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	 תקנות לפי חוק עבודת נשים
תקנות	לפי	חוק	עבודת	נשים

תוכן התקנות
עמ' סע'   עמ'  סע' 

תקנות	עבודת	נשים	)עבודות	בקרינה	מייננת(,	התשל"ט	-	1979	1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד - 21954, אני מתקין   

תקנות אלה:

בתקנות אלה3 -  .1

"עובדת בגיל הפוריות" - עובדת שטרם מלאו לה 45 שנים4;

תעסוקתית  )גיהות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות  כהגדרתה   - תעסוקתית"  "חשיפה 
ובריאות העוסקים בקרינה מייננת( התשנ"ג - 51992;

"קרינה מייננת" - קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית - לרבות קרינה מקרני שפופרות 
רנטגן, מאיצי חלקיקים, חמרים רדיואקטיביים ונאוטרונים - שיש בה בעברה 

דרך חומר כדי לגרום, במישרין או בעקיפים, להתהוות יונים;
הותקנו בק"ת 3944, התשל"ט, 15.2.1979, עמ' 690; ומופיעות פה כפי שתוקנו בק"ת 7028,    1
התשע"א, 29.8.2011, עמ' 1345. בסעיף 7 לתקנות מתשע"א נקבע כי "תחילתן של תקנות 

אלה 60 ימים מיום פרסומן."

ראה חוק עבודת נשים בפרק 10.7 לעיל.   2

בק"ת 7028, התשע"א, 29.8.2011, עמ' 1345, נמחקה מסעיף זה ההגדרה הבאה: "המפקח"    3
- מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954, או מי ששר 
העבודה והרווחה מנה אותו להיות מפקח לענין תקנות אלה. ראה לענין מועד תחילתו של 

התיקון, בהערת מראי המקום, לעיל.

הגדרה זו הוספה בק"ת 7028, התשע"א, 29.8.2011, עמ' 1345. ראה לענין מועד תחילתו של    4
התיקון, בהערת מראי המקום, לעיל. הגדרה זו החליפה את ההגדרה הבאה: "'אשה בגיל 

הפוריות' - אשה שטרם מלאו לה 45 שנה;".

ראה התקנות בפרק 10.13.5 לקובץ. הגדרה זו הוספה בק"ת 7028, התשע"א, 29.8.2011, עמ'    5
1345. ראה לענין מועד תחילתו של התיקון, בהערת מראי המקום, לעיל.

הגדרות
)ק"ת 7028(

 תקנות עבודת נשים )עבודות בקרינה  
1 מייננת(, התשל"ט - 1979 

תקנות עבודת נשים )עבודות אסורות,    
עבודות מוגבלות ועבודות  
4    מסוכנות(, התשס"א - 2001 

תקנות עבודת נשים )חופשת לידה  
חלקית לעובד שאשתו  
10א    ילדה(, התשנ"ט - 1999 

תקנות עבודת נשים )הודעה על הארכת  
חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז  
11   היולדת או ילדה(, התשנ"ט - 1999 

תקנות עבודת נשים )הודעה על   
שהייה במקלט לנשים   
12    מוכות(, התשס"א - 2000 

תקנות עבודת נשים )מועדים   
וכללים לתשלומים לקופת   
15    גמל(, התשס"ח - 2008 

תקנות עבודת נשים )הודעה על הארכת 
התקופה המוגנת בשל עיכוב הליך אימוץ 

20 בין-ארצי(, התשע"ד - 2014 

תקנות עבודת נשים )הודעה בדבר היעדרות 
מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת 

22 אימוץ בין-ארצי(, התשע"ד - 2014 

תקנות עבודת נשים )הודעה על הסכמה לקיצור 
23 תקופת חופשת הלידה(, התשע"ד - 2014 

תקנות נוספות לפי חוק עבודת נשים מובאות 
בפרק 10.7 בהערות.

 http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
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