חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)42התשס"ח*2008-
תיקון סעיף 10
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תיקון סעיף 14

.2

תחולה

.3

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד 954-( 11להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,10אחרי סעיף
קטן (ב) יבוא:
"(ג) מעביד לא יעביד עובדת שילדה בעבודת לילה ,או במנוחה השבועית אף אם
היה רשאי או הותר לו לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א,1951-
במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה ,אלא אם כן הסכימה העובדת לכך בכתב;
הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי מקומות עבודה שנקבעו בתקנות ועל שירותים,
על מקומות ,על עבודות ועל תפקידים ,הכל לפי סעיף (2ג).
(ד) בסעיף זה" ,עבודת לילה"  -עבודה ששתי שעות ממנה ,לפחות ,הן בתחום השעות
שבין  22:00ובין ".06:00
בסעיף (14א) לחוק העיקרי -
()1

בפסקה ( ,)14במקום "סעיף  "10יבוא "סעיף (10א)";

()2

אחרי פסקה ( )14יבוא:
"( )15העביד עובדת שילדה בעבודת לילה או במנוחה השבועית ,בלא הסכמתה,
בניגוד להוראות סעיף (10ג)".

חוק זה יחול לגבי עובדת שילדה ביום תחילתו ואילך.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*

אלי ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ו בשבט התשס"ח ( 22בינואר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,192 -מיום ט"ז בטבת התשס"ח ( 25בדצמבר  ,)2007עמ' .84
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ח ,עמ' .4
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חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס'  ,)8התשס"ח*2008-
תיקון התוספת

.1

תחילה

.2

בחוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב1972- ,1בתוספת ,אחרי פרט  3יבוא:
".4

למשתתף כהגדרתו בסעיף  37לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004
(תיקוני חקיקה) ,התשס"ד2004- ,2בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים  46ו– 47לחוק
האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם ,וסעיף  3לא יחול".

תחילתו של חוק זה  60ימים מיום פרסומו.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט"ו בשבט התשס"ח ( 22בינואר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,339 -מיום י"ט בחשוון התשס"ח ( 31באוקטובר  ,)2007עמ' .207
ס"ח התשל"ב ,עמ'  ;95התשס"ז ,עמ' .294
ס"ח התשס"ד ,עמ' .70

ספר החוקים  ,2131כ"ז בשבט התשס"ח3.2.2008 ,

