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חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,1976 -
חקיקה נלווית ,תקנות ,ופסיקה
תוכן הענינים
סע'
מראי מקום לחוק העיקרי

עמ'
(בהערה) 5

(ראה מראי מקום ליתר החוקים ,בהערות
לשמותיהם ,בהמשך הפרק)

פסיקה
2

מבוא
תעודת מחלה (אישור מרופא)  -גם להעדרות
4
וגם לחזרה לעבודה
פיטורי עובד שנעדר מפאת מחלה (או מפאת
מחלת בן משפחתו?) וימי מחלה צבורים -
4ב
גם סע' 4א לחוק
עובד שחלה וממשיך לעבוד בכושר חלקי -
התאמות ופיטורים  -סעיף  3לחוק וחובת
4ד
תום הלב
4ו
התפטרות עובד חולה
חקיקה ותקנות
חוק דמי מחלה ,התשל"ו :1976 -
 .1הגדרות
 .2הזכות לדמי מחלה
 .3עבודה מתאימה אחרת או
עבודה חלקית
 .4תקופת הזכאות המקסימלית
לדמי מחלה
4א .פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה
 .5גובה דמי מחלה
 .6רכיבי השכר לענין דמי מחלה
 .7דין דמי מחלה
 .8ביטוח דמי מחלה
 .9הסכמה
 .10שלילת הזכות לדמי מחלה
 .11תחולת דינים אחרים
 .12שמירת זכויות
 .13ביצוע ותקנות

סע'
 .14תחילה

עמ'
10

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל
מחלת ילד) ,התשנ"ג 1993 -

		
10א

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל
מחלת הורה) ,התשנ"ד 1993 -

		
12

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל
מחלת בן זוג) ,התשנ"ח 1998 -

		
12א

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון
ולידה של בת זוג) ,התש"ס 2000 -

		
12ב

תקנות בדבר היעדרות עקב הריון
ולידה של בת זוג

		
12ג

תקנות בדבר נהלים לתשלום דמי מחלה

13

תקנות בדבר היעדרות בשל מחלת ילד

14

תקנות בדבר היעדרות בשל מחלת הורה 16ב
תקנות בדבר היעדרות בשל מחלת בן זוג
5
6
		
6א
		
6ב
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10

18

הפניות
א .פסיקה ,לענין חובה לעבור בדיקה רפואית,
ראה בפרק  1.2לקובץ.
ב .לענין התפטרות בגין מצב בריאות לקוי,
ראה גם את הוראת סעיף  6לחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג  ,1963 -ופסיקה לפיו ,בפרק
 10.10לקובץ.
ג .חקיקה לענין זכויות עובדים עם מוגבלות,
ראה בפרק  10.22.4לקובץ ,להלן.
ד .פסיקה לענין נסיון לשלם שכר הכולל דמי
מחלה ,ראה בפרק  10.3לקובץ.
ה .לענין פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת
מחלה שלא נוצלה ,בשירות הציבורי ,ראה
בפרק  991.4.15לקובץ.
ו .לענין צבירת ותק לצורך חופשה בתקופת
מחלה ,ראה בפרק  10.6לקובץ.
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