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 .1בחוק עבודת נשים ,התשי"ר)1 1954להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  ,6סעיף קטן מ( 
בטל.

תיקון סעיף 6א

.2

בסעיף 6א)א( בחוק העיקרי ,במקום "בסעיפים )7 ,6ד( ו)9ג(" יבוא "בסעיפים

)7 ,6ד(,

7א ו)9ג('י.

בחוק העיקרי ,במקום ''בסעיף

תיקון סעיף 6ב

.3

בסעיף

הוספת סעיף 7א

.4

אחרי סעיף

6ב

תיקון סעיף

תחילה ותחולה

בחוק העיקרי יבוא:

7א) .א( עוברת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח

"הפרשות לקופת
גמל בחופשת
לידה ובשמירת
הריון

18

ר

"6

יבוא "בסעיפים  6ו7א".

משולב[ ,התשנ"ה)2 1995בסעיף זה  דמי לירה( ,או הזכאית לגמלת
שמירת הריון לפי החוק האמור )בסעיף זה  גמלת שמירת הריון( ,והיא
ומעבירה או המעביד בלבד ,נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל ,ימשיך
המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה
או גמלת שמירת ההריון ,לפי הענין ,ובלבד שהעובדת שילמה בעד
התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה ,אם חלים ,להבטחת
הזכויות האמורות ,והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה
העובדת לעבור בתקופה האמורה; בסעיף קטן זה" ,קופת גמל"  כהגדרתה
בסעיף  47לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.5
)ב( האמור בסעיף קטן )א( יחול על מעביד שהעובדת עבדה אצלו
שישה חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההריון ,ולענין תשלומים
בתקופת הזכאות לדמי לידה  אם נוסף על כך התקיימו יחסי עובר
ומעביד ביניהם בכל תקופת ההריון.
)ג( השר ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,
יקבע מועדים וכללים לתשלום הסכומים האמורים בסעיף קטן )א(;
בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע כללים שונים למעביד ולעובדת".
בחוק העיקרי ,במקום

ו "7יבוא

.5

בסעיף

.6

תחילתו של חוק זה ב 1בחורש לאחר פרסומו והוא יחול ,לענין תשלומים שלא

18

"6 ,1

",6 ,1

7

ו7א".

הוסדרו לפי סעיף )6ז( לחוק העיקרי ,כנוסחו ערב ביטולו ,החל ב  1בחודש שלאחר פרסום
תקנות לפי סעיף 7א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה.

אריאל שרון

אולמרט
אהוד
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ראש הממשלה

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

הכנסת

נשיא

יושב

ראש

* התקבל בכנסת ביום אי בניסן התשס"ד ) 23במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת   ,34מיום י"ב בשבט התשס"ד ) 4בפברואר  ,(2004עמ' .33
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ג ,עמ' .63
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

