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 הריון ולידה מטפלת זרה

  בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לביטוח לאומי להגיש את התביעה יש. 

 שבועות לפני יום הלידה  9-ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ
 המשוער.

  מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף
 הטופס. 

 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה 12-הטופס יוגש לא יאוחר מ. 

 באופן מקוון ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים ,לאחר הלידה בלבד. 

  על ניהול חשבון בנק אישוריש לצרף לתביעה 
 

תקופת תשלום דמי 
 הלידה

 התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי

 שבועות  15 
החודשים שקדמו ליציאתה  14חודשים מתוך  10העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 

 .החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה 22חודשים מתוך  15לחופשת לידה, או 

 שבועות  8 
החודשים שקדמו ליציאתה  14חודשים מתוך  6העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 

 .לחופשת לידה

 

 שיעור דמי הלידה

 ,ליום ש"ח 1,463.83ועד לסכום המקסימלי של  ,שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת

 .אתר המוסד לביטוח לאומי. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו ב2018נכון לשנת 

בחודש שבו יצא/ה לחופשה  1-החודשים שקדמו ל 3-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-דמי הלידה ליום מחושבים על
ועד  מבניהם)לפי הגבוה  180-החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב 6-פי מלוא ההכנסה ב-, או על90–לחלק ב

 לתקרה שנקבעה

 פיטורין של עובדת בהריון:

במקרה בו מטפלת סיעודית נכנסה להריון ומשכך אינה מסוגלת לבצע את עבודתה יש לפנות  בבקשה לקבלת היתר 
 ורי העובדת.לפיט

ברוב המקרים לא תאושר הבקשה אלא אם כן יוכח כי הפיטורין נובעים מסיבה אחרת ו/או העובדת הסתירה את 
 דבר הריונה מהמעסיק. 

 .037347423, 037347422מזכירות המחלקה: טלפון: 

שמספרו:  או לשלוח לפקס )בית ליאו גולדברג(, תל אביב. 86: דרך מנחם בגין לכתובתבקשות ניתן להגיש 

037347629 

 מצ"ב קישור לנוהל משרד הפנים לעניין הריון ולידה של עובדת זרה בסיעוד 

http://www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdf 

https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx
http://www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdf
http://www.piba.gov.il/Regulations/5.3.0023.pdf

