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.1

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995- ,1בסעיף  ,39בהגדרה "לידה",
במקום "עשרים ושישה שבועות" יבוא "עשרים ושניים שבועות".

תחילה ותחולה

.2

תחילתו של חוק זה ב– 1לחודש שלאחר פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול לגבי
מי שילדה ביום התחילה או לאחריו.

דברי הסבר
סעיף  1הוראות פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה( 1995-להלן  -החוק) ,קובעות
את הזכאויות השונות למבוטחת שילדה.
כיום סעיף  39לחוק מגדיר כי לידה היא "לידת ולד חי,
או לידה אחרי עשרים ושישה שבועות של היריון" .בהתאם
להגדרה זו ,כל מבוטחת שילדה לאחר תום  26של היריון,
גם אם הוולד נולד מת ,זכאית לכל הגמלאות המנויות
בפרק ג' לחוק ,ובכלל זה דמי לידה ומענק לידה ,ככל שהיא
עומדת בתנאים האחרים הקבועים בחוק.
דמי הלידה נועדו להחליף את שכר המבוטחת
בשבועות שבהם היא נעדרת מעבודתה לצורך הטיפול
1

ברך הנולד וכן לצורך החלמתה הפיזית והנפשית .מתן דמי
לידה רק למי שילדה אחרי  26שבועות לא מאפשר תקופת
החלמה לנשים שילדו בשלב מוקדם יותר ,אף שבמרבית
המקרים הפסקת היריון בשבוע  22ואילך מבוצעת אף היא
בדרך של לידה.
לפיכך מוצע לתקן את ההגדרה ולקבוע כי גם לידה
שהתרחשה בשבוע ה– 22להיריון תיחשב כלידה לצורך
החוק .באופן זה ,מבוטחת שילדה לאחר תום  22שבועות
של היריון תהיה זכאית לכל הגמלאות מכוח פרק ג'
האמור.

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ו ,עמ' .251
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