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בחוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (9ה)( ,)1המילים
"לקראת ילדם הראשון או השני"  -יימחקו ,ובמקום הסיפה החל במילים "הוראת סעיף
קטן זה" יבוא "הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור
בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר ,בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו
מקום עבודה ,ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים  -גם
לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי".
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בסעיף (14א)( )11לחוק העיקרי ,במקום "לקראת ילדם הראשון או השני" יבוא "לקראת
שתי לידות".
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