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ש ונאי באשמת קלחמת להנמר בד

ה /רקית /דבוע

ו אה דילת שפוח ,ןוירהבת דבועלי טנוולרן אכא בומהע דימה

י שנא ,םיקוחט וריפט רפמה ,הדליו גוזת בשד בועלוץ ומיא

 .םיינוגראם ינפם יכילהתו ,םיינויחם יספטת מישר ,רשק

ו ננוכתתום כיתובוחום כיתויוכזת או עדתשו נלב ושח

ש יגנהלם יחמשו נאן כלוי בטימן פואבו זה בושחה פוקתל

 .זכורמן פואבא שונבע דימהת אם כל

 ,הברה כרעהב

ן חת וער

ש ונאי באשמת קלחמת להנמ



     

        

     

      

     

      

       

    

     

 

         

 

 

לממונים הודעה .1 

ה דילון וירה ,תורוהת ויוכזל עע דימ

ה נוירהל עק יסעמלע ידוהלת בייחת דבוע ,קוחהי פל ע

 .הנוירהל 20הע ובשהמר חואיא ל

ר תויבם דקומהב לשבם ינוממלע ידוהלם יצילממו נא

ן נוכתהלו לכוישת נמל ע ,תדבועלר שפאתמש

 .קוחבע ובקהמר חואיא לו ,דעומד ועבמה תורדעיהל

ש ונאי באשמת להנמת אום ינוממהת אן כדעלן תינ

 .בתכבו אפ "עבן ויריההר בדב

ן ויריההת פוקתבב קעמת וקידבר ובעבת ורדעיה 2.

הנך  רשאית  להיעדר  מעבודתך  ללא  ניכוי  משכר  לשם 

פיקוח  רפואי  במשך  ההיריון , ו/או  בדיקות  רפואיות 

שגרתיו ת הקשורו ת להריונך . 

ההיעדרות  תעשה  בהתאם  למסגרת  השעות  המותרות 

ובתיאו ם ואישו ר ש ל הממונ ה הישיר . 

עליך  להמציא  אישור  בדבר  ההיעדרות  על  מנת  לממש 

זכאו ת זו .

ל אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מ-4 שעות

ב יום- זכאית ל-40 שעות במשך חודשי ההיריון.

ל אישה העובדת שבוע עבודה מלא, עד 4 שעות ביום-

זכאי ת ל-20 שעו ת במש ך חודש י ההיריון .



         

 
 4.   חופשה בגין הפלה:

 
 5.   שמיר ת הריון :

עובדת  אשר  נעדרת  בשל  שמירת  הריון  למשך   30 יום 
לפחות , והי ה ומצ ב בריאות ך מחיי ב שמיר ת הריו ן ע ל פי 
המלצת  רופא , עלייך  להביא  המלצה  זו  למחלקת  שכר .

מרגע  זה  יופסק  שכרך  בעירייה , במקביל  עליך  להגיש 
תביע ה לביטו ח לאומ י לקבל ת גמל ה לשמיר ת הריון .

ת קופת ההיעדרות עקב שמירת הריון, מובאת בחשבון
ל צרכי זכויות התלויות בוותק.

ב גין תקופת ההיעדרות העובדת לא זכאית לדמי הבראה
ל א ניתן לנצל ימי מחלה במקביל לתשלום הגמלה.

ע ל מנת לשמור על רצף זכויות בפנסיה, ניתן להמשיך
ו לשלם את חלקך לפנסיה והמעביד ימשיך להפריש את

חלקו .

 

 

 :ןוירפוה יירפהי לופיטל שבת ודבועם ישנת ורדעיה 3.
ע ובדת, אשר  עוברת  סדרת  טיפולים  בהפרייה  חוץ 
גופית  בין  באשפוז  ובין  בטיפול  אמבולטורי , לרבות  ימי 
ה מנוחה הכרוכים  בסדרת  הטיפולים , ולא  יותר  מ-4

ס דרות טיפול  בשנה  זכאית  להיעדרות  של   16 ימים 
ב שנה לאישה העובדת   5 ימים  בשבוע , ו-20 ימים 

לשנה , לנשי ם העבודו ת  6 ימי ם בשבוע .

עובדת  שעברה  הפלה  רשאית  להיעדר  מעבודתה   7 ימים 
מיד  לאחר  ההפלה . הארכת  חופשת  המחלה  תתאפשר 
במידת  הצורך  וכנגד  אישור  רפואי , דין  ימי  ההיעדרות 

הו א כדי ן ימ י מחלה .



        
   

       
      

        
    

       
        

    
      

      
       

     
        
         

     
      

       
      

       
    

       
       

       
        

        
        

       

        
      

    

      

 

.6 

ה עובד
ה יעדרות

 :הנמוא /ץומיא /הדילהת שפוח
ה דילהד עומל עש ונאי באשמד רשמת אן כדעלך ילע
 .הנמוא /קיודמהץ ומיאה /רעושמה
ם ולשתבת ועובש 15ת בה דילת שפוחלת יאכזך נה
ת ועובש-3בך ראותה דילהת שפוח .ימואלהח וטיבהמ
 21,םימואתר ובעת ועובש (18ף סונד ליל כר ובע
)האלהן כוה יישילשר ובעת ועובש
ם ולשתא ללם יפסונת ועובש 12ת והשלת יאכזך נה
ף גאלב תכבך כל עע ידוהלך ילע )תועובש 26כ "הס(

 .םאתהבם יספטא למלו ,שונאי באשמ
ם יעבקנת ואכזהת פוקתך שמוה דילהי מדלת ואכזה
ר כשהת דיחי ,ימואלח וטיבלד סומהי "עם ימלושמו

ש יגהלי לכותשת נמל עה עדוההי טרפת אה ריבעמ
 .הדילהי מדת לבקלי מואלח וטיבלה עיבת
ם ויהמם ימי 5ד עו תדובעמר דעיהלי אשרה יהיד בוע
 :האבהה קולחהי פל עו גוזת בל שה דילהם ויר חאלש
ה שפוחהי מימו כונים ינושארהם ימיהת שולש
 ,השפוחי מיו תוכזלן יאוה דימב(ו תוכזלם ידמועה
ם ימיהי נש ),םולשתא ללה שפוחן ידכה יהתת ורדעיהה
-ותוכזלם ידמועהה לחמהי מימו כונים ירתונה
ל עח ווידס פוטג "עו תורדעיהל עח וודי
 .גוזת בל שה דילר חאל
ם ותמ ,תיקלחה דילת שפוחלי אכז ,הדליו תשאשד בוע
ה מיכסהו תשאשי אנתבת אז ,הדילהם וימת ועובשה 6
ד בועהו ,בתכבה לשה דילהת שפוחמק לחל ער תוול
ן מזהק רפל עו תשאל שה דובעלה רזחר ושיאא יצמה
 .רומאה
ש דוח 12ם ותד עה דילהר חאלר דעיהלת יאשרת דבוע
א ללה שפוחן ידכה יהתו זכת ורדעיהן יד ,הדילהם וימ
ה בושם רטם ימיש דוחע ידוהלת דבועהל ע .םולשת
 .הדובעל
 9ך ות ,דלונשד ליבל ופיטך רוצלה רטפתהר שאת דבוע
א הת ,ןירוטיפכה תורטפתהן יד ,הדילהם וימם ישדוח
 .ןירוטיפי יוציפלו זת דבועת יאכז



      
       

        
       
       

       
    

      
      

   

       
      

      
       
      

    
      

     
      

      
     

        

 
     

 
          
                

              
        

               
            

             
             

         
 

           
                 

            
                

           
 

 

 

ל קראת

יאוחר ל א

 :הדילי מדם עה דילת שפוחם ות 7.
ע ידוהלך יילע ,םולשתבה דילת שפוחם ות

ת יאשרת דבועה .הדובעלה רזחי בגלך תנווכל על הנמל
 15ם ותבר בכה דובעלר וזחלוה דילהת שפוחת אר צקל

ש ונאי באשמלום ינוממלע ידוהלה ילעך כל עו ,תועובש
ה רחבת דבועהם א .שארמת ועובש-3מ

ת אן כדעלה ילע ),תועובש (26ה דילת שפוחבך ישמהל
 .ךכל עש ונאי באשמום ינוממה
ה דילהת שפוחת אך יראהלת ניינועמת דבועהם א
י באשמלה שקבש יגהלה ילעם ולשתא ללה שפוחב
 .םינוממהם עם ואיתבש ונא

 :הדילת שפוחמה רזח 8.
ם ישדחהם ייונישהם עש דח 101ס פוטא למלך ילע
 .רכשת קלחמב ,חפסהם עת נכדועמז .תף רצלו
ש ירפהלך ישממד יבעמהה דילהת שפוחת פוקתך שמב
ל שק לחהל לוכא למן פואבת וינויסנפת ושרפהן יגב
א יהה דילהת שפוחמת רזוחא יהשר חאלות דבועה
 .קיסעמהל שת ופתתשההמק לחה ריזחמ
ק תוור ובצלה כישממת דבועה דילהת שפוחך להמב
ן וגכ ,קתוומת ועפשומשת ויוכזוה תדובעם וקמב
י יוציפ ,הארבהי מד ,הגרדבם ודיקך רוצלה פוקת
 .ןירוטיפ
ן יאם ולשתא ללה שפוחכת רדגומשת ורדעיההל ע
 .קתוומת ועפשומשת ויוכזוק תוול שה ריבצ

ה דובעהמר דעיהלת יאכזה דליר שאת דבוע :הקנהת עש 9.
ה זר דסה .הנשל יגלה דליע יגיר שאד עם ויבת חאה עש
ת ועש .האלמה רשמבת קסעומא יהוה דימבק רל ח
ה דובע
א לה נהיתה דילהר חאלה נשד עה אלמה רשמבם אל ש
ר וזחתה נשהם ותב .תויעובשת ועש-37מת וחפ
ה דובעם ויר וציק .תויעובשת ועש 40-לת דבועה
ו ניאת /דבועהל שג וזהת ב/ןבשך כבה נתומר ומאכ
 .ה/ותדובעם וקמבת וכזהת אל צנמ

ט רופמכם אל שה תדובעם וי :םאל שה דובעת ועש 10.
-40מת וחפא לום וילל עופבת ועש 8ל שא והן להל

ם יאכזהם ידבוע-01/08/2021המל חה .תויעובשת ועש
ד ליהר שאם ידלילם ירוהם ידבועם ניהה רוהת ורשמל
 12.ל יגמך ומנר תויבן טקה



      

   

        

       

         

    

        

    

        

        

      

        

        

        

        

    

      

       

       

      

        

       

         

          

       

    

 

 

העבודה. יום לקיצור ז כאי/ת

ד גשים:

ע בודה

ע בודה

א לה

ה יהת/יא לת יקלחה רשמבת /קסעומהת /דבועה רוה

ם ויל שף סונר וציקלי אכזו ניאל "נכת /דבועה רוה

ה דובעהם ויו אה דובעהע ובשר וציקב קעה דובעה

י אשרא והך א ,תורחאת וביסמו אל יגת וביסמו א ,ץיקב

 .ל"נהת ובטההן מת חאבר וחבל

-12בה טמלשם יאליגבם השם ידליי נשלב א ,ןמלאן יד

 .ל"נכת דבועם אן ידכ ,םינש

ה דובעם וילי אכז ,גוזת ב/ןבה /ולש ישד לילה רוה

ו אם יריכשכם ידבועג וזהת בו אן בם אר צוקמ

ת ויוכזת וגוהנם תדובעם וקמבם אן יב ",םייאמצע"כ

ה פוקתבן כו ,ואלם אן יבור צוקמה דובעם וילר שקב

ד בלבו ,הלטבאי מדלת /יאכזג וזהת בו אן בה בש

 .םישדוח 6ל שה פוקתל עה לעתא לו זה פוקתש

ת /מייסמו ניאג וזהת בו אן בשת /דבועלן תניתת וכזה

 15:30.ה עשהי נפלה /ותדובעו א

ם וילת וכזבש מתשהלש קבמהד לילה רוה

ה רהצהא למיע ובשהת ומיל כבע ובקן פואבר צוקמ

ן חת וער-שונאי באשמת קלחמת להנמלר וסמיוה מותח

ם וילו תוכזבש מתשהלש קבמהד לילה רוה

ת בו אן בו בשן פואב ,עובשבם ימיוסמם ימיבר צוקמ

-םירתונהע ובשהי מיי בגלו זת וכזבו שמתשיג וזה

ת וכזהת אל צנלה צורא והם הבה דובעהי מיל ער יהצי

ך כל עג וזהת בו אן בל שו תדובעם וקממר ושיאא יצמיו

ם ימיבת וכזבש מתשיא לו אש מתשמו ניאש

 .המותחה רהצהא למיד בועה .עובשב
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 11. תוספת מעונות:

 ,תידעלבהו תקזחבם יאצמנם י/דליהר שא(ב או אם א

ם וקממת ונועמת פסותת לבקמה ניאו תשאש

ת פסותלם יאכז 5ל יגלת חתמם י/דלים הלו )התדובע

 :ןלהלט רופמהי "פעת ושרהמת ונועמ

5₪-ל יגלת חתמד חאד ליר ובע  .שדוחב 315

 213₪ד וע 5-ל יגלת חתמר תויום ידליי נשר ובע

 .שדוחל

י בגל ,האלמה רשמבת /דבוער ובעא והר ומאהם וכסה

ם אתהבת פסותהב שוחתת יקלחה רשמבת /דבוע

 .הרשמהת ויקלחל

 ,תירדנלקה נשת ליחתי דמן כדועתת ונועמהת פסות

 .דדמבם ייונישהר ועישלם אתהב

ם לושתא ל ,הדובעי שדוחד עבק רם לושתת פסותה

א ללה שפוחו א ,הדילת שפוחל שם ישדוחר ובע

 .םולשת



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

      

 

      

        

 

 

 

אנוש: משאבי א גף

   להל ן טלפוני ם ליציר ת קשר :

ש ונאי באשמת קלחמת להנמ ,ןחת וער 'בג

 04-6927408:ןופלט

 IL.MUNI.ZEFAT@REUTCHEN:ל"אוד
ש ונאי באשמף גאת ריכזמ ,גייסאת ירונ 'בג

 04-6927448:ןופלט

 IL.MUNI.ZEFAT@NURIT:ל"אוד
ש ונאי באשמת דיחית דבוע ,ודרלי נור 'בג

 04-6927528:ןופלט

 IL.MUNI.ZEFAT@RONIL:ל"אוד
 :מחלקת שכר

ר כשת קלחמת להנמ-ב ויבורווה נלטבס 'בג

 04-6927445:ןופלט

 IL.MUNI.ZEFAT@SVETLANA:ל"אוד
ם ידבועד עוור "ויור כשת בשח-י רבוצת ילגרמ 'בג

 04-6927446:ןופלט

 IL.MUNI.ZEFAT@MARGALIT:ל"אוד
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ם וקמהא יהה חפשמ"

ם יליחתמם ייחהו בש

ה ניאם לועלה בהאהו

 "תרמגנ




