
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"א2001*

ו סעיף 1. בחוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה), התשנ"ז1 1997 (להלן  החוקתיקון
 בו המובא (ח) קטן בסעיף ו, בסעיף העיקרי),

(1) בפסקה (1)(ב), במקום "אשתו לא נעדרה מעבודתה מכוח זכאותה לחופשת
עבדה''; ''אשתו יבוא לידה"
יבוא: (2) פסקה אחרי (2)

הרווחה העבודה ועדת באישור לקבוע, רשאי והרווחה העבודה שר (3)"

לחופשת זכאי עובד יהיה שבהתקיימן מיוחדות נסיבות הכנסת, של והבריאות
לירה לפי הוראות סעיף קטן זה, אף אם לא התקיים האמור בפסקה (1)(ב)."

2 סעיף תיקון העיקרי לחוק 2 בסעיף .2
לחוק"; ו57 49 סעיפים "תיקון יבוא חוק" "תיקון במקום השוליים, בכותרת (ו)

יבוא: הרישה במקום (2)

 התשנ"ה1995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח "בחוק
יבוא:"; ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,49 בסעיף (1)

 בו המובא (ב) קטן בסעיף (3)

בילדו"; הטיפול "ולצורך יבוא הלידה" חופשת "שלרגל אחרי ברישה, (א)
שבתום היום  הקובע" ''היום זה, סעיף "לענין יבוא בסופה ,(2) בפסקה (ב)
ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי

המאוחר";

. נתקבל בכנסת ביום ה' באב התשס"א (25 ביולי 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
3009, מיום י"ד בסיון התשס"א (5 ביוני 2001), עמ' 648.

1 ס"ח התשנ"ז, עמ' 219.



יבוא: בו המובא (ד) קטן סעיף במקום (4)

לרמי הזכאי של הרגיל העבודה שכר הם (ב) קטן סעיף לפי ליום לידה רמי "(ד)
בשלושים, הממוצע השכר כפל מחלוקת המתקבל מהסכום יותר לא אך הלירה
בשינויים ו56, 55 ,54 ו(ד), 53(ג) סעיפים הוראות זה לענין ויחולו

המחויבים.";
יבוא: בסופו (5)

 57 בסעיף (2)"

יחולו הגמלה שיעור קביעת לענין "ואולם יבוא בסופו (ד), קטן בסעיף (א)
49(ד)"; סעיף הוראות

יבוא: (ה) קטן סעיף במקום (ב)

בסעיף כאמור מבוטחת ידי על זה בסעיף כאמור ילד אומץ "(ה)
גמלה תשולם (ד), קטן בסעיף כאמור לגמלה הזכאי זוגה ובן (ג) קטן
לפי הזוג מבני לאחד הענין, לפי (ר), או (ג) קטנים סעיפים הוראות לפי

 גמלה תשולם שלא ובלבד בחירתם,
אימוץ; אותו בשל זמן פרק אותו בעד הזוג, בני לשני (א)

ימים 21 מ הפחותה תקופה בער הזוג, מבני לאחד (ב)
רצופים."

שנים". "שש יבוא שנים" "שלוש במקום העיקרי, לחוק 4 בסעיף .34 סעיף תיקון

ביום (ב), קטן בסעיף כאמור הקובע" "היום ההגדרה למעט זה, חוק של תחילתו (א) .4
המשתלמת גמלה לגבי יחול והוא התחילה), יום  (להלן (2001 במאי (ו התשס"א באייר ח
נתן שלא כך בשל דין כל לפי באחריות מעביר יישא לא ואולם לאחריו, או התחילה ביום
בתקופה התשי"ד1954, נשים, עבודת לחוק 6(ח) סעיף הוראות לפי לידה חופשת לעוברו

זה. חוק של פרסומו יום עד התחילה שמיום
(ב) תחילתה של ההגדרה "היום הקובע" שבסעיף 49(ב)(2) לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], התשנ"ה1995, כנוסחה בסעיף 2(3)(ב) לחוק זה, ביום ט"ו בחשון התשס"ב
כ"ז ביום שאירעה לידה בשל המשתלמים לידה דמי לגבי תחול והיא (2001 בנובמבר 1)

לאחריו. או (2001 בספטמבר 15) התשס"א באלול

תחולה תחילה,
מעבר והוראת

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

י ר ז ני ב שלמה
והרווחה העבודה שר

בורג אברהם


