המוסד לביטוח לאומי
אגף גמלאות משפחה -תחום אמהות

פרטי החוזר:
תאריך22.4.2018 :
שם החוזר :שרות לאומי תקופת אכשרה לדמי לידה
חוזר מס'1501 :
נושא :הסכם עם רשות שירות אזרחי בדבר תשלום דמי לידה
כתיבת החוזר :אתי נמרודי מנהלת תחום בכירה-אמהות

תכני החוזר:
מטרת החוזר 2 ............................................................................................................................................................................
פתח דבר 2 ..................................................................................................................................................................................
הגדרות 2 .....................................................................................................................................................................................
הוראות לביצוע 3 ..........................................................................................................................................................................
רשימת תפוצה 3 ..........................................................................................................................................................................
נספח 4-5 .....................................................................................................................................................................................

1

המוסד לביטוח לאומי
אגף גמלאות משפחה -תחום אמהות

מטרת החוזר
להביא לידיעה כי נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין מנהלת השירות הלאומי על הכללת תקופת חודשי שירות
אזרחי ,בתנאים שיפורטו בהמשך ,במניין חודשי הכיסוי לדמי לידה.

פתח דבר

ביום  17.4.2018פורסם ברשומות הסכם שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות השירות האזרחי.
ההסכם קובע כי רשות השירות האזרחי תישא בעלות דמי הלידה ,עבור מי ששירתה בשירות אזרחי ולא צברה תקופת
אכשרה מספקת מעבודה המזכה בתשלום דמי לידה ,תקופת השירות תהווה או תשלים תקופת אכשרה לדמי לידה.
תוקף :תחילתו של הסכם זה הוא ביום  1.5.2018והוא יחול על לידות שאירעו ממועד זה ואילך

הגדרות

בסעיף  50לחוק נקבע כי אחד מתנאי הזכאות לתשלום דמי לידה הוא צבירת תקופת אכשרה:
"מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית תהיה זכאית
לדמי לידה :
 .1בעד פרק זמן של  15שבועות אם שולמו דמי ביטוח בעד  10חודשים מתוך  14החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15
חודשים מתוך  22החודשים שקדמו ליום הקובע.
 .2בעד פרק זמן של  8שבועות – אם שולמו דמי ביטוח בעד  6חודשים מתוך  14החודשים שקדמו ליום הקובע.
לפי ההסכם ,המוסד ישלם דמי לידה על חשבון הרשות למבוטחת אשר יש לה יום קובע כהגדרתו בפרק ג' אך לא צברה תקופת
כיסוי מלאה או צברה תקופת כיסוי חלקית עקב שירותה האזרחי ,ובתנאי שצירוף תקופת שירותה האזרחי לתקופת עבודתה
כעובדת שכירה או עצמאית מזכה אותה בדמי לידה מלאים (15שב') או חלקיים ( )8שב'.
למבוטחת הזכאית לדמי לידה חלקיים ,מכח הוראת החוק וצרוף תקופת השירות מזכה אותה בדמי לידה מלאים ,ישלם המוסד דמי
לידה מלאים והרשות תחויב בעלות מחצית דמי הלידה ששולמו.
ההסכם חל על מי ששירתה תקופה של  12חודשי שירות לפחות בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית לפי תקנות הביטוח
הלאומי (בנות שירות לאומי בהתנדבות) ,התשס"ב  2002-או חוק שירות אזרחי ,התשע"ז – 2017
לחזרה לתוכן העניינים

לסיכום  -האמור בהסכם חל בתנאי:
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שיש יום קובע "באזרחות" ,הווה אומר שהמבוטחת עבדה לאחר השירות האזרחי ובעת שהפסיקה לעבוד הייתה בהיריון.
חישוב דמי הלידה ייעשה על בסיס ההכנסה מעבודה בחודשי הבסיס לחישוב דמי הלידה הקבועים בחוק ,ולא לפי התשלום
בעד השירות או ההתנדבות שקיבלה המבוטחת.
תקופת השירות היא בת  12חודשים לפחות ,חלק מחודש כמוהו כחודש.
רשימת תפוצה
________________________________________________________________________________________
נמענים לביצוע  :מנהל תחום גמלאות מנהלי מחלקה משפחה פקידי תביעות אמהות
העתק לידיעה  :מנהלי סניפים ,מנהלי סניפי משנה ,פקידי דלפק קדמי ,מוקד טלפוני צפת/רחובות ,דימונה .
עליזה ברלזון
מנהלת אגף גמלאות משפחה
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