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 .1בחוק עבודת נשים ,התשי"ד) 1954להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף )7ג( ,אחרי פסקה
) (4יבוא:
") (5בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד
העבודה והרווחה ,ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים
עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור; העדרה של עובדת
מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה בלא תשלום ,וזמן העדרה לא יבוא במנין
לגבי זכויות התלויות בוותק; הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעברה אצל אותו
מעביד או באותו מקום עבודה תקופה של שישה חורשים רצופים או יותר; לענין
פסקה זו 
"אישור''  הפניה מראש או אישור בדיעבד,
"לשכת סעד"  כמשמעותה בחוק שירותי הסעד ,התשי''ח :2 1958
"מקלט לנשים מוכות"  מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה,
לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית,
לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העוברת על מימושה
למעביד בדרך ובמועד כפי שקבע שר העבודה והרווחה".
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פיטורים 

.2

בסעיף  9לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד( לא יפטר מעביד עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה

לפי סעיף )7ג() (5או במשך תקופה של שלושים ימים לאחר תום ימי ההיעדרות
כאמור ,ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות ,אלא בהיתר מאת
שר העבודה והרווחה ,ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם ,לדעתו,
בקשר לשהייה במקלט".
 .3בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,3 1963אחרי סעיף  7יבוא:
"התפטרות עקב 7א .התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות ,אשר אושרה
שהייה במקלט
על ירי לשבת סער או משרד העבודה והרווחה ,רואים את ההתפטרות
לנשים מוכות
לענין חוק זה כפיטורים ,ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט
כאמור תקופה של שישים ימים לפחות; לענין סעיף זה" ,אישור"" ,לשכת
סעד" ו''מקלט לנשים מוכות"  כהגדרתם בסעיף )7ג( ) (5לחוק עבודת
נשים ,התשי"ד".1954
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תחילתו של חוק זה ביום א' באלול התש"ס

)1

בספטמבר

.(2000

אהוד ברק

אהוד ברק

ראש הממשלה

ממלא מקום
שר

אברהם

בורג

ממלא מקום נשיא המדינה

העבודה

והרווחה

אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום ט"ו בתמוז התש"ס ) 18ביולי  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2856מיום ו' באדר ב' התש"ס ) 13במרס  ,(2000עמ' .317

 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשנ"ט ,עמ' .79
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .103
 3ס"ח התשכ"ג ,עמ' .136

