת   30במשך 
 .דקות

 )35/נא(
31.162 
 דקות פחות מן האמור בפסקה 15ועסק כל יום  י,  )א(31.151העונה על התנאים המפורטים בפסקה    ןקלד

31.161.  

31.155 - 31.162 
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

6.6.2021 
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