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תיקוניםעקיפים: 

חוקעבודתנשים,התשי"ד-1954-מס'57 

חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995-מס'193 

חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2015ו–2016(, 
התשע"ו-2015-מס'5

חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו–2018(, 
התשע"ז-2017-מס'2
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חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות )תיקוני חקיקה(, 
התשע"ז-2017*

תיקוןחוקעבודת
נשים-מס'57

בחוקעבודתנשים,התשי"ד-11954)להלן-חוקעבודתנשים(-1פ

בסעיף6- )1(

בסעיףקטן)ב(- )א(

)2(,במקום"מארבעהעשרשבועות"יבוא"מחמישהעשר בפסקה )1(
שבועות";

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

בסעיףקטן)ח(- )ב(

)1()א(,בסופהיבוא"ולענייןאישהשהיאעובדתעצמאית בפסקה )1(
משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק לפי לידה לדמי זכאית היא -
בתקופה ידה במשלח לעסוק לחזור בכתב והסכימה התשנ"ה-1995,
לידה לתקופת זכאית היתה אילו לה מגיעה שהיתה כאמור, שנותרה

והורות";

בפסקה)1()ב(,במקום"עבדה,"יבוא"עבדהאועסקהבמשלחידה"; )2(

בפסקה)1א(- )3(

ברישה,במקום"ארבעהעשרשבועות"יבוא"חמישהעשר )א(
שבועות";

בפסקתמשנה)ב(,בסופהיבוא"ולענייןאישהשהיאעובדת )ב(
עצמאית-עסקהבמשלחידהשניםעשרחודשיםלפחותלפני
המועדשבוהיתהיוצאתלתקופתלידהוהורות,אילוהיתהזכאית

לתקופתלידהוהורות";

אחריפסקה)1א(יבוא: )4(

עובדשאשתוילדהייתןלומעסיקותקופתלידהוהורות")1ב( )א(
שלשבעהימיםבמהלךתקופתהלידהוההורותשלאשתו,
ובלבדשהיאהסכימהבכתבלוותרעלדמיהלידהשהיא
זכאיתלהםבעדהשבועהאחרוןשלפרקהזמןשבעדוהיא
זכאיתלדמילידהלפיהוראותסעיפים50ו־51לחוקהביטוח

הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995פ

לתקופת עובד יצא )ב()2(, קטן בסעיף האמור אף על )ב(
לידהוהורותכאמורבפסקתמשנה)א(זכאיתאשתולחזור
לעבודתהבשבועהאחרוןכאמורבפסקתהמשנההאמורה,
למעטאםהיאזכאיתלדמילידהלפיסעיף50)א()2(לחוק

הביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995פ

איןבתקופתלידהוהורותלפיפסקהזוכדילשנותאת )ג(
אורךתקופתהלידהוההורותשנקבעהבסעיףקטן)ב()1(פ

התקבלבכנסתביוםכ"גבאדרהתשע"ז)21במרס2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-698,מיוםט"זבאדרהתשע"ז)14במרס2017(,עמ'143פ

ס"חהתשי"ד,עמ'154;התשע"ז,עמ'533פ 1
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איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותפסקאות)1( )ד(
ו–)1א(ומהוראותסעיףקטן)ז1(,סעיף7)ג3(וחוקדמימחלה

)היעדרותעקבהיריוןולידהשלבתזוג(,התש"ס-2000פ";

7)ד()1(,בכלמקום,במקום"ארבעהעשרשבועות"יבוא"חמישהעשר בסעיף )2(
שבועות"פ

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'193

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(-2פ

בסעיף49- )1(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"סעיף6)ח("יבוא"סעיף6)ח()1(או)1א("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

פרקהזמןשבוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידוכאמור )4("
לאיפחתמשבעהימים,ובלבדשפרקזמןזההואבסוףפרקהזמן
שבעדומשולמיםדמילידהלפיסעיף50)א(ובטרםסיומו,ובתזוגו

חזרהלעבודלפיהוראותסעיף6)ח()1()ב(לחוקעבודתנשיםפ";

בסעיףקטן)ג()3(,במקום"מ־21"יבוא"משבעה"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב("יבוא"או)ד1("; )ג(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ד(

6)ח()1ב( סעיף לפי והורות לידה לתקופת לזכאי ישלם המוסד ")ד1(
לחוקעבודתנשים,וכןלעובדעצמאישמתקיימיםבוהתנאיםהאמורים
באותוסעיף,דמילידה,בעדפרקהזמןשלרגלתקופתהלידהוההורות
ולצורךהטיפולבילדוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידו,ובתנאי

שמתקיימיםכלאלה:

הואעובדאועובדעצמאיכאמורבסעיף40)ב()1(,בשינויים )1(
המחויבים;

שולמובעדודמיביטוחמשכרוכעובדאוששילםדמיביטוח )2(
מהכנסתוכעובדעצמאיבעד10חודשיםמתוך14החודשיםשקדמו
ליוםהקובעאובעד15חודשיםמתוך22החודשיםשקדמוליום
הקובע;לענייןסעיףקטןזה,"היוםהקובע"-היוםשבוהפסיק

לעבודלרגלתקופתהלידהוההורות;

אשתוזכאיתלדמילידהלפיפרקזה,בעדאותופרקזמן,והיא )3(
הסכימהבכתבלוותרעלדמיהלידהשהיאזכאיתלהםבעדהשבוע
האחרוןשלפרקהזמןשבעדוהיאזכאיתלדמילידהלפיהוראות

סעיפים50ו־51ולאשולמולהדמילידהבעדאותושבועפ";

בסעיףקטן)ה(- )ה(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )1(

פרקהזמןשבוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידוכאמור ")ד(
לאיפחתמשבעהימים,ובלבדשפרקזמןזההואבסוףפרקהזמן

שבעדומשולמיםדמילידהלפיסעיף50)א(ובטרםסיומופ";

איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמהוראותפסקאות)1( )ד(
ו–)1א(ומהוראותסעיףקטן)ז1(,סעיף7)ג3(וחוקדמימחלה

)היעדרותעקבהיריוןולידהשלבתזוג(,התש"ס-2000פ";

7)ד()1(,בכלמקום,במקום"ארבעהעשרשבועות"יבוא"חמישהעשר בסעיף )2(
שבועות"פ

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-21995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(-2פ
הלאומי-מס'193

בסעיף49- )1(

בסעיףקטן)ב(- )א(

ברישה,במקום"סעיף6)ח("יבוא"סעיף6)ח()1(או)1א("; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

פרקהזמןשבוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידוכאמור )4("
לאיפחתמשבעהימים,ובלבדשפרקזמןזההואבסוףפרקהזמן
שבעדומשולמיםדמילידהלפיסעיף50)א(ובטרםסיומו,ובתזוגו

חזרהלעבודלפיהוראותסעיף6)ח()1()ב(לחוקעבודתנשיםפ";

בסעיףקטן)ג()3(,במקום"מ־21"יבוא"משבעה"; )ב(

בסעיףקטן)ד(,אחרי"סעיףקטן)ב("יבוא"או)ד1("; )ג(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ד(

6)ח()1ב( סעיף לפי והורות לידה לתקופת לזכאי ישלם המוסד ")ד1(
לחוקעבודתנשים,וכןלעובדעצמאישמתקיימיםבוהתנאיםהאמורים
באותוסעיף,דמילידה,בעדפרקהזמןשלרגלתקופתהלידהוההורות
ולצורךהטיפולבילדוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידו,ובתנאי

שמתקיימיםכלאלה:

הואעובדאועובדעצמאיכאמורבסעיף40)ב()1(,בשינויים )1(
המחויבים;

שולמובעדודמיביטוחמשכרוכעובדאוששילםדמיביטוח )2(
מהכנסתוכעובדעצמאיבעד10חודשיםמתוך14החודשיםשקדמו
ליוםהקובעאובעד15חודשיםמתוך22החודשיםשקדמוליום
הקובע;לענייןסעיףקטןזה,"היוםהקובע"-היוםשבוהפסיק

לעבודלרגלתקופתהלידהוההורות;

אשתוזכאיתלדמילידהלפיפרקזה,בעדאותופרקזמן,והיא )3(
הסכימהבכתבלוותרעלדמיהלידהשהיאזכאיתלהםבעדהשבוע
האחרוןשלפרקהזמןשבעדוהיאזכאיתלדמילידהלפיהוראות

סעיפים50ו־51ולאשולמולהדמילידהבעדאותושבועפ";

בסעיףקטן)ה(- )ה(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )1(

פרקהזמןשבוהואאינועובדאואינועוסקבמשלחידוכאמור ")ד(
לאיפחתמשבעהימים,ובלבדשפרקזמןזההואבסוףפרקהזמן

שבעדומשולמיםדמילידהלפיסעיף50)א(ובטרםסיומופ";

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'423פ 2
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בפסקה)2()ב(,במקום"מ־21"יבוא"משבעה"; )2(

בסעיף50)א(- )2(

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

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

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016-
מס'5

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב32015פ
ו־2016(,התשע"ו-32015)להלן-חוקההתייעלותהכלכלית(,בסעיף32-

בסעיףקטן)ב(,במקום"ל־06פ50"יבוא"ל־58פ50"; )1(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"ל־42פ50"יבוא"ל־94פ50"; )2(

בסעיףקטן)ב2(,במקום"ל־05פ53"יבוא"ל־57פ53"פ )3(

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018-
מס'2

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב42017פ
ו־2018(,התשע"ז-42016,בסעיף103)1(,במקום"ל־42פ51"יבוא"ל־94פ51"פ

תחילה,תחולה
והוראתמעבר

תחילתושלסעיף32)ב(לחוקההתייעלותהכלכלית,כנוסחובסעיף3)1(לחוקזה,5פ )א(
ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(פ

הוראותסעיף6)ב()2(ו–)5(ו–)ח()1א(וסעיף7)ד()1(לחוקעבודתנשים,כנוסחם )ב(
בסעיף1לחוקזה,והוראותסעיף50)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף2)2(לחוק
זה,יחולולגביאישהשילדהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ואילך,ואולםדמי

הלידהלפיאותםסעיפיםישולמוהחלביוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017(ואילךפ

הוראותסעיף6)ח()1ב(לחוקעבודתנשים,כנוסחובסעיף1)ב()4(לחוקזה,וסעיף )ג(
49)ד(ו–)ד1(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף2)1()ג(ו–)ד(לחוקזה,יחולועלמי
שאשתוילדהביוםפרסומושלחוקזהואילך,ואולםדמיהלידהלפיאותםסעיפים

ישולמוהחלביוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017(ואילךפ

הוראותסעיף49)ב(,)ג(ו–)ה(לחוקהביטוחלאומי,כנוסחובסעיף2)1()א(,)ב(ו–)ה( )ד(
לחוקזה,יחולועלמישאשתוילדהביוםכ"דבניסןהתשע"ז)20באפריל2017(ואילךפ

מסרהעובדתהודעהלמעסיקהעלרצונהלקצראתתקופתהלידהוההורותלפי )ה(
סעיף6)ב()3(לחוקעבודתנשיםערבפרסומושלחוקזהוביוםהפרסוםטרםהסתיימה
תקופתהלידהוההורותשלה,יראואתההודעהכאילונמסרהשבועלאחריוםמסירתהפ
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ץ כ  ם י י ח
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והשירותיםהחברתיים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'315פ 3
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