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 פטור מדמי ביטוח-160תיקון 

להלן למינויים השירות מתום לחודשיים פטור: 

  2/3 לפחות שהשלים (קבע כולל לא) סדיר שירות שסיים מי .א

 .התנהגות בעיות בגין שוחרר ולא משירותו     

 .נכות או בריאות מטעמי סדיר משירות ששוחרר מי .ב

   שנתיים ושרת לאומי לשירות מתנדב או לאומי שירות שסיים מי .ג

 לגימלת זכאי שבגינה פגיעה עקב הופסק ששירותו או לפחות    

 .הלאומי הביטוח חוק לפי נכות    

יחל ואז הבחירות עד שיגובש נראה ,לחקיקה גובש טרם התיקון 
 .הפרסום מיום חודשים 3 בתום
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 ר"פשזכויות 

תשלום אי בשל לפיצוי זכאי פורק או רגל פשט שמעביד שכיר  
  תשלומים ,בקופה צבורים שלא פיטורין פיצויי ,עבודה שכר

 .המעביד חייב לה הגמל לקופת

המפרק או הנאמן באמצעות תוגש התביעה. 

כולל השכר מרכיבי כל בגין חודשים 12 עד ישולם -עבודה שכר 
 .ועוד נסיעות ,עמלות ,פרמיה ,.נ.ש ,ג"י משכורת ,ביגוד ,הבראה

 .מחלה ימי פדיון ,ל"אש ,טלפון ,רכב .הוצ החזר :ייכלל לא    

החוק בגבולות לעובד המגיע את ישלים ל"המל – פיטורין פיצויי. 

חלק הכולל המעביד חוב את לקופה יעביר ל"המל – גמל קופת 
 .החוק בגבולות העובד

בריאות ומס ל"ב ,הכנסה מס ינוכו הפיצוי מתשלום. 
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הבסיסי הסכום פעמים 13 עד – פיטורים ופיצויי עבודה שכר.   

 .₪ 112424 – להיום נכון    

הבסיסי הסכום פעמיים עד – הגמל לקופת תשלומים. 

 .₪ 17296 – להיום נכון    

פיטורים פיצויי ואחריו עבודה שכר הוא הפיצוי סדר. 

ועד החוב היווצרות מיום הצמדה הפרשי מתווספים לפיצוי 
 .בפועל תשלומם

הנדרשים הטפסים כל את שמגיש מפרק/הנאמן עם לוודא יש 
 .עיכובים למנוע מנת על ,במהירות
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 תקרות - ר"פשזכויות 



 4/95מתוך אגרת למעסיקים 

 העסקת בן משפחה
יחידה העוסקת ...מפעל...,בן המשפחה עובד במפעל. א

 .'וכומתן שירותים , מחקר, הפקה, מסחר, בייצור

,  עבודתו במפעל נעשית באופן סדיר בימים קבועים. ב
או על פי תכנית עבודה  , בשעות עבודה קבועות

 .שנקבעת מראש

,  עשה אותה הוא שאילמלאבן משפחה עובד במפעל . ג
ישנה חיוניות  , כלומר, הייתה נעשית בידי עובד אחר

 ...בהעסקתו
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 העסקת בן זוג או קרוב משפחה

  האחר הזוג בן ידי על זוג בן העסקת

 :לחוק הביטוח הלאומי מגדיר עובד 1סעיף 

יחס  המעסיקואף אם אין בינו לבין קרובו , לרבות בן משפחה"
ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר  , של עובד ומעביד

 ;נעשית בידי עובד היתה, ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא

אח או , נכד, ילד, אחד ההורים-"בן משפחה",לעניין זה 
 "אחות

  בת זוג אינה מוגדרת כבן משפחה ולכן המבחנים לגביה
 .ייבחנו לפי המבחנים הרגילים לקיום יחסי עובד מעביד 
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 בת זוג/העסקת בן
 

 קיום יחסי עובד מעביד על פי המבחנים בפסיקה

 .קיימת התקשרות חוזית בין בני הזוג. 1

 .קיימת מסגרת קבועה של שיות עבודה. 2

קיים פיקוח על העבודה ובן או בת הזוג כפופים למרותו של  . 3
 .המעסיק

 ...היא חלק מהמערך הארגוני של המפעל/בת הזוג הוא/בן. 4

 .ה באמצעי הייצור של המפעל/בת הזוג משתמש בעבודתו/בן. 5

בת הזוג מקבל שכר ריאלי בתוספת התנאים הסוציאליים /בן.6
 .תוספת יוקר, הבראה, חופשה: כגון
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 מעסיק עיקרי ומעסיק משני

"משכורת חודש"  101מי שהצהיר בטופס  –" עיקרי." 

"משכורת נוספת" 101מי שהצהיר בטופס  –" משני." 

מעסיקים העובד יבחר מי העיקרי 2-אם יש יותר מ. 

צו סיווג "מבוטחים מכוח : לדוגמא 101-כאשר אין צורך ב
המעביד ינהג בהתאם  – 103/בלימלא המבוטח , "מבוטחים
 .מירבילא מילא טופס יש לנכות . להצהרתו

 מעסיק משני"הפנסיה  –" פנסיה מוקדמת"כאשר שכיר מקבל." 

 ( כולל פנסיה מוקדמת ממקור אחד או יותר)מעסיקים  2עובד אצל
, 644/בלמגיש למשני  - 60%-כאשר ההכנסה מהעיקרי נמוכה מ

 .המעסיק רשאי לערוך תיאום מינואר בכל שנה
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 644ל /טופס ב
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 3/11 –חוזר מ  –תיאום דמי ביטוח 

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה : ל"הבי חוק "עפ
ינכה לו המעסיק המשני או משלם , פנסיה  משלמימעסיקים או 
 .ב בשיעור המלא"ומ ל"בהפנסיה דמי 

מי זכאי לתיאום דמי ביטוח? 

מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר 

מקבל פנסיה מוקדמת משני מקומות או יותר 

עובד אצל שני מעסיקים או יותר 

הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או משלם. א: התנאים 

 (₪ 5453) מ"מהשמ 60%-הפנסיה העיקרי נמוכה מ                         

 הפנסיה גבוהה משלמיהכנסתם מכל המעסיקים או . ב                    

 (₪ 43240)מהתקרה                         
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 החזר דמי ביטוח שנוכו ביתר
 פורסם נוהל חדש להחזר דמי ביטוח באמצעות  3/11-החל מ    

 וקבלתו ישירות לבנק ל"המלאתר האינטרנט של     

 מ"מהשמ 60%לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו עד 

ולכן רק ההחזר יחושב רק לגבי  126ההחזר מתבסס על נתוני . 1
 .126שהמעסיק דיווח טופס  מ"פעובדים או מקבלי 

 .שנים רטרואקטיבית למעט שנה נוכחית 7ניתן להזין עד . 2

 .הודעה תישלח בדואר. החישוב יבוצע מיידית ויוצג בפני העובד. 3

 לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו מעל ההכנסה המרבית

ולשלוח לגבייה " בקשה להחזר דמי ביטוח"יש למלא טופס . 1
 .מעסיקים באזור המגורים

 .של התקופה הנדרשת 100טופס  ל"לנלצרף . 2

 .לצרף המחאה מבוטלת או אשור בנק של המבקש. 3
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 752/טופס בל
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 החזר דמי ביטוח כתוצאה מטעות מעסיק

 ניכה ממקבל : לדוגמא)כאשר מעסיק טעה בחישוב
עליו לפנות לקבל החזר את ( זקנה או נכות קיצבת

 .חלק העובד והמעביד

לכל עובד   659/את החישוב יש לערוך בטופס בל
 .בפירוט חודשי

 הביטוחייש לבדוק במקביל את ההיבט. 

 ל"מהמלהמעסיק יחזיר לעובד לאחר שקיבל. 
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 659ל /טופס ב
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