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 : החוזר פרטי

 6/4/2017: תאריך

 1457': מס חוזר

 אמהות: נושא

 זוג לבן הזכאות בתנאי ושינוי והורות לידה תקופת הארכת: החוזר שם

 תיקון לכל שונה תאריך: תחולה תאריך

 אמהות -בכירה תחום מנהלת נמרודי אתי: חוזר כתיבת

 תכני החוזר:
 

 1 ............................................................................................................................................................................ החוזר מטרת

 1 .................................................................................................................................................................................. דבר פתח

 2 .................................................................................................................................................................... לזכאות קריטריונים

 4 .......................................................................................................................................................................... תפוצה רשימת

 6 ..................................................................................................................................................................................... נספחים

 

 

 מטרת החוזר

  עדכון בפרטי תיקון בחוק ביטוח אמהות בדבר הארכת תקופת לידה והורות ושינוי בתנאי הזכאות  לדמי לידה של בן הזוג

 פתח דבר

 בחוק הביטוח הלאומי.  193 בחוק עבודת נשים ותיקון מספר 57ס' התקבל בכנסת תיקון מ 2017במרץ  21ביום 

 חלו השינויים הבאים:  50-ו 49בעקבות התיקון בחוק הביטוח הלאומי בסעיפים 

  ימים 7-המינימלית של בן הזוג נקבעה ל לידה והורותתקופת 
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  וההורות הלידה לתקופתימים במקביל  7בני זוג רשאים לשהות 

 ימים  7-תקופת לידה והורות התארכה ב 
 

לידה לפי סעיף המשך התקופה הכוללת של חופשת  .בתשלוםוההורות  הלידהוהארכת תקופת  בחוק עבודת נשיםבעקבות התיקון 

 . לכל היותרשבועות  26ונותר ( לחוק עבודת נשים לא השתנה 1)ב() 6

 

תיקונים בחוק הביטוח הלאומי, לכל תיקון ניתן תוקף תחולה שונה עליו יפורט בהמשך, מועד  פרתוקף: כאמור מדובר במס

   1.6.2017התשלום נקבע ליום 

 כל האמור יחול על : דמי לידה לאם ולאב. דמי אימוץ. דמי אומנה רק בזכאות מלאה

 לזכאות התנאים

 

 שינוי בתקופת לידה והורות של בן הזוג:  .1
 

 ( 4)ב( הקובע את התנאים להחלפת בת הזוג נוספה פסקה ) 49לסעיף 

 "פרק הזמן שבו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו כאמור לא יפחת משבעה ימים ובלבד שפרק זמן זה 

 "הוא בסוף פרק הזמן שבעדו משולמים דמי לידה...ובטרם סיומו, ובת הזוג חזרה לעבוד....   

 (: 3תוקן סעיף )ג()

 ימים רצופים" 7-"תקופה הפחותה מ

 בעקבות האמור חלו השינויים הבאים: 

 ימים. 21-ימים במקום ל 7-התקופה המינימלית לתשלום דמי לידה לאב נקבעה ל 
 למישימו לב כי קיצור התקופה של האב והארכת הזכאות לאם מאפשרת גם 

 עם בן הזוג  וההורות  לידההשזכאית לדמי לידה חלקיים לחלוק את תקופת 

  של בת הזוג תקופת לידה והורותימי  42אב יוכל לנצל את מלוא התקופה שנותרה לאחר 
 ימים. 14בזכאות חלקית 

 ימים.   63בזכאות מלאה  

  וההורות. הלידהבסוף תקופת פרק הזמן שבעדו ישולמו לבן הזוג דמי לידה יהיה 
 

  . ועותשב 15 - ימים 105 סך הכול 8.8.17ועד  26.4.17תקופת הזכאות לדמי לידה של האם היא מיום דוגמה: 
על וההורות  הלידהימים, תקופת  35למשך והורות  לידהתקופת של  ועותשב 6האב בחר להחליף את בת הזוג בתום 

 .8.8.17 -ביוםותסתיים  5.7.17יום ותתחיל ב וההורות הלידהלסוף תקופת קבע יהתיקון ת פי
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 . 1.6.17ואילך תשלום בפועל בתום תקופת ההערכות ביום  20.4.17: חל על לידות מיום תוקף

 

 במקביל לאם ולאב:והורות  לידהתקופת  .2
 

 (:1)ד 49  -)ד( עודכן ונוסף תת סעיף חדש 49סעיף  

 ימים רצופים ביחד עם בת הזוג 7במשך  והורות לידה תקופתהתיקון בסעיף זה מאפשר לבן זוג לשהות ב

 בתשלום, ובתנאי שעמד בשאר תנאי הזכאות: וההורות ש הלידהבמהלך תקופת 

 צבר תקופת כיסוי מלאה 

  וההורות הלידה תקופתהפסיק לעבוד לרגל 

  בת הזוג זכאית  לדמי לידה חלקיים או מלאים 

  הזוגיקוזז מתקופת הזכאות של בת וההורות  הלידהתקופת שבוע 
 

 החודשים שקדמו ליום הקובע של בן הזוג.  6 -או ב 3-הבסיס לחישוב הגמלה יהיה השכר ב

 ב( לחוק עבודת נשים, וכן1)ח()6"המוסד ישלם לזכאי לתקופת לידה והורות לפי סעיף 

 לעובד עצמאי שמתקיימים בו התנאים האמורים באותו סעיף, דמי לידה בעד פרק הזמן

 וההורות ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסקשלרגל תקופת הלידה 

 במשלח ידו ובתנאי שמתקיימים כל אלה: 

  (, בשינויים המחויבים.1)ב()40הוא עובד עצמאי כאמור בסעיף 

  22מתוך  15או  14מתוך  10שולמו בעדו מהכנסתו או ששילם דמי ביטוח כעובד עצמאי  בעד  

היום שבו הפסיק לעבוד לרגל תקופת הלידה  –ין זה היום הקובע חודשים שקדמו ליום הקובע לעני

 וההורות 

 והיא הסכימה בכתב לוותר על דמי לידה שהיא זכאית אשתו זכאית לדמי לידה.... בעד אותו פרק זמן ,

ולא  51-ו 50להם בעד השבוע האחרון של פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה לפי הוראות 

 אותו שבוע." שולמו לדמי לידה בעד

 16.8.17-ועד יום  4.5.17יולדת זכאית לדמי לידה מיום הלידה דוגמה: 
 ימים. 105  -לפי החוק החדש יש לה זכאות מלאה ל 

 ימים. 7סה"כ  16.5.17  -ועד  10.5.17 -ממקביל והורות ב לידה תקופתן הזוג בחר לצאת לב
 סתייםתשל היולדת וההורות  הלידה, תקופת הימים של בן הזוג יופחתו מזכאותה של האם 7

 יום 98סה"כ  9.8.17 –ביום 
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 1.6.2017תשלום בפועל עם סיום הערכות  2.4.2017חל על לידות מיום  תוקף:
 
 
 
 

 בתשלום:והורות לידה  תקופתהארכת 
 

 חלקיים.לדמי לידה  תקופת הזכאות הוארכה בשבוע ימים הן למי שזכאית לדמי לידה מלאים והן למי שזכאית 

 

 )א( לחוק הביטוח הלאומי נקבע משך תקופת הלידה וההורות והיא תלויה בתקופת הכיסוי שנצברה ליום הקובע: 50בסעיף 

 

"מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית 

 תהיה זכאית לדמי לידה:

 15שקדמו ליום הקובע או בעד  14חודשים מתוך  10אם שולמו דמי ביטוח בעד  ועותשב 15של בעד פרק זמן 

 החודשים שקדמו ליום הקובע. 22חודשים מתוך 

 החודשים שקדמו ליום הקובע". 14חודשים מתוך  6אם שולמו דמי ביטוח בעד  שבועות 8של בעד פרק זמן 

 התוספת בשל לידה רב עוברית לא השתנתה ונותרה כשהייתה:  

 עבור כל ילד נוסף ועותשב 3זכאית לדמי לידה מלאים הארכה של ה 
 ועותשב 18=3+15 -בלידת תאומים

  עבור כל ילד נוסף ועותשב 2הזכאית לדמי לידה חלקיים הארכה של 
 ועותשב 10= 2+8 -בלידת תאומים

 

  1.6.17מיום  יאוחרואילך, תשלום בפועל יתבצע לאחר סיום ההערכות ולא  1.1.17: חל על לידות מיום תוקף

 הודעה על כך נשלחה לזכאים 

 

 

  

 

 רשימת תפוצה

 נמענים לביצוע: מנהלי תחום גמלאות, ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות אמהות  - רשימת תפוצה . 

 .פקידי אגף הכספים טלפוני צפת/רחובות, דימונה.העתק לידיעה: מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד 
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 לחזרה לתוכן העניינים
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 נספחים

 נוסח חוק - 1 נספח
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 טופס תביעה – 2נספח 

 

 


