חוק עבודת נשים )תיקון מס'  .(23התשס"ג *2002
 .1בחוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954בסעיף  ,6בסעיף קטן )ג( ,אחרי "בשבועיים
נוספים" יבוא "בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה ,החל בילד השני; הוראות סעיף קטן זה

תיקון סעיף

6

באות להוסיף על הארכת תקופת חופשת הלירה בשל אשפוז לפי הוראות סעיפים קטנים
)ב (1ו)ד() (1ובלבד שכל ההארכות לפי הסעיפים הקטנים האמורים לא יעלו יחד על 4
שבועות".

.2

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,21995בסעיף

)51א(,

במקום סעיף

קטן )א( יבוא:

תיקון חוק

הביטוח הלאומי
 מס' 57

")א( מבוטחת שהיא עובדת שהאריכה את תקופת חופשת הלידה ,בשל אחת או
יותר מהסיבות האמורות בסעיפים קטנים )ב (1ו)ד( שבסעיף  6לחוק עבודת נשים,
תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה ,לדמי לירה נוספים על דמי הלירה שהיא זכאית
להם לפי סעיף  ,50ובלבד שדמי הלידה הנוספים באמור ,לא ישולמו בעד פרק הזמן
העולה על 
) 4 (1שבועות  אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף )50א():(1

) (2שבועיים  אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף )50א().(2
)או( מבוטחת שהיא עוברת שהאריכה את תקופת חופשת הלירה כאמור
בסעיף )6ג( לחוק עבודת נשים ,תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה ,לדמי לידה
נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף  50ולפי סעיף קטן )א( ,לפי הענין,
ובלבד שרמי הלידה הנוספים באמור ,לא ישולמו בעד פרק הזמן העולה על 
)ו( שבועיים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה ,החל מהילד השני,
בצירוף התקופה שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן )א()  (1אם היא זכאית
לדמי לידה לפי סעיף ) 50א():(1
)(2

שבוע בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה ,החל מהילד השני ,בצירוף

התקופה שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן )א()  (2אם היא זכאית לרמי
לידה לפי סעיף )50א()".(2

תחילתו של חוק זה ב בחורש שלאחר פרסומו )להלן  יום התחילה( ,והוא יחול על
.3
עובדת ומבוטחת ,לפי הענין ,שילדה ביום התחילה ואילך.
1
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העבודה והרווחה

* התקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשס"ג ) 2ו בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3165מיום א' באב התשס"ב ) 10ביולי  ,(2002עמ' .864
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשסב ,עמי 0ג.
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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