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 7102–דמי מחלה לעובד עצמאי(, התשע"ח –הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון 

החוק העיקרי(,  –)להלן   19951–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה  .1 ג42הוספת סעיף 

 ב יבוא:42אחרי סעיף 

 ענף ביטוח דמי "  

 מחלה לעובד 

 עצמאי

    ענף ביטוח דמי מחלה לעובד עצמאי ינוהל כענף  ג.42

 ביטוח נפרד."

 יבוא:לחוק העיקרי  151אחרי סעיף   .4 1הוספת פרק ו'

 :  ביטוח מחלה לעובד עצמאי0"פרק ו'  

זכאות לדמי מחלה   

 לעובד עצמאי

מבוטח לעניין פרק זה הוא תושב ישראל,  )א( א.151

שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, והוא  12שמלאו לו 

 .שהשלים תקופת אכשרהעובד עצמאי, 

זה מותנית בכך פרק הזכות לדמי מחלה לפי  )ב(    

ההיעדרות(  –שההיעדרות עקב המחלה )להלן 

שהמבוטח הציג ולפחות נמשכה שלושים ימים 

 .מחלתו באותם ימיםעל  אישור רפואי תקףלמוסד 

                                                                    
 .412ס"ח התשנ"ה, עמ'  1



 2 

דמי המחלה הם הסכום המתקבל מחלוקת  )א( ב.151 גובה דמי המחלה  

ההכנסה ששימשה לחישוב דמי הביטוח ברבע 

 .השנה שקדם לתחילת ההיעדרות, בתשעים

לאחר שלושים ימים, מיום ההיעדרות  )ב(    

 הראשון המבוטח יהיה זכאי לדמי מחלה מלאים.

לעניין היעדרות בשל מחלה תקופת האכשרה  )א( ג.151 תקופת אכשרה  

שבעדם שולמו דמי חודשים  שהישהיא לפי פרק זה 

שקדמו  החודשים 12תוך ביטוח כעובד עצמאי, מ

 .לתחילת ההיעדרות

השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש  )ב(    

בסעיף קטן )א(, לא תידרש ממנו תקופת אכשרה 

התאריך הקובע החודשים שלאחר  14במשך 

 שלגביו השלים את תקופת האכשרה.

תקופת הזכאות   

המקסימלית לדמי 

 מחלה

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה  ד.151

שבעדו  מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה

החל מהיום שבו כעובד עצמאי  שולמו דמי ביטוח

, בניכוי בשנה מיםי 92-חל עליו חוק זה ולא יותר מ

לפי דמי מחלה עובד עצמאי התקופה שבעדה קיבל 

 "זה.פרק 

 מיום פרסומו.ימים  02תחילתו של חוק זה  .4 תחילה

 

 

 

 

עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת -התשע דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסתהצעות חוק 
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