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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( )תיקון מס' 15( )חישוב דמי מחלה בעת 
היעדרות לסירוגין של בני זוג(, התשע"ו–2016 *

בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג–1993 1, אחרי סעיף 1א יבוא:1.הוספת סעיף 1א1

"חישוב דמי מחלה 
בעת היעדרות 

לסירוגין של בני זוג

מחלה,1א1. דמי  לחוק   )2 ו־)  )1 2)א() סעיף  הוראות   לעניין 
התשל"ו–1976 2, תימנה היעדרותו של העובד לפי סעיפים 1 או 
1א, לצורך חישוב דמי מחלה, החל מהיום הראשון שבו נעדר 
זוגו בשל מחלת ילדם, ובלבד שבהצהרה שמסר  העובד או בן 
זוגו  בן  של  ההיעדרות  ימי  על  הודיע  הוא  זה  חוק  לפי  העובד 
מעבודתו בשל מחלת ילדם וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיש 

בן זוגו במקום עבודתו "

ילד(,  מחלת  בשל  )היעדרות  מחלה  דמי  חוק 
התשנ"ג–1993 )להלן – החוק(, קובע את זכותו של הורה 
ההסדר  ילדו   מחלת  בשל  מעבודתו  היעדרות  ימי  לזקוף 
לנצל  המעוניינים  זוג  לבני  ראוי  פתרון  מספק  אינו  בחוק 
הטיפול  לשם  היעדרות  ימי  לזקוף  זכותם  את  לסירוגין 

בילדם  

לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, הורה זכאי לדמי 
מחלה החל מהיום השני להיעדרות, בין היתר בשל מחלת 
סכום  מחצית   – להיעדרות  והשלישי  השני  )בימים  ילדו 
דמי מחלה, והחל ביום הרביעי – מלוא הסכום(  בנסיבות 
אלה, אם הורים מחליטים לחלוק באחריות לטיפול בילדם 
יהיו  לא  שניהם  לסירוגין,  מעבודתם  ולהיעדר  החולה 
כל  להיעדרות  הראשון  ביום  מחלה  דמי  לתשלום  זכאים 
אחד מהם מעבודתו, ובימים השני והשלישי להיעדרות כל 

אחד מהם – רק למחצית דמי מחלה כאמור  

עקב  מחלה  לדמי  שהזכות  לקבוע  מוצע  לפיכך 
אם  גם  ההורים  לשני  תינתן  ילד  מחלת  בשל  היעדרות 
ניצלו את זכותם לסירוגין  חישוב דמי המחלה יחל מהיום 
ילדם   מחלת  בשל  הזוג  מבני  אחד  נעדר  שבו  הראשון 
ההצהרה  טופס  פי  על  יהיה  למעסיק  הדיווח  מנגנון 
ילד(,  מחלת  בשל  )היעדרות  מחלה  דמי  בתקנות  הקבוע 
גם  כאמור  טופס  באמצעות  יודיע  העובד  התשנ"ד–1993  

על ימי ההיעדרות של בן זוגו בשל אותה מחלה של ילדם 
במקום  זוגו  בן  שמסר  ההצהרה  טופס  את  אליו  ויצרף 

עבודתו בשל ימי היעדרותו  

מהעבודה  נשים  של  ההיעדרות  בישראל  כי  יצוין 
בשל מחלת ילד או בן משפחה אחר היא פי 2.4 מהיעדרות 
ומ'  פיכטלברג־ברמץ  )א'  סיבה  מאותה  מהעבודה  גברים 
מחלות  בשל  מהעבודה  הורים  "היעדרות  גרינשטיין, 
מרס  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה,  משרד  הילדים", 

  ))2013

ההורים  בין  חלוקה  לאפשר  נועדה  החוק  הצעת 
בטיפול בילדיהם, לקדם שוויון במימוש ההורות ומעורבות 
של אבות בטיפול בילדיהם ולעודד שילוב נשים בתפקידים 
לתרום  כדי  בה  ויש  גברים,  לצד  העבודה  בשוק  בכירים 

לצמצום פערים חברתיים בין נשים לגברים  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  תדון  השלישית 
הכנסת בהוספת תנאי כי אישור המחלה מרופא יהיה על 
שם הילד בלבד ולא על שם אחד מהוריו  כמו כן, תבדוק 
בזכויות  אי־פגיעה  לעניין  הוראה  נדרשת  אם  הוועדה 
מכוח הסכמים קיבוציים המיטיבים עם העובדים לעומת 

ההסדר המוצע 

הצעות חוק מס' פ/2557/20 )מספר פנימי: 572568( ו־פ/2744/20 )מספר פנימי: 577436(; הועברו לוועדה ביום י"ג באדר ב' התשע"ו )23   *

במרס 2016( 
ס"ח התשנ"ג, עמ' 134;  התשע"ו, עמ' 612.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 206.  2

יוזמים: חברי הכנסת מרב מיכאלי, רועי פולקמן, רחל עזריה
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הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 183( )חישוב דמי לידה לפי ששת החודשים שקדמו 
ליום הקובע(, התשע"ו–2016 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 54 –1.תיקון סעיף 54

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "ולעניין מבוטחת כאמור בסעיף קטן )ב()1( ו־)3( – הסכום   )1(
בששת  או  ב־90,  הקובע  ליום  שקדם  השנה  ברבע  המבוטחת  הכנסת  מחלוקת  המתקבל 

החודשים שקדמו ליום הקובע ב־180, לפי הגבוה מביניהם ";

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "האמור" יבוא "או ששת החודשים האמורים"   )2(

בסעיף 55)3( לחוק העיקרי, במקום "התקופה של רבע השנה" יבוא "התקופות" 2.תיקון סעיף 55

תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר חודשיים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא 3.תחילה ותחולה
יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך  

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 183( )חישוב דמי לידה לפי ששת החודשים שקדמו ליום 
הקובע(, התשע"ו–2016 *

תיקון סעיף 54בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 54 –1.

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "ולעניין מבוטחת כאמור בסעיף קטן )ב()1( ו־)3( – הסכום   )1(
בששת  או  ב־90,  הקובע  ליום  שקדם  השנה  ברבע  המבוטחת  הכנסת  מחלוקת  המתקבל 

החודשים שקדמו ליום הקובע ב־180, לפי הגבוה מביניהם ";

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "האמור" יבוא "או ששת החודשים האמורים"   )2(

תיקון סעיף 55בסעיף 55)3( לחוק העיקרי, במקום "התקופה של רבע השנה" יבוא "התקופות" 2.

תחילתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר חודשיים מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא 3.
יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך  

תחילה ותחולה

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק   53 סעיף 
התשנ"ה–1995 )להלן – החוק(, קובע את שיעור דמי הלידה 
הלידה  דמי  ולפיו  לידה,  בחופשת  למבוטחת  המשולמים 
ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר 
מהסכום הקבוע באותו סעיף  סעיף 54 לחוק קובע כי שכר 
הכנסת  מחלוקת  המתקבל  הסכום  הוא  הרגיל  העבודה 
שבו  )היום  הקובע  ליום  שקדם  השנה  ברבע  המבוטחת 
הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון( ב־90  כלומר, 
הלידה  דמי  חישוב  לצורך  בחשבון  המובאת  ההכנסה 
היא ההכנסה בשלושת החודשים הקלנדריים שקדמו ל־1 
בחודש שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון  

שעות  את  להפחית  נאלצות  רבות  הרות  נשים 
פיזיים  קשיים  בשל  האחרונים  ההיריון  בחודשי  עבודתן 
ובריאותיים, ולכן שכרן פוחת בחודשים הללו לעומת שכרן 
הרגיל  הדבר בולט במיוחד אצל נשים העובדות במקצועות 

שוחקים, כגון ניקיון וסיעוד  

כדי שהשכר המחושב לדמי לידה ישקף את השכר 
שדמי  אפשרות  לחוק  להוסיף  מוצע  העובדת,  של  הרגיל 
הלידה יחושבו בהתבסס על ששת החודשים שקדמו ליום 
המבוטחת  של  הרגיל  העבודה  שכר  כי  ולקבוע  הקובע, 
מחלוקת  המתקבל  הסכום  מאלה:  אחד  להיות  עשוי 
ההכנסה של המבוטחת ברבע השנה שקדם ליום הקובע 
מחלוקת  המתקבל  הסכום  או  היום,  שקבוע  כפי  ב־90, 
הכנסת המבוטחת בששת החודשים שקדמו ליום הקובע 

ב־180, לפי הגבוה מביניהם 

התיקון המוצע לא יחול לגבי מבוטחת שהיא עובדת 
עצמאית  יצוין כי לאחרונה נקבעו בסעיף 54 לחוק הוראות 
כאמור  מבוטחת  לגבי  לידה  דמי  חישוב  לעניין  מיוחדות 
שעה(,  והוראת   176 מס'  )תיקון  הלאומי  הביטוח  )חוק 

התשע"ו–2016, ס"ח התשע"ו, עמ' 647( 

הצעת חוק מס' פ/2844/20 )מספר פנימי: 577885(; הועברה לוועדה ביום ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016(   *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 967.  1

יוזמות: חברות הכנסת טלי פלוסקוב, תמר זנדברג
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק הספורט )תיקון מס' 10( )פטור מחובת ביטוח(, התשע"ו–2016 *

בחוק הספורט, התשמ"ח–1988 1, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:1.תיקון סעיף 7

חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן )א( לא תחול על אלה: ")א1( 

ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק   )1(
שכר מינימום, התשמ"ז–1987 2, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;

ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות   )2(
נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח 

הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 3, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6)ד1(   )3(
לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949 4 "

)להלן  התשמ"ח–1988  הספורט,  לחוק   7 סעיף  לפי 
התאחדות  ספורט  ארגון  ספורט,  אגודת  הספורט(,  חוק   –
המשתתפים  הספורטאים  את  לבטח  חייבים  ואיגוד 
בתחרויות ספורט שהם מארגנים או שמתנהלות מטעמם  
נוסף על כך, יש ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים גם 
לפי  המקומית  הרשות  ידי  על  אישיות  תאונות  בביטוח 
שעות   24 עליהם  )החל  התש"ט–1949  חובה,  לימוד  חוק 
שכר  בגובה  שכר  המקבלים  בגירים  ספורטאים  ביממה(, 
מינימום לפחות מבוטחים על ידי המוסד לביטוח לאומי, 
וספורטאים המשחקים בליגה למקומות עבודה מבוטחים 

במסגרת מקום עבודתם  

חובת הביטוח לפי סעיף 7 לחוק הספורט מטילה נטל 
מיותר על גופי הספורט האמורים, שכן חלק מהספורטאים 
כבר מבוטחים בהסדרי ביטוח אחרים, כאמור  לפיכך, מוצע 
שכבר  מי  את  הספורט  חוק  לפי  הביטוח  מחובת  להחריג 

מבוטח בהסדר אחר 

השפעה על זכויות הילד

נועד  המוצע  ההסדר  קטינים,  ספורטאים  לעניין 
בשל  הוריהם  על  לעתים  המושתות  עלויות  להפחית 
אישיות  תאונות  ביטוח  על  נוסף  ביטוח  דמי  תשלום 

לתלמידים שממילא עליהם לשלמו 

התשע"ו בסיוון  ל'  ביום  לוועדה  הועברו   ;)2003746 פנימי:  )מספר  ו־פ/3071/20   )  568251 פנימי:  )מספר  פ/2040/20  מס'  חוק  הצעות   * 

)6 ביולי 2016( 
ס"ח התשמ"ח, עמ' 121; התשע"ד, עמ' 2 ו־411.  1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3

ס"ח התש"ט, עמ' 287.  4

יוזמים: חברי הכנסת יואל רזבוזוב, איתן כבל, מירב בן ארי, יואב בן צור, איציק שמולי, דוד ביטן, מיכל 
 רוזין, תמר זנדברג, מכלוף מיקי זוהר, רועי פולקמן, בצלאל סמוטריץ', אמיר אוחנה,
יואב קיש, מיקי רוזנטל, מיכל בירן, אחמד טיבי, עיסאווי פריג'
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