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(ב) קטן סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן י 1954 התשי"ד נשים, עבודת לחוק 6 בסעיף . 1

יבוא:

כאמור הלידה חופשת תקופת תוך חולים בבית ואושפזה שחלתה עובדת "(ב1)

מאלה: לאחד זכאית שבועיים, על העולה לתקופה ו(ג), (ב) קטנים בסעיפים

מארבעה יותר לא אך האשפוז תקופת תום עד הלידה חופשת את להאריך (1)
שבועות: עשר ששה על הכל בסך תעלה לא הלידה שחופשת ובלבד שבועות,

ארבעה על עולה שאינה אשפוז שתקופת כך הלידה חופשת את לפצל (2)

הלידה. חופשת במנין תובא לא שבועות

עליה העובדת הודיעה כן אם אלא זה קטן סעיף לפי לבחירה תוקף יהיה לא
". בתקנות והרווחה העבודה שר שקבע ולמי במועד בדרך,
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7 סעיף תיקון (ג) קטן בסעיף העיקרי, לחוק 7 בסעיף .2

התלויות בזכויות תפגע לא זו פסקה מכוח "היעדרות יבוא: בסופה ,(1) בפסקה (1)

מעבידה": אצל העובדת של בוותק

מפאת היעדרות כדין זו פסקה לפי היעדרות "דין יבוא: בסופה ,(2) בפסקה (2)
;". מחלה

יבוא: (3) פסקה במקום (3)

אחת שעה  יום מאותו חדשים ארבעה תום עד הלידה חופשת מתום (3)"

זו פסקה פי על המותרת ההיעדרות מלאה במשרה מועסקת שהיא בתנאי ביום,

אין התשי"א21951 ומנוחה, עבודה שעות חוק עלפי להפסקות בנוסף היא
". עבודתה משכר אותה מנכים

9 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 9 סעיף במקום . 3

פיטורים אלא"הגבלת לידה לחופשת יצאה וטרם בהריון שהיא עובדת מעביד יפטר לא (א) .9

אם כאמור פיטורים השר יתיר ולא והרווחה, העבודה שר מאת בהיתר

עובדת על הן יחולו זה קטן סעיף הוראות להריון: בקשר לדעתו, הם, הפיטורים

אותו אצל עבדה שהעובדת ובלבד זמנית או ארעית עובדת על והן קבועה
רואים זה קטן סעיף לענין לפחות: חדשים ששה עבודה מקום באותו או מעביד

כפיטורים. קצובה, לתקופה עבודה חוזה סיום

העדרה בימי או הלידה בחופשת עובדת מעביד יפטר לא (1) (ב)

החל למועד פיטורים הודעת יתן ולא 7(ג)(2) סעיף לפי מעבידה
האמורות. בתקופות

סעיף לפי מעבודה העדרה בימי עובדת מעביד יפטר לא (2)
אלא האמורה, בתקופה החל למועד פיטורים הודעת יתן ולא 7(ד10),

". והרווחה העבודה שר מאת בהיתר

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

 התשכ"ח31968 משולב), (נוסח הלאומי הביטוח בחוק . 4

 98א(א) בסעיף (1)

;"6 "סעיף יבוא (ד10)" או 6(ג) י'סעיף כמקים ברישה, (א)

ו(ד)(1)" 6(ג) סעיף "לפי במלים המתחילה הסיפה במקום ,(2) בפסקה (ב)

נשים עבודת לחוק 6 סעיף של (ד) או (ב1) קטן בסעיף כאמור סיבה "בשל יבוא
האמור"; 6 בסעיף מהמפורטות אחת מסיבה יותר בשל או

יבוא: 103ב סעיף אחרי (2)

הריון לשמירת קיצבה ה': "סימן

 זה בסימן ג. 103 הגדרות

בה שמתקיים בי פרק לפי המבוטחת עצמאית, עובדת או עובדת  "מבוטחת"
לשמירת הראשון היום הוא הקובע היום זה ולענין ,98 בסעיף האמור

ההריון;
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מצב בשל המתחייבת הריון בתקופת מעבודה היעדרות  הריון" "שמירת
בהתאם הכל עוברה, את או האשה את והמסכן מההריון הנובע רפואי

בכתב. רפואי לאישור

שמירת גימלת
הריון

תהיה לפחות, רצופים ימים שלושים הריון בשמירת שהיתה מבוטחת, 103ד.
עשר ארבעה של נוספת תקופה כל ובעד האמורה התקופה בעד לגימלה זכאית

רפואיים, אישורים לפי והכל הריון, בשמירת היתה שבהם לפחות רצופים ימים
בתקנות. השר שקבע ומבחנים תנאים כלליים,

הגימלה אלה:שיעור משני הנמוך הסכום היא יום, לכל הריון, לשמירת גימלה ה. 103

בינואר, ב1 שהיה כפי הממוצע, מהשכר ל25% השווה סכום (1)
מיום הפיצוי בשיעור הסכום יוגדל פיצוי, מכן לאחר חל ב30: מחולק

הפיצוי; תחילת

לפי המחושב המבוטחת, של הרגיל העבודה לשכר השווה סכום (2)

ההריון; לשמירת הראשון היום הוא הקובע היום זה ולענין , 101 סעיף
לפי הסכום לחישוב בסיס ששימשה התקופה תום לאחר פיצוי חל

הפיצוי. תחילת מיום הפיצוי בשיעור הסכום יוגדל זו, פסקה

כפל כמשמעותותשלומי קיבוצי הסכם חיקוק, כל פי על לתשלום הזכאית מבוטחת ו. 103
או עבודה חוזה גמל, קופת של תקנון אחר, קיבוצי הסדר או 127נג בסעיף

הריון, בשמירת נמצאת היא שבה התקופה בעד פנסיה, או ביטוח קרן של תקנון
". תקופה אותה בעד זה סימן לפי גימלה לה תשולם לא
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הרצוג חיים
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