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הנדון :העסקת מנחות בתקופת הריון ,חופשת לידה ולאחריה
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עקרונות העסקת מנחות:
 .1האוניברסיטה מחוייבת לשמור על זכויותיה של מנחה בתקופת הריון ולאחריה.
 .2עפ"י דין יש להודיע למעסיק על הריון עד לחודש החמישי להריון.
 .3לצורך היערכות ושמירה על זכויות של מנחות בהריון אנו מבקשים מהמנחות להודיע על
הריון בהקדם האפשרי (בהתאם לכתוב בסעיף  )2למרכז/ת ההוראה האחראי/ת על
הוראת הקורס ולמדור מנחים במשאבי אנוש  .ההודעה לגורמים הנ"ל תהיה בכתב או
במייל לצורך תיעוד ושמירת המידע הארגוני.
 .4על המעסיק לשמר את היקף המשרה של מנחה בתקופת הריונה .עדכון מוקדם ,ככל
האפשר אודות ההריון יאפשר מימוש זכות זו.
 .5מרכז ההוראה יעשה מאמץ ,ככל האפשר ועל פי צרכי האו"פ ,לשבץ את המנחה בשעות
ובמרכזי לימוד שיתאימו לתקופת ההיריון ,תוך התחשבות בצורכי המנחה.
 .6בהתאם לעיל ,מנחה בהריון תשובץ להנחיה גם במקרה שידוע כי היא עומדת ללדת
במהלך הסמסטר/או מסיימת את חופשת הלידה במהלך סמסטר.
 .7מנחה שתודיע על רצונה לחזור לעבודה בתום חופשת הלידה ,תוחזר לעבודה באותו היקף
ורמת שכר שהיו לה טרם יציאתה ללידה .בהתבסס על ממוצע נתוני הרבעון שקדם
ללידה(.חובה זו הינה ל 60 -יום מיום החזרה לעבודה ,לאחר מכן התשלום יחושב לפי
היקף העבודה בפועל).
 .8השיבוץ ייעשה בהתאם לאפשרויות וצורכי ההוראה בתקופת ההריון ,בעת היציאה
לחופשת לידה ובעת החזרה מחופשת לידה.
הערכות מרכזי ההוראה:
 .9חובה לדאוג מבעוד מועד למנחה מחליף לחלק של הסמסטר לאחר הלידה/לפני החזרה
מחופשת הלידה .על המרכז/ת לתת קדימות למנחים המלמדים בקורס.
 .10זכותה של המנחה לחזור ללמד מייד עם תום חופשת הלידה או לקחת חופשה ללא-
תשלום ,על-פי בחירתה .אם המנחה בוחרת לחזור להנחיה במהלך הסמסטר יש להערך
לכך ,כלומר להעסיק מנחה מחליף עד שובה לעבודה.
 .11על פי חוק הביטוח הלאומי ,אין להעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה .לפיכך ,על
מרכז/ת ההוראה להודיע מיידית למדור מנחים על הלידה ועל יציאתה של מנחה לחופשת
לידה .וזאת כדי לא לפגוע בזכויות המנחה וכדי שנוכל להמשיך לטפל בתשלומים
המגיעים לה ובזכויותיה בחופשת הלידה ולאחר סיומה.
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הערכות המחלקה :
 .12במקרים חריגים בהם לא תשובץ מנחה לקבוצת הנחיה יש לתאם מול מדור מנחים
העסקה חלופית  ,הנושא יתואם עם משאבי אנוש ,ובאחריות המחלקה ליידע ולתאם
מול המנחה.
מתנת לידה
 .13מנחות ומנחים זכאים למתנת לידה מהאוניברסיטה הפתוחה ,המתנה תשלח בדואר
רשום.
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