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 דמי לידה והורות בזמן משבר הקורונה גמלאות
 לחוק הביטוח הלאומי 223בעקבות תיקון מספר 

 
 , רו"ח גלרט-אורנה צח

 

וגמלה לשמירת היריון שמשלםהמאמר מתמקד ב והורות  לידה  דמי  בזמן    ,ביטוח הלאומיה  גמלאות 
 על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו.  ומבוססמשבר הקורונה, 

לפני שימוש במידע יש להתעדכן בחוק ואתר הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת  
 הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. 

 הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד.   –דמי ביטוח 
 הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה. בכל מקום שרשום בלשון זכר 

 
האמור   לנשים    להלןכל  הלידה  דמי  לגבריםבעניין  לידה  לדמי  גם  להורים  נכון  מאמצים,  להורים   ,

 .בהתאמות לפי החוק, משפחות אומנההורים במיועדים )פונדקאות( ול 
 

 +יום אחד(.22משבוע   שבועות )כל לידה  22לידת ילד חי או לידה לאחר  –הגדרת לידה 
 

 

בעוול שנוצר לנשים שהופסקה עבודתן    4.1.2021דנה ביום    דה המיוחדת של הכנסת לעניין נגיף הקורונההווע
וד עד  לא חזרו לעבו  במשך כל התקופה,  מקבלות דמי אבטלה,  חודשים לפחות  10למשך    הקורונה  משברשל  ב

   הלידה.

כי אין להן יום קובע לזכאות לגמלאות דמי לידה והורות. הן לא    לקבל דמי לידהאינן זכאיות  נשים אלה  
מי אבטלה כי בתקופת חופשת הלידה לאף מעסיק אסור להעסיק אותן לפי חוק עבודת נשים,  יוכלו לקבל ד

  ולכן הן אינן בגדר מובטלות.

יקבלו  או  כאות מלאה של דמי לידה נפגעות כי לא יקבלו דמי לידה  לא צברו תקופת אכשרה לזגם נשים ש
 . המשיך לקבל דמי אבטלה בזמן חופשת הלידהוכמובן שלא יוכלו ל   ,יותרבמשך תקופה קצרה ה יד דמי ל

שאמורות    ,ף הקורונה עוול נוסף לנשים עצמאיות בהיריוןנדון בוועדה המיוחדת של הכנסת לעניין נגיעוד  
ללא תיקון בחוק,    נפגעה קשות בשל משבר הקורונה.  2021- ו  2020ואילך והכנסתן בשנים    2021  בשנתללדת  

שבהן ההכנסה    2020-ו 2021  שיכלול את השנים לנשים אלה הבסיס לדמי הלידה יהיה הרבעון שלפני הלידה  
   נפגעה.

בדברי בוועדה הדגשתי את השלילה הכפולה של דמי הלידה ושל דמי האבטלה ואת הפגיעה העצומה בנשים  
כבסיס אפשרי אם    2019. עבור נשים אלה ביקשתי להוסיף את שנת  2021בשנת    צפויות ללדתהעצמאיות ש

 הוא מיטיב עם היולדת, כמו שביקשתי עבור עצמאים שמשרתים במילואים. 

הכנסת   של  והרווחה  העבודה  שעה  את  ,11.1.2021ביום    אישרהועדת  כהוראת  החוק  לעובדות    תיקון 
יפה מנגנון לתשלום חלף דמי לידה לעובדות שכירות  השכירות, הרחיבה את התיקון גם לעצמאיות, והוס

 בשל משבר הקורונה. לזכאות לדמי לידה מלאה שלא צברו תקופת אכשרה  

 . 12.1.2021פורסם ברשומות ביום  2021-הוראת שעה(, התשפ"א –  223חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 

הקובעת  223תיקון   התקופה  תום  עד  שעה  בתוקף  עד    כהוראת  זה  לאחר  (30.6.2021)בשלב  לא  אך   ,
ולכן התשלומים מכוח תיקון    .31.12.2021 זמן התארגנות של חודשיים  לביטוח לאומי קיבל    223המוסד 

 . 12.3.2021לחוק לא ישולמו לפני 

את דמי הלידה ואת התשלום המיוחד באופן    זכאיותהביטוח הלאומי פרסם באתר האינטרנט שלו, שישלם ל
  , גם עבור התקופה הרטרואקטיבית ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי בנושא 12.3.2021אוטומטי, החל מיום  

לתשלום לפי    םוזכאי  באופן מלא או חלקי   ונדחלדמי לידה והורות,    תביעהו  הכוונה כמובן למי שכבר הגיש)
 . (וראת השעהה
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 המאמר יסקור סוגיות נפוצות בגמלאות אימהות בהקשר למשבר הקורונה. 

 בהקשר למשבר הקורונה  מושגי יסוד באבטלה •

 מי לידה לאב ד •
 גמלה לשמירת היריון  •

 דמי לידה והורות  •
 מיוחדות לעובדת עצמאית סוגיות  •

 יישום התקנות לבחינת זכאות לתשלום מענקי סיוע למי ששהה בחופשת לידה והורות •

 

 בהקשר למשבר הקורונה  מושגי יסוד באבטלה

חוק הביטוח הלאומי רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה  ל  163לפי סעיף   -מובטל  
כמחוסר   התעסוקה(  לשכת  אחרת  )להלן:  עבודה  בכל  או  במקצועו  לעבודה  ומסוגל  מוכן  והוא  עבודה 

המתאימה לו, ולשכת התעסוקה לא הציעה לו עבודה מתאימה. לעניין הזכאות של המובטל לדמי אבטלה  
 ועוד.  67של מובטל, נקבעו בחוק הוראות משלימות, למשל השלמת תקופת אכשרה, גיל שאינו עולה על  

לא  לקמן: "דכ  העסקה בתקופת לידה והורות  אוסרק עבודת נשים  חו  -  איסור העסקה לפי חוק עבודת נשים
 ת". ידעו שהם בתקופת לידה והורויעסיק מעסיק עובדת או עובד ב

 . לא ניתן להעסיק אותהכי  ,מובטלתמוגדרת כוהורות אינה מבוטחת שנמצאת בתקופת לידה  כלומר, 

הפסקת החוזה ללא ניתוק   - במילים פשוטות, השעיית חוזה עבודה  -ל"ת( משמעות חופשה ללא תשלום )ח
של יחסי העבודה לתקופת החופשה. ככלל, בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמי אבטלה כי העובד יכול  

 לחזור לעבוד אצל המעסיק ולכן אינו דורש עבודה. 

בד לחל"ת, העובד אינו יכול לעבוד  כאשר המעסיק מוציא את העו  -חל"ת כפוי(  חל"ת ביוזמת המעסיק )
אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת הכפוי והוא יכול לעבוד במקום אחר )לרבות דרך לשכת התעסוקה(. חוקי  

 החירום קבעו תנאים מקדמיים לזכאות לדמי אבטלה בזמן חל"ת כפוי בשל משבר הקורונה. 

וגם עובדים שנמצאים בבידוד, אינם זכאים לדמי אבטלה,    מיוזמתםעובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום  
 כי לא פוטרו, לא הוצאו לחל"ת כפוי והם אינם דורשי עבודה. 

משרה משכורת/צמצום  יחסי    -  הפחתת  של  השעייה  או  עבודה  יחסי  ניתוק  מהווה  אינו  משרה  צמצום 
העבודה )כמו בחל"ת( והעובד אינו דורש עבודה, ולפיכך צמצום משרה אצל מעסיק ו/או עבודה במשכורת  

 נמוכה יותר אצל המעסיק, אינם מזכים בתשלום דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

פשרת לקבל דמי אבטלה נמוכים יותר עד שלילת דמי האבטלה  מא  -עבודה בזמן חל"ת אצל מעסיק אחר  
 לחלוטין. 

מובטל שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהייתה הצדקה לכך, אינו זכאי לדמי    -הפסקת עבודה מרצון  
 ימים ראשונים מיום הפסקת העבודה.  90אבטלה בעבור 

]סעיף   כלכלי  לסיוע  התכנית  חוק  לפי  אבטלה  הב2ד) 179תקופת  לחוק  הלאומי[  (  לדמי    -יטוח  הזכאות 
עד   הוארכה  בשל משבר הקורונה  של המובטלים  סוף  אבטלה  עד  להיום  )נכון  יוני  תום התקופה הקובעת 

     , ללא מגבלת ימי זכאות אישיים של המובטל, כולל גם לעובדים בחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק.(2021

או עד    30.6.2021ועד    1.3.2020התקופה שמיום    -הגדרת "התקופה הקובעת" בהתייחס לאורך התקופה  
ימים לאחר המועד שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה    30:  30.6.2021תאריך מוקדם יותר מיום  

והודעה על כך פורסמה ברשומות. נמסר    7.5%-כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ
אחר ששר האוצר הכריז ברשומות כי שיעור האבטלה ירד מתחת  ימים ל  30-מהביטוח הלאומי כי הכוונה ל

 . 7.5%-ל

התקופה הקובעת היא התקופה שבה כל ההטבות בתכנית לסיוע כלכלי יהיו בתוקף )יכולה להיות הפחתה  
 למובטלים שסיימו את ימי האבטלה לפי זכאותם האישית(.  10%בדמי האבטלה בשיעור של 

מועסקים החוד בתוספת מספר    -שי בתקופת הקורונה"  הגדרת "שיעור הבלתי  מועסקים  מספר הבלתי 
העובדים   )כמו  הקורונה  בנגיף  הקשורות  סיבות  בגלל  השבוע  כל  מעבודה  זמנית  הנעדרים  המועסקים 
שנמצאים בחל"ת כפוי(, מתוך כוח העבודה, לפי הפרסום החודשי בירחון סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית  

 לסטטיסטיקה. 
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ימי שלילה של דמי    90לעובד שמתפטר ללא סיבה מוצדקת יש    ככלל,  -  חר חופשת הלידהלאהתפטרות  
.  חלק מהעבודותבמקרים חריגים של ריבוי מעסיקים לאותו העובד, כשהעובד התפטר רק מ, למעט  אבטלה

במקום לשלול    המוסד לביטוח לאומי מפחית את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה  במקרים אלה
 . את כל דמי האבטלה

מ מוצדקת  בהתפטרות  של סיבה  שלילה  במשך    אין  אבטלה  מוצדקת  הימים  ה   90דמי  סיבה  ראשונים. 
ה מוחשית בתנאי העבודה, סיום חוזה העסקה, נסיבות במקום העבודה שלא  הרע   ,למשל  להתפטרות היא,

 מאפשרות להמשיך בעבודה ועוד.  

לאחר לידה אינה התפטרות מוצדקת,  מתחום אבטלה במוסד לביטוח לאומי נמסר כי, ככלל, התפטרות נשים  
והקורונה אינה מוכרת כסיבה להתפטרות מוצדקת, למעט שני מצבים מיוחדים שבגינם ניתן יהיה להכיר  

 בהתפטרות נשים לאחר לידה כהתפטרות מוצדקת בזמן משבר הקורונה: 

 
עובד בתקופה  ובתנאי שבן הזוג    9כאשר מבוטחת התפטרה בתקופה שבה לא היו מסגרות לילדים עד גיל   .1

הזו. ההכרה היא רק לתקופה שבה לא היו מסגרות. החל מהתאריך שהילדים חזרו למסגרות ועד סוף  
 אין זכאות לדמי אבטלה.  –הימים  90

 כאשר המבוטחת או בן משפחה המתגורר עמה מוגדרים כאוכלוסייה בסיכון.  .2

 

 מי לידה לאב  ד

במקום    ,לידה ולקבל דמי לידה בהתאם להכנסות שלויכול לצאת לחופשת    (או עובד עצמאיו/שכיר  )עובד  
המפורטים להלן בקצרה )נכון מאז תיקון  בתנאים   ,, אם הוא אינו עובד בתקופה הזובת הזוגדמי הלידה של  

 : (2017החוק בשנת 

שבעה ימי הזכאות    עם בת זוגו על חשבוןיחד  אב יכול לצאת לחופשת לידה לתקופה של שבעה ימים   -
י הזכאות האחרונים של  מופחתים מבת הזוג שבעה ימ   של בת הזוג, בתנאים שנקבעו בחוק.  האחרונים

שניהם   צבר תקופת אכשרה מלאה,  הם: האב  לחופשה המשותפת  הלידה בתשלום. התנאים  חופשת 
מצהירים שהסיבה להפסקת העבודה היא הטיפול בתינוק, האם זכאית לדמי לידה לתקופה מלאה או  

 חלקית וחישוב הבסיס לדמי הלידה יהיה לפי היום הקובע של בן הזוג. 

חייבת לחזור  . האם  ימים( מיום הלידה  42ת )שבועו  6לאחר  בחופשת הלידה  האם  ליף את  החאב יכול ל  -
חופשת הלידה    לעבוד בתקופה שבה האב נמצא בחופשת הלידה במקומה )האם מצהירה שחזרה לעבוד(.

  .המינימלית לאב היא שבעה ימים רצופים

  לחוק הביטוח הלאומי,   223תיקון    בן זוג של מבוטחת שמקבלת את דמי הלידה בשלש  חשוב להדגיש,
עוד   כל  לעבוד.  תחזור  היא  אם  רק  לאב,  לידה  דמי  אלה  בימים  ולקבל  אותה  להחליף  הזוג יכול    בת 

היא יכולה לטפל בתינוק והאב לא יקבל  ה לחזור אליו ולכן  אין לה מקום עבוד ממשיכה את החל"ת,  
 דמי לידה. 

 

 גמלה לשמירת היריון 

מעיסוקיה ובשל כך  לחלוטין  גמלה לשמירת היריון נועדה לפצות את המבוטחת )תושבת ישראל( שנעדרה  
את   המסכנים  העבודה,  אופי  מסויימים  בתנאים  או  רפואי,  מצב  בשל  ההיריון  בתקופת  הכנסתה  נפגעה 

   האישה או את העובר, כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.

 היום הקובע לעניין גמלה לשמירת היריון הוא היום הראשון לשמירת ההיריון.  

חודשים    6תקופת עבודה )או תקופות משלימות( של    יש לצבור כדי להיות זכאית לגמלה לשמירת היריון  
 חודשים שלפני היום הקובע.   14מתוך 

הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי בודק את המסמכים. הוא רשאי לבקש מסמכים נוספים וגם רשאי  
 לדחות את התביעה. 

  אך לא יותר מתקרה   לידה(,ה בתקופה שקדמה לשמירת ההיריון )כמו בדמי  כנס הגמלה משולמת לפי הה
 (. 2021-ו  2020שנים נכון ל)  ₪ ליום 297.17סכום של ב
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ככל שהעובדת מקבלת תשלום מגורם אחר בעד התקופה של שמירת ההיריון, כמו תשלום מקרן לביטוח או  
בשמירת היריון אמורה לבחור בין  שכירה  דמי מחלה, הביטוח הלאומי אינו משלם את הגמלה. לכן, עובדת  

 מי מחלה מהמעסיק לבין קבלת גמלה מהביטוח הלאומי. קבלת ד

 

 דמי לידה והורות 

על אובדן הכנסות    ת המבוטח או את המבוטחתכדי לפצות א  היא גמלה מחליפת הכנסה המשולמתדמי לידה  
)לרבות באימוץ,    םבמשלח יד  יםעוסק  םאינ  מבוטח או המבוטחתשבה ה  או ההורות  בתקופת חופשת הלידה

   .ת(באומנה ובפונדקאו

 223המצב טרום תיקון  -לעובדת שכירה והשלמת שכר הפסקת עבודה לעניין היום הקובע 

היום הקובע   הוא קיומו של  לידה  והבסיסי של דמי  הפסקת עבודה בהיריון שהסתיים    –התנאי הראשון 
לעניין היום הקובע ולעניין השלמת שכר    להלן הבהרות שהתקבלו מתחום אימהות בביטוח הלאומי  .בלידה

 :לחוק הביטוח הלאומי( 223)לפני תיקון  לעובדת שכירה שהכנסתה נפגעה בשל משבר הקורונה

לידה.   .1 לדמי  זכאית  אינה  להיריון,  שנכנסה  לפני  לעבוד  שהפסיקה  אישה  דעת  ככלל,  חוות  לפי 
בביטוח הלאומי, בכדי לא להיכנס לשאלות הקשורות לתחילת ההיריון, נעשית ספירה של עד   משפטית

  חודשים מיום הפסקת העבודה ליום הלידה ייקבע שיש יום  10חודשים )מיום ליום(, וככל שלא חלפו    10
 קובע. 

 יש לה יום קובע.  - 14.1.2020ותלד עד  15.3.2020כלומר, מי שהפסיקה לעבוד, למשל, ביום 
 

  10עובדת כאמור שהפסיקה לעבוד ולא חזרה לעבוד אפילו לתקופה קצרה )כפי שמוסבר להלן(, במשך   .2
   יש לה יום קובע לזכאות לדמי לידה. -חודשים מיום הפסקת העבודה 

 
חודשים, אין לה יום קובע והיא מאבדת את זכאותה    10בתקופה רצופה שעולה על  בהפסקת עבודה   .3

 . לדמי הלידה
 

להגדרת היום הקובע   .4 עונה  ובהמשך החל"ת, אינה  להיריון בחודשיים הראשונים של החל"ת,  כניסה 
 בחוק. 

 
מאבדת .5 שאף    העובדת  כיוון  זאת,  הלידה.  חופשת  בתקופת  אבטלה  לדמי  הזכאות  את  גם  החוק  לפי 

, ולכן  עסיק אינו רשאי להעסיק עובדת שנמצאת בתקופת חופשת הלידה )חל"ד( לפי חוק עבודת נשיםמ
 . לחוק הביטוח הלאומי 163מובטלת לפי ההגדרה בסעיף כ  היא אינה מוגדרת

 
 תקנות האימהות לעניין השלמות שכר חלות על מי שנפגעה הכנסתה בשל הקורונה.  .6

 
  לעבוד לפני הלידה, אפילו לזמן קצר, יש לה יום קובע. דמי האבטלה מי שמקבלת דמי אבטלה וחזרה   .7

אכשרה.  שקיבלה לתקופת  לחל"ת   נחשבים  שקדמה  התקופה  לפי  יחושבו  הלידה  דמי  כזה  במקרה 
 . תקנות ההשלמה יחולו עליה  דמי הלידה או גמלה לשמירת היריון,לעניין חישוב  .הקורונה

 
יחסי העבודה מוטל בספק, בודקים במוסד לביטוח לאומי את  כאשר יש קרבה משפחתית או אם קיום   .8

 תקופת העבודה הקצרה בקפדנות יתר. 
 

לתקופה מסויימת    2020לעובדת שנמצאת בחודשים ראשונים של היריון, הוצאה לחל"ת החל ממרץ   .9
על דמי הלידה של העובדת יחילו את   - ופוטרה ולא עובדת עד הלידה  לעבוד וקיבלה דמי אבטלה, חזרה

 כללי ההשלמה. 
 

גמלאות מחליפות שכר כמו דמי לידה, דמי פגיעה וגמלה לשמירת היריון, כן נותנות יום קובע, במקרים   .10
 מסויימים, כפוף לפסיקה.  

היום האחרון של תשלום דמי הלידה    -במהלך חופשת לידה בתשלום   להלן דוגמה: אישה החלה היריון
דמי    לידה גם אם לא תחזור לעבוד עד הלידה הבאה. יהיה היום הקובע ללידה הבאה. היא תקבל דמי  

  הלידה בלידה הנוכחית יחושבו על בסיס דמי הלידה הקודמים.
מתחשבים בה    -יש יום קובע חדש, אולם, אם המשכורת שלה נפגעה בגלל הקורונה    -אם חזרה לעבוד  

לדמי הלידה לפי  לא מקטינים את הבסיס    -לפי כללי השלמת השכר באימהות. אם קיבלה דמי אבטלה  
 דמי האבטלה. 
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 מושגי יסוד בגמלאות דמי לידה והורות

היום הקובע הוא היום שבו הפסיקה העובדת את עבודתה בהיותה בהיריון, כשמתקיימים    -  היום הקובע
   התנאים שבגינם היא זכאית לדמי לידה.

, אם מתקיימים בה התנאים  לאחרונהלעבוד  המבוטחת  הוא היום שבו הפסיקה    223היום הקובע לפי תיקון  
 שבסעיף:  

 ועד תום התקופה הקובעת.  1.8.2020היא ילדה בתקופה מיום  .1
 . 223לפי החוק טרום תיקון  היא אינה זכאית לדמי לידה משום שאין לה יום קובע .2
 בתכוף לפני יום הלידה. היא הייתה זכאית לדמי אבטלה  .3

שמיום   התקופה  במהלך  שילדה  אישה  בחוק,  התיקון  בעקבות  הלאומי,  הביטוח  באתר  לפרסום  בהתאם 
 והייתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה, תהה זכאית לדמי לידה.   30.6.2021ועד יום   1.8.2020

תקופת האכשרה מבוססת על   ,לחוק הביטוח הלאומי 50סעיף לפי  - תקופת האכשרה לזכאות לדמי הלידה
 . )נקבעו הוראות משלימות לפי הפסיקה( חודשי עבודה כשכירה או כעובדת עצמאית

)ב( לחוק הביטוח הלאומי מוסיף תקופות שקדמו ליום הקובע כתקופות אכשרה שבעדן שולמו דמי  50סעיף 
מיוחדים, דמי תאונה, גמלה לשמירת  ביטוח, כדלקמן: דמי פגיעה, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי הסתגלות  

 , תגמולי מילואים, חודשיים ראשונים בחופשה ללא תשלום ועוד.100%היריון, קצבת נכות מעבודה בדרגת 

  3.7.2019בית הדין האזורי לעבודה דחה ביום    -פסק דין בעניין השלמת תקופת אכשרה לעובדת עצמאית  
)ב"ל   ( לתשלום דמי לידה בגין הכנסותיה כעצמאית  8766-12-17את תביעתה של כרמית שמואל אלקיים 

כיוון שלטעמו של בית הדין, לא ניתן להתחשב בתקופת דמי אבטלה לצבירת תקופת אכשרה, לעניין דמי  
יש קשר בין תשלום דמי אבטלה לבין הניסיון למצוא עבודה כשכירה ולכן תקופת האבטלה    לידה לעצמאית.

 לידה רק ביחס לדמי הלידה כעובדת שכירה. מצטרפת לתקופת האכשרה לקבלת דמי 

חודשים    10של    (ופות משלימותמי שצברה תקופת עבודה )או תק   –לידה רגילה  ב  -  תקופת דמי לידה בתשלום
 שבועות.   15תקבל גמלה מלאה של    –(  ודשיםח  22מתוך    ודשיםח  15חודשים שלפני היום הקובע )או    14מתוך  

 . שבועות 8זכאית לגמלה חלקית של   –חודשים שלפני היום הקובע  14חודשים כנ"ל מתוך  6מי שצברה רק 

מים או יותר בלידה אחת,  מי שילדה תאו  –שבועות    15-תקופות ארוכות יותר מ ם ל זכאות לדמי לידה בתשלו
   או שהיא או התינוק אושפזו בזמן חופשת הלידה, תקבל בתנאים שנקבעו תשלום לתקופה ארוכה יותר.

והורה במשפחת אומנה(  תשלום ליולדת חלף דמי אבטלה   במסגרת    -)לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד 
כי    223תיקון   נקבע  הלאומי,  הביטוח  מיום  לחוק  בתקופה  שילדה  התקופה    1.3.2020מבוטחת  תום  ועד 

שבועות    15והייתה זכאית לדמי אבטלה בתכוף לפני יום הלידה, תהיה זכאית בתקופה שעד תום    , הקובעת
אילולא ילדה )אלא אם היא מקבלת    השווה לדמי האבטלה שהיו משולמים להבשיעור  מיום הלידה, לתשלום  

   דמי לידה(. בתקופה הזאת 

וקיבלה    30.6.2021ועד    1.3.2020ום  על פי הפרסום באתר הביטוח הלאומי, אישה שילדה במהלך התקופה מי
דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת  

 אכשרה חלקית, תקבל תשלום באופן הבא: 

 שבועות לאחר הלידה.  15תקבל תשלום מיוחד עבור  –מי שלא צברה תקופת אכשרה  .1

שבועות    7שבועות ותשלום מיוחד עבור    8תקבל דמי לידה עבור    –  מי שצברה תקופת אכשרה חלקית  .2
 לאחר הלידה. 

 סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא הייתה יולדת.

  ולמה תקופה בעדה שהביטוח הלאומי,  לפי חוק    -  שמירת היריון כתקופת אכשרה לדמי הלידה באותו היריון
 . ריון תובא במניין חודשי הכיסוי לדמי לידה בתנאי שקדמה ליום הקובעיגמלה לשמירת ה 

בעקבות פסיקה, הביטוח הלאומי משלים תקופות אכשרה בשל שמירת היריון  נמסר מהביטוח הלאומי כי  
, ההשלמה נעשית רק  בו זמנית  מי שהיא עובדת שכירה וגם עובדת עצמאיתל  אף שלא קדמו ליום הקובע. 

  ובדת שכירה, זאת מכיוון שהחוק קובע זאת באופן מפורש.כע

הע שכר  הרגיל בוחישוב  בסעיף    -  דה  הרגיל  העבודה  שכר  חישוב  לעניין  השנה  תקנות    54רבע  לפי  לחוק 
 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.   1-, הוא רבע השנה שקדם ל1954-הביטוח הלאומי )אימהות(, תשי"ד
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המוסד לביטוח לאומי קבע בהוראות שלו שחודש הלידה נכלל בבסיס    -   לת חודש הלידה בבסיס הגמלההכל
החישוב של דמי הלידה רק כשהוא חודש מלא )הלידה בסוף החודש(. בית הדין בחן את הסוגייה כמה פעמים  
ותמך בהחלטת הביטוח הלאומי שלא לכלול את חודש הלידה בבסיס החישוב כשהוא חודש חלקי. פסק דין  

 (.37712-11-13) 29.9.2016( ופסק דין ביליצר חוה מיום  36767-09-14)ב"ל  11.4.2016 מלכה מיכאל מיום
 

בלידה שאירעה  לחוק הביטוח הלאומי קובע    183תיקון מספר    -  דמי לידה לעובדת שכירהחישוב הבסיס ל
כי הבסיס לדמי הלידה של עובדת שכירה יהיה הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת  ואילך,    1.3.2017מיום  

.  , לפי הגבוה180- , או בששת החודשים שקדמו ליום הקובע ב90- המבוטחת ברבע השנה שקדם ליום הקובע ב
 .  החישוב הוא לפי הכנסה יומית ממוצעת הגבוהה מבין שתי החלופות

 . 9.2.2017מיום  1456הבהרות נוספות בחוזר הביטוח הלאומי מספר  
 

הקובע אינו משקף את המשכורת הרגילה שלה, יכולה להמציא  עובדת שכירה שהכנסתה ברבעון שקדם ליום  
הוראות שפרסם  לפי  ו תקנותלביטוח הלאומי אישורים ולהגדיל את הבסיס לדמי הלידה, בתנאים שנקבעו ב

   המוסד לביטוח לאומי.

חוזר  שתי  להלן   מתוך  שכר  השלמת  מספר    1456אפשרויות  בחוזר  גם  קיים  נוסף  מיום    1453)מידע 
18.5.2016): 

 חישוב לפי רבע השנה שקדם למועד הירידה בשכר.  .1
לחישוב   .2 הבסיס  חודשי  ששת  במהלך  בעובדת  תלויה  שאינה  מסיבה  מהעבודה  היעדרות  ימי  השלמת 

 הגמלה.  

 הן: חל"ת מאושר, חופשת קיץ, מחלת בן משפחה ועוד.   להשלמת שכר  סיבות נפוצות

תקנות   כי  הלאומי  מהביטוח  בשל  נמסר  הכנסתה  שנפגעה  מי  על  חלות  שכר  השלמות  לעניין  האימהות 
עד הלידה    וחזרה לעבוד  דמי אבטלה  קיבלהש  לדוגמה, עובדת בחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה,  הקורונה.

  יחושבו לפי התקופה שקדמה לחל"ת הקורונהאו הגמלה לשמירת היריון  דמי הלידה    או שמירת ההיריון,
 תקנות ההשלמה.  יחולוו

ל הזכאות  לידה תאריך  של    -  דמי  העבודה  להפסקת  הראשון  ביום  מתחיל  הלידה  לדמי  הזכאות  תאריך 
שלפני יום הלידה המשוער )לפי אישור מהרופא המטפל( למי שזכאית לדמי    ימים  53-היולדת, אך לא קודם ל

 שבועות ויותר.   15לידה של  

אלא אם המעסיק מגיש זאת    ,תביעה לדמי לידה  חייבת להגישעובדת שכירה    -  קבלת דמי הלידה בפועל
אוטומטי,    )אם לא קיבלה גמלה באופן   בעבורה. עובדת עצמאית אמורה לקבל את הגמלה באופן אוטומטי

 . הזכאות שלה כפופה לכללי השיהוי(

מי שמקבלת גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי ברציפות עד הלידה וילדה בבית חולים בישראל, דמי  
 הלידה משולמים לה אוטומטית לאחר שבית החולים מעביר את הפרטים על הלידה לביטוח הלאומי. 

תביעה   חליף הגשתהתשלום האוטומטי שקיבלה כעצמאית אינו מעצמאית, עובדת שהיא גם  שכירהעובדת 
 להגיש תביעה.  עליהלגמלה עבור ההכנסות שלה כעובדת שכירה ו 

המעסיק ידי  על  תביעה  העובדות    -   הגשת  בעבור  לידה  דמי  לתשלום  תביעות  להגיש  רשאים  מעסיקים 
באמצעות לשכת השירות. חשוב לציין שרק חלק מלשכות השירות ומבתי התוכנה ערוכים לכך בשלב זה.  

 במגזר הציבורי חלק מהעובדות מקבלות כבר את דמי הלידה בשיטה הזו.  

בחודשים שלפני היום הקובע אינה משקפת את  לעדכן את המוסד לביטוח לאומי כאשר ההכנסה    יש לזכור
לצורך    [30/09/2015מיום    (7262-12-12)כמתבקש בפסק דין בעניינה של דר' מיכל ברוורמן  ]ההכנסה הרגילה  

 . מיצוי זכויות מירבי

לידה דמי  שכירה  הפרשי  נוסף,    -  לעובדת  שכר  קיבלה  אם  גמלה  להפרשי  תביעה  מגישה  שכירה  עובדת 
   חודשים מיום תשלום הבונוס(.   12עד    יש להגיש את התביעה להפרשיםלדוגמה בונוסים, לאחר היום הקובע ) 

יש חשיבות גדולה לתביעה להפרשי גמלה כי המידע שמגיע לביטוח הלאומי כולל משכורות עד מועד הגשת  
 סף או הפרשי שכר שהתקבלו מאוחר יותר, אינם ידועים בשלב זה למוסד לביטוח לאומי. התביעה. שכר נו 
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חודשי  ה נשים  חל"תשלמת  עבודת  חוק  ביום    -  לפי  פלס  טלי  בעניין  דין  בפסק  קבע  הארצי  הדין  בית 
שבועות שבהם    15( כי חודשי חופשת הלידה ללא תשלום, בתקופה שלאחר  5280-04-15)עב"ל    23.2.2016

שאינה  שבועות לפי חוק עבודת נשים, יראו בהם תקופת היעדרות מסיבה    26מגיע תשלום דמי לידה ועד  
 חישוב דמי הלידה לפי דמי הלידה הקודמים.   בוצעתלוייה במבוטחת. במצב של לידה עוקבת, י

 
כאשר שכר העובדת עלה בצורה ניכרת לפני הלידה בלי שהיה  על פי הפסיקה,    - שכר לפני הלידה  הגדלת  

בדיווח אמיתי או   בוחן אם מדובר  שמדובר בפיקציה,  שינוי בתפקיד או בהיקף העבודה, פקיד התביעות 
 (. 22.11.2018מיום  58248-02-16, ב"ל לדוגמהובמיוחד אם מדובר בעבודה של קרובי משפחה ) 

בכל תביעה    -  תביעה של בעל שליטה, או של קרוב משפחה של המעסיק, או קרוב משפחה של בעל השליטה 
לעבודה המשפחתית.  למלא הצהרה שכוללת מידע שקשור    משפחה   מקרוביבעלי שליטה ו לגמלה יש דרישה מ

 כך יכול פקיד הגמלאות להחליט אם עליו לבקש מסמכים ומידע נוספים )או לשלוח חקירה(. 

לעניין בני זוג מאותו המין,  מוסד לביטוח לאומי  קבע ה  2009בשנת    -  בני זוג חד מיניים בהליך פונדקאות
   מעמדו של הורה ביולוגי יושווה להורה מאמץ.ש

( לשלם לכל אחד  19745-05-15ביטל בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי )עב"ל    31.3.2016ביום  
מההורים גמלאות דמי לידה והורות בנפרד וקבע כי כשמדובר בהיריון אחד ובלידה אחת, יש לשלם גמלה  

אשפוז אחד,    אחת כפי שנהוג בתא משפחתי מסורתי. "סיכומו של דבר, למשיב ובן זוגו הגיע תשלום מענק
 מענק לידה אחד מוגדל משמדובר בלידת תאומים, ודמי לידה רק לאחד מהם...". 

תביעה לגמלה או לתוספת גמלה  ככלל, קיימת חובת הגשת תביעה לגמלה.    -  חובת הגשת תביעה והתיישנות
 חודשים מיום קרות אירוע, או מיום העילה.    12יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תוך 

 
חודשים שקדמו    12שהוגשה באיחור לא תשולם בעד תקופה רטרואקטיבית שעולה על  ת כסף  גמל תביעה ל

 לימות.  . להשלמת פרטים נקבעו הוראות מש , למעט במקרים חריגיםלחודש הגשת התביעה

  12אי הגשת תביעה לדמי לידה כפופה לכללי השיהוי. כלומר, יש להגיש את התביעה לדמי הלידה בתוך  
)לפי פרסום של המוסד לביטוח לאומי מועד העילה לעניין השיהוי הוא יום הלידה    חודשים ממועד הלידה

 ולא יום הזכאות הראשון(. 

הביטוח הלאומי קבע קריטריונים לתשלום גמלאות כאשר קיימת זכאות ליותר מגמלה    חוק  -  כפל גמלאות
ל פי חוק הביטוח הלאומי,  אחת עקב מאורע אחד, או עקב פרק זמן אחד. מי שזכאי בו זמנית לשתי גמלאות ע

 לדוגמה, דמי לידה הם כפל עם דמי אבטלה. חייב לבחור באחת מהן, על פי שיקוליו. 

 
 עובדת עצמאית סוגיות מיוחדות ל

 
    עובדת עצמאיתל וגמלה לשמירת היריון חישוב הבסיס לדמי לידה

הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת  לחוק הביטוח הלאומי, הבסיס לחישוב דמי הלידה ליום הוא    54לפי סעיף  
הנוחות,  )  או המבוטח  המבוטחת  לשם  עצ/מבוטחתלהלן  ליום הקובע,  (מאיתעובדת  השנה שקדם  ברבע   ,

( לחוק מגדיר את ההכנסה בעובדת  2)ב()54)ב( לחוק מגדיר "הכנסה" לעניין הסעיף. סעיף 54בתשעים. סעיף 
 עצמאית. 

לעניין חישוב דמי הלידה   בחוק    176לפני תיקון מספר    גמלה לשמירת היריוןוהכנסת העובדת העצמאית 
טוח הלאומי הייתה ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה שקדם ליום הקובע  הבי

 )להלן: "השנה הקובעת"(. 

לחוק, מחושבים דמי הלידה וגמלה לשמירת היריון של "עובדת עצמאית" שהיום    176על פי תיקון מספר  
ה יותר שבין השומה של השנה  ואילך, לפי בסיס ההכנסה בשומה הגבוה  27.4.2016הקובע שלה בתאריך  

 הקובעת לבין השנה שקדמה לה.  

ועד תום    1.8.2020לחוק הביטוח הלאומי, לעניין עובדת עצמאית שילדה בתקופה שמיום    223על פי תיקון  
גם ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח    ( לחוק 2)ב()54בסעיף    תובא בחשבון  –התקופה הקובעת  

 לפי הגבוה.    ,2019בעד רבע שנה בשנת  

בלידות  יחושבו  שהכנסתם נפגעה בשל הקורונה,    ת ועצמאישל עצמאי וההורות  קבע שדמי הלידה  התיקון  
או   2020, או בתקופה המקבילה של שנת 2021קדם ללידה בשנת לפי ההכנסה ברבעון ש 2021ואר עד יוני מינ

   , כגבוה מביניהם.2019בתקופה המקבילה של שנת  
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ה עליה  וחל  2021את חודש ינואר  כבסיס  כוללת    2021יום האחרון של חודש ינואר  יש לשים לב, שרק לידה ב
הבסיס לדמי הלידה הוא הרבעון שקדם, כלומר, החודשים אוקטובר    30.1.2021ד יום  עבלידה  עה.  הוראת הש
 . 2019או התקופה המקבילה בשנת   2020עד דצמבר 

 
ר האינטרנט שלו כדלקמן: עובדת עצמאית שילדה במהלך  תלגבי ביצוע החישוב פרסם הביטוח הלאומי בא

יחושבו דמי הלידה שלה בהתבסס על שכרה לפי השומה של    –  30.6.2021ועד יום    1.1.2021התקופה מיום  
 הגבוה מביניהם.  – 2021או המקדמות של שנת  2020, או השומה של שנת 2019שנת 

 
, או בשומת  2021  חודשים ינואר עד מרץהכנסות בהדמי הלידה  יובאו בחשבון    15.4.2021למשל, בלידה ביום  

ניהם. לפנים משורת הדין, הביטוח הלאומי יערוך את החישוב המיטיב כבר  כגבוה מבי,  2019או בשומת    2020
 (. 12.3.2021)אך לא לפני  בשלב המקדמות

 
חישוב הבסיס לדמי הלידה ולגמלה לשמירת היריון של העובדת העצמאית בשנה הקובעת מביא בחשבון רק  

  15חופשת לידה מלאה )ב יולדת  מהלכה הייתה  לדוגמה, שנה שב  את מספר החודשים שבהם עבדה היולדת. 
  חודשים המבוטחת במעמד של עובדת שכירה  4)במשך    שבועות(, נחשבת לשנה של שמונה חודשים בלבד

. במקרה כזה, חישוב הבסיס בשנה שקדמה לשנה הקובעת מביא  (עובדת עצמאיתכ ות מ ואינה משלמת מקד
  .פת העיסוק העצמאי בכל השנה()או את כל תקו בחשבון את כל השנה

 
בנושא שינוי באופן חישוב גמלת אימהות לעובדת עצמאית בעקבות התיקון    1452חוזר מספר  מידע נוסף ב

 לחוק. 
 

עובדת עצמאית הרשומה כחוק במוסד לביטוח לאומי, מקבלת בדרך כלל את דמי הלידה באופן    -שיהוי  
אוטומטי, ללא צורך בהגשת תביעה. ואולם, עצמאית שלא קיבלה הודעה על זכאותה לדמי הלידה בתוך  

 כחודש ממועד הלידה, תגיש תביעה לדמי לידה כבעבר, כדי למנוע טענת שיהוי. 

המוסד לביטוח לאומי עורך חישוב משולב של הפרשי שומה והפרשי    2016החל מאפריל    - חישוב משולב  
 .  25.5.2016גמלאות אימהות בעקבות קבלת שומה של עובדת עצמאית כפי שפורסם בחוזר מיום  

 

 ולדמי לידה בו זמנית  זכאות למענקים ממס הכנסה התנאים שבהם יש 

גם דמי לידה  לידה שלה עמד על כך שעצמאית תקבל בזמן חופשת הכנסת של ה  יו"ר ועדת העבודה והרווחה
 את מענקי הקורונה שמגיעים לה )מענק סיוע לעצמאית וגם מענקי הוצאות(. וגם 

תוקנה לא  הכנסה  מס  פקודת  לידה    בפועל,  דמי  לקבל  יכולה  עצמאית  שבהם  לתנאים  לב  לשים  יש  ולכן 
 וני הבסיס כדלקמן:בשל נת  ומענקים בו זמנית 

עובדת .1 אינה  שהיא  בתקופה  רק  לידה  דמי  מקבלת  בתינוק  עצמאית  העסק  ומטפלת  אך  יכול  שלה  , 
   .קבל הכנסותיכולה ל   יאעול והלהמשיך לפ

 . , בהתאם לכללים שבחוקמענקים רק לעסק שנפגע בשל משבר הקורונהמס הכנסה משלם  .2

 ובהר מרשות המסים כדלקמן:ה

אלא בשל    במחזורים אינה עקב נגיף הקורונההירידה  ,  בלבד  העצמאית  עבודתהעסק מבוסס על  ככל ש .1
 .תקופת חופשת הלידה בתשלום )החל"ד(עבור  בלמענקים  אינה זכאית עצמאיתה  - חופשת הלידה

בשל    לפי הכללים הרגילים  הכנסותה ב ויש יריד   , אחרים  של העצמאית ממשיך לפעול על ידי   אם העסק  .2
 תקבל גם דמי לידה וגם מענקים, לפי החוק. היא  -  משבר הקורונה

 

 תחזוקה ושימור העסק בתקופת חופשת לידה והורות

היולדת וגם  ו   ק,שהות בבית עם התינוככלל, תכלית דמי הלידה היא ל  -  עבודה בזמן חופשת לידה והורות
כלומר, אין מניעה להרוויח כסף, אך המטרה היא לא    בעלה שלוקח חופשת לידה, לא יעבדו בזמן החופשה.

   .לעבוד
 

כאשר העצמאי או העצמאית חייבים לבצע פעולות הכרחיות בזמן חופשת הלידה לצורך תחזוקה ושימור  
 הלאומי ולבקש אישור מראש. העסק, עליהם לפנות למוסד לביטוח 
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חלים עליהם דיני העבודה שאוסרים על מעסיק להעסיק את    בחברה שבבעלותם,   הם שכיריםש שליטה  בעלי  
 העובד בזמן חופשת הלידה, אך ככל שיש פעולות הכרחיות דינן לעניין תשלום דמי הלידה כדין עצמאים.

 
לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח  חשוב לציין כי בהתאם לפסיקה, בתקופה שבה מבוטחת זכאית  

לאומי היא אינה רשאית לעבוד )גם אם העבודה היא לצורך שמירה על העסק( וככל שהיא תעבוד בתקופה  
 . הגמלה תישלל -הזאת 

 
חופשת   בזמן  בעסק  הכרחיות  פעולות  לעשות  שחייבות  שליטה  ובעלות  עצמאיות  של  רבות  שאלות  לאור 

 :  2.12.2019תקבלה הבהרה מהמוסד לביטוח לאומי ביום  הלידה במטרה לשמור על העסק, ה
 
הלידה" דמי  נדרשים    תכלית  האב  או  האם  בה  בתקופה  הרגילה,  ההכנסה  בשיעור  כספי  פיצוי  מתן  היא 

עם זאת, לעיתים קיים צורך אצל עצמאים במהלך    להפסיק את עבודתם ולשהות בבית לשם הטיפול בילד.
 ם תחזוקה ושימור העסק. תקופה זו, לבצע פעולות הכרחיות לש

  
 אנו לא מעניקים אישור גורף ולא קיים כלל אחיד לגבי כלל המבקשות והמבקשים. 

 
על עצמאית או עצמאי החייבים לעבוד ולבצע פעולות הכרחיות בעסק במהלך תקופת לידה והורות )חופשת  

ק. בפניה יש לפרט את  לידה(, לפנות לסניף שלהם באופן מסודר ולציין מה העבודה ההכרחית לקיום העס 
 . היקף השעות או הימים הנדרשים לכך ביחס למשרתם הרגילה

 
 . "כל מקרה נבחן באופן פרטני ועל פי רוב ניתן אישור לבקשה

 
אפריל    381טופס   מחודש  ותחזוק2020)החל  לשימור  לבקשה  נועד  לידה    (  חופשת  תקופת  במהלך  העסק 

והורות לעצמאית. כל עצמאית אמורה לקבל את הטופס יחד עם ההודעה על דמי הלידה. הטופס נמצא באתר  
 הביטוח הלאומי. 

 
הפעולות   ואת  הלידה  לפני  רגיל  עבודה  יום  במהלך  המטלות/העיסוקים  את  לפרט  מתבקשת  היולדת 

כמה זמן נדרש לבצע את    -למשל, אם יש עובדת מחליפה  ההכרחיות לשימור העסק בזמן חופשת הלידה.  
 הפעולות ההכרחיות. 

 
השבועות הראשונים שאחרי הלידה היולדת אמורה לטפל בתינוק )משכב לידה( ולכן מומלץ לדחות    6במשך  

 את הפעולות ההכרחיות לשימור העסק להמשך חופשת הלידה. 
 

על פי הלכת פזית סאייג אבוקסיס בבית הדין הארצי לעבודה, נקבע שעבודה    -   עבודה בזמן שמירת היריון
מלא באופן  היריון  לשמירת  זכאות  שוללת  וככל    חלקית  העסק(  על  שמירה  לצורך  היא  העבודה  אם  )גם 

 הגמלה תישלל.  - תעבוד בתקופה הזאת  מבוטחתשה
 

בית הדין האזורי    -  של דמי לידהפסק דין בעניין שלילה מלאה של גמלה לשמירת היריון ושלילה חלקית  
ביום   קיבל  )ב"ל  8.1.2019לעבודה  גיא  כרמית  של  תביעתה  את  חלקי  תישלל  21072-01-16  באופן  לפיה   )

והיא תחזיר למוסד לביטוח לאומי רק מחצית מדמי   רטרואקטיבית כל הגמלה לשמירת היריון שקיבלה 
 הלידה )ולא את כל דמי הלידה(. 

 
השלילה נובעת מעבודה חלקית בתקופה שבה הייתה בשמירת היריון ובחופשת הלידה והדבר נודע למוסד  

בית הדין קובע שאין מקום לשלול באופן    בעבודה מהבית בעסק משפחתי(.  לביטוח לאומי בדיעבד )מדובר
גורף את דמי הלידה. המבוטחת ביצעה עבודה חלקית בהיקף שלא ניתן להגדירו כמזערי, ולכן יישללו רק  

 מדמי הלידה.  50%
 קית.הגמלה לשמירת היריון תישלל במלואה כיוון שיש הלכה שיפוטית השוללת את הזכאות גם בעבודה חל

 חובת רישום עובד עצמאי ותשלום דמי הביטוח לעניין מיצוי זכויות לגמלאות  
מותנית   העצמאית  של  בסעיף    בתשלוםהגמלה  כמפורט  עצמאית  כעובדת  ביטוח  הביטוח    50דמי  לחוק 

לאור זאת על עובדת עצמאית להסדיר את מעמדה הביטוחי במוסד    הלידה או שמירת ההיריון.   לפניהלאומי,  
 שמירת ההיריון.  לפני עוד לפני הלידה או  )כולל חובות עבר( לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח

מומלץ שכל עצמאית בהיריון תבדוק מהו סיווגה הביטוחי במוסד    –כיוון ששמירת היריון אינה מתוכננת  
, יש לבחון  )או שעדיין לא נרשמה(  שומה כמי שאינה עונה להגדרת עובדת עצמאיתלביטוח לאומי. אם היא ר

ולשלם מיד את דמי הביטוח,    להתאים את הסיווג הביטוחי בהתאם,  את סכום ההכנסה ואת מספר השעות
 .  גם אם הוא בחיוב עתידי
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(  1440)חוזר גל"ש/ 1457חוזר ביטוח/ 28.5.2018הביטוח הלאומי פרסם ביום  -  שינוי עיסוק עצמאי בדיעבד
מעובד עצמאי שעונה להגדרה למי שאינו  בדיעבד  שינוי עיסוק  כן  ו  ,בנושא סגירת עיסוק עובד עצמאי בדיעבד

מעצמאי שאינו עונה להגדרה לעובד עצמאי שעונה להגדרה, ופרסם עדכון לחוזר בחודש מאי  עונה להגדרה ו
   שכולל הבהרות בדבר מצבים חריגים. 2019

עיסוק רטרואקטיבי מעצמאי שלא עונה להגדרה לעובד עצמאי בשנה שקדמה  כל שינוי  ,  1457על פי חוזר  
המצאת   מחייב  השוטפת,  לשנה  שקדמה  בשנה  עצמאי  עובד  עיסוק  לפתיחת  בקשה  או  השוטפת,  לשנה 

 מסמכים והוכחות למוסד לביטוח לאומי. 

שנועד    27.5.2019ביום    1468המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביטוח מספר    -   דמי הביטוח חובת תשלום  
 להסביר למבוטחים שעוסקים במשלח ידם כעצמאים כדלקמן: 

זכויות   .1 למיצוי  להגדרה"  העונה  עצמאי  "עובד  של  לאומי  לביטוח  במוסד  לרישום  גדולה  חשיבות  יש 
 רת היריון(. לגמלאות אימהות )דמי לידה והורות וגמלה לשמי

יש חשיבות גדולה גם לתשלום דמי הביטוח ללא דיחוי לגמלאות אימהות. כאשר עצמאי נרשם בעיסוק   .2
יום ממועד   60של "עובד עצמאי שעונה להגדרה" בדיעבד, הוא מקבל דרישת תשלום לתאריך עתידי של  

ירת היריון, יש  לעניין זכאות לגמלאות אימהות כמו דמי לידה והורות וגמלה לשמהוצאת הדרישה.  
 חשיבות לתשלום דמי ביטוח לפני הלידה/שמירת היריון, גם אם מועד החיוב העתידי טרם הגיע.

"עובדת   הגדרת  על  עונה  היא  אם  עצמאית"  כ"עובדת  בהיריון  מבוטחת  מעמד  לעדכון  רבה  חשיבות  יש 
 היריון או הלידה.  שמירת ההיום הקובע להרישום ובעיקר חובת התשלום חייבים להתבצע לפני  :עצמאית"

הדבר נכון גם לכל מי שבכוונתו לתבוע דמי לידה והורות, לרבות בן הזוג שמתכוון לצאת לחופשת לידה  
 ולתבוע דמי לידה, להורה מאמץ, להורה מיועד ולמשפחות אומנה.

תשלומים,   זקיפת  סדר  בשל  הקובע,  היום  לפני  ביטוח  דמי  של  חוב  יש  אם  כי  לזכור  התשלומים  חשוב 
 המאוחרים מכסים את החוב הישן, ולכן החוב מיוחס לתקופה שלפני הלידה. 

לכל לקוח חדש שפותח תיק עצמאי במס הכנסה ובמס ערך מוסף   1468מומלץ למסור את חוזר   - למייצגים 
ומבקש לחכות עם ההודעה למוסד לביטוח לאומי על פתיחת העיסוק, או שהוא מבקש להירשם בעיסוק של  

 י שאינו עונה להגדרה"."עצמא

עצמאיות  יש לזכור שנשים    -  הגדלת מקדמות למי שבכוונתו לתבוע גמלה לשמירת היריון ודמי לידה והורות
החייבות דמי ביטוח או המגדילות מקדמות, חייבות לשלם את הפרשי דמי הביטוח ואת המקדמות    ,בהיריון

עוד לפני הלידה או לפני שמירת ההיריון והדבר נכון גם לכל מי שבכוונתו לתבוע דמי לידה )היולדת, בן הזוג  
אומנ ומשפחות  מיועד  הורה  מאמץ,  הורה  זוגו,  בת  במקום  לידה  לחופשת  לצאת  כדי  שמתכוון  זאת  ה(. 

 לחוק הביטוח הלאומי.    50שהגמלה לא תישלל, בחלקה או במלואה, עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף  
במקרים שבהם נשללה הזכאות לדמי לידה או לגמלה לשמירת היריון ממבוטחת רק בשל הגדלת מקדמות  

הגמלה תשולם לפי ההכנסה  בשנה השוטפת שלא שולמה בזמן, יש לפנות לסניף. בהתאם להסכמת הסניף,  
הגדלת   את  יבטל  הסניף  התחשבנות.  ממילא  תיערך  השומה,  קליטת  ובעת  הראשון  בשלב  המקורית 
מחופשת   חוזרת  שהמבוטחת  לאחר  מיד  המקדמות  את  להגדיל  לזכור  יש  כזה  במקרה  ולכן,  המקדמות 

 הלידה. 

של אי רישום כעובד עצמאי,  בעת שלילת גמלה בשל פיגור בתשלום דמי ביטוח או ב  -  הענקה מטעמי צדק
,  אפשר להגיש תביעה להענקה מטעמי צדק. המוסד לביטוח לאומי עורך מבחן הכנסות למבקשי ההענקה

 .  למעט חריגים

טענה כי פיגור בתשלום דמי ביטוח או אי רישום כחוק, נגרמו בשל הטעיה או מחדל של רואה חשבון, מנהל  
נדחתה בבית הדין הארצי לעבודה, ונקבע כי    - מטעמו של מבקש ההענקה  חשבונות, יועץ מס או עורך דין  

 חלה אחריות של התובע על שלוחו. 

( לקבלת דמי  1632-10-13גרין )עב"ל  - דחה בית הדין הארצי את ערעורה של עו"ד עופרה לוי  20.5.2015ביום  
 מטעמי צדק.  לידה כעצמאית עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח, ודחה גם את הבקשה שלה להענקה 

בית הדין הארצי פסק כי קיים קשר בל ינותק בין תשלום דמי הביטוח לבין קבלת הזכויות הסוציאליות על  
פיו. רק במקום שנבצר מהמבוטחת לקיים חובת תשלום, ניתן לסטות מאותו הקשר ולהעניק למבוטחת את  

 הזכויות דרך מתן הענקה. 

רק    –  2009בית הדין הארצי קובע כי המערערת בחרה לדווח על הכנסותיה שגדלו באופן משמעותי בשנת  
, והיא שבחרה להמתין לשוברי התשלום ביודעה שהיא בהיריון מתקדם, על אף שקיבלה  2010בחודש מאי  
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יכולות להיחשב    שבו הובהר לה כי אינה מבוטחת לענף דמי לידה. "בחירותיה שלה לא  7.12.2009מכתב ביום  
 כמניעה מלשלם את דמי הביטוח במועד". 

( את תביעתה של  23629-06-16דחה בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל    10.12.2017ביום   -הלכת רונית אזולאי  
רונית אזולאי לתשלום גמלה לשמירת היריון ודמי לידה מאחר שדמי הביטוח שולמו רק לאחר הלידה. בית  

 להענקה מטעמי צדק כיוון שלא נבצר ממנה לשלם את דמי הביטוח.  הדין דחה גם את תביעתה
 

המבוטחת דיווחה למוסד לביטוח לאומי על היקף עבודה והכנסה שלפיהם נקבע שהיא אינה עונה להגדרת  
עובד עצמאי. המבוטחת קיבלה הודעה שהיא אינה מבוטחת לענף נפגעי עבודה ודמי לידה והיא מתבקשת  

 יחול שינוי בהכנסותיה או בהיקף עבודתה כדי שתהא מבוטחת כעובדת עצמאית. להודיע ללא דיחוי אם 
הלידה   לאחר  רק  כעצמאית  עבודתה  בהיקף  השינוי  על  לאומי  לביטוח  המוסד  את  עדכנה  המבוטחת 
לרבות   נדחו,  לידה  ולדמי  היריון  שמירת  לגמלת  התביעות  אך  ביטוח,  בדמי  חויבה  ולכן  רטרואקטיבית 

 צדק. התביעה להענקה מטעמי

לחוק הביטוח הלאומי מתנים את הזכאות לתשלום דמי הלידה ולגמלה    58וסעיף    50לדעת בית הדין סעיף  
לשמירת היריון )בהתאמה( בכך שהמבוטחת שילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית בעד פרק הזמן  

 הנקוב בסעיף.  

וח הוא תוצאה של "נבצרות" שהיא  התנאי ליישום תקנות הענקה מטעמי צדק הוא כי אי תשלום דמי הביט 
הימנעות מסיבות אובייקטיביות, ולא בשל סיבות כגון: אי ידיעה על חובת הרישום או התשלום, או בשל  

 טעות, שכחה או מעשים )או מחדלים( של המייצג או נציג אחר שטיפל בעניין. 
בודה ואת הכנסתה אינה  אמנם ההיריון היה רב סיכון, אך עצם העובדה שהמבוטחת הגדילה את היקף הע

 מצביעה על נבצרות מלטפל בענייניה. 

 פסקי דין נוספים

לתשלום    ( את תביעתה של יסכה בן הרוש17577-03-18בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  דחה    4.3.2019ביום  
במכתב    דמי הביטוח כעובדת עצמאית לתקופה שטרם הלידה, שולמו רק לאחר הלידה.שדמי לידה, מאחר  

כי עליה לדווח "ללא דיחוי על שינוי בהכנסותיה". ובכך    המבוטחת,   הובא לידיעת ששלח הביטוח הלאומי  
 כי השינוי הוא באחריותה בלבד.  ,את המבוטחת "הזהיר"הוא למעשה 

את המילים "שילמה דמי ביטוח" ו"שולמו    בבית הדין הארצי:  על פי הלכת ורדינה שומלהבית הדין פסק  
 שהתשלום נעשה לפני "היום הקובע". –האמור, יש לפרש כך  50דמי ביטוח" בסעיף  

תכלית ההוראה היא למנוע שימוש לרעה בעצם הביטוח מכוח    בבית הדין הארצי:  על פי הלכת אסתר רחמים
ישלים את כל החסר לזכאות,    –לגמלה  החוק, כדי שאדם לא יקיים שנים חובותיו, ובבוא האירוע המזכה  

 לרבות קביעת מצב מזכה או מעמד מזכה. 

בית הדין מדגיש כי אין נפקות לשאלה אם המבוטחת ידעה או יכולה הייתה לדעת במועד הקובע על השינוי  
הובא לידיעתה כי עליה לדווח "ללא דיחוי על שינוי בהכנסותיה".   2012שנת  שקיבלה בבמכתב    בהכנסותיה. 

 את המבוטחת כי השינוי הוא באחריותה בלבד.  וסד לביטוח לאומיך למעשה "הזהיר" המובכ

 
( את תביעתה של יעל חי לתשלום דמי  62017-02-18קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל    8.12.2019ביום  

  לידה מטעמי צדק, וקבע בנסיבות המיוחדות של המקרה, כי אף על פי שתשלום דמי הביטוח נעשה באופן
רטרואקטיבי לאחר מועד הלידה, נבצר מהמבוטחת לשלם את דמי הביטוח בשל נסיבות אובייקטיביות טרם  

 מועד הלידה. על אף פסק הדין, מומלץ לשלם את דמי הביטוח במועד. 

את תביעתה של אפרת אלוני לתשלום    2018ביולי   4( דחה ביום 23692-01-17  בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל
 גמלה לשמירת היריון בגין עבודתה כעובדת עצמאית, מהטעם שלא צברה תקופת אכשרה כנדרש בחוק. 

בגין מקדמות שטרם שולמו, ולכן    וסד לביטוח לאומילמבוטחת היה חוב למ  אין חולק כי נכון ליום הקובע
ת אכשרה של שישה חודשי ביטוח לפחות, כעובדת עצמאית, והיא אינה זכאית לגמלה בגין  לא צברה תקופ 

 אחורנית, אינו מסייע.   -הכנסותיה כעצמאית. תשלום מאוחר 

 לחוק: מבוטחת חייבת לשלם דמי ביטוח כעובדת עצמאית לפני היום הקובע.  50על פי סעיף  בית הדין קבע כי  

עבודה במקרים אחרים ונקבע כי "הכוונה היא... שהתשלום נעשה בפועל  עניין זה נדון בבית הדין הארצי ל
 שומלה[. בעניין  393/97גלעדי ועב"ל )ארצי( בעניין  239/98לפני היום הקובע ]עב"ל )ארצי( 
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ולכן לא נתקיימה תקופת האכשרה    -במקרה דנן, לא שולמו דמי הביטוח טרם היום הקובע אלא לאחריו  
 לה הזכאות לגמלה כעצמאית.   הנדרשת בחוק, ובדין נשל

  בעיקר נשלחו לכתובת הוריה נדחתה  שטענה חלופית של המבוטחת לפיה לא קיבלה את דרישת המקדמות  
. הובהר  בכתובת מעודכנתוסד לביטוח לאומי  משום שאין לה אלא להלין על עצמה שלא טרחה לעדכן את המ

 מצאת פנקס תשלומים. חיוב תשלום דמי ביטוח לעצמאי הוא חיוב מהדין, גם ללא הש

 

 יישום התקנות לבחינת הזכאות לתשלום מענקי סיוע למי ששהה בחופשת לידה והורות

תלוייה שליטה  ולבעלי  לעצמאים  הקורונה  משבר  בשל  למענקים  העסקאות    הזכאות  מחזור  של  בירידה 
 לפי העניין.  40%או  25%ב"תקופת הזכאות" לעומת "תקופת הבסיס", בשיעור של  

 
לבקשת לשכת רואי חשבון נבחנו התקנות בחודשים שבהם הייתה פעילות מופחתת, כלומר, חודשים שבהם  

 ימים לפחות, עקב שהייה בחופשת לידה והורות.  7לא הייתה פעילות עסקית במשך 
 

לנשיאת לשכת רואי חשבון שניתן לערוך  ברשות המסים  כתב סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות    22.11.2020ביום  
 את חישוב הירידה בפעילות העסקית, על פי אחת מהאפשרויות הבאות: 

חודשים    12חישוב מחזור העסקאות עבור "תקופת הבסיס" לפי ממוצע המחזורים שהיו בתקופה של   .1
ותהווה    2-יה חודש של פעילות מופחתת, כשהתוצאה תוכפל ב רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו ה 

 את מחזור הבסיס לצורך ההשוואה. 

חישוב מחזור העסקאות עבור "תקופת הבסיס" לפי ממוצע המחזורים שהיו בתקופת פעילותה, מיום   .2
  2-כשהתוצאה תוכפל ב  ,, למעט, החודשים בהם הייתה פעילות מופחתת31.12.2019עד יום    1.1.2019

 וה את מחזור הבסיס לצורך ההשוואה. ותהו 
 

 . ההודעה ללשכה פורסמה וכוללת דוגמאות ואופן מימוש הזכאות באופן טכני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , לפתרונותלייעוץ, לייצוג  בעלים ומנכ"לית של משרד רו"ח אורנה צחהכותבת רואת חשבון,   (1)
הביטוח    חוק  למעסיקים, לעצמאים וליחידים. מרצה עלהביטוח הלאומי    לפי חוק  הכשרהול

מקצועיות  הלאומי ובמסגרות  מ.  באקדמיה  יותר  של  בתחום  ותק  בין שנה.    25- בעלת 
תפקידיה הציבוריים: יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי  

 ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. 
 

ו את הנוסח המלא של  הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין א (2)
 פרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם.

או      (3) דעת  חוות  ו/או  ייעוץ  להוות  כדי  בו  ואין  בלבד  כללי  מידע  הוא  במאמר  המוצג  המידע   כל 
הליכים            לנקיטת  כלפי   או המלצה  כלשהי  באחריות  נושאת  אינה  הכותבת  מהם.   להימנעות 
 הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.            

 ט.ל.ח.         ©כל הזכויות שמורות אין להעתיק ממאמר זה ללא אישור מראש מהכותבת.      (4)

 


