
  1446  חוזר מס':  5.10.2014תאריך: 

 אמהות  נושא:       

 תגמול מיוחד קצבה מיוחדת ליולדת נכה או לבן זוגה   תת נושא:        

 א' לחוק  62סעיף  –תגמול מיוחד וקצבה מיוחדת ליולדת נכה או לבן זוגה  שם החוזר:        

  

 א' המאפשרים תשלום 62פת סעיף לחוק והוס 62עדכון בפרטי תיקון סעיף  מטרת החוזר

 תגמול מיוחד וקצבה מיוחדת לנכה או בן זוגה 

  

  פתח דבר

 הגדרות ותהליך עבודה 

 

  

  
  

   נספחים

  א' לחוק62 לחוק  ונוסח חדש של סעיף 62נוסח מתוקן של סעיף  1נספח  .1

  (תשלום מיוחד בעד יילוד)ח מתוקן של תקנות הביטוח הלאומי נוס 2נספח  .2

 : ימת תפוצהרש

 נמענים לביצוע: מנהלי תחום גמלאות, ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות אמהות  •

 העתק לידיעה: מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקיד דלפק קדמי, מוקד טלפוני  •
 צפת/רחובות, דימונה      

 אתי נמרודי –כתבה את החוזר 

   

      

  

  

      

   

  

  

    

  

  

  

    והסברים    הבהרות

    

    מערכת    נשים

    זכאות    תנאי

    והגדרות   



  

 א ' 62 -לחוק וכן נוסף סעיף 62יקון בסעיף נכנס לתוקפו ת 7.7.2014ביום :   פתח דבר

  לחוק 26תיקון סעיף 

  

 שיעור התגמול המיוחד לבן זוג של יולדת שנפטרה יושווה לשיעור דמי לידה ולתקופה מלאה 

 של דמי לידה.  

  

  א' לחוק26סעיף 

 % ושאינה מסוגלת לטפל 100יולדת נכה שנקבעה לה דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 

 ה, ישולם תגמול מיוחד לבן זוגה בשיעור ובתנאי התשלום של דמי לידה . בילד 

 מיוחדת קצבה תשולם, עצמאי הורה שהיא ל"כנ ליולדת . 

  

 והוא יחול על מי שילדה ביום זה   7.7.2014–תחילתו של תיקון זה הוא ביום פרסומו  תוקף: 

 ואילך     

 חזרה
  

    

  

 תנאי זכאות והגדרות: 

 

וגה של יולדת שנפטרה יהיה כמפורט להלן:  ז לבן מיוחד תגמול. 1  

  

משכרו  %75 במקום הזוג בן של המלא השכר יהיה התגמול של החישוב בסיס •

 .  לידה דמי לתשלום המרבי הסכום של הגבלה עם, כה עד

 יום.    84יום במקום  98 מעתה והיא הוארכה התשלום תקופת •

  

ל מבוטחת נכה שילדה, תגמול מיוחד לתקופה של המוסד ישלם לבן זוגה ש        . 2  

 בכפוף ,תם ביום הלידה, או חלק מתקופה זוארבעה עשר שבועות רצופים שתחיל 

 לתנאים ולהגדרות המפורטים להלן:   

 לחוק, הווה אומר מי שנמצאה זכאית למענק לידה.   40 סעיף לפי מבוטחת •

   %100 של עורבשי להשתכר כושר אי דרגת לה שנקבעה נכה יולדת •

 דעת לחוות בכפוף, ילדה אשר בילד לטפל מסוגלת אינה היא נכותה בשל •
 רפואית בכתב. 

 לחוק. (1()ב)40בן הזוג הוא עובד או עובד עצמאי כמשמעו בסעיף  •

 14חודשים מתוך  10בעד  מהכנסתו ביטוח דמי בעדו שולמו או שילם הזוג בן •
 שקדמו ל"יום הקובע".    22חודשים מתוך  15או בעד חודשים 



לא יאוחר "היום הקובע" הוא היום שבו הפסיק לעבוד או לעסוק במשלח ידו,  •
    מיום הלידה.

 .לצורך הטיפול בילדובן הזוג אינו עובד או עוסק במשלח ידו  •

 .האב זכאי להארכת החופשה בשל אשפוז ילד או לידה רב עוברית •

חודשים מיום  12א' לחוק תוגש תוך 62פי סעיף תביעה לתגמול מיוחד ל •
 הלידה.  

 
 חודשית קצבה, עצמאי הורה ושהיא שילדה נכה למבוטחת ישלם המוסד .3

  מהשכר הממוצע כמשמעו בחוק, למשך %33 של בשיעור מיוחדת

 : בהמשך כפורט ולהגדרות לתנאים בכפוף, הלידה שמיום חודשיםלושה ש

 

 ., הווה אומר מי שנמצאה זכאית למענק לידהלחוק 40 סעיף לפי מבוטחת •

 .%100 של בשיעור השתכרות כושר אי דרגת לה שנקבעה נכה יולדת •

  בילד לטפל מסוגלת אינה היא, בכתב רפואית דעת לחוות ובכפוף נכותה בשל •
 .ילדה אשר

 .הילד שוהה בישראל ונמצא בהחזקתה •

 חודשים מיום הלידה. 12א' תוגש תוך 62תביעה לקצבה מיוחדת לפי סעיף  •

 קצבה מיוחדת אינה מהווה כפל עם קצבת נכות.  •

לא תשולם למבוטחת או לבן זוגה קצבה או תגמול מיוחד, בעד התקופה  •
 . שבעדה משולמים לה או לבן זוגה דמי לידה

 
 
 הבהרות והסברים   

 מערכת נכות ,את דרגת אי הכושר להשתכר  לבין נשים מערכת בין ממשק לפיתוח עד •

 לבדוק באמצעות פניה בכתב למח' נכות בסניף. יש     

 יש, הנכות מפאת בילד לטפל היולדת מסוגלות אי בדבר ספק מתעורר בהם במקרים •

בכול מקרה אין לדחות מסיבה זו ללא  .הסניף רופא ולהחלטת לבדיקה להפנות

   ראשי.הרפרנט במשרד ה עםהתייעצות 

בצירוף אישור מרופא האישה בדבר  361תביעה לתגמול מיוחד תוגש על גבי טופס בל/ •
 אי מסוגלותה לטפל בילד שנולד.

  גבי על תוגש עצמאי הורה של במעמד יולדת של מיוחדת לקצבה תביעה •
 362ל/ב טופס

 

 ב ב ר כ ה,        

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6נספח 

  

  

  4102 -התשע"ה  תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה) (תיקון), 

 9==5 -לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה  844-:א ו6:, 6בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
לחוק, ובאישור ועדת  56בהתייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף  1החוק), –(להלן 

  העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה<

 

 י (תשלום מיוחד בעד ייילוד של אשה שנפטרה) ,בראש תקנות הביטוח הלאומ
2 

 התקנות העיקריות), יבוא<  –=,  (להלן 5;7-התשל"ג

 =". 5;7 –"תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד), התשל"ג 

הוספת  5. 
 שם  

לחוק הביטוח הלאומי  686-א ו547בפתיח לתקנות העיקריות, במקום "לפי סעיפים 
לחוק הביטוח  844-:א ו6:, 6=:>" יבוא "לפי סעיפים 5 –[נוסח משולב], התשכ"ח 

 החוק)".  –(להלן  9==5 -הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 

 תיקון הפתיח  6. 

  5תיקון תקנה  7.   -לתקנות העיקריות  5בתקנה 

המבוטחת) "יבוא -"(להלן " ובמקום 84=" יבוא" 6בתקנת משנה (א), במקום"  )5(
 מבוטחת שנפטרה)?" –"(להלן 

    

     אחרי תקנת משנה (א) יבוא<  )6(

לחוק שנקבעה לה דרגת אי כושר להשתכר בשיעור  84)   מבוטחת לפי סעיף 5"(א 
,  וניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל ביילוד שילדה %544

הורה עצמאי, ישלם המוסד בעד כל יילוד  מבוטחת נכה) והיא-(בתקנות אלה 
 74שנולד באותה לידה והנמצא בישראל, קצבה חודשית מיוחדת בשיעור של %

מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק במשך תקופה של שלושה חודשים ממועד 
:א 6כהגדרתם בסעיף  –""הורה עצמאי -הלידה? לעניין זה, "אישור רפואי" ו

 לחוק" . 

    

  6תיקון תקנה  8.   -ת העיקריות לתקנו 6בתקנה 

  ) בתקנת משנה( א), במקום "המבוטחת" יבוא "מבוטחת שנפטרה?"5(
    

                                                  
 =>. 9; התשע"ד, עמ '612ס"ח התשנ"ה, עמ ' 1

 . 816; התשמ"א, עמ '1;79 ק"ת התשל"ג

 

 

 


