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 2020–דמי מחלה לעובד עצמאי(, התש"ף –הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון 

החוק  –)להלן   19951–בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה  .1 ג 28הוספת סעיף 

 :יבוא ב28 , אחרי סעיףהעיקרי(

"ענף ביטוח מחלה    

 עצמאילעובד 

ענף ביטוח מחלה לעובד עצמאי ינוהל כענף ביטוח   ג.28

 נפרד."

 :יבוא העיקרי חוקל 157אחרי סעיף  .2 1הוספת פרק ו'

 :  ביטוח מחלה לעובד עצמאי1"פרק ו'   

דמי  גמלת זכאות ל  

מחלה לעובד 

 עצמאי

מבוטח לעניין פרק זה הוא תושב ישראל,   )א( א.157

שנים וטרם הגיע לגיל פרישה, והוא   18שמלאו לו 

 .ים תקופת אכשרהלשהשעובד עצמאי, 

 
 .210ס"ח התשנ"ה, עמ'  1
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זה  פרק דמי מחלה לפי גמלת הזכות ל )ב(      

המבוטח לא עסק בעסקו או במשלח  שמותנית בכך 

 במשך ,ההיעדרות( –עקב המחלה )להלן  ידו

אישור רפואי למוסד  הציגוארבעה ימים לפחות 

, ואולם לא תשולם  מחלתו באותם ימיםתקף על 

גמלה כאמור בעד יום ההיעדרות הראשון; לעניין  

כושר זמני או קבוע של  אי –פרק זה, "מחלה" 

הנובע, על פי אדם לעסוק בעסקו או במשלח ידו, 

 .ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי

דמי  גמלת גובה   

 המחלה

ליום תהיה בשיעור כלהלן דמי המחלה גמלת  ב.157

סכום המתקבל מחלוקת ההכנסה ששימשה  מה

שקדם לתחילת   לחישוב דמי הביטוח ברבע השנה

 : ההיעדרות, בתשעים

 –ת בעד הימים השני והשלישי להיעדרו (2)      

50%; 

 .75% –ת בעד היום הרביעי ואילך להיעדרו (3)      

זכאות לגמלת דמי לעניין תקופת האכשרה  )א( ג.157 תקופת אכשרה  

שבעדם חודשים  שישה לפי פרק זה היא מחלה

 18תוך שולמו דמי ביטוח כעובד עצמאי, מ

 .שקדמו לתחילת ההיעדרות החודשים

השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש  )ב(      

בסעיף קטן )א(, לא תידרש ממנו תקופת אכשרה 

שבו החלה  החודשים שלאחר התאריך  12במשך 

 השלים את תקופת האכשרה.  השלגבי ההיעדרות

תקופת הזכאות    

המקסימלית 

 דמי מחלה גמלת ל

דמי מחלה לא תעלה על  גמלת תקופת הזכאות ל ד.157

שבעדו ם וחצי לכל חודש תקופה מצטברת של יו

עצמאי  כעובד  דמי ביטוח שילם העובד העצמאי 

 90-ולא יותר מ זה פרקהחל מהיום שבו חל עליו 

עובד עצמאי ם, בניכוי התקופה שבעדה קיבל מיי

 "זה.לפי פרק  דמי מחלה גמלת 

 יבוא:  5בחוק העיקרי, בלוח י', אחרי פרט  .3 תיקון לוח י'

מחלה  א5"  

לעובד 

 עצמאי

- 0.01 - - 0.01 - - - -" 
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 מיום פרסומו. ימים  60תחילתו של חוק זה  .4 תחילה

 

 

עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון  -צעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשעה

(, על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וחבר 2102/19פ/ וקבוצת חברי הכנסת )

( ועל ידי חבר הכנסת עודד 4474/20(, על ידי חברת הכנסת עליזה לביא )פ/1311/20גילאון )פ/ הכנסת אילן

על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עודד פורר  ,(4845/20פורר וקבוצת חברי הכנסת )פ/

ת העשרים ועל שולחן הכנס (421/21( ועל ידי חבר הכנסת מיקי לוי )פ/370/21וקבוצת חברי הכנסת )פ/

( ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת 686/22ושתיים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי )פ/

 (.968/22)פ/

ועל ידי חבר הכנסת אילן גילאון  על שולחן הכנסת העשרים ושתיים  ו הונח ותת חוק זהוהצע

; הוסרה מסדר 685/23ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי )פ/ (369/22פ/)

ועל ידי  (1264/23על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר )פ/, ((2020במאי  25היום ביום ב' בסיוון התש"ף )

 (.1303/23חברת הכנסת חוה אתי עטיה )פ/

 

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום  הכנסת שולחן על והונחה

 20.7.20 –התש"ף  תמוזב כ"ח

 


