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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 55( )חופשת אבהות(, התשע"ו–2016 *

בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 1, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן )ג2( יבוא:1.תיקון סעיף 7

עובד רשאי להיעדר מעבודתו – ")ג3( 

דין  זוגו;  בת  להיריון  הקשורים  בדיקות  או  טיפולים  בשל  ימים,  שלושה  עד   )1(
היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה;

עד חמישה ימים מיום הלידה של בת זוגו; דין היעדרות לפי פסקה זו כמפורט להלן:  )2(

לעניין שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם  )א( 
אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום;

מחלה;  מפאת  היעדרות  כדין   – הנותרים  ההיעדרות  ימי  שני  לעניין  )ב( 
לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, יראו את 
היום  ואת  למחלתו  השני  כיום  זו  משנה  פסקת  לפי  להיעדרו  הראשון  היום 
השני להיעדרו לפי פסקת משנה זו כיום השלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק 

האמור "

במימוש  שוויון  לקדם  היא  זו  חוק  הצעת  מטרת 
לצאת  לעובדים  זכות  מתן  ידי  על  זוג  בני  בין  ההורות 
הלידה,  ולאחר  זוגם  בת  של  ההיריון  במהלך  לחופשה 

ולעודד מעורבות של אבות בגידול ילדיהם  

חוק דמי מחלה )היעדרות עקב היריון ולידה של בת 
זוג(, התש"ס–2000, והתקנות מכוחו קובעים כי עובד זכאי 
לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות לשם ליווי בת 
שכרוך  ובלבד  להיריון,  בקשר  ולבדיקות  לטיפולים  הזוג 
בהם סיכון לאישה או לעובר, או בנסיבות שבהן בת הזוג 

תלויה בזולת 

מוצע לקבוע כי עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו 
על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו לשם ליווי כאמור 

בכל מצב ולא רק בנסיבות קיצוניות כמפורט  

העובד  יהיה  הלידה  עם  כי  לקבוע  מוצע  כן,  כמו 
זכאי להיעדרות של עד חמישה ימים, שייזקפו כך: שלושת 
הימים הראשונים ייחשבו חופשה שנתית, או חופשה ללא 
והיומיים  חופשה,  ימי  העובד  לרשות  אין  אם  תשלום 
הנותרים ייחשבו חופשת מחלה  יצוין כי כבר כיום עובד 
זכאי לחופשת מחלה ביום הלידה של בת זוגו, ולכן מוצע 
לראות ביומיים האמורים כאילו הם חלק מתקופת המחלה 
להיעדרות  השני  שמהיום  משום  הלידה,  ביום  שהחלה 
בשל מחלה ואילך זכאי עובד לתשלום מחצית דמי מחלה 

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
חוק זו אינה עולה על הסכום הנקוב בסעיף 3ג לחוק-יסוד: 

משק המדינה 

הצעת חוק מס' פ/2235/20 )מספר פנימי: 564679(; הועברה לוועדה ביום א' באדר א' התשע"ו )10 בפברואר 2016(   *

ס"ח התשי"ד, עמ' 154, התשע"ו, עמ' 610.  1

  יוזמים: חברי הכנסת תמר זנדברג, דוד ביטן, יואב קיש, מירב בן ארי, שולי מועלם-רפאלי, אורלי לוי אבקסיס,
 רועי פולקמן, יפעת שאשא ביטון, נאוה בוקר, שרן השכל, מכלוף מיקי זוהר, נורית קורן, עליזה לביא,
יעקב מרגי, אורי מקלב, איתן כבל, איציק שמולי, קארין אלהרר, עאידה תומא סלימאן, דב חנין

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של הכנסת  ISSN 0334-3030 המחיר 0.81 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 630, י"ח באדר ב' התשע"ו, 28.3.2016


