חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(26התשס"ד*2004
הוספת סעיף

9ב

 .1בחוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1 1954אחרי סעיף 9א יבוא:
9ב .החליט שר התעשיה המסחר והתעסוקה לתת היתר לפי סעיף )9א( או
"היתר לגבי
עובדת
בהריון  סעיף 9א ,לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה
תחילת תוקף
בבקשה להיתר ,ואולם רשאי הוא לתת את ההיתר למועד הקודם ליום מתן
ההחלטה ,אם התקיים האמור באחת מהפסקאות ) (1עד ) (5וכאמור בהן,
לפי הענין:
* התקבל בכנסת ביום כ' באייר התשס"ד ) 11במאי  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת   ,41מיום א' בניסן התשסד ) 23במרס  ,(2004עמ' .75
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ד ,עמ' .345

) (1המעביד הוכיח כי לא ירע ולא היה עליו לרעת ביום
הפיטורים או ביום הפגיעה בהיקף המשרה ,לפי הענין,
שהעובדת בהריון ,ולדעת השר לא יהיה זה צודק לתת את

ההיתר רק מיום מתן ההחלטה בבקשה להיתר; לענין פסקה זו,
"יום הפיטורים"" ,יום הפגיעה בהיקף המשרה"  היום שבו היו
אמורים הפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה ,לפי ענין ,להיכנס
לתוקפם אלמלא הוראות סעיף )9א( או 9א;
) (2המעביר הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות ,ולרעת השר
לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום מתן ההחלטה
בבקשה להיתר ,ובלבד שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה
ליום הגשת הבקשה להיתר;
) (3המעביד הוכיח בי הוא הוכרז פושט רגל לפי פקודת
פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש"ם ,2 1980ואם הוא תאגיד  כי

ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג
 ,3 1983ובלבד שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום
הגשת הבקשה להיתר ,או ליום ההכרזה או מתן צו הפירוק ,לפי
הענין ,המוקדם מביניהם;
) (4המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול ,ובלבד שההיתר לא
יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום שבו חדל העסק לפעול או ליום
הגשת הבקשה להיתר ,המאוחר מביניהם;

) (5המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול בשל נסיבות לא
צפויות שכתוצאה מהן לא היתה לו אפשרות לבקש היתר לפני
שהעסק חדל לפעול ,ובלבד שלא יינתן היתר לגבי תקופה
שקדמה ליום שבו חדל העסק לפעול;
לענין פסקאות משנה ) (4ו) ,(5חדל לפעול  הפסקת פעילות
שאינה

זמנית.
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 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,54עמ' .639
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .671

