
 
 2022 מרץ                                                                                                    יחסי עבודה מחלקת 

 המגדלים את ילדיהם ללא סיוע של בן/בת זוג נוסף  תחולה על הורים  -יקון חוק עבודת נשים ת
 

 לקוחות יקרים,

לעדכ  מבקשים  לחוק  נכםאנחנו  תיקון  בעקבות  כי  מס'  ,  )תיקון  נשים  התשפ"ב63עבודת  חוק )"   2022-( 

  הורה המגדל לבדו את ילדו )"  בתחולת כמה מסעיפי החוק, כך שיחולו על הורה  , חל שינוי "(עבודת נשים

 "(. עצמאי

הורה עצמאי הוא הורה אשר מגדל לבדו את ילדו; הוא אינו נשוי ואין לו בן/בת זוג ידועים בציבור. בנוסף,  

 על ההורה העצמאי לעמוד באחד מן התנאים הבאים: 

בת זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר  מחי בנפרד מבן או  הורה ( ה1)

ימים לפחות    90בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות    ה ( האם חי3; ) ( האם עגונה2הנישואין; )

למחלקה    המציאה אישור על פנייתהחה בהליך על פי דין להשתחרר מנישואיה או  תמתוך תקופה של שנה, פ 

 לשירותים חברתיים לאור סיכון חייה או חיי ילדה. 

 :את החובות הבאותמעסיקים  בחוק מטיל על השינוי 

  ו של ההורה העצמאי לעבודה בלילות בשל סירוב  הורה עצמאילעבודה  לקבל  נוע מלסרב  מעסיק מ -

 מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה; 

רשאי להודיע למעסיק לא יאוחר משלושה    יהיההורה עצמאי שלא נדרש לעבוד קודם לכן בלילה,   -

 ; ימים מיום הדרישה, כי הוא מסרב לעבוד בלילה

בית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בתובענות שעילתן סירובו של מעסיק לקבל  ל -

 .הורה עצמאי לעבודה כאמור 

   יחסי עבודהמחלקת 
 ( .FBC & Co)  פישר

 . הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים  אנולמידע נוסף 

 teken@fbclawyers.comS עו"ד שי תקן 
 Mfriedman@fbclawyers.com עו"ד מורן פרידמן 

 Hsachs@fbclawyers.com עו"ד הילה זקס 
 Abechler@fbclawyers.com בכלר עו"ד עמית  

 Sbarak@fbclawyers.com עו"ד שי ברק 
 Fmahmud@fbclawyers.com עו"ד פאטימה מחמוד 

 03-6944162ובטלפון  
 ....................................................................................................... 

 .( .FBC & Co) כל הזכויות שמורות לפישר  משפטי ואין להסתמך עליו. ייעוץהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או י
 news@fbclawyers.com   להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:
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