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הממשלה  ,391 -מיום י"ד בסיוון התשס"ח ( 17ביוני  ,)2008עמ' .626
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חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)45התש"ע2010-*
תיקון סעיף 9

.1

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (9ה) -
( )1האמור בו עד המילה "הנוכחי" יסומן כפסקה "( ")1ובה ,במקום "שר העבודה
והרווחה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" ,אחרי "היעדרות כאמור" יבוא "או
עם טיפולים כאמור" ובמקום "בסעיף קטן זה" יבוא "בפסקה זו";
( )2הסיפה החל במילים "הוראת סעיף קטן זה לא תחול" תסומן כפסקה "( ,")2ובה ,במקום
"סעיף קטן זה" יבוא "פסקה ( ")1ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "הפסקה האמורה";
()3

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3הוראות פסקה ( )1יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה,
בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה ,או במשך תקופה של  150ימים לאחר
מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ–גופית ,לפי המאוחר,
כפי שאישר הרופא המטפל בכתב ,ובלבד שהעובדת או העובד ,לפי העניין,
הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן
ההודעה המוקדמת לפיטורים ,ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים  -ממועד
הפיטורים ,ומסרו למעביד אישור רופא כאמור בתוך  14ימים מאותו מועד ,לפי
העניין; הוראות פסקה זו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או
עובד ארעיים או זמניים ,ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה
שישה חודשים לפחות; שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי ,בהתייעצות
עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לקבוע
סוגים של טיפולי פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם".
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