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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ביטול התקנות, שפטרו באופן זמני את
המעסיקים מהחובה לקבל היתר מהממונה על
עבודת נשים, בעת יציאתן של עובדות בהריון

לחופשה ללא תשלום

21/04/2020

התקנות שהותקנו על מנת לאפשר הוצאה לחל"ת ללא קבלת אישור הממונה על
עבודת נשים, בוטלו עקב פניה לבג"צ.

 

1. בהתאם לחוק עבודת נשים, תש"יד-1954, חל איסור על מעסיק לפגוע בהיקף
משרה או הכנסה של עובד/ת בטיפולי פוריות, הריון, בחופשת לידה או בתקופה
של 60 ימים לאחר חופשת הלידה ("עובדים מוגנים״), אלא לאחר הגשת בקשה
להיתר מהממונה על עבודת נשים ובכפוף לאישור הבקשה על ידי הממונה. החובה

האמורה לא חלה לגבי עובדת בהריון, שטרם השלימה חצי שנת עבודה.   
2. ביום 6/4/2020 הותקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת
נשים), התש"ף-2020 ("התקנות"), אשר העניקו פטור כללי ("הפטור הכללי")
למעסיקים מהצורך לבקש היתר להוצאת עובדים מוגנים לחל"ת בכפוף לתנאים

שנקבעו בתקנות (לניוזלטר שנשלח על-ידינו בנושא לחץ כאן).
3. ביום 17/4/2020 ומספר ימים לפני דיון בעתירה לבג"צ שהוגשה על ידי ארגוני

זכויות אדם בעניין, בוטלו התקנות והפטור הכללי שניתן מכוחן. 
4. לפיכך, הוצאת עובדים מוגנים לחל"ת, גם במסגרת צעד ארגוני כללי,

מחייבת קבלת היתר מהממונה על עבודת נשים. 
יובהר כי גם הפחתה בשכר, צמצום היקף משרה ופיטורים, ותהא סיבתם

אשר תהא, מחייבים קבלת אישור כאמור.
5.  בכל שאלה הנוגעת לתהליך הגשת הבקשה להיתר כאמור אנא פנו אלינו. 

 

פרטי קשר 
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רמי לנדא, שותף
דיני עבודה
03-6103152

052-3851144 
ramil@meitar.com

הילה זילברשטיין, שותפה
דיני עבודה
03-6103183
052-2570437

hilas@meitar.com

חדוות ינקו וולמן, שותפה
דיני עבודה
03-6103899
054-2471490

hyanko@meitar.com

לילך שחם קנטי, שותפה
דיני עבודה
03-6103899
052-8306521

lilachk@meitar.com

מיתר | עורכי דין 
דרך אבא הילל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל | 03-6103100

 

הסר | דווח כספאם

למידע נוסף אודות מחלקת דיני עבודה במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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