
 
 2012821מספר פנימי:

 /א'698-נספח מס' כ
 (1135/20; פ/3781/20)פ/

 

 

 2017–הצעת חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(, התשע"ז

 

 הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק מטעם חברי הכנסת:

–התשע"זהצעת חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(,  .1

(, 2017במרס  14, נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז באדר התשע"ז )2017

פיצול  –והועברה לוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון 

 דירות( ובהצעת חוק בעניין תקופת לידה והורות;

 , נדונה2015–הארכת חופשת לידה(, התשע"ה –הצעת חוק עבודת נשים )תיקון  .2

 (.2017במרס  1בכנסת בדיון המוקדם ביום ג' באדר התשע"ז )

 

)ד( לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת לאשר את מיזוגן 84בהתאם להוראות סעיף 

 והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

 

ות סעיף ( החליטה הכנסת, בהתאם להורא2017במרס  15ביום י"ז באדר התשע"ז )

)ב( לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות 84

כך שהחלק הראשון מההצעה יכלול את הנושא שעניינו תקופת לידה והורות לבן זוג של 

 סטודנטית, והחלק השני יכלול את יתר ההוראות.

 

לקריאה השנייה  –בצירוף הסתייגויות  –הצעת החוק הכוללת את החלק השני מוגשת 

 (.2017במרס  20ביום כ"ב באדר התשע"ז )ולקריאה השלישית 

 

 להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

 

: חברי הכנסת רחל עזריה, דב חנין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, יוזמים

 אבו מערוף יוסף ג'בארין, עבדאללה
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 צעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישיתה

 2012821מספר פנימי:

 /א'698-נספח מס' כ
 (1135/20; פ/3781/20)פ/

 

 2017–חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(, התשע"ז

 

חוק עבודת תיקון 

 נשים

 –חוק עבודת נשים(  –)להלן  19541–התשי"דבחוק עבודת נשים,  .1

  – 6בסעיף  (1)  

  –בסעיף קטן )ב(  )א(   

במקום "מארבעה עשר שבועות" יבוא  ,(2בפסקה ) (1)    

 "מחמישה עשר שבועות";

במקום "ארבעה עשר שבועות" יבוא "חמישה  ,(5בפסקה ) (2)    

 עשר שבועות";

 –בסעיף קטן )ח(  )ב(   

ולעניין אישה שהיא עובדת " בסופה יבוא()א(, 1בפסקה ) (1)    

היא זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח  –עצמאית 

לעסוק במשלח והסכימה בכתב לחזור  ,1995–משולב[, התשנ"ה

אילו היתה  , שהיתה מגיעה להכאמורשנותרה בתקופה  ידה

 זכאית לתקופת לידה והורות."

()ב(, במקום "עבדה," יבוא "עבדה או עסקה 1) בפסקה (2)    

 במשלח ידה";

  – א(1)בפסקה  (3)    

במקום "ארבעה עשר שבועות" יבוא ברישה,  )א(     

 ;עשר שבועות" חמישה"

בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "ולעניין אישה  )ב(     

עסקה במשלח ידה שנים עשר  –שהיא עובדת עצמאית 

לפני המועד שבו היתה יוצאת לתקופת  חודשים לפחות

 ";לידה והורות, אילו היתה זכאית לתקופת לידה והורות

                                                                    
 .1090' עמ"ו, התשע; 154ס"ח התשי"ד, עמ'  1
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 א( יבוא:1אחרי פסקה ) (4)    

עובד שאשתו ילדה ייתן לו מעסיקו תקופת  )א( ב(1")     

תקופת הלידה  מהלךב שבעה ימיםלידה והורות של 

הסכימה בכתב  שהיאובלבד  אשתו,וההורות של 

שהיא זכאית להם בעד השבוע לוותר על דמי הלידה 

האחרון של פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי 

לחוק הביטוח  51-ו 50לפי הוראות סעיפים  לידה

  .1995–הלאומי, התשנ"ה

יצא עובד (, 2על האמור בסעיף קטן )ב() )ב(      

לתקופת לידה והורות כאמור בפסקת משנה )א( 

בשבוע האחרון זכאית אשתו לחזור לעבודתה 

, למעט אם היא כאמור בפסקת המשנה האמורה

( לחוק הביטוח 2)א()50זכאית לדמי לידה לפי סעיף 

  .1995–, התשנ"ההלאומי

אין בתקופת לידה והורות לפי פסקה זו כדי  )ג(      

 התקופת הלידה וההורות שנקבע לשנות את אורך

 .(1סעיף קטן )ב()ב

כדי לגרוע מהוראות אין בהוראות פסקה זו  (ד)      

( , סעיף 1סעיף קטן )זא( ומהוראות 1)-( ו1פסקאות )

חוק דמי מחלה )היעדרות עקב היריון ולידה ו( 3)ג7

 ;."2000–של בת זוג(, התש"ס

 חמישה"ארבעה עשר שבועות" יבוא "(, בכל מקום, במקום 1)ד()7בסעיף  (2)  

 .עשר שבועות"

תיקון חוק הביטוח 

 הלאומי

חוק הביטוח  –)להלן  19952–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .2

 –הלאומי( 

 – 49בסעיף  (1)  

  – בסעיף קטן )ב( )א(   

( או 1)ח()6)ח(" יבוא "סעיף 6ברישה, במקום "סעיף  (1)    

 א(";1)

 ( יבוא:3אחרי פסקה ) (2)    

                                                                    
 .423' עמ"ז, התשע; 210ס"ח התשנ"ה, עמ'  2
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פרק הזמן שבו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח  (4")     

ידו כאמור לא יפחת משבעה ימים, ובלבד שפרק זמן זה 

הוא בסוף פרק הזמן שבעדו משולמים דמי לידה לפי סעיף 

)א( ובטרם סיומו, ובת זוגו חזרה לעבוד לפי הוראות 50

 עבודת נשים.";()ב( לחוק 1)ח()6סעיף 

 ";משבעה" יבוא "21-(, במקום "מ3בסעיף קטן )ג() )ב(   

 ;("1"סעיף קטן )ב(" יבוא " או )דאחרי בסעיף קטן )ד(,  (ג)   

 אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: (ד)   

המוסד ישלם לזכאי לתקופת לידה והורות לפי סעיף  (1")ד    

ב( לחוק עבודת נשים, וכן לעובד עצמאי שמתקיימים בו 1)ח()6

התנאים האמורים באותו סעיף, דמי לידה, בעד פרק הזמן שלרגל 

ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או וההורות תקופת הלידה 

 ה: אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים כל אל

(, 1)ב()40הוא עובד או עובד עצמאי כאמור בסעיף  (1)     

 בשינויים המחויבים;

שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם  (2)     

חודשים מתוך  10דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 

חודשים  15החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד  14

החודשים שקדמו ליום הקובע; לעניין סעיף קטן  22מתוך 

היום שבו הפסיק לעבוד לרגל תקופת  –זה, "היום הקובע" 

 הלידה וההורות;

, בעד אותו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה אשתו (3)     

הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה שהיא והיא  פרק זמן,

זכאית להם בעד השבוע האחרון של פרק הזמן שבעדו היא 

ולא שולמו  51-ו 50זכאית לדמי לידה לפי הוראות סעיפים 

 לה דמי לידה בעד אותו שבוע.

  –בסעיף קטן )ה(  )ה(   

 (, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:1בפסקה ) (1)    
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פרק הזמן שבו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח  ")ד(     

ימים, ובלבד שפרק זמן זה  משבעהידו כאמור לא יפחת 

הוא בסוף פרק הזמן שבעדו משולמים דמי לידה לפי סעיף 

 )א( ובטרם סיומו.";50

 ;"משבעה" " יבוא21-()ב(, במקום "מ2בפסקה ) (2)    

 –)א( 50בסעיף  (2)  

 ;"שבועות 15שבועות" יבוא " 14במקום " ,(1)בפסקה  )א(   

 שבועות". 8שבועות" יבוא " 7במקום " ,(2) בפסקה )ב(   

תיקון חוק 

ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 

חקיקה להשגת 

 התקציביעדי 

לשנות התקציב 

 2016-ו 2015

לשנות  התקציבבחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  .3

 חוק ההתייעלות הכלכלית( –)להלן  20153–(, התשע"ו2016-ו 2015התקציב 

  – 32בסעיף 

 ";50.58-" יבוא "ל50.06-בסעיף קטן )ב(, במקום "ל (1)  

 ";50.94-" יבוא "ל50.42-(, במקום "ל1בסעיף קטן )ב (2)  

 ".53.57-" יבוא "ל53.05-(, במקום "ל2בסעיף קטן )ב (3)  

תיקון חוק 

ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 

חקיקה להשגת 

 התקציביעדי 

לשנות התקציב 

 2018-ו 2017

לשנות  התקציבבחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  .4

" יבוא 51.42-במקום "ל ,(1)103בסעיף  ,20164–(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב 

 ".51.94-"ל

תחילה, תחולה 

 והוראת מעבר

( 1)3)ב( לחוק ההתייעלות הכלכלית, כנוסחו בסעיף 32תחילתו של סעיף  )א( .5

 (.2017בינואר  1לחוק זה, ביום ג' בטבת התשע"ז )

                                                                    
 .315; התשע"ז, עמ' 219ס"ח התשע"ו, עמ'  3
 .428; התשע"ז, עמ' 217ס"ח התשע"ז, עמ'  4
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( לחוק עבודת נשים, 1)ד()7סעיף א( ו1)ח()-ו (5)-( ו2)ב()6סעיף הוראות  )ב(  

)א( לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו 50סעיף הוראות לחוק זה, ו 1בסעיף כנוסחם 

בינואר  1( לחוק זה, יחולו לגבי אישה שילדה ביום ג' בטבת התשע"ז )2)2בסעיף 

דמי הלידה לפי אותם סעיפים ישולמו החל ביום ז' בסיוון  אולם( ואילך, 2017

 ואילך. (2017ביוני  1התשע"ז )

( לחוק 4)ב()1כנוסחו בסעיף  ,לחוק עבודת נשיםב( 1())ח6 סעיף הוראות (ג)  

לחוק )ד( -()ג( ו1)2כנוסחו בסעיף  ,( לחוק הביטוח הלאומי1)ד-)ד( ו49וסעיף  ,זה

דמי הלידה ואילך, אולם פרסומו של חוק זה ילדה ביום אשתו זה, יחולו על מי ש

 ואילך.  (2017ביוני  1החל ביום ז' בסיוון התשע"ז ) ישולמו לפי אותם סעיפים

כנוסחו בסעיף  ,לחוק הביטוח לאומי )ה(-, )ג( ו)ב(49הוראות סעיף  (ד)  

כ"ד בניסן התשע"ז  ילדה ביום שאשתויחולו על מי  ,לחוק זה )ה(-)א(, )ב( ו(1)2

 ואילך.( 2017באפריל  20)

מסרה עובדת הודעה למעסיקה על רצונה לקצר את תקופת הלידה  )ה(  

וביום  ( לחוק עבודת נשים ערב פרסומו של חוק זה3)ב()6 וההורות לפי סעיף

, יראו את ההודעה כאילו הפרסום טרם הסתיימה תקופת הלידה וההורות שלה

 נמסרה שבוע לאחר יום מסירתה.

 
*************************************************************************************** 
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 /א'698-נספח מס' כ
 (1135/20; פ/3781/20)פ/

 

 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(, התשע"זחוק הצעת ל

 

 .בהתאם אליהן ההפניות ויתוקנו החוק הוראות יתר ימוספרו, זאת המצריכה הסתייגות תתקבל אם: הערה* 

 

 הסתייגויות

 1 לסעיף

 אין הסתייגויות

 

 2לסעיף 

 :חבר הכנסת יעקב אשר מציע

 " ובסופה יבוא "ובסופה יבואשבועות 17שבועות" יבוא " 15במקום " ,()א(2בפסקה ) (1) .1

לא יעלו על  פרק הזמן האמורשל  דמי הלידה שישולמו בעד שלושת השבועות האחרוניםאולם ו"

חזרה לעבודתה ובין  ישולמו בין אםו 1987–כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז נימוםישכר מ

  .")א("49סעיף ב האמורעל אף אם לאו, 

ואולם " ובסופה יבוא "ובסופה יבוא "שבועות 10שבועות" יבוא " 8במקום " ,()ב(2בפסקה ) (2)

פרק הזמן האמור לא יעלו על שכר ועות האחרונים של דמי הלידה שישולמו בעד שלושת השב

 . ""1987–וק שכר מינימום, התשמ"זמינימום כמשמעותו בח

 

 5עד  3לסעיפים 

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

 אין

*************************************************************************************** 


