
התשמ"ו1986* ,(7 מס' (תיקון נשים עבודת חוק

 העיקרי) החוק  1(להלן התשי"ד1954 נשים, עבודת לחוק 2 בסעיף . 1

; לילה" לעבודת "תנאים יבוא השוליים כותרת במקום (1)

: יבוא (א) קטן סעיף במקום (2)

העבודה ועדת באישור בתקנות, לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר "(א)
לענין לדעתו הדרושים בלילה, עובדת להעבדת תנאים הכנסת, של והרווחה
סוגים לגבי או כלל דרך שיהיו יכול כאמור תקנות ; בטיחותה או בריאותה
הודעה למסור מעביד על חובה בהן לקבוע ניתן וכן תפקידים, או עבודות של

; " בלילה. עובדת העבדת על

העבדת על חל אינו (א) קטן סעיף פי על "האיסור במקום (ג), קטן בסעיף (3)
הודיעה שהיא בלבד כך בשל לעבודה אשה לקבל מעביד יסרב "לא יבוא " : עובדת
הוראות בלילה; לעבוד משפחתיים מטעמים מסכימה שאינה לעבודה קבלתה עם
בתקנות והרווחה העבודה שר שקבע עבודה מקומות סוגי על יחולו לא זה קטן סעיף

; " : להלן המפורטים ותפקידים עבודות מקומות, שירותים, על וכן

יימחק.  (ד) קטן סעיף (4)

2 סעיף תיקון

: יבוא העיקרי לחוק 3 סעיף במקום . החלפת2
3 סעיף

בית "סמכות
לעבודה הדין

בתובענות לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה אזורי דין לבית (א) .3
(ג). 2 סעיף בהוראות שעילתן

בסעיף כאמור לתובענה לעבודה אזורי דין בית יזדקק לא (ב)
העילה." היווצר מיום חדשים שלושה שחלפו לאחר שהוגשה (א), קטן

: יבוא העיקרי לחוק 4 סעיף במקום . החלפת3
4 סעיף

לעבוד "סירוב
בלילה

שנדרשה בלילה, לכן קודם עבדו לא שבו עבודה במקום עובדת .4
ימים משלושה יאוחר לא בכתב, למעבידה להודיע רשאית בלילה, לעבוד

בלילה." לעבוד מסכימה היא אין כי הדרישה, מיום

בטל.  העיקרי לחוק 5 סעיף .45 סעיף ביטול

יבוא זה" חוק לפי הותרה או מותרת היא אם "אף במקום העיקרי, לחוק 10 בסעיף . 5

לילה". עבודת לעבוד מסכימה היא אין כי בכתב, למעבידה הודיעה העובדת "אם
10 סעיף תיקון

יימחקו.  להיתר" "או המלים העיקרי, לחוק (1) (א) 14 בסעיף .614 סעיף תיקון

יימחקו.  "5 סעיף פי על כללי היתר יתן "לא המלים העיקרי, לחוק 21 בסעיף . 721 סעיף תיקון

בה''ח פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 באפריל 2) התשמ"ו ב' באדר כ"ב ביום בכנסת נתקבל *
. 144 עמ' התשמ"ו, ,1772

התשל"ו, ;260 עמ' התשל"ג, ; 119 עמ' התשל"ב, ; 166 עמ' התשכ"ד, ; 159 עמ' התשי"ד, ; 133 עמ' התשי"ג, ס"ח 1
67. עמ' התשמ"ו, ;254 עמ'



תוקף זה,שמירת חוק תחילת ערב כנוסחו העיקרי לחוק (ד) 2 סעיף פי על שהותקנו תקנות .8
זה. חוק לפי כנוסחו העיקרי לחוק (א) 2 סעיף פי על הותקנו כאילו אותן רואים

1986).תחילה באפריל 1) התשמ"ו ב' באדר כ"א ביום (2) 1 סעיף של תחילתו .9
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