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הודעה מס' עו6/
חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(
)תיקון מס'  ,(13התשע"ו2016-
 .1סעיף 1א לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-קובע כי עובד
שהוא הורה לילד שחולה במחלה ממארת וטרם מלאו לו  18שנה זכאי לזקוף עד 90
ימים בשנה של היעדרות בשל המחלה הממארת של ילדו ,על חשבון תקופת המחלה
הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו ,לפי בחירתו .בנסיבות מסוימות
החוק אף מקנה לעובד אפשרות לזקוף עד  110ימי היעדרות בשל מחלה ממארת של
ילדו כאמור.
 .2במטרה להקל על הורים לילדים המטופלים דרך קבע בדיאליזה ולאפשר להם
להתלוות לילדיהם לטיפולים ,הוחלט להרחיב את ההסדר הנ"ל גם ילדים אלה.
 .3התיקון קובע כי במקום ההגדרה בחוק "מחלה ממארת" יבוא "מחלה קשה" הכוללת
מחלה ממארת ,מחלה שנדרש לגביה טיפול בדיאליזה ,או מחלה אחרת שיקבע שר
הכלכלה והתעשייה ,בצו ,בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת.
 .4תחילתו של התיקון מיום כ"ב באדר ב' התשע"ו ).(1.4.2016
 .5התיקון לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלול בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו.
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33.253
33.253
)א( לעניין פסקה זו -
"עובד" -
"משפחת אומנה" -
"אדם עם מוגבלות" -
"סיוע אישי" -
"היעדרות בפועל" -
"הורה עצמאי" -
"מחלה קשה" -

לרבות אם או אב מאמצים או מי שקיבלו לביתם ילד מאומץ או עובד שהוא הורה
במשפחת אומנה או מי שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק צרכיו של הילד;
משפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך;
כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
סיוע שהאדם עם המוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו ,לרבות השגחה ,לווי וטיפול;
היעדרות ימי עבודה ולא ימי לוח כהגדרתה בפסקה ;33.207
עובד שבהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
מחלה ממארת ,מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה ,או מחלה אחרת
שקבע שר הכלכלה והתעשייה ,בצו ,בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
)חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-ס' 1א)ג((
)עו(6/

.1
.2

.3

הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מנסמנים א( ,ב( או ג( להלן ,ובתנאי שאין אדם אחר
הידוע בציבור כבן זוגו:
א( הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על-פי דין להשתחרר
מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
ב( היא עגונה ,כמשמעותה בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה-
;1995
ג( היא חיה בנפרד מבן זוגה ,שהתה במקלט לנשים מוכות  90ימים לפחות ,מתוך תקופה
של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור ,פתחה בהליך
על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים
לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי
יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.
הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו
שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
)חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב(1992-
)עה(15/

)ב(

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו  16שנה ,זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו ,על חשבון תקופת המחלה
הצבורה שלו ,ימי היעדרות בפועל במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:
 .1בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור ,או שבן זוגו הוא עובד עצמאי
שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד  -עד  8ימים בשנה להורה
לילד אחד; עד  10ימים בשנה להורה עם שני ילדים; עד  12ימים בשנה להורה עם שלושה
ילדים ומעלה;
 .2הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד ,או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד  -עד 16
ימים בשנה להורה לילד אחד; עד  18ימים בשנה להורה עם שני ילדים; עד  20ימים להורה
עם שלושה ילדים ומעלה.
)עה)(15/עה(3/

)ג(
.1

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו  18שנה ועבד שנה לפחות בשירות ,זכאי לזקוף עד  90ימים
בשנה של היעדרות בפועל בשל המחלה הקשה של ילדו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה
שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו ,לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר
מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו
הבלעדית ,זכאי העובד לזקוף עד  110ימים בשנה של היעדרות בפועל ,בשל המחלה הקשה
של ילדו ,כאמור;

.2

בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי נסמן זה ,יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי
נסמן )ב(.

)עו(6/

)חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-ס' 1א(
)עה)(15/סט(26/
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)ד(
 .1עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות ,ועבד שנה לפחות בשירות ,זכאי לזקוף עד  18ימים
בשנה של היעדרות בפועל על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה
המגיעים לו ,לפי בחירת העובד ,לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור ,לאדם עם
המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה ,זכאי העובד לזקוף בשנה עד  18ימים נוספים של
היעדרות בפועל כאמור ,ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים
לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:
א( בן זוגו הוא עובד ,ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;
ב( בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלוח ידו לצורך
מתן סיוע אישי;
ג( הוא הורה עצמאי;
ד( האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.
 .2בזקיפת ימי היעדרות כאמור בנסמן )ד( 1לעיל ,זכאי העובד להביא בחשבון ,לפי בחירתו ,גם
חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות נסמן זה בשל מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות או
לצורך מתן סיוע אישי לו; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין ההיעדרות ובין שעות
העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר;
 .3בנוסף לאמור לעיל ,העובד זכאי להיעדר עד  52שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב
היעדרות לאדם עם המוגבלות ,בלא ניכוי משכר עבודתו; התקיים בעובד כאמור אחד
מהתנאים בנסמן )ד( 1א(-ד( לעיל ,יהיה זכאי להיעדר עד  52שעות נוספות בשנה בלא ניכוי
משכרו ,ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח נסמן זה; זכותו של
העובד לפי נסמן זה נוספת על כל זכות אחרת שנתונה לפי חוק דמי מחלה )היעדרות בשל
מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-ואינה תלויה או מותנית בזכות אחרת לפי חוק דמי מחלה
)היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג;1993-
 .4הוראות נסמן )ד( לא יחולו לגבי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות אך מוגבלותו אינה
קבועה ,צפויה לחלוף בתוך  60ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להשתנות;
 .5הוראות נסמן )ד( יחולו ,בשינויים המחויבים ,לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם
מוגבלות ,ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות ,ואין אפוטרופוס אחר שניצל
את זכותו לפי נסמן זה;
 .6בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי נסמן )ד( ,יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי
נסמן )ב( או נסמן )ג( לעיל ,בקשר עם מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.
)חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-ס' 1ב(
)עה)(15/עד(7/

)ה( הוראות נסמנים )ב()-ד( יחולו בשינויים המחויבים ,לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה ,ואולם
ההיעדרות של עובד כאמור תיזקף או תימנה רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ ,של הילד או
של האדם עם המוגבלות ,לפי העניין ,לא מימש ,באותם ימים או שעות ,את זכאותו לזקיפה או
להיעדרות מכוח אותה זכות;
)חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ,1993-ס' 1ג(

)ו(

)ז(

עובד שנעדר מעבודתו לפי נסמנים )ב() ,ג( או )ה( לפסקה זו ,ימסור לממונה על משאבי אנוש
במשרד/יחידה הצהרה לפי טופס ההצהרה שבתוספת הראשונה לתקנות דמי מחלה )היעדרות בשל
מחלת ילד( ,התשנ"ד 1993-חתומה בידו וביד בן זוגו ,ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית  -הצהרה
חתומה בידו בלבד;
עובד שנעדר מעבודתו לפי נסמן )ד( או )ה( ,לצורך מתן סיוע אישי ,ימסור לממונה על משאבי אנוש
במשרד/יחידה הצהרה חתומה בידו ,לפי טופס ההצהרה שבתוספת השנייה לתקנות דמי מחלה
)היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ד;1993-
)שע(12/

)ח( בן זוגו של עובד יוכיח כי הוא עובד עצמאי באמצעות אחד מאלה:
 .1מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;
 .2מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו ,המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או משלח יד
באותה שנת מס;
 .3אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1976-
)ט( צרוף מסמכים:
 .1להודעה לפי נסמנים )ב( ו)-ג( יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו;
 .2הודעה לפי נסמן )ד( יצרף העובד אישור של רופא המעיד שהאדם בגינו נדרשת ההיעדרות
הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו ,ואם הסיוע האישי נדרש לצורכי
ליווי ,סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארה רפואי ,גם אישור של הגורם המטפל המעיד
על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול;
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 .3לגבי עובד שבן זוגו עצמאי ,יצרף מסמך או אישור כאמור בנסמן )ח( לעיל;
 .4לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות ,יצרף צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב;1962-
 .5לגבי הורה שהוא במשפחת אומנה ,יש לצרף אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה,
שניתן על-ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,או מי שהוא
הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר
עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.
)י( על אף האמור בסעיף לעיל ,רשאי עובד למסור למעסיקו את המסמכים או האישורים הבאים
במועדים ובתקופות המפורטות להלן ,ובלבד שיודיע למעבידו ,תוך זמן סביר אם חדל לחול תנאי
שעליו מעידים האישורים או המסמכים האמורים ,או אם פקע תוקפם או בוטל:
 .1אישור של רופא כאמור ברישא לפי נסמן )ט( 2לגבי מוגבלות קבועה  -פעם אחת בלבד; ואם
המוגבלות אינה קבועה  -פעם אחת בתוך תקופה של שנים עשר חודשים;
 .2אישור או מסמך כאמור לפי נסמן )ט( ,3פעם אחת בתוך תקופה של שישה חודשים;
 .3צו מינוי אפוטרופסות כאמור לפי נסמן )ט( ,4פעם אחת בלבד אם ניתן צו אפוטרופסות קבוע,
או פעם אחת תוך תקופת אפוטרופסות קצובה ,אם ניתן צו אפוטרופסות זמני.
)יא( כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בנסמנים )ו()ז( ו)-ט( ,לא יראו בהיעדרותו כהיעדרות
המותרת מהעבודה לפי פסקה זו.
)חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ"ג ;1993-תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(,
התשנ"ג(1993-
)שע(5/

33.254
עובד או עובדת שהם אב או אם לילד בגיל  ,16הנמצא בביתם ,לרבות עובד אלמן או גרוש עם ילד כנ"ל,
אשר זכותם לחופשת מחלה מבוטחת בקרן ביטוח אשר עבדו בשירות שלושה חודשים ללא הפסקה
והנעדרים מעבודה לרגל מחלת ילד  -זכאים לקבל ממשרדם תשלום בעד ימי היעדרותם ,בהתאם להוראות
פסקה )33.253ב( .בדבר מחלת ילד החולה במחלה קשה ראה פסקה )33.253ג(.
)עו(6/

33.255
היעדרות מהעבודה בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג
)א( עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בפועל בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו
)להלן " -ההורה"( ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ,ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר
מעבודתו מכוח זכאותו לפי פסקה זו;
)ב( בזקיפת ימי היעדרות כאמור לעיל ,זכאי עובד להביא בחשבון ,לפי בחירתו ,גם חלקי ימים שבהם
נעדר; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד
באותו יום אילולא נעדר.
 .1עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו ימסור למנהל
משאבי אנוש הצהרה חתומה בידו לפי הטופס שבתוספת לתקנות דמי מחלה )היעדרות בשל
מחלת הורה( ,התשנ"ד;1994-
 .2עובד ,שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק אינו זכאי
להיעדר מעבודתו שלו ,באותו עניין ,באותו פרק זמן; לעניין זה" ,אח"  -בן או בת נוספים של
ההורה שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות לתקופת המחלה הצבורה ,לרבות בן או
בת מאומצים;
 .3להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי
לחלוטין בעזרת הזולת ,לביצוע פעולות יום-יום; לעניין זה -
"פעולות יום-יום"  -לבישה ,אכילה ,שליטה בהפרשות ,רחצה ,ניידות עצמית בבית;
"רופא"  -גם רופא מחליף;
"חולה"  -הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום.
 .4עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי )המוגדר כמוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם
מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד ,תשושי נפש או תשושים( אינו זכאי לזקוף
בתקופת המחלה הצבורה ,היעדרות לשם טיפול בהורה;
 .5כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים לעיל לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה
כדין;
 .6אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הנהוגות בתקשי"ר בדבר חובת הודעה למעסיקו על
היעדרות מהעבודה בשל מחלה כאמור בפסקה .33.221
)חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( ,התשנ"ד ;1993-תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת
הורה( ,התשנ"ד) (1994-עד(8/

3.4.2016

33.256
פרק  - 33חופשות
___________________________________________________________________________
33.256
)א( היעדרות מהעבודה בשל מחלת בן זוג
 .1עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות בפועל ,בשל מחלת בן זוגו ,על חשבון
תקופת המחלה הצבורה שלו;
א( עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו ,ימסור
למנהל משאבי אנוש ,הצהרה חתומה בידו לפי הטופס שבתוספת  1לתקנות דמי מחלה
)היעדרות בשל מחלת בן זוג( ,התשנ"ט;1999-
ב( להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג
תלוי לחלוטין בעזרת הזולת ,לביצוע פעילות יום -יום; לעניין זה -
"פעולות יום-יום"  -לבישה ,אכילה ,שליטה בהפרשות ,רחצה ,ניידות עצמית בבית;
"הרופא המטפל"  -לרבות רופא מחליף;
ג( כל עוד לא מסר העובד את המסמכים כמפורט בפסקה זו לא יראו בהיעדרותו היעדרות
מהעבודה כדין;
ד( אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הנהוגות בתקשי"ר בדבר חובת הודעה למעסיק
על היעדרות מהעבודה בשל מחלה כאמור בפסקה ;33.221
)חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג( ,התשנ"ח) ;(1998-תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל
מחלת בן זוג( ,התשנ"ט(1999-
)סא(10/

.2
.3

עובד שעבד שנה לפחות בשירות ,זכאי לזקוף עד  60ימים בשנה של היעדרות ,בשל מחלה
ממארת של בן זוגו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה
המגיעים לו ,לפי בחירת העובד;
בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי פסקה זו ,יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי
נסמן  1לעיל.
)חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג( ,התשנ"ח ,1998-ס' 1 ,1א)א((
)סט(26/

)ב(

היעדרות מהעבודה עקב הריון ולידה של בת זוג
עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות בפועל ,בשל טיפולים או בדיקות הקשורים
להריון בת זוגו ,או בשל לידה של בת זוגו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
 .1עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו ,ימסור למנהל
משאבי אנוש ,הצהרה חתומה בידו לפי הטופס שבתוספת )תקנות דמי מחלה )כללים בדבר
היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג( ,התשס"א;2000-
 .2להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות
של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם ,או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה ,לפי העניין,
והכל בהתאם לנסמן  4לעניין זה" ,הרופא המטפל" לרבות רופא מחליף;
 .3כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בנסמנים  1ו 2-לעיל לא יראו בהיעדרותו
היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף  1לפי החוק;
 .4היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה בחוק ,אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:
א( ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון ,שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או
העובר ,ובמקרה של הפלה  -גם במשך לא יותר מ 24-שעות מתום ביצועה;
ב( ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בנסמן א( לעיל אף כשלא כרוך בהם סיכון
לחיי האישה או העובר ,בנסיבות שבהן תלויה בת-הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות
או הטיפולים כאמור;
ג( נוכחות בלידה; לעניין זה" ,לידה"  -מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד  24שעות
מתום הלידה.
 .5אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הקבועות בתקשי"ר בדבר חובת הודעה למעסיק על
היעדרות מהעבודה בשל מחלה כאמור בפסקה .33.221
)חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג( ,התש"ס) (2000-תקנות דמי מחלה )כללים בדבר
היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג( ,התשס"א) (2000-חוק הסכם לנשיאת עוברים )אישור הסכם
ומעמד היילוד( ,התשנ"ז(1996-
)סא)(10/סח(13/
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