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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת:

הצעת עבודת נשים (תיקון מס' ( )49הארכת חופשת לידה),
תיקון סעיף 6

.1

תחולה

.2

התש"ע–2009*

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד–1954 ,1בסעיף (6ב) –
()1

במקום "ארבעה עשר" יבוא "עשרים ושישה";

( )2בסופו יבוא "עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ,ובלבד שחופשת הלידה לא
תפחת מארבעה עשר שבועות ,או מתקופה כאמור בתוספת תקופת הארכה של חופשת
הלידה ,אם מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים (ב( ,)1ג)( ,ד) או (ד.".)1
חוק זה יחול על עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

דברי הסבר
סעיף  6לחוק עבודת נשים ,התשי"ד–( 1954להלן –
החוק) ,שעניינו חופשת לידה ,קובע בסעיף קטן (ב) שבו את
הזכות לחופשת לידה במשך  14שבועות .החוק קובע זכויות
והגנות נוספות לעובדת בחופשת לידה ,כגון איסור העבדה
בחופשת הלידה ,הגנה מפני פיטורים ,זכאויות להיעדרות
מתום חופשת הלידה כקבוע בחוק וצבירת ותק .כמו כן,
נקבעו בחוק נסיבות ,כגון לידה מרובת עוברים או אשפוז
של הילד או של היולדת ,שבהן העובדת זכאית להאריך את
חופשת הלידה מעבר לתקופה זו (להלן – תקופת הארכה).
ההוראות האמורות חלות גם על עובד ,בנסיבות ובתנאים
הקבועים בחוק.
לפי סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה– ,1995עובדת זכאית לדמי לידה בתקופות
כאמור בסימן זה ,ובתקופות זכאותה חלה חובה על מעבידה
להמשיך ולהפריש סכומים בעבורה לקופות גמל.
הצעת החוק המתפרסמת בזה מבקשת להאריך את
חופשת הלידה ל־ 26שבועות; אם העובדת מימשה את
זכאותה לתקופת הארכה ,תיווסף תקופת ההארכה לתקופה
זו .כך יתאפשר לעובדת להקדיש זמן מספק לטיפוח הקשר עם
ילדה ולמנוחה ,תוך שמירה על זכותה להמשך העסקתה.

עם זאת ,הצעת החוק אינה מאריכה את התקופות
שבשלן משולמים דמי לידה ,ועל כן מוצע לאפשר לעובדת
החפצה בכך לקצר את חופשת הלידה ,ובלבד שהתקופה
לא תפחת מ־ 14שבועות ,ואם העובדת מימשה את זכאותה
לתקופת הארכה – מתקופה שלא תפחת מ־ 14שבועות
בתוספת תקופת ההארכה.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ,תדון הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת
בהליך לקיצור חופשת הלידה לעובדת שתבקש לעשות
זאת ,לרבות שאלת מסירת הודעה מוקדמת למעביד על
קיצור חופשת הלידה .כמו כן ,תדון הוועדה בדרכים לשמירת
רצף זכויותיה של העובדת לעניין גמלאות הביטוח הלאומי
ולעניין הפרשות לקופות גמל בתקופה מתוך חופשת הלידה
שבה אין היא זכאית לדמי לידה.
השפעה על זכויות הילד
הארכת חופשת הלידה נועדה לטפח את הקשר שבין
היילוד להורהו בחודשים הראשונים לחייו ,שכן לקשר הזה
יש חשיבות מיוחדת.

חברי הכנסת :דליה איציק ,ציפי חוטובלי ,רחל אדטו ,רוחמה אברהם־בלילא ,רונית תירוש ,אורית זוארץ,
ליה שמטוב ,אורלי לוי אבקסיס ,פניה קירשנבאום ,חנין זועבי ,חנא סוייד ,חיים אמסלם ,אורי מקלב,
אופיר פינס־פז ,עפו אגבאריה ,שי חרמש ,מגלי והבה ,יוחנן פלסנר ,אריה ביבי ,שלמה מולה,
אחמד טיבי ,דניאל בן־סימון
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