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 .1כחוק עבודת נשים ,תשי"ד)1 1954להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף )2ג( אחרי
פסקה ) (7יבוא:
,
") (8בשירותי תעופה וים;
) (9בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או
בועידות ביןלאומיות".
בסעיף )6כ( לחוק העיקרי ,כסופו יבוא:
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ביטול סעיף 17
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סעיף  17לחוק העיקרי  בטל.

תיקון חוק הביטוח
הלאומי

.4

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ'"ח ,21968אחר סעיף  98יבוא:

"אך עובדת שהוולד אשר ילדה חייב להישאר או לחזור לאשפה בבית
החולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים ,הברירה
בידה לעשות אחת מאלה:
) (1להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז ,אך
לא ליותר מארבעה שבועות;
) (2לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו
בתכוף אחרי יום הלידה והיתר אחרי היום שבו הוולד יעזוב
את בית החולים?
לא יהיה תוקף לבחירה לפי סעיף קטן זה אלא אם העובדת הודיע עליה
בדרך ,במועד ולמי שקבע שר העבודה בתקנות".

"דמי לידה ליולדת
בתנאים מיוחדים

98א) .א( מבוטחת שהיא עובדת ,שהאריכה את חופשת הלידה שלה לפי
ברירה הניתנת לה כסעיף )6ב( לחוק עבודת נשים ,תשי'"ד ,1954ינהגו
בה כך:
) (1אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף)98א()  (1תהיה
זכאית לדמי לידה נוספים לתקופת ההארכה ,אך לא ליותר
מארבעה שבועות;
) (2אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף )98א (20או
)98ב(  תהיה זכאית לדמי לידה נוספים לתקופת ההארכה,
אך לא ליותר משבועיים;
) (3אם כתום שלושה שבועות מיום הלידה עדיין זכאית
היא להמשך תשלום דמי לידה ,יידחה תשלום יתרת דמי
הלידה לטי סעיף  98עד שהוולד יעזוב את בית החולים.
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)ב(הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם לגבי מבוטחת שהיא עובדת
*
עצמאית ,אם הוולד אשר ילדה חייב להישאר או לחזורלאשפוז בבית
החולים ,תוך התקופה שבעדהמשתלמים דמי לידה לפי סעיף , 98לתקופה
העולה על שבועיים ,ובלבד שניתנה הודעה למוסד על הבחירה בדרך
ובמועד שנקבעו בתקנות".
גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
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