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דברי ההסבר באיגרת זו הם כלליים, ואין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק.

תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה
בן זוג של יולדת נכה, שנקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, ושאינה מסוגלת לטפל בילד, ואינה 
זכאית לדמי לידה - עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד,  אם הוא עונה על תנאי הזכאות לדמי לידה לאב.  

שיעור התגמול המיוחד ותקופת התשלום יהיו כמקובל בדמי הלידה.
בן הזוג עשוי להיות זכאי גם להארכת תקופת הלידה וההורות, במקרה שהילד מאושפז או במקרה 

של לידה רב עוברית.

 לקבלת  התגמול, על בן הזוג להגיש תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של
  יולדת נכה )בל/361(, ולצרף אישור מרופא על אי-יכולתה של האישה לטפל בילד שנולד.

ניתן להוריד את התביעה מאתר הביטוח הלאומי.

קצבת לידה
משולמת ליולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת,  או למשפחה שנולדו לה שלושה ילדים 
בלידות סמוכות של עד 98 יום בין לידה ללידה )במקרים שהיולדת הביאה ילד גם באמצעות 

פונדקאית(, ובתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.

קצבת לידה משולמת באופן אוטומטי במשך 20 חודשים לחשבון הבנק שאליו 
 משולמת קצבת הילדים, והיולדת לא צריכה להגיש תביעה לביטוח הלאומי, 

אולם עליה לבדוק שמשולמת לה קצבה.

קצבת ילדים
הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים עבור הילד שנולד, עד הגיעו לגיל 18, כדי לסייע לכם בהוצאות 

גידולו. הקצבה משולמת בכל 20 בחודש.
הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע המועבר אלינו מבית החולים לאחר הלידה, לחשבון 

הבנק שלך או לחשבון משותף לך ולבן זוגך, ואין צורך להגיש תביעה.

תחילת הזכאות לקצבה:
ילד שנולד עד 15 בחודש, זכאי לקצבה מחודש הלידה.

ילד שנולד מה-16 בחודש ואילך, זכאי לקצבה מהחודש שלאחר הלידה.

סכומי קצבת הילדים בינואר 2021:

סכום הקצבהמיקום הילד במשפחה
152 ש”חראשון

192 ש”חשני

192 ש”חשלישי

192 ש”חרביעי

152 ש”חחמישי ואילך

בביטוח הלאומי
זכויות היולדת

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

הביטוח 
הלאומי

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק עם השלמת הכנסה - מקבלים תוספת עבור 
הילד השלישי והרביעי בסכום של 99 ₪.

 לבירור סכום קצבת הילדים המגיע לכם -
היכנסו ל"מחשבון קצבת ילדים" באתר הביטוח הלאומי 

חיסכון לכל ילד
הביטוח הלאומי פותח תכנית חיסכון אישית לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.

תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום 
כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 51 ש"ח מדי חודש, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל 
עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק.

אתם, ההורים, יכולים לבחור בתוך 6 חודשים מיום הלידה, היכן ינוהל החיסכון, בקופת גמל 
להשקעה או בבנק, וכן תוכלו להוסיף לחיסכון של הילד עוד 51 ₪ בחודש מקצבת הילדים 

ולהכפיל את סכום החיסכון.
אם לא תבחרו, אל דאגה! כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל או בבנק שנבחרו לילד שלפניו. אם 
לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו 

בקופת גמל מתוך רשימת הקופות.

 למידע מפורט על קופות הגמל והבנקים, ולביצוע בחירה במהירות ובקלות,
היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.

רוצה לדעת עוד?
מידע מפורט על תנאי הזכאות לקצבאות ולמענקים ועל הסכומים תוכלי למצוא באתר הביטוח 
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בשעה טובה ילדת. אנו מאחלים לך ולבני משפחתך מזל טוב.
באיגרת זו,  אנו שמחים להביא לידיעתך את עיקרי הזכויות המגיעות 

לך מהביטוח הלאומי לרגל הלידה:

מענק לידה
משולם לך עבור ההשתתפות בהוצאות הראשונות לרכישת ציוד לרך הנולד.

סכומי מענק הלידה בינואר 2021:
לילד הראשון במשפחה  - 1,783 ₪

לילד השני במשפחה - 802 ₪
לילד השלישי ואילך - 535 ₪

לתאומים - 8,915 ₪
לשלישייה - 13,373 ₪

 המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו משולמת לך
קצבת הילדים, ובלידה הראשונה לחשבון הבנק שתימסרי בבית חולים.

דמי לידה
משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות )חופשת לידה(, ומיועדים לפצות אותה על 

אובדן הכנסתה בזמן שאינה עובדת עקב ההיריון או הלידה.

תקופת זכאותך לדמי לידה נקבעת לפי מספר חודשי העבודה שצברת לפני הלידה:

לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות )105 ימי זכאות( – תהיי זכאית  אם שילמת דמי ביטוח 	 
לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים 

מתוך 22 החודשים.
לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות )56 ימי זכאות( – תהיי זכאית אם שילמת דמי ביטוח לאומי 	 

עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.

שיעור דמי הלידה:
לעובדת שכירה: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים או ב- 6 החודשים שקדמו להפסקת 	 

העבודה - הגבוה מביניהם.
לעובדת עצמאית: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה.	 

 מקסימום דמי לידה ליום בינואר 2021: 1,485 ש"ח.
 מדמי הלידה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לעובדת עצמאית - דמי הלידה 	 
משולמים באופן אוטומטי, ללא 

צורך בהגשת תביעה.
למי שקיבלה גמלה לשמירת 	 

היריון או דמי אבטלה עד חודש 
לפני הלידה - דמי הלידה משולמים 
באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת 
תביעה, בתנאי שהתקבל מידע על 

הלידה מבית החולים.

במקרים האלה יולדת זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות:
לידה רב עוברית: יולדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת - זכאית להאריך את תקופת	 
הלידה וההורות.	 
אשפוז של היולדת: יולדת שצריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך תקופת הלידה 	 

וההורות הרגילה לתקופה של 15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים( - זכאית להאריך את תקופת 
הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות נוספים.

אשפוז של הילד: אם הילד שנולד צריך להישאר בבית חולים או לחזור לאשפוז לתקופה של 	 
15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים(, במהלך תקופת הלידה וההורות - ניתן להאריך את תקופת 

הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ -20 שבועות נוספים. 

פיצול תקופת הלידה וההורות עקב אשפוז  :                                                                                            
אם את או הילד שנולד צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות 
בזמן תקופת הזכאות לדמי לידה )15 שבועות או 8 שבועות(, את יכולה לפצל את תקופת הזכאות 
כך: לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת הלידה תוכלי לשוב לעבודה, ולאחר שהילד ייצא מבית 

החולים תוכלי להמשיך את יתרת התקופה.

 לקבלת דמי לידה  את מתבקשת להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.
 לרשותך באתר גם ״מחשבון דמי לידה״, באמצעותו תוכלי לבדוק את הזכאות

לדמי לידה, ולחשב באופן משוער את סכום דמי הלידה המגיע לך.

לידיעתך, 
קיימים מעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי, שלפיו הם מעבירים לנו באופן ישיר תביעות 	 

לדמי לידה של העובדות שלהם,  והעובדות אינן צריכות להגיש תביעות באופן עצמאי. לפיכך, אם 
את עובדת שכירה, נא בדקי עם מעסיקך אם הוא נכלל בהסדר זה, ואם עלייך להגיש תביעה.

דמי לידה לאב
גם האב יכול לצאת לחופשת לידה!

אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות לצורך הטיפול בילד, ולקבל תשלום, 
אם הוא ובת הזוג צברו חודשי עבודה )תקופת ביטוח(  המזכים בדמי לידה מלאים.

האב יוכל להחליף את בת הזוג, רק לאחר שבת הזוג הייתה בתקופת הלידה וההורות 6 שבועות 
רצופים לפחות לאחר הלידה, ולמשך 7 ימים רצופים לפחות. כמו כן, האב יוכל לצאת לחופשת 
לידה לתקופה של 7 ימים ביחד עם בת זוגו, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג. בלידת תאומים 

האב יכול לצאת לחופשה של 21 ימים ביחד עם בת זוגו, ובלידת שלישייה- 35 ימים.

 לקבלת דמי לידה לאב אתה מתבקש להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

הפרשים לדמי לידה
עובדת שכירה שקיבלה מהביטוח הלאומי דמי לידה עשויה להיות זכאית לתשלום הפרשים לקצבה 
שקיבלה,  אם במהלך 11 החודשים מהיום הראשון לזכאות לקצבה, שילם לה המעסיק שלה דמי 
הבראה, דמי ביגוד, בונוס או תשלום נוסף אחר, העולה על רבע מהשכר החודשי שלה, או שקיבלה 

הפרשי שכר עבור התקופה שקדמה לחופשה.

גם אב שיצא לחופשת לידה זכאי לתשלום הפרשים.

לבדיקת זכאות להפרשים, יש לשלוח למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי 
 שבמקום המגורים בקשה לתשלום הפרשים, ולצרף תלושי שכר

 או אישור של המעסיק על תשלום ההפרשים.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

 ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד- הורית(
יולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד הורית(  עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת )נוסף לקצבת 
הנכות שמשולמת לה(, אם היא עונה על התנאים האלה: נקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, 

היא אינה מסוגלת לטפל בילד ואינה מקבלת דמי לידה.

הקצבה משולמת במשך 3 חודשים בסכום של 3,165 ש"ח )נכון לינואר 2021(. 

 לקבלת הקצבה יש להגיש תביעה לתשלום קצבה מיוחדת
ליולדת נכה )בל/362(. ניתן להוריד את התביעה מאתר הביטוח הלאומי.



 

בשעה טובה ילדת. אנו מאחלים לך ולבני משפחתך מזל טוב.
באיגרת זו,  אנו שמחים להביא לידיעתך את עיקרי הזכויות המגיעות 

לך מהביטוח הלאומי לרגל הלידה:

מענק לידה
משולם לך עבור ההשתתפות בהוצאות הראשונות לרכישת ציוד לרך הנולד.

סכומי מענק הלידה בינואר 2021:
לילד הראשון במשפחה  - 1,783 ₪

לילד השני במשפחה - 802 ₪
לילד השלישי ואילך - 535 ₪

לתאומים - 8,915 ₪
לשלישייה - 13,373 ₪

 המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו משולמת לך
קצבת הילדים, ובלידה הראשונה לחשבון הבנק שתימסרי בבית חולים.

דמי לידה
משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות )חופשת לידה(, ומיועדים לפצות אותה על 

אובדן הכנסתה בזמן שאינה עובדת עקב ההיריון או הלידה.

תקופת זכאותך לדמי לידה נקבעת לפי מספר חודשי העבודה שצברת לפני הלידה:

לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות )105 ימי זכאות( – תהיי זכאית  אם שילמת דמי ביטוח 	 
לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים 

מתוך 22 החודשים.
לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות )56 ימי זכאות( – תהיי זכאית אם שילמת דמי ביטוח לאומי 	 

עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.

שיעור דמי הלידה:
לעובדת שכירה: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים או ב- 6 החודשים שקדמו להפסקת 	 

העבודה - הגבוה מביניהם.
לעובדת עצמאית: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה.	 

 מקסימום דמי לידה ליום בינואר 2021: 1,485 ש"ח.
 מדמי הלידה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לעובדת עצמאית - דמי הלידה 	 
משולמים באופן אוטומטי, ללא 

צורך בהגשת תביעה.
למי שקיבלה גמלה לשמירת 	 

היריון או דמי אבטלה עד חודש 
לפני הלידה - דמי הלידה משולמים 
באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת 
תביעה, בתנאי שהתקבל מידע על 

הלידה מבית החולים.

במקרים האלה יולדת זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות:
לידה רב עוברית: יולדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת - זכאית להאריך את תקופת	 
הלידה וההורות.	 
אשפוז של היולדת: יולדת שצריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך תקופת הלידה 	 

וההורות הרגילה לתקופה של 15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים( - זכאית להאריך את תקופת 
הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות נוספים.

אשפוז של הילד: אם הילד שנולד צריך להישאר בבית חולים או לחזור לאשפוז לתקופה של 	 
15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים(, במהלך תקופת הלידה וההורות - ניתן להאריך את תקופת 

הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ -20 שבועות נוספים. 

פיצול תקופת הלידה וההורות עקב אשפוז  :                                                                                            
אם את או הילד שנולד צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות 
בזמן תקופת הזכאות לדמי לידה )15 שבועות או 8 שבועות(, את יכולה לפצל את תקופת הזכאות 
כך: לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת הלידה תוכלי לשוב לעבודה, ולאחר שהילד ייצא מבית 

החולים תוכלי להמשיך את יתרת התקופה.

 לקבלת דמי לידה  את מתבקשת להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.
 לרשותך באתר גם ״מחשבון דמי לידה״, באמצעותו תוכלי לבדוק את הזכאות

לדמי לידה, ולחשב באופן משוער את סכום דמי הלידה המגיע לך.

לידיעתך, 
קיימים מעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי, שלפיו הם מעבירים לנו באופן ישיר תביעות 	 

לדמי לידה של העובדות שלהם,  והעובדות אינן צריכות להגיש תביעות באופן עצמאי. לפיכך, אם 
את עובדת שכירה, נא בדקי עם מעסיקך אם הוא נכלל בהסדר זה, ואם עלייך להגיש תביעה.

דמי לידה לאב
גם האב יכול לצאת לחופשת לידה!

אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות לצורך הטיפול בילד, ולקבל תשלום, 
אם הוא ובת הזוג צברו חודשי עבודה )תקופת ביטוח(  המזכים בדמי לידה מלאים.

האב יוכל להחליף את בת הזוג, רק לאחר שבת הזוג הייתה בתקופת הלידה וההורות 6 שבועות 
רצופים לפחות לאחר הלידה, ולמשך 7 ימים רצופים לפחות. כמו כן, האב יוכל לצאת לחופשת 
לידה לתקופה של 7 ימים ביחד עם בת זוגו, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג. בלידת תאומים 

האב יכול לצאת לחופשה של 21 ימים ביחד עם בת זוגו, ובלידת שלישייה- 35 ימים.

 לקבלת דמי לידה לאב אתה מתבקש להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

הפרשים לדמי לידה
עובדת שכירה שקיבלה מהביטוח הלאומי דמי לידה עשויה להיות זכאית לתשלום הפרשים לקצבה 
שקיבלה,  אם במהלך 11 החודשים מהיום הראשון לזכאות לקצבה, שילם לה המעסיק שלה דמי 
הבראה, דמי ביגוד, בונוס או תשלום נוסף אחר, העולה על רבע מהשכר החודשי שלה, או שקיבלה 

הפרשי שכר עבור התקופה שקדמה לחופשה.

גם אב שיצא לחופשת לידה זכאי לתשלום הפרשים.

לבדיקת זכאות להפרשים, יש לשלוח למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי 
 שבמקום המגורים בקשה לתשלום הפרשים, ולצרף תלושי שכר

 או אישור של המעסיק על תשלום ההפרשים.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

 ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד- הורית(
יולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד הורית(  עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת )נוסף לקצבת 
הנכות שמשולמת לה(, אם היא עונה על התנאים האלה: נקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, 

היא אינה מסוגלת לטפל בילד ואינה מקבלת דמי לידה.

הקצבה משולמת במשך 3 חודשים בסכום של 3,165 ש"ח )נכון לינואר 2021(. 

 לקבלת הקצבה יש להגיש תביעה לתשלום קצבה מיוחדת
ליולדת נכה )בל/362(. ניתן להוריד את התביעה מאתר הביטוח הלאומי.



 

בשעה טובה ילדת. אנו מאחלים לך ולבני משפחתך מזל טוב.
באיגרת זו,  אנו שמחים להביא לידיעתך את עיקרי הזכויות המגיעות 

לך מהביטוח הלאומי לרגל הלידה:

מענק לידה
משולם לך עבור ההשתתפות בהוצאות הראשונות לרכישת ציוד לרך הנולד.

סכומי מענק הלידה בינואר 2021:
לילד הראשון במשפחה  - 1,783 ₪

לילד השני במשפחה - 802 ₪
לילד השלישי ואילך - 535 ₪

לתאומים - 8,915 ₪
לשלישייה - 13,373 ₪

 המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק שאליו משולמת לך
קצבת הילדים, ובלידה הראשונה לחשבון הבנק שתימסרי בבית חולים.

דמי לידה
משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות )חופשת לידה(, ומיועדים לפצות אותה על 

אובדן הכנסתה בזמן שאינה עובדת עקב ההיריון או הלידה.

תקופת זכאותך לדמי לידה נקבעת לפי מספר חודשי העבודה שצברת לפני הלידה:

לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות )105 ימי זכאות( – תהיי זכאית  אם שילמת דמי ביטוח 	 
לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים 

מתוך 22 החודשים.
לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות )56 ימי זכאות( – תהיי זכאית אם שילמת דמי ביטוח לאומי 	 

עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.

שיעור דמי הלידה:
לעובדת שכירה: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים או ב- 6 החודשים שקדמו להפסקת 	 

העבודה - הגבוה מביניהם.
לעובדת עצמאית: השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה.	 

 מקסימום דמי לידה ליום בינואר 2021: 1,485 ש"ח.
 מדמי הלידה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לעובדת עצמאית - דמי הלידה 	 
משולמים באופן אוטומטי, ללא 

צורך בהגשת תביעה.
למי שקיבלה גמלה לשמירת 	 

היריון או דמי אבטלה עד חודש 
לפני הלידה - דמי הלידה משולמים 
באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת 
תביעה, בתנאי שהתקבל מידע על 

הלידה מבית החולים.

במקרים האלה יולדת זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות:
לידה רב עוברית: יולדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת - זכאית להאריך את תקופת	 
הלידה וההורות.	 
אשפוז של היולדת: יולדת שצריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך תקופת הלידה 	 

וההורות הרגילה לתקופה של 15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים( - זכאית להאריך את תקופת 
הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות נוספים.

אשפוז של הילד: אם הילד שנולד צריך להישאר בבית חולים או לחזור לאשפוז לתקופה של 	 
15 ימים לפחות )גם אם לא רצופים(, במהלך תקופת הלידה וההורות - ניתן להאריך את תקופת 

הלידה וההורות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ -20 שבועות נוספים. 

פיצול תקופת הלידה וההורות עקב אשפוז  :                                                                                            
אם את או הילד שנולד צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות 
בזמן תקופת הזכאות לדמי לידה )15 שבועות או 8 שבועות(, את יכולה לפצל את תקופת הזכאות 
כך: לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת הלידה תוכלי לשוב לעבודה, ולאחר שהילד ייצא מבית 

החולים תוכלי להמשיך את יתרת התקופה.

 לקבלת דמי לידה  את מתבקשת להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.
 לרשותך באתר גם ״מחשבון דמי לידה״, באמצעותו תוכלי לבדוק את הזכאות

לדמי לידה, ולחשב באופן משוער את סכום דמי הלידה המגיע לך.

לידיעתך, 
קיימים מעסיקים שיש להם הסדר עם הביטוח הלאומי, שלפיו הם מעבירים לנו באופן ישיר תביעות 	 

לדמי לידה של העובדות שלהם,  והעובדות אינן צריכות להגיש תביעות באופן עצמאי. לפיכך, אם 
את עובדת שכירה, נא בדקי עם מעסיקך אם הוא נכלל בהסדר זה, ואם עלייך להגיש תביעה.

דמי לידה לאב
גם האב יכול לצאת לחופשת לידה!

אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות לצורך הטיפול בילד, ולקבל תשלום, 
אם הוא ובת הזוג צברו חודשי עבודה )תקופת ביטוח(  המזכים בדמי לידה מלאים.

האב יוכל להחליף את בת הזוג, רק לאחר שבת הזוג הייתה בתקופת הלידה וההורות 6 שבועות 
רצופים לפחות לאחר הלידה, ולמשך 7 ימים רצופים לפחות. כמו כן, האב יוכל לצאת לחופשת 
לידה לתקופה של 7 ימים ביחד עם בת זוגו, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג. בלידת תאומים 

האב יכול לצאת לחופשה של 21 ימים ביחד עם בת זוגו, ובלידת שלישייה- 35 ימים.

 לקבלת דמי לידה לאב אתה מתבקש להגיש תביעה לדמי לידה.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

הפרשים לדמי לידה
עובדת שכירה שקיבלה מהביטוח הלאומי דמי לידה עשויה להיות זכאית לתשלום הפרשים לקצבה 
שקיבלה,  אם במהלך 11 החודשים מהיום הראשון לזכאות לקצבה, שילם לה המעסיק שלה דמי 
הבראה, דמי ביגוד, בונוס או תשלום נוסף אחר, העולה על רבע מהשכר החודשי שלה, או שקיבלה 

הפרשי שכר עבור התקופה שקדמה לחופשה.

גם אב שיצא לחופשת לידה זכאי לתשלום הפרשים.

לבדיקת זכאות להפרשים, יש לשלוח למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי 
 שבמקום המגורים בקשה לתשלום הפרשים, ולצרף תלושי שכר

 או אישור של המעסיק על תשלום ההפרשים.
 באפשרותך למלא את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי,

 ולשלוח אונליין עם כל המסמכים לסניף.

קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד- הורית(
יולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד הורית(  עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת )נוסף לקצבת 
הנכות שמשולמת לה(, אם היא עונה על התנאים האלה: נקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, 

היא אינה מסוגלת לטפל בילד ואינה מקבלת דמי לידה.

הקצבה משולמת במשך 3 חודשים בסכום של 3,165 ש"ח )נכון לינואר 2021(. 

 לקבלת הקצבה יש להגיש תביעה לתשלום קצבה מיוחדת
ליולדת נכה )בל/362(. ניתן להוריד את התביעה מאתר הביטוח הלאומי.



בהוצאת הביטוח הלאומי, הסברה ויחסי ציבור
 הפקה: לשכת הפרסום הממשלתית, ח"ה 62

ינואר 2021, שבט תשפ"א

דברי ההסבר באיגרת זו הם כלליים, ואין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק.

תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה
בן זוג של יולדת נכה, שנקבעה לה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, ושאינה מסוגלת לטפל בילד, ואינה 
זכאית לדמי לידה - עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד,  אם הוא עונה על תנאי הזכאות לדמי לידה לאב.  

שיעור התגמול המיוחד ותקופת התשלום יהיו כמקובל בדמי הלידה.
בן הזוג עשוי להיות זכאי גם להארכת תקופת הלידה וההורות, במקרה שהילד מאושפז או במקרה 

של לידה רב עוברית.

 לקבלת  התגמול, על בן הזוג להגיש תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של
  יולדת נכה )בל/361(, ולצרף אישור מרופא על אי-יכולתה של האישה לטפל בילד שנולד.

ניתן להוריד את התביעה מאתר הביטוח הלאומי.

קצבת לידה
משולמת ליולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת,  או למשפחה שנולדו לה שלושה ילדים 
בלידות סמוכות של עד 98 יום בין לידה ללידה )במקרים שהיולדת הביאה ילד גם באמצעות 

פונדקאית(, ובתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.

קצבת לידה משולמת באופן אוטומטי במשך 20 חודשים לחשבון הבנק שאליו 
 משולמת קצבת הילדים, והיולדת לא צריכה להגיש תביעה לביטוח הלאומי, 

אולם עליה לבדוק שמשולמת לה קצבה.

קצבת ילדים
הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים עבור הילד שנולד, עד הגיעו לגיל 18, כדי לסייע לכם בהוצאות 

גידולו. הקצבה משולמת בכל 20 בחודש.
הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע המועבר אלינו מבית החולים לאחר הלידה, לחשבון 

הבנק שלך או לחשבון משותף לך ולבן זוגך, ואין צורך להגיש תביעה.

תחילת הזכאות לקצבה:
ילד שנולד עד 15 בחודש, זכאי לקצבה מחודש הלידה.

ילד שנולד מה-16 בחודש ואילך, זכאי לקצבה מהחודש שלאחר הלידה.

סכומי קצבת הילדים בינואר 2021:

סכום הקצבהמיקום הילד במשפחה
152 ש”חראשון

192 ש”חשני

192 ש”חשלישי

192 ש”חרביעי

152 ש”חחמישי ואילך

בביטוח הלאומי
זכויות היולדת

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

הביטוח 
הלאומי

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק עם השלמת הכנסה - מקבלים תוספת עבור 
הילד השלישי והרביעי בסכום של 99 ₪.

 לבירור סכום קצבת הילדים המגיע לכם -
היכנסו ל"מחשבון קצבת ילדים" באתר הביטוח הלאומי 

חיסכון לכל ילד
הביטוח הלאומי פותח תכנית חיסכון אישית לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18.

תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום 
כסף התחלתי שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 51 ש"ח מדי חודש, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל 
עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק.

אתם, ההורים, יכולים לבחור בתוך 6 חודשים מיום הלידה, היכן ינוהל החיסכון, בקופת גמל 
להשקעה או בבנק, וכן תוכלו להוסיף לחיסכון של הילד עוד 51 ₪ בחודש מקצבת הילדים 

ולהכפיל את סכום החיסכון.
אם לא תבחרו, אל דאגה! כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל או בבנק שנבחרו לילד שלפניו. אם 
לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו 

בקופת גמל מתוך רשימת הקופות.

 למידע מפורט על קופות הגמל והבנקים, ולביצוע בחירה במהירות ובקלות,
היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.

רוצה לדעת עוד?
מידע מפורט על תנאי הזכאות לקצבאות ולמענקים ועל הסכומים תוכלי למצוא באתר הביטוח 

www.btl.gov.il - הלאומי
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בהוצאת הביטוח הלאומי, הסברה ויחסי ציבור
 הפקה: לשכת הפרסום הממשלתית, ח"ה 62

ינואר 2021, שבט תשפ"א
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