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

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ב באדר התשע"ז
( 20במרס  ,)2017והועברה לוועדת הכלכלה.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ט בסיון התשע"ז ( 13ביוני .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת איתן כבל ,מרדכי יוגב ,איל בן ראובן ,רועי
פולקמן ,יואב קיש ,דוד אמסלם ,דוד ביטן ,איציק שמולי ,נחמן שי ,יוסי
יונה ,איילת נחמיאס ורבין ,מיכל רוזין ,רויטל סויד ,יעקב פרי ,יעקב
אשר ,עפר שלח ,מאיר כהן ,אורלי לוי אבקסיס ,רוברט אילטוב ,טלי
פלוסקוב ,יואל חסון ,עמר בר-לב ,מירב בן ארי ,ענת ברקו ,יהודה גליק,
נאוה בוקר ,אכרם חסון ,יחיאל חיליק בר ,נורית קורן ,עמיר פרץ
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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.1

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד– ,11954בסעיף (7ג) ,אחרי פסקה ( )5יבוא:
"()6

(א)

בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים ,כהגדרתו בחוק

שירות המילואים ,התשס"ח– – 22008שעה אחת ביום ,החל מהיום
הראשון לשירות המילואים ,ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים
להלן:
( )1

תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מחמישה ימים

רצופים;
( )2

לעובדת ילד שטרם מלאו לו  13שנים הנמצא עמה;

( )3

העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום

עבודתה;
( )4

העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו

והציגה בפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה; שר
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים רשאי לקבוע הוראות
נוספות לעניין הודעה כאמור.
(ב)

עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו בימים שבהם

היא נעדרת מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה
( )3או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות כאמור ,או לפי
הנהוג במקום עבודתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות; היתה
העובדת זכאית להיעדר מעבודתה כאמור פחות משעה אחת ביום ,תהיה
זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג
במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת.
(ג)

הוראות פסקה זו יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות

מילואים ,בשינויים המחויבים.
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשע"ז ,עמ' .572
 2ס"ח התשס"ח ,עמ' .502
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(ד)

על אף האמור בפסקה זו ,רשאי ראש רשות ביטחון ,בהחלטה

מנומקת בכתב ,לקבוע כי הוראות פסקה זו לא יחולו על חלק מעובדי
אותה הרשות ,בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה
לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים וניתן יהיה להאריכה בתקופות
נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת; לעניין זה" ,רשות ביטחון" –
שירות הביטחון הכללי ,המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,משטרת
ישראל ,שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה.
(ה) ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות פסקה זו היא נוסף על
הפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א– ,1951ואין מנכים
אותה משכר עבודה".
***************************************************************************************
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הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)58התשע"ז–2017
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לסעיף 1
חברי הכנסת מרדכי יוגב ואיל בן ראובן מציעים:
בפסקה (()6א) המוצעת ,ברישה אחרי "התשס"ח– "2008יבוא "(בפסקה זו – חוק שירות המילואים)",
ובפסקת משנה ( )1המוצעת ,בסופה יבוא "למעט אם הוא נקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום כאמור
בסעיף  8לחוק שירות המילואים".

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

בקשות רשות דיבור
אין
***************************************************************************************

