
 
 מדיניות חדשה למשרת קבע שהוכר כהורה לאדם עם מוגבלות

 
  :להלן פירוט המדיניות החדשה למשרת קבע שהוכר כהורה לאדם בעל מוגבלויות

בקשה להכרה כהורה לאדם בעל מוגבלות תוגש למדור ת"ש חובה וקבע במופת לתיבת מייל 
רופא בעל המומחיות ידי -"בקשות פרט קבע" בצירוף אישור רפואי מתאים החתום על

 .הרלוונטית למוגבלות

 ימי מחלה
צה"ל פועל בהתאם לכללים הקבועים בחוק דמי מחלה וקובע סל ימים לצורך חופשת מחלה 

להורה לאדם עם מוגבלות בנוסף לסל ימי מחלת ילד וזאת על חשבון ימי המחלה 
 :()צבורה/שנתית

 .כאשר בן הזוג אינו עובד –ימים בשנה  18א. עד 

 .כאשר בן הזוג עובד/ משרת הקבע הורה עצמאי –ימים בשנה  36ד ב. ע

יודגש כי הסל ניתן עבור שנה קלנדרית, וכי ככל שהמוגבלות היא זמנית, סל ימי המחלה יהיה 
 .יחסי בהתאם למועד תחילתה וסיומה

 חדש -פטור מתורנויות 
 

 .ביחידהמשרת קבע אשר הוכר כהורה לאדם בעל מוגבלות יהיה פטור מתורנויות 
 חדש -משרת הורה 

בנוסף לזכאות למימוש משרת הורה כמפורט במדיניות היריון והורות, קיימת למשרתי קבע 
 :אשר הוכרו כהורים לאדם בעל מוגבלות זכאות ייחודית, כדלקמן

 :קיצור יום הפעילות
, לכל היותר, זכאית לסיים את יום הפעילות בשעה 6א. משרתת קבע שהיא אם לילד שגילו 

 .. בעבור הטבה זו לא ינוכו ימי חופשה שנתית16:00

, לכל היותר, זכאית לסיים את יום הפעילות בשעה 21ב. משרתת קבע שהיא אם לילד שגילו 
 .ימי חופשה שנתית 5. בעבור הטבה זו ינוכו 16:00

לכל היותר, בחזקתו ומתגורר עמו  21ג. משרת קבע במעמד של הורה עצמאי שילדו בגיל 
 .ב-, בהתאם לאמור בסעיפים א16:00זכאי לסיים את יום הפעילות בשעה  דרך קבע,

 :גברים המשרתים ביחידות ברמ"פ ג' ומטה יוכלו לממש יום עבודה מקוצר כדלקמן
ללא שיקול דעת מפקד אך  16:00זכאות ליום עבודה מקוצר עד השעה  - 6א. ילד עד גיל 

 .שנתיתימי חופשה  5בידיעתו, בעבור הטבה זו לא ינוכו 

ללא שיקול דעת מפקד  16:00יום עבודה מקוצר עד השעה  - 21ועד גיל  6ב. ילד מעל גיל 
, ללא ניכוי ימי 16:30ימי חופשה שנתית או יציאה מוקדמת בשעה  5אך בידיעתו, ובניכוי 

 .חופשה שנתית



 חדש -החזר הוצאות חינוך 
צאות חינוך עבור ילדים תינתן אפשרות להגיש בקשה חריגה למופת לטובת השתתפות בהו

שנים, אשר הוכרו כילדים בעלי צרכים ייחודיים ונמצאים במסגרת חינוכית  5שגילם מעל גיל 
 .מיוחדת

המידע המפורט בכתבה זו נועד להביא את עיקרי ההטבות לידיעתכם. הפרטים המלאים 
מטעם ביחס לכלל ההטבות, לרבות התנאים למימושן, מפורטות במסמך מדיניות שיופץ 

 .ענף מדיניות ת"ש באכ"א

 עקבו אחרינו

 

 


