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עו"ד חגית שווקי

בתנאי  מתמקד  תשי"ד-1954  נשים,  עבודת  חוק 
לפגוע  היכולות  עבודות  ומגדיר  הנשים-  עבודת 
בבריאות ובטיחות האישה לרבות עבודה בשעות 
לילה )משעה 22:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת(.
־במאמר זה אתמקד בחובת המעסיק להתנהל בה

עוברת  העובדת  כאשר  לעיל  האמור  לחוק  תאם 
טיפולי פוריות, נכנסת להריון ולאחר הלידה.

טיפולי פוריות- מעסיק לא יפטר עובדת העוברת 
ימי  תום  לאחר  ימים   150 במשך  פוריות  טיפולי 
שר  באישור  אלא  אלה  טיפולים  בגין  ההעדרות 

התמ"ת.

זכויות העובדת בהריון: 
למע תודיע  להריונה  החמישי  בחודש  עובדת  ־- 

סיק. מאותו יום המעסיק לא יעסיק אותה בשעות 
נוספות וביום המנוחה השבועי, אלא אם העובדת 

הסכימה לכך בכתב ובאישור מרופא הנשים(.
- מעסיק לא יפטר עובדת בהיריון ושטרם יצאה 
לחופשת לידה אם עבדה אצל אותו מעסיק לפחות 

6 חודשים.
במהלך  מהעבודה  להיעדר  רשאית  עובדת   -
עד   – להיריון  הקשורות  בדיקות  לצורך  ההיריון 
ביום.  4 שעות  והיא עובדת מעל  )במידה  40 ש' 
אם מדובר בעובדת העובדת פחות מ- 4 ש' ביום- 

תאושר העדרות של 20 ש' במהלך ההיריון(.
עקב  בביתה  להישאר  נזקקת  והעובדת  במידה   -
אם  קו"ג  לשלם  ימשיך  המעסיק  הריון-  שמירת 

עבדה לפחות 6 חודשים לפני ההיריון.

זכויות העובדת לאחר לידה:
הלידה.  חופשת  בתקופת  עובדת  להעסיק  אסור 
תקופת חופשת הלידה לא תפחת מ- 14 שבועות.

יכולה  החל"ד  בתקופת  בבי"ח  שאושפזה  עובדת 

להאריך את חופשת הלידה עד ל- 4 שבועות. 
לידה  באותה  אחד  מילד  יותר  שילדה  עובדת 
3 שבועות נוספים  זכאית להאריך את החל"ד ב- 

־בעד כל ילד נוסף. עובדת רשאית לפצל את חופ
שת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו לאחר יום 
הלידה, ויתרת החופשה עם תום תקופת האישפוז.
אם הילד מאושפז לאחר הלידה מעל לשבועיים- 

לתקו הלידה  חופשת  את  להאריך  זכאית  ־האם 
7 שבועות )כך שחופשת לידת  פת האישפוז ועד 

תהיה עד 20 שבועות(
לקחת  יכול  ילדה  זוגו  שבת  אב  האב?-  עם  ומה 
או  ובחזקתו,  אצלו  גדל  הילד  אם  לידה  חופשת 
אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או 
והיא איננה מסוגלת לטפל בילד.  מחלת בת הזוג 
חלקית  לידה  לחופשת  לצאת  יכול  האב  בנוסף- 
הלידה,   בתום שישה שבועות הראשונים שלאחר 
האם תצא לחל"ד 6 שבועות, והאב ל- 8 שבועות 
בכתב  לכך  הסכימה  האם  כזה  במקרה  בהתאמה. 

־לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בת
הראשונים  השבועות  ששת  מתום  שנותרה  קופה 

שלאחר הלידה.  

היעדרות מהעבודה לרגל חופשת לידה לא תפגע 
בזכויות התלויות בוותק אצל המעסיק. 

עובדת רשאית להיעדר מתום חופשת הלידה ועד 
שהיא  בתקופה  הלידה  מיום  חודשים  שישה  תום 
מניקה. מתום חופשת הלידה ועד תום 4 חודשים 
מהעבודה  להיעדר  העובדת  זכאית   , יום  מאותו 

־שעה הנקה אחת ביום בתנאי שהיא מועסקת במ
שרה מלאה, ואין מנכים שעה זו משכר העבודה. 
לידה  מחופשת  שחזרה  עובדת  יעסיק  לא  מעסיק 
בעבודת לילה או ביום המנוחה במשך 4 חודשים 
הסכימה  העובדת  אם  אלא  לידה  החופשת  מתום 

לכך בכתב.
יותר מ-12  זכאית להיעדר מהעבודה לא  עובדת 
ללא  החופשה  בתקופת  הלידה,  מיום  חודשים 
תשלום )לאחר החל"ד( התקופה לא תבוא במניין 

לגבי זכויות התלויות בוותק.

פיטורין: מעסיק לא יפטר עובדת בחופשת לידה, 
ובתקופה של 60 יום לאחר תום החל"ד ולא ייתן 
הודעת פיטורים במועדים אלו, אלא בהיתר מאת 

־שר התמ"ת שיתיר את הפיטורין במקרים שהפי
חדל  העסק  אם  או  ללידה  קשורים  אינם  טורים 
לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל ואם הוא 
תאגיד- ניתן לו צו פירוק. במניין הודעה מוקדמת 

לא יבואו מניין 60 הימים שלאחר החל"ד.
פיטורין  פיצויי  לחוק  בהתאם  הורה:  התפטרות 
 9 תוך  להתפטר  זכאית  עובדת  התשכ"ג-1963, 
בילדה,  לטפל  מנת  על  שילדה  מיום  חודשים 
על  גם  חל  )הדין  כפיטורים.  התפטרותה  ויראו 
לו  מלאו  שטרם  ילד  לאימוץ  שקיבלה  עובדת 
גם על האב אם הילד  זו חלה  13שנים(,  הוראה 
נכות  מחמת  בטיפולו  או  האב  בחזקתו של  נמצא 

או מחלה של בת הזוג. 
־לא יפגע מעסיק בהיקף המשרה או בהכנסה בת

קופת ההריון ולאחר חופשת הלידה למעט- מכח 
הסכם קיבוצי או מכוח הדין.

חופשה  נוטל  או  לחו"ל  היוצא  מעובד  בשונה 
לידה  לחופשת  היוצאת  העובדת  על  ממושכת, 
בחזרתה  לה  שמורים  ותפקידה  מקומה  כי  לדעת 
מרוצה  יהיה  המעסיק  אם  וגם  הלידה.  מחופשת 

חייב לתת לחו ־מהעובדת שהחליפה אותה, הוא 
ולהשתלב  לשוב  תוכל  בהם  יום   60 מחל"ד  זרת 

בעבודה ולהוכיח את עצמה. 
בחזרה  העובדת  את  לקבל  מעסיק  מחייב  החוק 

השאלה  שהיא.  דרך  בכל  במשרתה  לפגוע  מבלי 
ששבה  עובדת  להעביר  יכול  מעסיק  האם  היא 
טרם  שהיה  מזה  שונה  לתפקיד  לידה  מחופשת 

עו שבו  בתיק  זו  בסוגיה  דן  הדין  בית  ־הלידה? 
בירו גדולה  דלק  בתחנת  כמנהל  שימשה  ־בדת 

שעות   5 העובדת  עבדה  ההריון  במהלך  שלים. 
כשחזרה  שהציגה.  רפואי  לאישור  בהתאם  בלבד 

־מחופשת הלידה, הודיע לה המעסיק כי היא מו
עברת לשמש כמנהלת בתחנה קטנה יותר ובניגוד 

באופן חד-צדדי, ללא שי ־לרצונה של העובדת, 
מוע .טענת המעסיק הייתה שהעובדת לא נפגעה 

בשכרה ולכן לא מדובר באפלייה. 
־בית הדין פסק במקרה זה כי על המעסיק היה לה

שיב את העובדת לאותו מקום עבודה טרם יצאה 
ולתת לעובדת להוכיח את עצמה  לחופשת לידה 
ולחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה 
גם לאחר היעדרות ממושכת מהעבודה. בית הדין 
פסק למעסיק פיצוי בגין פיטורי העובדת בניגוד 
שכר- חודשי   6 של  בשווי  נשים  עבודת  לחוק 
בשל  אסורה  אפלייה  בגין  ופיצוי  ש"ח,   40,000
בעבודה  הזדמנויות  שוויון  לחוק  בניגוד  ההריון 

של 50,000 ש"ח(.

עו"ד חגית שווקי
טל. 046762624

כדי  בו  ואין  כללי  הינו  זה  בדף  המידע המופיע 
־להוות חו"ד מוסמכת או ייעוץ מוסמך. על הקו

ייעוץ מקצועי  רא לפנות לקבלת חוות דעת או 
לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. בעלת 
כלשהו  מסוג  אחריות  בכל  נושאת  אינה  האתר 
שימוש  בעקבות  שייגרם  או  שנגרם  נזק  לכל 

במידע המופע באתר!

חוק עבודת נשים


