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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 173 – הוראת שעה( )חישוב דמי לידה של עובדת 
עצמאית(, התשע"ו–2016 *

תיקון סעיף 54 – 
הוראת שעה

בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח 1.
"הכנסה",  בהגדרה  54)ב(,  שבסעיף  כך  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשנ"ה–1995 1  משולב[, 
בפסקה )2( שבה, בסופה יבוא "או ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע 

שנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, לפי הגבוה מביניהן "
יחול 2.תחילה ותחולה והוא  התחילה(,  יום   – )להלן  פרסומו  מיום  חודשים  שלושה  זה  חוק  של  תחילתו 

ביום  העיקרי,  לחוק   48 בסעיף  כהגדרתו  הקובע,  היום  חל  שלגביה  עצמאית  עובדת  על 
התחילה ואילך 

שחישובם  לידה  דמי  לתשלום  זכאית  עובדת  כל 
שכר  ככלל,  הלידה   לפני  החודשית  הכנסתה  על  מבוסס 
העבודה של עובדת שכירה אינו משתנה בחודשי ההיריון 
ועל כן דמי הלידה המשולמים לה, המבוססים כאמור על 
שכר עבודתה בחודשים שקדמו ללידה, משקפים נאמנה 
את שכרה  לעומת זאת, דמי הלידה של עובדת עצמאית 
היתה  שבה  המס  בשנת  הכנסתה  בסיס  על  מחושבים 
לצמצם  רוב  פי  על  נאלצות  עצמאיות  עובדות  בהיריון  
הן  יולדות,  הן  שבה  המס  בשנת  העסקית  פעילותן  את 
בתקופה שלפני הלידה והן לאחר חזרתן לעבודה  לפיכך, 
הכנסתן באותה שנת מס פוחתת בהתאמה, וחישוב דמי 

הלידה המשולם להן אינו משקף נכונה את הכנסותיהן  

כיום חישוב דמי הלידה המשולמים לעובדת עצמאית 
דמי  לחישוב  יסוד  ששימשה  ההכנסה  בסיס  על  נעשה 
הביטוח שהעובדת משלמת בעד רבע השנה שקדם ליום 
שבו הפסיקה את עבודתה בשל היריון שנסתיים בלידה 
)להלן – היום הקובע(  מוצע לקבוע, כהוראת שעה שתחול 
ההסדר  יישום  של  בחינה  ותאפשר  שנים  חמש  במשך 
המוצע, דרך נוספת לחישוב דמי הלידה, על בסיס ההכנסה 
ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח שהעובדת משלמת 

בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה שבה חל היום הקובע, 
וכן לקבוע שדמי הלידה ייקבעו לפי הסכום הגבוה מבין 

השניים 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  תבחן  השלישית 
הסדר  לקבוע  האפשרות  את  הוועדה(   – )להלן  הכנסת 
שונה לגבי עובדת עצמאית שהכנסתה הושפעה מההיריון 
את  הוועדה  תבחן  כך,  על  נוסף  מס   שנות  שתי  במשך 
הצורך בקביעת הסדר הדומה להסדר המוצע לגבי עובדות 

שמשולם להן שכר לפי שעה  

להערכת משרד האוצר, העלות התקציבית של הצעת 
ואולם,  לשנה   חדשים  שקלים  מיליון   10 עד  היא  החוק 
החוק,  להצעת  הסכמתה  את  נתנה  שהממשלה  מכיוון 
3ג בסעיף  כהגדרתה  תקציבית  חוק  בהצעת  מדובר   לא 

לחוק־יסוד: משק המדינה 

השפעה על זכויות הילד

עובדות  שהן  לאימהות  יסייע  המוצע  התיקון 
הלידה,  חופשת  בתקופת  ילדיהן  את  לפרנס  עצמאיות 

ובאופן זה יתרום לרווחת ילדיהן 
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