
441

שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6)ב()1(, על ארבעה עשר 
שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות";

בסעיף קטן )ד1(, המילים "שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות   )2(
שנים עשר חודשים רצופים עד יום הולדת ילדו" - יימחקו;

בסעיף קטן )ד3(, במקום "בסעיפים קטנים )ד( ו–)ד1(" יבוא "בסעיף קטן )ד1("   )3(

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי ]מס' 119[

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 2, בסעיף 51 - 3 

בסעיף קטן )א(, במקום "שהאריכה" יבוא "שזכאית להאריך", ואחרי "עבודת נשים"   )1(
יבוא "והודיעה למוסד על מימוש זכותה זו";

בסעיף קטן )א1(, במקום "שהאריכה" יבוא "שזכאית להאריך";  )2(

בסעיף קטן )א2(, במקום "שהאריכה" יבוא "שזכאית להאריך", ואחרי "עבודת   )3(
נשים" יבוא "והודיעה למוסד על מימוש זכותה זו";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

המועד לתשלום דמי לידה נוספים כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )א2(,  ")ד( 
יהיה עם תום המועד לתשלום דמי הלידה לפי סעיף 50 "

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל זכות שהיתה נתונה לעובדת או לעובד ערב יום 4 שמירת זכויות
תחילתו 

חוק זה יחול על עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה ביום תחילתו של חוק זה 5 תחולה
ואילך 

התקבל בכנסת ביום א' בניסן התש"ע )16 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 308, מיום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(, עמ' 106 
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שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות";

בסעיף קטן )ד1(, המילים "שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות   )2(
שנים עשר חודשים רצופים עד יום הולדת ילדו" - יימחקו;
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בסעיף קטן )א1(, במקום "שהאריכה" יבוא "שזכאית להאריך";  )2(

בסעיף קטן )א2(, במקום "שהאריכה" יבוא "שזכאית להאריך" ואחרי "עבודת   )3(
נשים" יבוא "והודיעה למוסד על מימוש זכותה זו";
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המועד לתשלום דמי לידה נוספים כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )א2(,  ")ד( 
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ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב    
         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר         
            יושב ראש הכנסת

חוקביטוחבריאותממלכתי)תיקוןמס'48(,התש"ע-2010*

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 1, בתוספת השניה, בחלקה השני, תחת 1 
אחרי  6א,  בסעיף  המבוטח",  של  עצמית  כספית  בהשתתפות  "שירותים  הכותרת 

"פיזיותרפיסט" יבוא "פסיכולוג, עובד סוציאלי," 

תיקון התוספת 
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ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה
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