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 כללי .3
 

 .בחוזר זה נעדכן בנושאים שנדונו לאחרונה עם הלשכה המשפטית
 להלן הנושאים:

 
 א. גמלה לשמירת הריון כתקופת כיסוי לדמי לידה

 ב. הבסיס לתשלום גמלה לעצמאית
 
  

 גמלה לשמירת הריון כתקופת כיסוי לדמי לידה .2
 

 תבושהנח גמלאות שונותנה ומ( לחוק הביטוח הלאומי 3)ב()05סעיף 
 וזאתבנוסף לעבודה בפועל, לדמי לידה ושמירת הריון כתקופות כיסוי 

 ליום הקובע. םקדתשלומן בתנאי ש
 

בתיאום עם  ,הוחלטשל בית הדין הארצי לעבודה  תובעקבות פסיק
י עובד יחסעל פי חוק,  ,שכאשר לא מתנתקיםהלשכה המשפטית, 

יראו את היום האחרון של תשלום  אלו ומעביד בזמן תשלומן של גמלאות
 הגמלה כיום קובע שאליו יחושבו תקופות הכיסוי.

 
, כך 355%כך הונהג בתשלום דמי פגיעה ונכות מעבודה בשיעור של 

 ישהונהג בתשלום דמי לידה קודמים לתביעה שמוגשת בפנינו עתה וכך 
 מירת הריון.בתשלום גמלה לשגם לנהוג 

 
 תקופת כיסוי א. 
 

 במקרים בהם שולמה גמלה לשמירת הריון ולתובעת אין תקופת כיסוי     
 יחשב הריון, השמירת  לשהקובע לתשלום מלא של דמי לידה ליום     
  העבודה האחרון יוםאחרון של תשלום הגמלה לשמירת הריון כיום הה    
  גם אם הוא חל ביום הלידה.    
 התקופה  אתגם ת בתוכה כוללכשהיא תיספר תקופת הכיסוי ם זה ליו    
 גמלה לשמירת הריון.העבורה שולמה     
 

 הבסיס לתשלום דמי הלידהב. 
 

 גמלה לשמירת ה כאשר מדובר בקביעת היום הקובע ליום האחרון של    
 אנו נחשב את הבסיס לדמי הלידה על פי התשלומים אותם  ,הריון    
 רבע השנה אם לפי שכר עבודה ואם לפי פועל בקבלה המבוטחת ב    
 .)היות ומנוכים ממנה דמי ביטוח כשכר עבודה( הגמלה ששולמה    
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 הבסיס לתשלום לעצמאית .1
 

לעצמאית מחושב על פי מקדמות דמי הביטוח גמלאות אמהות תשלום 
ואלו מחושבות  ,עבור שנת המסאותן נדרשת המבוטחת לשלם למוסד 

 על פי השומה האחרונה שיש בידי הגביה המקודמת לפי חוק.
ומה סופית ש הגיעמכאשר  יםחושבמלשלילה  לזכות אוגמלה הפרשי 

לאותה שנת מס בה התרחש האירוע המזכה בתשלום )שמירת הריון או 
 דמי לידה(.

 
לם הפרשי גמלה גם כאשר השתנו המקדמות לאחרונה התבקשנו לש

  וזאת לאחר שנתקבלה כבר החלטה בתביעה. במהלך שנת המס 
בהתאם לאמור  כי ,החליטהשהנושא הובא בפניה הלשכה המשפטית 

)א( לתקנות בדבר חישוב הפרשי דמי ביטוח וגמלאות בשל 1בתקנה 
שומה סופית, שינוי בסיס בגמלה שחושבה לראשונה על פי מקדמות 

 ללא שיקול דעת נוסף. יתאפשר רק בעקבות קבלת שומה סופית
 

 
 
 

  
 

 


