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598

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 155(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 62
62, בכותרת השוליים, אחרי "תשלום מיוחד" יבוא "בעד יילוד של מבוטחת שנפטרה" 

אחרי סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 62א

"תשלום מיוחד בעד 
יילוד של מבוטחת 

נכה

אישה המבוטחת לפי סעיף 40 שנקבעה לה דרגת אי–כושר 62א 
אינה  היא  שלפיו  רפואי  אישור  לה  וניתן   100% בשיעור 
מיוחד,  תשלום  היילוד  בעד  ישולם  בילדה,  לטפל  מסוגלת 
לפי תנאים ושיעורים שיקבע השר, באישור ועדת העבודה 
והרווחה; התשלום המיוחד ישולם לבן זוגה של האישה - 
בגובה דמי לידה המחושבים לפי סעיף 49)ה()3(, ואם האישה 

היא הורה עצמאי - לאישה; בסעיף זה -

"אישור רפואי" - כמשמעותו בסעיף 6)ז1()1()ב( לחוק עבודת 
נשים;

"הורה עצמאי" - כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן 
עומד הורה עצמאי, התשנ"ב-1992 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 156(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 252
252, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

")ג1( לעניין סימן זה, יראו כילד גם מי שלא מלאו לו 20 שנים, ובלבד שהוא לומד 
במוסד חינוכי בתכנית לימודים בהיקף שלא יפחת מ–20 שעות לימוד שבועיות; לעניין 

סעיף קטן זה, "מוסד חינוכי" - אחד מאלה:

גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   9 סעיף  לפי  הכרה  שקיבל  מוסד   )1(
התשי"ח-1958 )בסעיף זה - חוק המועצה להשכלה גבוהה(; 

מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;  )2(

מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה   )3(
גבוהה;

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 550, מיום כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(, עמ' 101 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 598   1

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 529, מיום ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(, עמ' 24 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 566   1
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