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יבוא: מ) קטן סעיף אחרי ,6 בסעיף , התשיד1954 נשים, עבודת בחוק . 1

חופשת בתקופת חלקית, לידה חופשת מעבידו לו יתן ילדה, שאשתו עובד (ו) "(ח)
אם הלידה, יום שלאחר הראשונים השבועות ששת מתום שנותרה הלידה

אלה: כל התקיימו

חלק על לוותר בכתב הסכימה והיא לידה לחופשת זכאית אשתו (א)

השבועות ששת מתום שנותרה בתקופה לה המגיעה הלירה מחופשת
הלידה; יום שלאחר הראשונים

בתקופה לידה, לחופשת זכאותה מכוח מעבודתה נעדרה לא אשתו (ב)
(א). משנה בפסקה האמורה

השאר ובין (ו), פסקה הוראות לביצוע כללים יקבע והרווחה העבודה שר (2)
'. הזוג בני שני ידי על למעביד הודעה מסירת חובת בדבר כללים

 6 סעיף תיקון
שעה הוראת

'(א)'', יסומן 49 בסעיף האמור התשנ"ה21995, משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .2
יבוא: ואחריו

וכן נשים, עבודת לחוק 6(ח) סעיף לפי לידה לחופשת לזכאי ישלם המוסד "(ב)

פרק בעד לידה, דמי סעיף, באותו האמורים התנאים בו שמתקיימים עצמאי לעובד

ובתנאי ידו, במשלח עוסק אינו או עובד אינו הוא הלידה חופשת שלרגל הזמן
אלה: כל שמתקיימים

חוק תיקון
 הלאומי הביטוח

8ו מס'
שעה והוראת

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1997); 29) התשנ"ז בתמוז כד ביום בכנסת נתקבל
.597 עמ' בינואר1996), התשנ"ו(10 בטבת י"ח מיום ,2474

181. עמ' התשנ'ו, ;154 עמ' התשי"ד, ס"ח
.210 עמ' התשנ"ה, ס*ח 2



המחויבים; בשינויים בסעיף40(ב)(1), כאמור עצמאי עובד או עובד הוא )ו(

מהכנסתו ביטוח דמי ששילם או כעובד משכרו ביטוח רמי בעדו שולמו (2)

בעד או הקובע ליום שקדמו החודשים 14 מתוך חודשים 10 בעד עצמאי כעובד

הקובע; ליום שקדמו החודשים 22 מתוך חודשים 15

לה שולמו ולא זמן, פרק אותו בעד זה, פרק לפי לידה לדמי זכאית אשתו (3)

50(א)(1). בסעיף כאמור המלא הזמן פרק בעד הלידה דמי

(ב) קטן בסעיף כאמור לזכאי לידה דמי ישולמו לא (ב), קטן סעיף הוראות אף על (ג)
אלה: תקופות בעד

הלידה; ביום שתחילתם רצופים שבועות ששה של תקופה (1)

לידה; דמי לאשתו שולמו שבעדה תקופה (2)

רצופים. ימים מ21 הפחותה תקופה (3)

הוראות יחולו (ב), קטן סעיף לפי המשולמים לידה דמי של שיעור בקביעת (ד)
לדמי הזכאי של עבודתו שכר בחשבון יובא זה, שלענין ובלבד ו56 55, 54, 53 סעיפים

הלידה."

ותחולה יחולתחילה והוא פרסומו, שלאחר בחודש מה1 חודשים שמונה בתום זה חוק של תחילתו .3
לאחריו. או התחילה שמיום תקופה בעד המשתלמים לידה דמי על

שעה תחילתו.הוראת מיום שנים שלוש של לתקופה זה חוק של תוקפו .4

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

ישי אליהו
והרווחה העבודה שר
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הכנסת ראש יושב


