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10.6.2021 

 
         לכבוד

   מר ישראל כ"ץ
      שר האוצר

 

                     שלום רב,

  – חוק הביטוח הלאומיל  223מס'  הוראת השעההארכת תוקף הנדון: 

  ליולדת בעת תקופת אבטלהלידה  דמיתשלום 

 

 כדלקמן:  ,בדחיפות אליךאנו מתכבדות לפנות 

. הוראת "(שעהההוראת )" )הוראת שעה( לחוק הביטוח הלאומי 223מס' פורסם תיקון  12.2.2021ביום  .1

 1.8.2020)מיום  יון עקב משבר הקורונה וילדו במהלכוריכי נשים שלא עבדו במשך תקופת הה ת,קובעהשעה 

. בכך ניתן מענה הוגן תנאי הזכאות( ליתר)בהתאם  ( יהיו זכאיות  לתשלום דמי לידה30.6.2021ועד ליום 

נוכח העובדה שהפסקת יבור שלם של נשים שעמדו בפני אובדן זכותן הבסיסית ביותר לדמי לידה, וראוי לצ

תעסוקתי החמור -ועקב המשבר הכלכלי עבודתן / הוצאתן לחל"ת אירעה בשעה שעדיין לא היו בהיריון

 . נהופת הקורוהמתמשך שיצרה מג

. עם קורונה" חל"תהמאוחר(, עם תום תקופת " )לכל 30.6.2021עתיד לפוג ביום  השעההוראת תקופה של  .2

היחסית במשק, נשים הרות רבות ו החלקית אלינו, למרות ההתאוששות ותמגיעאשר ופניות זאת, מדיווחים 

אינן מצליחות להשתלב הן אינם צפויים להשיבן לעבודה, או ש ןהלא הוחזרו מתקופת החל"ת ומעסיקי

 הריונן. מחדש בשוק התעסוקה לאחר פיטוריהן, עקב 

"החזרה ית הנשים ההרות סובלת מאפליה ידועה ורווחת בשוק התעסוקה בישראל, וברור כי יאוכלוס .3

ישנו חשש רב כי נשים הרות, ובמיוחד נשים בהריון . בן יום תתרחש לאשובוודאי , קשה יותר עבורןלשגרה" 

זה קשה עד בלתי  יהאו שיה ,1.7.2021ביום  ,, לא יושבו לעבודתן עם תום תקופת החל"תשכבר נראה לעין

במצב זה הרי שנשים אלו עתידות להיפגע . ועד ליום הלידה אפשרי עבורן למצוא עבודה חדשה במצבן

הן לאור חוסר היכולת להשתלב מחדש בשוק התעסוקה והן משום  . זאת,רק בגלל שהן בהריון –פעמיים 

  .שהן לא יהיו זכאיות לדמי לידה

הוראת השעה עומדות בתוקפן גם בכל הנוגע לנשים אשר עתידות ללדת לאחר התכליות אשר עמדו בבסיס  .4

מהאמור לעיל עולה בבירור שלאור . והשלכותיו מבלי שישובו לעבודה, בעקבות משבר הקורונה 30.6.2021

יהיו  30.6.2021יש להאריך את תוקפה של הוראה השעה, כך שגם נשים שעתידות ללדת לאחר יום הנסיבות, 

עקב האפליה ממנה סובלות נשים הרות בשוק התעסוקה ומאפייניהן זאת  ,מלאים דמי לידהזכאיות ל

 .זכאות לאבטלה של אוכלוסיות אחרותבנפרד מההחלטה בדבר המשך הו ,הייחודים כקבוצה
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זכאותן של נשים לדמי לידה הינה זכות בסיסית לה הן זכאיות, ובגינה שילמו דמי ביטוח לאומי. לא יעלה  .5

ת כי דווקא בשעה זו, נשים שילדו ימצאו את עצמן ללא פרנסה בתקופת הלידה וההורות בשעה שהן על הדע

 הכי זקוקות לה. 

פה של הוראת השעה, כאמור האריך את תוקדי ולבבקשה לפעול באופן מי אליךונות בנסיבות אלה, אנו פ .6

  בחצי שנה נוספת לכל הפחות. לעיל,

 

 בכבוד רב,

 

         _____________________  ___________________________ 

   , עו"דרום-עמית קובו    , עו"דדנה מיטב   
  ומערך האכיפה מנהלת הקווים הפתוחים  מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 המוסד לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל
 הוועדה המסדרתח"כ קארין אלהרר, יו"ר 

 ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים
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