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 2014-(, התשע"ד155פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  15.7.2014ביום 
 )להלן: "התיקון לחוק"(. להלן עיקרי התיקון לחוק:

)להלן: "החוק"( קובע כי עובד שבת זוגו ילדה  1954-( לחוק עבודת נשים, תשי"ד1)ז6סעיף 
לחופשת לידה אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי משום שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל  זכאי

 בילד מחמת נכות או מחלה ובכפוף לאישור רפואי.

)להלן: "חוק הביטוח הלאומי"(,  1995-על פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
ה מסוגלת לטפל בילד עובד שאשתו ילדה יהיה זכאי לדמי לידה, בין היתר, כאשר האישה אינ

מחמת נכות או מחלה אך יש לה זכאות לדמי לידה והיא לא מימשה מלוא זכותה כאמור. 
לפיכך, עובד שזכאי לחופשת לידה בהתאם לחוק עבודת נשים ובת זוגו אינה זכאית לדמי 

 לידה לא קמה לו זכות לקבלם במקומה.

לחוק הביטוח הלאומי,  40ף בהתאם לתיקון לחוק, ישולם לבן זוגה של מבוטחת לפי סעי
וניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת  100%כושר בשיעור -שנקבעה לה דרגת אי

לטפל בילדה, תשלום מיוחד בגובה דמי הלידה, ואם האישה היא הורה עצמאי כהגדרתו 
 .1992-בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב

"תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר }"הורה עצמאי" מוגדר בחוק זה כ
( הוא נשוי 2( הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו; )1נתקיים בו אחד מאלה: )

ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה )א(, )ב( או )ג(, ובתנאי שאין אדם אחר הידוע 
שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי  בציבור כבן זוגו; )א( הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של

דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות; )ב( היא עגונה, 
; )ג( היא חיה 1995-לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 1כמשמעותה בסעיף 

ר ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עש 90בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 
חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין 

להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם 
אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את 

-נמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן( הוא עולה חדש ש3חייה או את חיי ילדה; )
 זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר{. 

  
  


