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דבר הממונה על השכר – מר קובי בר נתן
הדוח המקיף המוגש לכם הוא תוצר של עבודה משותפת

של כלל גופי המטה הרלוונטיים, אשר התבקשו לבחון
ולעדכן את הזכויות ההוריות הניתנות כיום בשירות

המדינה, בשים לב לתמורות חברתיות,
תרבותיות ואחרות שחלו בשנים האחרונות בכל הנוגע

לתפיסת התא המשפחתי המודרני ועיצובו.
המבנה הרחב של הצוות איפשר למחברות הדוח לבחון

את הסוגיות שעלו במסגרת דיוני הצוות באופן מקיף
ומעמיק מחד, ולהסכים על המלצות מדיניות

משמעותיות וישימות מאידך.
אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פועל לקדם

מדיניות תומכת משפחה ומחזקת שוויון מגדרי בשירות
המדינה במגזר הציבורי הרחב. מעבר להיבטים הערכיים

והשוויוניים הטמונים בתפיסה זו, אנו
מאמינים כי מהלכים אלו הכרחיים לטובת הגברת

האטרקטיביות של המגזר הציבורי, תוך יצירת איזון נכון
יותר בהיבטי בית-עבודה. התוצאה הרצויה מבחינתנו אף

תגביר את פרודוקטיביות העובדים, ותייצר מצב של
win-win למעסיק ולעובד.

שוויון מוחלט בין גברים לנשים בעולם התעסוקה, דורש
תהליך של שינוי תרבותי - ארגוני מעמיק, אשר יביא,

בין היתר, לחלוקה שווה ומאוזנת יותר בנטל המשק
הביתי. יתר על כן, יש במסקנות הצוות הכלה והתייחסות
לתאים משפחתיים שונים שראוי להתייחס אליהם בעידן

זה. אני מאמין כי מסקנות הצוות ויישומן, יסייעו לנו
לצעוד צעד אחד נוסף למען תכלית ראויה זו ובפרט

להתקדם בדרך לצמצום פערי השכר המגדריים.
לא ניתן שלא להתייחס למשבר הקורונה אשר השפיע

עמוקות על עולם העבודה במגזר הפרטי כמו גם במגזר
הציבורי. חלק מנורמות העבודה שהמשבר הכתיב

ובראשן עבודה מהבית, שינו את אופן התנהלות
המשרדים והגופים ויש להניח שגם לאחר תום המשבר

יוותרו במתכונת כלשהי ויידרשו התאמה והתייחסות
לאיזון שנוצר בין עבודה לבית בעידן זה. 

אני מודה לחברי וחברות הצוות על עבודתם המקצועית,
על החשיבה "מחוץ לקופסה", מברך על שיתוף הפעולה

החשוב בין גופי המטה השונים, ומאחל לכלל עובדי
המגזר הציבורי שנזכה להמשיך לעסוק בעבודה ציבורית

משמעותית מבלי לוותר על הזכות (והחובה) להיות
הורים שותפים ופעילים לילדנו.

דבר נציב שירות המדינה- פרופ' דניאל הרשקוביץ
נציבות שירות המדינה הינה ספינת הדגל של שירות

המדינה, המובילה את שירות המדינה כזרוע המבצעת
של ממשלת ישראל. תפקיד זה כורך בתוכו את החובה

והזכות לפעול כמנוע שינוי חיובי המזין את המערכת
באיכות, מקצועיות ומצוינות ערכית, באמצעות
חדשנות תפיסתית וייעול תהליכים ארוכי טווח.

הנציבות חרטה על דגלה זה מזמן את היותה ארגון תומך
משפחה, הרואה ערך משמעותי ביצירת איזון בין בית
ועבודה לכלל העובדים, ללא קשר למגדר או למצבם

המשפחתי. ערך זה מקבל משנה תוקף במערכת
היחסים שבין הורים לילדיהם, והכלים העומדים לרשותנו

לתמיכה בציבור העובדים והעובדות. בשנים האחרונות
אנו עדים למעורבות הולכת וגוברת של אבות בתא

המשפחתי ואנו רואים זכות נעימה לסייע במגמה חיובית
זו.

בשנה החולפת קיבל נושא זה תפנית נוספת עם
התפרצות נגיף הקורונה אשר שינה את עולם העבודה

שהכרנו. האיזון העדין במארג המשפחתי הופר במידת
מה, ואנו פועלים כל העת לתת מענה לאיזון מחודש

בדמות עבודה מרחוק והיבטים שונים בתעסוקה גמישה
אשר תצמצם משמעותית את הפגיעה בעובדים

והעובדות במציאות החדשה שנכפתה עלינו.
הדו"ח המונח לפניכם הינו פרי עבודתו של הצוות

המורחב אשר עסק בנושא חודשים ארוכים. המסקנות
הנקובות בו הן תולדה של למידה מהשטח, יצירת

התאמות כמתבקש וכן תיאום בין גופי שירות המדינה
העוסקים בנושא.

אולם האחראיות לשינוי בשטח מוטלת על כתפיכם
המנהלים והמנהלות בשירות המדינה. הדוגמא האישית

והמסרים היוצאים מפיכם משפיעים ומחלחלים עד
אחרון העובדים.

תרבות ואקלים ארגוני במשרד המעודדים מימוש זכויות
הורות ואיזון בית עבודה עבור העובדים והעובדות

מביאים להגדלה משמעותית ברווחת העובד\ת, ואיתה
אף  במוטיבציה והפרודוקטיביות בשעות העבודה עצמן.

 
אני מאחל לכולכם שגרה נעימה ומאוזנת ובריאות איתנה



הצורך בהקמת הצוות
מתחילתה של המאה ה- 21 וביתר שאת בשנים האחרונות, השתנו בעולם כולו ובכלל זה בישראל

תפיסות המשפחה והתפקידים המסורתיים במשפחה. מונחים רבים שכלל לא היו קיימים קודם נכנסו
לשימוש, או השתנו בשפה. 

בין היתר כפועל יוצא משינויים אלו, הורחבה החקיקה בנושא זכויות הורות לעובדים, ואף שירות
המדינה אימץ לתוכו חלק משינויים אלו במסגרת שינויי הגדרות ותיקונים בתקשי"ר.

התפתחויות ושינויים במוסד המשפחה בהיבטים של סוגי משפחות, הסדרים משפחתיים שונים
ששכיחותם עלתה, ולצדם שיעור גירושים ופירוק תאים משפחתיים גבוה, העלו שאלות רבות בתחום

מימוש זכויות ההורות הנהוגות היום במדינה, ונדרשה הסדרה ברורה של אופן ומתן זכויות אלו.
רות ביידר גינסבורג, שופטת ביה"ש העליון האמריקאי שנפטרה לאחרונה, צוטטה באומרה כי הכל

מתחיל במשפחה. "רק כשהאבות ישמשו הורים שווים לילדיהם, הנשים תהיינה חופשיות באמת".
 

התפיסה על פיה האם היא המטפלת העיקרית בילדים ולפיכך מגיעות לה זכויות והגנות במסגרת
עבודתה אשר לא יפגעו בה בשל ההורות, הינה תפיסה, אשר לצד ההגנה על זכויות העובדת, מקבעת

  .("primary care giver") את תפקידה המסורתי של האישה כמטפלת עיקרית
בטווח הרחוק, יש בתפיסה זו כדי להשפיע לרעה על יכולתה האישית של העובדת להתקדם וברמה

הלאומית אנו רואים פער זה בא לידי ביטוי בפערי שכר מגדריים ובייצוג חסר לנשים בתפקידי מפתח
בממשלה ומחוצה לה. התפיסה בה לשני ההורים תפקיד משמעותי בהתפתחות הילדים, באופן
שניתנת לשניהם אפשרות שווה לקחת חלק בטיפול בילדיהם, הינה גישה הולכת ורווחת בעולם

המערבי וטומנת בחובה יתרונות רבים למשפחה, לילדים, לנשים ולגברים כאחד.
 

התבוננות בשינויים בעולם, בחקיקה ובפסיקה וכן בתיאוריה ובאקדמיה הביאה במגוון משרדי
ממשלה ביניהם- משרד האוצר, נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים ועוד לבקש ולבחון לעומק

כיצד יש להתייחס, לבסס ולהחיל במקרה הצורך, שינויים אלו בשירות המדינה, ביחס לעובדים
ולעובדות. בנוסף על שינויי מגמות אלו אשר דרשו תרגומם לכדי מעשה, אירועים שונים, בפרט

בשנים האחרונות, הצביעו על צורך בשינוי.
כבר בחודש יוני 2014 הגישה הועדה  לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה[1] בראשות גב' דלית
שטאובר את המלצותיה לנציב שירות המדינה ולממשלה, במסגרתן הצביעה על הקשר בין זכויות

ההורות לייצוג נשים בסגל הבכיר. במהלך השנים שחלפו מאז, הגם שקיימת מגמת צמצום של פערי
השכר המגדריים, אשר באים לידי ביטוי באופן בולט בשלב ההורות, מגמה זו אינה מספקת.

לכך התווספו שיח ער בכנסת בנושאים אלו ופניות רבות אשר עלו מעובדי המגזר הציבורי, אלו היוו
המצע להקמת הצוות לבחינת זכויות ההורות בשירות המדינה.

לפיכך החליטו נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ והממונה על השכר מר קובי בר נתן,
להקים צוות משותף לנציבות שירות המדינה ולמשרד האוצר, בשיתוף נציגים ממשרד המשפטים

ומהשלטון המקומי לצורך עיון ודיון בסוגיות אלו ולמתן המלצות מקצועיות אשר יפורטו במסמך זה.
 

רקע ומבוא

[1] בעקבות החלטת ממשלה מס' 481 מינה נציב שירות המדינה בחודש אוקטובר 2013 את הועדה לקידום ושילוב נשים בשירות
המדינה. הועדה הגישה המלצותיה לנציב שירות המדינה ולממשלה  ואלו אושרו ביום 8.6.2014.
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כתב המינוי להקמת הצוות

עו"ד יעל ישראלי - נבו, ממונה ביעוץ המשפטי, אגף שכר (כיום סגנית בכירה ליועצת המשפטית
במשרד החינוך)

גב' מיכל לזורביץ , מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים, נש"מ
גב' חמוטל בן דור, סגנית לממונה על השכר, אגף שכר 

גב' נוי סופר - לאור, כלכלנית, אגף שכר
מר עמית עינבר, כלכלן, אגף שכר

מר נאדר אלקאסם , מנהל אגף תנאי שירות, נש"מ
מר מולוגטה מהרי, מרכז בכיר ייצוג הולם, האגף לשוויון מגדרי, נש"מ

גב' מור ברזני , מנהלת אגף גיוון תעסוקתי, נש"מ
עו"ד ענבר בן מנדה, ייעוץ משפטי, נש"מ

עו"ד איה דביר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים 
עו"ד יעל בלונדהיים, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

גב' חגית מגן, ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי
 

הנדון: כתב מינוי - צוות עבודה לבחינת זכויות בשירות המדינה
בשנים האחרונות עוסקים אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והאגף לשוויון מגדרי בנציבות

שירות המדינה, באופן שוטף ומשותף, בנושא זכויות הורות ומדיניות העסקה שוויונית ומגוונת
בשירות המדינה.

בתוך כך כחלק מתהליכי עבודה אסטרטגיים הנוגעים, בין היתר, לקידום שירות המדינה כארגון
שוויוני, מגוון ותומך משפחה ראינו לנכון להגדיר ולמנות צוות עבודה שיעסוק בנושא הסדרת

הזכויות ההוריות לעובדים ולעובדות בכל סוגי התאים המשפחתיים. 
כגופים המובילים מדיניות, אנו ערים לשינויים החברתיים הרבים בעשור האחרון אשר משפיעים על

הצרכים המשפחתיים המשתנים, ורואים לנכון התאמת וגיבוש מדיניות התואמים את השינויים
במציאות.

במסגרת עבודת הצוות ידונו, בין היתר, הבדלים בין דוריים ושינויים בתפיסת ההורות בעידן דור 
ה  Y , שינויים במבנה המשפחה, וכן שינויים והלכות בית משפט חדשות בתחום המשמורת והגירוש.

מטרת הצוות היא למפות, להגדיר, לבחון מחדש הנחות יסוד להעמיק בהגדרות ובאופן מימוש
זכויות ההורות להגיש המלצות בתחום זכויות ההורות לעובדים ועובדות בשירות המדינה על בסיס

היכרות עמוקה עם הסוגיות השונות בתחום זה. הצוות יבחן סוגיית הסדרת הזכויות גם בשים לב
למצב במגזר הציבורי בכללו ואל מול השלטון המקומי בפרט. כמו כן גורמים רלוונטיים מאוכלוסיות

שונות  יוזמנו להופיע בפני הוועדה.
 עו"ד יעל ישראלי - נבו וגב' מיכל לזרוביץ' יעמדו בראש הצוות כיו"ר משותף, ומר עמית עינבר ירכז

את עבודת הצוות.
 

מר קובי בר נתן  - הממונה על השכר באוצר;   פרופ' דניאל הרשקוביץ - נציב שירות המדינה            
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מתודולוגיית עבודת הצוות

סקירת הדיונים- נושאים עיקריים ומרצים
במסגרת עבודת הצוות התקיימו דיונים הן ברמה התיאורטית בכל הנוגע לשינויים וגישות לזכויות

הורות בעולם, והן בכל הנוגע לזכויות ההורות בשירות המדינה, העלויות הכרוכות בשינויים,
המשמעויות של השינויים והשלכות הרוחב שלהם.

 
במסגרת עבודת הצוות נערכו דיונים בנושאים הבאים:

(1) הגדרת הורות ואפוטרופסות לילד באופן כללי, תוך התייחסות לסוגים שונים של משפחות.
      בדיון זה שמע הצוות הרצאה מפי עו"ד אירית רוזנבלום, מייסדת ומנכ"לית ארגון "משפחה        

      חדשה".
(2) דיון ונתונים בנושא זכויות הורות הקיימות היום בשירות המדינה.

(3) דיון והצגת נושא זכויות והסדרי הורות בעולם ע"י פרופ' מיכל פרנקל מהאוניברסיטה העברית.
(4) הצגת נתונים מסקר האבות שערכה נציבות שירות המדינה- היכרות עם זכאויות, בחירה      

      ומימוש, סיבות לאי מימוש זכויות הורות ועוד.
(5) דיון והצגת מודל זכויות הורות בשוק העסקי ע"י נציגי חברת אינטל.

(6) הצגת חלופות ומודלים שונים ליישום בשירות המדינה ובחינת עלויות.

תוספת מעונות- אופן תשלום תוספת מעונות. התוספת בהיותה רכיב של החזר הוצאות, לא משולמת
בכפל אלא אך ורק לאחד מבני הזוג. נבחנו השלכות ההמלצות המוצעות על ידי הצוות על אופן

התשלום ובכלל זה אפשרות התשלום בכפל. 
שעות עודפות- סוגיית השעות העודפות הוכרעה בבית הדין בפסק דין חלוט הקובע שזוהי זכות מגדרית

סוגיות בהן דן הצוות
במסגרת עבודת הצוות דנו חברי וחברות הצוות בסוגיות הבאות:

(1) השוואת זכויות של אבות לזכויות של אימהות בשירות המדינה וההשלכות הכרוכות בכך. 
      שאלת המפתח העיקרית:

      האם הזכאות ההורית מגיעה לתא המשפחתי, כמכסה לניצול של הורה אחד בתוך התא, או שהיא      
      מתגבשת ביחס של זיקה לילד?

(2) פישוט והנגשת זכויות הורות לאבות, הפחתת בירוקרטיה במימוש הזכויות.
(3) זכויות הורות במסגרת משפחות מורכבות, תאים משפחתיים חד מיניים,  גרושים,  שני הורים שאינם      

      נמצאים בזוגיות, משפחות שבראשם הורה עצמאי, הסדרי הורות שונים.
(4) בחינת גיל הילד הצעיר ביותר המזכה בזכויות הורות (זכויות הורות להורים לילדים בגילאי 8 -12). 

(5) דיון בנסיבות לאי מימוש זכויות הורות ע"י אבות.
(6) הערכות מימוש בפועל לאור שינויים או הרחבת זכאויות ועלויות הכרוכות בכך כולל כפלי זכאויות       

      אפשריות. 
(7) סוגיות שעלו והוחלט להותיר על כנם:

       ולא זכות הורית שצריכה להינתן במקביל לאבות.
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מתודולוגיית עבודת הצוות

במהלך שנת 2020, השנה בה נערכו דיוני הצוות, פרץ משבר הקורונה, אשר כידוע השפיע במגוון דרכים
על עולם העבודה במשק בכלל ובשירות המדינה ובמגזר הציבורי בפרט, הן על הסדרי העסקה גמישה

והן על הסדרים התלויים בתקציב נוסף. נציבות שירות המדינה ואגף השכר באוצר עסקו ועוסקים בנושא
זה ואף הוציאו הנחיות בנושא עבודה מרחוק בשירות המדינה אך הנושא לא נידון בהיבטים של זכויות

הורות במסגרת עבודת הוועדה.
המלצות הצוות בשלב זה התייחסו לעובדי המדינה במשרדים הממשלתיים וביחידות הסמך, והן אינן

מתייחסות לעובדי הוראה וזאת ממספר סיבות:

 
(8) סוגיות שהצוות לא דן בהן:

           (א)  הגדרת משרת הורה עבור עובדי הוראה שונה מהגדרת משרת הורה לעובדי המדינה במשרדים              
                  וביחידות הסמך. 

           (ב) הרוב המוחלט של כוח האדם בהוראה הן נשים – כ87% מכלל עובדות ההוראה במדינה הן נשים, 
                 ולכן זכאיות מראש למשרת הורה. בכל מקרה מתן הזכאות שווה לגבר ולאישה עובדי הוראה                

                 העומדים בתנאים למשרת הורה.
           (ג) לאחר יישום ההמלצות ובחינת מימוש הזכאות, הצוות ממליץ לקיים שיח משותף בין נציגי הצוות                                                                              

                 ואגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך לצורך הצגת ההמלצות ,נתוני המימוש ובחינת יישומים 
                 והשלכות לגבי עובדי הוראה המועסקים ע"י המדינה וע"י השלטון המקומי. 

                 בכל מקרה בשלב זה לא יתקיימו החלטות אשר יגררו השלכות ישירות לגבי עובדי הוראה ללא קיום 
                 שיח מקדים עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.

    
 (9)  הצוות רואה לנכון לציין כי ההסדר החקיקתי הקיים כיום בסעיף 4 לחוק אינו ברור דיו ומעלה סוגיות
מורכבות שספק אם זה המקום לתת עליהן מענה. כך למשל, בשים לב לתאים המשפחתיים המורכבים

הקיימים כיום, לא ברור מה משמעות התיבה "בן זוג" והאם היא מכילה גם בן זוג לשעבר, בן זוג שאינו ההורה
של הילד וכהנה שאלות. מורכבות זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע לתוספת מעונות, שהיא הזכות ההורית

היחידה, מבין הזכויות המנויות בסעיף 4 לחוק, אשר משמעותה המיידית היא מתן תוספת כספית לעובדת או
לעובד ומטרתה לעודד נשים לצאת לעבוד. מורכבות נוספת שיש לתת עליה את הדעת, נוגעת לתאי

משפחה פרודים/גרושים, וזאת לאור דרישת החוק להחזקה בלעדית של הילדים.  לנוכח האמור לעיל, ובפרט
בשים לב לכך שהצוות סבור שאין מקום לשנות את הקיים בהקשר זה, בשלב זה, ומבלי למצות את הדיון
בנושא, מובהר, כי הצוות סבור שאין זה מתפקידו ליתן בהקשר זה פתרונות חלף ההסדר החקיקתי וראוי

לבחון פתרונות חקיקתיים או אחרים. למעלה מן הצורך יוער, כי לדידו של הצוות, הזיקה לילד ברוח הדברים
שפורטו לעיל, יכולה להיות התנאי שיחליף את התנאים הקבועים בהוראות החוק כיום ובכלל זה את תנאי

ההחזקה הבלעדית.
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סקירה בין לאומית

תקופת הורות ולידה שווה לגברים ולנשים, הגדרת זכויות שוות לגברים ולנשים משנת 2002- שימוש
בימי החופשה להם זכאי/ת העוב/ד כחלק מתקופת הלידה וההורות בצמוד ללידה, או כ"בנק שעות"

ממנו יכולים ההורים לקבל שעות בתקופה של שנות הילדות (המוקדמות בד"כ). קרי, ניתן לעשות
שימוש בסך השעות שניתנות להורה ברצף בשנה הראשונה לאחר לידת ילד, או באופן המתפרש על פני

מספר שנים;
הסדרי עבודה גמישים תוך מתן הגנות משפטיות לעובדים ולעובדות- מגוון הסדרי עבודה המוגדרים
להורים המאפשרים גמישות באחוז המשרה, הגדרת המשרה והמקום ממנו מתבצעת העבודה, תוך

הגנה מלאה על זכויות העובדים בתעסוקה המוגדרת 'לא אופיינית' ומניעה מוחלטת של אפלייתם בשכר
ובקידום. ההגנה על עובדים אלה כוללת הבטחת כל הזכויות הסוציאליות הנלוות לתעסוקה במשרה

מלאה [2]; 

הסדרי עבודה להורים
שבוע העבודה בישראל הוא בן כ- 40.5 שעות עבודה בממוצע. בשירות המדינה שבוע העבודה הוא ככלל בן

42 שעות. 
ממוצע שעות העבודה השבועיות במדינות הOECD הוא כ-37 שעות וממוצע ה-EU עומד על כ-35.5 שעות.
הווה אומר, לכתחילה עובדים במדינות המפותחות בין 3-5 שעות בממוצע פחות מאשר בישראל. כיוון שכך,

ברוב מדינות ה- OECD אין הסדרים של ימי עבודה מקוצרים.
יצוין כי לכתחילה בחינת ההסדרים בעולם והסקת מסקנות מהן, מחייבת בחינה רחבה יותר, שכן לא רק
שהיקף משרה מלאה יוצר הבדלים בין הצרכים של תאים משפחתיים בישראל ובעולם, אלא שקשה גם לגזור
מסקנות בדבר צרכיהם של תאים משפחתיים בהתאמות בזכויות הורים עובדים, מבלי לאמוד תחילה את
מבנה יום הלימודים באותן מדינות ושיעור הפער, ככל שקיים, בין שעות העבודה הנהוגות במשרה מלאה

בכל מדינה, וימי העבודה המקובלים לבין כיסויי הניתן במסגרות החינוך לילדים באותן השעות. 
 

בשים לב לאמור, עיקר ההסדרים באיחוד האירופי (EU) מתבטאים ב-2 דירקטיבות מרכזיות:

 

תקופת לידה והורות
אורך תקופת הלידה וההורות במדינות הOECD- עומד על כ-51 שבועות בממוצע (אף אם לעתים בכיסויי

חלקי של שכר העבודה), ועל פי נתוני ה-OECD כ50% -75% מהגברים עושים שימוש באפשרות לקבל
תקופת לידה והורות, באופן משתנה בין המדינות השונות.

תקופות הלידה וההורות ארוכות יחסית(כ-51 שבועות בממוצע) ומדינות רבות מאפשרות שימוש בחלק
מהתקופה המוגדרת באופן של "בנק שעות" אשר נפרס על פני מספר שנות הילדות של הילד. שימוש זה

ניתן באופן שווה לגברים ולנשים.
האפשרות לממש באופן שווה את זכויות ההורות כגון תקופת לידה והורות או שימוש בבנק שעות היעדרות
להורה, מעודדת יותר גברים לקחת חלק בטיפול בילדיהם. מחקרים הוכיחו כי ההשפעה הינה לטווח רחוק

ברמת מעורבות גבוהה יותר של אבות בטיפול בילדיהם. לכך השפעה על כל מדדי השוויון המגדרי כולל
צמצום פערי שכר מגדריים.[3]

 
 [2] מדיניות שילוב עבודה – משפחה: ממצאים מארגונים בינלאומיים, מדינות ומעסיקים, פרופ' מיכל פרנקל, עבור משרד הכלכלה.

HTTP://WWW.OECD.ORG/SOCIAL/FAMILY/BACKGROUND-BRIEF-PARENTS-WORK-LIFE-BALANCE-STAGES- [3]  
CHILDHOOD.PDF
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מדינות רבות ב-OECD מאפשרות להורים לנצל את תקופת הלידה וההורות בכמה חלקים במשך שנותיו
הראשונות של הילד, ולא רק בסמוך לאחר הלידה. באוסטריה, למשל, הורים רשאים לממש עד 13 שבועות

של תקופת הורות ולידה עד שהילד מגיע לגיל 7. 
כמחצית ממדינות ה-OECD מאפשרות להורים לחזור לעבודה בהדרגה, במסגרת הסדרים שמאפשרים

להמיר את תקופת הלידה וההורות בחזרה למשרה חלקית. נוסף לכך, יותר מחצי ממדינות הארגון מחייבות
מעסיקים לאפשר להורים לילדים קטנים לעבוד במשרות חלקיות. ברוב המדינות הללו יכול העובד לדרוש

לחזור למשרה מלאה כשיבחר.
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זכויות הורות בשירות המדינה   

הטמעת תקופת לידה והורות לגברים;  
שינוי המונח משרת הורה וכלל שימוש בנוסח הורות בכלל הזכויות הרלוונטיות;

 אפשרות לממש משרת הורה (בכפוף לכך שהאישה אינה מממשת זכות זו); 
תוספת מעונות לגברים ( בכפוף לכך שהאישה אינה מקבלת תוספת מעונות);

הכרה בשעות בדיקות היריון לגברים;
הכרה בשעות עבור טיפולי פוריות לגברים;

זכויות הורות והגנה על הורים ובעיקר על נשים בתקופת היריון ולידה, הינם חלק בלתי נפרד
מהתקשי"ר ומהסכמי עבודה בשירות המדינה. זאת כפועל יוצא מהוראות חקיקה ראשית, פסיקות

בית משפט וכן הרחבות בהסכמי שכר והסדרי עבודה. [5]
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח - 1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" או "החוק")
תוקן בשנת 1995 וקבע כי כאשר זכאית עובדת לזכות בקשר להורות כהגדרתה בחוק, הזכות תינתן

גם לעובד המועסק במקום עבודה אם התקיימו בו כמה תנאים. כך נקבע בסעיף 4 לחוק:
4(א) זכאית עובדת, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהא
זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה כאמור, אם התקיים בו

אחד מאלה:
(1) בת זוגו היא עובדת/עובדת עצמאית ולא נעדרה מעבודתה, מעסקה או מעיסוק במשלח ידה
מכוח זכאותה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או(2) או שלא השתמשה בזכות כאמור בסעיף קטן (ב)(3)

או (4);
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.

   (ב)  בסעיף זה, "זכות בקשר להורות" - אחד מאלה:
(1) היעדרות מעבודה בשל מחלת הילד;

(2) יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד;
(3) זכות להשתמש בשירותי מעון שהמעסיק מעמיד לרשות ילדי העובדים;

(4) השתתפות המעסיק בעלות החזקתו של הילד
במעון.

 
לנוכח המעבר התפיסתי שנעשה בחוק מ"זכות אם" ל"זכות הורית" נביא להלן, במקובץ, את
השינויים שנעשו בשנים האחרונות בשירות המדינה בנוגע לזכויות הורות כהגדרתן בחוק לעיל וכן

לזכויות נוספות הניתנות להורים:

 
 
 
 
 

[4]

 [4]הרחבה בעניין זה בנספח 1 לדו"ח זה
[5] ראו אוגדן זכויות הורות בשירות המדינה

https://www.gov.il/he/departments/general/binder_parenting_and_family_rights
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מימוש זכויות הורות בשירות המדינה

כ 50% מהמשיבים לא נחשפו כלל לזכויות הורות בשירות המדינה.
כ-20% מהמשיבים דיווחו כי לא נתקלו כלל בחסמים למימוש זכויות ההורות שלהם.    

כ-20% מהמשיבים דיווחו כי חשבו עד היום כי זכויות הורות ניתנות לנשים בלבד.
כ-30% מהמשיבים דיווחו כי אינם מממשים זכויות הורות עקב קשיים וחסמים בירוקרטיים.
כ-25% מהמשיבים דיווחו כי חוששים מחוסר תמיכה וביקורת מהמנהל\ת או מהעמיתים\ות

לעבודה או חוששים  שקידומם יפגע במידה ויממשו זכויות אלו.
רק 1% מהמשיבים ענו כי אינם מעוניינים לנצל את זכויות ההורות המגיעות להם.

הזכאות המנוצלת ביותר הינה - תוספת מעונות. כ- 30% מהמשיבים מממשים זכאות זו.
אחריה נראה מימוש של כ – 25% מהמשיבים את זכאותם ליום עבודה מקוצר.

משרת הורה בשירות המדינה
בשירות המדינה היום כ-12,000 עובדים להם ילדים בגילאי 0 -12 מתוכם כ-9000 במשרת הורה. 

מניתוח הנתונים לגבי משרת הורה עולה, כי הזכות להגדרה במשרת הורה, אשר משמעותה
העיקרית היא קיצור שעות תקן בכל יום עבודה, ממומשת באופן משמעותי יותר על ידי נשים מאשר
על ידי גברים. נתון זה עולה בבדיקת כלל נתוני הנוכחות ומימוש זכויות ההורות בקרב עובדים

ועובדות בשירות המדינה.
מספר ההורים המוגדרים כמשרת הורה במערכת המרכבה הינו: גברים - 1192 ; נשים - 6807;

אמנם ניתן לראות עליה מתמדת במימוש ובהגדרת זכות ההורות על ידי גברים בחמש השנים
האחרונות, אך עדיין הפערים במימוש הזכות בין גברים לנשים משמעותיים, ואינם עולים כדי

צמצום הפערים שהושג במדינות ה OECD כעולה מהסקירה לעיל.
 

סקר מימוש זכויות אבות 2019
האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה ערך בשנת 2019 סקר לכלל הגברים בשירות המדינה

בנוגע למימוש זכויות הורות על ידי אבות.
על הסקר ענו כ-2200 אבות ממגוון משרדים ויחידות ממשלתיות, ברובם הורים לילדים קטנים

בגילאי 0 – 8 (כ- 75% מהמשיבים על הסקר הינם הורים לילדים קטנים מתחת לגיל 9);
 

מהסקר עלו הממצאים הבאים:



שעות עבודה 
בתפקיד

ימי
מחלה

שעות 
נוספות

שעות
חוסר

אימהות לילדים בגילאי 0-8
אבות לילדים בגילאי 0-8

אבות לילדים בגילאי 8-12
אימהות לילדים בגילאי 8-12

13

21.5

27 26

12.5 14

32

21

  
במסגרת חישוב ההשלכות ועלויות השינויים
בזכויות בחן הצוות את נתוני הנוכחות של הורים

בחתכים מגדריים וכן לאור גיל הילד.
 

הצוות בחן האם חל שינוי בנתוני הנוכחות במעבר
מהורות לגילאי 0 -8 להורות לגילאי 8 -12.

 
נתוני נוכחות מרכזיים מעידים כי ישנה שונות

בין אבות לאימהות בנתוני הנוכחות כגון-
מימוש ימי מחלת ילד, מימוש ימי חופשה,
שעות חוסר ומימוש שעות נוספות. בנתוני

הנוכחות האמורים
 

בין הורים לילדים בגילאי 0 -8 להורים לילדים
בגילאי 8 -12 נמצאה שונות אך שונות זו

משמעותית פחות מהשונות המגדרית.
  

מנתוני הנוכחות המרכזיים  ניכר פער
משמעותי בין שעות הנוכחות של אימהות

לעומת אלה של אבות, ביחס לשתי קטגוריות
הגיל של הילדים.

מימוש זכויות הורות בשירות המדינה
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פערים במימוש זכויות ההורות
לצד פערי הנוכחות, הממצאים העולים מהסקר שלעיל מלמדים כי אחוז ניכר מהגברים הנשאלים
אינם מממשים את זכויותיהם ההוריות עקב קשיים וחסמים בירוקרטיים, בעוד שרק אחוז בודד

מהגברים אינו מעוניין בניצול הזכויות הללו.
הצוות דן באמצעים האפשריים להגברת מיצוי הזכויות ההוריות על ידי אבות ובפרט הזכות ליום
מקוצר. נמצא, כי אמצעי אפשרי לסיוע במימוש הזכות ההורית לקיצור יום העבודה בידי אבות,
כדרך לקידום השוויון וצמצום פערי מימוש הזכות כמתואר לעיל, הוא וויתור על הדרישה המופנית
אליהם – גם לפי סעיף 4 לחוק – להראות כי בת זוגם לא מימשה את הזכות בעצמה ונעדרה
מעבודתה באותו יום. מטרתו של תנאי זה היא למנוע מצבי ניצול כפול של הזכות לקיצור יום
העבודה בידי שני בני הזוג בו זמנית, נוכח העלות שתושת על המעסיק כתוצאה ממימוש הזכות

בכפל. 
   

האפשרות לוותר על תנאי מהותי זה, עלתה בדיוני הצוות, לאחר שהוברר כי גברים נדרשים דה
פקטו להליך בירוקרטי מכביד של מילוי טפסים והצהרות בדבר אי היעדרותה של בת הזוג מן

העבודה ועל היקף משרתה, כתנאי למימוש זכאותם לקצר את יום העבודה. 
במצב זה, ונוכח הנתונים העולים מהסקר כאמור, מתעורר החשש כי הבירוקרטיה המכבידה בצירוף
כמובן התניות חברתיות וארגוניות שונות, מפחיתים את היקף ניצול הזכות בידי אבות באופן
שמחטיא את מטרת הסדר העברת הזכות (הקבוע בסעיף 4 לחוק), החותר לקידום השוויון בין בני

הזוג.
 

בעבודת הצוות עלתה ההשערה כי במציאות הרווחת במשק הישראלי בו עול פרנסת המשפחה
מוטל ברוב משקי הבית, בוודאי בקרב עובדים בשירות הציבורי, על שני בני הזוג, ממילא מרבית
התאים המשפחתיים נאבקים באופן טבעי על הגדלת מספר שעות העבודה של שני בני הזוג, באופן

היוצר ברוב המקרים תמריץ כלכלי לאם להישאר שעות ארוכות יותר בעבודה. 
לפיכך, ספק אם התועלת שבהפעלת מנגנונים למניעת ניצול כפול של ההטבה מצדיקה את
ההכבדה הבירוקרטית ונזקיה לקידום השוויון, ופגיעתה ביצירת שינויי דפוסי ההשתתפות של אבות
בנטל גידול הילדים באופן אפקטיבי. במילים אחרות, נראה שייתכן שנכון ליטול סיכון לניצול מקביל
של הזכות במיעוט המקרים, על מנת להשיג, במרביתם, ניצול רב יותר של זכות שכיום, כך על פי

הנתונים, ממומשת בידי אבות בתת מיצוי משמעותי.  
ויתור על תנאי אי-מימוש הזכות אצל בת הזוג משיא תועלת משמעותית גם ברמת הפרט של בני
הזוג, בכך שהוא מאפשר להם שילוב מותאם לפי בחירתם בין הזמן המושקע בעבודתם לעומת זה
המושקע במשפחתם, כאשר הנזק שוויתור על התנאי עשוי להסב, נמוך מהתועלת הצומחת ממנו

כפי שהוסבר.

מימוש זכויות הורות בשירות המדינה
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מסקנות הצוות

(1) קושי במימוש זכויות ההורות בשל נטל רגולטורי וחשש מכפל זכות
מהתשתית העובדתית כמו גם האקדמית שהוצגה בפני הצוות עולה כי כיום, בשירות המדינה
ובמגזר הציבורי הרחב, בכל הנוגע לזכויות הוריות שניתנות על ידי מקום העבודה מחד גיסא,
ולמעורבות הורית מאידך גיסא, עדיין שלטת תפיסה לא שוויונית, גם אם באופן סמוי לכאורה,
כאשר הנחת המוצא היא שהאם העובדת היא גם המטפלת העיקרית במשק הבית ובילדים ולפיכך,
למשל, נכון לתת לה באופן אוטומטי זכויות הוריות, בעוד שיכולתו של הגבר לממש את הזכות,

מותנית, בין היתר, בסוגיית ניצול הזכות על ידי האישה. 
 

הוספת סעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הרחיבה למעשה, בחקיקה, את הזכות לממש
זכויות הוריות לגברים. עם זאת, בבסיס הוראת סעיף 4 לחוק האמור, כמו גם בבסיס הזכויות
ההוריות בישראל ככלל, עומדת התפיסה המשפטית כי יש  למנוע מתן כפל הזכות (הרווחת
 בהקצאת זכויות בעולם המשפטי). תפיסה זו המעוגנת גם בבסיס ס' 4 כאמור מיושמת גם על

התא המשפחתי וההנחה היא כי כל זכות תנוצל רק על ידי אחד ההורים, שאם לא כן ישולם כפל.
 

לפיכך נראה כי על אף המעבר בשיח ל"זכויות הוריות" ומתן האפשרות התיאורטית למימושן על
ידי שני בני הזוג, אין הדבר מתקיים בפועל בהיקף מספק . כך:

"אם בעבר היה מקובל לחשוב כי עולם העבודה בשכר, אשר אוכלס ברובו על ידי גברים, שייך
לספרה הציבורית, ואילו ענייני הבית וגידול הילדים, שטופלו בעיקר על ידי נשים, שייכים לספרה
הפרטית, הנה בעשורים האחרונים נרשמה עלייה דרמטית במספר האנשים שיש להם מחויבות
גדולה גם למשפחה וגם לעבודה שמחוץ לבית. זאת, בשל מספר הולך וגדל של נשים עובדות, של
זוגות כפולי-קריירה, של גברים המעורבים בהורות ושל משפחות חד הוריות. מציאות זו מובילה
לשינוי התפיסה ביחס להבחנה בין ה'פרטי' והציבורי', ומקדמת הבנה שלפיה עבודה ומשפחה הם
שני עולמות שמתקיימת ביניהם התייחסות גומלין מתמדת לגבי גברים ונשים כאחד. כתוצאה
מכך, ההורים העובדים של היום מתמודדים עם מספר עצום של אתגרים בניסיונם למלא אחר
הדרישות של שני התפקידים המרכזיים בחייהם: עבודה ומשפחה. דרישות סותרות בין תפקידים
אלה גורמות לעיתים תכופות למה שמכונה הקונפליקט בין עבודה למשפחה'. זאת, במיוחד
בהקשר של הורות, ובמיוחד לגבי אימהות, אשר נתונות עדיין ביתר שאת, כפי שיוסבר בהמשך,

בסד הלחצים הנובע מ'המשמרת הכפולה': העבודה בשוק והעבודה בבית".[6]

 
נזכיר כי אל מול תפיסת השוויון המוחלט שאפשר לשאוף אליה ביחס לחלוקת הנטל וכפועל יוצא
ביחס למימוש הזכויות ההוריות, עדיין עומדים פערי שכר מגדריים משמעותיים. הדרך אל עולם
עבודה נטול פערי שכר מגדריים עוד ארוכה. משכך, יש לדידו של הצוות, להיזהר מאמירה
ששומטת את הקרקע תחת זכויות עודפות שניתנו ברבות השנים לנשים, בין היתר במטרה לצמצם

את פערי השכר המגדריים . [7]
 
 
 
 
 

[6] הורים א/עובדים: רב ממדיות והפמיניזם החברתי של מעמד הפועלות – תשתית תיאורטית לשילוב משפחה ועבודה בישראל,
א. רנן ברזילי, עיוני משפט לה, 307 - 352

[7] בהקשר זה בתי הדין לעבודה חזרו ושנו על כך שנכון וניתן לאפשר "פרקטיקה אשר סוטה משוויון פורמאלי כדי לקדם שוויון מהותי, 
 זאת על רק מציאות בשוק העבודה שבה טרם הושג שוויון הזדמנויות מגדרי, בשל הטייה חברתית שבעטייה עדיין לא נתפסת האחריות
ההורית לטיפול בילדים, מוטלת באופן שווה על שני ההורים" ר' בפ"ה 45714-08-16 סטפנסקי –מ"י (נבו), ע"ע 361/09 מ"י – בהט נבו
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[8]ר' ה"ש 5, 315

[9] נראה מתאם שלילי בין שעות עבודה מרובות במדינות הOECD לבין פיריון עבודה, להרחבה בנושא זה ניתן לקרוא במסמך שפרסם המכון
הישראלי לדמוקרטיה והוצג בכנס אלי הורוביץ 2018 במחקר בנושא "חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה- יותם

מרגלית, איילת הלל, ליאור גרו, רחל זקן.
[10]הורות פעילה ושוויון הזדמנויות בעבודה: הצורך בשינוי מאפייניו של שוק העבודה, ד. הקר, מ. פרנקל, עבודה, חברה ומשפט, 275 - 303

[11] שם, 331

(2) שינוי תפיסת ההורות ומימוש מודל "ארגון תומך משפחה"
בשים לב לאמור לעיל, לדעת הצוות, המתח הקיים בתאים משפחתיים בכל הנוגע לאיזון בין עבודה לחיי

פרט או משפחה, אינו צריך להיות נחלתו הפרטית של התא המשפחתי, ודאי לא נחלתה הפרטית של האם
העובדת, במובן זה, שראוי שיינתנו פתרונות מערכתיים על מנת לאפשר לאותם עובדים ועובדות חיי עבודה

פרודוקטיביים שניתן לשלבם באופן מיטבי עם חיי משפחה וחיי פרט.[8]   
 

לגישת הצוות, זכויות הוריות צריכות לבטא תפיסה רב ממדית של האדם וההורה העובד. תפיסה שמכירה
בכך שלאדם יש היבטים שונים בחייו מלבד העבודה ובהם המשפחה, חיי הפנאי, מעורבות חברתית ועוד.

לגישת הצוות, וכפי שעולה ממחקרים בארץ ובעולם, דווקא מתן מקום לרב מימדיות זו צפוי להוביל לעבודה
פרודוקטיבית יותר של עובדים. [9]

     
יתר על כן, הזכויות ההוריות לא מתמצות בזכויות הניתנות בסמוך לאחר לידת ילד והן אמורות לאפשר
להורים העובדים לתת ביטוי להיותם הורים במובן של "הורות פעילה"[10] מתמשכת, יומיומית ועל פני

תקופה. הורה ממשיך להיות הורה וממשיך להיות עובד ואין מדובר במינוחים העומדים בסתירה זה לזה.
השיח לא צריך להיות שיח של "זכויות הוריות" כי אם שיח הנוגע ל"זכויות משפחות עובדות".  תפיסה זו

מכירה בחשיבות רווחתו של ההורה העובד כמו גם רווחתם של הילדים. 
כך:

"לטעמי, המשפט יכול לשמש אכסניה לתפיסה אחרת של הורות ועבודה: כפי שהוסבר לעיל, הרטוריקה של
בית המשפט בנוגע לזכות להורות רחבה דייה להכיל בגדרה גם את מימוש הזכות לגידול ילדים במובן

היומיומי המתמשך. באופן דומה קיימת בפסיקה אף תשתית רטורית המכירה בחשיבות העבודה לחיי
האדם. לנוכח זאת יש לקדם, לטעמי, מודל של עבודה המאפשר פרנסה, סיפוק ומימוש עצמי

לא רק בהתאם למודל הטוטלי, ובצד זאת לקדם תפיסה עשירה של הורות המכירה בחשיבותו של
קשר ההורות בגידול הילדים בד בבד עם היבטים אחרים בחיי ההורה"[11]

 
 
 
 

 

מסקנות הצוות
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(3) מתן מענה מערכתי בשינוי פרדיגמה על אופן מימוש זכויות ההורות
מניתוח הנתונים, על בסיס התשתית ההשוואתית מהארץ ומהעולם שהוצגה לצוות, הצוות סבר כי העובדה

שנשים מממשות זכויות הוריות יותר מגברים קשורה בעיקר לפרדיגמה החברתית – כלכלית, שקיימת עדיין
באופן משמעותי בחלקים נכבדים בציבור הישראלי, לפיה האם היא המטפלת העיקרית והאב הוא המפרנס

העיקרי. במלים אחרות, עממיות יותר, אמנם הנשים יצאו מהבית והן עובדות יותר ובעלות קריירה, אבל
הגברים לא נכנסו אליו, לכל הפחות לא מספיק, באופן שניכר שהנשים הן אלו שנושאות, עדיין, לצד עבודתן,

בנטל העיקרי של טיפול במשפחה ובילדים.  
בנוסף על האמור, כל עוד הכלל הרווח בישראל בכל הנוגע להקצאת זכויות הוריות הוא כלל שלפיו אין

הקצאה בכפל זכות, ברי, כי יותר נשים יממשו את זכותן ובהתאמה, פחות גברים.  כל עוד זו תמשיך להיות
המציאות, הרי שהיא בהכרח תמשיך להוביל לכך שנשים יגיעו לתפקידים בכירים פחות, יסבלו מפערי שכר

מגדריים וכיוב'.
 

לגישת הצוות, נכון לספק פתרון מערכתי למצב זה, שיש בו כדי לנסות וליישב את המתח שבין מתן שוויון
מלא לנשים וגברים בהקשרים של זכויות הוריות, בליווי תמרוץ הגברים לממש את זכותם ולאפשר להם
לקחת חלק גדול יותר בטיפול בילדים, וזאת, בשים לב לכך שנשים עדיין נושאות בנטל משמעותי יותר

מגברים ואל מול אי השוויון המהותי שעדיין קיים הן מבחינה חברתית והן מבחינה שכרית. 
 דומה כי אכן יש מקום להיפרד, ולו בהיבטים מסוימים, מהתפיסה כי יש למנוע כפל תשלום/מימוש זכויות.
יכול להיות שכלל לא ניתן לקדם באופן אפקטיבי סוציאליזציה של שוק העבודה לאבות שעובדים במשרות

הוריות, ולהפוך זאת לרווחת הכלל, ללא כרסום מסוים בכלל זה.
 

הצוות מכיר בכך כי מדובר אמנם בכרסום מסוים בכלל, אך אין בכך, בהכרח, כדי להביא בפרקטיקה
הנוהגת לכפל זכות ממש מבחינת עלויות כלכליות ובכלל, שכן, הסיכוי שגברים יממשו את זכותם ההורית

במקביל לנשים, באופן קבוע ומתמשך הוא נמוך. תאים משפחתיים יכלכלו את התנהלותם והמימוש בכפל
לא צפוי להיות משמעותי. עם זאת, הנחת המוצא היא כי יהיה בכך כדי לתמרץ גברים לבחור לממש את

זכותם יותר, אך בד"כ, כאמור, מימוש זה לא יעשה במקביל עם האם.
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(4) מימוש זכויות הורות בתאים משפחתיים מורכבים
סוגיה משמעותית נוספת שעלתה בדיוני הצוות, נוגעת לאופן מתן הזכויות ההוריות בתאים משפחתיים

מורכבים למיניהם, משפחות מורכבות (משפחה שבה הורה ובן זוג חדש, לאחר פירוק הנישואים או הקשר
הזוגי), משפחות חד מיניות, הורות משותפת וכיוב'.  בחלק ניכר מתאים משפחתיים אלו, ההורים לא היו

זכאים לזכויות הוריות, או למצער לא היו זכאים באופן פורמאלי, בין אם כתוצאה מתלות בזכאות של בן הזוג
השני ובין אם כתוצאה מכך שהזכות ההורית נבחנה על בסיס הזיקה המשפטית שבין בני הזוג ולא הזיקה

המשפטית של ההורה אל ילדו.
 

לגישת הצוות, הבסיס למתן הזכויות ההוריות בשירות המדינה צריך להיות שונה מהבסיס הקיים, באופן
שזכויות הוריות תינתנה בתא משפחתי בהתקיים התנאים הבאים:

א.  הזכות תינתן לעד 2 הורים ;
ב.  על בסיס הזיקה המשפטית של ההורה לילד/ה; 

     "זיקה משפטית" לענין זה – הורות ביולוגית, אומנה, אימוץ, צו הורות פסיקתי. 
ג. ללא תלות בזכאות של בן הזוג השני;
ד. ללא תלות בסוג הקשר בין בני הזוג;

 כך למשל, בתא משפחתי בו 2 עובדי מדינה (לפחות), יהיו העובד/ת אחראים להודיע למחלקת משאבי
אנוש מי הם ההורים, בתוך התא המשפחתי, אשר יהיו זכאים לזכויות הוריות, וזאת כאמור, בתנאי שלא

מדובר ביותר מ- 2 הורים, על בסיס אחת הזיקות המשפטיות לילד/ה וללא תלות בסוג הקשר בין בני הזוג. 
 

בהמשך לאמור, ובמסגרת הדיון (המתוחם) על פי המנדט שניתן לצוות, בזכויות הוריות כהגדרתן לעיל,
הצוות סבור כי הזכות ההורית המשמעותית ביותר שבה נכון לרכז את עיקר הדיון היא הזכות ליום עבודה
מקוצר. מתן זכות ליום מקוצר באופן אוטומטי לנשים, אך מחדדת את ההבניה החברתית הרווחת שלפיה
האם העובדת היא זו שמצופה לקצר את יום העבודה ולצאת אל "המשמרת השנייה" בבית, בעוד הגבר,

הוא המפרנס העיקרי של התא המשפחתי ועליו מוטלת המשימה להישאר בעבודה ולספק את "הלחם
והחמאה".

   
מתן זכות ליום מקוצר בהתאם למתכונת המוצעת לעיל, היינו, ל – 2 הורים בלבד, על בסיס הזיקה

המשפטית לילד, ללא תלות בזכאות של בן/בת הזוג השני וללא תלות בסוג הקשר בין בני הזוג נותנת מענה
הן לסוגיה הנוגעת לשוויון המגדרי ומידת מימוש הזכויות ההוריות על ידי גברים ונשים כפי שהוצגה לעיל והן
לסוגיות הנובעות מקיומם של תאים משפחתיים מורכבים שצריכים לקבל מענה ועד כה, לא בהכרח קיבלו

מענה, או למצער, מענה פורמאלי.
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(5) משבר הקורונה 

משבר הקורונה שפרץ בתחילת שנת 2020 הוביל לשינויים משמעותיים בעולם העבודה. אם בעבר, ככלל,
עבודה מהבית לא היתה נהוגה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי (למעט פיילוט ש"נ מהבית וגם שם לא

דובר על עבודה כי אם על עבודה נוספת, ולמעט היתרים ספציפים ומוגבלים שניתנו ברבות השנים לביצוע
עבודה וש"נ מהבית לסקטורים מסוימים), הרי שבעקבות המשבר, חלקים נרחבים משירות המדינה והמגזר

הציבורי עברו לעבוד מהבית, חלק ניכר מהזמן. שירותי קבלת קהל שניתנו בעבר במתכונת פנים אל פנים
ניתנים כיום באופן דיגיטלי, ישיבות מתקיימות בפלטפורמת "זום" ודומיו וככלל, פני העבודה אינם כפי

שהיו. 
 

קשה לומר איך יראה עולם העבודה עם תום המשבר. בהחלט סביר להניח שהשינוי שהביא עמו המשבר
יוביל לשינוי פרמננטי בנורמות העבודה. בהקשר זה, האפשרות של הורים עובדים לעבוד מהבית לכאורה

אמורה להקל על מימוש זכויות הוריות, אם כי היא יכולה להוליד גם טשטוש מוגבר של גבולות בין הבית
לעבודה. 

 
לגישת הצוות, לא יהיה נכון, בשלב מוקדם זה וטרם סיום המשבר, להתייחס להשלכות המשבר על עולם

העבודה בהקשרים הרלוונטיים למסקנות והמלצות הצוות ולפיכך, ההמלצות מובאות כפי שהן, כמעט מבלי
להתייחס בשלב זה לנפקויות של משבר הקורונה ולשינויים שיתכן שיוותרו גם עם סיום המשבר.

.
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המלצות כלליות
(1) הצוות ממליץ על הנגשת הזכויות בקשר להורות, כהגדרתן בסעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות 
     בעבודה, לגברים ולנשים כאחד, באופן אקטיבי ויזום, וזאת בצמתים מרכזיים בהם עומדים 

     העובדים מול מערכת משאבי אנוש: בעת קליטה לעבודה במשרד, וכן עם לידת ילד/ה, אימוצו     
     או קבלתו לאומנה. 

(2) הצוות ממליץ על מתן זכויות הוריות לעד 2 הורים על בסיס הזיקה המשפטית לילד/ה. 
      "זיקה משפטית" - לענין זה – הורות ביולוגית, אומנה, אימוץ, צו הורות פסיקתי.

(3) מוצע כי זכות כל הורה תתגבש במנותק ממימוש הזכות או קיומה אצל  ההורה השני וללא תלות 
      בסוג הקשר בין ההורים.

(4) בשים לב לאמור לעיל, ככלל, הצוות ממליץ להבהיר ולתקן את התקשי"ר כך שיובן כי זכויות          
      בקשר להורות מגיעות להורים (עד 2 בתא משפחתי), על פי זיקתם כאמור לילד/ה וללא קשר 

     להגדרת הקשר בין ההורים (פרודים, גרושים, ידועים בציבור, משפחות חד מיניות, הסכמי הורות  
     משותפת וכיוצא בזה).

 

יום עבודה מקוצר
(5) הצוות ממליץ לאפשר מתן יום עבודה מקוצר לעובד/ת במשרת הורה ללא תלות בשאלת מימוש 
      הזכות על ידי ההורה השני. המלצה זו תחל באופן מדורג וראשית עם הורים לילדים בגילאי 0-5.

(6) הנחת הצוות - על בסיס נתוני מימוש הזכויות והמצב הנורמטיבי שבו לרוב אין שני בני הזוג     
      מממשים אפשרות יציאה מוקדמת במקביל- יהיה מעט מימוש במקביל או לא יהיה בכלל.[12] 

(7) הצעדים האמורים לעיל יבוצעו במסגרת פיילוט לתקופה[13], לצד פרסום מתאים המעודד 
      מיצוי הזכות, תוך הצגת יעדים מדידים, מידת מיצוי הזכות ובחינות תקופתיות. 

(8) כפועל יוצא מההמלצה לנתק בין מימוש הזכות על ידי בן/בת הזוג, הצוות ממליץ לבטל את 
      ההנחיה בתקשי"ר ביחס לבן/בת זוג שעובד/ת כעצמאי/ת שלפיה נדרש להוכיח שבן/בת הזוג 

      אינו/ה מסיימ/ת את יום העבודה לפני השעה 15:30.
(9) הצוות ממליץ על ביטול ריבוי הטפסים הנדרשים לטובת מימוש משרת הורה לגבר. ככל 

     שההמלצה העיקרית לעיל לא תקודם בשל מגבלות תקציב וזכות הורית תמומש רק על ידי אב 
     שבת זוגו אינה נעדרת מעבודתה, מוצע עדיין, להקל פרוצדוראלית על אבות במימוש הזכות     

     ולהסתפק בקבלת הצהרת העובד, כי בת הזוג אינה מקבלת את זכות ההורות במקום עבודתה,     
     ללא דרישה למסמך נוסף מאת העובדת או מעסיקה.

    
בתום תקופה של שנתיים יש לבחון את נתוני הנוכחות ומימוש הזכאות על ידי גברים וכן לבצע סקר
הבוחן את רמת ההיכרות וההנגשה של הזכויות על מנת לבדוק האם שינוי ההגדרות משפיע באופן

המבוקש על מימוש זכויות הורות על ידי אבות.
 
 
 
 
 

 
[12] ניתוח עלויות מפורט בנספח 2 למסמך זה

[13] מומלץ לא להחיל בשלב זה על עובדי הוראה המועסקים ע"י משרד החינוך
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הגדרת משרת הורה
(10) הצוות ממליץ כי הגדרת משרת הורה תורחב באופן שעובד/ת יוגדר במשרת הורה עד שילדו

הצעיר יגיע לגיל 12. זאת לאור העובדה כי חתך הגיל היום (עד גיל 8) אינו עומד בקנה אחד
 עם השינויים במציאות המשפטית, הכלכלית והחברתית [14],

 הנחת המוצא שככל הנראה מגולמת בהוראת התקשי"ר בענין זה, כי האחים הגדולים שומרים  
 על אחיהם הקטנים אינה מבוססת ואינה תואמת את מציאות ימינו. יוער, כי דווקא משבר
 הקורונה חידד את הדברים האמורים. סגירת מערכת החינוך מחד גיסא ומאידך גיסא, עובדים
שנאלצו להמשיך לעבוד כעובדים חיוניים, חייבה הורים לילדים גם בגילאי 8 עד 12 להישאר
 עם ילדיהם בבית, או למצוא פתרונות אחרים, שכן ילדיהם, בגילאים האמורים, לא יכלו

 להישאר לבדם. 
(11) בשים לב להשלכות התקציביות של המלצה זו, הצוות ממליץ לבצע את השינוי באופן מדורג, 

        או להגדיר תאריך יעד ליישומו במועד מאוחר, לאור משבר הקורונה ובכלל.[15]
(12) חרף האמור בסעיף 10 ונוכח הצורך המוגבר של הורים עצמאיים (יחידנים) המצויים בבית בו 

 תמיד יש רק הורה אחד, אנו ממליצים להקדים את המהלך הכולל ולקבוע כבר בשלב זה,
 זכות הורות ליום מקוצר להורה עצמאי המטפל/ת יחידי/ה בילדיו, וזאת על פי הגדרת משרת

 ההורה הרחבה המוצעת לעיל.
 

תוספת מעונות [16]
(13) סעיף 4(ב)(4) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מתייחס להשתתפות המעסיק בעלות החזקתו 

        של הילד במעון, היינו תוספת מעונות.[16]  
(14) על אף התנאים העקרוניים שהוצעו על ידי הצוות כבסיס לזכאות ההורית, בפרט בדבר ניתוק  
 בין מימוש האישה את הזכות לבין מימוש הגבר את זכותו, הרי שביחס לתוספת מעונות,
 ובשים לב לכך שמדובר ברכיב של החזר הוצאות במהותו, שמטרתו לעודד נשים לעבוד, כמו
 גם לנוכח קיומם, עדיין, של פערי שכר מגדריים, מוצע להותיר למעשה את המצב הקיים,
 באופן  שהתוספת תינתן ככלל לאישה ולא תינתן בכפל לאותו תא משפחתי, אלא על בסיס
 הצהרה כי בן/בת הזוג אינו מקבל את התוספת (ואז, תא משפחתי יוכל להחליט מי מבין 2

 ההורים יקבל את  התוספת, בהתאם לנהוג כיום[יי1]).  
(15) מוצע לאפשר הגשת הטפסים הרלוונטיים לקבלת תוספת מעונות ע"י בן הזוג באופן מקוון.

 
 
 

[14]על פי הוראות הרשות לבטיחות בדרכים ילד עד גיל 9 לא יכול לחצות כביש לבד ולפיכך לא יכול להגיע ממסגרות
החינוך לביתו לבד; סעיף 361 לחוק העונשין, תשל"ו – 1977 שכותרתו איסור השארת ילד ללא השגחה קובע כי אין
להשאיר ילד ללא השגחה ראויה אם לא מלאו לו 6 שנים. החוק לא מגדיר מהי השגחה ראויה. ראו גם מסמך השוואתי
שנכתב ע"י מחלקת המחקר בכנסת בנושא זה ממנו עולה כי הגיל החוקי המינימלי להשארת ילד ללא השגחה בישראל

נמוך מזה הנהוג במדינות אחרות.  
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b7546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_b7546b58-

e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9303.pdf
[15] ראו חישוב עלויות בנספח 3 למסמך זה

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b7546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_b7546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9303.pdf
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יום מחלה לילד
(16) חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשל"ג – 1983 קובע כי ניתן לזקוף יום מחלה בשל מחלת 

ילד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד, רק בהתייחס לילד שלא מלאו לו 16 שנה. הצוות
סבור שאין מקום לשינוי הכלל ביחס לימי מחלה, עם זאת, מומלץ להתייחס לנושא בתקשי"ר ולשנות את
הכלל בכל הנוגע לליווי ילד מעל גיל 16 -21 לפרוצדורות רפואיות מורכבות שיקבעו מראש-דוגמת

ניתוחים וכיוב'.

[16 ]ראו פירוט בדבר הכללים למימוש תוספת מעונות בנספח 4 למסמך זה
[17] ראו הנתונים בעמ' 11 במסמך זה

[18] סעיף2.22  – 2.23 לדוח הממונה על השכר לשנת 2018
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בשים לב לאמור לעיל, ובפרט לכך שהזכות היא ביטוי להעדפה מתקנת הניתנת לנשים, על יסוד ההבניה
החברתית הנוגעת לחלוקת התפקידים המסורתית בין גברים לנשים בתא המשפחתי, העולה כדי אחד מן
החסמים העיקריים בקידום השוויון המגדרי, לעמדת הצוות, על אף טענות שהושמעו בנדון, לא יהיה נכון
לאשר תשלום שעות עודפות לתא משפחתי חד מיני גברי ועל התשלום להיוותר כזה שניתן לאימהות עובדות

בלבד.  
 

 

סוגיית השעות העודפות
(20) סוגית השעות העודפות כרוכה לכאורה בזכות ההורית ליום עבודה מקוצר ולפיכך, הצוות ראה לנכון 

לדון בה. אם עובדת אשר לא מנצלת את זכותה ליום עבודה מקוצר ונשארת לעבוד עד להשלמת מלוא
שעות התקן, מקבלת תשלום נוסף בשיעור של 100%, בעוד שאבות עובדים, אשר זכאים ליום עבודה

מקוצר, אינם זכאים לתשלום שעות עודפות, אף אם נשארו לעבוד מעבר לשעות התקן (הם כמובן יהיו זכאים
לתשלום ש"נ, מעבר לשעות התקן).  עם זאת, יובהר וכך גם נקבע בפסיקה, כי הזכות לתשלום בגין שעות
עודפות היא זכות נגזרת מהזכות לקיצור יום עבודה, אך אין היא באה בגדר זכות בקשר להורות. נקבע כי

מדובר בזכות יתר הניתנת לנשים, המותרת על פי סעיף 3(ב) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. כלומר,
הזכות היא ביטוי להעדפה מתקנת הניתנת לנשים על יסוד ההבניה החברתית אשר לחלוקת התפקידים

המסורתית בין גבר לאישה בתא המשפחתי, העולה כדי אחד מן החסמים העיקריים בקידום השוויון המגדרי.  
השעות העודפות ניתנות על מנת לצמצם את פערי השכר המגדריים – לעודד נשים לביצוע שעות נוספות.

הנתונים בשטח גם היום מוכיחים כי הפערים בביצוע שעות נוספות עדיין עומדים בין נשים לגברים ובין אבות
לאימהות[17]. הצוות סבור שלנוכח הנתונים האמורים והעובדה שעל פי כל המחקרים והממצאים, חלק

משמעותי מפערי השכר המגדריים נעוץ ברכיבי השכר המשתנים ובכלל זה במספר השעות הנוספות שנשים
מבצעות[18], כמו גם בשים לב לכך, שנכון לעת הזו, אין מחויבות על פי דין לתת את השעות העודפות

לגברים - אין מקום להורות על מתן תמריץ זה גם לגברים, או ליתר דיוק, גם לאבות עובדים. 
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אמנם הצוות סבור שנכון לשנות את הבסיס הרעיוני שמכוחו ניתנות כיום הזכויות ההוריות, ובפרט הזכות
ליום מקוצר, באופן שתינתנה בצורה שוויונית יותר ולא מוטה לטובת הנשים, כפי שפורט ובואר לעיל, אך

בנסיבות סוגיית השעות העודפות, בשים לב לטיבה וטבעה של הזכות, אין מקום לשנות מהכלל הנוהג.
בהקשר זה קבע ביה"ד הארצי לעבודה  והדברים עודם רלוונטים:

"מתן הטבה כספית גם לאב העובד עבור הישארותו בעבודה מעבר לשעות יום העבודה המקוצר לא תשיג
בעיניי את המטרה של קידום האחריות המשפחתית המשותפת בין בני הזוג, אלא עלול לקרות מצב הפוך,

בו האב העובד יעדיף להישאר במקום העבודה ונטל הטיפול בילדים יוטל על האם. 
תוצאה אפשרית זו אינה רצויה על פי הרציונל של קידום השוויון המהותי, לפיו יש לבחון בסופו של יום

האם מושג שוויון בתוצאות, והאם התוצאה המתקבלת אינה מנציחה מעשית מצב של הפליה נגד אמהות
עובדות. מתן התשלום הנוסף עבור שעות עודפות גם לאב יגשים אמנם מצב של שוויון פורמאלי בין האב

העובד לאם העובדת בשירות המדינה, אך שותפה אני לחשש כי מצב זה יביא לכך שהאבות הם אלה
שיישארו לעבוד, משניתן להם תמריץ לכך בדמות תשלום נוסף עבור שעות עודפות ובדרך כלל ערך שעת

העבודה שלהם גבוה מזה של האישה, והנשים הן אלה שישאו בנטל לגידול וטיפול בילדים. על כן יש הצדקה
למתן תמריץ כספי לנשים בלבד להישאר לעבוד ולהתקדם בעבודתן חרף היותן אמהות. 

על פי המדיניות המשפטית הרצויה במקרים אלה, לצד מתן אפשרות לאב העובד, בהתקיים תנאים
מסוימים, לממש זכויות בקשר להורות כמשמען בסעיף 4 לחוק כאשר האישה אינה מנצלת אותן ובכך

לשאת בעול האחריות המשפחתית המשותפת, יש מקום לתת לנשים תמריצים נוספים מלבד זאת על מנת
לעודדן להישאר ולעבוד לאורך שעות ארוכות ולהשוות את מעמדן בעבודה לזה של הגברים. בדיוק למטרה
זו, ועל פי הוראות סעיף 3(ב) לחוק, ניתן התשלום הנוסף בגין השעות העודפות. התוצאה הרצויה, אליה

עלינו לשאוף, היא מצב של שוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה, לצד שוויון בנשיאה בנטל המשפחתי בין
האב לאם". [19]

 
28. בשים לב לאמור לעיל, ובפרט לכך שהזכות היא ביטוי להעדפה מתקנת הניתנת לנשים על יסוד ההבניה

החברתית אשר לחלוקת התפקידים המסורתית בין גבר לאישה בתא המשפחתי, העולה כדי אחד מן
החסמים העיקריים בקידום השוויון המגדרי, לעמדת הצוות, על אף טענות שהושמעו בנדון לא יהיה נכון

לאשר מתן תשלום שעות עודפות לתא משפחתי חד מיני גברי ועל התשלום להיוותר כזה שניתן לאמהות
עובדות בלבד.   

[19] ע"ע 361/09 מ"י – בהט (נבו)
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נספח 1- זכויות הורות שהשתנו ב5 השנים האחרונות
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(1)  תקופת לידה והורות סעיף (י) א עובד שאשתו ילדה זכאי לתקופת לידה והורות חלקית סעיף (ט) עובד
שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, רשאי לממש בתוך תקופת הלידה וההורות של בת זוגו, החל

מיום הלידה ואילך, תקופה אחת רצופה של לפחות שבעה ימים;
HTTPS://ARCHIVE.CSC.GOV.IL/TAKSHIR/PAGES/CHAP.ASPX?CHAP=452#33.31

 
(2)הורה עובד זכאי להיעדר מעבודתו, עד חלוף שנה אחת מיום הלידה כמשמעותו בפסקה 33.302 (או מיום

האימוץ), שעה אחת שתיקרא שעת הורות  בכל  יום  בו  הוא מועסק שש שעות רצופות לפחות;
HTTPS://ARCHIVE.CSC.GOV.IL/TAKSHIR/PAGES/CHAP.ASPX?CHAP=441#31.15

 
(3) היעדר לרגל מחלת בן ביתו של העובד;

HTTPS://ARCHIVE.CSC.GOV.IL/TAKSHIR/PAGES/CHAP.ASPX?CHAP=451#33.25
 

(4) 33.303  היעדרות עובד בתקופת היריון - סעיף (ג)  היעדרות עובד מהעבודה עקב היריון ולידה של בת
הזוג;  33.311  סעיף (ד)2 בתקופה שבה עובר עובד או עוברת עובדת טיפול לשם הפריה;

HTTPS://ARCHIVE.CSC.GOV.IL/TAKSHIR/PAGES/CHAP.ASPX?CHAP=452#33.31
 

(5)שינוי במשרת הורה וטיפולי פוריות;
HTTPS://WWW.GOV.IL/BLOBFOLDER/POLICY/TASHAACH19/HE/TASHAACH19.PDF

 
(6)חוק עבודת נשים תיקון מס' 54 חופשת אבהות התשע"ו-2016 ותיקון מס' 55) זכויות

הוריות),התשע"ו-2016
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaaz4/he/tashaaz4.pdf

 
(7)שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות;

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaaz11/he/tashaaz11.pdf
 

(8)משרת הורה לילד עד גיל שנה ותוספת מעונות בתקופת זכאות לדמי אבטלה;
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashah17/he/tashah17.pdf

 
(9) זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן/ת זוג;

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach5/he/tashaach5.pdf

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=452#33.31
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=441#31.15
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=451#33.25
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=452#33.31
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach19/he/tashaach19.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaaz4/he/tashaaz4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaaz11/he/tashaaz11.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashah17/he/tashah17.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach5/he/tashaach5.pdf


תרחיש מקסימום- כל העובדים שיהיו זכאים לקיצור יום עבודה כתוצאה מישום ההמלצה יממשו את
הזכאות בכל ימי העבודה.    

תרחיש ביניים – רק כ- 50% מהגברים יממשו את הזכאות, כלל האוכלוסייה (גברים ונשים) ינצלו את
הזכאות עד 12 פעמים בחודש – סה"כ 6 שעות חודשיות (מתבסס על הנחה שזוגות לא ינצלו את

הזכאות במקביל ולכן יממשו פחות ימים בחודש).
תרחיש מינימום- רק כ- 15% מהגברים יממשו את הזכאות, כלל האוכלוסייה (גברים ונשים) ינצלו את

הזכאות עד 8 פעמים בחודש – סה"כ 4 שעות חודשיות. 

 
אופן חישוב העלויות:

במטרה לאמוד את העלויות הצפויות ממימוש ההמלצה האמורה, ביצע אגף השכר
במשרד האוצר תחשיב אשר כולל שלושה תרחישים:    

.1

.2

.3

 
התחשיב בוצע על בסיס נתונים שהתקבלו מהנציבות הכוללים מספרי זהות של עובדים (גברים ונשים) עם
ילדים בגילאי 0 -12 אשר אינם מוגדרים במשרת הורה ומועסקים במשרדי הממשלה ובמערכת הבריאות [1]
החישוב מבוצע עפ"י אומדן שעות עבודה לגבר\ לאישה, עלות קיצור שעות עבודהX מספר הזכאים.
מהנתונים הגולמיים הסרנו כפילויות, עובדים במשרה חלקית, עובדים השייכים לדירוג עמ"י ומועסקים
בחו"ל ועובדים בדירוגי בריאות אשר מועסקים פחות מ- 40 שעות שבועיות ולכן לא זכאים למשרת הורה.

כמו כן, לא נלקחו בחשבון בביצוע הערכת העלות עובדי הוראה בשירות המדינה.
 

עבור כל מספר זהות בוצעה שליפה ממערכות השכר של ערך השעה נכון לינואר 2020. ערך זה הוכפל
ב-10.415 (מספר השעות הצפוי לקטון מהתקן החודשי של העובד ככל שיוגדר במשרת הורה ויממש את
זכאותו ליום עבודה מקוצר). בדרך זו חושבה העלות החודשית המקסימלית לעובד. סכום זה הוכפל ב-12

וכך התקבלה העלות השנתית המקסימלית לעובד
 
 
 
 
 
 

נספח 2- חישוב עלויות הרחבת זכות ליום עבודה
מקוצר להורים לילדים בגילאי 0-8 
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[1]על עובדת הוראה במשרת אם חלה הגדרה אחרת: "מורה אם" היא מורה שהיקף משרתה אינו פחות מ-79%, והיא אם לילד
מתחת לגיל 14 ביחס לתחילת שנת הלימודים, לרבות ילד מאומץ. זכויות "מורה אם" ניתנות לגברים המקיימים את הדרישות של
מורת אם בתנאי שבת הזוג עובדת לפחות 80% משרה ולא מקבלת הטבת אם. בנוסף, לא למותר לציין, שרוב כוח האדם בהוראה

הן נשים – כ87% מכלל עובדות ההוראה במדינה הן נשים, ולכן רובן זכאיות לזכויות הוריות.
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נספח 2- חישוב עלויות הרחבת זכות ליום עבודה מקוצר להורים
לילדים בגילאי 0-8 

(1)  חישוב לגבי עובדים עם ילדים בגילאי 0-12 שאינם מוגדרים כיום במשרת הורה
האוכלוסייה הנבדקת:

גברים 7,633;  נשים 5,134; סה"כ 12,767;

2. חישוב לגבי עובדים עם ילדים בגילאי 0-8 שאינם מוגדרים כיום במשרת הורה

גברים 3,248; נשים 1,440;  סה"כ 4,688;



גברים 4,391; נשים 3,705; סה"כ 8,096;
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נספח 3- הרחבת משרת הורה כך שתכלול הורים לילדים 
בגילאי 8 -12 
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נספח 4- פירוט הכללים למימוש תוספת מעונות
עפ"י הסכם קיבוצי

תוספת זו, כפי שהיא היום, בהסכם המסגרת מיום 12.1.2011 במסגרתו נקבע כי החל מיום 1.9.2011 ישולם
לעובדת החזר הוצאות בעד החזקת ילד עד גיל 5 במעון או בהשגחה אחרת. 

נקבע כי בגין ילד אחד ישולמו 300 ₪ ו- 200   עבור ילד שני (והסכומים התעדכנו במהלך השנים מאז). עוד
נקבע, כי תוספת המעונות מהווה "זכות הורית" בהתאם לסעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות. במסגרת חוזרי

הממונה על השכר מיום 7.8.2011 (חוזר 2011-1-48) ומיום  17.6.2012 (חוזר מס' 2012-1-25) הובהרו
התנאים לקבלת התוספת כדלהלן:

 
עובד יהיה זכאי לתשלום תוספת מעונות, אם בת זוגו עובדת

שכירה או עצמאית, במשרה מלאה או חלקית, בין אם במקום עבודתה נהוג לשלם תוספת
מעונות (השתתפות חלקית בהוצאות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת) ובין אם לאו,

בכפוף לאמור להלן.  
א.  עובד יידרש להמציא אישור ממקום עבודתה
של בת הזוג או מסמכים אחרים כמפורט להלן:

(1)  במידה ובת הזוג היא שכירה ובמקום עבודתה משולמת תוספת מעונות: אישור על כך שבת
הזוג מועסקת במקום עבודה בו משולמת תוספת מעונות (השתתפות חלקית בהוצאות החזקת ילד

במעון או בהשגחה אחרת) ועל כך שאינה משתמשת בזכותה לקבלת התוספת החל מתאריך
שייקבע. 

(2)  במידה ובת הזוג היא שכירה ובמקום עבודתה לא משולמת תוספת מעונות: אישור על כך שבת
הזוג מועסקת במקום עבודה בו לא משולמת תוספת מעונות (השתתפות חלקית בהוצאות החזקת

ילד במעון או בהשגחה אחרת). 
(3)  במידה ובת הזוג עצמאית : הצהרה שבת הזוג עצמאית ומס' עוסק במע"מ.  

ב. במקרה שקיים ספק אם בת הזוג נחשבת ל"עובדת", יש להמציא אישור מהביטוח הלאומי, לפיו
בת הזוג נחשבת ל"עובדת" בהתאם להגדרות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] – התשכ"ח-

.1968
 


