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 אפליה כלפי נשים בעולם העבודה

 

 

 

 

 

 

 

בעולם העבודה ניתן למצוא כי אוכלוסיית הנשים חשופה יותר לאפליה על  

"  נחותה"בסיס מגדרי בין היתר בשל תפישה חברתית של האישה כ

מאשר גבר ובעלת כישורים פחותים ממנו וכמי שתפקידה המסורתי הנו  

 .לנהל את משק ביתה ולטפל במשפחה

 

נתפשת  , כאםמחויבותה לחיי משפחה ותפקידה בשל , משכך אישה

אשר אינה יכולה להשקיע שעות   ככזואו /לעיתים כעובד יעיל פחות ו

ראשון בכל הקשור לטיפול " נקרא לדגל"וכעובד אשר , מרובות בעבודה

 .'וכיוב, בילדים

 

נמוך )תפישה מפלה זו באה לידי ביטוי פעמים רבות בגובה שכר עבודה 

 עךמפלים  בפיטרים, בקידום איטי או בהעדר קידום, (מזה המשולם לגבר

 .'וכיובבתנאי עבודה פחותים מאשר מקבל הגבר , הורות/ רק מין

 

, יכולה אף לבוא לידי ביטוי בראיונות עבודהנשים אפליית , יתרה מזאת

 .  'וכיובמינית בשל הטרדה , הריון בעיתות

 



 חשיבות השוויון המגדרי והדרך להשגתו

 

 

 

 

 

 

 

ערך השוויון הוא ערך מרכזי בדמוקרטיה ולפיו בני האדם נולדו שווים 

לבחון בני אדם בהתאם לכישוריהם ולפיכך יש , ובזכויותיהםבערכם 

  .לאום או מין, גזע, ובלא כל קשר לדת, בלבד

 

 :קיימות שתי גישות באשר למשמעותו של שוויון 

 

שוויון משמעו מתן יחס שווה למי  לפיה , גישת השוויון הפורמלי1.

 .שנמצאים במעמד זהה

 

,  גורסת כי שוויון פורמלי אינו שוויון מספק גישת השוויון המהותי2.

או בהבדלים אחרים בין , משום שיש להתחשב בנתוני פתיחה שונים

ולכן יש להשוות את התנאים הקיימים בין מגזרים  , בני האדם

כך תתאפשר ניעות חברתית בלא כל קשר  . ומעמדות שונים בחברה

 .לנתוני ההתחלה הלא שוויוניים הקיימים בחברה



 עיקר החקיקה המגנה על נשים בעבודה

 

 

 

 

 

 

 

 .1988 -ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 

 1954-ד"תשי, חוק עבודת נשים

 

 1996  -ו"התשנ, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 

 1998-ח"החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה התשנ

 

הולם בשירות המדינה ייצוג  1959-ט"התשי( מינויים)שירות המדינה חוק 

 לשני המינים

הולם לייצוגן של מתן ביטוי  1951 -א"התשי, האישהחוק שיווי זכויות 

 נשים בגופים ציבוריים

ייצוג הולם לשני המינים  , 1975 -ה"התשל, הממשלתיותחוק החברות 

 ממשלתיתחברה במסגרת דירקטוריון של 



 ?מהי אפליה אסורה בעולם העבודה
 :התייחסות שונה לאדם על רקע

 נטייה מינית/ מין1.

 מעמד אישי2.

 גיל3.

 טיפולי פוריות/ הריון4.

 הורות5.

 ארץ מוצא/ לאום / דת 6.

 מפלגה/ השקפה7.

 שירות מילואים8.



 ?ממה נובעת אפליה בעבודה

 ברוב המקרים מדעות קדומות1.

מניסיון פרטני אישי של הגורם המפלה עם 2.

 .מסויימתאדם המשתייך לאוכלוסייה 

 מדיניות/ פוליטי/ לחץ חברתי3.

 נוחות/ חסכון/ כדאיות כלכלית4.

 



 :מה ההבדל בין אפליה להבחנה מותרת
 

שקילת שיקולים או הכללת תנאים   -אפליה

 .ותיפקודשאינם רלוונטיים לצורך קבלה 

 

נובעת מאופיים או מהותם   -הבחנה מותרת

 . של התפקיד או המשרה



 .1988, ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 
המוצהרת של חוק זה היא הענקת הזדמנויות מטרתו 

שוות בתעסוקה והרחבה של מגוון האפשרויות 

החוק אוסר על . העומדות למגזרים מופלים לרעה

מטעם מעביד  , או דורשי עבודה, הפליה בין עובדים

 :בכמה מצבים

 קבלה לעבודה1.

 תנאי עבודה2.

 קידום בעבודה3.

 הכשרה או השתלמות מקצועית4.

 פיטורים או פיצויי פיטורים5.

 הטבות ותשלומים הניתנים לעובד עקב פרישה6.



(  א) 8אפליה בפרסום מודעת דרושים סעיף  -טרום העסקה.1

 :לחוק השוויון
 

      גוף הפניה צריך להיות הן לזכר והן

לנקבה אלא אם כן השונות היא רלוונטית 

 .למשרה

    דרישות קבלה שאינן רלוונטיות למשרה

ייחשבו , למשל מסוייםמגזר / המעדיפות מין

 .כנוגדות את עקרון השוויון

     איורים המרמזים על העדפת מין מסוים

ללא שהדבר רלוונטי ייחשבו כפגיעה 

 .בעקרון השוויון

 

 



 אפליה בראיון קבלה. 2
 

שאילת שאלות מפלות שאינן רלוונטיות  

 :למשרה

 ?פנויה/ את נשואה

 ?כמה ילדים יש לך

 ?את בהריון? מתכננת ילדים בזמן הקרוב

 ?מה גילך

איך תסתדרי עם הילדים וההגעה לעבודה  

 ?מי יאסוף אותם? בבוקר

 'וכיוב

 



 -מ לקבלתה הודיעה כי היא בהריון"אישה אשר במהלך מו

 ונדחתה

רד רמות חממה  -ר עלמה לוי "ד 303630/98עב  

 מ"לטכנולוגיות מתקדמות בע

ר בתחום הביוטכנולוגיה אשר "דהנה עלמה לוי ר "ד

מ  "המובמהלך . חיפשה מקום עבודה בתחום המחקר

לחוזה העבודה נודע לחברה כי היא בהריון ובעקבות כך  

 .לא התקבלה לתפקיד המדובר

ר לוי הופלתה בקבלתה לעבודה  "בית המשפט פסק כי ד

מכבוד השוויון הנו חלק עוד נקבע כי עקרון  .בשל הריונה

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו העומד האדם ואושיות 

לחוק שוויון הזדמנויות   2’ וכי בהתאם לס, בפני עצמו

עבודה דורשת מעביד אינו יכול להפלות , בעבודה

 .של האישה בהיריוןדהיינו היותה , מינה  והורותמחמת 

 

 



 ר עלמה לוי"חשיבותו של פסק דין ד

  

 

פסק דין זה נחשב כפורץ דרך והוביל להכרה בכך כי 

תקבל הגנה מכוח  , אישה אף בשלב טרום ההעסקה

 .החוק

 

על המעסיק לשלם לעובדת את בפסק הדין נקבע כי  

פיצוי בגין , תנאי השכר שהובטחו לה במסגרת התפקיד

פיצוי בגין  , או הפסד הכנסה בתקופת ההיריון/אובדן ו

פ חוק שוויון  "פיצוי בגין נזק לא ממוני ע, הפסד דמי לידה
 .₪ 50,000הזדמנויות בעבודה בגובה 

 

 



 אפליה בתנאי עבודה וקידום בעבודה. 3
 

תנאי עבודה ואפשרויות הקידום צריכים 

תפקוד ויכולות , ותק, לניסיון: להיקבע בהתאם

 .'וכיובהורות , מגדר, ממין: ובהתעלם

 : למשל

 משמרות ושעות נוספות לגברים

 הורדת משמרות לנשים

 אי קידום בשל עבודה בהיקף שעות מצומצם

 דרוג שונה

 .'וכיוב

 



-ו"תשנ, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת -אפליה בשכר. 4

1996 

לאיסור אפליה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בנוסף 

ולעובדת בעבודה נחקק גם חוק שכר שווה לעובד 

לשוויון בין גברים ונשים  מסויימתשייחד הגנה 

 . לו ונילוייםבנוגע לשכר עבודה 

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בישראל הראו 

הפערים בין נשים לגברים מבחינת שיעורי  כי 

השתתפות בעבודה בחברה היהודית כמעט  

, בעינםאך פערי השכר נותרו , הצטמצמו לחלוטין

 30%-כך שפערי השכר בין גברים לנשים הנו כ

 .לטובת הגברים

 

 



 ?מהי אפליה בשכר על פי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת
 

 :לחוק קובע 2סעיף 

 

אצל אותו מעביד  המועסקים ועובד עובדת "

זכאים לשכר שווה בעד , באותו מקום עבודה

עבודה שווה בעיקרה או עבודה , אותה עבודה

 ;  שוות ערך

שנותן  , כל גמול אחר לעניןזו תחול גם הוראה 

 ";מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו



לחוק שכר שווה לעובד   2לעניין סעיף " גמול אחר"מהו 

 ?ולעובדת

 

,  קצובה, טובת הנאה, כל תוספת - "גמול אחר"

,  תשלום לכיסוי הוצאות, תנאים נלווים, מענק

,  שימוש בטלפון, תשלומים בשל החזקת רכב

, רכישת ספרות מקצועית, מכסת שעות נוספות

או כל תגמול אחר בכסף  , שימוש ברכב, ביגוד

והכל אף , במישרין או בעקיפין, או בשווה כסף

 .אם אינם שכר עבודה

 

 

 

 



איזה גורם מוסמך לבדוק האם הופר עקרון השוויון לפי  

 ?חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 

/ לחוק קובע כי לבחינת קיום השוויון  5סעיף 

מומחה לניתוח אי קיומו יכול ויהא צורך במינוי 

 .עיסוקים

 

 

 

 



,  התיישנות תביעה על פי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

 (ב"תיקון תשע) 1996-ו"תשנ

 

בעבר ניתן היה לתבוע שכר עבודה ותנאים 

ב   "אולם תיקון תשע, למשך שנתיים אחורה

 :האריך את התקופה 1.1.2012

 (ב"תשע: תיקון) התיישנות. א7

לפי חוק זה היא לתובענה תקופת ההתיישנות 

 .חמש שנים

 

 

 



אורית גורן   1758/11ץ "בג: פסק דין של בית המשפט העליון

 (17.5.12ניתן )מ "בע( עשה זאת בעצמך) סנטרסהום ' נ

גורן עבדה ברשת הום סנטר כיועצת אורית  -אזורי לעבודה

 17היא השתכרה . במחלקת כלי עבודה בסניף קניון איילון

. ח בחודש"ש 3,500שהסתכמו במשכורת של , שקלים לשעה

שעבד  , לאחר כשלושה חודשים גילתה גורן שעמיתה לעבודה

. ח לחודש"ש 5,000השתכר שכר גלובלי של , בתפקיד זהה

ודרשה להעלות את שכרה , גורן פנתה בכתב למנהל הסניף

או לחלופין להמירו בשכר גלובלי בסך , ח לשעה"ש 26-ל

וחודש לאחר , מנהל הסניף לא ענה למכתבה. ח"ש 5,000

הודיעה על  , מכן היא פנתה אליו בכתב פעם נוספת

התפטרותה וכן כתבה שהובא לידיעתה שישנם גברים בסניף  

המשתכרים שכר גבוה ממנה ודרשה פירוט בדבר רמות 

 . השכר של העובדים במחלקה



 גורןעניין  ..המשך
,  משאבי אנוש של הרשת פנה אל גורן לאחר התפטרותהמנהל 

גורן תבעה את הום סנטר  . אולם היא הפנתה אותו לעורך דינה

ודרשה שישולם לה ההפרש בין השכר ששולם לה לשכר של  

,  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד בהסתמכה על, עמיתה הגבר

 .  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה תבעה פיצוי מכוח, בנוסף

 :להגנתההום סנטר טענה רשת 

שהסכמי השכר של עובדיה הנם אישיים ונקבעים על פי כישורי   

לעמיתה של גורן יועד   וכי,בתפקידהרלוונטי הניסיון העובד ושנות 

 .  ולכן נקבע לו שכר התחלתי גבוה, תפקיד ניהולי ברשת

טענה הרשת ששכר העובדים בסניפים השונים אינו אחיד  בנוסף 

ונקבע על ידי מנהל הסניף לאחר משא ומתן עם המועמדים  

 . לעבודה

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94


 :ערעור לבית הדין הארצי בעניין גורן

הדין הארצי לעבודה קבע שגורן אכן עבדה  בית 

ולכן זכאית  , בתפקיד זהה לזה של עמיתה לעבודה

חוק שכר שווה לעובדת  להפרשי השכר מכורח

חוק שוויון  אולם בנוגע לפיצוי המשתמע מ ,ולעובד

נדרשת הוכחה משמעותית יותר כי   ההזדמנויות בעבודה

מקורם של הפערים בשכר הנם באפליה פסולה  

המצדיקה מתן עונש למעסיק וביטל את תשלום הפיצויים 

לגבי חלק זה של   צ"לבגהוגשה עתירה  2011במרץ )

פסק הדין בדרישה לזכות את העובדת גם בפיצויים ללא 

 (.חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה הוכחת נזק מכוח

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94


אורית גורן   1758/11ץ "בג: פסק דין של בית המשפט העליון

 (17.5.12ניתן )מ "בע( עשה זאת בעצמך) סנטרסהום ' נ

 :שם נדונה השאלה

הוכחת פערי שכר בין עובדת לבין עובד בגין עבודה האם 

מקום עבודה יכולה לבסס שווה או שוות ערך באותו 

באופן אוטומטי עילת תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות 

 ? על מנת לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק, בעבודה

זו חשיבות רבה נוכח העובדה שמכוח חוק שכר לשאלה 

אפשר היה לתבוע , הדיון בתביעהנכון למועד , שווה

הפרשי שכר לתקופה של שנתיים רטרואקטיבית ממועד 

שלפי חוק שוויון הזדמנויות  בעוד , התביעה בלבדהגשת 

ניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד , בעבודה
50,000 ₪. 



 :בית משפט העליון קבע בעניין גורן

חוק שכר שווה אינה מבססת עילה לפי אומנם הוכחת כי 

עילת תביעה גם לפי חוק שוויון הזדמנויות  אוטומטי באופן 

הוכחת העילה לפי  , בנסיבות מסוימות, אולם, בעבודה

את תעביר את הנטל למעביד לסתור , חוק שכר שווה

תקום לעובדת , ואם הוא לא יעמוד בנטל, טענת האפליה

 . עילה לפי שני החוקים

 

 



 העדר ייצוג הולם. 5
במרבית מקומות העבודה התפלגות העובדים 

בעמדות הבכירות אינה נותנת ייצוג הולם  

 .לנשים

 :חוקים 3לפיכך נחקקו 

ייצוג הולם ( מינויים)חוק שירות המדינה 1.

 בשירות המדינה לשני המינים

קובע כי יש  1951חוק שיווי זכויות האישה 2.

לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בגופים  

 ציבוריים

בכל  , 1975חוק החברות הממשלתיות 3.

של חברה ממשלתית יינתן   דירקרטוריון

 .ביטוי הולם לייצוג שני המינים

 



 

 

הנפוצים כלפי נשים כיום בעולם העבודה  סוגי אפליה

 :הם  בעיקרם

 אפליה מחמת הורות1. 

 אפליה מחמת מין2.

  מעבר נחקק אלו שני לגבי

  הזדמנויות שוויון לחוק

 .נשים עבודת חוק גם בעבודה



זכויות נשים הרות  

 בעבודה

 

 

 

 

 

 

 



 

מסוכנות  איסור העסקה בעבודות 

 במהלך ההיריון
 

על פי חוק עבודת נשים חל איסור על העסקה בעבודות  

 (45עד גיל )היכולות לפגוע באם ובעובר בהריון מסוכנות 

 ('וכיובחומרים מסוכנים , טמפרטורה)

 

 .על העובדת ליידע את המעסיק על הריונה•

 .על המעסיק למצוא לה עבודה חלופית מתאימה•

(  ללא הגבלת זמן )ת "בחלתשהה העובדת  -אם אין חלופה•

והמעסיק ייתן בידה אישור לצורך קבלת גמלה לשמירת 

 .הריון

 

 

 

 



 

 הודעת עובדת על הריונה
 

 .עובדת תודיע למעסיקה על הריונה עד לחודש החמישי

 

 .מטרת הסעיף להגן על העובדת ועל העובר

 

אינה מהווה עבירה , אי הודעה עד לחודש החמישי על הריונה

 .או חוסר תום לב מצד העובדת

 

 

 

 

 

 



 

לחוק עבודת   2סעיף  -"עבודת לילה"

 נשים

 העסקה בעבודה בשעות הלילה

 

ובחקלאות בין   6:00 -ל 24:00בין השעות  -"עבודת לילה"•

24:00-5:00. 

 

לפטר עובדת שהודיעה שאינה  / אסור להפלות בקבלה לעבודה

 למעט  , מסוגלת לעבוד בלילה מטעמים משפחתיים

במקרים בהם סוג העבודה הנו שירותים חיוניים או אז יש ניתן 

,  משקה, הפסקה: להעסיק בלילה ולספק תנאים מתאימים כגון 

 .'וכיובהסעה 

עובדת שבמקום עבודה שבו לא עבדו קודם לילה ונדרשה לעבוד  

ימים מהדרישה כי   3מעסיקה בכתב בתוך לבלילה רשאית להודיע 

 .היא לא מסכימה לעבוד בלילה

 

 



 העסקת עובדת בעבודת לילה... המשך
 בהריון -העסקה בעבודת לילה

 .אסורה החל מהחודש החמישי להריונה

 

 לאחר לידה -העסקה בעבודה לילה

חודשים מתום חופשת  4אסורה במשך 

אלא אם הסכימה לכך העובדת , הלידה

 .בכתב
 

 

•. 

 



איסור העסקה בשעות נוספות ובמנוחה  

 :השבועית
 :במהלך ההיריון

ובמנוחה   נ"בשהחל מהחודש החמישי אסורה ההעסקה . 1

 .השבועית

אלא אם כן הסכימה בכתב ומסרה למעסיק מכתב מרופא  . 2

 .מומחה בילוד וגניקולוגיה

 

 

 :לאחר לידה

במהלך  , ד"חלחודשים לאחר  4אסור להעסיק עובדת מתום 

 .המנוחה השבועית

 

 

 

 

 



על פי חוק עבודת   מותרותהיעדרויות 

 נשים
 מסויימיםבתנאים  -טיפולי פוריות1.

 פיקוח רפואי ובדיקות2.

 או את עוברה/ כאשר מקום העבודה מסכן את העובדת ו3.

 שמירת הריון4.

 הפלה5.

 חופשת לידה6.

 לאחר חופשת לידה באישור רופא7.

 הפחתת שעות עבודה ביום לאחר חזרה מחופשת לידה8.

 שעת הנקה9.

 חופשה לאחר חופשת לידה10.

 שהיה במעון לנשים מוכות11.

 

 

 

 



 :היעדרות בשל טיפולי פוריות. 1
סדרות טיפוליות  4לעובדת זכאות להעדר עד 

 :בשנה

 ימים לכל סדרה טיפולית   16עד 1.

ואם עובדת שבוע בן שישה ימי עבודה אזי  2.

 .ימים לכל סדרה 20עד 

 .דין ההיעדרות כמחלה

 אסור לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות

לקראת הילד הראשון או השני במהלך ימי  

, ימים לאחריהם 150העדרה או במהלך 

 .ת"התמאלא בהיתר 

 

 



היעדרות במהלך ההיריון לשם פיקוח  . 2

 :ובדיקות רפואיות
עובדת רשאית להעדר מעבודתה לשם פיקוח ובדיקות רפואיות  

 :בהיריון

 

 :  שעות במשך חודשי הריונה 140.

 .שבוע עבודה מלא+ שעות ביום  4 -מ יותרובתנאי שעובדת        

  -שעות במשך חודשי הריונה 120.

 .  שבוע עבודה מלא+ שעות ליום 4 עדובתנאי שעובדת       

 

 .משכרה יינכובגין היעדרות זו לא 

 

 

 

 

 



היעדרות בשל היות מקום העבודה  . 3

 :או את עוברה/מסכן את העובדת ו
 

היכולות לפגוע בהריון חל איסור על העסקה בעבודות מסוכנות 

 (45עד גיל )באם ובעובר 

 ('וכיובחומרים מסוכנים , טמפרטורה)

 

לה   הוודעעם  מיידהריונה על העובדת ליידע את המעסיק על •

 .דבר הריונה

 .על המעסיק למצוא לה עבודה חלופית מתאימה•

(  זמןללא הגבלת )ת "תשהה העובדת בחל -אם אין חלופה•

והמעסיק ייתן בידה אישור לצורך קבלת גמלה לשמירת 

 .הריון

 

 .היעדרות זו תחשב כחופשה ללא תשלום

 

 



 :היעדרות בעקבות שמירת הריון. 4
 

עובדת רשאית להעדר מעבודתה באישור רופא בשל הריונה ללא  

ובתנאי שאינה מקבלת במקביל על חשבון ימי מחלה , הגבלה

 .גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי

 

ימים רצופים לפחות בשמירת הריון זכאית   30אם שהתה 

ימים  14לתשלום מהביטוח הלאומי ובעד כל תקופה נוספת של 

 .רצופים

 

 

 

 

 

 

 



 :היעדרות בעקבות הפלה. 5
 

 6 -היעדרות מותרת למשך שבוע מההפלה ולא יותר מ

 .  שבועות באישור רופא

 

 .ההיעדרות דינה כמחלה

 

 .אסור לפטר בימי היעדרה או בעקבות ההפלה

 

 

 

 

 

 



 :היעדרות בשל חופשת לידה. 6
 

 .אסור להעסיק במהלך חופשת לידה, ככלל

 :עובדת שעבדה יותר משנה

מהם ניתנים לניצול לפני  7)שבועות  26חופשת לידה הנה למשך  

 (.חופשת הלידה כרצון העובדת

 :עובדת שעבדה פחות משנה

 .שבועות 14 -זכאית ל

  -ביטוח לאומי

 .שבועות 14דמי לידה משולמים עבור 

 . אין תשלום בגין חופשת לידה מהמעסיק

מזכה   26-לאחר השבוע ה -"לידה שקטה"לידת ולד מת •

זכאית למענק לידה   -מביטוח לאומי)בחופשת לידה מלאה 

 (.ודמי לידה

 .העסקה בחופשת לידה תותר רק על פי בקשת העובדת•

 

 



היעדרות לאחר חופשת לידה . 7

 :באישור רופא
 

 .חודשים מתום חופשת הלידה 6עד 

 

 .התשלום כדמי מחלה

 

 

 

 

 

 

 

 



שעת עבודה  היעדרות בשל הפחתת . 8

 :ביום לאחר חופשת לידהאחת 
 

אך בפועל אין אזכור בסעיף המדבר על   -"שעת הנקה"נקראת 

 .הנקה

 

 .לעובדת במשרה מלאה, חודשים מתום חופשת הלידה 4עד 

 

 .ללא ניכוי בשכר

 

 

 

 

 

 

 



היעדרות עובדת מעבודתה אם  . 9

 :נאסרה עבודתה בשל הנקה
 

 

 .חודשים מיום הלידה 6עובדת רשאית להעדר במשך 

 

 .החופשה הנה חופשה ללא תשלום

 

 

 

 

 

 

 

 



היעדרות עובדת לשם חופשה . 10

 :חופשת לידה לאחר
 

 

(  ותק בעבודה)עובדת רשאית להעדר לרבע מתקופת עבודתה 

 .  ועד שנה מיום הלידה

 .החופשה הנה חופשה ללא תשלום

 

 

 

 

 

 

 

 



 2013  -ד"התשע, לחוק עבודת נשים 50תיקון 
  

 

 

 

זכתה לארכה  , עד היום יולדת אשר ילדה תינוק אשר אושפז לאחר לידתו

 . של חופשת הלידה לתקופה של עשרה שבועות

 . שבועות 20התיקון קובע כעת כי ההארכה תהיה לפרק זמן של 

ראוי לציין כי אין מדובר בהארכה של התקופה אשר בגינה  , עם זאת

 .של חופשת הלידה ת"החלאלא בתקופת , משולמים דמי לידה

הוגדלה  , בשל אשפוז הילוד, תקופת הארכת חופשת הלידה המרבית

 . לעשרים, מעשרה שבועות



  -אחר לא קשור להריון

 אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.11
  12חודשים בתקופת  6עובדת רשאית להעדר מעבודתה עד  

 .החודשים מאז החלה שוהה במקלט

 .מוגדר כחופשה ללא תשלום

 

ימים מתחילת שהייתה   14העובדת תודיע על כך למעסיקה בתוך 

 .במקלט

 .בכפוף לאישור מלשכת הסעד

 

 .ימים לאחריה 90אסור לפטרה במהלך השהיה או 

 

 

 

 

 



 אורך חופשת הלידה ומשך זכאות לדמי לידה

 

 

 

 

 

 

 

 12-עובדת שעבדה פחות מ :נתונים

 חודשים

חודשים  12עובדת שעבדה 

 ומעלה

 :שבועות 26 שבועות 14 ילדה ילד אחד

 תקבל דמי לידה – 14

 ת"חל -על השאר

שלושה שבועות  + שבועות 14 ילדה יותר מילד אחד

לכל ילד נוסף החל מהילד  

 השני

שלושה שבועות  + שבועות 26

לכל ילד נוסף החל מהילד  

 השני

אשפוז יולדת מעל לשבועיים 

 בתקופת חופשת לידה

מוסיפים לחופשת הלידה  

 .האשפוז הרגילה את תקופת

תקופת האשפוז לא תעלה על  

 .שבועות 4

מוסיפים לחופשת הלידה  

 .האשפוז הרגילה את תקופת

תקופת האשפוז לא תעלה על  

 .שבועות 4

 

התינוק לתקופה  אושפז

שמעל לשבועיים במהלך  

 חופשת לידה

+ חופשת לידהל מוסיפים

תקופת אשפוז עד מקסימום 

 שבועות 20

+ חופשת לידהל מוסיפים

תקופת אשפוז עד מקסימום 

 שבועות 20

 



/  עקב הריון/ הגבלת פיטורים בהריון

פוריות ופגיעה בהיקף משרה 

 בהכנסה/

 

 

 

 

 לחוק עבודת נשים 9י סעיף "עפ



 איסורים במהלך הריון. א

 

 

 



 :במהלך הריון. א
, או להודיע על פיטוריםעובדת בהיריון לפטר  אסור. 1 

חודשים אלא בהיתר משר   6מעל לעובדת שעבדה 

ובלבד שפיטוריה אינם קשורים   -(לשעבר ת"התמ)הכלכלה 

 .להריונה

מעסיק המעוניין לפטר בתקופה זו חייב לבקש היתר ממשרד 

 (. ת"תמ)הכלכלה 

חודשים אין צורך לבקש  6עובדת שהוותק שלה אינו עולה על 

 .היתר לפיטוריה

 

 

 

 



 
  6-מי מגן על עובדת בהריון בעלת וותק של מתחת ל 

 ?חודשים

. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שזו אפליה אסורה

בשל ההיריון וכי / העובדת תצטרך להוכיח כי פוטרה עקב

( ג)21עובדים על פי סעיף  6מקום העבודה מעסיק לפחות  

 .לחוק השוויון

נקבע כי במצבת ( ג)21מנין העובדים לפי סעיף ולעניין 

גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל העובדים יימנה 

 .אדםאותו 

 

 

 



 :במהלך הריון. א
 .אסור לפגוע בהיקף משרה או בהכנסתה של עובדת. 2 

 (.ת"התמ)רק באישור משרד הכלכלה 

חודשים   6האיסור לא יחול מקום בו לעובדת אין ותק של 

 .במקום העבודה

 

 

 

 

 



 :במהלך הריון. א
א להפסיק באופן זמני העסקת עובדת "אסור לקבלן כ. 3 

 .בהריון

 .הפסקת עבודתה תחשב פיטורים

 

חודשים אצל   6האיסור לא יחול מקום בו לעובדת אין ותק של 

 .הקבלן

 

 

 

 

 



 :הפלה. ב
אסור לפטר עובדת בשל הפלה או בתקופת ההיעדרות  

 .לאחר הפלה

 

 .אין חריג של קבלת היתר

 

 

 

 

 



ימים   60+איסורים בחופשת לידה . ג

 :לאחריה
 ד"חללתת הודעת פיטורים בתקופת / אסור לפטר עובדת 

 .ימים לאחריה 60+

  

אם שוכנע השר ( ת"תמ)ניתן לבקש היתר ממשרד הכלכלה 

כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או לחופשת לידה או 

להיעדרות ועסקו של המעסיק חדל לפעול או שהוא הוכרז 

 .בפשיטת רגל

 

 

 

 



איסור פגיעה בהיקף משרה או  . ד

 :ד"חלבהכנסה לאחר 
 

 (ת"התמ)אלא באישור ממשרד הכלכלה 

 

 .תותר פגיעה אם היא זמנית וביוזמת העובדת

 

 .מסיבות שאינן קשורות במעסיק

 

 

 

 

 

 

 

 



 

להודיע על פיטורים / איסור לפטר . ה

במהלך חופשה ללא תשלום שלאחר 

 :ימים מתום היעדרות זו 60+ הלידה 
 

איסור על פיטורים ומתן הודעת פיטורים למועד בתקופה 

 .זו

 

 .מותר לפנות לקבלת היתר

 

 

 

 

 



  ילומדפ  ' אורלי מורי נ( ארצי) 627/06ע"ע

(16.3.08) 

 .בהריון עם תאומים היתההעובדת  

במהלך חופשת הלידה נמסרה לה הודעת הפיטורים  
שלאחר חופשת  (דאז)ימים  45שתכנס לתוקפה בתום 

 .הלידה

הימים  45עבור  בסכףעוד ביקש המעסיק לשלם לה 

וכן הודעה מוקדמת ובלבד שלא תגיע   ד"חלשלאחר 

 .לעבודה

הודעת פיטורים לעובדת בתקופה  ליתןנקבע כי חל אישור 

ואין , ובתקופה האסורה לאחריה ד"בחלהאסורה דהיינו 

לעובדת  ליתןאת התקופה לאחריה בכסף מאחר ויש " לקנות"

 .הזדמנות לשוב לעבודה ולהוכיח עצמה

 



 פסק הארצי בעניין מורי

-הערעור מתקבל כאמור בחוות דעתה של השופטת וירט

תשלם , מ"בע ילו פ.ד.מ, 1כך שהמשיבה , ליבנה

 :את הסכומים הבאים, אורלי מורי' גב, למערערת

ח בגין הפרת הוראות חוק עבודת "ש 25,000סך של .   א

 .נשים

ח בגין הפרת הוראות חוק שוויון  "ש 25,000סך של .   ב

 .ההזדמנויות בעבודה

 

 

 

 



 

איסור לפטר במהלך טיפולי הפריה  . ו

פוריות של עובדת שנעדרה / חוץ גופית

 :מעבודתה
 

 ימים לאחריה 150+איסור על פיטורים בתקופת ההעדרות

 

 .מותר לפנות לקבלת היתר

 

 

 

 

 



 

 :5.3.14לחוק עבודת נשים  51תיקון 

ת העוברים  /הרחבת ההגנה מפני פיטורים לעובד

 טיפולי פוריות
 

 

 

 :קובע 1954 -ד"התשי, חוק עבודת נשים

גופית או עובדת או עובד העוברים  -מעביד לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ"
ימים לאחר תום הטיפולים כאמור אלא  150טיפולי פוריות בעת הטיפולים ובתקופה של 

הוראה זו מוגבלת לטיפולי פוריות לקראת הולדת , ואולם. בהיתר מאת שר הכלכלה
ולעניין עובדים שהם הורים לילדים מבני  , ילדם הראשון או השני של העובדת או העובד

 זוג קודמים העוברים טיפולים

 ."גם לקראת הולדת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי -כאמור 

 

מרחיב את ההגנה הניתנת  , 1954 ד"התשי, לחוק עבודת נשים 51' תיקון מס
 ,לעובדים

 :וקובע 

 גופית שעברו-איסור הפיטורים יחול לגבי טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ

 ללא תלות במספר, בתקופת העסקתם, עובדים לקראת הולדת ילד אחד או שניים

 .הילדים שיש להם או לטיפולים שעברו בטרם העסקתם

 הרחבת ההגנה מפני פיטורים תחול גם על עובדים שעוברים טיפולים לקראת הולדת

 .אף שעברו טיפולים כאמור להולדת ילדים מבן זוג קודם, ילדים מבן זוג אחר



 

איסור לפטר במהלך טיפולי הפריה  . ז

נעדרה  שלאפוריות עובדת / חוץ גופית

 :מעבודתה
 

 .חודשים לפחות 6אם עבדה העובדת 

 איסור על פיטורים בתקופת הטיפולים

 ימים לאחריה 150או 

 לפי המאוחר

 

 .מותר לפנות לקבלת היתר

 

 



 

 

 אחריות נושא משרה בתאגיד
 

 :לחוק עבודת נשים 15סעיף 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות ככל הניתן על מנת 

י התאגיד "י חוק עבודת נשים שנעשתה ע"למנוע עבירה עפ

 .או מי מעובדיו

פקיד  , למעט שותף מוגבל, שותף, מנהל פעיל -נושא משרה

 .אחראי על התחום בו בוצעה העבירה

אם נעברה העבירה חזקה כי הפר נושא המשרה את חובתו  

 .אלא אם כן הוכיח כי עשה ככל שניתן למלא זכותו

 



 צבירת זכויות במהלך היעדרות

 

 

 

 

 

 

 

 היעדרות לשמירת הריון היעדרות לחופשת לידה   זכויות

 כן כן הבראה

 

 כן כן הבראה

כן בעד התקופה בה מתקבל תשלום   פיצויי פיטורים

 בפועל

כן בעד תקופה בה מתקבל  

 תשלום בפועל

הפרשות לגמל ולקרן 

 השתלמות

 

 

 חופשה שנתית

 כן בעד התקופה בה מתקבל תשלום

 

 

 

עובד מעביד כל שנת   אם התקיימו יחסי

ימי  200עבודה והעובד עבד לפחות 

 .עבודה בפועל יצבור את מלוא הזכאות

 : ימים 200-אם עבד פחות מ

 זכאות  מלאה* ימי העבודה בפועל 

200 

אם התקיימו יחסי עובד מעביד בחלק 

 :כאמור לעיל, מהשנה

 ימים   240לפי חישובים של 

התקופה בה מתקבל   כן בעד

 תשלום

 

 

 לידה כמו בחופשת



התפטרות הורה לצורך טיפול  

  בילדו

התפטרות הורה  -לחוק פיצויי פיטורים 7סעיף 

 לאחר לידה

 .הורה המתפטר על מנת על מנת לטפל בילדו

כאשר מועד התפטרות הוא תוך תשעה 

תשעה חודשים או תוך , חודשים מיום הלידה

 שטרם מלאו לו שלש, מיום קבלת ילד לאימוץ

יהא זכאי להתפטר בדין מפוטר , עשרה

 .ולקבלת פיצויי פיטורים



  ?למי נתונה הזכות

 (.אם/ אב)זו נתונה רק לאחד מבני הזוג זכות 

מסירת הודעות  חובת )תקנות פיצויי פיטורים 

 :  קובעות 1988 -ט"התשמ( למעביד

 לתת מחוייבהמתפטר מסיבה זו ( אב)עובד כי 

למעסיקו הודעה בכתב לפני מועד התפטרותו  

 .חתימת בת זוגוגבי ההודעה ויש להוסיף על 

יום ממועד   15פיצויי הפיטורים ישולמו בתוך 

 .ההתפטרות בכתב

 .ל"נוסח ההודעה מצוי בתקנות הנ

 



לצורך טיפול   אבהתפטרות 

  בילדו

כי ההוראות הנוגעות  , קובעלחוק פיצויי פיטורים ( ב)7סעיף 

,  ״ על עובדהמחוייבים ב״שינוייםלהתפטרות אם לאחר לידה יחולו 

 :אחד מהתנאים הבאים, לפחות, ובלבד שמתקיים בו

ששה חודשים רצופים , לפחות, זוגו של העובד הועסקהבת •

 .סמוך לפני ההתפטרות

או בטיפולו הבלעדי מחמת )הילד בחזקתו הבלעדית של האב •

 (.נכות או מחלת בת הזוג

,  חודשים רצופים 12עובדת עצמאית במשך  היתהבת הזוג •

 .סמוך לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ, לפחות

 

 

 

 



מה הדין במקרה בו האם חזרה לעבודה לאחר חופשת 

הלידה ולאחר מכן הודיעה על התפטרותה לצורך  

  ?טיפול בילד

 

בתי הדין לעודה אינם נותנים חשיבות יתרה 

לגבי עובדת חזרתה לעבודה אלא אם כן 

התפטרותה נעשית זמן רב לאחר חזרתה 

ובית ( החודשים מיום הלידה 9ובתוך )לעבודה 

הדין מתרשם כי המטרה אינה טיפול בילד אלא 

 .אחרת

שירותים . צ.א.אנ׳  בובלילגלי  3-63/98דב״ע 

  26.7.98ניתן ביום , משפטיים בע״מ

 



במהלך הריונה לצורך  המתפטרת מה דינה של עובדת 

 ?טיפול בילד

 

עובדת זו יכול ותפסיד את זכאותה להתפטר 

לצורך טיפול בילד ואת פיצויי הפיטורים בשל 

התפטרות בעילה זו שכן התפטרותה אמורה 

 .ולצורך טיפול בילדלאחר הלידה להיות 

 

, אסרףנ׳ רפאל  מאירוביץרחל  3-95/עדב״ע 

  16.6.93ניתן ביום 



חופשת הלידה במהלך המתפטרת מה דינה של עובדת 

 ?  לצורך טיפול בילד

 

נקבע כי התפטרות מעין זו עולה כדי תכלית 

 .החוק בעילת התפטרות לשם טיפול בילד

 

אורטל שירותי  . אורלי חזן כ 300022/98׳׳ם עד

 .2.10.00ניתן ביום , אדם בע״מ כח



מה דינה של עובדת שאמרה לפני יציאתה לחופשת  

התפטרה לידה כי אינה חוזרת לעבודה ולאחר לידתה 

 ?  לצורך טיפול בילד
אורלי חזן נגד אורטל שירותי כוח אדם   ,300022/98( מ"עד)דב״ע 

 29.9.99ניתן ביום  – 172לו  פד״ע, מ"בע

ועד יום  14.11.1994עבדה אצל המשיבה החל ביום המערערת 

.  בלבדעבדה שלושה עשר יום  1996בחודש מאי כאשר , 28.5.1996

ל בשל בעיות  "הפסיקה לעבוד אצל המשיבה בתאריך הנהמערערת 

,  הודיעה עם הפסקת עבודתההמערערת . עקב הריונהרפואיות שהיו לה 

המערערת . בשל בעיות אלהכי אינה יכולה להמשיך לעבוד אצל המשיבה 

תאריך הלידה המשוער של המערערת היה  . 3.7.1996ילדה בתאריך 

1.7.1996. 

לא חזרה לעבוד אצל המשיבה בתום חופשת הלידה בנימוק המערערת 

 .לטפל בילדתהשברצונה 

דרשה מהמשיבה לשלם לה פיצויי פיטורים בעילה של המערערת 

בילדה  מיום שילדה על מנת לטפל תשעה חודשים התפטרות עובדת תוך "

התפטרה מן העבודה כבר ביום המעסיקה טענה כי המערערת 

10.5.1996.  



 ":עניין חזן"בית הדין הארצי קבע ב

תהא זכאית , בילדהכי כל עוד הדברים נאמרו על מנת לטפל 

 .העובדת להתפטר בדין מפוטרת ולקבלת פיצויי פיטורים



הטרדה מינית  

 בעבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -ח"תשנ, החוק למניעת הטרדה מינית

1998  
האחרונים גברה המודעות בחברה הישראלית לתופעה  בעשורים 

במחקרים שנערכו בישראל . של הטרדה מינית במקום העבודה

הנשים  ובמדינות אחרות בעולם נמצא כי בין שליש למחצית 

  .נפגעו מהטרדה מינית במהלך שנות עבודתןהעובדות 

 

במדינת ישראל בנושא זה נחשבת לאחת המתקדמות  החקיקה

, הצעות, החוק קובע כי מעשים מגונים או סחיטה באיומים: בעולם

אמירות או התנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי 

גם אם המוטרד  , העבודה מתוך ניצול מרות ייחשבו הטרדה מינית

 .לא סירב להצעות ולא דחה אותן במפורש

 

 

 

 

 



חבות   -מיניתהחוק למניעת הטרדה 

 מעסיק
 

הכוללות , חובות המעביד אתהחוק אף מתקדם בכך שקובע גם 

 :השארבין 

אמצעים סבירים למניעה של הטרדה מינית ושל התנכלות נקיטת 

 ;  במסגרת יחסי עבודה

והפצת תקנון  ; אחראי על הנושא שייעץ ויספק מידע והדרכהמינוי 

שיובאו בו עיקרי החוק שמטרתו למנוע הטרדה מינית והתנכלות  

במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו הדרכים להגשת התלונות 

 .  והטיפול בהן

הדין לעבודה פסק כי עֹובדת שהוכיחה כי התפטרה עקב  בית 

הטרדה מינית במקום העבודה זכאית לתשלום של פיצויי פיטורים 

 .מהמעביד

 

 

 

 



מכוח חוק שוויון  , מיניתפגיעה על רקע הטרדה 

  1998-ח"תשנ 5תיקון )ההזדמנויות בעבודה 

 (2014-ד"תשע 20תיקון )

 ,מטעמו ממונה או מעסיק יפגע לא עבודה יחסי במסגרת(א).7

  דרך בכל או 2 בסעיף המנויים בעניינים עבודה בדורש או בעובד

  :מאלה אחד הוא הפגיעה מקור כאשר ,אחרת

  שנעשתה העבודה דורש של או העובד של מינית הטרדה(1)

 ;אחר עובד בידי או מטעמו הממונה בידי ,המעסיק בידי

  הטרדה למניעת בחוק כמשמעותה – "מינית הטרדה" ,זה בחוק

  ,(מינית הטרדה למניעת חוק – להלן) 1998-ח"התשנ ,מינית

 סעיף לפי מינית בהטרדה שמקורה פגיעה שלענין ובלבד

 אחת בהתייחסות או בהצעה די ,האמור לחוק (4)-ו (3()א)3

 ;בלבד

 ;זה בסעיף כאמור פגיעה בשל העובד של תביעה או תלונה(2)

  בשל לתביעה או לתלונה בקשר אחר לעובד עובד של סיוע(3)

 .זה בסעיף כאמור פגיעה

 

 



 :פיצוי בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית

 

 נזק הוכחת ללא המירבי הפיצוי סכום זהו ,שקל 120,000 

 מינית הטרדה על בתביעה לעבודה הדין בבית לתבוע שאפשר

 מינית הטרדה למניעת לחוק בתיקון נקבע כך .העבודה במקום

-מ הפיצוי סכום את והגדיל 2013 באוגוסט 1-ב שונה החוק)

  תביעות על יחול התיקון .נזק הוכחת ללא ,120,000-ל 50,000

  .(זה ממועד שיוגשו

 

 .שנים 7 - תביעה התיישנות

 

 

 

 

 



 הטרדה מינית בעבודה
 .בעיקר כלפי נשים

 

 ?בין מי למי

 ות/איסור הטרדה בין עובדים

 איסור הטרדה במסגרת יחסי מרות

 

  במפורש לדחות או להתנגד חייבת לא העובדת עבודה ביחסי

 !!!ההצעות את

 

 

 

 

 

 



 - ד"התשע, (9' תיקון מס)חוק למניעת הטרדה מינית 

2013 (28.11.13) 
 

 

בנסיבות בהן המוטרד לא הראה שאינו מעוניין והמטריד ניצל , האיסור הורחב

 . גם לעובדי ציבור, מרות

הגדרה הכוללת גם נבחרי )כד לחוק העונשין 34עובדי ציבור כהגדרתם בסעיף 

 (.  ציבור



 סוגי הטרדה מינית בעבודה
 

,  השמעת קולות, ביזוי באמירות, השפלה -הטרדה מילולית

 .'וכיובסחיטה , איום, הפחדה, תנועות, קריצה, מבטים

 

קרבה מוגזמת ומעשים בעלי , מגע בעל אופי מיני -הטרדה פיזית

 .   אופי מיני

 

, צפייה באתרים פורנוגרפיים, מיילים מיניים -עויינתיצירת סביבה 

 תמונות, הערות סקסיסטיות, בדיחות גסות

 

סביבה  , מילולית, פגיעה פיזית, מיניתבעקבות הטרדה  -התנכלות

 .'וכיובפגיעה בתנאי עבודה , עויינת

 

 

 



 אחריות מטריד ואחריות מעסיק
אלא אף מטילים , בעולם העבודה אין מסתפקים בענישת המטריד

או   עויינתאפשר סביבה , שלא מנע הטרדהאחריות על מעסיק 

 .שלא טיפל במקרה הטרדה כחוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 



תודה על  
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