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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 50( )הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד(,
התשע"ד–2013 *

 
בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 1, בסעיף 6 – 1.תיקון סעיף 6

בסעיף קטן )ד()1(, במקום "מעשרה שבועות" יבוא "מעשרים שבועות";  )1(

בסעיף קטן )ד2(, במקום "עשרה שבועות" יבוא "עשרים שבועות"   )2(

החוק(,   – )להלן  התשי"ד–1954  נשים,  עבודת  חוק 
קובע את זכותה של עובדת להאריך את חופשת הלידה 
העולה  לתקופה  חולים  בבית  מאושפז  שילדה  הילד  אם 

על שבועיים 

סעיף 6)ד( לחוק קובע כי "עובדת שהילד אשר ילדה 
החולים  לבית  לחזור  או  החולים  בבית  להישאר  חייב 
בסעיפים  כאמור  הלידה  חופשת  תקופת  תוך  לאשפוז, 
קטנים )ב(, )ב1( או )ג(, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית 

לאלה: 

שלא  לתקופה  הלידה  חופשת  את  להאריך   )1(
תעלה על תקופת האשפוז, אך לא ביותר מעשרה שבועות; 
הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי עובדת שתקופת אשפוזו 
זה,  קטן  סעיף  של  ברישה  כאמור  ילדה,  אשר  הילד  של 

אינה רצופה;" 

את  לקבוע  מוצע  בזה  המתפרסמת  החוק  בהצעת 
את  להאריך  כאמור  אושפז  שילדה  עובדת  של  זכותה 
חופשת הלידה לתקופה של עשרים שבועות לכל היותר, 

ולא עשרה שבועות, כפי שקבוע בחוק כיום  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  תבחן  השלישית 
הכנסת אם לתקן בהתאמה את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח 
משולב[, התשנ"ה–1995, ולקבוע את זכאותה של עובדת 
לדמי לידה בעבור התקופה שבה הוארכה חופשת הלידה 

כאמור 

השפעה על זכויות הילד

להארכת חופשת הלידה השפעה מיטיבה על זכויות 
תינוקות שאושפזו בבית החולים עם לידתם, והיא תאפשר 

להוריהם להקדיש זמן נוסף לטיפול בהם 
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