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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 2005589-4438 מספר פנימי:

 /א'700-נספח מס' כ
 ; 3288/20; פ/3255/20)פ/

 (3471/20פ/
 

 2017–התשע"ז (,58מס' חוק עבודת נשים )תיקון 

 

 ( יבוא:5)ג(, אחרי פסקה )7, בסעיף 19541–בחוק עבודת נשים, התשי"ד .1 7תיקון סעיף 

בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק  )א( (6")  

שעה אחת ביום, החל מהיום  – 20082–שירות המילואים, התשס"ח

הראשון לשירות המילואים, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים 

 להלן: 

תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים  (1)    

 רצופים;

 שנים הנמצא עמה; 13לעובדת ילד שטרם מלאו לו  (2)    

העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום  (3)    

 עבודתה;

העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו  (4)    

 והציגה בפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה; שר

רשאי לקבוע הוראות  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 נוספות לעניין הודעה כאמור.

בימים שבהם עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו  )ב(   

היא נעדרת מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה 

לפי , או ( או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות כאמור3)

היתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות; הנהוג במקום עבודתה 

פחות משעה אחת ביום, תהיה העובדת זכאית להיעדר מעבודתה כאמור 

ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג מעבודתה לפי פסקה זו להיעדר  זכאית

 .ובין שעה אחת במקום עבודתה כאמור

הוראות פסקה זו יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות  )ג(   

 מילואים, בשינויים המחויבים.

                                                                    
 .572, עמ' ז; התשע"154"ח התשי"ד, עמ' ס 1
 .502"ח התשס"ח, עמ' ס 2
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טחון, בהחלטה יעל אף האמור בפסקה זו, רשאי ראש רשות ב )ד(   

לא יחולו על חלק מעובדי זו מנומקת בכתב, לקבוע כי הוראות פסקה 

תעמוד בתוקפה אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור 

וניתן יהיה להאריכה בתקופות לא תעלה על שבעה ימים לתקופה ש

 –" טחוןיב, "רשות זה לעניין; כל אחתנוספות שלא יעלו על שבעה ימים 

, משטרת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,הכללי טחוןישירות הב

   .כבאות והצלההארצית לרשות הישראל, שירות בתי הסוהר או 

ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות פסקה זו היא נוסף על  (ה)   

, ואין מנכים 1951–חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אפי -עלהפסקות 

 אותה משכר עבודה."

 
*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–"ז, התשע(58מס' תיקון הצעת חוק עבודת נשים )ל
 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

 :מציעיםל בן ראובן חברי הכנסת מרדכי יוגב ואי

חוק שירות המילואים(",  – בפסקה זו" יבוא ")2008–המוצעת, ברישה אחרי "התשס"ח )א((6) הבפסק

נקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום כאמור אם הוא , בסופה יבוא "למעט המוצעת (1)ובפסקת משנה 

 ."לחוק שירות המילואים 8יף בסע

 

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 אין

*************************************************************************************** 

 


