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זכויות הורים  

.  עובדים בשירות המדינה זכאים להטבות לאור היותם הורים

:  ההטבות נוגעות לארבעה תחומים

(סבסוד קייטנות, תוספת מעונות)הטבות כספיות ישירות  •

סיוע , ה/מחלת ילד, שעון קיץ לילדים, קיצור שעות יומיות)הטבות בנוכחות •
(נ מהבית"ש, לילד עם מוגבלות

הולדת  , בר מצוה/בת', ה העולה לכיתה א/מתנה לילד)הטבות במתנות •
(גיוס, בן/בת

,  השתתפות בקייטנה במרכז וולקני בחודש אוגוסט)הטבות לילדים •
(השתתפות באירועים ועוד



תוספת מעונות  –הטבות כספיות ישירות 

גם אם)תוספת מעונות ניתנת עבור ילדים עד גיל חמש 

(.ה במעון/ה אינו/הילד

לשני ילדים531₪, לילד אחד317₪הסכום נכון להיום 

הסכומים משתנים בהתאם  , ומעלה למשרה מלאה

.לחלקיות המשרה

ה/ניתן מידית לאחר עדכון במערכת על לידת הילד–לאם 

באחריות האם למלא בקשה לעדכון ולצרף)ד"החללאחר 

(.ה/ז עם שם הילד.צילום ספח ת

או מקבלת דמי)ניתן בתנאי שבת זוגו עובדת –לאב 

על האב. ואינה מקבלת תוספת מעונות בעבודתה( אבטלה

להחתים את המעסיק של בת , 2301למלא טופס מדף 

זוגו ורק לאחר מכן יקבל את תוספת המעונות ממועד  

.הגשת הבקשה

מעונותזכאים לתוספת –סטודנטים 

ככל עובדי המדינה

:הסכום לתשלום לסטודנטים
שעות96ה בחודש /שעבדית/סטודנט

אולם אם, תקבל סכום מלא/י, ומעלה

שעות אפילו96-ה פחות מ/עבד

הסכום ישולם לפי, בדקות ספורות

למשל, 182שעות העבודה חלקי 

ויש לושעות 95ה /שעבדית/סטודנט

.165₪ילד אחד יקבל 
כפול  182חלקי 317: החישוב הוא

95



סבסוד קייטנות-הטבות כספיות ישירות

המינהלהחלטת לפי נקבעת בסבסוד קייטנות קיץ השתתפות 
.ובהתאם לתקציב

המינהלוגובה השתתפות לזכאות קריטריונים שנה נקבעים בכל 

לא  , שבשל מרחק גיאוגרפי, בסבסוד קייטנה לילדי עובדים

.  במתחם וולקנישמתקיימת בחודש אוגוסט בקייטנה משתתפים 

500₪גובה ההחזר המקסימלי היה , 2019שנת , בשנה שעברה
כאשר השתתפותו העצמית של ההורה עבור כל אחד מילדיו היה  

.  300₪לפחות 



קיצור יום עבודה-הטבות בנוכחות

משרת הורה תחשב באחד מהמקרים 

:הבאים
ה פחות מגיל שמונה/לילדהורה . 1

ה/במקרה והוא ילד12ה פחות מגיל /לילדהורה . 2

18או שאחיו גדולים מגיל ה /יחיד
12שני ילדים מתחת לגיל . 3

:בנוסף
ת לפחות ארבע שעות ומסיים  /הזוג עובדבת /בן.  1

15:30לאחר את עבודתו 
אין קיצור מסיבה אחרתת /לעובד.  2

שעות בשבוע40ת מעל /המשרה של העובד.  3

:ת במשרת הורה/עובד
.שעות עבודה7.5-ה עד גיל שנה/לילד
.שעות עבודה5-8ה מגיל שנה ועד גיל /לילד
'שעות וחמש דק5-8ה מגיל /ה גדול/ה הקטן/הילד

עבודה

ת ליום/עד גיל שנה זכאיהורה לתינוק 

:עבודה מקוצר של שבע וחצי שעות
בנוסף. זכאית גם אם בן זוגה לא עובד-אם 

לקבלת תשלום עבור שעות נוספות מידזכאית 

שעות עבודה8.5עד )שעות עבודה 7.5בסיום 

,בנוסף(. 100%ייחשבו כערך שעה נוספת של 
זכאית להפסקה על פי הצורך לשאיבת חלב עד

.שעה במהלך יום העבודה

אוד"בחלרק אם בת זוגו עובדת או זכאי -אב 

שישהעד )בתקופה של קבלת דמי אבטלה 

זכאי לקבל תשלום בגין(. היותרחודשים לכל 

.שעות עבודה8.5שעות נוספות רק לאחר שסיים 

ששמעל ת /ת בימים שעובד/זכאיית/סטודנט

.לשעה משולמת נוספת, שעות



ה/מחלת ילד-בנוכחות הטבות 

מכסה זו , ה/ה ניתנת בגין היעדרות מחמת מחלת הילד/מכסת ימי מחלת ילד
.לשנהיום 30שהינם , חופשת המחלה חשבון ימי הינה על 

.שנה בלבד16ה לעניין זה הינו עד גיל /ילד

:ת/הזכאות למכסה ניתנת לפי נתוני העובד
.ה/ימי מחלת ילד8לזקוף עד ת /זכאי–ת /אחדה /הורה לילד

.ה/ימי מחלת ילד10לזקוף עד ת /זכאי–הורה עם שני ילדים 

.ה/ימי מחלת ילד12זכאי לזקוף עד -הורה לשלושה ילדים ומעלה

:ה/הורה יחיד
.ה/ימי מחלת ילד16ת לזקוף עד /זכאי–ת /ת אחד/לילד

.ה/ימי מחלת ילד18ת לזקוף עד /זכאי-לשני ילדים

.ה/ימי מחלת ילד20ת לזקוף עד /זכאי–לשלושה ילדים ומעלה 

ה אינה נצברת משנה לשנה וניתנת בכל תחילת שנה/מכסת ימי מחלת הילד



ה עם מוגבלות/סיוע לילד-הטבות בנוכחות

יום בשנה  18יש אפשרות לניצול ( יום60לפחות שנמשכת )ה עם מוגבלות /להורה לילד•
על חשבון ימי המחלה או  ( בנוסףולא , ה/לימי מחלת ילדאת הזכאות גם שכוללים )

השגחה וכל סיוע הנדרש  , כולל ליווי, ה/אישי לילדהניצול יעשה לצורך סיוע , החופשה
ממוגבלותו

שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי  52ת להיעדרות של עד /ת זכאי/העובד,  בנוסף•
זו הינה רק להיעדרות הקשורה  זכאות )ה /משכר עבודתובלא ניכוי , שמחייב היעדרות

(.למוגבלות

ולכן במידה והורה אחד אינו  , שעות מוקצות לכל אחד מההורים52-יום ו18של הזכאויות •
שעות על  104-ויום מתוך מכסות חופשה ומחלה 36)השני לכפל זכאי ההורה מממשן 
(.המעבידחשבון 

עובדים שמועסקים לפחות שנה בשירותזכאים •

המועסקים ארבעה חודשים ומעלה ובעלי אופק שירות של שנה לפחותסטודנטים •



נושאים נוספים-בנוכחות הטבות 

:ניתן לפנות באופן פרטני, בהטבות הנוכחות המוקנות במקרים הבאים
בדיקות הריון

שמירת הריון

טיפולי פוריות

תהליך אימוץ

הליך פונדקאות

משפחת אומנה

מימוש חופשת לידה על ידי האב

שהייה במקלט לנשים וילדים

בת הזוג/קריאת פתע למילואים של בן

זכויות הורות ומשפחה באוגדן ניתן לקרוא להרחבות 

https://www.agri.gov.il/download/files/1605family.pdf


פיילוט שעות נוספות מהבית-הטבות בנוכחות

הקריטריונים  ת עונה על /החל בשירות המדינה פיילוט לעבודה מהבית בתנאי שהעובד2016החל מאפריל 

.29.12.2019והממונה על השכר מיום מ"נשבחוזר כמפורט 

שעות לגברים 7-ו, (שעות15החודשי לא יעלה על החוסר )שעות עבודה ביום לנשים 6.5ניתן לאחר המימוש 

(.שעות10החודשי לא יעלה על החוסר )

נוספות  שעות 15וגבר יכול לבצע עד נ"הששעות נוספות מהבית מתוך מכסת 20יכולה לבצע עד אישה 

.נ"מתוך מכסת שמהבית 

.ולא ניתן לנצל בימי מחלה או בימי גיבוש, לנצל ממכסת השעות הנוספות בלבדניתן 

.ומקביליו ומעלה42–40ניתן למתח דרגות , ועדיין כיוםבעבר 

בשלב הראשוני-40-42הפיילוט על עובדים נוספים בעלי עיסוק הנמוך ממתח דרגות הרחבת 

והחל, בפיילוטהמשרדים ייערכו מיפוי של העיסוקים של העובדים העומדים בקריטריונים להשתתפות 

יופץ חוזר1.6.2020בתאריך . יינתנו אישורים למשרדים עבור המשרות שצוינו במיפוי1.5.2020מתאריך 

.חדש המגדיר את אופן מתן ההרשאה לזכאות במשרד



שעות קיץ להורים-הטבות בנוכחות

בכל אחד  ת לקיצור יום העבודה בשעה אחת בלבד /תהיה זכאי/ת במשרה מלאה י/ת המועסק/הורה עובד•

עשר שעותהכלוסך , של סוף חודש אוגוסט' עד ה' מעשרת ימי העבודה שחלים בימים א

.במצטבר•

תהיה/י, "ת/הורה עובד"מוגדר במערכת הנוכחות כולא , ת במשרה מלאה/ת המועסק/עובדהורה •

ובתנאי  , בספטמבר30באוגוסט ועד ליום 1ת ליום חופשה אחד שניתן יהיה לנצלו בתקופה מיום /זכאי•

.ה/ה זכות זהה במקום עבודתו/הזוג לא ניצלת /שבן

ת ליום חופשה אחד שניתן יהיה לנצלו/תהיה זכאי/י, ת במשרה חלקית/הורה המועסקת /עובד•

במקום  ה זכות זהה /ת הזוג לא ניצל/ובתנאי שבן, בספטמבר30באוגוסט ועד ליום 1בתקופה מיום •

.ה/עבודתו

בתקופה  שניתן יהיה לנצלו ,  אחדת ליום חופשה /תהיה זכאי/י, "ת/הורה עובד"ת כ/המוגדרית/סטודנט•

.ה/ה זכות זהה במקום עבודתו/ת הזוג לא ניצל/ובתנאי שבן, בספטמבר30באוגוסט ועד ליום 1מיום 

לפדיוןכי שעות אלה או יום החופשה לא ניתנים לצבירה או יובהר 



ות/מתנות והטבות לילדי עובדים

בת/בןלהולדת 

'העולה לכיתה אה /לילד
בת מצוה/לבר

שירות לאומי/ל"לצהגיוס 

, (בשכר)לרבות סטודנטים למתנות הינה רק לעובדים הזכאות 
. חודשים במינהל המחקר החקלאיארבעה המועסקים מעל 

.  השתתפות בקייטנה המתקיימת במרכז וולקני בחודש אוגוסט

יום משפחות  –פעילות לעובדים ומשפחותיהם



זכויות הורים

:ופרטים בנושאלהרחבות 

הבהרה-ר"התקשיזכויות הורות על פי 

ומשפחהאוגדן זכויות הורות 

-( בתקשיר' ד33.253פיסקה )הורה לאדם עם מוגבלות 

הבהרות וריענון

https://www.agri.gov.il/download/files/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8.pdf
https://www.agri.gov.il/download/files/1605family.pdf
https://www.agri.gov.il/download/files/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%9F.pdf

