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חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  - 223הוראת שעה) ,התשפ"א*2021-
הוספת סעיף 49א

.1

תיקון סעיף 54

 .2

בסעיף (54ב)( )2לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ולעניין מי שילדה בתקופה שמיום י"א באב
התש"ף ( 1באוגוסט  )2020עד תום התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף 179א  -הכנסה
כאמור או ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע שנה בשנת ,2019
לפי הגבוה" .

הוספת סימן ד'1

.3

אחרי סעיף  57לחוק העיקרי יבוא:

התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
סעיף  49יבוא:
"זכאות לדמי לידה 49א( .א) על אף הוראות סימן זה ,מבוטחת שמתקיימים בה
למי שטרם הלידה
התנאים המפורטים להלן ,תהיה זכאית לדמי לידה בהתאם
הייתה זכאית לדמי
אבטלה  -הוראת
להוראות סימן זה ,ויראו לעניין זה את היום שבו הפסיקה
שעה  -נגיף
לעבוד לאחרונה כיום הקובע כהגדרתו בסעיף :48
הקורונה החדש
( )1היא ילדה בתקופה שמיום י"א באב התש"ף (1
באוגוסט  )2020עד תום התקופה הקובעת כהגדרתה
בסעיף 179א;
( )2היא אינה זכאית לדמי לידה לפי סימן זה משום
שלא מתקיים לגביה האמור בהגדרה "היום הקובע"
שבסעיף ;48
( )3היא הייתה זכאית לדמי אבטלה בתכוף לפני יום
הלידה.
(ב) אוצר המדינה ישפה את המוסד על כל ההוצאות
הכרוכות בתשלום דמי הלידה לפי סעיף קטן (א) ,לרבות
ההוצאות המינהליות הכרוכות בתשלום כאמור.
(ג) סעיף זה יעמוד בתוקפו בתקופה שמיום כ"ח בטבת
התשפ"א ( 12בינואר  )2021עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31
בדצמבר  ,)2021והוא יחול על לידה שאירעה בתקופה שמיום
י"א באב התש"ף ( 1באוגוסט  )2020עד תום התקופה הקובעת
כהגדרתה בסעיף 179א ,אולם תשלומים מכוחו לא ישולמו
לפני יום כ"ח באדר התשפ"א ( 12במרס ".)2021

"סימן ד' :1תשלום ליולדת חלף דמי אבטלה
זכאות ליולדת
חלף דמי אבטלה
 הוראת שעה נגיף הקורונההחדש

*
1
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57א( .א) על אף הוראות פרק זה ,מבוטחת שילדה בתקופה שמיום
ה' באדר התש"ף ( 1במרס  )2020עד תום התקופה הקובעת
כהגדרתה בסעיף 179א והייתה זכאית לדמי אבטלה בתכוף
לפני יום הלידה ,תהיה זכאית ,בתקופה שעד תום  15שבועות
מיום הלידה ,לתשלום בשיעור השווה לדמי האבטלה שהיו
משולמים לה אילולא ילדה (בסעיף זה  -תשלום מיוחד

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר  ;)2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1387 -מיום כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר  ,)2021עמ' .188
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשפ"א ,עמ'  .268

 םיקוחה רפס רפס"כ  2895,םיקוחה רפסיקוחה רפס

תהיה זכאית לתשלום
לתשלום
ובלבד שלא
אבטלה) ,זכאית
שלא תהיה
בתקופת
ליולדתובלבד
ליולדת בתקופת אבטלה),
זכאיתזמן שבו היא זכאית
בעד פרק
אבטלההיא
בתקופתזמן שבו
בעד פרק
ליולדת
אבטלה
מיוחד
מיוחד ליולדת בתקופת
לדמי לידה.
לדמי לידה.
גמלאות מכוח סימן ד'
סימן ד'
מכוח על
יחולו גם
גמלאות
סעיף זה
גם על
הוראות
זה יחולו
(ב) הוראות סעיף(ב)
והורה במשפחת אומנה.
מיועדאומנה.
במשפחת
והורההורה
מיועדמאמץ,
הורה הורה
לעניין הורה מאמץ,לעניין
ההוצאות על כל ההוצאות
ישפהכלאת המוסד
המוסד על
אוצראתהמדינה
(ג) ישפה
(ג) אוצר המדינה
ההוצאות לרבות ההוצאות
סעיף קטן (א),
לרבות
(א),לפי
בתשלום
סעיף קטן
הכרוכות
הכרוכות בתשלום לפי
הכרוכות בתשלום כאמור.
המינהליות כאמור.
המינהליות הכרוכות בתשלום
בטבתשמיום כ"ח בטבת
בתקופה
בתוקפוכ"ח
יעמוד שמיום
בתקופה
בתוקפו זה
יעמוד סעיף
(ד)
(ד) סעיף זה
התשפ"בכ"ז(31בטבת התשפ"ב (31
בטבת עד יום
בינואר )2021
(12יום כ"ז
התשפ"אעד
התשפ"א ( 12בינואר )2021
שאירעה בתקופה שמיום
לידהשמיום
בתקופה
יחול על
שאירעה
לידהוהוא
בדצמברעל,)2021
בדצמבר  ,)2021והוא יחול
תום התקופה הקובעת
הקובעת
 )2020עד
התקופה
במרס
עד (1תום
התש"ף
באדר)2020
ה' באדר התש"ף (1ה'במרס
ישולמו מכוחו לא ישולמו
תשלומים
אולםלא
179א,מכוחו
תשלומים
אולםבסעיף
כהגדרתה
כהגדרתה בסעיף 179א,
התשפ"א ( 12במרס ".)2021
במרס ".)2021
( 12באדר
התשפ"אכ"ח
לפני יום כ"ח באדרלפני יום
איוצ י ק ש מ ו ל י אי צ י ק ש מ ו ל י
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה

הרווחה
שר העבודה,
הממשלההעבודה ,הרווחה
שר
ראש הממשלה ראש
והשירותים החברתיים
והשירותים החברתיים
י ר יב ל ו י ן
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב ל י ן י ר יב ל ו י ן
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
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