
 

רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

8 בדצמבר 2020  859 כ"ב בכסלו התשפ"א 

עמוד

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 62( )הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות(, 
התשפ"א–2020                                                                                                                                      28



הצעות חוק הכנסת – 859, כ"ב בכסלו התשפ"א, 2020 2ע 288

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברות הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת:

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס' 62( )הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים 
מוכות(, התשפ"א–2020 *

בחוק עבודת נשים, התשי"ד–954ע ע, בסעיף 9)ד(, במקום "תשעים" יבוא "82ע".ע תיקון סעיף 9

סעיף 7)ג()5( לחוק עבודת נשים, התשי"ד–954ע )להלן 
מעבודתה  להיעדר  רשאית  עובדת  כי  קובע  החוק(,   –
בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות, ובלבד 
שמשך ההיעדרות לא יעלה על שישה חודשים בתקופת 

2ע החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור.

סעיף 9)ד( לחוק אוסר על מעסיק לפטר עובדת השוהה 
במקלט לנשים מוכות בימי היעדרותה מהעבודה כאמור 
כאמור.  ההיעדרות  ימי  תום  שלאחר  הימים  ב־90  או 
מוצע להאריך את התקופה שבה יחול איסור הפיטורים 
ולהעמידה על 82ע הימים שלאחר תום ימי היעדרותה של 
אישה מעבודתה בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים 
מוכות. הארכת תקופת ההגנה מפיטורים תסייע לאישה 

ששהתה במקלט לנשים מוכות להשתלב מחדש במקום 
עבודתה ותעודד את עצמאותה וכך יקטן הסיכוי שתיאלץ 

לחזור ולחיות עם בן הזוג הפוגע. 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תשקול הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון 
מגדרי לקבוע הוראות לעניין תשלום מענק למי שמעסיק 
אישה בתקופה המוגנת לפי סעיף 9)ד( לחוק, ובכלל זה גובה 
המענק ודרך תשלומו, ולעניין הרחבת ההגנות שבחוק על 
נשים בתקופת משבר הקורונה, ובכלל זה הרחבת ההגנה 
מפני פיטורים לנשים ששהו בחופשה ללא תשלום לאחר 

תקופת לידה והורות. 
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