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  2020לשנת  חידושים והדגשות 
   הביטוח הלאומי מיבתחו

 

   גלרט-אורנה צח  רו"ח

 

 עמוד תוכן

 4 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח 

 4 עד גיל פרישה   18שיעורי דמי הביטוח הרגילים בגיל 

 6 ה שיר פגיל 

 6 מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח 

 7 סכום הבסיסי" ה" וקביעת  2006משק החל בחודש ינואר  הממוצע בבשכר  ינוייםש

 7 לטלפון הנייד  SMSקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודעות 

 8 טוח הלאומי מתחזים לעובדי הבי

 8 ותשלום בכרטיס אשראי בעסקה בודדת  םהסדר תשלומי ,  הוראת קבע

 9 וח לאומי לביטקוח לחשבון המוסד אית מחשבון הבנק של הלהעברה בנק

 9 אתר שירות אישי באינטרנט 

 9 משבר הקורונה ב  בור עובדיםלדיווחים בעמוקד תמיכה למעסיקים  

 9 במוסד לביטוח לאומי והחזרי דמי ביטוח דמי ביטוח  התיישנות חובות 

 10 ים עיקול

 11 ייצוג במוסד לביטוח לאומי 

  

 15 ודה מעב נןיא ות שכנסלבעלי הצמאים ולע הקשורותות גיסו

 15 האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים 

 15 עובד עצמאי 

 16 מענקי קורונה לעצמאים 

 16 בריאות  חולאומי ו/או בדמי ביט מבוטחות שאינן חייבות בדמי ביטוח

 17 בית" ל "עקר ש מי ביטוחבדות החב

 17 יבור ידועים בצ

 17 ות שאינן מעבודה בעל הכנסוטח מב ו מאישאינו עובד ואינו עובד עצ בוטחמ

 18 יר שכ ו עובד ח שאינ בדמי ביטוח של מבוט וב החי

 19 ביטוחו של עובד עצמאי בעל הכנסה נמוכה שהוא גם שכיר

 20 עובד לשעה 

 20 ומיצוי זכויות לגמלאות  קביעת מעמד המבוטח

 25 אות  מללג יותזכו עניין מיצוי דמי הביטוח לותשלום   עובד עצמאי םרישו בתחו

 26 בפגיעה בעבודה גמלה חוסמת
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 עמוד תוכן

 28 מאי של עצי ביטוח ות דממקדמ תיקון 

 29 פיגור בתשלום דמי ביטוח 

 30 הענקה מטעמי צדק 

 31 והורות העסק בתקופת חופשת לידה  ושימור   תחזוקה

 31 דמי ביטוח הכנסות נוספות החייבות ב ישח  כאשר למבוט תרהעברת תלוש משכו

 31 ס כי מלאומי בניכוי לצורה טוחהתרת דמי הבי

 32 ביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח הפחתת דמי ה

 32 קודמות  שנים ב דמי ביטוח בעבורשוחי

 33 הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סוקים מעורבים ו יע

 34 י )א( לחוק הביטוח הלאומ 350בתשלום דמי ביטוח על פי סעיף   ר אינן חייבותשאביות ת פסיהכנסו

 35 בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו  י זוגנן מעבודה בין בנחלוקת הכנסות שאי 

 35 ביטוח  דמיחבות בלעניין   מהכנסות שונותשל עצמאי  הפסד קיזוז

 37 לפני גיל הפרישה - וקצבת אובדן כושר עבודה סיה מוקדמתנפ

 41 ות  בריאדמי ביטוח לאומי ו/או טוח מתשלום דמי בי םיורפטחים מבוט

 43 סיווג מבוטחיםצו של ה ם התוספת הראשונשוייב 2020סוגיות בשנת 

 51 קורונהבזמן משבר ה סיוע כלכלי 

  

 55 ולשכירים  סוגיות הקשורות למעסיקים

 55 אומי וח ללביטמבוטח שכיר במוסד 

 55 1987-"ז מנימום, התשחוק שכר מי 

 56 ח הלאומי לחוק הביטו  369ף ון סעיקיות וח טיבה  דמיאחריות המעסיק לדיווח ולתשלום 

 57 לאומי בחוק הביטוח הסעיף העונשין 

 57 נושא משרה אחריות  

 57 ומשיכת המשכורת האמיתית לחשבון הבנק  ום המדויקהריש  בותחשי

 58 ות מהכנסת עבודה הוצא  ניכויו  נסת עבודהחיוב בדמי ביטוח של הכ

 61 חל"ד() חופשת לידה  פתתקווב חל"ת(לום )תשה ללא תקופת חופשתשלום דמי ביטוח ב

 62 כר ותשלום הטבות לי פריסת שתזכורת לכל 

 64 )כולל במשבר הקורונה(  1458לפי חוזר  חל"דאו ב חל"תות שכר בבטה

 65 סף או הפרשי שכר ם נו תשלובשל הפרשי גמלה 

 65 ם מעמלות מחליפות שכר כאשר השכר מורכב גום גמלאות הבסיס לתשל

 66 דות לעניין הביטוח הלאומי שרשרת עובדי השירות במסעלו לצריםמ יפ( ל)טתשר 

 67 תושבי חוץ(בדים זרים )ת עוהעסק

 69 103וטופס  101מילוי טופס 

 69 רבעונית וח חובת דיוו  חובת דיווח חודשית, 102טופס , פתיחת תיק ניכויים

 71 2016י דש יול החל בחו  ר למוסד לביטוח לאומיקוון שמועבמ 126טופס 
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 עמוד תוכן

 71   ביטוח בריאות  מי ביטוח לאומי ודמיפירוט שנתי של השכר וניכוי ד   - 100 טופס

 72 כרכת השערממ שידור "קובץ זיכויים"  –שליליים כר י שווג עובד והפרשן סיועדכ

 73 בדיעבד   חודמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטום תיא

 76 נייה(ב  עבודותהמשנה )ב-י קבלןעסיקם של עובדכמ - ןהקבל

 77 דמי פגיעה בעבודה על ידי המעסיק ום תשל

 79 עובד ול  למעסיק ילואיםולי מ בתגמ סוגיות 

 80 קורונה( )כולל במשבר ה בית בדים במשקמעסיקי עו

 82 צו סיווג מבוטחים( יק )כולל לפישל מעס  יטת רגל חברה או פש זכויות עובדים בעת פירוק  

 82 מי לאווח לביטהמוסד  ל ביקורת ניכויים ש דגשים ב

  

 88 תיים ובעלי שליטה פחמשים עסק

 88 שליטה בחברת מעטים בחוק הביטוח הלאומי  בעל

 88 נקים בשל משבר הקורונה לשכיר בעל שליטה מע

 89 ים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי עסק

 90 י מאבחברה לעצ המבעל שליט שינוי מעמד

 90 וחדות מי בות בנסי חוב דמי ביטוח ייתגב –רה חב ב ת התאגדוהרמת מסך ה 

 91 לעניין זכאותו לגמלאות   ירעובד שכהמועד שבו נבחן 

 91 הלאומי  הביטוח ליטה לגמלאותזכאות בעלי ש

 92 טרואקטיבי תיקון שכר בעלי שליטה באופן ר

 93 מבחנים בהעסקת בן משפחה 

 95 שליטה בעל המעמד אשת 

 95 ד כחברה( נו מאוגשאיתף )ק משו דים בעס העוב גבני זו 

 98 מניות בחברה ולקרובי משפחה דמי אבטלה לבעלי  ל תזכאו

 103 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד 

 S CORPORATION 104וחברת    LLCחברת הכנסות  

 104 פה קומשפחתית וחברה שחברת בית, חברה 

 107 עלי מניות בשיכות יתר של חברות ארנק ומ

 109 "לל בחושראמדו של תושב ירות למע גיות הקשווס

 109 ושלילת תושבות של מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל  הגדרת תושבות

 112 רציפות הביטוח בישראל 

 116 הים בחו"ל לשוות  לאגמ

 117 בחו"ל ועם החזרה לארץ הים לשו  בריאותביטוח 

 118 יק תושב חוזר ותעולה חדש ו

 119 ודבגמלת סיע  תמבחן הכנסו
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  2020ת  בשנ הדגשותם וחידושי
 הביטוח הלאומי   מיבתחו

   גלרט-צח נה אור רו"ח

ב מתמקד  שוניםהמאמר  הלאו  נושאים  לביטוח  בשנת  מי  הקשורים  בהם  לרבות  2020שדובר   ,
 על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו.  ומבוסס ,קורונהר למשבר הבהקש

ב  וש במידעלפני שימ ו יש להתעדכן  נומידומי. האליטוח ה הבאתר  חוק  את  ד להסב  עע במאמר 
 ת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. תשומ

 , גם יחד. י ודמי ביטוח בריאותהכוונה לדמי ביטוח לאומ –דמי ביטוח 
 קבה. בלשון נ שכל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורב

     
 

 טוח בי ים דמוליווח ולתשנתונים לד 

 2013 2014 2015 2016 

 

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
  ש"ח

 ודש לח
ש"ח  
 ש לחוד

 ש"ח 

 לחודש 

 ש"ח 

 לחודש 

 ש"ח 

 לחודש 

 ש"ח 

 לחודש 

המרב ית ההכנסה 
 43,240 43,240 43,240 42,435 שלום דמי ביטוחלת

 
43,240 

 
43,370 

 
43,890 

 
44,020 

מ לענירהכנסה  ין בית 
 5,678 5,556 5,453 5,297 ( *)חת ור מופשיע

 
5,804 

 
5,944 

 
6,164 

 
6,331 

הממוצע  השכר 
לעניין תשלום במשק,  

 9,464 9,260 9,089 8,828 חביטודמי 

 
 

9,673 

 
 

9,906 

 
 

10,273 

 
 

10,551 
 
 משקע ב צושכר מממ 60%הכנסה בשיעור  עד -חת  פוור מ שיע (*)

 
 
 

 לך: ואי 2008ם שניפרישה בעד גיל  18עורי דמי הביטוח הרגילים בגיל יש
 
 סיהנפ 

 מת מוקד 
 % 

 עובד עצמאי 
 % 

עובד ואינו   נושאימי 
 עובד עצמאי 

 % 
  1/17-מ         12/16 דע  
     

 4.61 2.87 6.72 0.39 מי ביטוח לאומישיעור מופחת של ד
 5.00 3.10 3.10 3.10 בריאות  שיעור מופחת של דמי ביטוח 

 3.49 9.82 5.97 9.61 

     
 7.00 12.83 11.23 6.79 אומי ל  דמי ביטוח של ר מלאעושי

 5.00 5.00 5.00 5.00 יאות דמי ביטוח ברא של שיעור מל 
 11.79 16.23 17.83 12.00 
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 )דוגמאות(   2019נואר  ל מים הח ישיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכיר

 

 

זכויות  ף לענ  טחיםומב  אינם   יםמעט   בעלי שליטה בחברת  (1) ולענף  ל  גבפשיטת רעובדים    אבטלה 
 . נפי ביטוח אלהלע  מיםל ם משואינ מעסיק וקובפיר 

 . 2023צמבר  עד ד  -עה לחמש שנים את ש בהור - 2019ת  בשנ נוסף למעסיק  0.1%שיעור  חיוב ב (2)

גיל    62נשים בגיל   (3) ולכן שיעורי  בתנאי החוק(  )ככל שעומדות  זכאיות לקבל דמי אבטלה    67עד 
א  מל ר  יעושב   0.21%  :בטלהלענף א  ומיטוח לא דמי ביכוללים גם תשלום  לאומי  ה דמי הביטוח  

למעסיקעור  שיב  0.16%לעובד,   לעובד,  בשיעור    0.01%  ,מלא  מופחת  בשיעור    0.03%מופחת 
 .  למעסיק

ין  הנשים בשיעורי דמי הביטוח של קבוצת  המוסד לביטוח לאומי לא הפריד בפרסומים שלו את  
ולא  אים  לאומי מל  ביטוחי  דמ  ם האלהמהנשי   ולכן מעסיקים רבים לא ניכו  ,67גיל  ל גיל פרישה  

 ח הלאומי את דמי הביטוח הלאומי בשיעור החוקי. רו לביטוהעבי

, אם המעסיק  דמי הביטוח הלאומי  בהפרשבשלב זה  דורשות החזר דמי ביטוח מחוייבות  נשים ש
 )עד שיפורסמו הוראות בנושא(. טלהאת דמי הביטוח הלאומי לענף אבבמשכורתן לא ניכה 

 .16איברים הוא   ה )עובד( בביטוח הלאומי של תורםיקוד האוכלוסי (4)

 

 

 

 ( וזים ח א מלא )ב  ( אחוזים ב ) חת  מופ  
 יק מעס  עובד  סה"כ  ק מעסי  עובד  סה"כ  

       102טופס ב 1 טור
 בדים "תושבי ישראל" שמלאווע

ל"גיל  שנה וטרם הגיעו  18להם 
 7.60 2.001 19.60 3.55 3.50 57.0 הפרישה" 

       102בטופס  2טור 
לאו " שמשראליבעלי שליטה "תושבי 

ל  יל"ג שנה וטרם הגיעו 18להם 
 87.3 .7911 19.17 3.51 3.49 007. ( 1) שה"הפרי
       (1) 102פס ו בט 3טור 

 "גיל הזכאות" לקצבת בר מעל אישה וג
ים קצבת אזרח ותיק, שאינם מקבל

 122. 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 אזרח ותיק 
 מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה

 , או קצבת נכות  100% רובשיעמעבודה 
(, או 100%או  75%) מלאה ציבהכללית י

עור בשייציבה בלתי  צבת נכות כלליתק
ת אח  שנהה של רצופ קופהלת 100%

 2.12 5.00 7.12 0.48 03.1 3.58 א לחוק(220לפחות )או הטבה לפי סעיף 
רישה, שנעשו אישה וגבר מתחת לגיל פ

 2.95 7.28 10.23 0.82 243. 064. 62ושבי ישראל מעל גיל לראשונה ת
שנעשו  ,תל זכאוגי ל בר מעגה ואיש

 .122 5.00 7.12 0.48 103. 3.58 62 על גילשראל מלראשונה תושבי י
ל"גיל הזכאות"   67גיל נשים וגברים בין 

ינם מקבלים קצבת אזרח ותיק שאל
 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 626. (3) זרח ותיקקצבת א

בת אזרח קצ םימקבלנשים וגברים ש
 2.12 - 2.12 0.48 - 8.40 ומי ח לאותיק מהמוסד לביטו

א  בנוש זרחולפי ה )ת אמנדינתושב זר ממ
 7.60 7.00 14.60 3.55 0.4 3.95 ( 31.3.2016יך ארמת  ומיותבינלאאמנות 

קיבל פטור מתשלום  רתורם איברים )אש
דמי ביטוח בריאות מהמוסד לביטוח 

 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 ( 4) לאומי(
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 ישה גיל פר

 . 70הוא ות זכא גיל הו 67 ברים הואישה לגר פל יג

 עד לשינוי החוק(  62ר  הגיל נשא )בשלב זה לידתן עדמו לפי  שיםנל  פרישה גיל טבלת

 ה פריש גיל דה יל ושנת חודש

 חודשים ם שני תאריך  עד מתאריך 

- 6/44 60 - 
7/44 8/44 60 4 
9/44 4/45 60 8 
5/45 12/45 61 - 
1/46 8/46 61 4 
9/46 4/47 61 8 
 - 62 ואילך  5/47

 

 ןת לנשים, לפי תאריך לידתזכאוגיל 

 זכאות   לגי לידה  חודש ושנת

 חודשים שנים  עד תאריך  מתאריך 

- 6/39 65 - 
7/39 8/39 65 4 
9/39 4/40 65 8 
5/40 12/40 66 - 
1/41 8/41 66 4 
9/41 4/42 66 8 
5/42 12/44 67 - 
1/45 8/45 67 4 
9/45 4/46 67 8 
5/46 12/46 68 - 
1/47 8/47 68 4 
9/47 4/48 68 8 
5/48 12/48 69 - 
1/49 8/49 69 4 
9/49 4/50 69 8 
 - 70 ואילך  5/50

 ות חייבות בדמי ביטוח נסמינימום למי שאין הכ בסכום מי ביטוח מקדמות ד
שבמ  מבוטחים עובל  עמד  ע "לא  ולא  )ללאעצמאי  ובדד  בה  "  חייבות  יד,  למ ת  ,ח(ביטודמי  כנסות 

בד,  בריאות בל  חטודמי ביומי שמשלם    י שמצוי בהכשרה מקצועיתת, מבחל"ובד  ה, ע למיד ישיבת
 וגם הביטוחי. ום, בהתאם לסיו מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימ  שלמיםמ

הממוצרבעוניות  ה  המקדמות השכר  מן  בנגזרות  שע  בשנת    10,551א  הומשק  בסיס    .2020ש"ח 
של המ מחושבינימום  דמיפיו  שאימי  לאוח  טובי  ים  עובד  למבוטח  לו  וא נו  שאין  עצמאי  עובד  ינו 

)  ח "ש  4,750  הוא   -כנסות  ה שכר    15%לרבעון  ולתלכפול  חודש(,  לכל  במשק  )לרבות  ממוצע  מיד 
משק  ממוצע בול שכר  כפ   5%)  עון ש"ח לרב   1,583  –הכשרה מקצועית  ב  יד ישיבה( ולמי שמצוי תלמ

 ודש(. בכל ח

 .2020-ו 2019  םיודש בשנש"ח בח 104של קבוע ם כוסשבים בביטוח בריאות מחוי דמ

 ב כדלקמן:התשלום מחוש

 (.ש"ח לחודש 177)שהם  x 4,750 ( 9.61% - 5%+ ) 312=  531בעון רל

 ש"ח לחודש(.  128שהם  ) x 1,583 (9.61% - 5%) + 312=  385לרבעון 
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דעה  הו  2019,  2018בשנים    טוח חסרותות בייש להם תקופ למבוטחים ש  המוסד לביטוח לאומי שולח 
 ור לרציפות ביטוח.  ם האמינימולתשלום המ 

ישלח לביטוח  כל מבוטח   דורש ממנו תשלום,  יום אחד, בחודשים שהביטוח הלאומי  שעבד, אפילו 
או את אישור המעסיק.    ,שבו מצויין חודש העבודה הרלוונטי  106טופס  או    ,הלאומי תלוש משכורת

 יק. ור המעס את איש   שלוחל יש ,שללמ ,הותהז  ל שיש טעות במספרככ

המשכורת בחודש   את  הבא כוללהמשכורת של החודש תלוש חודש והבוד בסוף ל לעעובד החלפעמים 
והמעסיק רשם את המשכורת של    30.4.2019למשל, העובד החל לעבוד ביום  .  )כהפרש שכר(  הקודם

ד  בעמום  ניום מישה לתשלד הזה דרילח לעובהלאומי יש. הביטוח  2019יום זה בתלוש לחודש מאי  
אפריל   מבקש  .2019חודש  הלאומי  המשכורת  לשלוח    הביטוח  תלוש  מאי  את  חודש  שבו    2019של 

 , לרבות הסבר, ודרישת התשלום תבוטל. של חודש אפריל ה ההשלמהעמופי 

 וקביעת "הסכום הבסיסי"  2006אר במשק החל בחודש ינו  עכר הממוצשב יים נויש

בח ינואוהחל  ח  נוסף  2006ר  דש  הביטומושג  לחוק  הלאדש  ) ח  משו ומי  התשנ"ה לב(נוסח   ,-1995  
"חוק   הבסי)להלן:  "הסכום  והוא  הלאומי"(  משמהביטוח  הבסיסי  הסכום  בסיס  סי".  בעיקר  ש 

 יטוח. בדמי  שלוםת לתיבמרלאות ולחישוב ההכנסה הלתשלומי גמ

לגמל  הבסיסי  כהסכום  נכות  כגון:  דמיאות,  לי  הליד  מענק  ,פגיעה  ללית,  דמידה ודמי  ה  תאונ  , 
 . 2020 ת ש"ח לחודש( בשנ  44,575 –בית  )הכנסה מר לחודש "חש  8,915הוא  ,  ת ניידותוגמלאו

כגוןהבסי  הסכום ה   (זקנה)ותיק  אזרח  גמלאות    סי לגמלאות,  וכן חישוב  רבית  סה המהכנושאירים 
  ש"ח  44,020  –ת  בי)הכנסה מר  דשלחו  ש"ח  8,804א  ן דמי ביטוח, הו ן תגמולי מילואים ולענייילעני 
 . 2020ת דש( לשנלחו

 .(2020ש"ח לחודש בשנת  10,551משק ) על השכר הממוצע ב םי ם מבוסס בייה מראבטלדמי 

 לטלפון הנייד   SMSת ודעקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהו

 חים:ח לאומי עם המבוטלביטו  המוסד שבהם מתקשר להלן הדרכים

 המבוטח. המייל של  ור ישיר לכתובת  ו יומכתבים בד שולח הודעות .1

 .SMS-ם בג רטוי מפ איש מידע תבעלועות שולח הוד .2

בדרך המקובלת של הזנת קוד    י אומעמצעות שליחת קוד חד פמאפשר להיכנס לאתר האישי בא .3
 . ש וסיסמהמשתמ

ת השימוש  ת הדואר החוזר ואהיא להפחית א  ומיל המוסד לביטוח לאבדואר ישראל )המטרה ש .4
 ן(. קוודיוור מהפעולות באל על ידי הגדלת  בדואר ישר

טו הביט  פס בכל  הלאומשל  למש  י  יוח  אמסקום  המבוטח  ן  מעוניים  בדואר  ידמ  בלתבק  ןאינו  ע 
 קמן: לנייד, כדל SMSובהודעות  נירואלקט

רגיל". כאשר   דואר   במקום  גיטליים...בערוצים הדיאישי    לות מידעבל הודעות הכולסרב לק"אני מ
שדה   ממלא  מהמבוטח  יקבל  לא  הוא  ודזה  אלקסרונים  וימשיך  ואר  המלטרוני  את  כתבים  קבל 

 .SMSת ני וגם להודעווראלקט ואר ראל. הסימון משותף גם לד שידואר  ותצעמבא

בל  הסכמה לקהבכך את    ומי רואה, המוסד לביטוח לא לעישלאת השדה    כאשר המבוטח אינו ממלא
לב  טליים. הדיגיוצים  רבעמידע   שהמוסד  לאומי    קטרונילאהר  בדוא  הודעהטחים  למבו  חלו יטוח 

 . ואר ישראלב בדתכמקום מב שי,ירות האיתב באתר הששמחכה להם מכ 

ין בטופס את פרטי  יב לצ ופס אינם של המבוטח, הוא חיכאשר פרטי ההתקשרות שהמבוטח רשם בט 
לגבי גם  הקשר.  הה   איש  חלות  הקשר  בדברוראיש  לקב א /ההסכמ  אות  הסכמה  בערוצים  י  מידע  ל 

 ל. לעיסבר ופי שהליים כהדיגיט 

 בוטח. של המת שרוהתק את פרטי ה  עדכןב לחשו
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 הלאומי  הביטוח  לעובדי  ם מתחזי

כדי    הביטוח הלאומי  לפקיד   השמתחז  דםאבדרך אחרת  בטלפון או    מבוטחיוצר קשר עם ה ם  תילע
ח מספר  על  פרטים  בנקשבולקבל  פ  ן  אשראיכרטירטי  או  מס  או  הלאומי    ההזד ,  הביטוח  כעובד 

 .  (ץ לבית)כדי לפרו רותמי במהייטוח הלאולהגיע למשרדי הב  מבקשו

ח  ר הביטו ות שבאתלפי ההורא  ב ולא בטלפוןיש להעביר בכת  איאשר  סכרטי /קבנ  חשבוןפרטי   .1
 . בדרך מאובטחת הלאומי

 . ביטוח לאומילוסד  למ  תויע במהיראינו דורש להג הלאומי  הביטוח פקיד  .2

לה.    3 המיוצגים  את  להנחות  שמתקשראת  פנות  יש  הפרט:  גייצלמ  מי  מופיעים  מייצי    רכת במעג 
  צא חובות של המבוטח נמה. המידע על  לפון של המייצגר הטפססור את ממ אין לולכן    המייצגים

 . המייצג יודע אם יש חוב בביטוח הלאומיולכן    במערכת המייצגים

 תשלום בכרטיס אשראי בעסקה בודדת ו יםשלומדר ת סה, עת קב הורא

 אי.  שרא בכרטיס ו ק א בבנ יות יכולה לה  לביטוח לאומיסד למוהוראת קבע 

באותה הוראת הקבע    ת ובגם חולם  ואפשר לש  ותאת המקדמות השוטפ  עבהוראת הקאפשר לשלם ב
תשל  הסדר  של  מומים  בדרך  פבתיאום  עם  לאומיראש  לביטוח  במוסד  הגבייה  כקיד  שהפקיד  ,  די 

 .  תשלומיםדר הת הסאהמעסיק  /יערוך עם המבוטח

 תשוטפו מקדמות

 טיס אשראי. ראו בכ נקבב כאמור אפשר לבצע  וטפתה הש בשנ תדמו מק םובע לתשל הוראת ק

בשמשו המקדמה  תשלום   בחודש  תהוראלם  חודש   הקבע  בעבור  שנה  בכל  בשנה   ינואר  דצמבר 
 מת שבעבורה שולמה המקדמה. הקודכניכוי לצורכי מס בשנה  קדמה לה, מוכרש

להו קרבקשה  באת  לכבע  יש  אשראי  לבירטיס  למוסד  לאומיהעביר  באתר  צשנמפס  וט ב  טוח  א 
 .ייצוג לקוחות ך קובץאו דר  נטיטוח הלאומי באינטר הב

מי לב   22.4.2014ום  בחוזר  המוסד  ה פרסם  לביצוע  אפשרויות  שתי  לאומי  קבע יטוח  בבנק.    וראת 
שאה לחיוב  הרמת  להק  הש את הבקש)ניתן להגי  אפשרות אחת היא לקבל את הטופס חתום מהבנק

ניף  טופס הרשאה בסלחתום על    -ייה  השנות  האפשר .  נק(הב  ט של האינטרנ   ר באמצעות את  ן גםחשבו
 המבוטח.  קוםבנק במיפנה לומי ש הביטוח הלא 

מיום   המוס  7.10.2015בחוזר  לביטוח  הודיע  שבהד  לתת  וראלאומי  אפשר  בנק  בחשבון  קבע  ת 
 . ףתוקלמועד פקיעת קרת סכום או לתה  וראהה  תאלהגביל   רשהרשאה כללית ללא הגבלות ואפ

 מים תשלוהסדרי 

לע כאמו הפרי  אוטומטבאופן  חלה    נהאיקיימת    ת קבעהוראל,  יר  שועל  ו/שי  עלמות    ומים תשל   או 
, לצורך הסדר  ת הוראת הקבעיו אלהחיל עלור לבקש  מ אהמבוטח  .  אחרים שאינם מקדמות שוטפות

   תשלומים במקום הסדר בהמחאות. 

ת  ת הקטנבאמצעו הסדר  םך גלערויכול  וב  יבקשת החילומים לעורך הסדר תשמי ואל  טוחיבהמוסד ל
  (.מלת ניידותנכות מעבודה וג  צבתדים, קצבת יליק, קבת אזרח ות )קצ בפועל טח מקבלבה שהמבוקצ

לא לחרוג מהסכם  ש בכרטיס אשראי מאפשר למבוטח  ע לחיוב חודשי  קבת  תשלום באמצעות הורא
 אשראי. ברת הבין ח ל  נובי הקייםסגרת המ

 לום. מועד התש סה בהתאם לרכי מס הכנלצוכר מום מיר התשלוגרת הסדום במס שלכל ת

שהו לב  לשים  קבע  יש  מראת  ה   חליפה חדשה  ג  וראתאת  הקיימת  וגםהקבע  למקדמות  להסדר    ם 
 תשלומים. 

ת הלאפשר    -בהמחאות    שלומיםהסדר  עמוקד  תיאוםב  בהמחאות  תשלומים  סדרערוך  יד  פקם  ם 
בסניףהגביי  ב  ה  קובץאמצאו  לקוחו   עות  מוריימלת  ייצוג  לש  חאותההמאת  שה.  צג    מידלוח  יש 

 .  חיל ההסדרן שממנו מתול מועד התשלום הראשלהקפיד ע  בדואר, ויש
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 בעסקה בודדתשראי כרטיס אתשלום ב

  ד,אח  בתשלום   לאומי במוסד לביטוח  ניתן לביצוע    עסקה בודדתבראי  רטיס אששלום בכם לתהסכו
  לביטוח במוסד  הערך    םוי  דיט.י קרשלומתב  או  ראי,רת האששל חב  ים היאומ קה לתשלכאשר החלו

כרטיס  שבוצע   לומיםשל תשמי  לאו יוםראאשו באמצעות  הוא  ש  י  בוצעה העסקההתשלום  גבו  ם  , 
 כנסה. לצורכי מס העניין התרת ההוצאה  ל

גרת של  סמגה מהירעניין חל ללס, כוהכרטי תנאי תשלום של עסקה בודדת בכרטיס אשראי נעשה לפי 
 .גרתמסה  וחסימת ראיהאשכרטיס 

סה  מאפשר כני  ה זד  קוקה בטלפון חכם. ברוד לסרי מודפס ברק  ביטוחי הדמ  מקדמות   על  ההודעל  בכ
 ראי לפי פרטי המבוטח. ס אשמאפשר תשלום בכרטיוח לאומי, ו תשלומים של המוסד לביטלאתר ה

 מי לאו טוחלבי המוסד לחשבון  הלקוחק של העברה בנקאית מחשבון הבנ

קים,  חות הבנניתן ללקו. השירות  תשלום זה  צעימאב   שלוםסכום לתה  בהמגבלה על גון  אי זה    בשלב
 פיות. עברות כס לביצוע ה מן הבנק   ימהמתאשיש להם הרשאה 

  הוא יום   15:00במהלך יום עסקים רגיל עד השעה    תקאינת שבוצעו בהעברה ב יום הערך של העסקאו
יוע  ביצו של  התשלום.  הערך  בהעברהתשלומים  שבוצ בנקאי  ה ם  בי  15:00ה  שעה  אחרי עו  ת    םואו 

 ם הבא. ים העסקהוא יוליום עסקים, שאינו נחשב 

 נטרנט  באי שי  אתר שירות אי

שיק אתר  אישי  ים  לצפוירות  מבוטח  כל  יכול  בבישבו  האישי  בתיקו  להדפיס  ,  הלאומיטוח  ת 
שלו הביתית  במדפסת  לכאישורים  ווהתוב  ,  לפקיד  קנדעה  לבטל  באואף  חלקיסות  ת  המערכ  .פן 

ביטוח הלאומי  הבסניף  מקבל    יסמה שהמבוטחמצעות קוד וסאבפשרית  אליה א   סהניטחת. הכ מאוב
 .חד פעמי()לרבות קוד  הלאומיר הביטוח ן באתמזמי  ו אוהזהות שלדת תעובהצגת 

ל להמוסד  במי  אומיביטוח  הודעה  שמחכהב  ילשולח  פעם  ח  כל  המכתב  השירות  באתר    , ישיא דש 
שמבולמ כתוטחים  דוארסרו  ייחודאלקטרו  בת  שאוני  להם  על  י  לביטד ימת  המוסד  לאומי, י    וח 

 . לאתר השירות האישי  צטרפוושה

 

 משבר הקורונה ב ם בעבור עובדיםייווחדלים מוקד תמיכה למעסיק

ם  דיווחיל  לבירורים בכל הקשור  . המוקד נועדמוקד תמיכה למעסיקיםהמוסד לביטוח לאומי הקים  
 . בלבדנה ורו ר הק במשבים בדעועם תביעות  שרבק למוסד לביטוח לאומי המעסיקים של

סתגלות  ולמענק ה  דמי אבטלהי בעבור תביעות עובדים לוסד לביטוח לאומ בדיווח קבצים למבר  מדו
   :רונההדיווחים הקשורים למשבר הקוהכוונה לכל   מיוחד.

 . 100 טופס .1

עבודה  ץקוב .2 העבודה   הפסקת  הפסקת  ותאריך  העבודה  הפסקת  סיבת  את  כולל  של    )הקובץ 
 . העובדים(

ודווחו שיצאו    100בעבורם טופס  דווח  את העובדים ש   כולל  הקובץם חל"ת )או סיו  בץ ביטולוק .3
 .(ו הסתיים, והחל"ת בוטל אר הקורונהת בשל משבלחל"

 . 02-5393722במספר טלפון   13.00עד    8.00בין השעות   מישיבימים ראשון עד ח עלפוקד המו

ר  כל הקשולמוקד בלפנות  ואין    ללעי סיקים  רות לדיווחי המע קד לשאלות שאינן קשואין לפנות למו
 . ולמענק הסתגלות מיוחד  להלדמי האבט 

 

 י במוסד לביטוח לאומ  י ביטוחרי דמוהחז חטובי דמי  תובות חותיישנה

מי ביטוח  ק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלום חוב דלחו  159יקון  נכנס לתוקף ת  1.1.2015ביום  
ית בתולאומי  שבצעו  היוש  בעך  לכל  מ נים  שקיועד  מותר  בהמו  החוב,  מעבר  ת  והוראוות  תניל 

 לחוק.  בתיקון  פורטות המ

ובע  ק ש ,בריאות ממלכתיבחוק ביטוח  15עיף אם לסת בהתאוברי יטוח מי בעל ד חל גם  התיקון לחוק 
הלאומי    ק הביטוחהוראות חותשלום דמי ביטוח בריאות חלות  דמי ביטוח בריאות ו  שלעניין גביית

 י. ומ ח לאיו דמי ביטוה  לוכאי
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ב  בות חושאי לגיטוח הלאומי אינו ר נות והבההתייש   ה תקופתברשע  י לאחרכ   159  ע תיקוןעוד קוב
הוראות    ל אףת, עבזכויות לגמלאו  ום החוב לא יפגעאי תשל  –הנצמח מהם(  חוב  )וכל  ח  ביטו  דמיב

 כל דין אחר. 

  ל חובות תיישנות שכללי הה   ים אתרטמפה  ים חוזר  וח לאומימוסד לביטפרסם ה  159בעקבות תיקון  
תאם  ה, באותוח ברימי ביטהחזרי דמי ביטוח לאומי ודאות ושל  דמי ביטוח בריו  ומי דמי ביטוח לא 

 . ת התיקון לחוקא הבנתול

לביטוח החילאול  המוסד  כ   מי  עד  תיקון  עליו  של  לתוקף  כלל   159ניסתו  לפי  ה   יאת  התיישנות 
דה  לעבורצי  האת הדין  ן של ביי דיבפסק  הלכותלפי  יצוע ופי הוראות ב נהליות פנימיות, למהחלטות  
התיישנות  ף לחוק הכפו  הוא אינו  הארצי, כיהלכה ישנה של בית הדין    ירבות, על פנים  שך שוסבר במ
   ההתיישנות לפי רצונו. כללי יו את שהחיל על פיאף על  הכללי, 

הלאומי  4.6.2020ביום   הביטוח  ל  פרסם  נושא  ב  1438ביטוח  זר  חו/ 1461קים  מעסיחוזר  עדכון 
 שנים.  7רת זכות בתוך  ית והחזרוב דמי ביטוח ישנות תשלום חים להתי הכלל

   ביטוחדמי החזר  תיישנותה

 .  ההתיישנות הכללילפי חוק  אחורהשנים  7  בביטוח הלאומי מי ביטוח נעשההחזר דככלל, 

ביט בעת  ביטוח  דמי  אפהחזר  תושבות  מיותב ל  שרול  שנים  שבע  הבקש וע  הגשת  לה ם  דמי  ה  חזר. 
   כות ביטוחית.נה מזטח נהה שהמבוהתקופ ם בעבורוחזרי מ ת אינם יאווח בר טיב

 לא כולל השנה השוטפת. ורה שבע שנים אח  ועדמבה א נעשום שלתיא  בשל זרהחהעובד מקבל 

ת  בשנ שטען  פלוני של  ( את ערעורו 31462-06-17 "ללעבודה )עב הארצידין ית הדחה ב  26.3.2019ביום 
קיבל  צבת הנכות שפעם אחת מק –טוח בידמי ול של כפ ניכוי ו נוכה ממנ 1997עד    1993ים שבשנ 2016

 נות. להתייש טען ח לאומי ד לביטוסמובל. הקי  שהוא חת מהפנסיהופעם א

ק  לעבודה  הארצי  הדין  כי  בית  לביטוח  הבע  יכומוסד  ולא  ידע  לא  תשלומי  ל  לאומי  על  לדעת  היה 
 בל קצבה. וא מקלו כי ה ווח א די בוטח לר המכאשהכפל 

 

 המשפט העליוןאל )מד"א( בבית ישרם לוד אדוגן דין מעניפסק דין ב

הדין האזורי ואת הערעור    לטת ביתל הח לאומי עלביטוח  דסר המורעואת ע העליון דחה בית המשפט 
 (. 6.12.2018ביום  5008/16"א )ע"א  דד של משכנג

  שנים ב  22רת תקנה  ביתר במסגשנגבו  ביטוח  דמי  לה    להשיב  אומיח לד"א טענה שעל המוסד לביטומ
ל  ואילך   1997שנים  . ב1996עד    1990 ב הבידמי    ם החזיר אתאומי אמנהמוסד לביטוח  כת  רעמטוח 
הותיים ודרשה  ישוב פגמים מ חנפלו בע את ההחזר, אך מד"א טענה כי  סיק שתב ל מעמטית לכאוטו

 ה. דני שעשתיטוח לפי חישוב י הב את דמי 

 ות. התיישנטען ל  אומיוח לסד לביטהמו

  וח הלאומי, חוק הביטל  362מכוח סעיף  החזר דמי ביטוח  ת ליעוכי בתברצי  ן האהדיבית  קבע    ככלל,
 השבת כספים. כספית ליעה ובר בתבת כי מדנוישההתיוק חל ח

הז הספציפי  דחה במקרה  האר  ה,  הדין  המוסדבית  של  הטענה  את  בעקבות  ל  צי  רק  לאומי  ביטוח 
יות  רטנה פות השבתביעגיש  לה  סיקים שלאדד את המע צמו עוומי בעח לאביטו המוסד לה שובדהע

 ת. למערכת האוטומטיאלא להמתין  

רילעניי הוספת  ון  ההפרבית  סכו  דהצמשי  ההשבה על  הד  קבע  ם  ההוראות  בית  חלות  כי  הארצי  ין 
 . לחוק 362עיף סועות בהקב

 

 עיקולים 

 הם:  יקולע ונים לביטולכי הקריטרי לביטוח לאומי נמסר וסדמהמ
 תשלומים.  וע הסדרביצו/או   במזומןב ל החוכ תשלום .1
 שהיא.  הוב מכל סיבל הח וס כ איפ .2
דוחות  ת וטפוומן, כולל מקדמות שובמז  החוב  ם כלתשלוהוא    נדל"ןהתנאי לביטול עיקולי רכב ו  .3

 שוטפים. 
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נשלחים    וליביט ידעיקולים  מערכתעל  ידי  האכיפה  י  על  או  לצד  בסניף,  הפקיד    האוטומטית  גם 
   מעסיק.ל אוטח בווגם למ  ישיהשל

 
  היה א  שללשלם פיצוי למבוטח  יטוח לאומי  לבאת המוסד    2.10.2019ביום  חייב  ם  ופט השל בית מש

   (.28940-11-16)ת"א   םמוסדות שוני 27-ב דיןעיקולים שלא כהטלת בגין ח, יטו דמי ב יב כללחי
 

 . חריגים(  מעט)ל  בתקופות הסגר חדשים  לא נעשו עיקולים  משבר הקורונה  בשל    -רונה  משבר הקו
 ואילך.  2020דש יולי  החל מחו לחייבים ים שלחבות נחוה  ם עלתבימכ

 ייצוג במוסד לביטוח לאומי

תאימים  י כוח מת ייפוי יב הצגג( מחי לייצ  מי )למי שמורשיםלאו  ביטוחוסד ל ם במבוטחיהטיפול במ
 ה בנפרד.  לכל תחום גמליה, ווהגביטוח ם הבין תחולעניי

ל אינביטוהמוסד  לאומי  ייפוי  מק  ו ח  את  שהמבבל  נות הכוח  המסים וטח  לרשות  קיין  כמה  .  מים 
 : באתר הביטוח הלאומי של ייפויי כוח םסוגי

קבל  ר לאפשה ומוהגביי   הביטוחבתחום  טחים  מאפשר לייצג מבו  -  ( 70בל/ייצג/ת )מכוח לייפוי   א.
שכולל    טי: טופס מפורומ לאבאתר הביטוח ה   70  יש שני סוגי טופסי.  נסות מגמלאותמידע על הכ 

גמלאות, וטופס כללי שכולל ייפוי    כוח לפי סוגייפוי  אפשר מתן ים מוג   עסיקבוטח ולממלפירוט  
 אות. הגמלולכל בייה כוח למחלקת הג

הכייפו לי  מתייחס  פ  מבוטחוח  מספר)על  מס(  הזהותתעודת    י  פי  )על  תיק  ולמעסיק  פר 
ייפויי הכוח בפשר למלא את  ם(. אהניכויי ייצו  אותושני  פי    ג הטופס.    פר תעודתס ממבוטח על 
מענהזהות   אינו  לשלו,  הזכומ יק  את  אותו    ת ייצג  של  הניכויים  בתיק  גם  המבוטח  את  לייצג 

 וטח.  מב

 אית. ת רפו סודיותור על וח לווי ייפוי ככולל  אינו - מידע והרשאה למסירת כלליכוח  ייפוי ב.

תחומי    כלל   מלא, המתאים   חייפוי כו   -  ע מיד  אית והרשאה למסירת סודיות רפו  תור על כתב וי ג.
 בלקוחות.  יפול  ולכל סוגי הט  הגמלאות

שר לקבל את  אמי מלאו  יטוחסד לב שהמו  אישור לפעולה מיוחדת   -  ייפוי כוח למטרה מיוחדת  ד.
 ו. ול לפי ח ולפע י הכוייפו

 
 ים י למייצגקד טלפונמו

ות  אות מחליפל שכירים ולגמ נם  אים למבוטחים שלנושאים הקשורי)גים  צמיילמוקד ל  פוןהטל  מספר
ומי מתכנן להפעיל כתובת  ד לביטוח לא וסהמ .02-6709093הוא  ס מספר הפק . 08-6509933הוא  ר( שכ

  במועדישינוי  בקשה לול  צגיםיומ  צלא  ליםעיקוקשורות להות  ופ קשות דחהעברת בל  טרונידואר אלק
רפואיות  להו  ועדות  בשעות הקטין את  מתכנן  למייצגים, אך  כמוורתמ מענה  יגדיל את  העונים    תה 

 פוני.מענה הטלהבשעות 

 רשאים לייצג בביטוח הלאומי צגים הלמיי –יצוג לקוחות שור למערכת ייק
בלשירות המייצ קיימתומ לאה  ביטוחגים  ומערכת משוכל  י  לי תקדממלת  בקו ל  יצוגת  אמצעות  חות 

מינטרנט,  אה נישכוללת  חידע  ועדכוניושהולי  למייצב  אינפורמטיביים  המחוברימיי  גים.ם    םצגים 
 .  לות, למעט עלותלא עות לפעולות רבולבצע   לקבל מידע  למערכת רשאים

ייפוי ה לשליחת  לקוחות  ייצוג  במערכת  חדש  שירות  השיק  לאומי  לביטוח  המוסד  החתומים י    כוח 
,  02-6463300  בקובץ סרוק דרך מערכת המייצגים, נוסף על האפשרות לשלוח את ייפויי הכוח בפקס

 כפי שהיה עד כה.

ששו  כייפו  לחמייצג  ק  חו יי  ייפ   רשאי  הלקוח טתם.  לילסניפים, מעכב את  על  לענייני  לחתום  כוח  וי 
 .  נייני גמלאותבייה ו/או לעביטוח וג

ומ  של  יקהבדבפעם  י פעם  דמי עורך  מ וד לביטוח לאוסהמ ייפויי כוח של מבוייפויי כוח  טחים  בטל 
  (.עצמאי הזוג שלומי שבן ל או שליטה עלי ש)אין ביטול של ב  שכירים

  בנושאי גבייה וביטוח   קוח לפקיד המטפל בודעה ל לשלוח ה ייצג  צוג לקוחות מאפשרת למיי כת  מער
 ערכת(. ה בממופיעמפקיד" שהודעה "לים לב לש)יש  ת למייצג ו עהודלוח  ד לשלפקי  גם פשרתמאו
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מאפשרת היתר  המערכת  מקדמות,    בין  ולתקן  דוחות  בסיטפלשדר  קי אמצם  מהעות  כת  מערשור 
פשרת  מא,  ד המטפליים לפקר דרכה מסמכי ברת להע, מאפשיח הלאומ נט של הביטו לאתר האינטר

 ראי.בכרטיס אש  י ביטוחלשלם דמכן תשלום ו יברלהדפיס שו

 החדש.על המייצג  דעהל הומקב  . המבוטחלום שקדוי הכוח את ייפ  חדש מבטל ייפוי כוח

מיוצ רישום  אפשרבעת  חדש  המבו  םולרש  ג  כעובאת  בטרם   עצמאיד  טח  יי  עוד  הכוח  התקבל  פוי 
 תום. ללא ייפוי הכוח הח   ים,שבועיוקף לבת י נלאומי. הרישום הזמ יטוחמוסד לבמשרדי ההחתום ב

 . 02-6463251וא ה  יכהשל מוקד התממספר הטלפון 

 אישורים לצורכי מס:  המערכת כוללת

הכנסה  אישור   - הב  עללמס  לצוריכו בנ  ים המותר  ומיהלא   יטוחדמי  מסי  ההחזר    או,  כי  סכום 
 הכנסה. סמ  יכלצורהמותר בניכוי    של הסכוםרט מפו דוחגם המערכת כוללת  .ייב במסהח

דמי פגיעה  )  הכנסהתשלום מס  כר החייבות בש  ס בגמלאות מחליפותרים שנתיים לצורכי משואי -
 . (מי לידה והורות, תגמולי מילואים ודמי אבטלהודה, גמלאות דבעב

,  קתירח וז א  תבמס, לרבות קצת הטח בשנשקיבל המבוממס  פטורות  ת  של גמלאו  שנתי  ריכוז -
   .ת ילדיםוקצב  לד נכה, גמלת ייתכלל  תת נכוקצב, מעבודה נכותת קצב

 מי לאווח ביטהמוסד ל רדים למשמייצגיכניסת 
חש ויו רואי  לס ר  מסעצי  בון  להיכנס  קהל  שאים  קבלת  בשעות  לאומי  לביטוח  המוסד  לפי  ניפי  או 

 עם הצגת תעודה מתאימה ותקפה.  תור,דה ב ז וללא עמיליך מזורה בשה, פגי יאוםת

  ח הלאומייטוד לבוסמהמתקני  ה לניס בכ  בידוק סלקטיביצגים  המיי  עובריםבתוקף    הבהצגת תעוד 
הצורך )לפי שיקול דעתו    שק/ אמל"ח ובמידתנ  אותלהמצ  יםשאלמתוון,  רך הביטח ענשי מידי א  על

 . באופן סלקטיבי יםדק נבית המייצגים ככלל, מרבף. ואולם ק מקיבידו  מתבצעהמאבטח( של 

 

 המייצגים  ב ות לתשומת לנקודות חשוב

דר .1 מערכת  פנייה  אפשרית  ך  לקוחות  והביטוחלקת  מל  ה ז  בשלב ייצוג  בלבד  גה ח  ן  ולכבייה 
 . בנושאי גמלאותגבייה ביטוח והלעובדי ה  טלותשלוח מללא   םימתבקש םימייצג ה

רלבקשת   חשבולשכת  נ ביל  המוסד  , ןואי  לאומי  לאפשר  טוח  ישירה  מיד  קבלתערך  ופנייה  ע 
לפי    צג המיי  ימציא אם לייפוי הכוח שהתב   ,ל המיוצגאישי שההאתר  דרך    ותלמחלקות הגמלא

ה מיוחד    פרמסלפי  ו  גמלהסוג  ה קה .  למייצגמזהה  אך  2020בשנת    מוכן  להיותיה אמור  ישור   ,
 . קורונהבשל משבר הנדחה 

 
יפוי  הלאומי את י  טוח טית בבילמחלקה הרלוונ  לשלוח ות רצוי  דע בגמלאימבינתיים, כדי לקבל  

ובלהכוח   ווימס  ריםקמ גמלאות  לצרף  רפואיתור  מים  סודיות  העל  ידי  על  חתום    בוטח מית 
 לאומי(. ביטוח הה תרבא  70ס מספר  )מצורף לטופ 

 
ייצו .2 ישבמערכת  לקוחות  הכ תבויותהתכשל    רוכפת  ג  שורופו  פתור.  שתי  תשותח  יד  ק פבות  ת: 

 יד למייצג. ת פק תכתבובויות והלהתכת
 .  ב בזמן סבירהגיול  ידות מהפקהתכתבוי אם יש  לבדוק  אמורהמייצג 

  -  ןיו בטלפולאשר  להתקקיד  הפקש מומבות  ח וקוג ל שר מייצג שולח מטלה לפקיד בקובץ ייצאכ
 . קשהן את פרטי הביג מתבקש לצי יצמיה

 
  עה הזאת,ר הקביהיותר. לאוכל  עבודה ל  י מי  14מענה לפקס יהיה תוך  נקבע בביטוח הלאומי ש .3

ששולח   במייצג  במקביל  לאקש  מתב,  פקס מטלה  ייצול  שלוח  במערכת  לקוחות  מטלה  עם  ג 
 .טופלמ אם הפקס ולאשלאו  ,שלח את הפקס הודעה שהוא 

 . לפני שהוא פונה לסניף הבקשה טופלה  םות אחייצוג לקו רכת במע  דוק מתבקש לב גמייצה
רכת ייצוג  ח מטלה במע מתבקש לשלויצג  המי  עבודה,מי  י  14הלך  מב   אם הבקשה לא טופלהרק  

מספשבה    ,לקוחות את  הפקסיציין  א  ר  שלח  הפנייהשאליו  משלוחת  תאריך  את  ואת    הפקס  , 
 . ייהנפה  ושאנ
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לבדוק אם אפשר וא מתבקש  לומים, ה ש הסדר ת  לערוך  מי כדיויטוח הלאבלנה  ג פומייצש  לפני .4
את לקו   לבצע  ייצוג  במערכת  )נמצא  וחההסדר  ייצוג  במעת  תחתרכת  ת  תרכוה  לקוחות 

 מבוטח/הוראות כספיות(. 
 

 
למבוט  לדעת  יכול   מייצג .5 או  למעסיק  חוב  אם  הודעת  יש  ראשוח  הרשאה  או    ואנה(  )תזכורת 

משהו גובה, קולבי  ועמדא  ישעסלמ אם  או    ר  המקביעה   יק  לראות  גייצ.  כל    הרשימ  יכול  של 
שלו מסויימת    המיוצגים  בקטגוריה  להיכנסכושנמצאים  הספציפילת  ך  הלקוח    יק  ל  פטולשל 

לראות    ה.בבעי יכול  רשהמייצג  שגם  הימה  כל  הוד  יוצגיםמל  בשלושתשקיבלו  הימים    עות 
   האחרונים.

 
להמייצג   .6 הימרשוך  תמסמן  יכול  משדרש  מעסיקיםת  הדו  הוא  את םלהש  שוטפים הת  חואת   ,

תשלום  שלגבי  המעסיקים שוברי  להנפיק  רוצה  הוא  להפ הם  תששוב  קי)במקום  לכל    לוםר 
 סיקים. צת מעלקבו  ם מסך עם מזהה פנקסכת כוללת גפרד(. המערבנ סיקמע

 
הסדרכל  ב .7 בפנ  ומיםשלת  עריכת  או  לקוחות  ייצוג  מערכת  לס דרך   ש מתבק  המייצג  ,ניףייה 

 ושבת.  ישים ש ימע, ללא היקבראת ה הוך תאריאת ום רשל
 

סניף(,  עם הפקיד באו  וחות  לק  גות ייצשלומים בהמחאות )במערכסדר תצג מבצע הכאשר המיי .8
ל ע בחזקתו,וודליו  נמצאות  שההמחאות  והשהסכו כדי    א  שתאריכימים  בהם  מחאות  רשומים 

היתא בהסדר  שרשומים  לסכומים  ישתשלומיימו  ה  חלשלו  ם.  וע  יצב  לאחר  דימאות  המחאת 
 האפשרי.  ף יקבל אותן בהקדםסניד ב יקר כדי שהפסדהה

 
קבהורא .9 אפת  אשראי  בכרטיס  לעע  בכדשר  לקויי  מערכתן  הכותרת    חותצוג  )תחת 

 .  שראי(כ. א הוראות כספיות/הזנת ה.ק/מבוטח
 

ר  עבילה  שקאומי, מתב וח הלח לביטשראי של הלקוהא  כרטיס  פרטי  את  ריג שמעוניין להעב יצמי .10
   .קולי אבטחת המידע(ת )בשל שילקוחו  ייצוג במערכת  רך מטלהדפקס ולא אותם ב

 
למבוטשמייצג   .11 עצמאי  תיק  קובץ  חפותח  ל   דרך  הכוח  )  לוודא  ייבח  ותקוחייצוג  שייפוי  אחרי 

  לשלוח   יצג אין צורךהמיל ידי  ידע ע המ  תנומי מעודכן )בהז לא ה  וי בביטוחהמידע שמצש  נקלט(
הלאומי לביט אך  6101  ספו ט  וח  אמומ ה,  הט   לשמור  רייצג  החתאת  כהוכ ופס  לביצוע  ום  חה 

 (.  הפעולה
 

כנסות  , את ההשכירכ  וד שהפסיק לעב  או כמי   ריכטח כעובד שהמעמד של המבו  ת דכן איש לע
 דואר.לוח ובת למשואת הכתובת המבוטח יטוח, את כת אינן מעבודה שחייבות בדמי בש

 
ניכ .12 תיק  שנפתח  במסלאחר  מהכנס  ויים  בפ  ומלץה,  פרט קס  לשלוח  התיק את  למחלקת    י 

   ת התיק בביטוח הלאומי.ם בביטוח הלאומי כדי לזרז את פתיחמעסיקי
 

ש .13 בביטוח  םהניכויי  ק יתלאחר  כל    נפתח  עצמאי  וטחבמהלאומי,  כעובד  תיק  לו    מקבל   שאין 
לואמועה  דהו הפרטיםר  את  הל ל  ע   מלא  בביטוח  שמעמדו  כדי  כעצמאי  יהיה  עיסוקו  אומי 

 . מעודכן

יש להגיש את ה  חביטו ונו בבחשב קביעה    יש למעסיק ככל שמתברר ש .14 דוח שלא הוגש  הלאומי, 
ואכיפה של  גבייה    להליכי  אפשרותוב, לרבות הלחהפוך  שת  ינ עה לפבהקדם כדי לבטל את הקבי 

 לים. ת עיקולרבוו  החוב
 

ווח  ם למס הכנסה יש לדוח לאומי מדי חודש, גם אגש למוסד לביט מו   102שטופס    ים לביש לש .15
 שנה. י ם בחצאו פעיים פעם בחודש 

 
עסיק  מ   -טי  של מעסיק אינה הוראת קבע רגילה שיורדת מהחשבון באופן אוטומ   ביוח  הרשאת .16

ס  ת טופשדר אחייב לשוטף,  ם דמי ביטוח באופן  יוב לתשלובהרשאת ח  אומי ם לביטוח הל שלשמ
 וב. ת חי הרשאדוח אחד בכל  אפשר לשלם רק ההרשאה.חיוב מתבצע דרך הורק אז  102

 
 . הדוחות שקדמו לו שנית מייתר אנו י איסופ 126ס טופ .17
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,  טוח הלאומיר מפורט לבי סבלשלוח ה  יו רצאינו סביר,  שהגיש  דוח  כאשר מעסיק מקבל משוב ש .18
 מסמכים.  וללכ

 
חודשים.    3רק עד    תקבלים בדרך כללל בעלי שליטה, מת שורושכעבור משאינם  דוחות מתוקנים   .19

לשלושה תיקו מעבר  דוח  מחייב  ן  הפאיש  חודשים  בור  המעסנ קיד  ולכן  לצריתבק  ק סייף  ף  ש 
 ואסמכתאות המעידות על התיקון. הסבר 

 
ומי  לדווח גם למוסד לביטוח לא   רצויהמניות,    ת הרכב בעליא  או משנה  םשכאשר חברה משנה   .20

 שינוי.על ה
 

ביטוח  יק, שפונה למוסד לעסיק נעשה רק דרך המעס ביטוח לעובד ולמלל החזר של דמי  ך כבדר .21
ב המקדרכילאומי  כאשר  .  ובלותם  נסהמעס   קתיאולם,  והחביק  המוסד  גר  פעילה,  אינה  רה 

 . שירות לעובדמי הביטוח יובד בדהע חלקלביטוח לאומי מחזיר את  
 

למו תגמולי  הם שודים לוברשימת הע את  ישור שכולל  רכת המייצגים כוללת בתיק המעסיק אעמ .22
 . מילואים

 
בתיק    –ות  וג לקוח כת ייצים במערמעטבחברת  שליטה  ם כבעל  כיר רשואם עובד ש  אפשר לבדוק .23

 עיסוקים. מסך דרך  –בעל השליטה 
 

הלאומי  2020בשנת   .24 למ  הביטוח  לערומאפשר  שניייצג  תשלומ  ך  אחהסדרי  )במקום    ד(ים 
לקוחו ייצוג  משברתבמערכת  בשל  נוס  הקורונה.  ,  בשנת  הסדר  פקיד    2020ף  התערבות  מחייב 

 . בסניף
 

מבקש   .25 הלאומי  המייל ם  מהמייצגיהביטוח  כתובת  את  מס   לעדכן  הטלפ ואת  מוסד  ה.  וןפר 
נערך לאומי  משובל  לביטוח  למייצג  שידור    מייל ב  שלוח  הלאומקבצים  בכל  ן  ומתכנ   ילביטוח 

   .מידע נוסףייצגים במייל וח למלשל
 

ובת המעודכנת  ר ולעדכן את המערכת בכת ל המיוצג חוזב אם הדואר שלשים למתבקש  המייצג   .26
 למשלוח דואר. 
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 שאינן מעבודה  כנסותהלבעלי מאים ולעצ ורותהקש  יותסוג

   מבוטחים שאינם שכירים של דמי ביטוח  האחריות לדיווח ולתשלום 
 י.מא עצל הק ע ה רחל ח יטו הב י מד  םולתשלמי ו ו אד לביטוח לוסלמ  ווחהדי   לעהאחריות 

  ורךלצ  מדי מוכהוח על הכנסה נבמועד, או דיו  ביטוח דמי ה תשלום או אי  ,עצמאי"כ"עובד  שוםאי רי
 לגמלאות, כולן או חלקן.  וימים, לשלול זכויותלים בתנאים מס ו ות, יכם מקדמשלות

ב מכיר  לאומי  לביטוח  בעכפג  נהרווקהנגיף  המוסד  ליעה  שמובודה  ועקב  מי  כדי  תוך  שנפגע  כיח 
 ודכנת. שום כעובד עצמאי ולתשלום מקדמות לפי ההכנסה המעחשיבות לרינותן משנה   העבודה.

 וח דמי ביטם ולשל  וחדוב למי חיי – 342סעיף 

י, חייבים בתשלום דמי  ואינו עובד עצמא ינו עובד  שאח  בוטומ  ,ימא צעוא עובד  המבוטח ש  א( ")
חייבת    ה טח אינמבושת ותה ארק ג' בלבד מכוח הי לפי פוטחת  במם; ואולם מ צעד בע ח טובי

 בתשלום דמי הביטוח". 

 עובד עצמאי 
 מי:הלאו הביטוח  לחוק  1בסעיף צמאי ובד עלהלן הגדרת ע 

שלא    שלח ידובמבאותה תקופה  שעסק  מי    -  לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה  ,י"עצמא   "עובד
 לה: מא  אחדקיים בו תוה  (,דיח  שלמ  -כעובד )להלן 

 ;בממוצעות שע 20ות הוא עסק במשלח ידו, לפח .1

 ;מהשכר הממוצע 50%-הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל .2

שית הממוצעת  שבוע בממוצע והכנסתו החודעשרה שעות ב  יםשתפחות  שלח ידו ל סק במהוא ע .3
 . "...;'ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א

לונית )או  סק בשנת מס פוע י שא מ הו  ,הלאומי  לחוק הביטוח   1פי סעיף  ל  מאי" ע"עובד עצר,  מכלו
 :  מאלה דח אקיים בו  , ומתח היד(ל)בקשר לאותו משיר ובד שככעא של ידו  חשלמבק ממנה( לח

 . בשבוע בממוצעת שעו 20הוא עוסק במשלח ידו לפחות  .1

 שק.מב  עצמוהמ  רכן השמ  50% חותלפ  אילח ידו ה שהכנסתו ממ .2

החודשית הממוצעת    והכנסתוממוצע,  ע בעות בשבוידו לפחות שתים עשרה ש  חק במשלהוא עוס .3
 ממוצע במשק. מהשכר ה 15%חות ממשלח ידו היא לפ 

 ד לביטוח לאומי.  ובד עצמאי" במוסחשב "עלעיל נ ופותת החלבו אחקיימת תמי שמ

ל השנייה  התוספת  פי  על  עצמאי  כעובד  גם  מוגדר  וקביעתובמ  וגויס   צומבוטח  ים,  מעביד  טחים 
נהג  ל לא  )  מוניתדוגמה:  ומעסיק(חי יימים  מתקכאשר  עובד  שעו  סי  בביבומי  רק  ים  בתנא  -ו  תד 

 צו. רטים בפושמ

המוסד    'אום חיים נ)רוזנב  2003בדצמבר    4ום  ת"א מיבודה בעזורי להא  הדין  של בית  על פי פסק דין
מאי בהגדרה  ד העצל העובקבע מעמדו ש נ  יהפ  ל עש  סה( נקבע, שההכנ001176/02לביטוח לאומי, בל/ 

ההכנתהי לחוק,    1שבסעיף   הפחתת  הסה  לפני  השומה,  ב  שלפי  יטוח  הב ודמי    גמל פת  וק ההפקדה 
 , ולא על פי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. ומה בש הנס כההעל פי   לומר,כוי. כ יים בנ מי, המותרלאוה

 רישום עובד עצמאי  
תקנות  פ על   עועם,  ישורהי  תונם  מא  ב ייח  יאמצבד  החלמהימים  י  90ך  להירשם  שבו    לעבוד   ום 

 . הביטוח הלאומי(  לחוק 77ד )סעיף  ביטוח נפגעי עבודה עליו להירשם מייין לענ   עצמאי", אךד כ"עוב

בד עצמאי, התנאי לגמלה  עושלגבי  יטוח נפגעי עבודה,  קובע לעניין ב   הלאומיביטוח  ק הלחו  77סעיף  
וטל  את המ   צמאי, או שעשהבד עכעו  מילאו  לביטוח  דסמום ברשו  העהפגי  תבע  היה  חא שהמבוטוה

 ם. כדי להירש יו על

  עשהלא  ש  מבוטח  . דלבב  ליוה עחל  חוט דמי הבי  ועל תשלוםשל העצמאי  קו  ויווח על עיסד האחריות ל
)ולפעמים גם לא יקבל    ה, אינו מבוטח בענף נפגעי עבודאיד עצמכעוב  י להירשםו כדעלי   לוטהמאת  

 הביטוחי.   ובסיווגעל כל שינוי טוח הלאומי להודיע לבי יאח אחרבוטהמ  .(תרווהו דמי לידה
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 קורונה לעצמאים י  נקעמ

סוציאלי   מענק  דין,  כל  הוראות  לעצמאים על אף  לעניין    ולבעלי שליטה  לסיוע  כהכנסה  נחשב  אינו 
 )א( לחוק מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(, למעט לעניין הפקודה: 16החיקוקים האמורים בסעיף  

 הלאומי  ביטוח חוק ה .1
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .2
 נות חוק הבטחת הכנסה וחוק המזו .3
 חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.  .4
 

 בהקשר למענקים:  3.8.2020ם פרסמה ביום רשות המסי
 
לעצמאי .1 סיוע  )מענק  הסוציאלי  המענק  בגין  שליטה  התקבול  לפי  ולבעל  חייבת  הכנסה  הוא   )

 מענק עבודה[.  )א( לחוק16לה)א( כמפורט בסעיף 18ח לאומי ]סעיף  הפקודה ואינו חייב בביטו 
עידוד  בול התק .2 מענק  ובגין  ההוצאות  מענק  בגין  לפי הפקודה  ים  חייבת  הכנסה  התעסוקה הם 

 וחייבים בביטוח לאומי. אין הוראה מקבילה למענק הסוציאלי לעיל. 
 

ואפרי מרץ  לחודשים  השעה  בהוראת  הקטן  לעסק  המענק  לעניין  שעת  2020ל  הבהרה  בתקנות   :
יאלי לעצמאי, ולכן הוא פטור מתשלום דמי  הסוצחירום המענק לעסק הקטן נכלל כחלק מהמענק  

מאיביט חודשים  של  מהמענק  החל  במסגרת    2020יוני  -וח.  כלול  הקטן  לעסק  המענק  ואילך, 
 ההוצאות הקבועות ואין החרגה לחוק הביטוח הלאומי. 

 
 מאים, כדלקמן:בהקשר למענק הקורונה לעצ 9.11.2020המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 

קור .1 )שנקרמענק  מענקונה  גם  על    א  ישפיע  לא  הוא  ולכן  ביטוח  דמי  מתשלום  פטור  סוציאלי( 
המקדמות לשנה הבאה. המענק לא יגרום לחישוב מחדש של דמי אבטלה למבוטח שהוא שכיר  

 מן משבר הקורונה. ועצמאי וקיבל דמי אבטלה בז

הוצאות   .2 הלאומי  –מענק  והביטוח  זה  מענק  של  הסיווג  על  החליטה  לא  עדיין  המסים    רשות 
 יפרסם עדכון לאחר שתתקבל החלטה בנושא ברשות המסים.

 
של מענקי הקורונה שמשולמים על בסיס  )אזרח ותיק, נכות כללית( ב  אותלעניין מבחני הכנסה לקצב

   .ואת הדברים במחלקה המשפטית של  ןהביטוח הלאומי בוח סוציאלי,
 

רבה   חשיבות  י  לסיווגיש  ממשלח  כהכנסה  ביטוח  בדמי  שחייבת  או  הכנסה  אחרת.  כ ד  הכנסה 
 לדוגמה: 

 
אבטלה   לפי    -דמי  הראשון  בשלב  האבטלה  מדמי  מקוזזות  העצמאי  של  יד  ממשלח  ההכנסות 

ולאחר שמגיעה    לעצמאי שאינו עונה להגדרה(   שמשמשת בסיס למקדמות דמי הביטוח )גםההכנסה  
מגיעה  שכלולה בשומה שממשלח יד  כנסה של עצמאי  נסה, נערכת התחשבנות. כל השומה ממס הכ

 הכנסה שאינה ממשלח יד אינה משפיעה על דמי האבטלה.  ה כלולה בהתחשבנות.ממס הכנס 
 

מילואים עצמאי  תגמולי  ב  -  לעובד  בדמי  החייבת  ההכנסה  לפי  עצמאי".  מחושבים  כ"עובד  יטוח 
 יעות על תגמולי המילואים.הכנסות אחרות של העצמאי אינן משפ

פטורים סוציאלי  בסיס  על  שהמענקים  מהבסיס  כיוון  חלק  אינם  הם  ביטוח,  דמי  של    מתשלום 
העצמאי לחישוב התגמול וכך התגמול נפגע. לשכת רואי חשבון פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה  

,  2019של שנת  בתגמולי המילואים של העצמאים בזמן משבר הקורונה לפי בסיס ההכנסות  להכיר  
 נה. ככל שהדבר מיטיב עם המשרת במילואים בזמן משבר הקורו

 
 ות ריאי ביטוח בלאומי ו/או בדמ חו יטב בדמי  ותמבוטחות שאינן חייב

 
זוגה, כמפורט בחוקנ ט עגובציבור ולמע  הידוע  )לרבות  ה נשואהא אישיה  עקרת בית ב  ושת  ה(, שבן 

  הדת כשכיר ובע  ה אינ  יאוה   ושאירים,   ותיקים  םיח רנף אזהלאומי כחוק לע וח  בביט   מבוטח ה  ישראל
ה"  רת בית נכ וח הלאומי )"עקיטהב  וק בח  ותדרעל פי ההגעובדת עצמאית"  "  הינוא  ל"ת()לרבות בח 

 יטוח הלאומי(. חובה" כמפורט בחוק הב   תבוטחת "מנחשב
  

  תחטו במ  יאשה  אף על פי בריאות,  יטוח  דמי בו  טוח לאומי מתשלום דמי בי  הפטור כאמור  ית  רת בקע
   אומי.הל פן חלקי לענפי הביטוח ת באוומבוטח  בריאות וחיטבב
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י  מוח לאביטו סד להמולויים מן  ם או קצבת תשאירי  בת קצ  קבלתהמ,  האלמנ א  ה בת קצבה הימנאל
אלמנה  .שראלבי קצבה  כאשר  כשכעובד  האינ  בת  על    ה ואינ  היר ת  עצמאית"  ההגדרה "עובדת    פי 
  מהקצבה.מנוכים  אות  י ביטוח ברימד  לאומי.  ביטוח  ימ ד  ת, היא אינה משלמהלאומי  ביטוחחוק הב

דמי  ום  בדבר תשל  )הוראות מיוחדות  יומלאטוח הביבתקנות ה  יש מעמד מיוחד  הקצב  ה בת למנ לא
 . (חביטו

 קר בית" בות בדמי ביטוח של "עחה

יקשו  בעל ואישה אשר ב   ר שלערעוחה  עבודה, שדהדין הארצי לכנגד החלטת בית  תירה  בג"ץ דחה ע
  1046/09ג"ץ  וח )בי ביטשלום דמ ר בית" ולפטור אותו מתהכיר בבעל כ"עקלאומי ל יטוח  בל  דסומהמ

 . (15.8.2010מיום 

 ועים בציבור די

כנהוג בין בעל    ביחד   וקשרו גורלם לחיות  ףמנהלים משק בית משות   ראש  י זוגבנ ם  ר הבציבו  עיםידו
 לאישה. 

בציידועי המעמלעדכרים  אמובור  ם  את  לביטוח  ן  במוסד  טופס באמצע   ימ ואל ד  באתר    ות  שמצוי 
ע על תשלום  יפמשר  בציבוים  של ידוע  אמתים. המעמדמ  יםסמכף מולצר  יטוח הלאומי באינטרנטהב

 . לגמלאות  ותויזכ ביטוח ועלדמי 

בות  חיי  מיןג מאותו המין כידועים בציבור. בנות זואותו  שאי להכיר גם בבני  המוסד לביטוח לאומי ר
ת  673להצהיר בטופס בל/ " "המבוט   הזוג  תב  היהמי  ומי תהיה  יטוח  עקרת הבית". המוסד לב חת" 

 . בורדועות בצית הן במעמד של יוחוט מבעוד הכל פעמית,   ההצהרה חדר כי  מי מסלאו

  .לפי מגורים משותפים גםבדרך כלל  נבחנת   ן זכאות לקצבת שאיריםלעניי  בציבור ה ידוע
בחד  26.8.2020  ביום )ב"ל  הדין  ית  ה  לעבודה  תבי   (35066-11-18האזורי  שלאת  יצחקי   עתה    רינה 

ולכן בית הדין בחן    רו ביחד גלא    גו י הז. בנר יעקב רגב ז"לרת מפטי  תוקבבערים  ילתשלום קצבת שא
שיתוף כלכלי ממשי או רעיוני ברמה הנדרשת לצורך  "לא היה ביניהם  כי    בעוק  ל היחסיםולת מכא

 . "ריםיהזכאית לגמלת שא   ור"ציב עה בבה כ"ידו  הכרה
 
פלוני לבית הדידחה    13.5.2020  םויב ,  (30027-12-16ב"ל  )  איריםקצבת שן האזורי את תביעתו של 

הוכיח משק בית  קבע שעל מנת ל   . בית הדין חהנוהמ   שהיה ידוע בציבור של  עןבוטח טפי שהמעל    אף
  וכן  , ורצון לחיים משותפים  ורל ת גקשירהוכיח גם  אלא יש צורך ל   ,רים משותפיםמשותף לא די במגו

 על שיתוף במאמצים.  המושתת כלכלי םויק
 

פרסם    1.11.2020ביום    -נפרד  או גרים בו נשוי להורה השני  שאינ  להורהאודות קטין  ירת מידע  מס
מינהל הגמלאות של הביטוח הלאומי חוזר בשם: מסירת מידע להורה. החוזר מפרט את ההנחיות  

אחד ההורים,    י ה על ידגשת תביע ה  אפשרותה אודות ילדו הקטין והנחיות לגבי  למסירת מידע להור
 או שהם ידועים בציבור. ם שאינם נשואים ים, וגם לגבי הורירים בנפרד או גרוש כששני ההורים ג

 אינן מעבודהות שטח בעל הכנסוומב עובד עצמאי שאינו עובד ואינו בוטחמ

ובדים או  ע   כיוון שאינם  עד עצמם דמי ביטוח ב   תשלוםם החייבים בימבוטחסוגי    ו נכללים בקבוצה ז
 :למשל, כנסות שאינן מעבודהבשל ה

 . חוביט דמי מוםנימי לשלם   ולכן חייב  לו הכנסות יןשאטח ובמ .1
 . לם מינימוםולכן מש   כללה, שאין לו הכנסותמב או  ,או בישיבה ,תלמיד במוסד להשכלה גבוהה .2
 (. "הכנסות פסיביות"  :גם )להלןדה ושאינן מעבת הכנסו לושיש   חמבוט .3
 יסת פרט. בפול  ןובדן כושר עבודה שמקוראו קצבת או/  מתמקבל פנסיה מוקד .4
 בד עצמאי.עו  הגדרתונה לע  י שאינומאעצ .5
 .(חריגים מעטל) ת של ארעיהול שוהה בחו"שה  אלתושב ישר .6
 . יעת מעבידיםבוטחים וקבוג מצו סיותוספת השלישית בבקבעו  בתנאים שנ -י רטאספו .7
 

 דמי אבטלה 

אככלל,   שנסלהכ כלל  בדרך  נחשבים    בטלה דמי  מעבודהאיות  הקורונה  , נן  משבר  בתקופת    ,למעט 
   ויימות.גמלאות מס  עם פלע כנו מ לכדי  ,שעהכהוראת 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1906 : סימוכין                                                                            שבון רואת ח, גלרט-ורנה צחא

                                   ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                         12.20208.       ך: יתאר                                                     
____________________________________________________________________________________ 

- 18 - 
 

מקבל    מובטלאם הד( לחוק הביטוח הלאומי,  )348לפי סעיף    -  אבטלה במשך חודש מלא  דמי  לתקב
מלא  בעד   אבטלהדמי   דמי נ   -  חודש  האבטלה   הלאומיהביטוח    יכוי  ההכנסה  מ  מדמי  כאילו  חושב 

בסכום  הוא  2020 בשנת הלמדמי האבט לאומיהדמי הביטוח  ניכויום המזערי )מינימום(. כה בסית הי
   נשים בתנאים מסויימים(.מ)למעט בשיעור מופחת ומלא מנוכים ביטוח בריאות  מיוד ש"ח 24של 

, (הוראות המיוחדות לתשלום דמי ביטוחתקנות )ל  10לפי תקנה    -  ודש חלקיחבקבלת דמי אבטלה  
.  ש מלאבעד חודי אבטלה  מדכשהוא מקבל  למעט    ,מתשלום דמי ביטוח לאומי  בודה פטורע  מחוסר

בשיעור מלא  טוח בריאות  דמי בי  דמי האבטלהמנוכים מ  ולכן  ביטוח בריאותי  ן פטור מקביל לדמאי
 ת על פי החוק. ומופח

 "עצמאי דברת "עודגהבו כלול שאינ איעצמ

שבמיקיי מצבים  נחשם  אדם  עצמהם  אב  ראי  אךו יוש צל  המס,  ל   ת  לביטוח  ההכנסה  במוסד  אומי 
לא  ד או מעסק אך  ממשלח י  היש הכנסאשר  תקיימים כלו מהלם  ביצמה ת.  פסיבי  וגת כהכנסהמסו

 לחוק הביטוח הלאומי.  1מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף  

ת להכנסה  בושחנ צמאי  עכ ותיו והכנס   "ימאד עצבוע גדר "אינו מו ם התנאי  יינו נע ב ים מי שלא מתקיימ
 פסיבית(.  ה נס)הכ  יעובד עצמא עובד ואינו מבוטח שאינו   לה שהכנסחרת: א

עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי  אינו עונה להגדרת  "מבוטח ש   ההכנסה של  ,2008נת  מש  החל 
מן השכר    25%ה עולה על  הכנסה שאינ  טלמעעצמאי,    ו עובדינ וא מי שאינו עובד  ביטוח בשיעורים של  

 ם.  טורה מתשלוהפמשק,  ב עצמומה

 מהגוד

בן  נניח למשל ש ח רומשכ יש    40למבוטח  בסךודת  רשום  ו   ח "ש  10,000של    שית ממוצעת  אינו  הוא 
עבודתו הן    ש"ח ושעות  35,000כ"עובד עצמאי". הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא  

 .  ע בשבועצת בממועוש חמש

  בדמי   בת החיינסה  סיבית. ההכפ  הכנסה נחשבת ל  הסנ , ההכימאדרת עובד עצנו עונה להגימאחר שא 
ן השכר הממוצע  מ  25%של  בשיעור    ולה על סכוםבסכום ההכנסה שעא  הי  12%יעור של  ביטוח בש

 ודה.  במשק. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת לעניין פגיעה בעב 

  ר וכעה הזו לא תגיפה  , אזירך לעיסוקו העצמאידאו ב י אהלך עיסוקו כעצמבמ ע פגטח נ בוהמלכן, אם  
ד  טחוהמבובודה,  עבכפגיעה   יקבל  פלא  בע ג  גיעהמי  י  רובם  שלא  בהמשכורת  ובדן  א תקופת  קבל 

 ושר.  הכ

 מבוטח שאינו עובד שכירהחיוב בדמי ביטוח של  
 (. ריכובד שע  וניא אחר )שבוטח מ של השנתיתחישוב הכנסתו   - 345סעיף 

( של  8)-ו(  1)  סקאות מהמקורות המפורטים בפ  ותכנס ה  ת אתשנתיכהכנסתו ה  אויראי  עצמבד  וע ")א(
הכלפק  2סעיף   מס  וא  יומה,  סנודת  עובד  עצשאינו  עובד  את    אימינו  השנתית  כהכנסתו  יראו 

בסעיף   מהמקורות המפורטים  והכול    2הכנסתו  המס שבעדה   -האמור,  דמי  מ  בשנת  שתלמים 
 ן בהשגת ההכנסה. י רמישב ורותהקש  כו ההוצאותנואחר שפת( ולט והשנה הש  - ןוח )להל טיבה

השוטהה (1) )ב( בשנה  עכנסה  תיקבע  פיפת  ההכת  פיהסו   ה השומ  ל  כאמ של  לאות נסה  שנור    ה ה 
ההכנסה בשומה(, בהפחתת    -כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה )להלן    לפני 

 ה:ל אסכומים 

בימ ד  יסכומ )א( מקביל  מו  טוחי  בש  יבניכו ותרים  מ הס  א 47יף  סעלפי  ומה  מההכנסה 
 לפקודת מס הכנסה;

 נסה;..."הכ  מסת קודפל( 1)ב()47לפי סעיף  הותר בניכוים שסכו ()ב

עודאו כל  שו  ולם  נערכה  הביטוח  לא  דמי  חשבון  על  מקדמות  ישולמו  כאמור  סופית  מה 
בתקנות, שנקבעו  להוראות  המקדמותו  בהתאם  חוקני לע  דין  דמ  הז  ין    ביטוח;   יכדין 

ייק  ותבתקנ הבעו  כאמור  הו  איםתנגם  תקודם  שלפיהם  שנכנסה  הכללים  כספים  של  ות 
 טפת. שוהקדמות בשנה לצורך תשלום המ ת,קנו תבי שנקבעה קודמות, כפ 

  לגבי מבוטח שלא נערכה לו שומה כאמור והוא חייב על פי התקנות להגיש דין וחשבון על (2)
 "...בוטח.של המ ןודין וחשב ה יכנסה לפ הה  עכנסתו, תיקבה

של   ביטוח  בדמי  שכירב מהחיוב  עובד  שאינו  שנ  וטח  ומבוהוא  המתי  לשומת  בהתאם  של  צע  ס 
 .  אומילח ההביטווק בח  345בסעיף  וראמ , כחטהמבו
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על  וטהמב  ה של כנסות בשומההל  א עהי  טוחיבבדמי  ות  בהח ו1)2פי סעיפים  ח  מ   (8)2-(  ס  לפקודת 
כ  הכנסה זיכויים  וייםכני  ור,פט ל  לפני  ניכויים  או  למעט  הכנסה,  מס  פקודת  תשלומים  שב  לפי  ל 
ח  יטובי  לם דממש ת  סוהכנ  שאין לו  י מ  .מס  יכ י לצורוכתרים בניוהמ טוח לאומי,  גמל ודמי בי  לקופת 

 מינימליים. 

י הצהרה, או  ם מקדמות על חשבון דמי הביטוח על פסופית, המבוטח משל  עוד לא נערכה שומה  לכ
 ת הביטוח הלאומי. יה במערכנה המצו ומה אחר שו י לפ

 נתיתהכנסת העצמאי היא ש – ח'וא סימפר ישע פסק דין

ישע    1353/04עצמאיים )עב"ל    ל עורכי דין בעניינם ש  18.12.2007  םוביה פסק  לעבוד  בית הדין הארצי
 . ביטוחלד ותם המוסאחייב פרימס ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי( שהשיגו על גובה המקדמות שבהן 

עצמנסש"הכ  היא צי  ראהדין הת  י בדת  מע עובד  ביטוח היא הכנסה שוב  ש יח  צורךאי לת  נתית  דמי 
חודש הכנסה  כולא  שנקית",  הביט   )א( 345  ף עיס בבע  פי  הלאומי. לחוק  מהגדרת  אתז  וח  בשונה   ,

 לחוק הביטוח הלאומי(.  344הכנסת "עובד", המחושבת לפי הכנסה חודשית )סעיף 

 
 ם שכיר א גשהו ה נמוכה הכנס  בעלמאי  צע ביטוחו של עובד 

 
לחוק  348סעיף   קובהלאומ   ח הביטו)ב(  עצמאי  עי  עובד  שאין  לעניין  שמבוטח,  הכנ:  או  לו  סה 

ח י"א(, ישתלמו בעדו דמי הביטוח הלאומי  לגביו )בלו   רמזערי האמוהמגיעה לסכום    נהאי תו  סנשהכ
 ר. מוהמזערי הא סכוםתה היודמי ביטוח הבריאות כאילו הכנסתו הי 

 
לע  7.5.2001  מיום  1274ביטוח    חוזר ההוראות  את  כעובד  צע"  ניין קובע  שהכנסתו  ושכיר",  מאי 

 . חטובימי דביב ום החילמינימ עצמאי אינה מגיעה 
 

החו פי  מיוזר,  על  עצמאי2001ר  בינוא  1  םהחל  עובד  וגם  שכיר  עובד  שהוא  מבוטח,  דמי    ,,  ישלם 
פ לפי בסיס המינימום  ד חת בעם אביטוח  נקב  348ף  רשנות של סעים לפאבהת  ו: ינהילבד.  ע,  לחוק 

 ח. ביטו חיוב בדמימבוטח כעובד שכיר לצורך חישוב הבסיס לאת הכנסתו של ה ןשיש להביא בחשבו 
 

טח לכל ענפי הביטוח אליהם מבוטח העובד העצמאי, לפי ההכנסה  ובשיך להיות מעובד עצמאי ממ
וטח  המבת שכר  לגמלה מחליפ ות  אזכשל    רהמקכיוון שב.  יטוחשעליה דיווח ובגינה שולמו דמי הב

הכנס מקבל   בגובה  לית ופיצוי  שהבסיס  הרי  דמיו,  יהיה  תשלום  לגמלה  ולזכאות  הבסיס,    ביטוח 
 יר והן כעובד עצמאי. ובד שכ עהן כ  ,בפועלגינו דמי ביטוח ב למוושש
 

כמה אפשרויות   ה  לפי להלן  כעו  של מבוטח  כנסההרמת  אינן    בדשכיר, שהכנסותיו  ות  יע מגעצמאי 
 : מוםינ למי

 
שכיר עולה  עובד  והכנסתו כ   ,בד עצמאילעו   םימוצמאי נמוכה מהמינ שהכנסתו כעובד ע  ,מבוטח .1

ה המינימום  יחועל  עביטוח    ימדבב  יי אמור,  עלכעובד  האמיתיתהכנס  סבסי  צמאי  )בלי    תו 
,  )או הפסד(  0  אם הכנסתו כעובד עצמאי היאבמקרה כזה,    .השלמה למינימום של עובד עצמאי(

לפי חוק    ת עובד עצמאירדגשהוא נכלל בה  ל פיע   אףכעובד עצמאי,  ביטוח    לל בדמי כ חוייב  י   לא
 ח הלאומי. הביטו 

 

א .2 שכל  מהכנסו מבוטח,  והןכ  הןו,  יתחת  שכיר  עצ  עובד  נימאכעובד  לעובד  ,  מהמינימום  מוכה 
עצמאי   כעובד  ביטוח  דמי  ישלם  האמור,  המינימום  על  עולה  וסכומן  הכנסתו  על  עצמאי  פי 

 ית.יתאמה
 

מ   ,חוטבמ .3 אחת  כע   ,הכנסותיושכל  וובד  הן  לעובד    , אימצעכעובד  הן  שכיר  מהמינימום  נמוכה 
עולה   אינו  וסכומן  המינימעצמאי  ביט  ר, מוהא  ם ועל  דמי  על  ישלם  ההפרש,  בגובה    הכנסה וח 

 שבין הכנסתו כשכיר למינימום לעובד עצמאי. 
 
כירות( או שיש  מדמי ש   )כגון:  ת פסיביות  פולו הכנסות נוס   לעובד עצמאי, שיש   אינו מתייחס  חוזר ה

מוק מפנסיה  הכנסות  ממשיך  תמד לו  אלו  במקרים  הה.  על לש  י עצמאעובד  ביטוח  דמי  כל    לם 
כיוון  נימום,  כעובד עצמאי עד לגובה המי  ם דמי ביטוחיגם אם השל  ,ות )עד לתקרה(ספ נוו ה ית הכנסו

 ותר.  ההכנסות כעובד עצמאי בפועל היו נמוכות י ש
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 ה עשל עובד
מעסיקו    ינו לביןקשר במבוטח שה  אבד לשעה הווע נות,  פי התק לו ומי  הלא  חהביטולחוק    1  ףלפי סעי

כאותו  ישום לעניין זר כפוף לחובת ה  העובד לשעים.  רצופ ים  מל שבעה יתקופה שאינה עולה ע הוא ל 
 לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

 חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן: 

וח  ט יאת דמי הב  םלק, מש המעסי  לשידו  שלח  מעסקו או    צורךלה שאינה  דוב ד לשעה" בעוב"ע .1
 צמו. בעד ע

ידה לצעה" בעבו"עובד לש .2   ת העבודהמספר שעו   כלל  , אםסיקעשל המדו  ורך עסקו או משלח 
לשבוע, מדווח ומשלם את דמי הביטוח בעד עצמו. אם מספר   4סיק אינו עולה על  ותו מעאאצל  

הביטוח    מילום די ובתשוכ בני  חייב  יקשעות, המעס   4עולה על    קיאצל אותו מעסשעות העבודה  
 . ודבע

בו עאמר  ו של יוסף אעת בית  את  ( 51434-12-13ורי לעבודה )בל  ת הדין האזבי  קיבל   23.8.2015ביום  
לצורך    יכ וקבע   לשעה"  "כעובד  לראותו  אין  לשעה",  "עובד  שהוא  שנקבע  ואף  עבודתו,  בנסיבות 

 . יעהגפדמי  לום שלתשכיר שזכאי  אלא כעובד ילביטוח לאומ  רישומו במוסד

 צוי זכויות לגמלאותימו  מד המבוטחמעיעת בק

יטוח  בוטח לפיו במב  שהואלמעמד  ח  טמבו  לכ  לש האמיתי  מומלץ לבחון את ההתאמה בין המעמד  
 .ם מיותרוכדי למנוע תשל -, כדי למנוע שלילת גמלאות בעת הצורך, או לחלופין הלאומי

הבד חשיבו לפני  ת  שנת  יקה  ה  2020סוף  המפאבשל  שנת  בתוך  מעמד  לתקן  במיוחד  סשרות   ,
 .בטלההא ינסות מדמים לסגור את התיק העצמאי כדי למנוע קיזוז הכ טלים שרוצבומל

שום עובד  קים לריינם מספדיווחי מע"מ א -י  יטוח לאומבוסד לנ' המ ןבל מוס ע 33996-12-17 "לעב
 עצמאי 

שכי עובד  היה  לבן  ועמוס  עצמאי  שהפך  רשר  לביטו מב ם  והיה  כעצמ וסד  לאומי  עונה  ח  שאינו  אי 
ר  להכייעה  תב  ש מכן הגי  ולאחר  28.6.2016אי. הוא הצהיר על שינוי העיסוק ביום  מצע  בדדרת עולהג

 עם לקוח(. מריבה  נתו עקבר הלב שנגרם לטע )אוטם שרי דה בעבו כפגיעה 9.6.2016ם מיובפגיעה 
ביום   פגיעה  ד  לתב ורו לקאת ערע   30.4.2018בית הדין הארצי דחה  ולא עשהמי  את המוטל    מאחר 

 בד עצמאי טרם התאונה. וע כ שםרכדי להי עליו 
עחוזהארצי  בית הדין   כי  ה פעמימכח  בוט למ  יאומטוח ללבי  מוסדהיע  הוד  ת שלפיהןל העובדור  ם 

וטח  המב   מעמדו זה אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.כי בה, וגדר מאי שלא עונה לההוא עצ  מעמדו
 רוע.ם האידו טרי מעמויע על שינ לא הוד 

ם דרך  יכולים בשו  לו או המכתב הנלווה שצורף לדיווח "אינםא מ  "עמע כי דוחות  בית הדין שב וקוב
 . ת"אחרום בכל דרך  שוי חובת הרילו כמי שום, אירהנות ת תקריש" כדחשבוןן וידכ" חשבילה

 הם הפגיעביו ובד עצמאיאין רישום כע -ח לאומי רביץ נ' המוסד לביטורונן הו 430/07ל עב"
  28.4.2005, בדרכו לביתו מהעבודה. ביום  אונת דרכיםתב  ר פציעה קשה נפצע המערע   3.4.2005ביום  
)למס הכנסה    2005  רסאש מחודב   חלאי המצק כע יתחת  תיפמו בקשה ל טעמ  לוש  וןבשרואה הח  שלח

לא    שהמבוטח ם  גיעה נדחתה משו(. התביעה לדמי פ2005פברואר  דש  יק בחופתיחת תמכתב ל  נשלח
 . ת הפגיעהם כ"עובד עצמאי" בערשו היה

את  א  הוף  א  בלי קלעבודה    את עמדת המוסד לביטוח לאומי. בית הדין הארצי  ורי קיבלזאה בית הדין  
ה לוסמ עמדת  את  מוא  שה  וך ת  ומי,אלטוח  יבד  הפזכיר  של ההלכה  מעשסוקה  מחפיה  או  של  ה  דל 

עצמאימיי כעובד  מבוטח  ברישום  למ  -  צג  יועיל  ידיע,  רמכלו  בוטח.לא  לרבות  אי  החוק  ת 
 ילה.  עומאינה    -יצג תרשלות" המי"ה
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אולדובסקי    54699-05-18ב"ל   גםעצמאי    -מר  ש  שהוא  הכ ר  כיעובד  מעם  חייב  קסימום  נסת 
 ביטוח( ום דמי ינו חייב בתשל)אף על פי שא בעבודה כנפגעהכרה רך וצאי לבד עצמורשם כעילה

  לתשלום   סקיאולדובמר  של  את תביעתו  (  54699-05-18  "ל)ב   האזורי  ת הדיןבידחה    16.12.2019ביום  
ועקב עבודתולו    שלטענתו אירעה  , הי פגיעמד זמן  היה רשום ב  א לש    ןווכי. זאת,  כעצמאי  תוך כדי 

לביסבמו  התאונה לאומיד  ההגדרה  עצמאיעובד  כ  טוח  הביט  לפי  הלאומישבחוק  פי  וח  על  אף   ,
 ירבית. את ההכנסה המ שהכנסותיו כשכיר עברו

 
 הבאות:  מההנמקות   בעיקר עה נדחתהיבתה
מנפ  כבר - כי  ע  שרשום  יסק  המוטל  את  שעשה  כמי  להיחשב  יכול  אינו  שכיר  כדי כעובד    ליו 

 . צבי גסנר(עניין ב פסק דין)  רבייםרו דמי ביטוח מיואף אם שולמו עב  ,עצמאיעובד רשם כהיל
נות לאי  שלענת ר ט  גם "ח שלו, ורו  צמו ולא שלל המבוטח ערשם היא שיהחובה להכי  עוד נפסק   -

 . ברדה והניג( דין יפסקמספקת )אינה  - ביצוע כאמור
 

מחדלו    תך כדי לתקן אבכשלו, אין    "חצת רוע  פיעל  "ל  עפ  יכום קובע ביה"ד כי אף אם המבוטח לס
 .  "כעצמאיעצמו  מלרשום

 
כעוב  -ל'    א'  12663-12-17ב"ל   להירשם  מנת  על  הנדרש  כל  את  עצמאיעשה    להכיר יש    ולכן  ,ד 

 בעבודהיעה כפג פגיעהב
 

  ג(ריבאופן ח)וקבע את תביעתו של א' ל'  ( 12663-12-17)ב"ל  האזורי  ןידהקיבל בית   24.11.2019ביום 
עשה את כל הנדרש  א  ו הבעת שנפגע בעבודה,  ביטוח לאומי    דסהיה רשום במו  אל  טחהמבוש  אףעל  ש

 . הוד יעה בעבפגכ  פגיעהב  כירהל יש  ולכן ,על מנת להירשם כעובד עצמאי
 

  מוסד לביטוח לאומי ה  .נות פחרו ין אכמתק  יא מוק כעצלעס  שהחלמרוסיה,  ה עולה חדש  היח  המבוט
את   פלדמ  ותביעתדחה  ה  עהגיי  הי  ואכי  רלא  לביטוב ם  ושה  עצמאי  לאומי  חמוסד  במועד    כעובד 

 את המוטל עליו להירשם.   שהע לאו , הפגיעה
 

ע  ומגי עצמאיעובד שם ברשויות כירות לה רשנד הפעולות הת כל ח ביצע אכי המבוט  תרשםה ת הדיןבי
 ל את התביעה מהטעמים הבאים:  יש לקב יסקנה כ למ

טען כי    יועץ המס  .יעשה הכל  כי  הבטיח לו  ג ציהמי  .רוסיתההשפה  ר  ובד  מס  עץיול הגיע    ,כעולה חדש
אהוא   טופסהניח  אל  ת  במעטפות  התיק  ו-פתיחת  הטופס    שלחגם  תור  לביט למ  קסבפאת  וח  וסד 

 . לאומי
הומ  ףא תשלא  כיצא  לאור  הפקס,  משלוח  פתיחת  עוד  הגדוליתהמות  ביד קים  השנים  לאורך  י  ה 

 י. נחיצו קבלן משנה נעשה בידי םהפקסיח לו מש ותשרכי   ההבהרההיועץ, נתקבלה 
 

הדיןבי כי    ת  של המב מתרשם  הייתה מהעדותו  ונתמכה  וטח  המסב ימנה  יועץ  של  כי  קובע    ,עדותו 
היה    מיח לאווטי וסד לב ל המע, ו עצמאי  מנת להירשם כעובד  נו עלממש  דר כל הנ  את   בוטח עשה המ

 .  דופי ולא להטיל בו סתור גין ללהאמ, לגלות אמפתיה
 

ה  בבית  טישלר  כת לה  את מזכיר  ן  הדית  בי יש לפרש את החוק  קרה שבכל מ"  :ארציהדין  ל ספק, 
ב עסקינן  עת  ובוודאי  המבוטח,  בר  שאינו חדש    עולה לטובת  הבירוקבקיא  את    קיבל ו  "יהרטזי 

   .בנסיבות החריגות התביעה 

 ת ם מבוטחאי רישולג המייצת של אחריות חלקי –מנדז נ' בירן  41386-11-10ת"א 
דפב קבע  ןיסק  המחוזי  תבי   זה  )לק והמבוטח  ייצגהמ ש  המשפט  ביחוחת  אשמים  המייצג(  של  ד  תו 
של  50%:50%) זכאותה  לשלילת  שהביאה  ברשלנות  לגמלא המ(  פגבוטחת  בשל  בעבודה  יע ות  ה 

לא לביטוח  שמהמוסד  לאחר  באירועומי,  כ  ותעקב בי  וחמ  לקתה  זאת  עובדת.  עם  יוון  ויכוח 
היי  תטחשהמבו רשומלא  לא י בלסד  ומב  התה  עצמאיי  מוטוח  האייום  ב  ת"כ"עובדת  רוע  קרות 

 ודה. עבב

ח  המחוזי  המשפט  בתארבית  המייצג  את  ללקוחתו  20.10.2015יך  ייב  בסכום    לשלם    50%פיצוי 
 בה. קצה מהפסד
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 יןד קסבעקבות פ –בות שומה ת תיק עצמאי בעקיחפת
  ורר יבלמכתב    ה סנמס הכ מה  לשהתקב   ות שומהב עקאג' בק חג'המוסד לביטוח לאומי שלח למר יצח

לרבמעמדו במכתה  ההכנסמקורות    ירוט פ  ות ,  העבודה.  שעות  אינו  והיקף  המבוטח  כי  הובהר  ב 
 ה.ור אמ הי בתקופה כעובד עצמאה מבוטח לענף נפגעי עבוד

ח  ביטו  פנקס לתשלום דמי   6.4.2010ומי ביום  אל  סד לביטוחשלח לו המו  תגובת המבוטח,  עדרבהי
   ם.שלאשר עליו ל וח טיב הב דמי ושיורט חפו ב מכתב שעצמאי ו עובדכ

 .   מוסד לביטוח לאומי ונדחההגיש תביעה ל עיסוקו,    במסגרתגע המבוטח בתאונה נפ 19.4.2010 וםבי

ו של המבוטח וקבע כי  תע( את תבי 2416-06-11ל  האזורי לעבודה )ב" הדין    יתב  לבקי  9.7.2012ביום  
ן  ענייל  איו כעובד עצמתאולר  קרה ישהמ  סיבותנב   יאי, הרובד עצמעכ  במועדנרשם  שהמבוטח לא  אף  

 ה. בעבוד פגיעה 

אימ  לאומי  לביטוח  גםהמוסד  הדין  בית  נוה  ץ את החלטת  וקבע  שעל  למקרים אחרים  פנימי  פיו  ל 
תיק עצמאי חדש, ייקבע תאריך    תרמת לפתיחח לאומי וגומגיעה למוסד לביטוש  ומהל שת כבעקבו

 ה. סמס הכנ השומה ב כת ם עריפי יורישום ל

אומי  בית הדין למוסד לביטוח ל ה  ל הור קרה שלעי. במוחיט תשלום דמי הב  ת ובילב לחש  םייש לש
בוטח שקיים  מלה ממג  לתימאפשר של  י. סעיף זהומלחוק הביטוח הלא  366להתחשב בהוראות סעיף  

 לקי. ח או באופן   , באופן מלאלו חוב

 לאומי לביטוח  סדע במות מידקידום שומה והפרשים בעקבות קבל

,  ת שומה ממס הכנסה. אולםלבעת קב  קודמות  ניםלשה  בהפרשי שומ  יבימח   י לאומ  וחיטד לבסהמו
אומי.  יטוח ללבד  סע חדש במות קבלת מידבו יש מקרים שבהם נוצרים הפרשים לשנים קודמות בעק

 . 126ו מטופס  א ממס הכנסהמה שהתקבלה  לדוגמה, משו

  למבוטח הכנסות   יש  ,דוגמה)לי  לאומהח  וב הביטים במחשנדכם מעוח אינכאשר עיסוקיו של המבוט 
שכיר, או שהפסיק לעבוד כשכיר( ומגיע למוסד  כ  י שכירות, או שהוא עובדמיטוח מדבדמי ב  בותייח

 טומטי. ו א ות באופן ם בשנים הבא , נוצרים הפרשים גיסוקיוע על  דע מעודכןח לאומי מיטו לבי

הביטוח דמי  דרישת  על  הודעה  יקבל  רשום  שאינו  מ  עצמאי  מוהשומה    שנתהחל  ההועד  ודעה  עד 
 לשנה הנוכחית(. ות קדמ )לרבות מ

עצו כעוהודעה על קביעת מעמד   כאשר עצמאי מקבל על כך, עלי  ימאבד    סד וממיד ל ת  ונ ו לפוחולק 
ל רק עם  במות יתקנים קודון לשק ינכון, ת  ע המידאם  .  (6101)בטופס    המעמד  לשינויי  אומ ביטוח לל

 אלה.  יםקבלת השומה לשנ 

   ובד עצמאיע שלווג יסה וישינ מועד

ה  5בסעיף   נלחוק  הלאומי  עוביטוח  שאינו  למבוטח  והפך  עצמאי  עובד  להיות  שחדל  שמי  בד  קבע 
נחשב  עצמאי  עובד  עצמאי  ואינו  ליום    לעובד  שהמוסד לח  לביטומוסד  ל  דיע הו  שבועד  או    אומי, 

עתו  ד   וליק ש  ילפ  רשאי,  יטוח לאומיב המוסד לכאמור.  למבוטח  לו, על היותו  יע  ד וי המוא ח לביטו ל
י או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות  ותו כעובד עצמא לראי,  ת העובד העצמאולבקש

 רה.  הודעה האמורה או אף בהיעדה

האהדי  בית   דחה  26.12.2017יום  ב )עב"ל ן  לעבודה  ר  ורה ע רעאת  (  16519-11-15  רצי  ברוך  של  חל 
 ". עובד עצמאיהגדרת עונה לנה אי ש" למי ת"ית עצמאיבי מ"עובדטוי מעמד רטרואקקונפינו לשינ

משנת   רד  הלכת  פי  עובד 1997על  לפיה  חזקה  קיימת  במעמ  ,  נחשב  מודעצמאי  שהוא  עד  זה  יע  ד 
זוהי א  וי,השינ  י על לאומוח  לביט  למוסד   הלא ע לש  שוםחה מ נדלסתירה. הערעור    נתשנית   חזקה   ך 

ו  רה עלישהצהי  ממהה  ונשבי  יקטאג רטרוצורך בסיוו הטענותיה בדבר    די המבוטחת להוכיח אתבי
 בדיעבד. 

שביקש    עתו של עמי הופמן,( את תבי3593-06-13דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל    4.1.2015ביום  
אקטיברטרואאופן  בלשנות   מהשההכנס סיווג    תי  בכרה  שסווגה  נדל"ן  למות    י מלאו   חו ביטסד 

 ודה.  בהכנסה שאינה מעכנסה מעסק לסיווג של כה

לער ואזה  הדיןבית   ה  דה בוי  כי  ה  מבוטחקבע  על  עצמאי  דיווח  ביטוח  יותו  דמי  שילם  השנים,  כל 
לאור    .ודהי עבנפגע  ביטוחלרבות    עצמאים  שחלים על מבוטחים  מבוטח לענפי ביטוחבהתאם והיה  

שז שנההסינוי  את,  אף  נעשה  והכ למו  השפנ  דעלמו ודם  ק  יווג  לאומי,  לביטוח  הוראות  סד  לפי  ול 
 חוק.  ה
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 םורונה לעצמאיר הקלמשב י בקשרהלאומ חיטוהב אותהור

 
בחודשים מרץ ועד יוני    בשל משבר הקורונהים  ופסקו ההקלות שניתנו לעצמאה  1.7.2020החל מיום  

ו,  2020 עצמאי  תיק  מקדמותיתבבסגירת  את  הפרסום    .קון  שהתשוממסב  לכך  הלב  ם  וטחימבת 
ל  רטרואיכולים  בקש הגיש  הק קטיבית  בתקופת  שניתנו  להקלות  )מ ות  עד    15.3.2020-ורונה 
30.6.2020 .) 

 
צומצמה עקב משבר הקורונה,    ועובד עצמאי שהכנסת   2020יוני  עד    -  ת דמי ביטוחת מקדמוטנהק

מקדמוהיה  יכול   להקטנת  בקשה  הביטוח  ת  להגיש  הצדמי  סמך  בלבד  על  בקשה  באהרה  מצעות 
מות מתבצעת  קטנת מקדה  1.7.2020החל מיום    לבקשה.  ף אישוריםצורך לצר  א, ללקון מקדמותתיל

,  מקדמות של מיוצג במערכת ייצוג לקוחות  הקטין או להגדילול ל המייצג יכ)  מסמכים  רק על סמך
 .(גם בשוטף

 
עצמאי תיק  שהפס  -  סגירת  עצמאי  לעב  יקעובד  בעקבותלחלוטין  הקורומש  וד  יכולבר    יש להג  נה, 

תבקשה   עצמאי.לסגירת  הלאומי,    יק  הביטוח  של  הפרסום  הלפי  העצסגירת  בביטוח  תיק  מאי 
לא  ה ובמע"מ.תיק    גירת סבותנית  מלאומי  רק    תיק אפשריתהסגירת    1.7.2020מיום    במס הכנסה 

   .חודשים לפחות 3עבד כעצמאי   שלאלמי 
 

פחותה משלושה  תקופה  ל  צמאיעיסוק העה  ת לבטל אתכי האפשרוביטוח לאומי  ל  הובהר מהמוסד
 . 30.6.2020 ועד 15.3.2020: קופת משבר הקורונה, אך רק לת 30.6.2020ם אפשרית גם לאחר חודשי

 
המקדמות  םע תשלומי  יבוטלו  העצמאי  התיק  וה  סגירת  יהי  מבוטחכעצמאי  עצמאי    ה לא  במעמד 

לאומי כעצמאי  ה   ם שוב בביטוחלהירש  עליו  א ייפגעו,של העצמאי ל  ותכדי שהזכוי  בביטוח הלאומי.
 אי.עצמעובד חוזר לעבוד כ וא היום שבו המ
 

 הלאומי  חו טיבה תהוראו –ד יסוק עצמאי בדיעבסגירת ע שינוי או

ביום  רסוח הלאומי פיטהב ביטוח/   28.5.2018ם  גל"ש/ )חו  1457חוזר  עיסוק  (  1440זר  בנושא סגירת 
בדי עצמאי  עצמאי וב מע בדיעבד  ק  עיסונוי  יש  ן כו  ,עבדעובד  עונה    ימל   גדרה להה  שעונ  ד  שאינו 

ו עונצמאי שאינ עמלהגדרה  עו  לעובד  להגדרה  להגדרהצמה  שעונה  ופרסםאי  ש  דוח ב  זרולחעדכון    , 
 בהרות בדבר מצבים חריגים. ל השכול 2019מאי 

ולפנות לביה  קשבבלמייצגים    החוזר פונה  זמן אמת,  באומי  הלטוח  שלא לעכב את הבקשות האלה 
לפי המבוטח  ושר כרות וביהיבז נות,  בנאמ   פה מהמייצג לנהוגצמ  י אומח ליטוהמוסד לב  ניתן.ל שככ

לאומ וכלפי   לביטוח  שימוהמוסד  באי.  לרעה  בהורתט יש  פןו ש  המשרד  יו  האלהאות  י  לבחינת  עבר 
 וטחים או לפי מייצגים(. מבי ת ממוקדות לפ הראשי )יבוצעו שליפו 

תבי כל  כגמ ל  עהלפני  על א דלה  להקפיד  העעד  י  בכון  לא    רכאמוכי  ן,  זמיסוק  רטרואקטיבי  שינוי 
 בל.  כרח יתקבה

נוהל  קובע  לגבי    החוזר  לשינוה  וחהדיו אחיד  העיסוק  רטרואקטיבי  התייר סגולי  א מעצהי  ק  ת 
 . להלן תמצית הדברים: בביטוח הלאומיי מאהעצ

או על    קהעיסושינוי    צהיר עלמ  אובו הש   6101ייב למלא טופס  ות כי המבוטח חע ת קובההוראו .1
 ק.  גירת התיס

השוטפת  רואקטירטנוי  יש .2 בשנה  ה  -בי  אסמכתמגבייה  פקיד  ללא  מקבל  הצהרה  ילת  תחאות 
 . קןהמתו ם בחוזרורטימפה  יםגכפוף לחרי, נה השוטפת בלבדהש

קודמות   .3 בשנים  רטרואקטיבי  מחייב  פ ו לתק  ינויש  כל  -שינוי  קודמת  אסמכתאותה    המצאת 
ך מוסף, במס הכנסה  ערס  יק במתהרת  סגי  -  (קירת תי סגל)   חוזרלפי ה  לדוגמה   .תוי אובייקטיב
 . העסקאו סגירת 

שינוי  .4 יאושר  מעובד  לשבר  מע  רטרואקטיבי  לא  השוטפת  העו נה  לרגד הל ה  נעצמאי  אי  עצמה 
 נה להגדרה. עו  אינוש
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שינוי .5 בחשבון  הל  יש  ,ייב ואקטרטר  בעת ההחלטה לאשר  שהמבוטח  זכות הביטוחה  אתביא  ית 
  ח למבוטח ח הלאומי של שהביטות  ודעוה ,  טחוקיבל המבגמלאות ש  נים,לאורך השממנה    הנהנ

 ועוד.   יאומטוח הלעמד שלו בביה שהוא ידע על המ עול  מהם

 .טרואקטיבירר שינוי אינו מאשוא  ה  עומד  חייב לנמקהפקיד   .6

 בעניין שינוי עיסוק של עצמאי  הבהרות נוספות

של • מעמדו  את  משנה  אינו  מקדמות  סוג    המבוטח  שינוי  שינוי  כלומר,  לאומי.  לביטוח  במוסד 
בהגד שכלו  עצמאי  דבועמ לל  עצמאי  עובד  עונה  רת  "שאינו  מחייך ההיפאו    , להגדרה"מי  בים  , 
שלדי בהמבוט   ווח  ש  6101/לבס  טופח  רב  וחשבון  הב נמש  ינת)דין  באתר  הלאומ צא  י  יטוח 

מקוון לדיווח  או  לכל  (להורדה  הוא  ההכנסה  חישוב  כאשר  לכל  )  השנה ,  שבאו  ה  התקופה 
 . המבוטח רשום(

ונה על  נו עשאי  וי סוג מ"עובד עצמאי" למבוטח "עצמאיפס שינעל טו חתום  ל   איהמייצג אינו רש •
בק על  או  לסגירתההגדרה"  בביטוח  ק סועי  שה  עצמאי"  "עובד  א  הלאומי.  של  אפעולות  י  לה 

 המייצג. אפשר לבצע בקובץ ייצוג לקוחות על ידי 

 לה דמי אבטעצמאי שמקבל 

שה עצמא • המשברי  לפני  זמנית   יה  בו  שכיר  לפי  ש   )כולל  גם  מבו כיר  סיווג  שהטחים(צו  וצא  , 
כ עובד  פוי  לחל"ת  שאינו  הקורונהל  בשאו  דותו  משבר  אבטלהבע  הואהל  ובש  ,מי    אינו  משבר 

כעצמאי   כלל  מורעובד  את  (,דרך  ה)לדוגמה,  לסגור  למ   ישקול  העצמאי  תקופת  התיק  שך 
  המשבר.

הע • שהתיק  זמן  בבכל  פתוח  צמאי  הלאומי  הלאומי  חוק    –יטוח  את  יב  י חמהביטוח  לנכות 
כ  2020  נתבשמי  ח הלאולביטו  ועהשיד  ההכנסה יד  עצמ  עצמאיממשלח  הוא  ש)גם אם    אינואי 

מדמהדר הגל  עונה בחישוב  (  מקבל  שהוא  האבטלה  התחשבנו   ערךותי  ,יומיממוצע  י    תבעתיד 
 .  לביטוח הלאומי 2020תגיע שומת  לאחר ש

הלאומי   • לביטוח  פנתה  חשבון  רואי  לשלשכת  את  בבקשה  של  קיזוז    ןפ אונות  ההכנסות 
האבטלה מדמי  אתכדי    , העצמאים  לבטל  או  קלה    להקטין  בדרך    המוסד.  הוטופשהקיזוז 

מי  מד  סכום שיקוזזטין את ה להקחוקית  ך  רד  בוחןשהוא    12.10.2020ביום  מסר  וח לאומי  לביט
 .(הקיים  לפי החוקעשה הקיזוז נ  -רסום אחר כל עוד אין פ) עצמאיםשל ה האבטלה

צו סיווג מב י אבדמל  קבשמטל  ובממ • לפי  לפי בסיס המקדמות שלו  טלה  מאי  כעובד עצוטחים 
מנ2019ת  נבש לא  זהכי,  בשלב  כעצמאי  ם  למובטלי)  האבטלהמדמי    הכנסות  צו  לפם  הכוונה  י 

מ  סיווג בחודשים  אבטלה  לדמי  תביעות  שהגישו  יוני  מבוטחים  עד  הלאומי    2020רץ  והביטוח 
ממש את  ללמובטלים האלה  אפשר  , במטרה ל857  סופ ט  ללא   יעה בטופס התבקיבל את ההצהרה  

  (.ב החירוםהזכויות במהירות במצ

  806/857טופסי  ביחד עם התביעה לדמי אבטלה  צו שלחו  יש לשים לב שמובטלים רבים לפי ה •
ולא לפי    ,עובד שכירמהמעסיקים לפי הצו והם מקבלים דמי אבטלה כמו כל    1514טופס  או  ו/

 .  2019ההכנסות בשנת  

דמי ביטוח  י  רשפה  עצי מבאומ ח הלביטוה,  2019  לשנתשומה  למוסד לביטוח לאומי  ה  יעכשמג •
   .)לחובה או לזכות( קובלכמ

 2019נת דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות בשמובטל לפי צו סיווג מבוטחים שמקבל 

השומה • להפרשי  הלאומי   ,2019לשנת    בהקשר  מ  חוזר  פרסם  הביטוח  יום  ב   1480ר  ספביטוח 
נסות  שמקבל דמי אבטלה לפי ההכיר את הפעולות שהוא עושה כאשר מבוטח  בה המ,  1.11.2020

להקטין את דמי  ו  2019בשנת    כדי לעדכן את המעמד  ,806/857פונה אליו עם טופס    2019בשנת  
, הפעולות האלה אינן  857טופס  יטוח הלאומי  אינו מוסר לבכל עוד המובטל  כלומר,    .ביטוחה

 ות.נעש

הצו,  מובטל אבטלד   שמקבל  לפי  בשנת  ה  מי  ההכנסות    -  806/857טופס    גישמש,  2019לפי 
וכ ה  שכולל ביטוחנסה  דמי  מב  ניכוי  סיווג  צו  והגבייה  פקיד    -  2019לשנת  וטחים  לפי  הביטוח 
ההכנסה  מ  בסניף את  העצמאי  בשומהשמופיעה  קטין  המעמד   עדכן מו  של  המבוט  את  ח  של 

שכיר   שבטופס  )לעובד  הסכום  עצלו  (806/857לפי  ההכנ )במקביל  י  מאעובד  שנותרה  עם  סה 
 , כמקובל. (שאינו כלול בצו כעצמאי
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את הבסיס    לשנות במטרה  ,  אבטלהה  ידטלה לפק לפתוח מבייה  הגו  פקיד הביטוח נדרש  קביל,  מב
  תחו פעמיים, . המטלות ייפלדמי האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח והגבייה

וחלקם היו בשנת    2019ו בשנת  חלקם הי ש   בטלה,חלת האששת החודשים שקדמו להת התאם לב
ללת  ך התחשבנות כוטלה חייב לערופקיד האב  י.אינו סופ  2019ת  לגבי שומהחישוב  לכן,    .2020

המובטל אבטלה  ,עם  דמי  שמקבל  אחר  שכיר  עובד  לכל  הכנסות  כמו  קיזוז  כעצמאי    יו)כולל 
 ה(. מדמי האבטל

כעובד  ויה לפי בסיס הכנסותמי אבטלד  שמקבל ,הצו לפי מובטלכל עוד ל, כברירת מחדכלומר, 
בשנת   בסניף    מעביראינו    ,2019עצמאי  הגבייה  הוא  ,  2019לשנת    806/857טופס  למחלקת 

לי דמי הבידמי    קבלמשיך  לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות  ללא  2019טוח בשנת  אבטלה   ,
ההכנסות בזמן2020נת  בש  איכעצמ   קיזוז  לעבוד  חזר  ולא  מובטל  שהוא  בתקופות  שבר  מ  , 

 .(ראותפורסמו הו טרם – 2021וז בשנת זלעניין קי ) הקורונה

נותן השירות לפי  ניתן לקבל תמונה מלאה על  806/857החוזר, רק לפי טופס  י  לפ הצו,    פעילות 
 עדכן מעמד רק לפי טופס זה. ולכן הביטוח הלאומי מ

   מלאותלג יות זכו ח לעניין מיצוי וטהבי ום דמי שלות מאיעצעובד  םשוריחובת 
לביטוח פרסם  המוסד  ב  לאומי  מסחוזר  ל  27.5.2019ביום    1468פר  יטוח  להסביר  מבוטחים  שנועד 

 ן: כדלקמאים לח ידם כעצמ ש מב יםסקשעו

גדו .1 חשיבות  לרייש  של  שוםלה  לאומי  לביטוח  עצמ"עוב  במוסד  הד  ל  עונהאי  מיצוי  להגדרה" 
לגזכוי בעבודל  בש  לאותמות  וגמלאות  פגיעה  והומי  )ד  אימהותה  לשרולידה  וגמלה  מירת  ת 

 . היריון(

כאשר עצמאי    .ותמה איבעיקר לגמלאות  וי  ללא דיח  דמי הביטוחם  גם לתשלו ת גדולה  בוישיש ח .2
"עובד עצמא  נרשם בעיסוק  אריך  לתשת תשלום  , הוא מקבל דרי" בדיעבדרהה להגדי שעונשל 

של   ממועי  60עתידי  זכ רישה.  דהצאת  הוד  ום  לגמלאולעניין  אימהואות  כת  לת  דמי  ה ידמו 
ל  ,וןירישמירת הות וגמלה לוהור היריון, שמירת  הלידה/י  פנ ביטוח ל  שלום דמיתיש חשיבות 
 רם הגיע.י טהחיוב העתיד דועמ אםגם 

רבה חשיבות  מעמדלעדכו  יש  ב   ן  כ"עובדת  מבוטחת  אהיריון  עונהם  עצמאית"  הגדרת    היא  על 
עצ חובישום  רה  :ית"א מ"עובדת  חייבים  ובעיקר  התשלום  לפנית  הקובעי ה  להתבצע  שמירת  ל  ום 

   ה.ן או הלידההיריו

לחופשת    תאון לצתכושמ  ת בן הזוג וברל  ת,מי לידה והורולתבוע ד  תוונכו בשהדבר נכון גם לכל מי  
 אומנה.ות שפחעד ולמ רה מיומץ, להוורה מאלהמי לידה, דתבוע דה וללי

, התשלומים  מיםולש יפת תדר זק בשל ס,  יום הקובעוח לפני הדמי ביטחוב של    אם ישי  כ  זכורחשוב ל
 . שלפני הלידה תקופהל יוחסמהחוב  ולכן    ,מכסים את החוב הישן המאוחרים

עצמאי במס הכנס פותח תחדש ש  חלכל לקו  1468חוזר    מלץ למסור אתומ  -  יםלמייצג ובמס  יק  ה 
וק, או שהוא מבקש  עיסיחת ה פת   לי עלאומטוח  ד לבילמוס  עם ההודעהלחכות  ומבקש  סף  רך מוע

 ה". עונה להגדר ו"עצמאי שאינ ל בעיסוק ש  שםלהיר

אזולאי   רונית  הדחה    10.12.2017יום  ב  -הלכת  הדין  לבית  את    ( 23629-06-16ל  "ב)עה  ודעב ארצי 
רונית  ה שעתתבי לל  גאזולאי  ודמימלה לשמירת  תשלום  הלידה מאח  היריון    שולמו ביטוח  ר שדמי 

שלא נבצר ממנה לשלם    ןו ועמי צדק כיה להענקה מטהדין דחה גם את תביעת  יתדה. ביאחר הל רק ל
 הביטוח.  דמיאת 

 
נקלפיה שנסהכ עבודה ועל היקף    לאומי  טוחלביהמבוטחת דיווחה למוסד   ה  ונ אינה עבע שהיא  הם 

ידה  דמי לודה ופגעי עבלענף נ  מבוטחת  הנדעה שהיא איחת קיבלה הוהמבוט  .יבד עצמא גדרת עולה
מתביוה אםקשא  דיחוי  ללא  להודיע  שינוי   ת  שתהב   או  בהכנסותיה  יחול  כדי  עבודתה  א  היקף 
 וטחת כעובדת עצמאית. מב

הלידה  אחר  ל  אית רקף עבודתה כעצמהיקי בנושיביטוח לאומי על המוסד לת הה א המבוטחת עדכנ
ולכןיב טרואקטיר בדמיחוי  ת  לתהאך    ביטוח,  בה  שמ ביעות  הירירגמלת  ו ת  ניון  לידה  חו,  דלדמי 
 י צדק. ות התביעה להענקה מטעמרבל

דה  הלימי  הלאומי מתנים את הזכאות לתשלום דוח  ביט לחוק ה  58ף  וסעי  50ף  עיהדין ס  בית  לדעת
מאית  ובדת עצכנסתה כעביטוח מהמי  ד  שילמה  בכך שהמבוטחת  מה(התא)בן  מלה לשמירת היריו ולג

 בסעיף.  בק הזמן הנקובעד פר
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"  ות ראה של "נבצוח הוא תוצכי אי תשלום דמי הביט וא הצדק  י קה מטעמ הענ קנותהתנאי ליישום ת
מסיבות הימנעות  אי    ,ייקטיביותובא  שהיא  כגון:  סיבות  בשל  חוב יעה  דיולא  הרישוםעל  או    ת 

 . יפל בענייןנציג אחר שטיצג או  י מם( של הו מחדלי)א םו מעשישל טעות, שכחה או ב, אוםשלהת
כנסתה  ודה ואת הטחת הגדילה את היקף העבבומה שהבד עצם העואך    כון,יה רב סייריון האמנם הה

 יניה. ניבע עה על נבצרות מלטפל בימצה אינ

 פסקי דין נוספים

ת(  17577-03-18  ב"ל)  דהבית הדין האזורי לעבודחה    4.3.2019ביום   בן  ביעתאת    הרוש ה של יסכה 
אחר  רק ל  ושולמהלידה,  ופה שטרם  קתית לאעצמדת  כעוב  חוהביטדמי  ש לום דמי לידה, מאחר  שתל

הלאומ   לחששכתב  מב  הלידה. לדווח  המבוטחת,  תעלידיהובא  י  הביטוח  עליה  ע  כי  דיחוי  ל  "ללא 
 ותה בלבד. השינוי הוא באחריי כ ,חתוטמבה את  "היר"הזהוא עשה למ   שינוי בהכנסותיה". ובכך

הדי פסקבית  שומלה  על  ן  ורדינה  הלכת  המיל  צי:האר  יןהדית  בב  פי  ד"שילמ   םיאת  ביטוח"  מי  ה 
 ". ם הקובעלפני "היו ם נעשהלושהתש –ש כך האמור, יש לפר 50  בסעיף" ביטוחדמי  שולמו"ו

הלכת פי  רחמי  על  הא  ם אסתר  הדין  ההו  רצי:בבית  היאתכלית  בעצם  ש  ימו ש  עו נלמ  ראה  לרעה 
לים את  ש י –לה לגמ כה  זוע המהאיר  קיים שנים חובותיו, ובבוא י אאדם למכוח החוק, כדי ש  הביטוח

 ו מעמד מזכה.א  מזכה יעת מצבות קב, לרב תאוהחסר לזכ כל

הקובע על    ו יכולה הייתה לדעת במועדמבוטחת ידעה אאין נפקות לשאלה אם הכי  ש  מדגיהדין  ת  בי
וח "ללא דיחוי על שינוי  דו לעליה  דיעתה כי  הובא לי  2012שנת  שקיבלה בב  כתמב  ה.סותי וי בהכנהשינ

ל ובכ  תיה".הכנסוב המה"מעשה  ך  לסוזהיר"  לביטוח  כית  א  ומיאד  הוא    ויהשינ   המבוטחת 
 לבד. באחריותה ב

 
לתשלום  יעל חי    עתה שלאת תבי(  62017-02-18)ב"ל  ורי לעבודה  אז ה  ית הדיןב קיבל    8.12.2019ביום  
פי  כי קרה,  יוחדות של המות המבנסיבקבע  ו  ,צדקמי  מטע  הידדמי ל  על  יטוח  שתשלום דמי הב  אף 

ת  נסיבו  בשלם את דמי הביטוח בוטחת לשלר מהמבצנ  ד הלידה,קטיבי לאחר מוערטרואאופן שה בנע
 במועד. מלץ לשלם את דמי הביטוח ק הדין, מוף פסעל אטרם מועד הלידה.  ותבי ייקטיאוב

 הודעבפגיעה ב בחוסמת  להגמ

דרך  ס, בביטוח של עובד עצמאי היא הבסיי  דמות דמ ההכנסה החייבת בתשלום מק  -לה חוסמת  מג
ק  לפי חו  כרתנדבות מוהתבעת  בודה, או פגיעה  עה בעת פגיבעושבת גמלה  נסה שממנה מחכ ל, להלכ

בדאומיהביטוח הל של  פגיעה לתקופמי  , המזכה  בין  םימי  90ה  רצופי  לפחות,  ובין שאינם    םשהם 
 . במענק לנכה ולאלמנה וים אבת תלוי מעבודה, בקצגיעה המזכה בקצבת נכות פ  וא ם,פירצו

ע  לקבולה התפרס על שנתיים,  שוב הגמסיס לחים שבהם הב ירי במקלאומ  טוחד לביהמוס  נהג  בעבר
יטוח  גף בשל אפי שנאמר בחוזר משותף  כ  יעה. זאת,גפודמת לשנת ההשנה הק  -ה  ומהשנה החס   תא

 .  2.2.06מיום  46/06פר מס ודהעב י ף נפגעאגאות ווברי

י(  טוח לאומלבימוסד  נ' ה  לומוןוי ס ל   377/03  ן הארצי לעבודה )עב"לל בית הדיסק דין ש בעקבות פ
  םה בחודשיידוח שנפגע בעבי לגבי מבוטכ  ביטוח לאומיל  מוסדנה זו, הוחלט בבפרשנות של תק  הדן

פגיעה והן על השנה  עה האירבה  ה ששנה  הן על"  חוסמתלי "גמלה  ו כלופעלהראשונים של שנת מס, י
 ה. ל השקדמ

 יבה מיט שומה

קבע הבסיס  פיה נשעל    ה נהכנסה בשה   אתבאופן אוטומטי  לל  בדרך כיל  ד לביטוח לאומי מגדוסהמ
טיבה זו  טח. שומה מי יטיב עם המבויעה( מידע שמפג ני המלפ   ודנמצא בידו )עכאשר    , לדמי הפגיעה

 גמלאות.   בסיס לאת ה גםה  לימגד

 פסקי דין לדוגמה:  לן כמה. לההפגיעה  יב עוד לפניהוכיח כי מסר מידע מיטל  אירשע ג פנה

  סטוני של חסאן ב  את ערעורו(  34322-10-18  )עב"ל  צי לעבודהארה   בית הדיןדחה    27.10.2019ום  בי
כ  נקה  ההכנסלפי    ישולמו  עה דמי הפגיי  וקבע  ולא על פי שומה  המקדמות טרם הפגיעה    בעו שלפיה 
 .  עהפקיד השומה, מאוחר מיום הפגי ם עם  סכבה עהקב, שנסופית

הכ  ערךטח  המבו מס  שומות  בעניין  השומ ו  ומע"מ נסה  הסכם  הוגדלה  לבהתאם  הסופית  ה  נ שה 
וגם בית    11מהוראות תקנה  לסטות    שהדחה את הבקי  הביטוח הלאומ  לדמי פגיעה.סיס  יתה בשהי

 אזורי. הדין ה
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הנסיבות המצדיקות    ה דנן לא התקיימוקרבמ י  כ ע  וקב  דחה את הערעור  , כאמור,הארצי  ת הדיןבי

 .  11נה תקסטייה מ
על  רצי מעמיד אותו  ה"ד הא, אלא שבי"  " ב"הלכת סדיקיההשניופה  "החל  תו עלהמבוטח מבסס טענ

ר, ובו נקבע ף, בהמשך לפסק הדין האמוניתן פסק דין נוסמר סדיק  ל  יינו ש שבענאלא  "...:  ותוטע
המב כ בו  מקום  להסדי  הגיע  ש  ידפק  עםר  וטח  )כפי  השומה  תיקון  על  בעהשומה   ל ש ניינו  ארע 

בזמנו    הגישצ שבג"אף  .  "סופיתעת השומה ההיתה בקבישידו לא    אין לראות בו כמיהמערער כאן(  
 לא הועיל לו.  מר סדיק, 

 
נגעו    ,11נה  קסטייה מת  ריםיקה המאפששהוכרו בפסרים  , שהמקית הדין הארציגיש במדסיכום,  ל

שב בעיק למצב  תיקד  טחומבו  רם  על  ומ  וןיווח  התאונה  טרם  טרם    דיווחה  ניםוש ים  טעמההכנסה 
 התאונה.  ערב  מיטוח לאווסד לביהגיע למ

יהודיתא   הדין האזורית  ביל  יב ק  18.11.2018ביום   של  )  ת תביעתה  כי  59243-02-17גרינברג  וקבע   )
  חוסמת( ה ה  לגמ)ה  המקדמות  נות לתק   11קנה  על תתופ  א לבאותה השנה  בודה נוספת  תאונה בעבגין  

ה  נה הראשונאחרי התאויטיבה לפני התאונה השנייה )וה משומומי  וח לאכיוון שהגיעה למוסד לביט
 נה(. באותה הש 

האר  דחה  21.11.2017ביום   הדין  לעב בית  ת51290-05-16ל  " )עבודה  צי  את  וקב (  ש.ש.  של  בע  יעתו 
משההכנ לתשלום  בסיס  ששימשה  בס בוד בע  התאונה טרם    קדמותסה  תשמש  דמי    ום שלתל  יס ה 
וקצבתהפגיע בעב הנכו  ה  בית  הדין  ודה.  דור ת  הלכת  את  של מזכיר  ואת  שלהתכלישת  וושקביץ    ות 

 התקנה.  

ביתד  13.3.2017ביום   פמירצי את  הדין הא  חה  יצחק  של  וקבתביעתו  שילי  את    בעניינו להחיל  ש  ע 
הכנסה  ה   י,אצמע  מדובר בעובד  ין קבע כי כאשר(. בית הד1124-07-15)עב"ל    מלה החוסמת כללי הג
בשומה  תהאמיתי  ביטוי  לידי  של  הסופית   באה  אמת  לדיווחי  רבה  חשיבות  א   ויש  ודות  המבוטח 

 תו. הכנס

עניין תיקון הבסיס  ב  יץשקבדורו  רייו  בודה את ערעורו שלצי לעהדין הארבית  ה  דח  25.2.2016  ביום
שקיבללתשל הגמלאות  לן  בגי  ום  בעבודה  לפגיעה  השומה  כ2011שנת  פי  לאחר  וה  חדושהיוון  ,  גש 

 עבודה.  גיעה במועד הפ

ק  פורטה בפס)שפסיקה נרחבת  אושרו בנבחנו וה  ותוחוקי  11ה  סבירות תקנ שקבע    ,יהארצ  יןבית הד 
 יקה:פסה על פי הנ קת התתכלי סיקה זו.( ואין לסטות מפהדין

 . יות בשומהלמנוע עריכת מניפולצ  .1

 . דהובעב  וצאה מפגיעהסתם ירדה כתכנעל מבוטחים עצמאים שה  נהגה .2

 סתם.ר הכנשיעו תאאמת   זמןים לעדכן במאעצלתמרץ מבוטחים   .3

ההכנסות וגם    היות בצדלה לכוי  המ ה על שוולפיהן השפע   שנקבעו  ההלכות  עלחוזר  ארצי  ה  בית הדין
ום המקדמות בשנת  ל תש  יכולתו לעדכן את מדוע לא היה בתן כל הסבר  נ  המבוטח לא  אות.בצד ההוצ

 ה. מועד התאונ לפני  2011

)ין הארצי לעבודה חה בית  ד  17.8.2015  ביום ל מאיר אלמקיס  שביעתו  ( את ת4424-10-12  עב"לדה 
ד  בסיס לתשלום מקדמות במוע  משה ששיסה  י ההכנלו על פולם  צבת הנכות מעבודה תשוקבע כי ק
לפקיד השומה  וגש  השי  שנתאו על פי דוח    ,שהוגשו קודם לכןפי דוחות מע"מ    לא עלה ו ע יגההכרה בפ

 .עהגיפ ה ועדלאחר מ

ח  וקזובית הדין  כי אי ר שוב  וכי  מע"מחות הות לדוע מן משובע  ל א,  נסות  שינוי בהכין כל משמעות 
 ."ה שקדם לפגיעל כך שהשינוי נעשה במועד ד ע ללמ וליכ שה הנעשה מעלא   המבוטח "כל עוד

בית    9.6.2015  וםבי לעבודהדחה  האזורי  ש  הדין  תביעתו  שאת  ל מואל  לקזז ל  ניתן  כי  וקבע    וי 
מ שם  מיושלמת לו  לאומי  וסמהמגיעים  לביטוח  המולכחוב  ד  לביפי  גמלאות    לאומי  טוחסד  בגין 
 י שחלפו כעשר שנים.ל פ ף עת אי, וזא ביטוח לאומליתר עקב טעות המוסד ולמו לו בשש

בדח  10.4.2014  ביום הארה  הדין  )עב"ל  ערעו  צי את ית  אורי שמש  של  וקב 6584-09-12רו  יש  (  כי  ע 
למס ערך    יות תהאמי תיו  נסועל הכ  חו פי שהוא דיווסמת אף על  ה החמלהג   לי כל בעניינו את  ל  הפעיל

 טוח(.דמי הבימות מקד  הגדיל את)אך לא הפגיעה ד י מועמוסף לפנ
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הדין הארצי  3.3.2011  וםבי בית  של מנשה  בעניינו    טוח לאומיעור המוסד לבירע  תלעבודה א  קיבל 
)עב"ל   שכאשר  .(218-10תעשה  הדין  בפסק  מעודכנ  דסומב  ה מצוי  נקבע  הצהרה  לאומי    ת לביטוח 

הכנס מבובדבר  לששנ ב  חטות  שומה  ומגיעה  הפגיעה,  זימוקדמת    הנת  שומה  מה  "שו  אינה  וותר, 
לעמיטיב גמלאותינ ה"  הגדלת  בע  אהכתוצ  ין  גם  מפגיעה  לביט   םאבודה,  למוסד  הגיעה    ח והשומה 

 . לאומי לפני הפגיעה

 אי של עצמ י ביטוחתיקון מקדמות דמ

 פשרויות הבאות: האמ י אחתעל פ בעתנק   השוטפת הושבות המקדמות בשנמח יהפ  ההכנסה שעל

 כנסות. הה על  ניתעדכ רה הצה לפי .1

 ח לאומי. טו סד לביבמולה שהתקבת המס האחרונה שומלפי  –ת דכני ע רההייתה הצהאם לא  .2

ל  דימקדמות דמי הביטוח, אפשר להגשונות מההכנסה שעל פיה חושבו    בפועל  אם הכנסות המבוטח
אומי  יטוח הלבאתר הבשנמצא    , זולמטרה  שנועד    דס מיוחות טופקטין את המקדמות באמצעלהו  א

 .  (672)טופס  טנ טרינבא

 . בשנה יםפעמ ארבע   ל רבעון:כבפעם אחת י מקדמות אפשרי , שינותאם לתקנותהב

מק שלא  עצמאי  ומתככלל,  המקדמות  את  השומהברר  טין  ממה  ההככי    לפי  יותר  קטנה  שלו  נסה 
 דד.בחזרה צמודים למפים העוד וח ביטמקדמות דמי ביטוח, יקבל את דמי הה עדבם ילשש

הורהצלהוכחת  התנאים   בשיעור  בשינוי  מצוייך  בתקנמקדמה  הלאומי  4ה  ם  הביטוח    לתקנות 
התשמ"ד)מקדמות( הקודמת,:  הםו  1984-,  לשנה  במס  שומה  מקדמות  שינויים    שינוי  הכנסה, 

שדווחבמ העסקאות  לצורכי  חזור  מוך  הלמב  מס ו  השוטפת  בשנה  רצופים  חודשים  ל  שלושה 
 . יםם משכנעים אחר נימוקית, או  ודמהק בשנהנסה בילים למס הכחים המקהדיוו

הםע משכנ  מוקיםינ רפוא לדוגמה  ים  אישור  המצביע  :  הבכ רידה  יעל  י  המבושרו  של  וטח,  תפקודי 
פויה  ערת הצשוהמ ה  ס כנהודעת מייצג על הה,  10%-תר ממבוטח שחל גידול בהכנסותיו ביוצהרת הה

 .  של משבר הקורונהבהכנסות ירידה ב , אולשנה השוטפת

מקהקטנ מדמות  על  חתימה  חייבת  ת  המבוטח  מג  טופסשל  הבשל  החוסמתבלות  )המבוטח    גמלה 
מייצג אינו רשאי  ה  קטנה בחתימתו(.המקדמות ולאשר את הההקטנת  ל  עות ש המשמלדעת את    חייב
 .  נסות הצפויותהכ ה לע  עהרשאי למסור הוד הטופס וום על לחת

רשאי ממקדמה   תאשנות  ל  המייצג  מערכת  ות  דרך  רשום  המבוט  רכאשרק    ותלקוח וג  ייציידית  ח 
לאולבי  מוסדב לקו  -  עצמאיבד  כעו   מיטוח  ייצוג  במערכת  כדלקמצהיר  "אני  מןוחות  מצהיר : 

 . ח"פי בקשת הלקו-עה עלנה בוצשההגדלה/ההקט

שרצו בהמייצג  י  הלקוח  בקשת  את  להעדם  עב  כתיקבל  היפות  את    הקטנת  טופס  על  לקוחחתים 
 ס ופהט  את  שמוריהמייצג    אומי,ח הלטוביהטופס לביר את  , כמקובל, אך במקום להעתהמקדמו

 . לואצ

ת הטופס ייצג אהעביר בעתיד למחה לבהבטאו  ח  עם הלקות  להסתפק בשיחה טלפונימומלץ  לא  
במיוחד  החתום רק    אפשרות  יש  כי  )חשוב  מקדמות  יכול ורבעון,  ב  חתאם  פעלשנות  אינו  הלקוח 

 .(הפעולה ר ביצועלהתחרט לאח

קבל החזר  מטח  והמבו  תחילת השנהממות רטרואקטיבית  מקדת ה קטין אלאומי מהמוסד לביטוח  
שלים את דמי  אמור להוטח  מב הונה  תחילת השמבוצעת מ  גדלהה  ביתר )גם  של דמי הביטוח ששולמו 

 טוח(.הבי

י  מאג מעצוי סוינ מי. כלומר, שוסד לביטוח לאובממבוטח  ה  של  דועמאת מ  שינוי מקדמות אינו משנה
של המבוטח בטופס    ח ם דיווביחיימ  ך, יפאו הה  עצמאי",  ד וב"עי ל עצמא  ד בודרת על בהגו נו כלשאי
 י(. נת שבון רב ש )דין וח 6101בל/

מקדמות   שמגדיל  ומבוטח  שנה  מדי  עקבי  מס  באופן  שנת  כל  נמוכהבסוף  שומה  באופן    מגיש 
לאומי,הר הצהמ  תי משמעו לביטוח  למוסד  שמסר  ל  ה  במוזמן  לביטמ בירור  כאלאווח  וסד    שרמי. 

  י טוח לאוממוסד לבילאומי. היטוח  ד לב במוס  רירון לבמוזמצג, המייצג  י מיייד  על  הנעשת  הגדלה ה
 התאם לתקנות.לא בה הגדלת כיסוי ביטוחי שייתה םבודק א

מר משלם  מבוטח  כלכאשר  )בדרך  מקדמות  דאש  בחודש  הביט,  (ברצמל  מפקיד  לבקש  וח  עליו 
אהלא לעכב  החזר  ומי  כדי  צע  שבוום  להתשת  יוחזר   שהתשלוםביתר,  בוטח.  מל אוטומטית    לא 

   הלקוחות.ת ייצוג זר במערכחה לעכב רשאי  גציימה

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1906 : סימוכין                                                                            שבון רואת ח, גלרט-ורנה צחא

                                   ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                         12.20208.       ך: יתאר                                                     
____________________________________________________________________________________ 

- 29 - 
 

הגתשלום   יום    קדמותמ  דלת בשל  עד  השוטפת  ב  31.12לשנה  ייכלל  השוטפת,  המס    אישורבשנת 
 . אההבהמס   בשנת סראמב 3 יוםהעתידי שלו הוא עד  ב  יוחה  עדי לשנה השוטפת רק אם מוהשנת

של  מקדמות  קטין(  )לא להגדיל  ת לה אפשרו  בימים אלההוא מפתח  וסד לביטוח לאומי מסר כי  המ
ינואר    גם  2020 רים  קלמ  מאד)חשוב    2020של  אותן ברבעון האחרון    הגדילא  , למי של2021בחודש 

ב פגיעה  בחודש של  שלעבודה  הראשונים  שה .  (המס ת  שנ  יים  יושלם,  ככל  בינואר  פיתוח  התשלום 
 .הלאומייש לעקוב אחר פרסומי הביטוח  לצורכי מס הכנסה.  2021שור השנתי של כלל באייי  2021

 ה והורותדימי לריון ודי ת הירה לשמ גמל תבועוונתו לכבמות למי שמקדלת הגד
ת לשלם את  , חייבוקדמותמ  ותביטוח או המגדיל  ימבות דייהח   ,ןבהיריועצמאיות    יםש לזכור שנשי

י  לכל מ  כון גםירת ההיריון והדבר נ ות עוד לפני הלידה או לפני שמ הפרשי דמי הביטוח ואת המקדמ
) לידמי  לתבוע ד  שבכוונתו   רהזוגו, הו  תום בידה במק לשת  ופאת לחן לצתכוו הזוג שמ  היולדת, בןה 

ואה, עקב פיגור  במל   קה אוחלב  מלה לא תישלל,שהג  כדי   אתז  מנה(.חות אועד ומשפיומ  מאמץ, הורה
 לחוק הביטוח הלאומי.   50ף בתשלום דמי ביטוח לפי סעי 

נשללה הזקרבמ לדים שבהם  לידהכאות  לג  מי  בממ  יוןהיר מירת  לש  מלהאו  רק    של הגדלת בוטחת 
שו  תוטפהשבשנה  ת  מוקדמ לזבלמה  שלא  יש  לסניף.  פ מן,    לה גמה ,  הסניף  להסכמתאם  בהתנות 

ההל   תשולם המ פי  השב  יתקורכנסה  השומה,  ראשון  לב  קליטת  התחשבנוובעת  ממילא  ת.  תיערך 
הג יבטל את  את  דלת המקדמהסניף  להגדיל  לזכור  יש  כזה  ולכן, במקרה  לאחר    תדמוהמקות  מיד 
 דה. ופשת הלימח שהמבוטחת חוזרת

 מי ביטוחום דשלתב רגופי

 י כלל  -ומי טוח הלאלחוק הבי  366 יףסע

  למעט חריגים, כגון)  י שלא שילם דמי ביטוחד מ נג  ותיצ נקטוח הלאומי כולל סלחוק הבי  366סעיף  
שחל עליו סעיף  ,  רותוהוומי שתובע דמי לידה    ן לו סנקציה כלל,איש  מוכרתנפגע בעת התנדבות  מי ש

   .(רתיוחמורה הסנקציה   לחוק, שם 50

  י ת על ידת שמשולמוהגמלאו  בול את רשול  ית אומפח   ביטוח  בדמיר  וגפים  השב  ריםקמ סעיף דן בה
 לאומי: יטוח וסד לב מה

 ה. כלל בגמל חודשים אינו פוגע  12 פיגור בדמי ביטוח שאינו עולה על

 גמלה ברבע. תופחת ה  -ודשי פיגור ח  18חודשים שאינו עולה על  12בפיגור מעל  

 י. ה בחצהגמל תופחת    -ם שידוח 36על   עולה שים ואינודחו 18 עלה העולבפיגור  

 לואה. לה בממגה תישלל  -חודשים  36ל ולה ע עהיגור  פב

 ט בסעיף. ם, כמפורחודשי 60נים, תוארך התקופה עד למי שמבוטח במשך תקופה העולה על עשר ש

יראו בחוב ש פיגור  כ  ח( ש"  1,580-כ  -  2020)בשנת    במשק  מהשכר הממוצע  15%עד    ל לעניין זה לא 
זכה  מה  הות המקרשלפני קר  ימים   90  ךחל בתוומו  ד תשלשמועבחוב    ם לאוג  ,וחיטמי ב ום דלשבת
 אומי(. לחוק הביטוח הל 50עיף  לעניין גמלאות אימהות חלות ההוראות שבסמלה ) לג

  םימ לותשה  מיום עריכת הסדרוסדר  חוב ה ה  ,םילחוק עולה כי עם עריכת הסכם תשלומ   368עיף  סמ
 ו. דה בלעמי  וףכפלך, ואיו

מק  עו  ריוצ  ,היש נקוב בדר, במועד הביטוח  מיד  בות הפרשיביטוח, לראי תשלום דמי  ף,  על פי הסעי
 י.  חלק אופןאו במלא   ופןמלה בא לול גש לל לו וח שעפיגור בדמי ביט

 ב:  דר החווד לא הוסכל ער, לומכ

 וב. החמ  לקיזוז חבק מהגמלה  75%לדוגמה,  מבוטח,ה חלקית יקבל הבמקרה של שליל .1

 גמלה.  לאה לא תשולםלה מ במקרה של שלי .2

שבו    דעמומהלהשתלם ולא  היו אמורים  טוח  הבי   ימדבו  היום שיטוח נבחן מדמי הב  ור בתשלוםיג הפ
 ם.  ותשלה לשיהדר  נשלחה

 בהסדר תשלומים. היתרהמהחוב מיד ואת   25%ם ים לשלמבוטח לעתרש הנד חובוי היסכל
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ל תביעה  בכל  )למעגמלכלומר,  מבאט  ה  לדוגי וכלוסיות  בעמה,  וחדות,  קשים  הכנסות נכים    לי 
אופן  גמלה ב  ללשוי ביטוח שגור בתשלום דמם פים קייא  וקדכדי לבקורת גבייה  ערכת ביוכות(, נ נמ

   .חלקי ופן בא  ואמלא 

  את טענת המבוטח וקבע(  2416-06-11אג' )בל  'בעניין יצחק חגת הדין האזורי  קיבל בי  9.7.2012יום  ב
הודיע    לאומי ח  טוהמוסד לבידות שבהן  יוחק, בנסיבות המובד עצמאי כחוא נרשם כעשלי  על פ  ףאש

נפבטר  דמעהמ   כתב עללו ב ייבח   –גע בעבודה  ם  נרכאיל   מאי עצ  ובדכען  הוא  ה  ולם, אםשו    דין בית 
דמי הביטוח לפי  תשלום  התחשב בפיגור בישוב הגמלאות בן את ח י לבחויטוח לאומ מוסד לב מורה ל

  בהתאם.  הזכאות לגמלהולשלול את   366בסעיף   יםהכלל

י  כ  עקב ו  ת תביעתו של יוסף לוי( א57149-05-15)ב"ל    לעבודה  האזורי  ה בית הדיןחד   26.3.2018  ביום
שביצע ולא מהיום    שלומיםהסדר התום עריכת  מי  שולם לו רקה( ת)זקנ  ותיק זרח  את לקצבת  הזכאו

 שה.   הגיע לגיל פרי שבו

  עדה למנועגמלה, שנובר תכלית שלילת הית הדין הארצי בדן של בסואליככת מהל לבית הדין נסמך ע 
,  יטוחב ילם דמי  לא ש   ר:מואל  ו, קופה ארוכה את חובותישך ת במ  ייםם אשר לא ק"...אד  שבו:  צבמ
שיעור  י תשולם לו גמלה ברך זכאותו ויצפה כ סר לצות כל הח, ישלים אמלהע המזכה לגאירו בוא הוב

 . "הזכ מהמלא החל מהמועד 

 והורות גמלאות דמי לידה –הביטוח הלאומי  לחוק 50 יףסע

צמאי או  של עובד ע  חו שלום דמי ביט, פיגור בתאומיהל  טוחלחוק הבי  50יף  סע   לפייל,  י שנכתב לעפכ
   .ירת היריוןוגמלה לשמ  ות, דמי אימוץרדה והודמי ליילת שלול לגרום לת עלבדת עצמאיוע לש

ספיקה  תקופת אכשרה מ  ת/למבוטח שבגללו אין  ריון  הי  תרה/שמידליה  וב שקיים ביום בכל ח  מדובר
ללזכ הל אות  )לדמי  ממידה  חוב  לחועט  היריל   רוןחאה דש  קדמות  הלידה/שמירת  שמועד    ,וןפני 

 (. לידההוא אחרי ה קו חהמו לפי  תשלו

לאומי שומה של  למוסד לביטוח    גיעהדמי הביטוח במועד אך ה  מקדמות  תת שילמה אוטחאם המב
  ביטוחה  מימים, כל דקיפת תשלוה כי על פי סדר זחוב שולל דמי לידבוטחת  למר  וצייו  ת,מדשנה קו

 חובות העבר.   תו אסכ יפת בשנה השוטששולמו 

  10)   י הלידהמספיקה לדמ  שרהתקופת אכטחת  א תהיה למבוול  דהכה לליקופה הסמותל  ור החוב יעב
מתוך  חוד הקוש  14שים  היום  אולפני  מתוך    15  בע,  הקי  פנשל   שיםחודה  22חודשים  ובע,  היום 

הי ליולשמירת  לדמי  או  חלקיים:דריון  כעוטובי חודשי    6  ה  עצמאיח  מתוך  בדת  ם  שידוחה   14ת 
 דמו ליום הקובע(. שק

ב ורבעני  דין   קספכבר  הש  הנ יד ין  בבית  מי דין  ומלה  בית  393/97עב"ל  )  18.7.1999ום  הארצי  קבע   )
וח  )א( לחוק הביט 50שבסעיף  "  וח ביטמי  ו דמה דמי ביטוח" ו"שולמ רצי שאת המילים "שילהדין הא

קובע" )יום הלידה  ה  וםהי "  ילפנ ה בפועל  תשלום נעשו, שהינ הישבעבר, ד  רש כפעולהפהלאומי, יש ל
 (.שבפסק הדין ןייבענ

 י צדק מטעמקה הענ

בי  ורגי פ  בשל לה  גמ  בעת שלילת רישום   ו בשלאח  טובתשלום דמי  להגיש  אי,  ובד עצמכע   אי  אפשר 
 .  הענקהקשי הלמב נסותעורך מבחן הכהמוסד לביטוח לאומי   יםעתל י צדק. טעמתביעה להענקה מ

כטענ פיה  בתשלוםי  בי  גור  הטאי    או  טוחדמי  בשל  נגרמו  כחוק,  רוא  עיהרישום  של  מחדל  ה  או 
רצי  ן האבית הדיה בנדחת  -ענקה  הה  בקשמ  שלן מטעמו  עורך די  אומס  עץ  יו  , מנהל חשבונות,חשבון

 על שלוחו.  בעתוה יות שלאחרלעבודה, ונקבע כי חלה 

הד  דחה  20.5.2015ביום   הארצי  בית  ערעורהין  לויע ד  עו"ל  ש  את  )ע-ופרה  (  1632-10-13  ב"לגרין 
כעצ לידה  דמי  בתשימאלקבלת  פיגור  עקב  דמית  גם  לום  ודחה  להענקה    הלש  קשההב  את  ביטוח, 

   ק.מטעמי צד

הדי יב הארצי  ת  י   קיים  כיק  פסן  בל  דמי  קשר  תשלום  בין  לבהביט נותק  הזכויות  בק  ין וח  לת 
ר  שו הקתואת משלום, ניתן לסטו ת  ים חובתמבוטחת לקי הם שנבצר מעל פיו. רק במקו  הסוציאליות

 ה. דרך מתן הענק תוויולהעניק למבוטחת את הזכ 

  2009  בשנת  תיעו שמ באופן מ  שגדלו  יהותרה לדווח על הכנסחבת  ערערהמכי  קובע  דין הארצי  בית ה
  על   מתקדם,יריון  עה שהיא בהין לשוברי התשלום ביודתמהל   שבחרההיא  , ו2010רק בחודש מאי    –

בישקיבלה    אף כ  רההובשבו    7.12.2009  וםמכתב  לי   י לה  דמי  לענף  "בחירותיה    .דהאינה מבוטחת 
 י הביטוח במועד". מ דת א לםלשה מ ות להיחשב כמניעלא יכול  שלה
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 והורות בתקופת חופשת לידה   ק העס תחזוקה ושימור

 
יבים  צמאית חיע ו הי אצמא, אך כאשר העית עם התינוק ות בבא לשההיה  דמי הליד  ככלל, תכלית

הבל פעולות  חופכרחי צע  בזמן  ללידה  ת שות  העה  ושימור  תחזוקה  למצורך  לפנות  עליהם  וסד  סק, 
 ש. ולבקש אישור מראלביטוח הלאומי  

 
ד  ק את העובשאוסרים על מעסיק להעסי  י העבודהליהם דינעחלים  ן  ולכ  שכיריםהם    שליטההי  בעל

 . םכדין עצמאידמי הלידה  םשלון תנייינן לעחיות דהכרשיש פעולות   לידה, אך ככל פשת המן חו בז
 
כלצי  בושח זכאיין  מבוטחת  שבה  בתקופה  לפסיקה,  בהתאם  מהמוסד  י  היריון  לשמירת  לגמלה  ת 

יא  א לצורך שמירה על העסק( וככל שההעבודה היד )גם אם  וח לאומי היא אינה רשאית לעבולביט
 מלה תישלל. הג - אתפה הזקובתתעבוד 

 
ר שאלות  ועצמאי  של  בותלאור  שישלת  בעלו ות  פעולות    תחייבוטה  בזמן    בעסק  רחיותכהלעשות 

   :2.12.2019י ביום , התקבלה הבהרה מהמוסד לביטוח לאומבמטרה לשמור על העסק חופשת הלידה 
 
דמי" פיצוי    הלידה  תכלית  מתן  הרגילההיא  ההכנסה  בשיעור  בתקופה  כספי  אוה  בה ,  האב    אם 

אצל    ך רקיים צו  לעיתים  עם זאת,  .דיליפול בת לשם הטיבת בשהום ולק את עבודת רשים להפסינד
 . לשם תחזוקה ושימור העסק זו, לבצע פעולות הכרחיותם במהלך תקופה עצמאי

  
 שות והמבקשים.לל המבקלגבי כ לל אחיד ים אישור גורף ולא קיים כמעניק אנו לא 

 
  ת ו והור  לידה  ופתקתלך  במהעסק  הכרחיות ב  בצע פעולות עבוד ולבים ליי החאו עצמאי  על עצמאית  

פניה  העסק. ב לקיום    מסודר ולציין מה העבודה ההכרחיתאופן  להם בש  פנות לסניףה(, לחופשת ליד)
 . ילהרתם הרגאו הימים הנדרשים לכך ביחס למש יש לפרט את היקף השעות 

 
 . "הלבקש  וריש וב ניתן אמקרה נבחן באופן פרטני ועל פי רכל 

 
נ2020אפריל  מחודש  ל  הח)   381טופס   במ העס  ותחזוק  רמולשי   ועד לבקשה (  תקופת  ק  שת  פוחהלך 

לעצמאית.  דהלי עצמאית    והורות  לקבלכל  ההודעה  הט  את   אמורה  עם  יחד  הלידהופס  דמי    . על 
 אתר הביטוח הלאומי. הטופס נמצא ב

 
  ולותהפע   פני הלידה ואתרגיל ל  דה ך יום עבותבקשת לפרט את המטלות/העיסוקים במהלמ  לדתהיו

כמה זמן נדרש לבצע    -  יפהל חבדת מ , אם יש עולידה. למשלה  תחופש  בזמן  העסקמור  ההכרחיות לשי
 את הפעולות ההכרחיות. 

 
ולכן מומלץ  (  )משכב לידה  בתינוקטפל  ה היולדת אמורה להשבועות הראשונים שאחרי הליד  6שך  מב

 ידה. חופשת הללהמשך   סקור הע לשימ יות חלדחות את הפעולות ההכר 

 דמי ביטוח בות ייבות החנוספסות הכניש  חוטבמל  רוש משכורת כאשת תלברהע

יות, שהם גם  או כבעלי הכנסות פסיבם בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כעצמאים  חייבישם  חיטומב
  .סניף(ם ביריתחום גבייה מלא שכסד לביטוח לאומי )למול  ת, יעבירו תלושי משכורתכירים בו זמניש
 .  דכןועמ ה יה י מיביטוח הלאוחשב הבמים מידע הקיי שה, כדתאז

מלא  י ביטוח בשיעור ה שלם בשלב הראשון דממבוטח מה, מתואו מאינדכן או מעונו דע אי המי כאשר
בשי גם  משעור  במקום  או  ביטוח  המופחת,  דמי  שהיהלם  בעוד  מופחת  רק  מוא  בשיעור  לשלם  ר 
 בשיעור המלא. 

 י מס ורכלצ  יוכיבנאומי הל  טוחהתרת דמי הבי

תלצור חייבולשך  ביטוח  דמי  שאותחיועת  הוד   לקבל  טחבוהמ  ם  יב  ב  שה  דמי    חיטולשלם. 
ללא לשוהמ וא  מים  ביתר  לתשלום  נחשבים  חיוב,  בתשלומהודעת  כלולים  בניכו   יםינם  י  המותרים 

 נסה. לצורכי מס הכ

הביטוח  52%רק   וש לאומי  ה   מדמי  בפועחוייבו  מותרים  ששולמו  ליבנל  דמ  י כצורכוי  ביטמס.  וח  י 
 וי. כ ימותרים בנם ינא  בריאותה
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קבע בכרטיס אשראי,    ות, בהוראת חאמ)בה  סוג לומים מכל  תש   סדרות הבאמצע יטוח  הבי  דמם  ולשת
ום  עד ת   שולמו ים שהתשלומלצורכי מס רק בשל  מלה( מותר בניכוי  יזוז מגבנק או בק ראת קבע בבהו
ששולם  שנ תשלום  המס.  בובעסקת  א רטכבדדת  ה  במלומ  ראישיס  בתר  במועניכוואו  ע  צו ביד  י 

 . בקרדיט(מים או לותשל קל וח  אם ףאהעסקה )

תשלומינכלמס    רכילצוהשנתי    שורבאי המסם  לים  שנת  סוף  עד  הש  ששולמו  בגי בשנה  ן  וטפת 
 החיובים הבאים:

לתקיח .1 רטוב  עתידופה  חיוב  מועד  עם  לת רואקטיבית  יום    שלוםי  המס    14עד  בשנת  בפברואר 
 ה. הבא

 ה.הבא   סמהת שנאר בבפברו 14 עד הואם ומהעתידי לתשל   בויהח מועד ש הפרשי שומה .2

 בשנת המס הבאה. בינואר  15שלומה הוא  ד תמועשפת ה השוט של השנ חודש דצמברמת דקמ .3

 שראי.ע בבנק או בכרטיס אוראת קבולמת בהצמבר בשנה השוטפת המשחודש דמקדמת  .4

 ה הבאה. בשנ סראבמ 3 דדמות שמועד החיוב העתידי בגינן הוא עמקת דלהג .5

ביי תקלות  התשליט קלתכנו  את  מומים  שנן  רו חאה   םביו  למים שו שר  המס  של  נקת  טים  לוהם 
  עד)או    קבת אר בשנה העובפברו  14  עד המועד לתשלום הוא    ס הבאה. אםשל שנת המ   נתיהש   רישובא

את  די לתקן  סד לביטוח לאומי את צילום הקבלה, כלמו  לשלוח, אזי יש  לעניין מקדמות(  סראבמ  3
 ר.  שואיה

 חטויב הדמי  בחישובלאומי ה וח חתת דמי הביטפה

לב חישוב המקדמות.  עלת כבר בשמהשומה מופי  יכו נם ב שמותרי  הלאומי י הביטוח  דמי  וניכ   ת הפחת
י  העתידישוב  וב ככל האפשר לחי הביטוח באופן קרת הבסיס לחישוב דמך מגמה לחשב אמתוזאת  

חישוב  בשלב    רכב   ה" מההפחתהנהנ"וטח  מבה  ך זוסים. בדרשיבוצע בעת קבלת השומה מרשות המ
 .  ותהמקדמ

ההכנסה שלפיה  והה יותר מס הכנסה גבמ  ומתש ר בו של דבר בסופייבת שתיווצח ה  סה נכ הככל שה
  ה דמיההכנס בת זו, וינוכו מבהתאם להכנסה חיי  דמי הביטוח יוגדלומי הביטוח,  מות דנקבעו מקד

תיאורטית,   לאומי המחושבים  יחולו  בהת  ועל.בפו  שולמאף שטרם  ביטוח  על  רהדבאמה  קיטון  ים 
   יבת.י החה  בהכנס

 ת נים קודמוור שביטוח בעבי דמ  חישוב

 לת השומה ממס הכנסה.  ה לאחר קב על הפרשי שומ אמור לשלוח הודעות ח לאומילביטו  דוסמה

כורת  המששל עובד עצמאי, כדאי לבדוק אם סכום  מד של המבוטח הוא של עובד שכיר וגם  המעאם  
של    פחת או המלאומ הר  יעובש  החישוב  לע  ע י שפזה מי )סכום  טוח לאומהמוסד לבי   ישומיבר כן  מעוד

   .ח(דמי הביטו

ובדרך כלל נשלח לחד ללא פיוח לאומי בסכום אבלות במוסד לביטכים מתקות ננסהכ ח  מבוטרוט 
  ומומלץ  וירצר הנכה הוא בן/ת הזוג.  ת ההכנסות כאשיש לבדוק קליטתב המבקש את הפירוט.  מכ
   מכתאות.אס עם םסברי והה  פירוטהח את לולש

 י ביטוח דמ ישרות הפבקלאות בעמג ןועדכ

אומהשי  הפרש   כוןדע אתלעדכ  מור ה  גם  המוס  ן  מן  שהתקבלו  לביטהגמלאות  לאוד  למעט  מי,  וח 
 . פגיעה בעבודהבבשל "גמלה חוסמת" ה ומבמקרה שהשומה חס

פגיעה,  ד  אות:בגמל )מאמי  מיל  (2016פריל  אימהות  ל  וסדהמ  ,םיא וותגמולי  ע מ ואלביטוח    ורך י 
 ת. גמלאו יפרשוה ביטוח י דמיהפרשולב של  ב מש חישו

קובעת את  כנס: ההבדמי אבטלה בשומה  מובטל שק ה  וזזו הכנסות מדמי  הקיזוז מדמי האבטלה. 
וההכ  לקכעצמאי  ה  נסהאבטלה  אמור  הפסד,  או  אפס  תהיה  הבל  בשומה  דמי  את  בטלה  אבחזרה 

 שקוזזו. 
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 יין דמי ביטוח ייבת לענהכנסה מחמס  שומת -זורי  הא ןידית הין בבפסק ד

( וקבע כי  34728-06-12עתו של מאיר בן חמו )תבי את  דה  ואזורי לעב בית הדין ה דחה    9.12.2012יום  ב
ם  ן תשלונייייבת לעסה ח מהווה הכנ  2011רה משנת  שם פהסכת  גרסבמ  2004מת מס הכנסה לשנת  וש

 ביטוח. י דמ

אי   סקבפנקבעה  ההלכה   נמו  קיצדין  )עב"לד לביטוח לאו' המוסעלם  ובפסק  24.1.2010,  82/09  מי   )
)ע   וסד ' המאחרים נ  15-ין גילאון מתן וד יין תשלום  נ(: "...לע24.6.2010  397/09ב"ל  לביטוח לאומי 

דבר,  קרו של  עיה וב ס הכנס ת מין פקודי וב ביטוח הלאומ ה  ק ה בין חורברוקה  זי ת  מ ח, קיידמי ביטו
 לום דמי ביטוח לאומי". לגבי תש א המחייבת גםהי ה מסוימת כנס ה ילגבהכנסה וג מס יוס

דעת בקביעת גובה  לביטוח לאומי אין שיקול  מוסד  ל  –סים  מרשות המ   מת שומה סופיתקיי   כאשר
בית ה" החייבת".  א אמרכ  בע קהדין    הכנסה  שהמוסגת  לאומיל  דב,  יכולא    ביטוח  להיה  הפעיל  ל 

 חייבת". וים "הכנסההומ בים שאינםרכיה ריעוח מה שא הוכיל המבוטח דעת כי  ל שיקו

 ח טוי בידמ לוםתש  רת בדבודיוחהוראות מו ם ם מעורביוקיעיס

מי  וב בדכללי החיקובע את    345ר וסעיף  מי ביטוח של עובד שכיהחיוב בדקובע את כללי    344יף  עס
וטח  במ  לטוח שי בי בדמ   חיובעובד עצמאי. אופן ה   וובד ואיניטוח של עובד עצמאי ושל מי שאינו עב

 . תקנו לפיווהובתקנות ש 371בע בסעיף קנמעורבים   ל עיסוקיםבע
 
 :2004ודש פברואר  מחו תנותכבמ  )א(371סעיף  לש אישרה

 

לקבוע,  א(.  )371" רשאי  והן  השר  כלל  בדרך  הורא לסוגהן  מיים,  דמי  ווחד ות  תשלום  בדבר  ת 
אות עט הורמל  ,רק זהות פהוראאף    להלן, וכוחן יפה על  םם המנוייביטוח של המבוטחי

נסה הכה  על  הל ם העווכמס  מי ביטוחד  לםקנות לש בת  יבושלא יחו   דבב, ובל345סעיף  
   טוח..."שתלמים דמי בייה משלפ תבימרה

 
השר לקבוע הוראות מיוחדות בדבר  י  שא"ו, רבפרק ט  , שעל אף האמור371יף  של סע   ההכוונה בריש

נסיה  הקשור לפ  כל ב  למעט,  בתקנות  עוקבים שנבתנאלום  ותש  וח, לרבות מתן פטורט ידמי ב  םותשל
 .  (לחוק ב345  עיףבס ר דסמו גינןב  חומי הביטד וי)שאופן ניכ מתמוקד

 
הל הביטוח  )הו תקנות  תשלאומי  בדבר  מיוחדות  התשל  וםראות  ביטוח(,    גם:  )להלן   1971-"א דמי 

או "הוראו הוראות מיוחדות"  שיוחדים מעבור סוג בקובעות    ("תמיוחדו  ת"תקנות  ,  םיח טול מבים 
י  דמשיעור    ם, מהלשוח ולו דל  חלה האחריות   , על מי יטוחים בדמי ביב חי, האם הם  טו בתקנותפורש
וקים  של העיס   ביטוח   דר החיוב בדמי בתשלום ואת ס  המבוטחים חייבים    ל אילו הכנסות ח, ע טו ביה

 בכל תקופה.  םווהמקסימ  ים. כפוף, כמובן, למגבלות המינימוםנהשו
 

ב בדמי  ויסדר החת את  קובעויטוח(  דמי ב  תשלוםבדבר  דות  יוחת מוארו ההלאומי )  טוחהבי   תקנות
שהל  וחביט שכיובע  גם  אומי  עצובע  םוגר  ד  זמנית  ד  בו  החייבת  ההכנסבלות  במגמאי  המרבית  ה 

השני    בר ובשליכ בשלב הראשון ההכנסות של העובד הש  וןחשבאות בה זו מובתקנבדמי ביטוח. לפי  
 ת.נסה המרביעד ההכ ימא בד עצכעו בוטחתו מההכנסות של או

, שיש  צמאיבד עעו ו  או/ר  ובד שכישהוא ע   מבוטח  יכ  נקבע   1.1.2008הוסף ביום  ק ש)ב( לחו371בסעיף  
שכיר ואינה הכנסה  בד  ה כעוינה הכנסלפקודה, אשר א  2עיף  ם בסמהמקורות המפורטי  גם הכנסהלו  

 הכנסה זו. ל חל עה ורבשיע  אחרתתו ההכנסלם דמי ביטוח בעד יש ,אחרת( הכעובד עצמאי )הכנס 

משנת   הב   ,2008החל  הלחוק  מושג  אומי  יטוח  אחרסנ"הכ  -  שחדמגדיר    סההכנ:  כך  -ת"  ה 
המפורטים  המקומ הכנס  2בסעיף  רות  אינה  אשר  מעבודתלפקודה,  המבוטחה  של  ש  ו    כיר כעובד 
)הכונ איו עצמאי"  כ"עובד  מעבודתו  הכנסה  להכננו ה  כשבמסגרוסה  פסיביות,  הכת    אלה  נסותת 

 (. עצמאי" "עובד תדרכלולות בהג הלאומי אינן   ביטוחחוק ה לענייןאי, של עצמ ות שהכנס םג ותכלול

עו  דעוב  גםא  ושהח  מבוט וגם  עצמאישכיר  זמנית  בד  שהו  -  בו  שמבוטח  עובד  גם  וגםא  עובד    כיר 
בעצ זמאי  מהמקורו  שלםממנית  ו  מהכנסתו  ביטוח  ו 1)2בסעיף  ם  טיהמפור  תדמי  לפ 8)2-(    קודה,( 
  א א תובלש  פקודה, ובלבד( ל2)2בסעיף  רטים  המפו  קורותסתו מהמוח מהכניטהב מי  ד   וכורי שנ אח

לעניי בחשבו לבין ההכנסה  מס  כעובד שכיר באותה שנת    בין שכרוהעולה על ההפרש    הס הכנה  ז  ןן 
 ה. השנ התבית באוהמר

ספק הסר  הביטוח  למען  דמי  את  מבמ,  שהטושלם  ועוא  ו ח  שכיר  "עו/בד  עאו  ע  צמאי"בד    ל גם 
 סותיו.  מחצית סך הכנרת פחותה מההכנסה האחם  א גם", רתאחו הסת הכנ"
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)על פי חוזר    ביטוח  ום דמישל ע במשק פטורה מתצומהמ  כרהשמ  25%של  סכום    דע  אחרת  ההכנס
  כר השמן    25%על  קל הראשון אלא על ההכנסה העולה  הש  נה מןתשלום אי ה  טוח הלאומי, חובתהבי

 שק(.  ממוצע במה

ביטבתשלום  ת  בוי חין  אינות אשר  יפסיב   ותנסהכ עלדמי  ס  וח  לחוק  350עיף  פי  )א( 
 ביטוח הלאומי ה

דמי    יבות בתשלוםאשר אינן חינסות  הכ  של  מפורטת רשימה  ימ לאוה  וח טחוק הבי)א( ל350עיף  סב
ותי בחיוב  מה  ויינחל ש  דחקיקה בהכנסות אלה כמפורט להלן, ובמיוי חשינויחלו    2008בשנת    ביטוח.

 ם. ידנדימדיווסות  הכנ

 י ניכיון ריבית ודמ, דנדוידיו
לחוק 6)א()350סעיף  פי  על   הלאו  (  שלהו סההכנ  ,ימהביטוח  אינןת  ביטוח  שתבות  יבחי   לן  דמי  לום 

 :  2008חל משנת ה

למעט הכנסה בחברה  ב לפקודה ) 125עיף  בס  מוגבליעור מס  ן שידנדים שחל עליההכנסות מדיוו .1
שקחבב  חתית,פשמ ובחברה  בית  פהית  בין  .ופה(רת  ביטם  לומתשה  טורר,  הכנסדמי  ה  וח 

 ה(.ט יבעל של תמחברה )לרבו בל בעל מניותד שמקווידנמדי

על דוית  יבר  ת הכנסו .2 שחל  ניכיון  שיעומי  בסעיפים  יהן  מוגבל  מס  וג)125ר  לפק125-ב(  ודה.  ג)ג( 
   בת בשיעור מס שולי חייבת בדמי ביטוח.חויית המ ריב

 ממס והכנסות פטורות תרוכידמי ש
הביטוחול   (7)א()350סעיף  פי  על   הלאומ ק  שלהלה  י,ח  חייבוהכנסות  אינן  דמין  בתשלום  טוח,  יב  ת 

 : 2008ת ל משנ חה

 ס בשיעור מוגבל: עליהן מ  מדמי שכירות שחל  תוכנסה .1

  -"ל  ו ח(. מ10%החייבות במס בשיעור    ים בלבד,גור ות ממדה )הכנסלפקו  122לפי סעיף    -ץ  באר
פחת  וניכוי בשל    תחבניכוי פהכנסות    :ף עיהסת  סגר שבמה  דיר  שכר  )כל   א לפקודה122סעיף  י  לפ

 (. 15%במס בשיעור  החייבות 

ר לרבות שככל דין,  פטורה ממס לפי  ה  עצמאי""עובד  או ככיר  בד שכעוסה  כננה ה הכנסה שאי .3
ב)א(  345יף  בסע  ורים, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתהשכרה למגר ממס מהדירה פטו

 . שבסעיףאים בתנ בע בעתידהאוצר יק רשש סותכנולמעט הלאומי,  הלחוק הביטוח 

 אל בישר םגורימל דירה  ניין שכר הרחבות בע

ה יטובה  רוזבח )כללי  לאח  הבהרה  26.10.2004מיום    219/04ומי  הוצגה  דעת  בה(  לחוות  תאם 
  אינן  –"ע  ות הלהכנסמה כובשת  )שרשומו  נסות משכר דירה למגורים בישראלכהעל פיה  פטית, שמש

  ל את למגורים בישרמדמי שכירו  הכנסותום.  ת סכללא הגבלי ביטוח  מד מת  רוטופ  ישית(,אעה  יגימ
ללורפטו הגב ת  משפטלא  תאםהב  לה,א  דעת  חוות  משותה  גם  חוזר   2008נת  ית,  לפי    ואילך 
 . 2008ממאי  1368וח/ ביט

ד  בילג למשכר  בחו"ל  ירה  נ  -גורים  ביטוח  מדמי  אםרן  יתהפטור  בישראל  שיע  ק  המס  ,  בלגומור 
   ומי.יטוח הלא לחוק הב (א)350יף כמפורט בסע 

הבה נוספ להלן  לחוזר  ות  רות  הטיפול  219/04הקשורות  שכיטובב  לוע בפ  ועל  בנושא  הלאומי  ר  ח 
 מגורים בישראל: הדירה ל 

ב  ת דירה למגורים בישראל אינו מוגבל בשלשכרמה  נסותל הכר עחוזמי ביטוח לפי הדמהפטור   .1
)ירוכנסה מדמי השכה ההבגוב  זה ירת  ר בדמדובובלבד ש  הכנסה(,  סמ  ותמהוראפן שונה  באו ת 
מדובר  .  קצר(  ורים לטווח למגרה  כהשבר ב)אין מדו  ם וריג מ  המושכרת למטרת  ורים בישראל מג

 (.ד )הל"עממשלח ינן מעסק או מעבודה, ואינסות שאינן בהכ

רה  די  כרתמהשמהשומה הכנסה  חית  להפ  כדי  -מוסד לביטוח לאומי כל עוד אין שינוי  ול בהטיפ  .2
ס  מלגיש  השאת העתק הדוח    פקיד הגבייהביר לטח מעהמבו  ס שולי,שיעור מ ב  בהויים שח למגור

שכר    כמירה, את שומת המס ואת הסמשכר הדי  על חישוב ההכנסה   דמעיפח הנסעם ה נסה  הכ
 הדירה.  

השכרת דירת    :מאותדוג .  אינה פטורה מתשלום דמי ביטוחלצורך עסק  ם  רית מגות דירכרהש .3
 .  רלטווח קצ או ,יםילדגן ל או  ,רדמשל ים מגור
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ת דיוני  וק בעקבות מעססוח והפכו להכנורות מדמי ביטכר דירה למגורים שהיו פט שנסות מהכ .4
נמסר    ילאומח  וט יבמוסד לב  בישיבה  -  עליוןובירן בבית המשפט ה ם  לשבעקבות הלכת    שומות

  בעיקה  מושפקיד הש   לכ מי וכח לאוווסד לביטלמ  עת גםובק   ליוןת העפסיקי  , כ לנציגי המייצגים
יתייחס לה  מעסק,האלה  הכנסות  סיווג האת   סק,  כנסה כהכנסה מעגם המוסד לביטוח לאומי 

 לחוק הביטוח הלאומי.  1עצמאי שבסעיף   ני הגדרת עובדחוף למב כפ

 בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו וגז בניבין  דהבוחלוקת הכנסות שאינן מע

דחוד מ  242/2004ר  פסמ  רחוז והגבייההביטו   נהלמ   לשות  פסנו   רותהבהו   2004  צמברש  וח  בביט  ח 
מפרה את  לאומי,  הטיטים  בחלוקדרך  הכנסות  פול  המשומעבוד  שאינןת  הזוג,  פותה  בני  לשני  ת 

 מהם.   , או על שם אחדוגז ני בנישמקורן מנכסים הרשומים על שם ש

תב  ל פי מכו לה )עקדמ ים שפת ובשנתיהשוט  נה בשסים על פי החוזר ניתנת  קת הנכת לחלושרוהאפ
 . (ת ת משנה אחת לשנתיים שקדמו לשנה השוטפוא ורהרחיב את ההש, 17.8.2006מיום 

האמו מגיעהמידע  באלא ח  לביטומוסד  ל  ר  שלעות  צמומי  א בוטמה  פנייה  ממקורות  ח  אחרים  ו 
 לה(.ביעה לגמתלדוגמה, )

  .םיש ם ובגרובאלמני זוג נשואים,סק בבני ר עווזהח

ל אחד מהם לפתוח  ה כאמור לעיל, על כמעבודה  אינה שכנסק את ההנים לחלהזוג מעוניי   בני  כאשר
 .הםידי שני  ה עלמוהרה חת הצולצרף  6101 פסדה בטו סות שאינן מעבוק של מבוטח עם הכנסועי

 ה.  שנ בכל ה וקחל מחדש על אופן ה אין צורך להצהיר 

ם  פי הכלליל  מידע עב  לנהוגהוא רשאי    ם,יפ סנום  קבל מידע מגורמיכאשר המוסד לביטוח לאומי מ
 . יעה לגמלה(תבב ייהבעת ביקורת גב ה,גמ)לדו  זרבחוש

ידועים  )לרבות    וגדה בין בני זמעבוינן  שא  סותהכנ  וקתלחלר  אשח הלאומי בתקציר הנחיות הביטו
 ציבור(ב

ההכנסות  חלוקת 
 ה עבודשאינן מ

 1.1.1974נישואין אחרי יום  1.1.1974נישואין לפני יום 

ל  מים עם רשוסינכה
 הזוג  בני שני שם

טפת  בשנה השו נסות  כהה חלוקת  
שלפניהי נתשבו על  בצ תת  -  ים  ע 

מב אחד  בקשת  או   ינפי    הזוג 
 וסף. שור נ ישת אא בקלל הם,ניש

ההכנ החלוקת  בשנה  שוטפת  סות 
ש עם  -לפניה  ובשנתיים  ת  המצא  תתבצע 

 .  שהנכס רשום על שם שני בני הזוגשור אי

  על ים  שומ הנכסים ר
 הזוג   מבני חדא שם

ההכנוקחל הת  בשנה    ת פטשוסות 
שלפ הצהרצ תתב  -ניה  ובשנתיים  עם  ה  ע 

על  ב  בכת הזוג  בני  שני  שיתווכשל  ף  ונת 
 ם.  כסיבנ

ומצוי    וזרצורף כנספח לחהרה מצהח ה נוס
הבאת הביטוח  נטרנט  באילאומי  ר 
 (. 631)בל/

 

 ח מי ביטולעניין ד  ות שונותהכנסמאי  מצ של ע  סדז הפקיזו

מזוקי ב  3.4.2011  םוי ב  -משכורת  ז  הקבע  האזבית  לעבודהורדין  ני  לא  כי  לקב,  דמי  ל  יתן  החזר 
ל  מבוטחת כעצמאית )ב"די הת הפסמשכורו מהנוכ סה  כנלצורך מס ה  שכורת, כאשרביטוח שנוכו ממ

34797-10-10 .) 

פסיביות  מהכנ  קיזוז בית    15.8.2016ום  יב  -סות  לעבדחה  האזורי  אהדין    טח בומ  עתתבי  ת ודה 
ח ל  שיקשב הצורך  בדחייבה סה  הכנ ישוב  שקזז  ל   וח יט ב  מי ת  ממהכנסותיו  ההדה  עבו אינן  פסד  את 

הדוקה בין ההוראות    יצר זיקהחוקק  ן, המהדי  ביתעת  זז בשומה(. לדו )שכנראה לא קומעסקנבע  ש
  בדמי   החבותלאומי גוזר את    סד לביטוחוהמו  כנסהמס הח לבין פקודת  טובימי  הנוגעות לתשלום ד

 (. 51979-01-16 ב"לכנסה )ל מס הש תמושוהמ  וחיטב
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הדיןבידחה    5.1.2020ום  יב  -מילואים  תגמולי  מ  קיזוז לעבודה  הא  ת  את  (  29673-10-18  "ל)בזורי 
שלתביע העסקיתגמולי    להפחתת  וינברג  ודדע  תו  מההפסד  השנה  מילואים  באותה  לו  בית  .  שהיה 
לק  אינם ח  םלואיי המיתגמול .  יטוחבדמי  לום  ם הכנסה חייבת בתש תגמולי מילואים הקבע כי    הדין
   כנסות נפרדות.ק, אלא העסנסות המהכ

 
  לגבות דמי ביטוח בע  תנ ה  שלמכות  הסור  נו מקי )א( ה345כי סעיף  מחלוקת  ן  אי "ת הדין קבע כי  יב

ה   לאומי הכנסות  הבי  מחלוקתגם  אין  "   ."מעסק  תובע בגין  חייב    דיםדצן  המילואים  תגמול  כי 
 .  הלאומי"הביטוח   ( לחוק1())א350 סעיף מכוח וזאת דמי ביטוחתשלום ב
,  הכנסה  מסת  קוד לפ  (8)2ו  ( א 1)2  סה בסעיפיםבת במס הכננסה חייכהכ  ל מילואים אינו מוגדר מותג"

 .  פקודת מס הכנסה"ל  2סעיף בכלל זכר ו אין ל 
 

ד.  הפס  לויש    אולו הכנסה,    נסתו נמוכה או שכלל איןם הכ גם אים למבוטח  ואים משתלמ תגמולי מיל 
ת הכנסה, הם  ליפמח  לואים הם גמלה תגמולי מי ש  כך שהגםעל    צביעי להוק אלה כדבהוראות חש  "י

חלק מהכנסות עסק  תגמול מילואים  ות בלרא  ןת א נישלאן  ה. מכהיקפתה ובבמהו  'הכנסה'בגדר  לא  
 . ות במס הכנסה"של התובע שחייב

 
זה בחוק  ף  אימץ סעי  אקק להמחולפקודה,    28אפשרות לקיזוז הפסדים הקיימת בסעיף  ה מהבשונ

 בהלכת משה ברנס.  ע גםקב אומי, וכך נביטוח הלה
במסכן,    לע" חייבת  בע  ואיםמיל  מתגמולשונה    הכנסה  ניחייב  הכנסהמ   כי  הובדגם  לקזז  ת  תן 

ברעיון של  כלל  אינו מכיר    מי הלאוחוק הביטוח  ואלו  ,  סהת מס הכנפקוד)א( ל 28סעיף    פ"י הפסדים ע 
 . "הכנסהמס פקודת ת תכלי שונה מ שתכליתו סוציאליק חוו זה הינ  חוקי  כ  עםהטן קיזוז הפסדים מ 
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 ה פריש י גיל פנ ל –ה בודר עובדן כושוקצבת א וקדמתנסיה מפ
ה  להכלכ   ת מדיניובחוק  התשס"ד  2004  שנתלית  חקיקה(,  נוסף  2004-)תיקוני  לחוק  345סעיף  ,  ב 

   י.לאומוח ההביט

מ"פנס  בקויה  מוגדרת  כ345סעיף  דמת"  לחוק  המשתצקב  מכוח  לבה  הקי חמת  או  עבווק    הדסכם 
עובדלעו שהיה  למי  או  ה  בד  לג בטרם  מעבוגיעו  שפרש  לאחר  פרישה,  מוחלטתדיל  פרישה  או    תו 

 או חלקי.   כושר עבודה מלא דןובתלמת כאמור בשל נכות או בשל אשמבה הת קצרבוחלקית, ל

י  פנל   ותלגמלאפרישה    תע)ב  תמוקד מהל משלמי הפנסיה  חלה חובה על כ  2004ואר  פבר   החל בחודש
פר לגיל  בי  תברות חוברישה(,  לנכות דמי  לאומהביטוח,  ביטוטוח  ודמי  ה  א הקצבת ממלוח בריאוי 

" לרבות "פנסיההסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת,  ו  א  קוק מכוח חייה( המשולמת  )או הפנס
 א או חלקי. בדן כושר עבודה מלושל אאו בבשל נכות ת למהמשו

שמה/קצבבפנסי פרט  רהוקה  נייא  בפוליסת  חובת  במקן  ביטשל    רוכוי    חייבתה  ההכנסווח,  דמי 
 .וטחהמבעל ידי אישי באופן וח בדמי ביט

 הם:  םלתשלו  רייםהעיקהכללים  

  על   ד גיל פרישה,וח הלאומי עב לחוק הביט 345על פי סעיף    תקדמסיה מוים מפנמנוכח  טובי  דמי •
 .  לגבר( 70-ישה ואל 62 – 2020)בשנת  ל פרישהגי  קופי ח 

לפי שיעור  ח,  טו בי  נסה המרבית לתשלום דמיכ גבולות ההב  ,הי פנסכל ה ים מנוכמ  ח טובידמי ה •
 עור מלא. מופחת ושי

מנספ • נחשבת  וקיה  ממעסדמת  הביטוחע לשני  יק  דמי  ניכוי  מס,  ניין  לצורכי  אם    סה כנה  גם 
 ה היא המעסיק העיקרי.נסיהפ

 דה. עבושר ן כוובד ת אין קצבקדמת לבומ ין פנסיה ואילך יש הפרדה ב  2019לשנים  126בטופס  •

 שה פרי ילשר עבודה לפני גכואובדן  או קצבתמוקדמת  ל גם פנסיההמקב ריכש דבוע
גם  שמקב  עובד שכיר מל  ביטוח  ד  לםמש  -ת  וקדמפנסיה    וסותי כנהמשון.  בשלב הרא  ורתכשמבמי 

   ם הנהוגים באותו מועד.הכללי   ביטוח לפי יקדמת מנכה המשלם דמסיה המופנמה

כנסה  הת פרט, היא נחשבת למפוליס  היאדה  ועב  ר שוכובדן  צבת אאו מק  יה נספכנסה מהל שההככ
מי הביטוח  שיעורי ד  לפיו  יםכלל ה  אישי לפיופן  הביטוח בא  ד משלם את דמימעבודה והעוב  שאינה

   סה שאינה מעבודה.של הכנ

  ח מי ביטואום די תל  בקש אישורל  ניתןלה על המקסימום,  וע   יטוחבדמי ב  ות החייבותאם סך ההכנס
 מת.  כו ביתר מהפנסיה המוקדוח שנוביטה י מקש החזר דבלאו מראש 

הביטוח    י זר דמהח  –ת(  "ופה"ל )מ מצ  תמוקדמפנסיה  גם    משולמתד  במקום אחבד שכיר  לעוכאשר  
 "ת. מופנעשה ב

 שהלפני גיל פרי בדן כושר עבודהוא בתאו קצ מוקדמת נסיהפ גםהמקבל  מבוטח אחר
ון.  הראש  אי בשלביו כעצמסותכנה  לע  וחיטב   דמי  םמשל  -ת  ה מוקדמסיפנ  םגעצמאי שמקבל    עובד

   ד.ועאותו מב יםוג ם הנהלפי הכללי שלם דמי ביטוחמהמהפנסיה המוקדמת מנכה  ו תימהכנסו

מקבל    א, ובנוסף לכך הו(כעובד עצמאי  אלכיר וד שעוב)לא כמעבודה  לו הכנסות שאינן  ש  שיטח  מבו
מוקד משפנסיה  ביטמת,  דמי  בשלם  ראוח  מנסותיו  כ המן  ו שלב  שיעו  על   -ה  וד בעשאינן  דמי  ר פי  י 

והכלליהביט המוח  מהפנסי תאימ ם  מהכנסותיו  הים.  מנכה  ה  דממוקדמת  לפי  ביטוח    יהמשלם 
 עד. מו  באותונהוגים הכללים ה

קצבי  עצמא  מבוטח גם  ע  אובדן  תשמקבל  פרטבודכושר  מפוליסת  ,  2019ביולי    הובהר   -  ה 
הכנסה  אינה    פרט  סתליבפו ה  קורת אובדן הכושר שמצבההכנסה מק, כי  2017ת משנת  בירטרואקטי

  ייבת בדמיהחה  ר עד התק  ,בהתאם  ביטוח  י בדמ  תב ימחו, שמעבודה  ההכנסה שאינאלא    לח ידממש
   ח.הביטו 

פוליסת  ב  הורמקבודה  ה או מקצבת אובדן כושר עסיפנמכנסה  הה  שאינו עובד עצמאילמבוטח  ש  ככל
   ביטוח.י המשלום דין תי נע ול  לאותין גמבודה לענישאינן מע כנסותנסות שלו הן ה ט, כל ההכ פר

טוח  תיאום דמי ביל  ישורבקש אל  ןניתהמקסימום,  על    להוחייבות בדמי ביטוח ע ה  ותאם סך ההכנס
   ת.קדמומסיה ההפנוכו ביתר מ נש לבקש החזר דמי הביטוח או ש מרא
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ש המקרים  מפורטים  מלנבהלהלן  פטור  הפנסיה  משלם  בם  דמי  דמת וקמה  המהפנסייטוח  כות 
 אומי(: הלהביטוח  ם שלמיסורפסס על )מבו

 . 2004-שה, התשס"דיל פריק ג ישה" על פי חול"גיל הפרו ם שהגיע גמלאי .1

 אלמן/ה וילדים(.  :וןי )כגשל גמלא שאיריו סיה לפנ .2

 . מהחודש שלאחריו ואילךרק  נוכים דמי ביטוח מ  –לחודש ואילך   2-לגמלאות ב  מבוטח שפרש .3

 ביטוח.  לום דמיכנסה פטורה מתשכה סיה נבפ ודפותע ניםרואה במענק ש לאומילביטוח  דהמוס .4

סה מהפנסיה  הכנשה   וןכיו   1.9.2007ל מיום  בדמי ביטוח החת  פנסיה אינה מחויבהכנסה מהיוון   .5
 ו אין היוון.  לאיאה כקדמת מחויבת במלו המו

ה נשואה )או  איש  –י ביטוח  מ ד  םלותשרה מ וק הביטוח הלאומי פטורתה בח דגת" כהרת ביקע" .6
,  ירהת כעובדת שכם אינה עובדומי, אטוח הלאחוק הבירת בית" על פי  "עקיא  ( הרבציבוה  דועי

וטח  במחוק )טח לפי פרק י"א לבן זוגה( מבו  )או  בעלה שית", ואמ"עובדת עצה  ינא ו  חל"ת נה ב אי
  .(איריםקים ושיחים ות ענף אזר ל

ט         ממלאה  כאמור  בית  הלאומי  באתרשנמצא    619ופס  עקרת  ם  למשל  תואורת  וסומ   הביטוח 
לעהפ עליה  הפ דכן את  נסיה.  של    המעמד שלה שינתה את  אם  נסיה  משלם  במעמד  אינה  והיא 

 . טוחדמי בי נהי שינכו ממ בית נשואה", כד"עקרת 

 מהביטוח הלאומי.  לקבל אישור  ציבור חייבתבידועה          

הוא  ,  לאומי(  חהחלטת המוסד לביטו פי  )ל  ישראל  תושבו  ינא  מקבל הפנסיה המוקדמתר  אשכ .7
 וח הלאומי. ט מהבי אישורטור ניתן לפי  פה  .וחי ביטום דמתשל פטור מ

רה  פטו  ,מי בישראללאו ביטוח  ד להמוס  יים מןו לם או קצבת תבלת קצבת שאיריה המקאלמנ .8
 . אישור מהמוסד לביטוח לאומי  לפידמי הביטוח  מ

לתקופה    ת מלאהיזמנ ת  ליכלת  וכקצבת נלאומי בישראל    לביטוח  דמהמוס   המקבל  מבוטח נכה .9
לפחותשל   ק  , שנה  כנכ  תצבאו  יציב  ללית ות  קצבתמלאה  או  מעב   ה,    100%בשיעור    ודהנכות 

 אומי. ביטוח לוסד ל, לפי אישור מהמותלצמית

לבלשי  שי שמקבלס  ם  הקצבה  גמוג  ניידות,  גמלת  לאומי.  לביטוח  מהמוסד  המבוטח  לה  ל 
 מור.  ם בפטור האכימז נםאי ,וחדים וגמלה לנכי פוליו, לדוגמהימרותים לשי

יו הנוספות  לתיאום דמי ביטוח כיוון שהכנסותור  איש י  המוסד לביטוח לאומ מ  שקיבלמבוטח   . 10
 . וחביט  ימיבת בדה החי ת על התקרעולו 

 חו"ל מת מקדה מוסיפנ

.  טוחבדמי בי  יא חייבתהן  כדה וללפקו  2ל היא הכנסה שמקורה בסעיף  חו" ממוקדמת    ככלל, פנסיה
ר בסעיף  וטן פאי  , י חוקבר או על פ עלש   סיקממעמחו"ל    פנסיה לטוח לאומי,  יב לד  המוס  לפי עמדת 

  י.מ וא טוח הללחוק הבי )א(350

 
 העבוד רושכ ובדןומקצבה בשל א פנסיהביטוח מ ימם דותשלוי ר ניכובדב מיאוח הלהביטו הוראות

כושר  הפנסיהמשלמי   אובדן  מעב  וקצבת  בטופס  דווחיודה  משנת    126ם  וסד  מה  ך.ואיל  2016החל 
לל קצבת  פנסיה )כו ביטוח מה ו דמי וכם נא 126קליטת טופסי  עת בשבודק בנה תהליך לביטוח לאומי 

 .  כושר עבודה( ןדאוב
ה  ינה מעבודכהכנסה שא  תסווגמ  ,יטוחנוכו ממנה דמי בלא  שה  עבוד  כושר  ןת אובדאו קצביה  פנסכל  

   ".דהבוע במסגרת ה לאוד עבשר כו בדן"אוממקור 

פט   דקבוי  הלאומ הביטוח   מהמבוטחים  מתשלום  מי  הבור  ה  ומונע  טוחידמי  עות  ד ומשלוח 
ת נכות  צבק  קבלישראל, מ  תושב  ו, מי שאיננשואה לתושב ישראל   תת בי, כגון, עקר האלה  טחיםלמבו
ה  חייב  וני שאי  ומ   בפטורכה  המז ההכנסה  כי  של בתשלום  התקר   ונוספת  על  החייבעולה  בדמה  י  ת 

 . ביטוח

פור יללהכ ביטוחב  דכנו עוו  3.3.2019מיום    1461מספר    ביטוח   וזרחב  לראשונהסמו  ם  מספר    חוזר 
)גם בשנאיגרת למשלמי הפנסי  המוסד לביטוח לאומי פרסם  .15.7.2019מיום    1469 ת  ה המוקדמת 
בו  2019 ש  תשכולל  ,(2020  ינוארגם  הכלל ריכוז  הפ נטיים  לוו הר  יםל  דן  אובבת  וקצ  נסיה למשלמי 
 .  עבודה כושר
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ש התהליך  לול במסגרת  לביטוח  המוסד  מכתביוא ח  ל  מי  בשהתק   ההכנסהי  גב בירור    , םידיווחבלה 
נוכו  וח  ביטיוכיח שדמי ה  םובה, אלא אימים לתג  60המתנה של  לאחר  יטוח  ב ב בדמי  חוימוהמבוטח  

 ום. לר מתשוא פטוהו שא

באופןומ התהליך   בכמחזו   פעל  שנה  רי  דיווחל  כל  העל  שסיפני  ה עבוב  לוקבתהה  הקודמתשנר  .  ה 
התה ן  באופ שבוצעליחריג  עיכובים   2017,  2016השנים  בעבור    ה יה  2019  סראמבחודש    ך    בשל 
 יווחים. טת הד בקלי

הב   15.7.2019ביום   חוזפרסם  הלאומי  אתהמב  ,1469מספר  ר  יטוח  שלהאפ  טל  ת  העבר  שרות 
 חוזר.  ה רסום ועד פחל ממ שר עבודה ה שלם קצבת אובדן כולמאו יה חריות למשלם הפנס הא

כם  מהס  ו ק אויקמח הפנסיה    כי מקור  חוטח שמוכיומי כי מבהלא זר מסר הביטוח  חולאחר פרסום ה
  ה פנסיה הילחשב את דמי הביטוח בשיעורים שמשלם היד הביטוח הלאומי  קפמ, יכול לבקש  העבוד

 . מעבודה הכנסה שאינהביטוח כהדמי שיעורי  םומק( ב11.79%-ו  3.49%) וממנ תלנכוור אמ

  אתה ומפרט  ת מהקצבויצאות משפט י דין והוורככוי שכר טרחת ע ניהאפשרות של    זכיר אתוזר מחה
שבהוהורא ה החדשות  י ת  לגבי מבוטחיהבי  חברותטו  קנ ן  הפנסיה  ומשלמי  ניכוי  ם שפטורים מטוח 

 הביטוח. דמי 

הפנסיה מסיר  אינו  ר  החוז ממשלם  החוק  קדמת המו   אחריות  לפי  נהג  מובהרשלא  שאם    זרבחו  . 
הייועהט מת  של  )הפנסישלם  תה  טעות  לדה  הייתה  העווטטסבוגמה  לה י  ובחי ה,  בד(ס    יות כול 

 ניכויים.  תביקור במסגרת

 שר עבודהאובדן כו ןיגבה שמקורה מפיצוי מהכנסיטוח שלום דמי בת

 יטוח: ן כושר עבודה מחברת בובדבשל א לפיצוי  יםי טלוונהר החוקפי סעי

  ותיו הכנסגין  י ביטוח בדמבתשלום  יב  י חאי  עצמ  עובד  -הלאומי  ח  ו לחוק הביט   345מכוח סעיף   .1
ה  ודתפקל   (8)2-ו  (1)2ורות  מהמק עובו  כנסה,מס  שאינו  ע מי  ואינו  עד  בדמי    -צמאי  ובד  חייב 

לפי שיעורי דמי    ביטוחבדמי  ויב  מח  סוקיעל  )כדה  פקול  2  סעיףפורטים בקורות המ מהמ  חביטו
 יטוח שבחוק(. הב

ובד  או ע  מאי,ד עצעובשכיר, או    בד שהוא עו  וטח מב   -  ומי הלא וח  לחוק הביט  )ב(371עיף  מכוח ס  .2
לפקודה, ישלם    2  בסעיף רטים  ת המפוסה אחרת מהמקורו נ לו הכ  מאי, שיש עצד  עובגם  ר וכיש
 . דהמעבו שאינןת הכנסועל   לח ש יעוראחרת בשעד הכנסתו הבביטוח גם  ימד

סעיף   .3 הביטו345מכוח  לחוק  הלאומי ב  אבש  פיצוי  ל שמקבי  מ  -  ח  עובד ל  כושר  מכוח  ן  בודה 
אמנם  חייב ף,  שבסעי גדרה בה, כאמור בדעויה שה למי ו  ובד א ק, לע ח חומכו  ממעסיק או יסה ולפ

"פנסיה    של  ליםם לכל וח בהתאכוי דמי הביט חייב בני  יו צימשלם הפ  , אךהביטוחמי  לום דבתש
 ת".  מוקדמ

בגדר סעיף  ולכל מי שהכנסתו אינה   הביטוח    לחוק  345  בסעיףאלא    אומילק הביטוח הב לחו345ה 
 . תונ ובתק  ים שבחוקלללכ  אםבהתמו בעד עצ חביטו מי האת ד, חייב לשלם יומ הלא

לקבע    2.12.2015ביום   האזורי  הדין  אלנו שבעניי(  13357-04-13"ל  )ב  עבודהבית  מפונל  כי    כלוף, ס 
הביטמחבר  שקיבלהפיצוי   פולית  בגין  כושוח  אובדן  בשל  פרטית  חי סה  עבודה  ביי ר  בדמי  טוח  ב 

 ינה מעבודה.כנסה שא כה

האזורת  בי קבע הדין  השתשל  י  פוליס בגי וח  ביטת  מחברמתקבל  ום  הכנסות  הוא    תפרטיה  ן  בגדר 
למאנ לפקודה.  5)2סעיף  פי  ונה  בו ציהפ(  חייב  ביטוי  הבידמ  ורי שיע  לפי   חדמי  עטוח  י  ל  שחלים 
 מי.ח הלאו חוק הביטול)ב( 371-ו  345לשילוב בין סעיפים  עבודה, בהתאםאינן מסות שהכנ

ן  מחמוד אב  עו"ד  לשת תביעתו  ( א11043-05-16ב"ל  ה )לעבוד  האזורי  ת הדיןה בידח  19.3.2017ם  ביו
שקיבכי  וקבע  ברי   הביטוח  פוליסתוכ מל  תגמולי  מ  ח  בבחהביט ברת  חביטוח  הם  הכנסוח    ה ינת 

 וחייבים בדמי ביטוח.  ודת מס הכנסה לפק  2סעיף תה בגדרכה

 ומי ח הלאראות הביטווה
נסתו  הכל  רףצטה   פיצויהאי,  עצמ  לעובד שולם    כאשר הפיצוי,  בעבר  הביטוח הלאומי  הוראותעל פי  

 .  מאיעצשל עובד י ביטוח מ ד ריבדמי ביטוח בשיעו בהיוח נסה וכל ההכ  ממקור עצמאי המבוטחשל 
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 :4691ביטוח  וזר תוך ח ן מלהל

ה הדין  בית  )עב"ל  "בעקבות החלטת  לעבודה  עובכ( ה14089-05-13ארצי  של  עצנסה  דן  אי מאובמד 
הגנו  שנקטיבי כפי  א  -(  8)2( או  1)2  ורממקלא  , ופאסיבי  -(  5)2ור  ממק  תסווג כהכנסה ה  כושר עבוד

ר  ות ממקוהכנסודה לעב   ן כושרנסה מאובדף הכלצר  אין  ,ךלאיו  2017, החל משומות  כך. לפיבעבר
 (".5)2ת ממקור וכהכנס ווגו עבודה של עובד עצמאי יסההכנסות מאובדן כושר  אי.עצמ

 
 2020מסר לעניין שנת   המוסד לביטוח לאומי

 
שנעשולעדכוניאם  בהת" של  במב  ופורסמו  126בטופס    ם  לדיווחים  נצמדים  אנו  החדש,  הקובץ  נה 

 חברות הביטוח ולא לניכוי דמי הביטוח. 
וכ שכידוע  בי   חלוקה וצעה  ב   ,פורסםפי  הקצבברורה  סוגי  בהתאם  ן  פועלים  ואנו  לדיווחי  אות 

 : באה ןבאופ המעסיקים
  

 ונטיים:סוגי המשרה הרלו
o סיק המעדי  ר על יי במקויכו נ  - פנסיה 
o פנסיה וח חיקוק/הסכם עבודה, ניכוי במקור בשיעורים כמו שלכמ - בודה ן כושר עבדאו 
o  עורים של הל"עית בשיעצמא בצורההמבוטח  מול יכוית נ חוב - אובדן כושר עבודה . 
 

ון  הסכם פשרה בציס"ד/ת לאחר הצגת פזא( ו לוםנה זו בוצע התש בש)ש  2019בוצעו עד שנת  ות יפריס
 ת החוזר.וארלהותאם ע ניכוי בה ביצו יות ולוונטת הרהתקופו

נימום  ת המי בגבולו  לא יבוצעו פריסות ונתייחס להכנסות אלה כהכנסות שנתיות  2020החל משנת   
 . "מוםהמקסי ו
 

 פנסיה ואובדן כושר עבודה מקוזזים מתוספת תלויים של נכה כללית 

 
מעבודה או ממשלח    השתכר מי שאין לו כושר להוא  "נכה"  קובע כי    ילחוק הביטוח הלאומ  195  עיףס
ואין לו הכנסה בפועל מעבודה  או יותר,    50%-כאמור צומצם עקב ליקוי בלהשתכר  כושרו  ו ש, איד

יד ממשלח  ב  ,או  המפורט  על  עולה  אינה  שהכנסתו  יד    הגדרה.או  ממשלח  או  מעבודה    -הכנסה 
 ( לפקודת מס הכנסה.  8( או )2)  ,(1)2לפי סעיף  ,בפועלהכנסה חודשית, 

 
נכות לקצבת  זכאי  כאמור  אכללית  נכה  לו  שיש  וככל  ילדיםי,  ו/או  הואשה  בתנאים  זכאי  ,   ,

 גם לתוספת בגינם הקרויה "תוספת תלויים".  מסויימים,
 

  –תנוכה הכנסה זו שקל לשקל    –ממשלח יד  שלא מעבודה או  הכנסה חודשית  כל שיש לנכה הכנסה  
 .  , עד גובה קצבת יחיד מלאהיםיו מתוספת התל

 
הדיןבי דחה    4.11.2020ביום   )ב"ל    ת  לעבודה  של  (  60077-06-19האזורי  תביעתו  עיסא  רמזי  את 

לאחר שקבע כי קצבה שקיבל מקרן פנסיה בגין אובדן    ,לתשלום תוספת תלויים לקצבת נכות כללית
 אינה בבחינת "הכנסת עבודה".  כושר עבודה 

 
ל ואב  נשוי  עבד    ישנ המבוטח  קטינים,  עד  כילדים  לב,  7/2010שכיר  אירוע  מהמוסד    עבר  וקיבל 

לאומי   נכות  לביטוח  מלאהקצבת  גם    ,כללית  הנראה  מקרן  המבוטח    תלויים.  תוספתוככל  קיבל 
 . קצבת אובדן כושר עבודההפנסיה בה בוטח 

 
לאחר    2018בשנת   הנראה  מחברת)ככל  מידע  בטופס    שקיבל  לב המ  חןב(,  126הביטוח  יטוח  וסד 

הכוללת  אומי ל הנכות  קצבת  גובה  שהוא  את  תוך  את,  העבודה מלוא    מנכה  כושר  אובדן    קצבת 
   .ויצר חוב למבוטח  מתוספת התלויים

 
מחברת ביטוח כקצבה לפי    ובדן כושר עבודהאהכנסת  יש לסווג  בע כי  את התביעה וקחה  ד  ת הדיןבי

לפקודה5) 2  סעיף ו(  יד,  היא  ,  משלח  או  עבודה  הכנסת  התלויים    הפחיתהליש    כןולאינה  מתוספת 
 שקל לשקל.  
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 יאותו דמי ביטוח ברו/אלאומי ביטוח ום דמי ים מתשלפטורם בוטחימ
י  לום דמ תשרים מ, פטולאומיהביטוח ה  נוספות שלוהוראות    הביטוח הלאומי וק  לח   351יף  י סע פ   לע

מש  יטוחהב )או  דלמיהלאומי  מ  ימם  מהים  מבוטחם(  ופחתיביטוח  קצבאות  טוח  ביהמקבלים 
 .פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות(  יםוטחלמבאין ) ומיהלא

 טורבריאות לזכאים לפוניכוי דמי ביטוח לאומי 

לק  משלם בחהמעסיק  .  דבלב  ריאותטוח בבי  ימ ד  להלןר  הנכה כאמו  השכיר  בד מהעו  מעסיק מנכהה
   ק(.ימעס לש גל ת ראו פשיט רוק חברהובדים בעת פיע  ותפש"ר )זכוי המעסיק לענף נפגעי עבודה ו 

 ודמי ביטוח בריאות.  לענף נפגעי עבודהי ביטוח לאומי לם דמאי מש העצמבד העו

קצ ו אזרבת  מקבל  דמי    תיקח  את  מת  יאוהבר   חוביט משלם  האזרכניכוי  הוקצבת    , לכן  .ותיקח 
וגם העצמאי אינו  לאומי ובריאות    ביטוחן ניכוי של דמי  אזרח ותיק אי  תבל קצבשל מק  כורתממש

 .  יעצמא  כעובד ונסותי על הכבריאות  ח משלם דמי ביטו

  יה פנסבת  ואבריביטוח    אומי וגם דמיח לוטי פטור מתשלום דמי בשהוא נכה  מקבל פנסיה מוקדמת  
   .טוחמי ביות בדחייב ת אחרות הלו הכנסו  ככל שאין ,המוקדמת

  דמי ביטוח בריאות   לם מינימוםמש,  רח ותיקקבל קצבת אזאינו זכאי ל יה בגיל פרישה ש נס מקבל פ
 גמלה. ב

 באופן מלא או חלקי:ום דמי ביטוח לאומי תשלרים מ הפטו םמבוטחילן ההל

 .מלאה לשנה לפחותקצבת נכות כללית  מי שמקבל .1

ר  בשיעו  מלאה  ית ללכ ת  כוקצבת נל  שקיבה  נכ   -  יתותמצללית מלאה  בל קצבת נכות כלשמקמי   .2
לחוק    א 220יף  עי סלפ  ל בקל  , זכאי הכנסות גבוהותשל  ה בלרון, וקצבתו הופסק   תיקוןלפי    100%

 סד לביטוח לאומי. בהתאם לאישור מהמו ,חודשים נוספים 36במשך  ו את הפטורה א הנחה תא

   .צמיתותל 100% ה בשיעור ודעבכות מ ת נקצבבל שמקמי  .3

 . עלפוה( בנ)זקח ותיק ר קצבת אז מי שמקבל .4

את  ע  שהגיע לגיל זכאות ולא תבע קצבת אזרח ותיק או שתבה,  ת מעבודשמקבל קצבת נכו מי   .5
 .הצבהק

ל  אך  ,ותיקאזרח  בת  צקבל  לקזכאי  ש  מי .6 קצ בחר  מעבודקבל  נכות  פרישבת  בגיל  במקום  ה  ה 
עובד  למעסיק.    וח הלאומיקבל מהביטהוא מר את האישור שעובד שכיר מוס.  קותי  אזרחת  קצב

אזרחים  שור ממחלקת  האיי עם  וח הלאומ יט הב  ים בסניף מלא שכיר גבייה  ד  פקיה לפונ   עצמאי
 ח. הביטודמי רי יעוש תא טיןקלהכדי  ותיקים

ופרסם בחודש  ה,  נכות מעבוד   ם קצבתשמקבלי  ם בגיל פרישהמבוטחי  הקל על  ח לאומיד לביטוסומה
 :  קמןכדל 2020 ובחודש אוגוסט  2012 מארס

ל  שחלים ע  יםללודה יחולו הכ עבפרישה המקבל קצבת נכות מבגיל  שכיר  ד  רתו של עובל משכושע  כדי
שמקבל  ב ותשל  ןלעניי   יקותאזרח  קצבת    מי  דמי  לקצב ע  יטוח,ם  תביעה  להגיש  ותיקזאת  ליו  ,  רח 

לק שלא  ותיקזאת  צב ק  תא  בללבחור  למעססוולמ  רח  אישור  ר  את  העקרוניהיק  ש  ודבח)  זכאות 
 .  קצבת אזרח ותיק( עגם על מי שלא תבזכאות בגיל  ם יחולוים המיטיביר שהכלל בההו 2020ט  אוגוס

על  לאומי ובריאות  ביטוח    דמי   ממנו   כהניק מהמעס   ,למעסיקר  סר את האישור האמוומ   אינועובד ש
 שנים.  7י הביטוח של י דמהחזרלשנות  יהתי   יש. פי החוק

לשי לנכהמי  רותיםקצבה  קצבה  ג  וחדים,  פגיעתב  קצבהות,  ניידמלת  פוליו,  לנכי    בה קצו  בהיא   של 
 טוח לאומי. לביסד  , אינם מזכים בהנחות במון(מי להל ת תל)הלכ צה"ל

קובהלאומ   חטו הבי  לחוק  ()ד320סעיף   "היה  י  שאם  ליותר  ע  זה,  סעיף  הוראות  לולא  זכאי,  אדם 
 בתקצ:  ותבאת שתי קצוכאשר למבוטח מגיער,  כלומ  לקבל אחת מהן".אחת, הברירה בידו    מגמלה

 ר באחת מהן.  בחוייב ל הוא ח נית, זמ בו  -ית ללנכות כ  בתבודה וקצנכות מע

הארצי  דחה    7.5.2017ביום   הדין  א21494-06-14"ל  ב)ע  הדועב לבית  של(  תביעתו  תלמי    ת  עמוס 
מופחתים   לאומי  ביטוח  דמי  ממשלח  לתשלום  הכנסות  ביבגין  לו.  שהיו  הדייד  הארת  כי  ן  קבע  צי 

שולמ  מאחר כללת  צב ק  לוה  שלא  מהמוסנכות  אי  ומילא  יטוחלב ד  ית  זכהוא  להנו  י  דמב  נחהאי 
 הביטוח.  
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ת לפי חוק  בל גמלת נכוקבחר לוון שכי   ומילאח  וטיב לד  נכות כללית מהמוס  צבתל קהמבוטח לא קיב
 הנכים בשל היותו נכה צה"ל. 

 . ליםהמסלות משני יו כול" המערב זעצמו "סאינו יכול להקים ל  ח כי המבוטקובע  הדיןבית 

 כללית  ל דמי ביטוח בשל נכותוקדמת לשיעור מופחת שפנסיה מד/מקבל זכאות עוב אישור על

מסביר את התהליך  ה  1.1.2019לה מיום  בתחו  1462פר/מס  טוחבי  וזר ם חאומי פרסהמוסד לביטוח ל
שלומהמ אישהנפ  כן  עובדיורים  קת  קצבלמעסיקי  המקבלים  נם  ולמשלכל  כותת  פנסי לית  ה  מי 

לפי סעיחהביטוות  ברח  )לרבות  תמוקדמ )ב  345ף  (  למבוט "פנסיה מוקדמת"לחוק  בלים  חים המק( 
 קצבת נכות כללית.  

  םלכן האישורים הו  ם,ורים מעודכניאישמת  קד יה המוס נמי הפומשל  םיקי המעס   מקבלים  בכל שנה 
נ האי  גבלת.ו לתקופה מ גם באתר  שור  ל . את האיהאישיירות  שהמצא  יש  או  ו/ק  סיהעביר למעשור 

 יה. פנסשלם הלמ

כמבהיר  החוזר   שכי  בחויחו כל  שינוי  מבוהתשבת  ל  של  תנפיק לום  הרעהמ  טח,  חודעכת  דשה  ה 
 .שינויבהתאם לות ייבת חופוותקתקופות פטורות  המפרטת

  ים לפטוראהזכת  לי גמלת נכות כל  ליבקם למשורי יאמפיק    וסד לביטוח לאומיהמ   2019החל מינואר  
 ן: להל מפורטליך ה ומטי, בתה טן אובאופ

עו  תרכהמע .1 שכירמאתרת  פנסיה  ומקבל  םיבדים  קצבתהמ  דמתמוקי  כלל   קבלים  ית  נכות 
 טפת.ה השור בשנות לפטוזכאת הקופלת  שורטוח, ומנפיקה אימי בישל כך מדפטורים בו

 יה. שלם הפנס מלעסיק או  מלבוטח לצורך העברתו  נשלח למהאישור   .2

ת.  טוח בריאו יב ב בדמי  ייוחמי  לאווח  טימי בפטור מתשלום ד  מבוטח יק מפורט כי הסלמע  רשובאי
ה עצמו  על  דחו  חלהמעסיק  תשלום  ביטוח  בת  נפג   לענפים  ימ לאומי  עבושל  עובדעי  וזכויות  ים  דה 
 (. 2020-ו  2019 יםנלא בש בשיעור המ 2.12%)  תאגיד ופירוק גל ת ר יטובפש

  יטוחד לבפנות למוסאמור להעובד . לאומייטוח מוסד לב לשידוע הנוכחי כפי למעסיק  מופנה  שורהאי
 (.ףוסו נש אק אחר )חדופנה למעסימפטור הישור לקת אלהפ  מילאו

ה חדשה  דעהוק  י פה להוראמ ת  רכמעהח,  יטודמי הב   בתשלוםח חייב  והמבוט  תוזכאאם חל שינוי ב
 החייבות.  התקופותם התקופות הפטורות ולמעסיק ע

 רישה מבוטח שמגיע לגיל פ

מניח    אומיביטוח להמוסד לה,  ישגיל פרמגיע ל  צמוע  דח בעבתשלום דמי הביטויב  שחיכאשר מבוטח  
תביעהשהוא   ותיק    בת קצל  מגיש  הקצבה  אזרח  את  הפרישהויקבל  מגיל  ד  כןול   ,החל  מי  שיעורי 

 הקצבה.שלם כניכוי מאמור לאת דמי ביטוח הבריאות הוא  יותר ו מוכיםהיו נביטוח יה

וטח אינו  רר שהמבבתישה. אם מ ל מגיל פר זר הח ורך חישוב חוטוח הלאומי עודשים הביח  3כעבור  
קצבמ הוא  קבל  ותיק,  אזרח  בדמי  מ ת  ולעיסוקיו  ,מלאיםיטוח  ב חוייב  לגילו  גם    ,המתאימים 

 ודמים.הק  םלחודשי

 כה דמי ביטוח בריאות מקצבת נכות מעבודהלביטוח לאומי מנסד המום שבה איםהתנ

נכות מ   ככלל, קצבת  פטורה  ביניכוי  מעבודה  ודמי  לאומי  ביטוחטוח  לם  טח משמבווה  בריאות  דמי 
   האחרות. בריאות מהכנסותיומי ביטוח י ודלאומח ודמי ביט 

 : מאותדוג הלן . להמהקצב  ותאידמי ביטוח בר  מנוכיםיש מספר מצבים שבהם 

 אין למבוטח הכנסות אחרות מלבד הקצבה.  .1

  500-)כ  הממוצע  כפול השכר  5%עולה על  סכום שאינו  נן מעבודה בת שאי הכנסורק  יש למבוטח   .2
 בחודש(. ח "ש

 יתות. לצמ  100%בשיעור של  קצבת נכות מעבודהו ה מוקדמת" סיפנ"ות מ הכנסרק טח יש למבו .3

בחר לקבל  ו   )או הגיע לגיל זכאות(   קח ותיצבת אזרקבל  לק  זכאי  ההי הוסבר לעיל, הנכה  כפי ש .4
   מעבודה.קצבת נכות 
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 סיווג מבוטחיםצו  של   התוספת הראשונה  יישוםב  2020גיות בשנת  וס
 
)להלן:    1972-בשל", ת(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)לאומי  צו הביטוח השל    תוספת הראשונה ה

כעובד    בשהוא נח  –ו  גדר התנאים שקבע הצ נכלל ב   חשאם מבוט  ,תעקובצו סיווג מבוטחים, או הצו(  
  בחנים נוספים.ללא צורך במ ,לעניין הביטוח הלאומי  שכיר

 
העבודה הרשומים  תנאי    ם ממלאים אתד הוע שכל  מבוטחים,  מפורטים ההצו  אשונה של  בתוספת הר

ם  ומשלוח  ומד  הוא כן  ול  הוא המעסיק לעניין הביטוח הלאומיבודה  ום גמול העשחייב בתשל י  ו, מבצ
ייחס אליהם  ם שמקובל להתנותני שירותימדובר ביר.  ד שכוטח עובהיה המבדמי הביטוח כאילו    את

  :וכממס הכנסה,  ןכעצמאים לעניי

עניםשחק  שומרים,ים,  ים, מדריכ, מרצמורים )מספטמבר   מורי דרך,  (2020)מספטמבר    י במהובד, 
לקי  גז, מח  נים, מתקיני מכשיריחצר  ניקיון,  , עובדייםרטא, ספו גם מורי דרך עם רכבי אשכול(  2020

 ו.  ד, והכל בתנאים הרשומים בצים דתיים ועויני תריסים, ממלאי תפקידמתק גז,

דמי אבטלה,    וענה והם יכולים לתב הקורו   הכנסה ממשבר עה הירותים אלה נפגמנותני ש  לחלק גדול
שכ  פי חוקוון שלכי עובדים  קרה את התנאים  ק בכל מויש לבדם.  יריהביטוח הלאומי הם נחשבים 

   יווג מבוטחים.ם בצו סשרשומי המדויקים
 

ים:  מעמדו במס הכנסה, מעורר קשיים רב   בוטח לפי חוק הביטוח הלאומי, לבין מד המהפער בין מע
 משפטיים ותפעוליים. 

 
 1.9.2020ם ו בתוקף מיותיקון לתוספת הראשונה לצ 

 
ברש  26.8.2020ביום   צו  פורסם  הלאהביטו ומות  )תיקון(,    ם מבוטחיסיווג  )ומי  ח  מעבידים(  וקביעת 

שלא    י שירותיםנ נותגי  נה לצו שני סושמוסיף לתוספת הראשו  ,1.9.2020, בתוקף מיום  2020-התש"ף
   :קמןכדל, נכללו בעבר

 
 בצו.  7תיקון פריט   –שכול( )רכבי א ותםמורי דרך המדריכים תיירים בכלי רכב שבבעל .1
הטצה .2 והוותים  באמנות כניים  קוהפקויים  או  ליות  במה(    ותיותז חת  פריט    –)עובדי    15הוספת 

 לצו.
 

, כולל הסכם שנכרת לפני  רותיםיהש  תנישני סוגי נול  ש   צוסכם שכלול בתנאי ההתיקון חל על כל ה
   .1.9.2020, שהוא כאמור תחילההום י
 

ם  שלווהתניכוי  חודש העבודה קובע לעניין חובת ה כי    לנציגי המייצגים   י מסרהמוסד לביטוח לאומ
החדשי  לפ שכיר  הצו  עובד  ללכל  לפי  ,  שכיר  עובד  סעיהצוכללי  רבות  לפי  הביטוח    344  ף ,  לחוק 

במה,.  הלאומי אוגוסט  דשעב  של, למ  עובד  קו  2020  בחודש  בחודש    (דם)או  התשלום  את  וקיבל 
חל  החדש  הצו    –  2020ספטמבר   התשלואינו  ספטמברעל  בחודש  העבודה    2020  ם  ביצוע  מועד  כי 

 . ורכאמ ,קובע
 

  1.10.2020ביום    סםפרנט ותר האינטר ראות לעניין התיקון בצו באלאומי פרסם הוד לביטוח  וסהמ
 הרחבה ותיקונים(.   –ם חים וקביעת מעבידיו סיווג מבוט )צ 1478מספר  חוזר ביטוח

 
 1.10.2020מיום  1478חוזר ביטוח 

החוזר    עותמשמ לפי  הצו  קב  –תיקון  נוספהכנסת  למעוצות  של  ות  שכיעובמד  לעניין  דים  חוק  רים 
ביטוח להם  המקנה  הלאומי  האבטל  לענף  הביטוח  מה,  מיום  .  1.9.2020ם  יוחל  כל  1.9.2020החל   ,

בתנאי  צורף  ש  טחמבו שעובד  הצו,  לצבור  סקהההעבתיקון  יתחיל  אכשרה    שבצו,  בביטוח  תקופות 
 אבטלה. 

 
  כירעובד שהלאומי כ  וק הביטוחמעסיק על מי שמוגדר בחות האחרי

 
טוח בעד  יבדמי השלום  י לתאחרא )לרבות מעסיק לפי הצו(  , המעסיק  ומיביטוח הלאה  בהתאם לחוק

סד לביטוח לאומי יחד עם  מודמי הביטוח ולהעביר אותם לב  קוחלאת  עובד  בד. עליו לנכות מההעו
 ווח על העובד או שלא שילם אתמתברר שהמעסיק לא דיהביטוח הלאומי. אם    המעסיק בדמיחלק  

 . מי הביטוחומי דורש ממנו לשלם את כל דהלא, הביטוח טוח לאומיביוסד ליטוח למבי הדמ
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או    אם המעסיקגם    ,להגמ  ירשכומי משלם לעובד  לביטוח לאסד  המו שילם את    לאלא דיווח עליו 

לביטוח לאומי רשאי לחזור למעסיק  וסד  . הממוכיח שהוא עבד  בעדו, ובלבד שהעובדדמי הביטוח  
 . בדישלם לעו  אומלאות ששילם זר גולתבוע ממנו הח

 
לעיל,   האמור  לנותן  לאור  שמשלם  בעבמי  שירשירות  מקבל  תוור  חייב  שהוא  אישי,    לבחון  באופן 

 : ןלקמכד

כיר לפי  של עובד ש  כל הסממניםאת  י שיש לו  מ  -חוקי העבודה  י  אם מתקיימים יחסי עבודה לפ .1
רצי  ת הדין האיב  כפי שקבע ,  אומילחוק הביטוח הל   1ף  נחשב ל"עובד" לפי סעי  פט העבודה, מש

 . (327/99עב"ל  בעניין כבהד מוהנד )  21.8.2001ביום 

ביום  וגלד ביהכי  29.4.2020מה,  הדר  מרד  ורי ז אה  יןת  לבד"ר  שכיר  כעובד  אש  זכאות  צוכי  רך 
 (. 35651-08-16)עצמאי ווח במשך שנים רבות כ אף על פי שהוא די לדמי אבטלה,

חייבים אותו  נאי העבודה מחון אם ת לבב  המשלם חיי  סיק,אם לא מתקיימים יחסי עובד ומע .2
הלנכות   האמנותני  ב  הל שירות  כ דמי  עעובדייטוח  ולדווח  שכירים  לם  ,  ילאומהוח  ביטליהם 

 ם. חיבהתאם לצו סיווג מבוט 

 . חברה(הת עם  דה נכר)הכוונה שהסכם העבו םבצו סיווג מבוטחי ותכלול  חברות אינן .3

 
 ה ר הקורונמשב לפנישלא פעלו לפי הצו  מעסיקים

תים רבים  ירוני שת לים נוים מקבה לצו סיווג מבוטח מי והתוספת הראשונוביטוח הלאמכוח חוק ה
ונה, אף על פי שהמעסיקים לפי  קור ה  רבים ושחקנים( דמי אבטלה בזמן מש)כמו מורי דרך, מדריכ 

שבר  של מודתם לראשונה בעב שהופסקה  , לפני  2020לפני חודש מרץ  הצו לא ניכו מהם דמי ביטוח  
 הקורונה. 

 
שלו    ומילא  לביטולהמוסד   באתר  הקורו פרסם  משבר  שצמשענה,  בתחילת  לדעתוזאי  לדמי    כאי 

ווח עליו  יא דשלם גמול העבודה לם מא  םגיש תביעה לדמי אבטלה, גוטחים יאבטלה לפי צו סיווג מב 
מבוטחים.   סיווג  צו  הפרסום,  פ  על לפי  לביטוח  י  ישלםלאוהמוסד  דמחשבו   עלמקדמה    מי  י  ן 

ים  בוטחמסיווג  פי צו  עצמאי הוא כשכיר למעמד של האם אכן ה  עם המשלם  יערוך ברור  האבטלה,
 ביטוח, כחוק.  מהמעסיק את דמי ה ואם כן, יגבה

שלם  כל דמי הביטוח הלאומי והבריאות מהמר לדרוש את  לאומי אמו  טוח יב לבמקרה כזה המוסד  
ם  חר כך עלהתחשבן אבוטחים, ו בצו סיווג מלים  ים שכלול העובדעבור כ  צו()שהוא המעסיק לעניין ה

העצמאי דכל  שיקבלו  ביטם,  בחזמי  בהתוח  החרה  לפי  שבנות  הלאומי  בביטוח  שלהם  שנתית 
 השומות. 

ל  פנתה  חשבון  רואי  לסומלשכת  )גם  ד  לאומי  הכנסת(  במסגרביטוח  של  והרווחה  העבודה  ועדת  ת 
את  ב הוגן  באופן  לבחון  דמיישה לתשהדרבקשה  )שלאמהמ  הביטוח  לום  שבר(  קרסו מהמ  עסיקים 

את    עצמאים  בגין הביטוח  ששילמו  כדמי  עצמא"עובדי כחוק  לפניים  ולמנוע   ם"  המשבר,    התחלת 
ם מהמוסד לביטוח  רישת החזרים של העצמאיוד  חוט בד למעסיק בגין דמי הביבין העו  התחשבנות

 לאומי.  

השי האלנותני  לדמי  )שהג   ה רות  תביעות  בחוישו  עד אבטלה  מרץ  טופסי    2020י  יונ  דשים  ללא 
לאמקבלים  (  806/857 לביטוח  למוסד  שדווחה  ההכנסה  לפי  אבטלה  דמי  ומי  דמי  מקדמות  לצורך 

ע כעובדים  ל2019בשנת  אים  מצביטוח  ק,  הה  יזוזלא  השל  כעצמאכנסה    . 2020שנת  ב  יםמדווחת 
 . מעסיקים של נותני השירות האלההמוסד לביטוח לאומי לא פנה ל

למובטלים שקיבלו דמי אבטלה  בעניין ההתחשבנות בדמי האבטלה  נחיות  מו הפורס  1.11.2020ביום  
, שכולל  מהמעסיק  806/857טופס    לביטוח הלאומי  וסריםמ שרק לאלה    –  2019  הכנסות לשנת לפי  

   ומי.יטוח הלא ביטוח שנוכו והועברו לבדמי הואת  ו לפי הצונסות שדווח הכ

, הביטוח הלאומי ממשיך  )ורק טופס זה(  806/857  טופס לביטוח הלאומי  אין  עולה מהחוזר, שכל עוד  
האבטלה   דמי  את  התחשבנולשלם  עריכת  ו ללא  העובד  עם  פונה  ת  אינו  יזום  לכן    למעסיקבאופן 

 . (שבר הקורונהמ עד, כפי שהיה ת ביקורת ניכוייםייתכן שיפנה בעתיד במסגר )

להה רשאי  מתמעסיק  דוחות  עבור  גיש  טווקנים  ולהנפיק  אלה  שירות  לאחר    806/857פסי  נותני 
 התיקון. 
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לדמי אבטלה החל  חדשה  ל תביעה  כבד וברור כי  המייצגים באופן ח  הביטוח הלאומי הבהיר לנציגי 
  ,806/857ופס  י טלפ   רש להוכיח שנוכו ממנו דמי ביטוחדנלפי הצו  ואילך, המובטל    2020לי  מחודש יו 

 (. בחוזה דיווח נפרד 9וד מחוייב להגיש דוחות מתוקנים )בק  שלא פעל לפי הצו יקולכן המעס

 

 ו:צטוח לפי ההתנאים לביו ו סיווג מבוטחיםבתוספת הראשונה בצנותני השירותים  כל רשימת 

ד  הגמול משולם בע  -משלו הפתוח לקהל  עסק    לו ניהואין לו מקום לדים  מעסיק עוב  גובה שאינו   .1
גדר מראש  ים מור מגור או באזואישית קבועה,  מה  רשייקרן על פי  עות בע המבוצ  פעולות גבייה

 . מעסיקמאת ה
נ   .2 עוקו בגננות, שאינקיון או חצרן, למעט מי שעיקר עיסויעובד    תחום  אם  -בדים  ם מעסיקים 

 . חייב בתשלום גמול העבודהמי ש  אוק ה. המעסיעו מראשנקב  מני ביצועההעבודה וז
בית  עניין עהבהרה ל כ  -ובדי משק  ולם  חים, אמבוט וג  סיובמסגרת צו  ים  לול עובדי משק בית 

 רך כלל מתקיימים יחסי עבודה וממילא הם מוגדרים כשכירים. דב
לבישמכשיר  מתקין  .3 גז  מחלק  י  ומ ,גזול,  תרימרכיב  מע    -סים  תקין  שאינם  סיקים  בתנאי 

שר  ט כאלמע  ,בכל תנאי העסקה  -מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל    להם  יןאו  עובדים
 . המעסיקרכן צהה עם ישיר  ותה על פי התקשרנעשדה  ביצוע העבו

  .ודהם גמול העבבתשלוחייב מי ש . המעסיק הואתחום השמירה נקבע מראשאם  -שומר  .4
ת .5 מוסדות  ייםדת  פקידיםממלא  מ  מטעם  לרבות  ומנקרשגדת,  כשרות  משתלם אם    -  רבש  יח 

   .ול העבודהחייב בתשלום גממי ש א. המעסיק הוגמול בעד העבודה
 ירים ואינם עצמאים. כלל שכ דרך ב הם -ם ים דתייין ממלאי תפקידנילע הבהרה

וכן אחרים המועסקים באמצעי)א(    .6 ציבוריי  מרצה  או מדומוכן    )ב( ם,תקשורת  אם   -  ריךרה 
  לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או   הנע שש לתקופה של רבנערך מראעבודה  הסכם ה

שבעה   או  הרצאות  השבע  לפחות,  הענילפ ל  וכ שיעורים  המעסןי י  הוא .  ש  יק  שלום  בת  יבחי מי 
 . ול העבודהגמ

 
רים  דמיה(, מוכולל באקים )למרצבחנים  הצו נתנאי    -הבהרה לעניין מרצים, מורים ומדריכים  

ומדר לל בקורס)כו )להלן לשם הקיצור: ומדריכים במתנ"ס   טפור לרבות מדריכי סיכים,  ים(    ים 
ימי  רצמ כמות  לפי  של  סדרה:  ההרצאה/הוראה/הדרכ ים(,   12במשך  לפחות    הרצאות  7ה 

יין  בענ   1.5.2018ום  בי   1456חוזר ביטוח מספר  עולה מם מיום ההרצאה הראשונה )שים רצופיחוד
 לפחות.   בע שנהה של רראש לתקופאו הסכם מ( האמנים

וח  ביטלהיערך לניכוי דמי ה  , על המשלםיגי המייצגיםשנמסרה לנצ  אומילה וח  לפי עמדת הביט
ש  חו ויהד   את  ראשון, או לתקןלפי הצו כבר בתשלום ה כלול  נותן השיראם התברר בדיעבד  ות 

 .יהיה מעודכן, כדי שמעמד המבוטח כעובד שכיר  תנאי הצוב
 

למרצה    ההתייחסלא  ולכן    2020אר  פברובחודש    הרצאותבע  לארמרצה  ינה  מ זחברה ה,  לדוגמה
מרצה  אותו    את שוב    זמינההי,  ר הסגר השנ לאח,  2020  אוקטוברבחודש    .לפי הצו  שכיר  כעובד

ולכן המרצה כלול    ונהמההרצאה הראש  בתוך שנה  הרצאות  8)סך הכל  נוספות    אותלארבע הרצ
מבוטחים סיווג  לא   .(בצו  לביטוח  מצפה  המוסד  את  ל  רהחבמה ומי  חודש   102טופס  תקן    של 

 . (9דיווח נפרד בקוד  וזה)בח  על המרצה לפי הצו 2020אוקטובר  דעדווח בלוכמובן   2020אר פברו
 

כ כמאמן    לעניין במכון  כלל  מדובר  –ר  ושושר  שכיריםבמדריכי  בדרך  לא   ם  אם  כושר.  בחדר 
עבודה  מתקיימים עובדים  יחסי  הם  עצמא  מדובר  שכירים(,  )שאז  לצורכי  במדריכים  מס  ים 

  ה ולכן הם כלולים בצו סיווגבעד העבוד את התמורה    דר הכושר משלם להםהל חהכנסה, שמנ 
 צו. נאים שבקיימים את התם משה וטחים, ככלמב

קלמטפלים   למשל(  )כמו  תקשורת  בעצמאים  –ינאית  שמדובר  הלאומי  מהביטוח  שהצו    נמסר 
 חל עליהם. אינו  

בכליהמדרידרך    מורה  למעט  -  31.8.2020)עד    דרךמורה   .7 תיירים  מלווה  ,  (בבעלותוש  רכב  ך 
  -  סיעותיים ומשרדי נבורצי  דות, גופיםמוס ם המאורגנים על ידי  וים אחרים בטיולירפואי ומלו 

   .חייב בתשלום גמול העבודהש ימ . המעסיק הואהעבודהמול בעד משתלם ג אם
 

ת(, אך ברוב רתלוש משכו)מקבלים    יריםם שכך ההדרמורי    לפעמים  -  לעניין מורי דרךה  הבהר
הכנסהם  מקריה במס  עצמאים  בצו  שהם    וככל  ,הם  המפורט  העבודה  בסוג    ג וו יס כלולים 

עובדים  -מבוטחים   נחשבים  "מעסיק  שכירים  הם  מאאצל  רבים  לענייים"  רק    טוח הבין  ד, 
 הלאומי.  
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אף   משברבתקופת ה  בפועל,  סיק קבוע.מול גורמים רבים ללא מע   בדרך כלל  עובדיםך  מורי הדר
 ך הם לא מוזמנים לעבוד.  א פיטר אותם,מעסיק לא 

כל הסכם שכלול  1.9.2020מיום  ן  התיקו  על  אששל    הצו  יאנבת   חל  רכב  עם  דרך  ,  כוליתמורה 
   .1.9.2020כאמור  , שהוא ום התחילהנכרת לפני יכולל הסכם ש

 ותם, שברשרכב  ללא ה  רכהבהדגם    עסקו  1.9.2020לב, שמורי דרך בעלי רכבים, שלפני  שים  יש ל
   ודם.סח הק ו בנוים בצ כלול

כנות היהודית לארץ  וסה  לשהמועסקים במסגרת תקציבית    ,ושב עוליםחבר מושב עובדים או מ .8
  הוא  עסיק. המ תנאי העסקה  כלב  -  ודה שיתופית של המושבלאג ותף להם או  כוש המששראל ברי

 .האגודה השיתופית של המושב
ו  .9 ול תפקידן  ית לייעב -עקרותכת  הדר  -מית  מקו  רשותאו  הסעד    ם משרדעטסומכות מחונכים 

ובקי הבית  ילדבמשק  עם  התקינים  היחסים  ש  אוה   קהמעסי   .יהןום  גמול  מי  בתשלום  חייב 
   .ההעבוד

בתוך שטח   לטשה ל המסוקו הוא בשביל בע ה ליהלומים ועיקר עיבעל מלטש"מולה" מכר  השו .10
מעסיק  ,  המלטשה שאינו  המהעסקהתנאי  ל  בכ  -עובד  בתנאי  ש  הוא  עסיק.  לום  בתש  חייבמי 

   .ודהול העבגמ
קשרות בינו  ודה לפי התבעל   הנ מבצע העבודה הופ  , אםים, תעשיה ומסחרעבודות משרד, שירות  .11

שעילבין   באדם  עיסוקו  ובהפנקר  וגמו יי משלוח  עובדים,  משתלם ת  העבודה  על    ל  מי  לו  ידי 
אותו, ע   שהפנה  כאמור  שנשלח  מי  שירלמעט  ידי  התעסל  המעס הוק ות  ה.  ש  ואיק  חייב  מי 

 . ודה לפי ההתקשרותהעב  גמולתשלום ב
 ,וארכמשמעותו במדריך הד ,ת דוארבי  ןהבבתחומי רשויות מקומיות, שיש  רי דואר  חלוקת דב  .12

  . בין משרד התקשורתל פי הסכם בין המחלק לחלוקת דברי דואר נעשית עאם    –  1977-"זשלהת
 . עבודהה ולשלום גמחייב בתמי שהמעסיק הוא 

הופ  .13 אכל  בידמנעה  או  אמותית  של  משחק,  ןורית  לרבות  במופע,  הנחיה  או  דק,  לום,  שירה, 
ר  ,הקראה ניצוח,  וקוסמות,  פנטומימה  ,דו קינגינה,  כל  לוליינות  בכל    וכן  מאלה  הופעה  אחד 

ציל ולצ או  הקלטה  ארך  הקלטה  למעט  צילוום  פרסומתו  לצרכי  אםם  בכתב    ,  העבודה  הסכם 
לתק  נערך של  מראש  שנרבופה  ל ע  של  או    פחותה  הופעותלסדרה  ובהופעות    לפחות;   חמש 
כם העבודה בכתב נערך מראש סה  -  ()א6כשלא חל האמור בסעיף    -  ציבורייםצעי תקשורת  באמ

הו   תן סדרה למ הולפחותפעות בחודש  של שלוש  ש  א. המעסיק  גמו מי  ל העבודה  חייב בתשלום 
 . סכםלפי הה

 
שחקנים   לעניין  לצורבהופעו  -ואמנים  הבהרה  הקת  הם  פיקהמ   –צילום    או  לטהך  ים 

 ים. ם יש לפנות לאיגודים המקצועירים נוספילפי ההגדרות שבצו. להסב מעסיקיםה
גודת  , "אן זהימטעמה. לעני  ת ספורט אומסגרת אגודיבית, בספורטאי העוסק בפעילות ספורט  .14

י  צמא על באופן עהוא פו בין ש  ,יםי ספורט מסויימ אדם העוסק בענף או בענפ-בני -חבר   -ספורט"  
. המעסיק  ערך מראשה בכתב שנהסכם העסקאם נחתם    -  ט אחרספור  לגוף   מסונף בין אם הוא  ו

 סקה.עהשלום גמול התב יבחי מי ש הוא
 

הלאומי  ר לעניין גמלאות הביטוח  י שספורטאי יבוטח כעובד שכידכ  -  רטאיםיין ספוהבהרה לענ
ל עליו  אבטלה,  דמי  לקבל  זכאי  בקריעמוויהיה  בתוס   טריון ד  סיה  פתהקבוע  בצו  ווג  ראשונה 

   קה.סלום גמול ההעהמעסיק הוא מי שחייב בתש  ום הסכם העסקה מראש בכתב.ם: קיבוטחימ
 

אומי היא  ח ליטוי עמדת המוסד לבבפועל, כ  תשלום שכראם יש    המוסד לביטוח לאומי בודק גם
עובד   יש להראמ)כלו  העבודהוע  ומעסיק מטיבם מחייבים מתן תמורה בעבור ביצשיחסי    ותר, 

ותשלת שכר  שכלושי  בפוום  שר  המינימום(על,  משכר  נמוך  גם  אינו  בוחן  הלאומי  הביטוח   .
הש בין  לכהתאמה  עבודהקי הר  בהיקף  )למשל,  המשרה  שלי  ף  צרשל  משרה  להראותש    יך 

 ים. ות לתנאים סוציאליהמינימום לפחות( וזכאכר מש משכורת של שליש
 

מיום   .15 עםועימקצצוות    איש:  1.9.2020החל  הנמנה  הטכנ   ,  הצוות  או  עובדי  בה האמנו י  פקה  תי 
רסומת, כמו שיש לגבי  פ  י ורכלצהקלטה או צילום  נוסח הצו אין החרגה של  קולית או חזותית )ב

לתקופה  נערך מראש    (,1.9.2020פני  )כולל הסכם שנכרת ל  כתבדה בהעבוסכם  אם ה(,  האמנים
ר חמ  שנה  בעשל  של  לסדרה  או  הפקה  ישלפחות  ובהופעו פחל  ה ימי  תקשורת   תות;   באמצעי 

העב  –וריים  יבצ מראש  הסכם  נערך  בכתב  שלושודה  של  הפקהלסדרה  ימי  לפחות   ה    בחודש 
ע אעט  למ) גם  שחל  להלן  הצו  עליהם  חל  המורים  והמדריל  שחייב  (כיםם  מי  הוא  המעסיק   .

  .העבודה לפי ההסכם בתשלום גמול
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וההפקות   הבמה  עובדי  לעניין  הצו    -הבהרה  ז של  תנאי  הבמה  ליהעובדי  של  תנאי  ם  הצו 

 האמנים.  
כאמור    הוא, ש החילהת  יוםני  לפנאי הצו, כולל הסכם שנכרת  ון חל על כל הסכם שכלול בתיקהת

1.9.2020 . 
 

 

 על ידי ה"מעסיק" לצו   בתוספת הראשונהכללים שה יישוםנקודות חשובות ב

ובהוראות  הלאומי  עמדת הביטוח   נציגי המייצגים  רסם,  מי פיטוח הלאושהבהובהרה בפגישות עם 
 ן: ט להלכמפורדע שנשלח לאמנים, לרבות בדף מי

להדיו  .1 ותשלוםוח  לאומי  לביטוח  הב  מוסד  הפ ליטוח  דמי  הצו  וראי  ללא  נעשה  ות  ההכנסה  על 
 . המע"מ

לנכוה  ק לפיסיהמע .2 ביטוי הביטו ת את דמ צו אמור  ות מהעצמאי  ח הבריא ח הלאומי ואת דמי 
  גם   נותן השירותשהוא מוסר ל  תשלום  אישור   בכל  כלולול  ,שהוא שכיר לפי צו סיווג מבוטחים

 . כושנו ביטוח י הדמ את

הצו   .3 לפי  לביטהמעסיק  למוסד  לאוומדווח  וח  והבריאות  מי  הלאומי  הביטוח  דמי  את  מעביר 
כיוון שחלים על עובד לפי כללי הצו הכללים של    ,כירד שעובבמדובר  עסיק( כאילו  עובד ומ ק  )חל

 . עובד שכיר

המעסיק  הדיווח  לכן,   לאומי  וסלמשל  לביטוח  הביטוח  ד  דמי    דעב   ותהיל   יםאמור ותשלום 
 .  חוק הביטוח הלאומיל  344ף ר בסעי, כאמוחודש התשלוםבהשירות ולא  ןבו נית ש דשחוה

שבו רשומה ההכנסה   857טופס ל רוב המקרים, הביטוח הלאומי מתייחס ב2020נת  שב, שלב זהב
צפוי    2021  במהלך שנת .  שי העבודהחודלפי  הכנסות  ה  ייחוס על  במקרים רבים  ומוותר    השנתית 

 . ם לפי הצוטחימבועבור , כולל שינוי מהותי בדרישות הדיווח החודשיות להיות

על מי שמבוטח לפי צו סיווג    9זה דיווח נפרד בקוד  בחו  102לדווח בטופס  יש    2020החל מינואר   .4
לאוממבוטחים לביטוח  המוסד  מס.  כי י  שבאחד    ר  מהדיווככל  יותר  בשנת או  דווח    2020  חים 

 . 9ח  דוח מתקן בחוזה דיוו הגישמור לסיק אמעה אחרת,

ח  וויג לדחות את הדי ישור חר , ניתן אטוח הלאומיסר הבישמף  ידע נוסולפי מ  1478  פי חוזר על   .5
יום  ואת   עד  הביטוח  דמי  ה15.1.2021תשלום  בעד  כמעסיק,  הצו  פי  על  שמוגדר  למי  ים  עובד , 

 . 2020מבר ונוב ברטומבר, אוקסקה: ספטודשי ההעבגין ח  -נוספו בתיקון לצו ש
למ מאפשר  לאומי  לביטוח  לפ המוסד  זמןעסיקים  הצו  ההתארגנות    י  אך  חקלתיקון  יקה, 

 גם בשוטף.  טוח הביוח ולשלם את דמי שאי לדוהמעסיק ר
 

המלא .6 בשיעור  ביטוח  דמי  ניכוי  היא  למשלם  המחדל  להשתמש    ברירת  המעסיק  )יש  לקביעת 
נותן שירות טופס  רשאי לקבל מ מעסיק משני    (.101ופס  ום בטבמק  103ס  ופט ב  נימש העיקרי וה

  הרק אם המשכורת אצל המעסיק העיקרי קבועחת, המופ  וח בשיעורום דמי ביטולערוך תיא  644
 נה. כל הש שךבמ

ביטוח   .7 דמי  ביטוח  תיאום  דמי  החזר  הצו  למבוטח  או  המירבית שהכנלפי  ההכנסה  מעל    סתו 
חודשי השנה, מחייבת את המעסיק לפי הצו לתת לנותן  כל  ך  זהה לאורוההכנסה לפי הצו אינה  

צוע העבודה ולא לפי מועד  בילפי מועד  וח  דמי ביט וניכוי    חודשית השירות אישור על ההכנסה ה
 ם התמורה. תשלו

יש .8 ברבעון  המבוט  שדרל  פעם  קובץ  הצוחים  את  פי  יטולב   למוסד  לפי  על  לאומי,  הוראות  ח 
טוח  ץ מקוון באתר הביאפשר לדווח בקוב  .(652בל/)רנט  נטאי י באומשמצויות באתר הביטוח הל 

 הלאומי. 

זבשל .9 ד   הב  בטופס  יאין  סיווג מבומבוטחים  על    126ווח  בצו  ניתןו ,  יםטח הכלולים    להפיק   לא 
 (. 2021ים משנת נ )דיווחים אלה מתוכנ 100טופס  רםעבו

לפ המעעל   .10 הצו  סיק  אישור  י  התשלום  למקבל  ועל  שנתי  למסור  ההכנסה  ודמי  המ  כוי ניעל  ס 
והבהביט הלאומי  ני  ,0806/0857ס  פבטות,  ריאו וח  על  שנתי  אישור  הכנסה  שהוא  מס  כוי 

 "(. 857טופס  ום במק"ום ו רשהמחייבים ניכוי מס במקור )או בטופס שעלי מים  מתשלו
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ניכו  .11 את  משלב  השנתי  המהאישור  וי  הבניכוי  את  ס  הלדמי  על  יטוח  הבריאות.  וביטוח  אומי 
ב  המשלם הית  וראיש לכלול  בין  גם  השנתי,  הסכר,  שאת  בינ ממום  דמי  נוכו  דמי  ו  את  טוח, 

הלאומי ביט  הביטוח  דמי  את  הברישנוכו,  את  וח  שנוכו,  של  אות  "(  )ה"מעסיק המשלם  חלקו 
 .  שלםהמ אצלהצו  ואת התקופה שבה המבוטח עובד לפי  טוח לאומייבהי בדמ

  המעסיק ידווחשבו  ,  2021  נתשלקראת  יך חדש  מוביל תהל שהוא  מסר  המוסד לביטוח לאומי   .12
לחסוך את    ה רמטב   ,102  פסבגב טו מבוטחים  וג  סיוטחים הכלולים בצו  על כל המבומדי חודש  

 בסוף שנת המס.  ירותנותן השההתחשבנות עם  

 

 ם החייב בדמי ביטוח לפי הצו כוהס

להכנסות   מתייחס  לאומי  לביטוח  ההמוסד  של  הראשונה  בתוספת    המבוטחכאילו    -  צו שכלולות 
 . שכיר בדעו

מס את  אימץ  הלאומי  הדין הביטוח  בית  דוידוביץ  קנות  ,  22.2.2007ום  ימ   ( 006545/05ל  "ב )  בעניין 
בהכנסות כ  להכיר  לפיברוטו  ני  -הצו    שכיר  שלוהה  כוילפני  כי  העצמאי  צאות  מדגיש  הדין  בית   .

( שכיר  היותו  לזכויות מכוח  המבוטח  יזדקק  דמי אבטלהכאשר  על, הגמלה תח(כגון  לוא  מ   פי  ושב 
 וח. , שממנה נגבו דמי הביטהכנסהה

(  24829-07-15מה בן שלמה )ב"ל  נע  של  יעתהאת תבה  דרי לעבוין האזודחה בית הד  12.11.2017ביום  
כי  נוכו  וקבע  כ  הממנ  כדין  ולא  במתנ"ס  הכנסותיה  מחזור  לפי  כשכירה  ביטוח  לפי  דמי  עצמאית 
 השומה. 

 י לאומ ד לביטוחמוסחשבנות של העצמאי עם התה
בוסהמ .1 הכנסה  ממס  מקבל  לאומי  לביטוח  העד  של  ההכנסות  את  השומה  .  צמאימסגרת 

 ו.  יטוח לפי הצההכנסות שמהן נוכו דמי ב תת גם אכוללו ההאל נסות ההכ
 

לחוק הביטוח הלאומי הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית )או חלק    1על פי סעיף  אי"  "עובד עצמ .2
ידו    ממנה( כעובמשלח  שכירשלא  ל)בק  בד  אחד    לחמשו  ת ואשר  בו  ומתקיים  התנאים  היד(, 

   .ות בשבועסוק ממוצע מבחן הכנסות ושעות עי שכוללים
ת  ור שמוגדת  נסוההכ  ת אתפחילה  אמורפקיד הביטוח והגבייה    ,בשומהעצמאי  ה   ות של נס הכהמ

 . כעיסוק שכיר לפי הצו

הכנסה,   .3 ממס  השומה  קבלת  שולח  לאחר  לאומי  לביטוח  לבירור  למבוטח  המוסד  מכתב 
תשלום  יעצמאכנסות  ההכ דרישת  שולח  או  ההכנסה  טוח  בי  דמי,  כל  בניכוי    ,כעצמאיעל 
 .מסמאי בשנת המו בפועל כעצקדמות ששולהמ

 
פעם אחת כשכיר    –תן הכנסות בשנים הקודמות  ל או כדי להימנע ממצב של כפל דמי ביטוח ע .4

גבייה  הפקיד  עביר ל העצמאי מ   –י למס  עצמאמקור  ה המדווחת מלפי הצו, ופעם שנייה מההכנס
הלאומי  דמי הביטוח  וי  ניכ ועל  מס  בשנת ה  ההכנסות לפי הצו על    ראישובסניף הביטוח הלאומי  

השומה את ההכנסות  יפחית משדי  , כ( 806/857)טופס  מההכנסות האלה    יטוח הבריאותב  דמיו
   . ה שנת מסבעד אות שמהן נוכו דמי הביטוח

 
הן   בשומה  שמגיעות  ההכנסות  לפ  806/857פס  טו  . חש"  100,000לדוגמה,  הכנסה  הצו  כולל  י 

ה: עובד שכיר בסכום  המעמד המעודכן של המבוטח יהי  .ש"ח  70,000בסך של  ל השנה,  שך כמב
 . ש"ח 30,000הכנסה שנתי של  מאי בסכוםד עצועוב ,ש"ח 70,000של   יהכנסה שנת

 
בת  )קצ  ה, הכנסות ממשלח יד, ממשכורת ומפנסי לחוק הביטוח הלאומי  176,  175לפי סעיפים   .5

 לה. ם היו בתקופת האבט אות מדמי האבטלה, ופחת רישה( מפ

,  שנתיתקה  שהורד הסכום כשכיר לפי הצו, בחלו הכנסה שנותר למבוטח כעצמאי לאחר  ם ה סכו
המובטלונמות  להי  אמור של  האבטלה  מדמי  יומי    כה  ממוצע  אםלפי  את    העצמאי  )אלא  סגר 

 .( הקופת הזכאות לדמי האבטלוטין בתהתיק העצמאי לחל
-39009)  26.3.2017  בבית הדין הארצי לעבודה מיום רוד גרון  בעניין נמדין  פסק  ין הקיזוז,  ני על

ני02-16 לאומי  לביטוח  המוסד  כי  קבע  א(  הככה  המת  עצמאי"וכ"ע   בוטחנסות  מדמי    בד 
 כדין, ודחה את הערעור.   –האבטלה 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1906 : סימוכין                                                                            שבון רואת ח, גלרט-ורנה צחא

                                   ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                         12.20208.       ך: יתאר                                                     
____________________________________________________________________________________ 

- 49 - 
 

 
מתי  176יף  עס הלאומי  הביטוח  למשלחוק  ואיניחס  כללי  באופן  יד  עובד  להגדרת  ה  מפנו  לח 

סעיף    עצמאי ש  1לפי  הכנסה  כל  כלומר,  הלאומי,  הביטוח  מופחתת לחוק  כעצמאי  המובטל    ל 
 .  ו הכנסהל  שוי מאית עובד עצדרא לא עונה להגמדמי האבטלה, גם אם הו

 
דמי    אם .6 לפניכוי  נעשה    יהביטוח  מבוטחים  סיווג  בשיעור  צו  מחדל  כברירת  המשלם  ידי  על 

תיא ו  המלא נעשה  אלא  לתבום,  אפשר  החזרוע  המו השיעו  ת  עובד  ינטרבא  פחתר  כל  )כמו  נט 
עורך את ההתחשבנות של דמי הביטוח  ח הלאומי ש לב פקיד הביטו שכיר( או להסב את תשומת  

 ת הצו. ול במסגר לום שכלמסכום התשר המופחת ביטוח בשיעולהחזיר גם דמי  שיש כעצמאי,
 

בסי לפי  דמי אבטלה  הצו מקבל  לפי  עצמאי  מומלץ  2019שלו לשנת  נסות  ס ההככאשר  בדוק  שי, 
  806/857פונה למעסיק כדי לבקש טופס    אלפני שהו   )מכל המעסיקים לפי הצו(  וניםאת הנתהיטב  

ו שנת  ל  806/857מעביר לביטוח הלאומי את טופס  ולפני שהוא  בריאות,  שכולל דמי ביטוח לאומי 
 : ןט להלכמפור  ,2019נת לשבות קבלת שומה שלם הפרשי דמי ביטוח בעק, גם אם הוא אמור ל2019

 

  י דמי ביטוח פרשע הצי מבאומ ח הלביטוה,  2019  לשנתשומה  למוסד לביטוח לאומי  כשמגיעה   .7
לזכות()  קובלכמ או  למובלחובה  כולל  ההכנסה  טלים  ,  בסיס  לפי  אבטלה  דמי  שמקבלים 

  הביטוח הלאומי  בהקשר להפרשי השומה,  .מאיכעובד עצ  2019ששימשה יסוד למקדמות לשנת  
מספ  חוזר  פרסם כאשר  ,  1.11.2020יום  ב  1480ר  ביטוח  עושה  שהוא  הפעולות  את  המבהיר 

טופס   עם  אליו  פונה  לע  ,806/857מבוטח  את כדי  עוד ר,  ומ כל  .2019בשנת    המעמד  דכן  כל 
 ות.שעולות האלה אינן נע, הפ 806/857לאומי טופס אינו מוסר לביטוח ההמובטל 

לפי צו סיווג מבוטחים    ביטוח   יי דמ ניכו הכנסה ו   שכולל  -  806/857טופס    גיש מש  לפי הצו,   מובטל
בסניףפקיד    - והגבייה  ההכנסה  מ  הביטוח  את  ה   ומהשבשמופיעה  קטין  בהתאם  י  עצמאשל 
לפי הסכום  ) שכיר  את המעמד של המבוטח לעובד    עדכןמ ו  806/857  טופסבות  המופיע הכנסות  ל

  .(ל בצושאינו כלו סה שנותרה כעצמאיעם ההכנ)במקביל עובד עצמאי לו  (806/857שבטופס 

ס  את הבסי  לשנות במטרה  ,  אבטלהה  לפתוח מטלה לפקידוהגבייה    פקיד הביטוח נדרש  במקביל,  
  . המטלות ייפתחו פעמיים, פקיד הביטוח והגבייה  טלה בהתאם לבסיס החדש שקבעב אלדמי ה

וחלקם היו בשנת    2019בטלה, שחלקם היו בשנת  או להתחלת השים שקדמששת החודהתאם לב
 י. אינו סופ 2019ומת י ש לגבב  החישולכן,   .2020

לאומי לביטוח  בשנת    ו מעמדמשנה את    המוסד  המובטל  שרגי   שכיר   לעובד   2019של  גם  ל  הוא 
כמו לכל עובד    ,עם המובטלללת  טלה חייב לערוך התחשבנות כופקיד האבל.  ובד עצמאי במקביע

שמק אחר  אבטלהשכיר  דמי  הכנסות   בל  קיזוז  האבטלה  יו )כולל  מדמי    ( 2020בשנת    כעצמאי 
 . ועלולים להיווצר חובות

כעובד  יותהכנסו לפי בסיס  שמקבל דמי אבטלה  ,לפי הצו מובטלכל עוד ל, כברירת מחדכלומר, 
בשנת בסניף    מעביראינו    ,2019  עצמאי  הגבייה  הוא ,  מהמעסיק  806/857טופס  למחלקת 

לי דמי הביי  דמ  קבלמשיך  לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות  ללא    ,2019  בשנתטוח  אבטלה 
וד , כל ע(ראותפורסמו הוטרם    –  2021וז בשנת  זלעניין קי)   2020נת  בש  כעצמאי  ההכנסות  קיזוז
 , עליו לעדכן את הביטוח הלאומי לעבודאם חזר  .ולא חזר לעבוד בטלמו הוא

לפי טופס   לפי הצו  806/857לפי החוזר, רק  נותן השירות  פעילות  על    ניתן לקבל תמונה מלאה 
 עדכן מעמד רק לפי טופס זה. ולכן הביטוח הלאומי מ , טלהמוב תי שלולדעת מה השכר האמי

 

 בימים רגילים – צו סיווג מבוטחיםפי מלה לה לגיעתב

השירות בש  נותני  במושכיים  עובד בים  נחשצו  כלולים  לביטרים  לגמלאסד  וזכאים  לאומי  ות  וח 
   ק.מעסי  גל שלדמי אבטלה וזכויות בשל פירוק חברה או פשיטת ר, לרבות  גם זהבהתאם לסיוו

לגמלאות   זכאות  לפעול  לצורך  בחוזר  יש  הביטו   1456כמפורט  הלאומ של  היתר יב ל  שכול  ,יח    ן 
 טלה.  הרות להגשת תביעות לדמי אבבה

לצרף   יש  אבטלה  לדמי  חתומ לתביעה  יד הצהרה  על  הה  ב כו ש  חמבוט י  היללת  תקופת  ין  את  תר 
ואת   העב העבודה  הפסקת  יש סיבת  זמנית,  עבודה  הפסקת  זו  אם  החזר  ודה.  מועד  את  ה  לציין 

 עבודה.  וער ל המש
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עיסוק   "תחום  של  ברישום  אבטלה:  לדמי  בתביעה  להדגיש  שלחשוב  יש  מק  עיקרי  העבודה",  ום 
. בכל תביעה שלא מצויין שהיא  וטחיםווג מבי צו סילפא  העיסוק הוולהוסיף שיין את העיסוק  לצ

 פול בה עלול להתעכב. הטי -לפי הצו 

 

 תגמולי מילואים תביעה ל

נותן שירות עצמאי שכלול בצו סיווג  שביעת תגמולי מילואים,  ין תני על  מסר   אומיביטוח להמוסד ל
פי שהוא נחשב לעובד  , אף על  "מעסיק"א דרך האים ולילולי מ תגמואישית לש תביעה  יגמחים  מבוט

 מאת המעסיק לפי הצו. 806/857טופס   שיתצרף לתביעה האייש ל שכיר בביטוח הלאומי.  

 

 י עובדי הבמה גב ל 13.9.2020אומי מיום הביטוח הל פרסום באתר

  6  רו לפחותאחר שיצבי אבטלה רק לים לדמות זכא התרב   בעולםצמאים  ר שעובדים ע הפרסום מבהי
מ החל  עבודה  כלו1.9.2020יום  חודשי  מרץ.  מחודש  החל  ל  2021  מר,  יוכלו  זכאיהי הם  לדמ ות  י  ם 

 אבטלה. 

עבודה בעבודת    חודשי   6יש לצבור  שבר הקורונה  ן מבזמלקבלת דמי אבטלה  עוד מובהר בפרסום כי  
חת  ת(, או ת ולהופעו  פחות )לחזרותדשים ל חו  3ל  סכם שתחת ההיא עבודה    –הפקה  . עבודת  קההפ

בודה  דובר בעמ  יבוריים,ת הצ קשורבעבודה באמצעי הת  ה לפחות. אם מדוברימי הפק  5הסכם של  
 . דת הפקההם תחת ההסכם מוכרים כעבוימי הפקה בחודש. כל החודשים ש  3ת ת הסכם של לפחותח

תקופה    –ם זה(  )כולל יו   1.2.2021  ועד  30.9.2020ום  במה היא, למשל, מיאם תקופת העבודה של עובד  
כ תוכר  עבוד   6-זו  האכחודשי  תקופת  לצורך  אבטה  לדמי  החודששרה  ספטמברלה:  אים  טובר,  וק, 

חשב  ות נ לפחחד  דש שבו יש יום עבודה א. זאת, כיוון שחו2021ואר ופברואר  , ינ2020דצמבר  ,  ובמברנ
 לה. טפת אכשרה לדמי אב עבודה לעניין תקולחודש 

הפרסום  לע סכוםפי  מחוש  ,  האבטלה  לפדמי  ממב  עצמאייםי  כעובדים  השכר  חודשים    6-ב  וצע 
 ים.אחרונ 

 וגמהם ולדלפרסוהערות בהקשר 

הני לע .1 בחו  מילדות  זכא ין  מרץ  אבטלה  שאין    2021דש  בלבד  בעצמאים  תקופת  מדובר  להם 
 רת. אחבעבודה אכשרה כשכירים 

ש  ועל )החל מחודבודה בפ עה העצומועד שבו בלאומי על המוסד לביטוח  המעסיק אמור לדווח ל .2
הש2020ספטמבר   לנותן  ולתת  העב (  על  אישור  הצו  ירות  תנאי  לפי  ספטמבר מחוד החל  ודה   ש 

2020.   

 מו למשל תושבות וגיל. ה תלויה בכללי הזכאות של המבוטח עצמו, כדמי אבטל ל כאותזה .3

 

 .1478 סמת בחוזרפורמ ינה רשימה סגורהסוקים שא עיהימת שר
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 בזמן משבר הקורונה  ע כלכליסיו
 

התכנית לסיוע  )להלן:    2020-הוראת שעה(, התש"ףרונה החדש( ) קוה  לכלי )נגיףכ  וענית לסי חוק התכ 
 :כדלקמן ,ח הלאומיהביטו  רשהקב  כוללתהתכנית . 29.7.2020אושרה כחוק ביום  ( כלכלי

 
הלאואת  הורהארכת   .1 הביטוח  בחוק  הכוללת  עהשעה  ימי  יום   31.10.2021ם  וד  עד  )במקום 

ארוכה יותר מתקופת הזכאות לדמי   (31.10.2021)עד  ק  חו של הלת  כול פה הקו הת  .(30.11.2020
ביעות  תיש  כלו להג טחים יוועדת הכספים בכנסת, כדי שמבוהאבטלה, כפי שהובהר בישיבה של ו 

 חוק. אקטיביות בהתאם להטבות השונות שב מאוחר יותר ולקבל גמלאות רטרו

ד  או ע  30.6.2021  דעחד  מיוות  סתגלהנק  ולמע  לזכאות לדמי אבטלה קובעת  ה ה  תקופ ת הרכהא .2
 . , כמוקדםכזית לסטטיסטיקהלפי פרסומי הלשכה המרמועד מסויים  

  מהסכום ערב ההפחתה   90%ר של  ועשיל   וחדמיה  תגלותמענק ההסוסכום דמי האבטלה    הקטנת .3
 . םשיפורסבמועד , (ישית ו האקבל דמי אבטלה לפי זכאותמובטל שמ)למעט ל

 : בעתופה הקותום התק עד י  ומלא ביטוח הלחוק ה 216ים בתיקון  הארכת התיקונ  .4
  הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.  , בתנאים מסויימים, ללאהארכת תשלום דמי האבטלה -

"התקופה    ךה במהלהסתיימשלו  ששנת האבטלה    ובטלככלל, מ  כי  הלאומי,  הביטוח נמסר מ
 קובעת.ום התקופה הלת  ך עדתוארה  אבטלשנת ה –הקובעת" 

י אכשרה מתוך  חודש  12מקום  חודשים ב  6)  להבט לדמי האאכשרה  ור תקופת הקיצ  המשך -
 .(חודשים 18

 החל מהפעם השנייה.  ם ראשוניםימי 5המשך ביטול הורדת  -
  ד בלשכת התעסוקה טלה למובטל שלא נרשם במועות לדמי אבאלזכ תנאים  ההגמשת    המשך -

   .ימי איחור( 7  מקסימום – 2020סט )החל מחודש אוגו
כל התייצבות מאוחרת  בכן,  בד. לוטלת רק על העוהתעסוקה מ  ירשם בלשכתהאחריות לה 

התעס  ל יש    –וקה  בלשכת  התעסוקהלפנות  לאיחור  לשכת  ההסבר  עבוד  . עם  ה  בהפסקת 
שיש אי התאמה בין מועד  בעצמו  הלאומי מגלה  ורת הדין, אם הביטוח  מש  ניםנה, ולפ לראשו

ה התעסוקהה למועד  אבטלה  תחילת  בלשכת  הרישום  עבור  פונה  הוא  ללשכת ,  מובטל 
 . תחילת האבטלה  ם אתהקדיכדי ל קההתעסו

טלה  אב  דמיאת כמות המובטלים הזכאים לר  ד יותוע   להגדיל   , במטרהחדשיםהוספת תיקונים   .5
ה משבבתקופת   בתקופקר  מיום  ורונה,  א)דמ  1.8.2020ה  אוגוסט  י  חודש  בעד    2020בטלה 

 תום התקופה הקובעת.עד ( ו 2020 ספטמבר ו בחודששישולמ
ר, למי  ימים רצופים ללא שכ   14-ים לימ  30-מ  כה בדמי אבטלההחל"ת המזתקופת  קיצור   -

 ואילך.  1.8.2020מיום  החל  ויכפ לחל"ת  שהוצא
 .(28בן  למובטל )כמו   אם יש עמו ילד, 28מלאו לו   טרםל שה למובט י האבטל הגדלת דמ  -
 ימי אבטלה.  125רי ופחת אחבי לא יסכום דמי האבטלה המיר -
 . הזכאות שנות 4נה, במסגרת ש 40שטרם מלאו לו  לה למובטל חוזרלא יופחתו דמי האבט -
 אים.  יקבל דמי אבטלה מל  –ם לשכת התעסוקה טעמ מקצועיתבהכשרה  נמצאמי ש -

עהארכ .6 ת ה  שלד  הקובעת  התקופה  תוקנו  ום  שבו  בחוק  320-ו  238,  195:  הסעיפים  המועד  )ח( 
  בעת ופה הקותום התקעד    שיך להמק הבטחת הכנסה, במטרה  ון עקיף בחוומי ותיק יטוח הלאהב
ירים,  , קצבת שא67עד    62  ילבג לנשים    יק )זקנה(ות  זרחגמלאות: אעם ה דמי אבטלה    כפלע  נו למ

    נסה.הבטחת הכפת תלויים(, דמי מזונות ותוסלל אינו שוכללית )קצבת נכות 

עד סוף    ומעלה, שהופסקה עבודתם,  67ם בני  בטלימיוחד למומענק הסתגלות  הזכאות ל  תהארכ .7
  יש בקשה ילך רשאי להגוא  2020אוגוסט  החל מחודש    .31.12.2020לפחות עד  ו  התקופה הקובעת

מובטדשח רק  מיוחד  הסתגלות  למענק  שהו ה  עקעבפסקה  ל  מודתו  לתקופה    הקורונה  שברב 
 . (2020ולי ש יחודסוף  עד   ימים כפי שהיה 30)במקום   ימים 14רצופה של  

שמקבלים  דים  ים עובהקלה לנכה,  ק, בהוראת שעלחוק הביטוח הלאומי העני  217תיקון מספר   .8
כללית  קצבת יולי  צקהמ)  1.8.2020מיום  החל    . נכות  חודש  בעד  יום    (2020בה    , 30.6.2021ועד 

לחודש    ש"ח  5,300גדל לסכום של    צבההקלהרוויח מעבודה בלי שתיפגע    נכהל  ותרשמ  הסכום
 .(50.23%כפול  10,551לחודש =   םוכר המינימ)ש

הפטור  ה .9 דמי  ארכת  וללעצמא  ביטוחמתשלום  מענק    ירשכי  שמקבלים  שליטה  סיס  ב  עלבעל 
 . סהממס הכנסוציאלי 
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 הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש 

לפיו ישולם מענק חד    ח לאומי פורסם ברשומות הסכם בין הממשלה למוסד לביטו   17.11.2020ביום  
למי שיש לו בן זוג   ש"ח  2,500או    ,ליחיד  ש"ח  2,000סד לביטוח לאומי בסכום של  פעמי על ידי המו

למענק ביום  שזכאי  משולם  29.11.2020.  המענק  האמור.  להסכם  תיקון  מתקיימים    פורסם  אם 
 התנאים הבאים: 

שולמו לו    –  67)ואם הגיע לגיל    17.10.2020ועד    1.3.2020שולמו לו דמי אבטלה בפועל בתקופה   .1
אב ולאחר  דמי  בפועל  במשך  טלה  הסתגלות(  מענק  שלא   100מכן  או  )רצופים  אבטלה  ימי 

כאשר   הראשון    ם ימיהרצופים(,  האבטלה  בחודש  אמתנה(  שהורדו  במניין  )ימי    100כלולים 
ל  הימים. הממוצע  דמי האבטלה היה נמוך מהשכר  חישוב  השכר היומי הממוצע ששימש בסיס 
 ליום(. ש"ח  422או  ש"ח 10,551במשק )

במשך  לו  שולם   .2 הסתגלות  רצופים(  לפחות    אבטלה   ימי  100מענק  שאינם  או  בתקופה  )רצופים 
 . 31.10.2020ועד  1.3.2020

, באופן אוטומטי לחשבון הבנק.  30.11.2020עד    19.11.2020המענק משולם לזכאים בין התאריכים  
תר האינטרנט של  המובטלים )נתוני מענק אבטלה מתמשכת( ובאשל    מידע נוסף מופיע באתר האישי

 הביטוח הלאומי. 

כלומר, פטור ממס, פטור מדמי    ההסכם קובע במפורש כי המענק אינו נחשב להכנסה על פי כל דין.
 ביטוח ואינו מובא בחשבון לגמלאות הביטוח הלאומי.

התעסו בשוק  השתלבות  בעד  למובטלים  מענקים  מתן  בדבר  אבטלה קה  הסכם  תקופת  לאחר 
 ף הקורונהממושכת בשל התפרצות נגי 

עד    17.11.2020ביום   ישולמו  לפיו  לאומי  לביטוח  למוסד  הממשלה  בין  הסכם  ברשומות    4פורסם 
עד סוף  מענקים חד פעמיים למובטלים שצברו תקופת אבטלה ממושכת וחוזרים למעגל התעסוקה  

לסייע,    ת המענקים היאמטר  .ופת האבטלהתק   נמוכה מהמשכורת שלפני  במשכורת חדשה  2020שנת  
מוגבלת,לתק התעסוקה  ופה  למעגל  לחזור  ממושכת  אבטלה  תקופת  לאחר  ביום    . למובטלים 

 פורסם תיקון להסכם האמור.  2.12.2020

,  כאחוז מדמי האבטלה וכאחוז מהירידה בשכרהמענק נקבע בהתאם לתקופת ההעסקה בכל חודש,  
המירבי   המענק  לתקרה.  הליוכפוף  מעהסכום  הו  ₪  200וא  ם  להרוויח  שניתן  וממענק מירבי    בודה 

הוא   ה  632ביחד  חודש,  בכל  העבודה  ימי  מספר  ליום.  המענק  טבלאות ₪  סכומי  דוגמה,    של  וגם 
 באתר הביטוח הלאומי.  יםמפורסמ

 לקבלת המענק נקבעו תנאים מסויימים, כדלקמן: 

כלומר,    )היום הקובע(.  1.11.2020  ימים רצופים לפני   75במשך  המובטל לא היה מועסק כשכיר   .1
 )כולל יום זה(. 31.10.2020ועד   18.8.2020ים  בין התאריכ

בתקופה   .2 בפועל  אבטלה  דמי  לו  אבטלה    75במשך    )כולל(  31.10.2020ועד    1.3.2020שולמו  ימי 
)ימי אמתנה( אינם  ו בחודש האבטלה הראשון  שהורדהימים  )רצופים או שלא רצופים(, כאשר  

חות, ניתן לכלול במסגרת הימים  ימי אבטלה לפ   25. אם המובטל צבר  הימים  75ין  כלולים במני 
שהתקבלו בתקופה    ,דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה בעבודה ותגמולי מילואים  גם

 . הרלוונטית

לעבוד .3 חזר  בחל"ת(  המובטל  התאריכים    )לא  או  ימים    14למשך    28.2.2021ועד    1.11.2020בין 
ניתן לקבל את המענק במשך יותר  ל מענק למובטל העובד בשכר נמוך(. לא  מי שמקב )למעט    יותר

   .2021  יוניב  30דשים ולא אחרי חו 4-מ

רך אתר הביטוח הלאומי באינטרנט עד  ד  מקוונת  המענקים לא ישולמו אוטומטית ויש להגיש בקשה
הלאומי    31.7.2021יום   שהביטוח  הוראות  אחר    פרסם מלפי  לעקוב  המוסד  )יש  של  הפרסומים 

 .לביטוח לאומי באתר האינטרנט(

 להסכם: 9ייחסות למענק לפי סעיף תה

ביטוח דמי  מתשלום  פטור  הכנסהמ  ,המענק  הלאומי ו  מס  הביטוח  גמלאות  לעניין  בחשבון    מובא 
 יד.כהכנסה מעבודה או ממשלח 

סעיף   ל  9לפי  יד  או ממשלח  כהכנסה מעבודה  לפי ההסכם  את המענק  יראו  עניין תשלום  להסכם, 
יין זה הכנסה מעבודה או ממשלח יד היא הכנסה  . לענ בלבד  לביטוח לאומי   גמלאות שמשלם המוסד

ק  ( לפקודת מס הכנסה. לעניין דין אחר לא יראו את המענ8( או )2(, )1)2חודשית, בפועל, לפי סעיף  
 כהכנסה. 
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לה את  במטרה  גובשו   םהמובטליחזיר  העבודה,  ל  לשוק  למוסד  הממשלה  שני  י בבין  לאומי  טוח 
ברשומות. הסכם אחד תוקן ברשומות  הסכמים  פורסמו ה  17.11.2020ביום  .  הסכמים למתן מענקים

 : 2.12.2020תוקן ביום  והשני   29.11.2020ביום 

בסך  .1 פעמי  חד  מענק  שיש  למ  2,500)  ש"ח  2,000של    מתן  זוג(  לו  י  מיום  שלמי  בן/ת  בתקופה 
אבטלה  על  בפו לו    שולמו   31.10.2020ועד    1.3.2020 ו דמי  אבטלה  דמי  מכן  )או    מענק לאחר 

גיל  תלו הסתג רצופים  ימי  100  משךב(  67  בשל  שלא  או  )רצופים  כוללאבטלה  אמתנה  ,  ,  (ימי 
או מענק  ,  ליום(  ש"ח  10,551במשק )  עהשכר הממוצמהבסיס לקביעת דמי האבטלה היה נמוך  ו

לבני   מיוחד  במשךמעלה  ו   67הסתגלות  האלה  כמפורט  לפחות  ימים  100  בתאריכים  והכל   ,
התאריכממענק  ה.  בהסכם בין  לחשבון    בהדרגה  30.11.2020עד  ו  19.11.2020ים  שולם  ישירות 

 הבנק. 

מובטלים המצויים בתקופת אבטלה  יים לחודש  מענקים  4-ן מענקים חד פעמיים ולא יותר מתמ .2
 הסכם. פורט ב, כמרים למעגל העבודה בשכר נמוךוחוז ,ימים ומעלה  75מושכת של מ

 ימי בידודי מעסיקים בשל  פושי

  1.10.2020בתקופה מיום  חלק מעלות ימי הבידוד של העובדים עבור  בם ינה תשפה את המעסיקי המד
מהמעסיקים  31.3.2021ועד   דיווח  יקבל  לאומי  לביטוח  המוסד  פבר .  מחודש  אך  2021ואר  החל   ,

 .הזכאות תהיה רטרואקטיבית מיום תחולת החוק

 מובטל 

ת שירות התעסוקה  חוק הביטוח הלאומי רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכל  163לפי סעיף  
כמחוסר עבודה והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת  )להלן: לשכת התעסוקה(  

של המובטל לדמהמתאימה   הזכאות  לעניין  מתאימה.  עבודה  לו  הציעה  לא  ולשכת התעסוקה  י  לו, 
ו עולה  וק הוראות משלימות, למשל השלמת תקופת אכשרה, גיל שאינ ה של מובטל, נקבעו בחבטלא

 ועוד.  67על 

   (  )חל"ת תשלום פשה ללא משמעות חו

ח השעיית  פשוטות,  עבודה  במילים  החוזה  -וזה  ניתוק   הפסקת  לתשל    ללא  העבודה  קופת  יחסי 
העובד   ביוזמת  בחל"ת  ככלל,  לדמי אבטלהחופשה.  זכאות  כיאין  לעבוד  ה  לחזור  יכול  אצל    העובד 

 בודה.כן אינו דורש עהמעסיק ול

 חל"ת כפוי( מעסיק )חל"ת ביוזמת ה

המעס מוציכאשר  היק  את  לא  לעבודחל"תעובד  יכול  אינו  העובד  אותו   ,  שהוציא  המעסיק    אצל 
ולחל"ת הכ  יכול לעבודפוי  )לרבות דרך לשכת התעסוקה(.    הוא  המוסד לביטוח לאומי  במקום אחר 

 ת כפוי.  מי אבטלה בחל"כבר בעבר הוראות לתשלום דרסם פ

)  מעדיפים להישארא תשלום כי הם  נמצאים בחופשה ללעובדים ש (  פל בילדיםכדי לטלמשל,  בבית 
לפי   לעבוד  אינבמקום  המעסיק,  לדמי אהוראות  זכאים  הו  בטלה, ם  ולא  פוטרו  לא  לחל"ת  כי  צאו 

 .ודה()הם אינם דורשי עב  כפוי

  צמצום משרה
א ם  צוצמ או המשרה  עבודה  יחסי  ניתוק  בחל"תינו מהווה  )כמו  העבודה  יחסי  של  והעובד  (  שעייה 

 יטוח הלאומי.וק הב לפי ח מזכה בתשלום דמי אבטלה אינו  ם משרהכך צמצואינו דורש עבודה, ולפי
 מאפשרת לקבל דמי אבטלה מופחתים. –"ת אצל מעסיק אחר זמן חלאולם, עבודה ב

 
 הפסקת עבודה מרצון 

הימים    90שהפסיק את עבודתו מרצונו, ללא סיבה מוצדקת, אינו זכאי לדמי אבטלה בעבור  בטל  ומ
 הראשונים מיום הפסקת העבודה. 

 

   אבטלהלעניין דמי   התאריך הקובע
סעיף   הלאומ   158לפי  הביטוח  ה   ריך התאי,  לחוק  הוא  הת  1-הקובע  שבו  תקופת  בחודש  חילה 

לפחחודש  12שחלפו  ובלבד    האבטלה, שבו התח  1-מה ת  וים  הא ילה תקבחודש  הקודמת  בטלה  ופת 
 בחוק(.)למעט חריג, כמפורט 

 
   שנת זכאותה/טל אבשנת /להאבט תקופת

הקוב  12 התאריך  שלאחר  רצופים  רגילע.  חודשים  תקופים,  בימים  ממובטל  נדרשת  אכשרלא  ה  ת 
 שרה.פת האכאת תקו   תאריך הקובע, שלגביו השליםחודשים שלאחר ה  12ת במשך נוספ
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  טוחשל הביל החוזר  )מבוסס עת לסיוע כלכלי  כניהתולפי    טליםלמוב  ארכת ימי האבטלהת המצית
 ( הלאומי

ולמו לו דמי אבטלה לפחות יום  ך ושואיל  31.3.2020שלו מסתיימת ביום    זכאותמובטל ששנת ה .1
פה  ום התקוך את שנת האבטלה שלו עד ת יארי, המוסד לביטוח לאומי  הקובעתתקופה  אחד ב

בל דמי  וא ימשיך לקשנת הזכאות, וה לה עד סוף  בטהאמי  ת יניצל את מכסלא    ם אם בעת, גהקו
 ה. אבטל

כסת ימי האבטלה לפני  ואילך, ניצל את מ  31.3.2020ו מסתיימת ביום  אות שלזכה  ששנתטל  מוב .2
הקוב התקופה  ) תחילת  במה1.3.2020  ני לפעת  הופסקה  ועבודתו  הקובעת  (  התקופה  ובתוך  לך 

הוא  ות  ם התקופה הקובעכאות עד תוהזת  שנ  יאריך לו את  לאומי   לביטוחוסד  , המותנת הזכא ש
 לה. מי אבטך לקבל דימשי

וניצל את ימי האבטלה    2020אבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר  ה  נתשש מובטל   .3
אלה בחודשים  המוסשלו  האבד  ,  שנת  את  יאריך  לאומי  התקופה  לביטוח  תום  עד  שלו  טלה 

דובעת. תהק כ1.7.2020מיום    יהיהטלה  מי האב שלום  בלשף  פו,  התעסוקהלרישום  בחודש    כת 
 . 2020יולי 

לה  בטאטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובעת, ניצל את ימי ההאבת  שנ מובטל שק,  למען הסר ספ
ד  כאות, המוסתוך שנת הזבבתקופה הקובעת  ופסקה  ודתו ה , ועב2020שלו בינואר או בפברואר  

ום ממועד  א יקבל תשל הו ו  בעתתום התקופה הקועד    בטלהשנת האלו את    יאריך  לביטוח לאומי
 (. 2020יולי  י פנ הייתה לדה עבואם הפסקת ה  עבודתו )גם הפסקת

 :הסבר נוסף

סיים את    -  2019ואר  דורש עבודה לראשונה עד חודש ינתעסוקה כבלשכת ה  התייצבמובטל ש כל   .1
עד   האבטלה  אם  31.12.2019שנת  עבודתו.  מש  הופסקה  הקובשל  להירשם    ב חיי  –רונה  בר 

 יטוח לאומי. אבטלה למוסד לבחדשה לדמי  להגיש תביעהו  סוקהכת התעלשב

  2019אר או מרץ  לראשונה בחודשים פברו  בלשכת התעסוקה כדורש עבודה  צבייהתל ש בטמו  כל .2
את מכסת    מה. אם סיים , בהתא2020פברואר  ינואר או  דשים  לו בחוסיים את שנת האבטלה ש  -

א)  2019סוף    שלו עדהאבטלה  ימי   ימי  לו  נשארו  ינואבחודש בטלה  לא  או  ים  פברואר  ו  ינוארר 
והופס (בהתאמה,  2020 הקורונה  ל  בשעבודתו  קה  ,  התעסוקה  חייב    -משבר  בלשכת  להירשם 

 אומי.ה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לתביע  להגישו

  צל את ימי י נ,  2019ברואר  עבודה בחודש פסוקה כדורש  מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התע .3
אבטלה  מי  יקבל ד  -ורונה  משבר הק  ולא חזר לעבוד בשל  2020ר  ינוא  בחודש  נותרו לוהאבטלה ש

ל  2020יולי  מ  חלה יולי    רישוםכפוף  ללא הגשת תביעה חדשה  2020בלשכת התעסוקה בחודש   ,
יקבל    ,2020בחודש אוגוסט    נרשםו בחודש יולי  בלשכת התעסוקה    נרשם   אם לא  לדמי אבטלה.

 . 2020אוגוסט  דשחוהחל מלה מי אבטד

יתרת  ת  א  ניצל,  2019מרץ    ודה בחודשה כדורש עבנה בלשכת התעסוק יצב לראשוהתי ל שבטמו .4
  -  הבשל משבר הקורונ  ולא חזר לעבוד   2020אר  בחודשים ינואר או פברושנותרו לו  אבטלה  המי  י

דמ יק מיולי  בל  החל  אבטלה  לכפו  2020י  ב   שוםריף  התעסוקה  יובלשכת  ללא  2020לי  חודש   ,
בחודש   נרשםו   בחודש יולי  כת התעסוקהבלש  נרשםאם לא    .אבטלהדשה לדמי  ת תביעה חהגש

 . 2020חודש אוגוסט החל מיקבל דמי אבטלה , 2020סט  וגוא

שהתיי .5 לראשונה  מובטל  התעסוקה  צב  בלשכת  עבודה  מחכדורש  אפהחל    ואילך   2019ריל  ודש 
דמי   מיום    אבטלהוקיבל  י )אפילו    1.3.2020החל  אבטעבור  א ום  ד  -חד(  לה  לקבל  מי  ימשיך 

 .דשהת תביעה ח , ללא הגשטלהאב

אילך,  ו  2019התעסוקה החל מחודש אפריל    כתלשעבודה ברש  כדוצב לראשונה  מובטל שהתיי .6
ימ את  שסיים  האבטלה  פברואר  י  סוף  עד  ה2020לו  אך  מיום  ופסקה  ,  החל    1.3.2020עבודתו 

  לה י אבטימשיך לקבל דמ  -ע(  הקובתאריך  ונה )ה ות לראשחודשים מההתייצב  12  שחלפוולפני  
 . (15.3.2020ל"ת כפוי ביום )למשל, הוצא לח תביעה חדשהללא הגשת  

כדורש עבודה בלשכת התעסוקה ה .7 ואילך,    2019חל מחודש אפריל  מובטל שהתייצב לראשונה 
  חודשים  12סקה עבודתו אחרי שחלפו  , והופ 2020עד סוף פברואר    לה שלו י האבטסיים את ימ 

הקוונה  לראשיצבות  מההתי  בליב  חי  -  בע()התאריך  התעסולהירשם  ושכת  תביעה  קה  להגיש 
 . וח לאומייטסד לבמול  הטלחדשה לדמי אב
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 ולשכירים  סוגיות הקשורות למעסיקים 

 ומי שכיר במוסד לביטוח לאח טובמ
חש הע בל  רבה  ותיבקיימת  מעמד  של  במוסדחינה  השכיר  ל  ובד  לאומי  הזכאולביטוח  ה שמויות  ר  חוק  עניק 

   ירים.כלש

לב לשים  שקבעבחנ למ  מומלץ  הפסיק ים  בדצול  הה  הלאומי  הביטוח  סו  מבוטחיבר  ם דיבימע  ביעתוק  םיווג 
על ידי    וםריש ה  עתה ולא בלמ לג  שכיר נבחן בעת הבקשה ח ה טבומוסד לביטוח לאומי, כיוון שמעמד המהתקין הש

 המעסיק. 

 הגדרת "עובד"
 : דלקמןכ קריים,עיגים ה ת הסו"עובד" כוללת א רת הגד

אצל   .1 העובד  ומתקי  יקו מעס עובד  י יימ כשכיר  בנחם  )לרבות  עבודה  משסי  ה י  פי  על  שבדרגהפחה    1ף  סעיה 
 (.  קבחו

העו .2 נחשבבד,  אך  כעצמאי  המוסכשבד  ועל   מועסק  כלפי  לביטוח  יר  לתאבהבלבד,    ילאומ ד  טוח  הביצו  ם 
 צו. בבועים אים הקתניים הבהתק ם וקביעת מעבידים,הלאומי בדבר סיווג מבוטחי 

ד סוגי  עוו  יספורטא ,  ךרד   המור במה,    בדוע,  ןשחקן,  ריך, אמ דמ  ,צהמר  חצרן, מורה,,  ןקיובד ני: עוגמאותוד
 שנקבעו בצו האמור. מבוטחים, בתנאים 

ואת  או על פיה,  ע בחוק, או בהחלטת הכנסת  נקב   כרושש  יאת מ גם    ובדכע   איםביטוח רו י  דמ  לום שתין  עני ל .3
 ומי(. לאה  וחטבילחוק ה   334  )סעיףאים כמעסיקו שכר רושלום התייב בהח

 רים. חא .4

 ה ודבעי לקביעת יחסם" תיי"המסורבחנים מה
 ו במהלך השנים. ביעת יחסי העבודה התפתחקל יםהמבחנ 

הד אבומר,  כלו   ורב",המע  בחןב"מ  טנוקין  בית  משחן  ביותר  שמבחנים    כמה  שלם  קלת  הוא יהם  מבינ החשוב 
ש  ,בר". בעתלבות "מבחן ההש ב מי  ה ,  יקעסמ ה  והפיקוח היהליטה  ידיו השהיו  פחות.  חשובים  ו  יים ה מבחנויתר 

עובדים מה.  סקהע במבנה הה  ברת  התפתחוחלה    ם,יוכ  לפקח  קשהה,  הבית או דרך חברות העסקעובדים רבים 
 ים. כעובדהפסיקה מכירה בהם העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת ת  עוש להם,כים  יידה ש העבוהם, כלי עלי

מספיק נאי  ת,  מה, כשלעצר, אינהכישוח כומדושכורת  מ  ושתל  דשמקבל כל חו  העובדשהעובדה שן,  צייב לחשו
וש  בתל כורתהמש כיביאת ר  פרטב לסיק חיייחסי עבודה, המעכאשר מתקיימים  בודה.י עחסי  תקיימיםשמ ךלכ
 על העובד.ק חוכ דווחר ולשכה

 "פסק דין חדש בעניין חברות "חשבונית

כנגד החלטת הביטוח הלאומי (  18084-10-17)את תביעתו של דן דיאמנט    וריבית הדין האזדחה    21.4.2020  יוםב
תמורת עבודתו שולמה לו באמצעות תלושי שכר שהפיקה כזה ולמרות ש "עצמאי", למרות שלא נרשם כ  לראות בו

 השכיר".    שלחברה בשם "החשבונית 

שויות, רשבנות מול הישום והתחיתה לצורכי ר ת בין המבוטח לחברה הירוה מדברי הצדדים כי מטרת ההתקשעול
)המבוטח    בודה עבור המעסיק, החברהשרות שבבסיסה עאין מדובר בהתקשכיר.  כיוון שהמבוטח העדיף להיות  

רת "החשבונית של ולכן פנה לחב  יתו כשכיררצה לתת שירות לחברה מסויימת ובעל החברה לא היה מוכן לעבוד א
 "(. השכיר

קבע שאין ( ש13632-06-13)  23.6.2014בעניין ייעול שכיר בע"מ מיום    ן הארצי ה של בית הדיבית הדין מזכיר פסיק
תעסוקלהכי במודל  בו  ר  העובדיםה  שבין  היחיד  במסמכי   הקשר  גרידא  רישום  הוא  התובעות,  החברות  לבין 

 . סיקמע-בגין אותם עובדים כמערכת יחסים של עובד ברת הניכויים לשלטונות המסהחברות התובעות והע

 

 1987-תשמ"זמום, הר מיני חוק שכ

ובד שלכל עקובעים  1987-שמ"חחניכים(, התד ועובער שכר מינימום )נוותקנות  1987-תשמ"ז ימום, החוק שכר מינ
 ינימום שנקבע בחוק.  מ  כרמשנמוך  אינו  יע שכר שמג
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המינימו להיושכר  יכול  לם  ואינות  לחודש,  או  ליום  נכ  שעה,  שעות  תוסולל  ותוספות,  החפת  הוצק,  אות, זרי 
גם   לויות  שכר מינימוםוק  בח  יםמפורטהקבועים    רכיבי שכר  ום כוללינימהמ  שכר  .י ועודבסיס שנתעל  נקים  מע

 . בחלקיות המשרה

 לחודש.   ש"ח 5,300המינימום הוא    כרש 2017בר ל ממשכורת חודש דצמחה

   יות(.מוגבלו ים עם)אנש מופחתת י יכולת עבודהעלמינימום לבוכך גם שכר  יותרלנוער נמוך שכר המינימום 

 ח הלאומי ק הביטומינימום בחושכר 

הביטוח  348סעיף   לחוק  כי קו  ומיהלא)ב(  לסכשהכנס  מבוטח   בע  מגיעה  אינה  המזעריתתו  ההכנסה  אמור כ  ום 
 המזערי האמור.  הסכום לו הכנסתו היא בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח כאיו בילג

מינימום של   וה לשכרכיר לחודש היא סכום השות של עובד שירההכנסה המזעבד שכיר כי  י עולגב  א קובעלוח י"
ק חוי  ימום לפינעבודה, למשכורת מ  מינימום לפי חוקי  משכורתה בין  יש התאמ  מר,כלו   הראשון ברבעון. ודשהח

 הביטוח הלאומי. 

 ר.חת לעניין גמלאות מחליפות שכם ההכנסה המבוטהכנסה זו היא ג

 הלאומי  לחוק הביטוח  369ף עיס וןותיק ביטוח שלום דמי הלתסיק לדיווח והמעות  ריחא
ו שלא דיווח על עובדי  ות ממעסיק שלא נרשם,לגב   לאומי ביטוח  ד למוסר למאפשהלאומי  הביטוח  לחוק    369יף  עס

ות הגמלא יוון  שלום, את היווח והתדה  רתהסד  גמלה לפניזכה בילם דמי ביטוח בעדם, וקרה מקרה המש  לאאו ש
כאי קיבל אות בעין שהזלמהגשל    פיווי הכס, ואת השעובדם וישלם ל לישי  טוח לאוממוסד לביף שהבכס  ת ותידיהע
 המקרה.  תו לאו שרבק

להגבי סעיף  יה  הי  369פי  דמילחוק  גביית  על  נוסף  )מגולם(  שלח  הביטו  א  העובד  חלק  כולל  שולמו,  עא  ם  יחד 
ו אתל  369יף  ע ס  ת. קנסוהצמדה  הגביל  לבי המוס  א  לד  רש  שבגינה   הגמלה בסוג    אומיטוח  את ב תלאי  הוא  וע 

 זר. ההח

 ומי. וק הביטוח הלא לח 398עיף ליים לפי סיל פ טיםב הים יטוח יש גתשלום דמי ב  יא ו ו/א בדח על עולאי דיוו

במסגרת  לאה   הביטוחלחוק    369סעיף   תוקן  לשנתומי  ההסדרים  מי  2017  חוק  למ  2017ולי  בתוקף  קרה בנוגע 
 .  ואילך במועד זה שקרה בגמלה המזכה

 נםאמ   ההי י  כך שהחיובות מהמעסיק,  בגל   רשאיי  ח הלאומ י שהביטו המרב ה הסכום  קר בת  וקן הוגבל בסעיף המת
הג יותר    מלה המהוון,לפי סכום  לא  ל אך  ביצוע העבירה. הסכום בהת  מדרגו  פי שלושמסכום מרבי  תאם למשך 

 אי ו  אי רישום אש"ח( בעבור    211,020  –  2020  )בשנתבמשק  כר הממוצע  פעמים הש  20ל  לה עמור לא יע בי האהמר
 שים. ודח 12על  ה שעולה תקופתשלום ל

כי  יעסב מודגש  לביטוף  להמוסד  ח אומח  למי  אייב  זכוצות  מכותו  ת  שיפוי  סעיף  לתבוע  טוח הבי  לחוק  328ח 
על חלי  369לחוק. סעיף    369לפני הפעלת סעיף    מיאוהל   ביטוחחוק הל  328לפי סעיף    שלא נגבה  םוסכק מהחול 

 י. מ והלא

לביטוח  מה גבייה  קיפ  מנהמלאומי  וסד  בכיר,  ראשיד  ל  ביחי למך  מוסש,  המעסיק  הסעיף,את  וח לשל  בחייו   פי 
ף את כל הפרטים לפי הסעי   כוללתה  דעף. ההומסגרת הסעייב אותו בכוונה לחי דואר רשום על הלמעסיק הודעה ב

 כתב. נותיו בותו לטעון את טעכבר זק בדיסמעל עהדי מוו

רישת הופכת לד  ב, ההודעהויחה   עתדהו  מועד שבו נמסרה לומהם  ימי  45ך  תוב  את טענותיוסיק אינו טוען  עמה  אם
 ור. ק במועד האמ עסילמ סרהשנמ תשלום

דו  ו לבת וא  לחייב  יוב, אםת המעסיק, ולעניין סכום החא  יבאם לחי ניתנת הזכות להחליט  לפקיד הגבייה הראשי  
 .בדוהע  ת דמי הביטוח בגין א   מואו לא שיל/ו לא דיווחו   נוספים, שגם הם םיק ין מעסיבינו וב לחלק את החיוב  וא

החוג  על הורא ביית  יחולו  פיגוביי )ג  סיםהמ  פקודת  ותב  ב ה(.  מתשלר  יותר  של  החוב  מסירת   30-ום  מיום  ימים 
  369סעיף    יוב לפיודה על קביעת החבן לעהדי  תילב ובענה  להגיש תיכלול הפרשי הצמדה. אפשר    וםשל ישת התדר

 .ומי, כאמורלחוק הביטוח הלא

 יקעל ידי המעס שכר נתוני שמירת 

שנים    7עד  י שכר עבודה  ור נתונ לשמ  המעסיק חייב,  2020אר  ינוב למעסיק  שפרסם הביטוח הלאומי  ת  יגרי הא על פ
 שנים לאחור. 7ד ת נתוני השכר עעל המעסיק לדאוג להעברשכר לאחרת נת תוכ עבר מר. במ חולא
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 יווח מרוכזד

פס בחלק ב' של טו  וניס ם ולהכולשהת  ירוט שמי. יש לפרט אתללא פכזת  שימה מרווצי ברום קיבעל גיל  ן לדווחיא
נכרשומ   126 העול   וספתה  כל  על  מכך.  משתמבד,  מרדיווע  גואכז  וכח  שתלושי  מור  לכך  ש רם    נמסריםהשכר 

כ  )עב  כיביכל ראת  וללים  לעובדים אינם  סד צאה מכך המותוכ  (.1958-הגנת השכר, התשי"חה לפי חוק  ר יהשכר 
לה את  הטבושל  לאות בשלם גמאינו מותיהם, וזכויכל    את  תומלא ול למצות עם תובעי הגנו יכ י י אאומ לביטוח ל

 .   דומה( קיימת הוראהם סית המ)ברשו

גינה דמי  )ששולמו ב   םנחשמל חי   ת הטב  בשל   מלהוספת גבהגשת תביעה לת   שיהוי   ות בשללאי מיצוי זכוידוגמה  
שמל )מיום ת החדי חברבועני  לעבודה בעניינם של ש   יהארצדין  ל בית הש ק דין  יה בפסצי( מצו ום קיבוליביטוח בג 

13.8.2014, 45477-09-11, 45521-09-11.) 

 שיעורי דמי ביטוח נכונים 

ת כיום זו מתברר  סוגייה החוקי.  בשיעור  ולתשלום דמי ביטוח    לפי עמדת הביטוח הלאומי המעסיק אחראי לניכוי 
המשפטית   הלאבמחלקה  הביטוח  לגבי  של  גיל    62בגיל  נשים  ומי  ו  67עד  דמישעבדו  מהן  מי  לאו  טוחבי  שנוכו 

היו אמורים להיות מנוכים שאומי  הללפי שיעורי דמי הביטוח  לאומי  מי דמי ביטוח  מו למוסד לביטוח לאו ושול
 (.ענף אבטלהיטוח לאומי לשיעורי דמי ב)ללא  ואילך 67בגיל 

 
 י אומלהין בחוק הביטוח העונש סעיף 

 
ה  ב שם  יוא  בני אדם,  חבר בידי    סעיףה לפי העברה עבירלאומי )סעיף העונשין(, אם ניטוח החוק הבל   398יף  לפי סע

אי  אחרבד ה, או עושותף מוגבל(שותף )למעט  ,  מנהלהלה,  ו חבר מנ רה היה ב יבביצוע הע  ם אשר בשעת דגם כל א
כל חוק   דם לפית של או הפלילימאחריות   ע גור  ה לה )אין סעיף זניים אוכיח שה   םבירה, אלא אנושא הע  שהמעל

 אחר(:
 
 דיעתו.שהעבירה נעשתה שלא בי .1
 . צוע העבירהימנוע את בל יםבירים הסהאמצע כלב נקט  שהוא .2
 

  –דינו  י,  וח הלאומיט הב  חוקב  כאמורעובדו    מי ביטוח בעדיטוח לאומי דד לבלם למוסשלא שי ה, מי  זף  עילפי ס
ק העלמת עובדה למתן גמלה לפי חול ידי  ה או עגרם במרמין. מי ששהעונ  אחת או קנס לפי חוק  הנשל ש  סראמ

הלאומ הביטו  להגד י,  ח  מאסלתהאו  דינו  ש,  שנה  ר  ומי  חובהלאחת.  מילא  בחוק  ליע  המוטלת  א  עו  או  פיו זה  ל 
 . עברה העבירהשלגביו נם אד  כל שלקנס ב, דינו  דמי הביטוח( חובת תשלום ט)למע

 רה שא משונאחריות  

ב משרה  בתאגיד,  להמנהוא  תאגיד  נושא  למעט    פעיל  אחשותף,  תפקיד  בעל  או  מוגבל,  מטעם חראי  האר  שותף 
 ה.  העביר הוצעשבו ב  חוםד על הת יהתאג

מ חברהוי  ס יפרק  לשנת  דסהה  חוקב  רווחי  נ לע   עקב,  2017רים  משרהניין  חבבמסשירות  שנותן    ושא  רה  גרת 
 ן. ורת כדישכמ חיד קיבלשהי  ל פיע ד אףיחינסת ה שב כהכרה תיחסת החבהכנ בהםם שתנאיאת ה  ,בעלותובש

 לחשבון הבנק האמיתית משכורת ומשיכת ה חשיבות הרישום המדויק

מ בכאשר  לדובר  הב   השתלוי  הגמל זכאות  ימי  לביטפ בודה  עב מספר  המוסד  לאומ ועל,  מייוח  רבה ח  חס י  שיבות 
אות הזכ  תטזה את החל  וןנתס על  סד מבסומ שה  כיוון  ת,. זא גמלהס התביעה לים בטופשומם הרת הפרטילאימו

 . ימי חופשה וחגשולם שכר, לרבות ימי מחלה, בעבורם ל כוללים את מספר הימים שה בפועוד י העבימ  .הלמלג

וחג    הופשה, ח ודה בפועל )לרבות ימי מחלעבל  פעהימי ההו ו משקף את מספר  נ יבתלוש אים הרשום  מ יהמספר    םא
אבטלה( ו דמי  א  ות כללית כנ  ת ה: קצבוגמלד)לשלם גמלה  ל  לוטוח לאומי עיב ד לי המוסאזר(,  ם שכשולם בעבורש

  ת ית, חלקית או יומישדורה: חשמג האין התאמה בסוממי שזכאי לו. כך גם כאשר    ע תשלום שלא כדין, או למנו
   או מלאה.

אחד לפחות כעובד שכיר ם  יוחודש שבו העובד עבד  לת  האכשרה לדמי אבטלה כולתקופת    –מי אבטלה  ין דלעני 
 חודש. באותו ה 

כך לה מומל  משום  יתעור  בתוםשבו  ממצב  ע  מנ יץ  החלב  שמנהל  חשד  משתשבונור  עםפע ף  ת  עם    או  עובד,  ולה 
הכנת תלושי השכר, ולשמור ים במועד  מים הנכונ הרישו  לין. מומלץ להקפיד ע דא כשל  המל בגת  די לזכוו, כמעסיק

 ם.מתימסמכים מא

שולח המוסד רים כאלה  מקב  אומי.טוח לוסד לבי ורך המיים שע יקורת ניכו סגרת בבמ  גם  ררעוחשדות יכולים להת 
 .יומלאד לביטוח  המוסלמשרדי   קסיעאת המ או מזמין, מעסיקרים לקיטוח לאומי חולב
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ביום  ד התמ"רהנחיות שפרסם משרת הסגמב צוין במפורש הת לת  4.2.2009ת  היקויקון חוק הגנת השכר  עקיף ן 
כנוחומ  דהבובחוק שעות ע שלפיו  רישומ נו  אי  סיקאשר מעה,  עבוי שעו מנהל  דיגיב   דהת   או   רוני טלי, אלקטאופן 

 בד.  העו החתים אתלף ו פן שוטני באוידם רישו לנהל  מכני, עליו

ועל לקבל מהמע וא מתבקש  אומי ה לה מהמוסד לביטוח  גמלבע  תו  דעוב  כאשר סיק אישור על תקופת ההעסקה 
תביעה  ב  ול הטיפ  רת אח  שותלדרי בהתאם  הטופס  להקפיד למלא את    וב שח.  להגמם לדרישות של כל  התאר בהשכ
 . כביתע

שלעמדתו, ל, כיוון  בפוע שולם  כר שש לשר שנקוב בתלובין השכ  התאמה  אם יש  ןנוהג לבחומי  לאוטוח  לבי  המוסד
 ליה. הורגל א ת החיים בהתאם להכנסה שהמבוטחמעל ר  שמורא לר הישכ  מחליפת ל גמלהתכליתה ש 

 יקטיבי. ר פבשכם מדובר לבדוק א  ידכקדות בבנק הפ ה בתלוש לבין מי בודק פערים בין השכריטוח לאו המוסד לב 

 
 תלושי שכר פיקטיבייםת בדיקל  – המשכורת להפקדות בבנקבין תלושי  אמהת התבחינ

 
הדין    24.11.2019  ביום בית  )ב"קיבל  לעבודה  ש  (49793-07-16ל  האזורי  תביעתו  דואת  לוי  יל  חוקבע  ד  רף כי 

הההשכר,    י בתלושנטו    שכרו   יןב   בוהיםהג  הפערים החלבין  לבנודש עברה  בגין  ית  תשלום   טו נ  רו שכק   במועד 
)המוסד לביטוח    ון הבנקושי השכר ולא לפי ההפקדות בחשבל תוחים בו ידמי הפגיעה ישולמו לו לפי הד  ,תכורהמש

   .רת(וכ טו במשולא לפי הברובנק הפקיד לחשבונו ב הסכומים שהמבוטח  הפגיעה לפילם את דמי שי לאומי
, גם בהמחאות עלפולמו באת התשלומים ששו  םפישכר משקלושי הן שתהדי  ביתח בי הוכמבוטח  השזאת, לאחר  

 ם. במועדים שוני
 
לתיק מהווים שכר הנתונים הכספיים שהופיעו בנספחים    וכיח כיהנטל להאת    הריםכי המבוטח    קבע  ת הדיןיב

בנ  וכי ו,  ששולם ל ל  אומי ל  וחד לביט. המוסבלהקתהעה  ביהת ולכן    טיבייםתונים פיקאין מדובר  את שלם  חוייב 
 יב בהוצאות משפט.  אף חויהשכר, ולפי תלושי  דהועבב לת הפגיעהגמ

 
ל  וודאות  ש ין  דק הפסהבין מ חשוב  שמלוא   ח ח המבוטח להוכיליזהה לו לא הצ   פוטית הייתה שהקביעה השיאין 

עה התבי יתה  יה  במצב כזהע כי  הנמנ  לא מן.  תרכים שונובדמהחברה,    עלתלושים נמשכו בפו סכומי הנטו על פי ה
 ית.   נדח

 . רבה בקפדנותגרה ית בשש נע י שליטה ינת בעלבעל שליטה. בחיה המערער לא ה
 

  צאות מהכנסת עבודה וי הווניכ עבודה הכנסתביטוח של  בדמי חיוב 

ה  לחוק   344סעיף   קודת ( לפ2)2המקורות המפורטים בסעיף  הכנסת עבודה מ  חו ביט  ב בדמיי מחיילאומהביטוח 
 ס הכנסה. מ
 

 כדלקמן: בעקואומי וח הלטהבי  בחוק ()א344 ףיסע
 
עוכהכ   יראו א( . )344" של  החודשית  הכננסתו  את  בעד  בד  לסתו  שקדם  ש בח  1-החודש  מוודש  חל    עדבו 

 ..."  ;מס הכנסה ( לפקודת2)2ם בסעיף  פורטיות הממהמקורהתשלום, 
 

 קמן: הם כדלת מס הכנסה ( לפקוד 2) 2יף  ת המנויים בסעורוהמק
 

דו, תשלומים שניתנו  בימעמ  לעובדו  תנ ה שניוב קצ  וה אהנאל טובת  דה, כעבומ  וחרו  וא  תורכתשה ()א(2. )2"
ה לעובד   תשלומיםלכיסוי  לרבות  החז  וצאותיו,  ט  קת בשל  או  לחו נסיעולפון,  רכב  או  ת  לארץ  ץ 

ויו  אה; שומותרים לעובד כהוצכאמור השלומים  למעט ת  ךאאו ביגוד    תות מקצועירכישת ספר 
ברכב    של וב  ונתי שנ  בין  -והכל  ובד;  הע   שלו  שותרל   דמעו הששימוש  בין  כסף  בשווהן  בי כסף   ;

 ו; " ין או שניתן לאחר לטובתאו בעקיפ לעובד במישרין שניתנו 
 

   כדלקמן:, נקבע 1995-"הנ שיטוח(, התב  תשלום דמים ופטור מאומי )תשלווח הלהביט לתקנות  2פר ה מס קנבת
 לפקודה".   (…5)9ף סעי נסה לפיהכט  מעה לקודהפ  לפי   סממ עובד הפטורהמהכנסת ביטוח  "לא ישולמו דמי

 

 ? ( לפקודה2)2י סעיף עבודה לפ כנסתמהי ה
 ווח מעבודה. ת או רהשתכרו •

 כב. רוש בשימ שווי •
 קו. ובד ממעסישניתנו לע קצובהה או אבת הנכל טו •

 כהוצאה.  בד רים לעוור המותלמעט תשלומים כאמיו... ת ובד לכיסוי הוצאוענו ל ם שניתתשלומי •
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ביטולום דמתשמ  םיפוטרתיו  מי ותקנולאוהטוח  הבי  וקח  ,רמוכל עובד שפטורה ממהכנ  חי  לפי סעיףסת  ( 2) 2  ס 
 אחר.לפי סעיף ה ממס שפטור  עובד טוח הכנסתיום דמי ב מתשלקודה ואינם פוטרים לפ

  י נש ן  ומבדיל בי  11מוד ב/ קודה בע( לפ2)2יחסות לסעיף  התי   י הוצאות במסגרתוסשלומים לכימתייחס לת  קהחב
 : אותהוצגי  סו
 .קסי מעת הלטובה שהיא צאהו •

 לפקודה.  17פי סעיף אה לעובד להעובד ומוכרת כהוצובת ט שהיא להוצאה  •

תו  לעבוד  ושמש אותהמ  המעיל עבודור קניית  אחרון עבהוציא הסכום ש  עובדהמעביד ל  ר"אם החזינקבע שם כי  
וה שבלבד  סמל  לא  נושא  המעביד,  סל  ההחייחשב  להכנסה.  כום  העל  ילהמעעד  נו   אם  ,םלאוזר  את  ובד שמש 

 סה בידו".בכך הכנ בודה(, יראוהוא להשתמש בו לעכול י גם אםיים )פרטה ו ילצרכ

וי בניכ  תשמותר  וצאהה סה, לבין  החזר להכנסכום ה  לא ייחשבשלגביה    סיקלטובת המעה  ין הוצאק מבדיל ב"החב
ל סעיף  לעובד  המשתל  17פי  על  לפקודה,  המ מת  יש  ידי  שם  לראותבך".  דרר  יצו"ק   הד ופקבעסיק,  ל בכ   מקום 

שמכנה  רהחזה תסה  ההנומנה  לסעיף  כה  בהתאם  המ לפקודה  17וצאה  בחר  הה,  את  להפחית  כנסה חוקק 
 . בניכוי אה המותרכום ההוצלס   סכום הזההב לכתחילהמ
 

 לום דמי ביטוח שתהפטורות מ שכירעובד  הכנסות

 ים ב צמת הט אמפרה  1.1.2019  םה מיובתחול  21.2.2019ביום    1479  עסיקיםחוזר מהמוסד לביטוח לאומי פרסם  
   ח.דמי ביטו שכיר פטורה מתשלוםעובד ת  הכנס שבהם

דמי    ים בתשלוםהשכר חייב רכיבי    כי מרביתומדגיש    רותכנסות פטוה  ם בנושא ה מחליף כל חוזר קודר הז החוז
ל יא   ביטוח. רכיב  ן  שאינו  פטור  כפמצוישכר  בחוזר  מתן  ללא   שלוםטור  ביטוח  תב ובכ  אשמרור  איש  תלקב  דמי 

 . מילאווח ביטמהמוסד ל

ות לא הכנסות המה  דווח עלק שלא יזר מדגיש כי מעסיוון שהחועניין כי זר לפני כל פעולה בל החוכוא את  יש לקר
וח לחוק הביט  369לסעיף  התאם  להחזר גמלאות ב  ה חשוף לתביעהצמדה וגם    ובהפרשי  ב בקנסות בד יחוישל העו

 ומי. הלא

ש רכיב  ש וטפר  כלהוספת  הרכי  פיעמוו  אינר  לפנ  שבחוזר,  יםטור הפ  ביםברשימת  למיש  לביטוח  ות  לאומי וסד 
 . 5471651-02ס או לפק  ,2020ינואר  עסיקים מלמע באיגרת , כפי שמופי ilr@nioi.govrlimo.יל: בכתובת מי 

 וזר:ח ב ים טרהמפו יטוח,דמי ב לוםמתש הפטוריםמשכורת להלן בקצרה רשימת רכיבי ה

י  ימ פדיון    פיצויי פיטורין,  –עבודה  ל יחסי הדין עקב ניתוק מוחלט שפי    לד עובמים לעלים המשורבים סומיתשל
חו  ימי  פדיון  לע  קמענפשה,  מחלה,  עודפות  השירותשנים  אשתוהציבורי    ובדי  כלומים  אי  פ  ן,גו חרים  בגין  יצוי 

יחס  לי  ח וישי ביטומדתשלום  בב  חייוק  ת לפי הח מדמוק  ה הודע  י מתןבגין אוי  פיצ  הסתגלות )תשלוםתחרות ודמי  
 ולם(.אותו לתקופה שבעדה ש 

העובדזרהח שהוציא  הוצאות  ברישום    –עסיק  המלצורך    י  במותנה  לפי  פס ההוצאה  המעסיק  )החזררי    קבלות 
 .חייב בתשלום דמי הביטוח( בד עוה רטי שלת רכב פקזחהוצאות א 

 העובד.   ו שלוק סום עירה לתחושעית הקוקצ המ רמהירה על המשים והם מהו  כאשררק   – ובדם לעמימון לימודי

 של העסק. וגעליהם לורבל או מדים( או שיש ס דה )כמורק אם הם משמשים רק לעבו –עבודה מימון בגדי  

 מההוצאה.  80% יותרו כפטורים רק  –ורך דין ע מת לימו גין כפי ד  לש לעובד ע וד הנדרביג עלות

גמל,  וק ת,  ומהשתל  לקרן  המעסיקות  הפרש כ  פטורים  –צויים  יופיה  פנס פת  התשרק  במגבלת  קרה הקבועה הם 
 טבה. ה וף שוויזק הכנסה. מעל התקרה יש לקודת מס  בפ

 לבד. ב 2003ת  ות משנבהקצא –וני בלבד ומיסוי ה  ינ מסלול הומימוש אופציות ב

סה הכנ קודת מס  פבים  רהפטום  סכומיכפוף ל  –  מולןצמדה על השכר הת ריבית והפרשי הת שכר לרבוהלנ  פיצויי
 עבודה(.  יבים כהכנסתי מים ח הסכו – הל התקר ע)מ

הניתניות  פטירהמענק   העושלומים  עבור  לאחרם  מיוחסי  –טירתו  פ  בד  הם  לתקופהאם  יחס  ם  ניתוק  י  שלאחר 
 העבודה. 

הוצאו חה ומ  תזר  ל בניכ ותרות  בפועל  חוץ,  למומחה  לצורכי מס  ול ספוי  חוץ    םילתנא  כפוף  –חוץ    נאיעיתוורטאי 
 .ההוצאות  ד מצהיר שהוציא בפועל אתובעשבו הטופס  יפנסה ול כ ה מס נותרטים בתקופהמ
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 דיןק פס –מת הודעה מוקד תשלום חלף

הדיןחה  ד   5.9.2019  םביו ישרו  עת בית  את(  17176-08-18)ב"ל  האזורי    בית  בוקר  של  אבטלהאל  דמי   . לתשלום 
קופת ות בתללנכ   ש ימים,לחוד  רבעה מוקדמת, מעודחלף ה  תשלום  יבלן קבה ת שהוא האם תקופוהנושא שנדון  

 . בטלה(לדמי אלזכאות אכשרה  הסכמית אין למבוטח תקופת המוקדמת ה  ללא תקופת ההודעה) האכשרה

ת בחוזה ההעסקה כספית המוסכמ  היא בגדר הטבה  יםדשחו  כמהקדמת של  ודעה מותקופת ה קבע כי    בית הדין
ע בי בחוקה   עלהעולה  ן בתקופה  אך אי ובד למעסיקו,  ן  זכויות  קנוי לכד  נדרש  כגון להכליל לאומייטוח ה בבת  ה , 

 כשרה. בתקופת הא

עד חודש ימים. , קרי  קדמת על פי החוקדעה מוופת הוני היא לגבי תקפרז   בהלכתהשאלה שנדונה    ןבית הדי   לדעת
העובד ת  רו יא נבצאחת מהן ה שרה וות בתקופת האככללקובע מיני היעדרויות שכן נ החוק  נל לכך הוא כי  רציוה

מ עבוד  תאלבצע   קוב  לויותתשאינן  סיבות  תו  כזה  במקרה  החוקבו.  תי   ע  ב  ווסףכי  נ   30ת  תקופה  כך  יתן  ימים. 
 ום.י  30עה מוקדמת, אך עד  הוד  חלף  ל את תקופת תשלוםלי הכל

 מן: לקדכנמסר מתחום אבטלה  אבטלה? דמי שוללעה מוקדמת הוד  האם פיצוי חלף 

יחסי   יז את תאריך ניתוקומי מזהלאטוח  הבי   ,קדמתדעה מוחלף הוות לכא הזת  בתקופ  בטלהאדמי  ת לאוזכלעניין  
עה שהד  עבודה  מחייב  לתקופה  מוקבהודעחוק  בשת,  מדה  שחייבת  התקופה  הביטוחזו  חלף.  דמי  הודעה   פיצוי 

מו  ביטוח כ  יר מדמובר בסכום פטוה מדעניין דמי האבטלל  .אבטלהלל דמי  אינו שו בחוק,  רוש  קדמת מעבר לדמו
 . יםוי פיצ

 חסי עבודהיתוק ילאחר נ נוסף  רשים או שכפראו השכר תשלום 

 .  מי ביטוחבגינו ד לםלש דה, ויש בועהיחסי  חר שנותקו ום לאשכיר תשל ם לעובדולמש  םעתיל

לבין  ונוס(,  וב שכר  רשי  : הפוןדה )כג כר עבור כשאשר מוגד  ודהחסי עבק ייתונשניתן לאחר    בין תשלוםיש להבחין  
יטורין  יצויי פ פ   ן:ו גועקב ניתוקם )כ  עבודהחסי הי שנותקו  רק לאחר    שניתן   ו הוא פיצוית הובמום  תשלמצב שבו ה 

 .  ימי חופשה(דיון ופ

לב  עבנק שדביטומוסד  לאומי  הביח  בעבור  מי  לעבודשכר    תשלוםטוח  שנותקוה  העב  עמו  מי  ישולמו    ,ודהיחסי 
נש   יין מיבל לענקוכמ יהיה ס  וחיישאליו  מועד  ה אך  ודה,  יחסי העב  עמו   ותקולא  נותק   המועד  החיוב  יחסי שבו  ו 

ן  בבית הדי י  ומביטוח לאל  דס י המו בהרה על ידזו הום. קביעה  צע בהתאתבת  "ף ת ה"תשלום הנוסוחלוק  העבודה 
מועד לפי  יה  היוח  ביטדמי העל של  התשלום בפו  .(574/07"ל  )עב מן  צופז ושרון זלין שרון טלעבודה בפסק דהארצי  

 דה. העבו ם שכרתשלו

בית  20.1.2019ביום   אתהדין    דחה  אפ  תביעתו  לעבודה  שטשל  )ב"ל  רים  וקב61021-11-17יינמץ  הכנס (  כי  ה ע 
בודה הע  ודשח, יש לייחס ל סי העבודהאחר שנותקו יח, שנים לקתו בעברסימעשקיבל מ  ותי צש אופותית ממימופיר

 ת. התקנו  וס לפיבחברה ולפר  ןו אחרה

פורשי בענ  ןדי   פסק הד  6.7.2107ביום    -  ה"לצ  יין  בית  הפסק  כי 13954-09-15)י  אזורין  המשולמים תשלומ  (  ים 
 . חו י ביטחייבים בדמ שלהם ת הפרישה לך חופשמהב  עבלמשרתי ק

 בעניין ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה שפט העליוןמדין בבית הק פס

  ין פסק ד ול בטיפ מי  דמי חבר וד  ו בנושאן את דעת נת זרחיים  ערעורים אט לשפכבית מתו  בשביון  ט העלשפמה  תיב
  (.15.12.2016מיום   3844/15 )ע"א ת כלליתי בריאורותנגד שי"ש פתח תקוה  פ

 ה דמי הטיפולבי החבר עד גואת דמ או    צועימי הטיפול המקות את דלראש  י  ר הייתה אם השאלה במוקד הערעו
ר  ק מחישוב השככחלת,  וההסתדר  ותיה שללמוסד בדיה  ין עו בג שמשלמת חברה  (  ארגון"י ה "דמלן:  ועי )להצקמה

 ובמס מעסיקים.ברה במס שכר  יבת החומח  גינםשבכנסת העבודה וה

קוהד  בפסק המשפט  עבין  כהי  לפקודה  (2)2  יףסע  שתכלית  העליון  בית  כללי  באופן  ה א  הכנסה  לנישום י   נובעת 
 דה. בוע  הכנסתהיא   –אלה חסים י  שום קיומם שלמ למת לומשתק ומעסיעובד ו  יסחי  כתוצאה מקיום

ק ה ב  ובעעוד  עיועלית המשפט  הסעיף  כי  פין  כוללונשו ל  ל  הנהכנסבהגדרת    ,  טובת  כל  עבודה  מן    ההמגיע אה  ת 
 ג.הם, למעט המפורט בחרי ביניודה בהעסי חלק מיחהמעסיק לעובד כ

רים המועבהנאה  טובת  ו  ה כל תשלום אפית, על  יתיתכלדרך  לפקודה ב  (2)2עיף  חריג לסה רש את  יש לפ  "כאמור
לעובד  עסימהמ מכחלק  העבק  נכנסיםב   דהויחסי  שבגדרי  יניהם  הה  למעהע  נסתכל  הבאים בודה,  תשלומים  ט 

 כלית של החוק". תה תל אושב צם,רוש מצמאשר לו יש לתת פי ,גהחרי דריבג

ן בד אי ל לעובפוע יע הכסף אינו מגש העובדה ר. השכמן   תי נפרדלב לק הארגון הם ח יין קבע כי דמנשטירובי  השופט
 שם העובד לצורך מתןוב  בור העובדות בעדרסתהלשולם  ו, שכן הכסף  כר משלו כחלק    ולםא שהכסף לה כי  פירוש

 פים. הכס עברתהל  ור"רק "צינ ובד. המעסיק משמש עלירות  הש
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הת את  לראות  האאין  הוצשלומים  כהחזר  המעסיא לה  מן  לולכן  ד  בועל   קות  מתם  ראו יש  הכנסת  הגכחלק  דרת 
 שלאו.  ביןה ואבד כהוצרים לעום מותין שהדה, ב בוהע

ל זה  ותהפרשנ אמורה,  השאת  ל בינשרו  ופטדעת  העובדים  היטיבטיין,  עם  כלכאורה  בגובה א שיוון  ,  פגיעה  ין 
 דה. ( לפקו2)2  יףעבודה לפי סעההגדרת הכנסת  הנגזרים מגמולי הביטוח הלאומי ובת ממס  תרופטופרשות ההה

אהד מפסק    מר,כלו כי  עולה  הקט להתי  יןין  הכ ר  העב נת  לענ נסת  הביטוחישין  יודה  דמי  לפגוע כ  ח, וב  לא  די 
 ד. ת מגובה הכנסת העובהנגזרולאומי יטוח ה בת המלאובג

 שכיריםשל  ת אוי הוצלניכובקשר ח הלאומי יטובהעמדת 

  את עמדתו   1.1.2017ום  בי  ומיהלא  הביטוח  םסר פ  ,2016מדצמבר    המשפט העליון ן של בית  בהסתמך על פסק הדי
 כירים.  ות של שהוצא ניכויקשר לב

 טוח הלאומי: ביה תוך החוזר של ן מלהל

ככל כי    מכאן   ה.קוד( לפ2)2ר נקבעת על פי סעיף  ד שכיעובהלאומי, הכנסתו של  לחוק הביטוח    344ף  עילס בהתאם  
לפ בהוצאה  סעיף  שמדובר  )סעי  17י  מפנ  ףלפקודה  לא  לע  יאשאין ההרי  ,  חוק(ל  344ף  יע סה  אליו  ין  נירלוונטית 

 אומי. הל  טוחיחוק הב לעניין הכנסהשוב ה חי

לפ2)2סעיף   כולל (  ש  קודה  תשלו  הכנסת  בהגדרת   נכלל  נו איחריג  "למעט  לעובד  כאמו  מיםעבודה:  המותרים  ר 
 צאה". כהו

הנותש   ושהפיר הא ן  לחריג  הלאומי  בסעיףביטוח  לפקודה2)2  מור  שהחריג    (  על  דענוהוא,   לאש  ירהשכ  להקל 
ת ורשכ מרות מהתן ישיות אונכ ל   ניכוי, ויוכלו בת ל ות המותרת הוצאולנכו   ה כדיהכנס  מסהגיש דוחות לל  יצטרך

 המעסיק.  צעותבאמ

ששולמו מש ה  כרודמי החבר  ידי המעסיק של  )על  בוינכ"צהמשמש    עובד  אין הר"  לבין הארגון(,  בגדר  עובד  ינם 
 תו. משכור כוי מת בני רול פי שהן מותע ודה אףעבת  נסכהכ יחויבו  ןכלו המעסיק לעובדמהחזר הוצאות 

ת ש א פסק הדין כי יש לפרשכן נקבע ב  ו, דתלעמס  סילעיל כבפט העליון ש משה  ת ין של ביהד   פסקמביא את  זר  החו
עובד כחלק  לרים מהמעסיק  נאה המועב ה כל תשלום או טובת הל פי ת, ע ייתתכלה בדרך  ( לפקוד2) 2יג לסעיף  החר

 שר לו יש לתת , אריגחבגדר ה  ם הבאיםשלומימעט תדה, לבושל הכנסת הע  רה ים בגדנס נכ ם  יניההעבודה ב  י חסמי
 .  החוק  ית שלכלת  אותהשל וש מצמצם, בירפ

ובד, מהכנסת העבודה של הע   כחלקותם  אלריש  חריג, ו , כי הם אינם בגדר ההמשפטית  ן דמי הארגון קבע ביילענ
 . שלאו ובין  האצהויכוי לעובד כנשהם מותרים ב בין 

 עובד:  רת שלמשכו ושבודק תללאומי שוח הד הביטשל עוב דרכי הטיפול את מפרט וזרחה
וטו,  סיק( שולמו משכר הבר ק המעוחלהביטוח )חלק העובד  י  דמיבדוק כי  ויים  יכהנ מבקר    -ביקורת ניכויים   .1

 ת. וצאווי הכ ניני לפ
ב  .2 מ  -ורת  יטוח במשכבקשות להחזר דמי  ידעפקיד  ניכבוח  ביטדמי    להחזר  ת וקשחה בסיקים  י הוצאות  ו גין 

 . ואקטיבייםר ר רטחב דמי

החזר דמי ביטוח  ל  קשותידחה ב  מעסיקיםד  קיפ  -ה  הכנסשת דוח למס  הג  קבותוח בעי ביטר דמלהחז  בקשות .3
 נסה.כה למסשהגיש  ההוצאות לשכיר בדוח התרת בותבעק

 ל"ד( דה )חלי פשתובתקופת חו ת(תשלום )חל" תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא

)או בחל"ד ללא   אמל   י אחדדרלנש קת חודלפחוסיק  ת המעבהסכמ   ת"ל בח  יםשנמצאועובדת שכירה    כירד שעוב
לז זו  ,דה(לי  דמיכאות  מעס  יםעובד   םאינ  ובתקופה  אחר  אצל  נהוג לר  אמו  מעסיק ה,  יםעצמאי  יםעובד כ   ואיק 

 :ביטוח( שלום דמית בדבר ת)הוראות מיוחדו י ח הלאומתקנות הביטו ל  6תקנה על פי  כאמור להלן

ע   לש  חודשים(  2)  וניםהראשהחודשיים  מ אחד  בכל   המעהחל"ת  לל  ולשלה  על דווח  סיק  ח  ביטו י  דמם  עובד 
מבוות  טחמבו  כולל  ,םימלייינמ וכולל  לידה,  שפבחו טחות  בחל"ת  ללת  החופשה  הן  ל   א שמגיעיםשמאריכות את 

 .  1954-דתשי"הנשים,   תוק עבודלח 46פר  תיקון מס יפ, לרכהתקופת ההאדמי לידה ל

את   לשלםו  לדווח  מעסיק אמורחר החל"ת, ה זר לעבוד לא וח  פעם שהעובדכי בכל  לאומי הבהיר  המוסד לביטוח  
 ם. חודשי חל"ת מלאי  2במשך המינימום ם תשלו

 )ג( לתקנה: 6להלן נוסח סעיף    . וממנ  יע לעובדיג ש  מכל סכום   ששולם לביטוח הלאומיסכום  אי לנכות  שריק  מעסה
 ור".רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמ סיקהמע"

דמי   נינימליהמ   טוחהביסכום  העובתקופ  .6.57%ל  וכפם  מו יניהמ  משכרר  גזים  הזו   ת ל" בחוהעובדת  ד  בה 
 ק.  של מעסי  ת רגלופשיט  ברהק חיות בפירוה ולענף זכו ד ועבה ב, למעט לענף פגיע לכל ענפי הביטוח  םיוטחמב

 ים עובד ת/ובדום. כאשר הע תשלבחופשה ללא  יםנמצא ת/ , שבהם העובדיים מלאיםאו לחודש מלא לחודש  הנו הכו
 .  בדם העבודה בלעד יו וח ב מי ביטש, ישולמו דבחוד חד ה אם עבודאפילו יו
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 . , על פי מעמדו ועיסוקיועצמוב ביטוחעל המבוטח לשלם דמי  "תלישי של החלדש הש וחמה  החל

הם לפני  אם  כאמור לעיל,  אים בחשבון החודשיים הראשונים של חל"ת,  מוב  לידה דמי  ל  אכשרה  קופתנת תבבחי
 . ידהלע לזכאות לדמי ה ם הקובהיו

חל לראשונה  הדיווח ה  .22בסוג  חל"ת  בד ב ל עוע   126  פסבטו   המעסיק מדווח ואילך    2019החל משנת    -  126ס  טופ
)מספר    126בטופס   מ,  2019עבור שנת  (  3סופי  "ת דים בחלעובעל    22דווח בסוג  ל  יש   -  2020  הטופס לשנתוהחל 

 .126 יפס טו לא בכל שלושתחודש מ במשך

 הלאומי  וחמהביט לקבשהתע ידמ – קורונהשבר הופת מקת

  15.1.2021נדחה ליום  ודשים המלאים  בעד החל"ת בח  613  בטופס  מעסיקהם דמי הביטוח של  יווח ותשלודה .א
ועד   אפריל  בחודשים  מלא  בחל"ת  העובדים  התשלום    .2020  ברבמונ לכל  את  לבטל  מנסה  הלאומי  הביטוח 

 .אוצרמשרד ה  בהסכמה שלם, ת גובה התשלוחית אאו להפ חקיקהן החל"ת בתיקו בתקופת

בדים שהיו בחל"ת בחודש  יווחים על עוומפריד את הדרכה( )אין אוטף וש באופן 102מדווח על טופסי ק המעסי .ב
 נה.מלא בתקופת משבר הקורו

ובדים  רטיסי הע)כדי שכ  בכך   ונייןק שמע לכל מעסי  ל"ת נדחה גם הואחובדים שבפרטי הע   להדיווח הרבעוני ע .ג
יחוייל ששעדיין  סכום  ב  בוא  ישתנה(.וולם  לא  אם  ידוע  יהיה    לא  פרטי    15.1.2021ביום  שנתי  הדיווח  על 

 . 2020במהלך כל שנת  יםמלא יםהעובדים שהיו בחל"ת במשך חודש

 חייב לדווח אי העסקה. כפוי  "תלחל  כל העובדים ק שהוציא אתיסמע .ד

 בות ותשלום הטזכורת לכללי פריסת שכר ת

 יל  י רגשכר החודש

גם אם ,  לשכר רגילדש נחשב  בונוס קבוע מדי חו )  חודש  שנהוג לשלם לעובד מדיהוא השכר  דשי הרגיל  החו  השכר
 .הוא בסכום שונה בכל תשלום(

)כגופי הדיווח  לם, על  הוא משת   דושבע  חר החודשאשללשלמו בחודש  נהוג  ם חודשי לעובד שלותש  :ןשל העובד 
ות, שעות נוספרמיו משולם   בעד החודש שלאחר החודש שבעדו   ר חודשי רגיל של העובדשכל  , נחשב (כדומהפות 

 החודשי.  התשלום

הדין  20.1.2020ם  ובי בית  )ב"ל    קיבל  לעבודה  של  (  5821-05-19האזורי  תביעתו  פרלאת  בנ  עמית  בות סיוקבע, 
תק  לע  כי   ,המקרה אצל נפי  העבודה  בגהמעסיק  ון  תשלום  נו   ןי :  בגסשעות  ניכוי  חל"ת  פות,   הוצאותוהחזר  ין 

שלפני הרבעון    שבוצעו בחודש  עות הנוספות עוקב. לכן, הש באופן קבוע במשכורת של החודש ה  יםהעובד, מבוצע
בשקדם   ודווחו  ושולמו  ברבעוןלפגיעה  שכלול  ה  חודש  נחשלפני  הרכשכ  שבפגיעה,  ש  בחודוטח  המב  לש גיל  רו 
 . טוח(בי  דמי טור מתשלום)תשלום ופ  הלאומי יטוחבה  לתקנות  3תקנה לפי הדיווח 

 שכר )הפרשים(  הפרשי
וכדומה, יש לערוך דוח על העלאה בדרגה הפרשים בגין   פות קודמות,י שכר בעד תקוכשמעסיק משלם לעובד הפרש

 תשלום נוסף(.  ם )הפרשי שכר אינםהפרשי

)תאלה   חיטוהב   תתקנו  פיעל   וומי  דמי  שלום  מתשלום  ייח  ,1995-נ"הש תה  ביטוח(,פטור  לשכר ההפרשים  ו שבו 
 ה.  יל של העובד וייזקפו על כל אחד מהחודשים, בהתאמשי הרגהחוד

ותן  א מום שהיו נהוגים בשבגינה שולמו ההפרשים, לפי שיעורי דמי הביטוח והמקסיפה  ותק יתייחס ל  לכן, הדוח 
 התקופות.  

ולתקר   בשיעורבת  ייהחבהכנסה  יטוח, לשינויים  דמי הב   בשיעורי  םיי ינולש  לבשים  ל  יש בדמי   ה החייבתמופחת 
 באותה התקופה. ביטוח 

 תשלום נוסף
כאשר השכר ברוטו כולל   פרשי שכר.ל, למעט ההחודשי הרגי  רנוסף על השכשניתן לעובד   "תשלום נוסף" הוא שכר 

 מיםול תשך כל ה"ביא בחשבון את ס, יש להם ביגודגו   הבראי הגם דמ  ן:תשלום נוסף", כגו" ותר מרכיב אחד של  י
 דש. ים" באותו חוהנוספ

נו נחשביםל"תשלום  דמי  סף"  ביגוד,  הבאים:  השכר  רכיבי  היתר,  בין  משכורת,  בונו13"  הבראה,  מענק ס",   ,
  , והללים  מהרכיבד  ם מס בעבור כל אחוומה, לרבות כל גיל ות ברווחי מעסיק, מענק יובל, ביטוח רכב וכדהשתתפ

תו כל  תק כן  לשלום  נהוג  שלא  מדופתי  )שלמעט    דש,וח י  שלמו  שכר  כאמהפרשי  יש  אותם  אחד לייחס  ור  לכל 
 מהחודשים שבגינם שולמו(. 
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נוסף  החודשי הרגיל, עליו לערוך דוח על תשלום    רוו נוסף על שכהו תשלום כלשלעובד בונוס אכשמעסיק משלם  
 וח(.  דמי ביט  םו ל מתשור ום ופטשל הביטוח הלאומי )ת בהתאם לתקנות

וו של ע ביעתאת ת  (1392-05-17אזורי לעבודה )ב"ל  ה  ןדיבית ה  דחה  5.8.2018  וםבי פריסה   קבע כימוס מלניקוב 
 דה. לת נכות מעבוגמהבסיס לניין חישוב לע  םרלוונטית ג חייב בפריסה(ה סף )ום נותשלשל 

 כרבעניין פריסת ש צעהפעולות שיש לב
ממשכורת .1 יונ ח  החל  השכ  להשוות  שי  2014י  ודש  המינאת  משכר  לרבע  הנוסף  חוםו ימ ר  פי  על  הביטוח  .  זר 

  .ע משכר המינימום החודשי הכוונה לרב  1455לאומי מס' ה

מחוד        ינואר  החל  המינימו  2017ש  ל ש  5,000הוא    םשכר  הוא  "ח  ממנו  ורבע  מחו  ש"ח.  1,250חודש   דשהחל 
 ש"ח.  1,325א ממנו הו בע ורש ודש"ח לח  5,300המינימום הוא   שכר 2017דצמבר 

ולהשוות את    עובד בחודש המסויםשל הגיל  החודשי הר  וק מהו השכריש לבד  2014  איעד משכורת חודש מ
הנוסף להשכ א  ן השכר החודשימ   25%-ר  של  )הכ ו הרגיל  הנוספות  ולל  תו החודש  את הפרמיות, השעות  גם 

 וכדומה(. 

  ש לנהוג כדלקמן:בתשלום נוסף י .2

הו  יאזכר המינימום של העובד,  מרבע משף נמוך  סנוה  וםשלאם הת 2.1 . התשלום  ראות הפריסהלא חלות 
 בחודש התשלום. גינו דמי ביטוח ומשולמים ב  ורף לשכר החודשי הרגיל,מצ  וסףהנ

ת הפריסה  אזי חלות הוראו  ו,לה על רבע משכר המינימום של העובד או שווה לום הנוסף עולאם התש 2.2
 הלן. ל ותהמפורט 

 פריסה: הת  אוורה .3

שהע 3.1 לאחר  ששולם  נוסף  לפ  דובתשלום  שנה  ברציפותעבד  המעסיק  חות  בוכחהנ   אצל  לחלק  יש  .  12-י, 
מצורפת   הבילצורהמנה  דמי  תשלום  הב ך  וקביעת  לגמלה,  טוח  העובד  שלסיס  של  הרגיל  החודשי  כרו 

 . חודשים שקדמו לוה  11-ובכל אחד מ ף בחודש שבו חולק התשלום הנוס

לעובוששף  וסנ   תשלום 3.2 עלם  שלא  הקלנד  השנה  חודשי  בכל  א תידרבד  שכוללת  שבו ,  החודש  שולם    ת 
ההתשלו ונוסם  שלפניו,  11-ף  שבהיש    החודשים  החודשים  במספר  בלחלק  העובד  עבד    12מהלך  ם 

שי הרגיל של  ורפת לשכרו החודמצש שבו שולם התשלום הנוסף. המנה  וכולל החוד  שים הללו, עדדהחו
 הללו.   יםדשחומה חד כל אב בדהעו

 .  העובד עבד ובש יום עבודה בחודש נחשב לחודש 3.3

 נוסף   תשלוםש של רפה
הלאומי,  י  לפ הביטוח  שלעמדת  נוסף    הפרש  להחזיר  תשלום  יישויש  כלצורך  הפריסה  ם  שולם לללי  שבו  חודש 

 התשלום הנוסף במקור.  

 לעובד הפרשים בשלט שילם  ס גואו ש  ודת ח שכורבמו  כורת חודש יולי," במש13"משכורת  ם  לדוגמה: המעסיק שיל
 סט.   דש אוגוולא לחוש יולי ההפרש לחוד ש לייחס אתי זהקרה טעות. במ

המק למועד  ב הייחוס  מחדש  חישוב  משמעו  )עלורי  יולי  הדוגמה(  חודש  ח  ,פי  עריכה  ההש תוך  של  וואה, וזרת 
 . שלעיל נותלתק  5וראת תקנה ה  והפעלת כללי הפריסה על פי

עלת  ההוראו לרבות  העילות   גיסול  כ   חלות  נוסף,  בתשלום  הסכי ועט   לשינויים  ו/או  קיבוציי ות  ם מים 
 . רואקטיבייםרט

 חודש מלא  לא עבד במשךסף כאשר עובד ות שכר ופריסת תשלום נוחובת תשלום דמי ביטוח על הטב
  הן שבות  תקופל  כר ל תשלום הטבות שפן אחיד במקרה ש או למוסד לביטוח לאומי התברר שהמעסיקים לא נהגו ב

חודש מלא,   בד במשךבד לא עבהן העוולתקופות ש  דמי לידה,  :ןגו ר, כחליפות שכזכאים לגמלאות מ  דים היובעוה
 ללא תשלום )חל"ת(.  כגון: חופשה

נוסף יש לחלק    וםהוראות כדלקמן: ככלל, תשל   2009האמורות נקבעו בשנת    ופות קשכר נוסף בתבונוסים ו  יין לענ
חוד  12-ל העובד,  אחורה    ם שיחוד  11-ו  שלוםהתש  חודשים,  עבד  נקבעשבהם  להוצי  ת וראבהו  אולם  א  שיש 

 טבת שכר או גמלה. ד לא עבד, גם אם קיבל ההם העובלאים שבודשים ממהספירה ח

ר בתקופת שכהמפרט את אופן הדיווח בעבור הטבות    1458אומי חוזר  טוח ליד לבסם המוספר  29.06.2015ביום  
 (. 2015 דיווח בחודש יולי )מועד  ך ילוא  2015י יונ  רתכו חל"ת, בתוקף ממשחל"ד ו 
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 פשת לידה  וחבת מבוטח
להן    ה ללא שמגיעיםבהרה בעניין מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכות את החופש ה  סם טוח לאומי פרהמוסד לבי

 .  1954-תשי"דלחוק עבודת נשים, ה 46רכה, לפי תיקון מספר  ה לתקופת ההאיד דמי ל

המעס מבו  בגין אלה  ד  יקטחות  ש  וחטיב  מימשלם  תש במעמד  ללא  חופשה  מל  החל  ולכן  השלישי דוהח לום,  ש 
 וטלת על המבוטחת כפי שהוסבר לעיל. מ ום"ת חובת התשלמלא של החלה

ל חל"ת, אף שהמבוטחת נמצאת עדיין  ידה כאות לחופשת הל חס הוא ההתיי  הביטוח הלאומי החידוש בהבהרה של  
 ח הלאומי.  ל"ת לעניין הביטו ובדת בחע ה ב יםוא ר -ה ידל  לא משתלמים לה דמיפשת לידה. כיוון שבחו

ר יתה בו העסקה, ולכן המעסיק לא ישלם את המינימום בעבו הי א חודש מלא של הוא בעבור של המעסיק םושלהת
שבו המ עדיי חודש  לין  בוטחת  דמי  ישולם המימקבלת  לא  כן  כמו  העוקב.  שבו  דה, אלא מהחודש  בחודש  נימום 

 .לע פוימי עבודתה ב   עסיק בעבורה בגיןישלם המ זה שודח  בגין כןש זרה העובדת לעבוד,ח

 )כולל במשבר הקורונה(  1458, לפי חוזר  בחל"ד  טבות שכר בחל"ת אוה
)כמו: שווי טלפון, שווי  ופת שהותו  קת לעובד מידי חודש גם בת ככלל, הטבות שכר המשולמו בחל"ת או בחל"ד 

טוח בימי ודמי  אול  דמי ביטוחיכוי ובתשלום  ות בניב יך חכ יה ולפעבוד   בגדר הכנסות  ומה(, הן רכב, שווי עיתון וכד
 .  בריאות

מ בבדהחוזר  מיל  חל"ד.  בתקופת  ששולמו  הטבות  לבין  חל"ת  בתקופת  ששולמו  הטבות  עיקרי  ין  להלן  פורטים 
 ים הטכניים מצויים בחוזר(:ת )כל הפרטוההורא 

 י[ לאומה חו)א( לחוק הביט351הטבות שכר בתקופת חל"ד ]לפי סעיף  .1
בעבורה דמי ביטוח    ולמויש ה וינוכו ועבורו שולמ שבך לחודש  וישתוד מיוחד,  בק  102בטופס  דווח  ת  ה ההטב

 לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם.

ה דמי  מהעובניכוי  ש ביטוח  לפי  יתבצע  הניד  ליעורי  ובהתאם  העובד  לסוג  הנהוגים  ומלא(  )מופחת  סוג  כוי 
 משני.  עיקרי או -המעסיק  

 ף. סת שכר נוסלעניין פריה דשי עבוד חוכ )מלאים( אינם נחשבים "דשי חלוד חן, ש ומצייש גידמהחוזר 

 הטבות שכר בתקופת חל"ת  .2
החופשה(, משולמת  ראשון של  )החל מהחודש ה  בהילום ההט, כולל גהטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת

העובד    תו שליאציעד  למוקדם  ש  ה דחס לחודש העבוה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן תיולו למעש
 לחל"ת. 

ל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד  ת הח בתקופ  ולמו לעובדההטבות שש  ללאת כיחס  לי  קעל המעסי
 יו כללי הפריסה.  יחולו לגב דר שכר נוסף ו גטבות הוא ביציאתו לחל"ת. סכום הה

חודש  מידי  ל  ביד ק עובה והמשנ  ופת חל"ת חרגהכתשלום נוסף. מקרים שבהם תק  102ההטבה תדווח בטופס  
 י. הראשהמשרד ים לבדיקת רו כחריגעביוחודשים,  12 גם לאחרהטבות שכר 

של   ים המלאיםחודשים הראשונהאחד משני   דמי ביטוח כבעבר )כלומר, בכל משולמיםבעבור תקופת החל"ת 
לדו  המעסיק  על  המעהחל"ת  מינימליים.  ביטוח  דמי  ולשלם  העובד  על  לנכו וח  רשאי  זסכ  תסיק  מום  כל  ה 

 בודה(. דש עשב כחוד בחודש נחם עבודה אחיובתקנות. ט רוכול כמפ ע לעובד ממנו, השיגי  וםכס

בו יצא  ם לחודש של"ת בחודש שקדחד בתקופת ה למען הסר ספק מודגש בחוזר כי סך ההטבות ששולמו לעוב
 להוראות החוק.שב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם העובד לחל"ת, ייח

הקורו  שיבות ח  המשנ   קיבלזר  החו משבר  בשלבזמן  המובטלמוכ  נה  ביוזמת  יםת  לחל"ת  ק  המעסי   שהוצאו 
 אבטלה. ומקבלים דמי 

 ה בר הקורונלעניין מש לאומיביטוח בהרות מאת המוסד לה

  , החל"ת, אינם משכורת  חודשים מלאים שלבלמים  , המשו ולל הגילום שלהםככר נוסף  הטבות שכר וש .א
לוי לש  אותם  העבודחודייחס  האש  שור חה  החל"תלפ ן  הזאת,    .ני  פי  הליהנ על  בשגרגילים  )חוזר  ם  רה 

 . קורונהבשל משבר ה שמסר הביטוח הלאומי  בהרות נוספותהו  (2015משנת  1458לאומי  הביטוח ה

  תקופת החל"ת, יש לפרוסשכר נוסף המשולם לאחר  ,  פריסת שכר  וח הלאומי בענייןפי תקנות הביטעל   .ב
הפריסה תקנות  אחד  עבד  עובדה  ם השב  בחודשיםק  ר  לפי  עבודה  יום  החודלל ו  , אפילו  שב א  הם  שים 

 .לאחודש מך  במש "תהיה בחלובד הע

  גם אמנם  רלוונטי    1458חוזר  כי  הובהר    טלה,מי אבזכאות לד  קבלת משכורת בזמן חל"ת שוללתכיוון ש .ג
בחלל שנמצא  הקורונה מי  משבר  בזמן  המעסיק  ביוזמת  דומק  "ת  אבטלהבל  הביט   ,מי  הלאומאך    י וח 
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בזמן זכאות    האלבות  ל הטשי דמי אבטלה בשרע הפבותלניתן יהיה    יקה, כך שלאשנות את החק ל  מתכנן
 . לדמי אבטלה בחל"ת

חל"ת  ל  תקופה ש שהיו ב  שכר ושכר נוסףלה בשל הטבות  דמי אבטי  רשהפלתבוע    איןלאור האמור לעיל,  
   .חל"תשהעובד קיבל משכורת בזמן ה תעלה הטענהכדי שלא במשבר הקורונה,  כפוי

ולאחר שכבר הוחלט    העבודה לחלוטין )פוטר או התפטר(מובטל שמקבל תשלומים לאחר שנותקו יחסי   .ד
העבודה כמו הפרשי שכר,    ם לתקופתשייכימים  תשלו וה  ,להבטהבסיס לתשלום דמי האבתביעה ונקבע  

וכדומהבונו עמלה  פקיד  עליו    –  ס,  את  לקביעת  כ  אבטלהתביעות  ליידע  הבסיס  את  שיעדכן  דמי  די 
ועקב  אבה כדי  תוך  ששולמו  תשלומים  חניתוטלה.  או  פיצויים  כמו  עבודה,  יחסי  הסתגלות,  ק  ודשי 

 דמי האבטלה.  שלהחישוב סיס  רלוונטיים לבאינם  –שפטורים מתשלום דמי ביטוח 

שצמצם   .ה עובדת  משרמעסיק  של  שכר  בהיריון  ה  הקטין  בהיריון  או  עובדת  הקורונה,  של  משבר  בשל 
 חשב בכך ויחשב את דמי הלידה בהתאם לשכר הרגיל, כדי שדמי הלידה לא ייפגעו. הביטוח הלאומי ית

עבודה  חוד .ו לחודשי  נחשבים  לידה  דמי  שולמו  שבהם  אבטבחינת  בשים  לדמי  אכשרה  גם  ו   לה תקופת 
שבו כחודשי עבודה  יח   (ראשונים מלאים של הארכת החל"דחודשיים ראשונים של חל"ת )כולל חודשיים  

 ה. לבחינת תקופת אכשר

 בשל תשלום נוסף או הפרשי שכר גמלה פרשי ה
שכר בשל דים הפרשי  לעוב  ששילםו  א ק יחסי העבודה(,  כר )גם אחרי ניתות שסנוס שחייב בפרימעסיק ששילם בו 

 לדוגמה: ובד ) ור העשהוא קיבל בעב   השלמה לגמלאות   קבלטוח לאומי וללפנות למוסד לביחייב    ת,ודמותקופות ק
 יפות שכר שהעובדד לביטוח לאומי כדי לקבל השלמה לגמלאות מחל ד למוסת את העובואים(, ולהפנותגמולי מיל 

 .נוס()בדרך כלל שנה מיום מתן הבו יהויגבלת השמיש לשים לב לדה. בל, כגון: דמי ליקי

לעוב ששולמו  נוסף  שכר  או  שכר  הפרשי  על  חל  אינו  לעיל  אבטלההאמור  דמי  שקיבל  בחל"ת  משבר  בז  ד  מן 
 . גדלת הבסיס לדמי האבטלהרך הולצ הקורונה,

ובדים הודיע לעיקים בעקבות ביקורת ניכויים שיש להמוסד לביטוח לאומי מזכיר למעסח מבקר המדינה,  פי דו ל
 ביקורת הניכויים ב תומשכוריפו ל שהוס  פי חוק הודעה לעובד(, לדוגמה, לעובדה )על  פרשי גמלעל זכאותם לתבוע ה

   .וימיםם מסמלה בתנאירשי גשלם הפשווי רכב, ומ

 על משכורתק ל מעסיצאה מאי דיווח שה כתוי גמלפרשה
א  לק שיס ממעת  השבת גמלאוכותו לתבוע  ז  ומי את ר למוסד לביטוח לאיזכדינה הבקר הממ  יל,אמור לע קשר להב

 (.  וח הלאומיחוק הביטל  369יף סע י עובדו )לפבעד טוח י בישילם דמ  וח או לאדיו

דין   חיורפבפסק  לבי  'נ  ןאל  )ב"ל  לאוטוח  המוסד  א  יל( הגד24.12.2015מיום    57285-07-13מי    ת בסיס בית הדין 
לביטוח    למוסד   ווחי דלא  ק  וון שהמעסיבעבודה, כי  נהין תאולמו למבוטח גמלאות בגפיו שו נתי שלש  השכר הרבע

   ח.של המבוט מיתיו האשכר לאומי על

טוח לאומי ד לבילמוס  ד ג' ישלםי צבע כ הדין קעה ובית  ' לתבי ג  כצד  מי הוסיף את המעסיקיטוח לאוהמוסד לב
הש דמאת  לשכרי  למת  הסכוהמתוק   הביטוח  ואת  העתימי ן  אם  לביטוחדיים  המוסד  נדרש  שלם ל  לאומי   שר 

 ן.  קוהמתו בהתאם לשכרלמבוטח 

 לות מעמ  רכב גםשכר מוכאשר ה ות שכר מחליפ ם גמלאותלתשלו הבסיס

עמלותכאש כולל  עבודה  לבח ,  ר שכר  או  בונוהן    לותאם העמון מראש  יש  ברג   שכרס    עיקר יל. הבעיה מתעוררת 
 .  חודשים 12-ל לי הפריסה י כלס לפ, שהרי בונוס נפרבודהיעה בעדמי פגאו  ת דמי לידהקביעשוב הבסיס ל בחי

דין ה  הלידה, פנו יולדות לביתב דמי  שוה לצורך חיתקנות הפריס  יפלות ל ורס עמומי פלא  טוח לבימוסד  הוון שיכ
 ן:די  סקינה בשני פנדועיל מורה לסוגיה האוה

 .  20.06.2011ום ארצי לעבודה בי הדין הבבית  (129-10"ל רידמן )עבפקרן  לאומי נגד  יטוחד לבבפסק דין המוס .1

 . 4.5.2011ום בי  רצי לעבודהבבית הדין הא (543-09עב"ל לאומי ) לביטוחמוסד  הנגד   ת ינלובפסק דין פ .2

ביטוח גם   דמי  נוכו שולמו על פי הצלחה ו ת שמלוורת ועל עמשכעל    ן התבססהות בפסקי הדי בד משכורתן של העו
 נוסף.  םלוס לעמלות כתשדה והתייחי לילדמ ר בתביעת העובדותהכי לאומי לביטוחוסד העמלות. המגין ב

תה בתשלום ראורי לעבודה כי המעסיקה ן האזית הדיקביעת ברצי את דין האבית ה ן אישררן פרידמה של קניינעב
חלק  העובדתרה  משכ  העמלות  קשל  וק  יבל,  העובדת  תביעת  כאת  מש בע  העמלות  י  הרגיחלק  היו  שלמשכרה    ל 

 ה. ללא פריס  ידה,י הלל אותן בחישוב דמלכלות, יש העובד
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הדין הארצי קיבל   לאומי. בית  לביטוח  דאת עמדת המוסהצדיק  אזורי  ת הדין החר שביון לאדנית נול פל  ערעורה ש
 לא פריסה.  חת ל מבוטק משכרה החודשי של החל רה,בנסיבות המק ני",ור וראה "במענק הרבעורע את הע

חישושדר  הדגיש  הדיןבית   אחך  להפלייתע  רתב  להביא  לרלולה  שן  עובדות  עה  של  את  ש  ןכרהמקבלות   לבדרך 
 ת. עמלו

אות  ( וקבע כי אין לר51804-11-17בן גיגי שלו )ב"ל  ה של איילת  תביעת   ת אזורי  ין האהד   ביתדחה    29.7.2019  םובי
ה המענקים  הונירבע את  לפני  לה  ששולמו  לאותכשכ  לידהים  רגיל  הרר  בנסיו  בוצהמיוחד בות  בעון.  עה  ות 

 ת. הקודמ השנה לש צעחדת, לפי ממובצורה מיויים בעונתחשבות במענקים רה

 שרה נעמי בלס   עתה שלביאת תבאופן חלקי  (  59551-05-18)ב"ל  לעבודה  האזורי    ת הדיןבייבל  ק   23.6.2020ביום  
  יל ולא כ"תשלוםכשכר רג  ,לות שקיבלה טרם הלידה מהעמב דמי הלידה יש לראות בחלק  כי לעניין תחשי  וקבע

בפר שמתחייב  שזאת  יסה.נוסף"  כיוון  דמ,  חישוב  קבי  בעת  המוסהלידה  לאומי  ע  לביטוח  עמלות  ד   3-בכי 
 ים.חודש  12-ל  אחורנית וספרולכן יש ל ,תשלום נוסף"יחושבו כ"  ההלידני שלפ יםהחודש

 
פרויקטים, אף אם הלקוח מהקדמת תשלומי עמלות עבור    ובעלקו נ תשלום הבונוס בחלמסקנה כי    ית הדין מגיעב

 הבתלושי העבר של   נמצאו תדיר  גודל כזה  בסדרעמלות  שכן    ,ילרגכשכר    חשבויי   אחרותות  עמל,  עדםשילם ב  טרם
ן מורה לביטוח הלאומי להתעלם מהן הדי . אותן ביתמצב האמיתיה שקפות אתי אינן מסתבר כשה  גם עמלותהיו ו
 ליל. כ

ולא   ה שקדמה לחל"ד( גין עבוד ד בכולל הפרשים בחודשי החל")  רגיל שכר    גדר ב  ן לכשעצמן הכי עמלות  העקרון  
 הלכת פלונית נ. המל"ל.  בר בנקבע כסף, ם נולותש

 
נוספות, בל עמלות  לקה  היתה אמורהמבוטחת  נם  גי ספים מלקוחות, ובלים נועו תקבו הגי  ת הלידהבתקופת חופש

לו  קבל תחשיב  מ  הדין  בית  –הלידה    דמית  ם לצורך הגדלובעקבותיהם להגיש תביעת הפרשי ות  ל עמל עשנמסר 
  לצורך חישוב , לרגי כשכרסכומן )ולא כתשלום נוסף( את כל  כליל לה ומי לא ביטוחל וסדומורה למ ת עתידיות צפויו
 ידה.  ל הדמי 

 

 מי וביטוח הלאין הלעני במסעדות  תרויי הש ולשרשרת עובד  ריםלמלצ(  פשר )טית

ונתן החלטה תקדימית בעניין י פסנ שת הדין הארצי בדן בי  26.3.2018ם  ביו סעדות, בבתי קפה התשר במ  קי דין 
 אד.ע. יבו ,  44405-10-15  י הצוק בע"מוגל   ימרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומ ואילך )ע  1.1.2019  חלה מיום, שוכד'

   (.28480-02-16דה ע"ע  וב אלי ' יחל מסעדנות בע"מ נניהוו

 העסק.  הוולונטריות ואופן הרישום בספרי   מבחן  םלפיהן היה קיי דועותות יה הלכ משנ ין הד קפס

ת ן חקיקה. ביאי   דווח הלאומי ומשפט העבודה, כל ע יטין הבינ על  שות הןלכות החדשההית הדין הארצי מדגיש  ב
  ין משפט י נסק לע עית הששייכת לבר הוא הכנסה  שתשה  שלו   המע"מ, אך הקביעהמס וה  יאינו מתערב בדינ  הדין
מס   של  מוסף, על ניכוי במקורמס ערך  בחבות  יא בעלת משמעות עקיפה גם על  מי הו דיני הביטוח הלא ודה והעב
על  נסהכ עלספרי  לוה ינ ה,  וגם  הגב  ם  )כמו  נוספים  השחוקים  הבתקו(.  במזומן  שוימ לת  הקורונה  פת  ה כמ סיש 

 ובברים.ניין המענקים במסעדות ם לע בעניין שיעור הטיפי

כה על  יש השל,  תם בשל משבר הקורונהשהופסקה עבוד  מלצר וכל עובדי שרשרת השירותה  לגובה המשכורת של
 . יםבלם אלה מקבדיטלה שעודמי האב

 בית הדין הארצי קבע כדלקמן:

בת  .1 לראות  הכ "יש  הששר  והלבי  כתיינסה  העסק  מששירוה  שרשרת  יבדוע  לשכנסתם  ת  אעבודר  כת  צל  ה 
בודה".  הער משפט  ישווהן במהן במישור דיני הביטוח הלאומי  ניים,  שרות להפריד בין השהמעסיק, מבלי אפ

שמכ מ  הדין  פסקאן,  לעניין  הלכות  ק והביטובודה  עה  שפטקובע  ואינו  הלאומי  ל ח  הלכות  המס  עובע  ניין 
 תי קפה. ובבדות  סעמים בעסיקהמות של לנה תהה  לה על כ , יש השפע יםרבהד  עאך מטבע"מ, והמ

  –  קבלי התשרמ  מכנה אתין  בית הד שרת השירות ולא רק למלצר ולכן  י הלקוח לכל שרכיום על יד התשר ניתן   .2
 השירות.   תשרשר בדיעו

 א. המסעדה או של דה, בין אם התשר נרשם בספריושכר עבחשב כי ת תשרכל הכנסה מ .3

הו ל .4 שבתשלוםי רטונלוגבי  ק  ות  תשלהדין    תבי  ובעהתשר  התכי  שעול   אהו  שרום  היטב  מושרש  כדי  נוהג  ה 
 וח. הלקוב של ת ולא כפעולה שמקורה ברצונו הט חייבנורמה משפטית מ 

ולכן כספי התשר הם הכנסת    הרגילהודתם  בע  גרתבמסנותנים ללקוח הוא  ירות  הש   בדי שרשרתת שעורוהשי .5
גם  ירות למלציש  םולשמהתשר    גם אםדה מהמעסיק,  ועב שת  פורשה מרידללא  קוח  הלמרצון    לםו ש  םאר, 

ם לא  א עדה, גםהמסקופת  שלום נפרד מהחשבון ולא עבר דרך מצעי תקוח, גם אם שולם באבחשבון שהוגש לל
 או ביומן השירות. מסעדה פרי הס ב רשםר למעסיק וגם אם לא נמהמלצית  ר פיזהועב
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  להמחדת  רירב  ן,כדי  ך אחרתרבד  או  דה,העבועל תנאי  בד  ועלה  דעפס הות בטוה מפורשת אחריבהיעדר התנ .6
  ירות.הש שרשרת  ם תשלום שכר עבודה בלבד לעובדיר לש עשות שימוש בכספי התשהיא כי מעסיק רשאי ל

כספי התשר לתשלומי החובה  תמש בשאי להשר  ינו יק אשקובע אחרת, המעסבודה  ם עבהיעדר הסכמר,  לוכ
מלוא השכר    יןר בג ביהעש לה יאל  הן. אתבב  יי ח  ואות שהסוציאלי   יותוכזל  אונסיה  ות לפ, לחלקו בהפרששלו

את והכ  שכולל  התשר,  לוכספי  חייב  של  בחובות הרישומיות  ביטוי  חב מצוא  על המ  בהן  הגנפ  עסיק  חוק  ת  י 
 ר.השכ

רה,  ת המחדל האמוריה החורגת מברירות בדבר התנישרת הש די שרבועעם  ק רשאי להגיע להסכמה  המעסי .7
העבודה,  וק, או מהשכר שבהסכם  חפי    עלום  ימינ ר המוך משכמ הנ  עור בשישכר  לעובד    ישלם  א ק לעסיך המא

 רחבה. ולצווי ה  יםקיבוצי מים, להסכורגת כפופה לכל דין, לחוק המגןה הח כגבוה. ההתני 

 . בדות משכר העוהחובה שיש לנכ תשלומי את כל  המנככולל את התשר המעסיק ר ששכמה .8

העובד שכוללת  נסת  הכד  יסולה על  את הגמ   שבחר למי אמו ואטוח לד לביסוהמ  מלה,בג  המזכהבקרות מקרה   .9
י  שילמה דמ  לאת ו/או  כורשר כמשוחה למוסד לביטוח לאומי על התו התשר, גם אם המסעדה לא דיאת כספי  

 כחוק. וח ביט

משפיע  .10 המשכורת  עהגדלת  הגמ   לה  מכל  השכלאות  לידה, חליפות  דמי  כמו  דמי   מיד  ר  דמי  ה,  תאונ  פגיעה, 
 .  ת כמו קצבת נכות כלליתאחרות גמלאו  יא עלוספת הנ ה עהשפים. לוא ולי מי ותגמ הלאבט

  לשקול ור  מי אמביטוח לאול  י המוסדן כית הדיי הביטוח על כספי התשר, קובע בבמקרה שבו לא שולמו דמ  .11
 יפוי. ביעת שיק בתסעמ ל ה אם הוא רשאי לחזור א

מתש  1459/טוחבי  חוזר את עמדתו ב סםפרהמוסד לביטוח לאומי  בענף  "הכנסות  וגם ונדעהמסר  ת  באיגר  ת" 
 הלן מתוך הפרסומים:ל .קסילמע

ה  יםמבהיר והאיגרת  ר  וזהח של  כי  עבודה  הכנסת  היא  מתשר  לפיהעובד  כנסה  לפקו2)2סעיף    ממעסיקו   דה,( 
 הג בכל רכיב אחר של שכר.  נו  אוהשר כפי ש הת נדרש לנהוג בסכום  סיקוהמע

נכל ה ע  שכרדר  בגל  התשר  סוראובודה מכוח  לחוק)א2ף  יעת  ו נימומיר  כש  (  זלכן העם  עסיק  בל מהמלקי  אכובד 
 . כר המינימוםה שלא יפחת מששכר עבוד

נ  1.1.2019אריך  מתל  הח עבוסנכהכב  חשתשר  עובד דה  ת  וכלל  מלצר  שרשרת  של  באופ י  תלות  ללא  ן  השירות 
 . שלומות

מרוקב בתשלקת  המזכה  לביטוחרה  המוסד  גמלה,  את  שחמי  לאומ   ום  להכנסה הבסיס  ב  בהתאם  לגמלה 
 ר. התש כוללת גם את כספי, התתי יהאמ

לחוק   369כנגדו סעיף  יופעל  או לא ידווח כלל,  ן,  במלוא תשר  מכנסות  על הה  לא ידווח   ק סעית הב ים שבהם  רקבמ
 . הלאומי טוחהבי

 בי חוץ( תושת עובדים זרים )העסק

שאר, את  ה  יןביראו כתושב ישראל,  לא    חוק זה ניין  ע ל  כי  2003החל משנת  ע  א לחוק הביטוח הלאומי קוב2סעיף  
 ודה(. ביון עות ריש, לרב4ב/, 3ב/ ,2/ב , 1/ב שראל )אשרות מסוגיבביקור  ורישיון לישיבתשרה מי שבידו א

 
 ים הזרים הדיווח על העובד

 
נעשהדיווח   הזרים  העובדים  לפ על  שיעורה  דמי  י  באמצי  או  לאומי  לביטוח  במוסד  מיוחדים  לביטוח  שכת עות 

 קה"(.  סועהתלשכת : "ןל התעסוקה )לירות הש

   קה תעסודיווח ללשכת ה

בשטחי מושבם  שמקום  זרים  עובדים  )ל מעסיקי  במשק    עובדים   ט מעם  בתעסקמוש  ( תיבזרים  מדינת  חומי  ים 
)ב( לתקנות הביטוח הלאומי )גביית 3נה  ה ]תק קת התעסולשכ   מדור התשלומים שליד  תבאמצעום  ווחיאל, מדישר
 [. 1954-י"ד(, התשביטוחדמי 
 ה. עלאווההש   הבהרה בעניין דמי הביטוח הלאומי והיטל   ירה גוהה   האוכלוסיןפרסמה רשות    2012ביולי    29  ביום

 כוללת  והיתרה  רגל  עבודה, אימהות ופשיטתנפגעי    :יטוחנפי הב כוללת את ע  ומייטוח הלאלב   הייב גפי ההבהרה, ה
 את היטל ההשוואה. 

ה  הביטוח  דמי  שיעורי  הנגביםההשו  והיטל  לאומיסך  העובמה  ואה  בישראלשתלפ דים  המועסקים   ם זהי   ינים 
 שראלים.ובדים יעל  ים עוטין לשיעורי דמי הביטוח הלאומי המוטל ללח
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 לאומי לביטוח  דסומב חודיו
 שונים המפורטים להלן: ונים יי קריטר ה לפעל העסקת עובד זר נעשלאומי ח טובימוסד להדיווח ל

כל המדינות .1 ה5)א()2סעיף    פיל  אשרותלי  בע  מבקשי מקלטו  טיםפלי  ות]לרב  תושבי  לחוק  ראל,  שלי  הכניס( 
 אים.ם הביפי עסב  ןרט להלכמפו  מיוחדות ותהורא, למעט אלה שיש להם [1952-התשי"ב

שטחי .2 שאינתושבי  תום  בית  ישרא  ישבם  במשק  שעובדים  מדוהמע  –ל  ומשו סיק  לאומי  ח  ביטוח  דמי  לם 
 תעסוקה.  שכת ה ולא ללאומי ישירות למוסד לביטוח ל

זרובדע .3 לפי תיקון בחוק  סלמו  יווחהד  -ב"אזור"  מועסקים  ה  םיים  נעשה  לאומי  ה ח  יטובהד לביטוח לאומי 
 . 1.10.2005מיום 

 . ציאלילביטחון סו דינות אמנהממ חוץושבי ת .4

 וציאלי  טחון סמנה לביות אעסקת תושבי חוץ ממדינה
ינואר   לאלביטוהמוסד  דורש    2010החל בחודש  ע ולד   ומיח    שהם תושבי   (לרחי ישרא אז  ינם)שא   חוץ  ל תושביוח 

 ת.  בריאוביטוח דמי  תשלום  מעט ישראל, ל יבשות  לכע -וציאלי  יטחון סאמנה לב שראל חתומה עמן על נות שימדי

לביטוח פלאו  המוסד  חוזר מי  שפשע  31.3.2016  מיום  1436ביטוח    רסם  החוזר  את  ביום  דכן  , 13.3.2011ורסם 
 ראל. בישים ועסקה שמ נות אמנושבי חוץ ממדי ת דלום דמי ביטוח לאומי בעיות בדבר תשהנח   לכולה

נה יש עובד זר ממדינת אממצויין במפורש שמ  1.1.2020מיום  ל מעסיקים  שוח  פרסומים על שיעורי דמי הביטבגם  
י לביטוח לאוממוסד ל ולהעביר   תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתיללא  , ראלב ישכתושלאומי   דמי ביטוחות כלנ

 .בהתאם לאומיהביטוח  ה   ידמב גם את חלק המעסיק

לבהתא בארץ  ,  1436חוזר  ם  מעסיק  תושב  משכל  עובד  שעסיק  זהוחוץ  תעודת  בעל  ישראאינו  מאחלת  ת  ית, 
ח למוסד  חייב לדוו  ין גמלאות,עני ימים ל טוח מסוי בית ענפשכולל  ן סוציאליחוביטה לעמן אמנ  הת רכנהמדינות ש
 ב ישראל.  תוש עובד ים על לשח לליםכם לבהתאבריאות( ח וללא דמי ביטטוח לאומי )לשלם דמי ביומי ו לביטוח לא

שבי  תוים  ובדבעד ע  חו וידל  המשמש  102ס  עות טופצשה באמל תעודת זהות ישראלית נעל מי שאינו בעע  חוהדיו 
המוסישראל לבי.  מטוח  ד  ללאומי  מסעובנפיק  האמור  שיד  מזהה  הביטוחפר  לצורכי  לקבמי.  הלאו  שמש  ל כדי 

סד האינטרנט של המו  ריתן להוריד מאת, שננפש  לרישום   לון שא  -  1050לא טופס בל/למ  מספר מזהה, על המעסיק
המעסיק רטי  בד, פטי העוולל את פרשכקה  העסאישור    ןכו   ר זום הדרכון האת ציל   סף לטופיטוח לאומי. יש לצרלב

 הראשי.   ביטוח במשרדופס לתחום האת הטוח לאומי, ולשלוח במוסד לביטהניכויים  תיקומספר 

אוסטריה,    -  2019שנת  וראות המחייבות תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בת בהכלולוות שמדינשימת הרן  ללה
בל יווארוג או ברי,  דנמרק,ה,  טני גיה,  פינלנלנד,  וה  גרמניה,  צ'כ נורבגיה,  שיה,  ד,  סלשו   דיה,ווצרפת,  ובקיה, ויץ, 

 יה. סור ו הי איטל

לעו אמנה  זרי  בדיםגמלאות  ממדינות  לאומי  יטלב  המוסדמנמסר    -ם  הוא  וח  תבוכי  משלם ש  לפניושבות  חן 
או    ל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאיריםלאות המותנות בתושבות, כמו למשלעובדים זרים ממדינות אמנה גמ 

   .נכות כלליתקצבת 

לכל העובדים זכאות לגמלאות אזרח ותיק, שאירים וקצבת נכות כללית,  רות שיש בי הבהילאור א   -תשומת לב  ל
כתושב ינת אמנה  ממדיש דיווח על עובד זר  כל מקרה שבו  ומראש  יטב  ון המומלץ לבחנות האמנה,  דימהזרים מ

 ישראל. 

מזם  עובדי לנצה  -  ובולגריה  הירומנ  דינותמרים  שנסופור  5.9.2019ם  ביוהמייצגים    יגיובהר  ביום  י  מו  חוזרים 
המ יהם  לפ  ,31.12.2019 להתייחס  על  זריבדילעועסיקים  ממדינום  בם  שעוה  יר ולגת  בישרד בורומניה  אל,  ים 

 . נהות אמנמדים מ טחיכמבוא לו  תחפ ושיעור ממי בטוח לאודמי בי שלמיםם המזרים רגיליכעובדים 

וץ כיוון שהאמנה עם קנדה היא  ושבי חדמי ביטוח לאומי כתמים  משל  ם אלהיעובד  -  רים תושבי קנדהזים  עובד
ם  מזהה בגין העובדיספר  לקבל מ  םיים חייבעסיק המ  אות.לעניין גמל  ביטוחפי  ענ  צמת שאינה כוללתאמנה מצומ

 וח. ביטמי  כפל ד עתלמני  העל אמנחתומה   לראיש (םית מסוימ חוזונדה )במן שעם ק כיוו  האלה

ז  ם מתשלום דמי הביטוח הלאומי בישראל, אםם לעתיפטורי  -  ים בישראלשמוצבנות אמנה  ירים ממדעובדים 
דמי   משלמים  ה סוציאוח  ביטהם  במדינת  המ  לע אושרר    פטורוה  אמנהלי  בישוסד  ידי  לאומי  פי  )כ  לרא לביטוח 

 . מנה(ובהר באשמ

 מוכים( אומי ניטוח למי בי דרם שיעו)המשלמי  םירזה םית לעובדלאומג
הזריםהעובד לענ  ים  הפי הבימבוטחים  לבאים שבה טוח  בעא קם  פגיעה  מפני  ביטוח  תנאי התושבות:  בודה, יים 

קצבאות לידה לעובדת זרה ומענקים( ו  דמי)אימהות    חעסיק, ביטומל  שה או פשיטת רגל  ק חבר ירוי פ ניטוח מפ ב
 לדיהם. י םע  ןי דכם בארץ שוהיילדים ל
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 ות ממלכתי ריאבביטוח 
הותקן צו    הזמלכתי. בעניין  ות מבריא וח  ביט   וקחי  ל פע  חו מבוט לאומי אינביטוח הב ישראל במי שאינו נחשב תוש

עופרט  פואיח רטובי  תרגישראל במסב   רעובד זק לבטח  מפורט המחייב מעסי  סדרהקובע ה זי, לרבות  רים בדים 
 ן. ישוהים בישראל שלא כדה

 

 ןילא כדזרים שהעסקת עובדים 

מיום  ה משו  2003  במארס  1חל  גמלאלמולא  לעובדת  זרים  ות  שבה  תקו   בעד ים  שהפה  חוקי והים  לא  באופן  ם 
 שראל. בי

עיף זה  שראל )בסה ליבחוק הכניס   13בסעיף    תוושמעמכלשוהה שלא כדין,  לה  א תשולם גמכי "ל  בעקו  ב324סעיף  
 אמור". תו כ שהות ופ ק ת עדא כדין( בלשוהה ש  -

ם  ול ובר בתשם מדשבהש בעיקרו למקרים  ף( משמסעירוש של המוסד לביטוח לאומי להפי  )לפי  תשלום"המונח "
חל  של   ולא  בכסף,  אחרותגמלה  גמלאות  כ על  גמלומ.  מור,  שאינן  בעד לאות  כתשלום  ממשיכות ,  התקופ  גדרות 

 ע בעבודה.לנפגאי פור  לופ טיגמה: דמי ו דין. לדאל שלא כוהה בישרי ששלהשתלם גם למ

לבהמוס המשתלמומי  ולא  וח יט ד  חודשיות  קצבאות  ב משלם  תקות  דעד  פגיעה,  )דמי  קצבת  לידהמי  פה    כותנ, 
 ית(. וקח כה פהחו"ל, או שהשהות ובד הזר יצא לו שהע)א  קיתהשהות הבלתי חו  בודה( רק כאשר פסקהמע

 ר עזיבתו.  לאח תרהנוש  הפותק ה בעבור הל את הגמ הוא מקבלת ישראל זב אכשתובע הגמלה עו

 יים תלולי החוק  על פ מת  יעה בעבודה( משתלאה מפגתוצה: קצבה לאלמנה שבעלה נהרג כ וגמ ד)לים  לוית תקצב
 כדין. שראל בי היםאל ולתלויים השושאינם נמצאים בישר

  . רהיבעה  שבו נמשכת  כל יום  ים בעבורסות נוספ ולקנסות מנהליים  ויים לקנצפ  כדין  עובדים זרים שלא  מעסיקי
 חלות גם במקרים אלה.  אומי הל  חהביטו לחוק  369סעיף  ת לפיקציונהס

 103 וטופס 101י טופס לומי

לבק עובדיש  מכל  טלמל  ש  העבמ  101ופס  א  תחילת  עם  ת   ודהיד  מסובכל  שנת  לחילת  של   צרף,  תעודת   צילום 
 אומי.  ביטוח למקבל מהמוסד ל ת שהואואמכים הקשורים לקצבזהות שלו ומסה

הקלות פרסמה  המסים  טופס    רשות  מילוי  קצבאות  ל  רק  101בחובת  מלבד  שמקבלי  נוספות  הכנסות  להם  אין 
 . 29.10.2020רשות המסים מיום של  הקצבה המשולמת, כמפורט בפרסום

עלימ  103טופס   שחל  מי  צומלא  בדבהלא  חוביטה  ו  מומי  סיווג  וקוטחיבר  המחדל ב  .מעבידים  עתבים  רירת 
 י". סיק משנק לפי הצו היא להתייחס לנותן השירות כ"מעלמעסי

 . בתחילת כל שנהו  במהלך השנה 103או בטופס  101בטופס בהצהרה  לעדכן את המעסיק בכל שינוי  יבהעובד חי

ה  620טופס   נקבע  איך  העובד  מסביר  פי הצהרת  על  והמשני,  פי  101פס  בטומעסיק העיקרי  על  הזאת   יעההקב. 
 משכר העובד.  וחדמי ביט  ק מנכהסימעה

 וחובת דיווח רבעונית שיתבת דיווח חודחו, 102פס טו , תיק ניכוייםפתיחת 

אומי, יש הביטוח הל  חוקל  344, לפי סעיף  ת. לכןגמלאו ל  וה בסיסלביטוח לאומי מהות המדווחת למוסד  המשכור
, (חוזי דיווח 9עד )  102 בטופסי יווח נעשה הדככלל,  . איחורלם ב ר הרגיל, גם אם השכר שוחודש על השכלדווח מדי 

 ם זרים(. די)עוב 614ס  בטופו( )חל"ת 613בטופס 

דיווח   קודב  102ופס  חוזה דיווח נפרד בטב  ים נעשהי צו סיווג מבוטחדיווח לפ ה  2020  רהחל ממשכורת חודש ינוא
יק  והמעסטומטי  ה באופן או וז פתח הח נ   דיווחלסניף לפתיחת חוזה הדיווח. עם קליטת ה  נותלפ צורך  . אין  9ר  מספ

 וקנים. שטעה מגיש דוחות מת סיקמע ח זה.ש בחוזה דיוו מדי חודקבל הודעה על המשך חובת הדיווח מ

פותח  מ בבעסיק  ניכויים  )שאינאוהל  טוחיתיק  תיקמי  ב  ו  ביתמהעסקה  הכנסה    ( שק  עווהמ במס  מידע  מס בר 
  ה רבהבקפיד כנסה  למס השולח    שהואהטופס  י  על מילו   הקפיד בקש לסה למוסד לביטוח לאומי. המעסיק מתכנה
  .בדים הצפוי ר העונת ומספמעודכה תובתת רישום הכרבול

חודשים שבהם אין העסקה, כדי ב   האי העסק  על  דיווח  לרבות  ,בכל החודשים  102  יפסוט ח  וובמועד הדי למלא  יש  
קב ש  . ותיעלמנוע  בטור  מעסיק  עובד  האישוראמ   3רושם  את  לשמור  דמי  ע   ור  שיעורי  הנל  עהביטוח   ד מוכים 

 טוח הלאומי. של הבי  וייםלביקורת ניכ 
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)לפי חבר ה  על  102טופס  ב  בג  תה( מדווחסנ כה  ס קודת מלפ   76בסעיף    ההגדרה   ת מעטים   ריםכישהשליטה  בעלי 
את   מת , רושהתר מתשעה בעלי שליט יו  עם   חברת מעטים)  ה מועסקים אצלמספר העובדים הות בלללא ת חברה  ב

 חודשי.   ים הואבדעוה. מבחן מספר (ה ביותרשכר הגבוה בעלי לי השליטה בע תשעת

 יעהבקנוצרת  ה מכך  וצאשו. כתא הוגילו לומי כאאל וח  טלבי   במוסד שמים  טופס נרגב השהוגשו ללא    102חות  וד
 ים אוטומטיים(.שוף לעיקוללשלם קנסות )ואף ח עסיק עלול להיתבעהמ ח.יוו היעדר ד ב

 1954-ביטוח, תשי"ד ייוחדות לתשלום דמלאומי )הוראות מלתקנות הביטוח ה 8תקנה 

ועד תשלום דמי הביטוח בעד העובדים, דין וחשבון בדבר במאומי  סיק להגיש לביטוח הלמחייבת כל מע  8תקנה  
מעובלכהשכר המשתלם   מוגש הדל אחד  שלגביו  לרבות בהאמור  וחדיו בתקופת התשלום  עובדים הכלולים ,  עד 

 . בצו סיווג מבוטחים

על  ם ו מעסיקים קטניעל ידי  רק  מדי חודש    102טופס  בגב  הלאומי בעבר    חעבר לביטו  התקנה  לפי  ידע הדרושהמ
ג מבוטחים המעסיק נדרש צו סיוום בליעובדים הכלופרטי  לגבי    בעלי שליטה.  9עד  רק    2016ומשנת    יטהשל עלי  ב

 . לדווח בדיווח הרבעוני

 ו שנתי(. ווח )חצי שנתי אמרוכז לתקופת הדיכולל דיווח פרטני   126טופס 

   102בטופס  2021  שנתמ ייםשינו

)נגיף ה   חוק התכנית לסיועב  עקיףם ברשומות תיקון  פורס  17.11.2020ביום    ה( עקורונה החדש( )הוראת שכלכלי 
מס' התש (3  )תיקון  הלאומי    2020-א"פ,  הביטוח  פנסיה,  (219מספר  תיקון    –)חוק  ולמשלמי  )למעט   למעסיקים 

 :כדלקמן, ת(במשק בי

היקף  ,  נסיההפ/רכיבי השכר,  באותו החודש  מקבלי הפנסיה/םבדיהעוכל  רטי  פל  דיווח ע   יהיה   102  ס טופב  גב .1
הפנס /העובדג  סיוו,  שרההמ רלוונטי   יה מקבל  מידע  דשולחי  ועוד  המעסי  יטוח הב מי  ב  באושעל  לשלם  ו  תק 

זמין  למידע  לגמלאות ו   נסהין מבחני הכחשוב מאד לעני   .ת שכר(פריס  חשב דמי ביטוח על)אפשרות ל  החודש
 .עובדיםדשיות של חו משכורותעל 

   או להגיע לסניף ולקבל עזרה. ,לדווח באינטרנטפס, לשדר את הטו ה יהי אפשרמקוון.  הדיווח החודשי יהיה  .2

 .רוקרטיהולהקטין ביו  ויותמנוע טעכדי ל 102הדיווח של טופס   פנקסי לבטל אתתיקון בחוק של ההמטרה 

בחודש  דיווח החדשה להתחיל  עד  למעט    ,2021אפריל    אמור  להם  שיש  שעבורם מתחיל   ,עובדים  180מעסיקים 
   .2021ובר חודש אוקטעד בהחדש הדיווח 

  וקןדוח מת

 ים. החל מהחודשחודשלושה  ש ל עד  חור שיניתן להגיש בדרך כלל בא  רגילים  בדיםעול בניכויים    תוקניםחות מוד
לתקופה   סבר גם לדוחות מתוקניםה  קשח לאומי מב. לעתים המוסד לביטוהמתקן  ר לדוחסבעי יש לצרף ההרבי

 קצרה. 

שנעש דוחות  לבע   לבש  בדיעבדים  תיקוני  ש משכורות  נטהלילי  יבים  בחנ,  סטטותעט  למ  ,תרקפדנות  בע יקון  ל ס 
ובלבד    ,ורונההקשליטה בזמן משבר    מענק לבעליבלת  קלצורך  ,  102ן בטופס  ו ה שלא היה רשום בטור הנכהשליט

 שינוי במספר העובדים. יןהברוטו וא שאין שינוי במשכורת

 102בטופס  ותהסבר על אי סביר
בשכר ,  וחמי הביט, בדי סבירות בשכר)א  ומי יטוח הלא ם של הבריונייטלפי הקרשאינו סביר    102ש טופס  כשמוג

בדיקת אי הסבירות  לא סביר".  כ" שוב שהדיווח נקלט  מתקבל מ(,  בדיםבכמות עו  ו , אהמרבית  ה שעולה על ההכנס
 מדי חודש.ת טופס מתבצעשל ה

 כולל מסמכים.  כתב הסבר, יש להגיש מ ,ו סבירכאשר התקבל משוב של דוח שאינ

מ פעמים הלאומי    ביטוחהנמסר  נרבות    כי  הסבירות  החובעת  אי  תמאי  על  השכר  פריסת  כללי  נוסף. של לת  ום 
ון בדוח יקעביר את התרגיל, המוסד לביטוח לאומי מבקש לה  שנרשם כשכר חודשי  ברכיב שכר נוסףשר מדובר  אכ

 כר.וצע במערכת השהתיקון שב להסבר  100וטופסי   הפרשים, ולשלוח אליו תלושי שכר

 ח רבעוניתדיוו ובתח

שמי מפורט באופן ממוכן בלבד,   י, דיווחחודש וסף על הדיווח ה, נומילאטוח  וסד לבי ים לדווח למים חייבהמעסיק 
 בור: ן בעו פעם ברבע

 . 126, יש לדווח בטופס 2016. החל משנת 2015עד שנת   יונרים בפנסיה מוקדמתפנס (1

 מקצועית. רהשתלמידים בהכ (2
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ללא   (3 בחופשה  מלא(    תשלוםעובדים  חודש  ב עועל  ח  דוו  2019שנת  ב  -)במשך    גם ו  רבעונידיווח  חל"ת  בדים 
  דווח בקובץ שנתי יש ל  2020שנת  שהיו בחל"ת מלא ב  פרטי העובדים  את  .22  סוגב (  3)מספר  סופי    126טופס  ב

 . 22וג  בס (1,2,3) 126בטופס על חל"ת  דווח ל וגם  15.1.2021ביום  בסוג משרה מתאים

 .ג מבוטחים סיוו צו דיווח לפי  (4

קצועי,  מ  םחים בהכשרה מקצועית או בשיקווח על מבוטן הכללים לדיוללה  -  ייקום מקצועהכשרה מקצועית וש
 : 2011ביולי  1ל מיום הח

 פים: וח לאומי לענתשלום דמי ביט - נותן ההכשרה המקצועית חובת

 במשק(. מוצעהמ מסכום מחצית השכר  0.4%ה )בשיעור ד נפגעי עבו ●

מחצית  מסכום    0.1%יטוח לאומי )בל  מוסד ישור מאת הבתקנות וקיבלו א  כךל  שאושרו   ומותמק  -אימהות   ●
 השכר הממוצע במשק(.

 ולענף "אימהות" בלבד.  השדות לענף "נפגעי עבודה"   ק ממלא אתסיעהמ

התלמיד  ביטו ל  -  חובת  דמי  ב שלם  ודמי  לאומי  לביטוח  יח  למוסד  ישירות  בריאות  לביטוח מי.  לאוטוח  המוסד 
התלמי  פונהמי  לאו חודיאל  עדכון  לצורך  המעם  התשלום.  בר  קסיבת  פעם  רשימהמעביר  של   בעון  שמית 

 ולף.ברבעון החד סים שלמדו במוהתלמיד 

 2016דש יולי חומ טוח לאומי החל עבר למוסד לביומקוון שמ 126ס ופט

פס הטו  לתקופת הדיווח.השני דיווח פרטני    בצדודשי על כל העובדים ואת הדיווח הח  בצד אחדכולל    126טופס  
 . בכל חודש אינו כולל מידע פרטני על כל עובד

הה ב חוק  הכלכלית  תייעלמסגרת  חות  יעדקיק )תיקוני  להשגת  התקציב  ה  נוסף    2015-התשע"ה(,  2016-ו  2015י 
ביולי  עדכון פורסם ו  2016בחודש יוני  1463בחוזר מעסיקים הנחיות פורסמו  וח הלאומי.יט ( לחוק הב1)א355סעיף 
2016 . 

ון  דין וחשב  באופן מקוון אומי  וסד לביטוח לדמת יגיש למ קמוו מי שמשלם פנסיה  ( מעסיק א1()1א)355לפי סעיף  
וח, למעט עובד  ום דמי ביטשלילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתדמת ששה או על פנסיה מוקעל שכר עבוד

 משק בית, במועדים אלה:ב

יולי  ב  3צע מיום  בהתשנה )שידור ראשון  יוני של אותה    דע  ודשים ינוארבי החלג  –ה  ביולי בכל שנ  18עד יום   )א(
 . 1  -מספר הטופס  (.2016

  התבצע   בר של השנה שקדמה לה )שידור ראשוןואר עד דצמדשים ינלגבי החו  –שנה  נואר בכל  בי  18ד יום  ע )ב(
 . 2  -מספר הטופס  (.2017ינואר ש בחוד

ת טופס שגי ה דרך כלל לפנת הנדרשות בך בהתאמוידע הקיים, ללא צורשלעיל מתבצע לפי המ  126שידור טופסי  
 מס הכנסה. ל 126

שת  המעסיקים ארכה להגתנה לכלל  אם נילה, אלא    ת המס שקדמהלגבי שנ  –באפריל בכל שנה    30יום  עד   ג()
 . 3 -מספר הטופס  .וארששודר בחודש ינ 2טופס מספר מ  שינויה גם אם לא היה יש לשדר טופס ז הדוח.

זה למ ספת של  )בתו  פעם בשנה  נסהשודר למס הכמש  126טופס  למבנה הדיווח של    זההבנה  הכוונה בסעיף 
ס האמור ישודר  (. הטופס הכנסהר התיק במספבמקום מ  ים הפעיל במוסד לביטוח לאומ ניכויימספר תיק ה

לגם   לאומי  למוסד  למס    לאחר  מידביטוח  משודר  ובגינהכשהוא  מנסה,  ההתו  כל  יתבצעו  אמות  מילא 
 ק, כמקובל. חים השוטפים ולספרי המעסיהדרושות לדיוו

ס מקוון  ופידווח בט   126ין באפשרותו לשדר טופס  סיק שאמע  -ופן לא מקוון  בא  102ם טופסי  ישימעסיקים שמג
 . הלאומי מוסבר באתר הביטוח, כפי שאינטרנטב

לאומי ולא    ש דוח למוסד לביטוחובע שמי שחייב להגיי קיטוח הלאומ הב לחוק    357  סעיף  -דוח    קביעות בהיעדר
, הקביעה תהפוך הקביעה  ממועד  ימים  30תוך    שודריס לא  . אם הטופדוחעדר  יעה בהיב יקבל ק  ,הגיש אותו במועד

עה ואת  בטל את הקבי. שידור הטופס מות אכיפהשאי להתחיל בפעול לביטוח לאומי רוהמוסד    חטו ב בדמי בילחו
   .בהחו

 ודמי ביטוח בריאות   לאומי דמי ביטוח יוניכוי  השכרשנתי של פירוט  - 100טופס 

ת או ביטוח ברילום דמי ביטוח לאומי ודמי  כר ותשוהוא כולל פירוט שסוים  צב ליום מם מלוהוא צי  100טופס בל/ 
לדוגמה,   ם.לחודשים הרלוונטייאמה  מיוחסים בהתשכר  והפרשי    "תשלומים נוספים", כאשר  חודשים  12  במשך

 לחודשים קודמים. ו שולמו הפרשי שכר  שולמו דמי הבראה א אשרכ
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את הטופס על פי הוראות  פיקות  יה. תוכנות השכר מ הפנס   משלםאו מ  סיקש לבקש מהמעי(  100את הטופס )בל/
די המעסיק, עם ציון ודפס וחתום על יטופס מה  נים רטרואקטיבית.אומי, עד שבע שלביטוח ל   סדלו מן המושקב

 ה.  סימון של בית התוכנס והפקת הטופ עדמו

טופס להפיק  הרחשוב  נכון,    100  כדי  סימול  על  החייביכלהקפיד  ביבים  אמור המ  .פריסהם  לאומי  לביטוח  וסד 
 כולל קפיצות בשכר מחודש לחודש, כי ייתכן שיש שכר נוסף שלא נפרס. ש  100בקפידה טופס לבדוק 

טופס  משדריהמעסיקים    2020בשנת   עשלעובדים    100ם  משבתבודהופסקה  בשל  תובעים ו  הקורונהר  ם  הם 
   .ה דמי אבטלהנלראשו

הה טופס  לנערך  לאומי  ביטוח  מק   100שידור  אפריל  וןובאופן  מחודש  ומחודש   2021  החל  גדולים  למעסיקים 
 ת: י מטרולשתלכל המעסיקים,  2020אוקטובר  

 . דיווח עבור גמלאות .1

 .י ביטוח ם דמתיאולמשל לצורך דמי ביטוח, דיווח לעניין  .2

)נגיף  תיקון עקיף בב  כלוליםויים  שינה , ( 3)תיקון מס'    ה(עראת ש)הוהקורונה החדש(  חוק התכנית לסיוע כלכלי 
, למעט ולמשלמי פנסיהלמעסיקים  ,  19.11.2020מי( מיום  בחוק הביטוח הלאו   219)תיקון מספר    2020-א"פהתש

 .  במשק בית

 ערכת השכר ממ ם" "קובץ זיכויישידור  –ליים  שלי  שי שכרהפרו ובדסיווג ע דכוןע

 659ס  טופוח( וי ביטדמ  ם)לתיאו  47  ודק וח בד   ,7בקוד  דוח    ביטוח:דמי  זיר  להחהיו שלוש שיטות    2012ת  ד שנע
   הוכחות. וףבציר

י  ן אוטומט בצע באופים המתהמוסד לביטוח לאומי קובץ זיכוי   ם וף עבשית   תחו י וכנה פהת   ובתישכות השירות  ל
מ ההתיי  השכרמערכת  בשידור  כללי  מיו  7)  ותשנ לפי  להחשנים  הבקשה  לשמור  .זר(ם  יש  על    לכן,  המידע  את 

 אחרת. ל  נת שכר אחתתוכ בין  במעברכולל  ורנית,אחשנים  7ת פחולהמשכורות  

" לשנה זיכויים  "קובץ  דמי ביטוח בשיעור המופחת בשידור  יאוםשות תשר למעסיק לעפ המוסד לביטוח לאומי מא 
בלבדה כיוו שוטפת  מקבל  ,  שהעובד  החן  דמאת  לש זר  הביטוח  דרך  י  קודמות  האינאתנים  הביטוח שטרנט  ר  ל 

 מי.  והלא

אלא )  השכר  ים המפורטים להלן במערכתיקונ הת לעדכן את    תן ילא נ   כי   סםפור   2020ינואר  סיקים במעת לבאיגר
 :מתקן לסניף עם מסמכים(שה לדוח קבב

 למבוטח.  תשבוביטול תו .1
 . ימעסיק משנכ ית ה המרבהכנסה  מעלתשלום  בגיןחזר ה .2
 עטים. בחברת מ ליטה ש ם בעבור בעלילייקוני שכר של תי .3

 . יםצירוף מסמכבף לסני יופנהשה לדוח מתקן שצעות בקאמתיקונים אלה יבוצעו ב

מול  נבדק    סטטוסוי  שינ  עלכל דיווח  .  בודה הספציפיותתקופות הע ואת    העובדים  פרטי  מכיל אתזיכויים  קובץ  
המוסמערכ לות  הלאומ   לביטוח  המוסד  לאומי.ח  וביט ד  את  מאמת  אי  ולאחר  בימונתונים,  הנתונים  את  ת  ודק 

מי עובדו  דית המעמד. הבדיקה  לגביו   כל  ק  דעובק.  בדנוי סטטוס  שינ בשל    החזר   שדורשים  צבה  שמדווח כמקבל 
 . דמי הביטוחהעובד ב חייב את ל קשמתבו  הודעת שגיאהמשוב עם עסיק מקבל לפטור, המא נמצא זכאי לו

  וקד לבד וכן, מומלץ מאל  ויים.כבביקורת ני  כוללמדגמית  נבדקים    חד פעמיים,כלל    דרךרים, שהם בנים אחתיקו
א זיכ  דורי השיזרים לפנת הבקשה להחהיטב  נכון  א התיקון לש  ים, כי ככל שיתברריו בקובץ   או שלא היה ,  היה 

עסיק  אם המ   גם  טוח שקיבל,מי הבירה מהמעסיק את כל דבחז  דרושעלול להביטוח הלאומי  דרך מערכת השכר,  
 ו. עובד את חלק ר העביר לכב

 מוסדב  גף מעסיקיםלא  מראש  תפטור יש לפנו  בילרכ ב  ב חייכירכיב שכר מרשל שינוי הגדרת  בדרישת החזרים ב
 שת ההחזרים. רי ר מראש על המהלך לדישוא כדי לקבל  לביטוח לאומי

. עסיקאת חלק המו  העובדת חלק  ל אוכול   לאומייטוח ה י בחשבון המעסיק בבזיכונרשם כיים  מקובץ הזיכו ההחזר  
חהמעסי את  לעובד  מחזיר  המשכ ק  במסגרת  הלקו  בחודש  שמר  ה)מוב  תחשבנו הת ורת  ההחזר  המ קכי  ק עסיבל 

 . (חזיר אותו לעובדלה ייב חל העובד ולכן המעסיק חלקו ש את כולל גם

 . 02-5386520 , פקס02-6463348, 02-6463346ומי: יטוח הלא קד תמיכה מקצועי בבמו

 . ירותשבית התוכנה או בלשכת הם בר מפורסמימושא האבנועדכונים ה

לאומי כדי   יטוחמוסד לבל  לפנותתבקש  ד מהעוב  או פירוק של המעסיק,טת רגל  שיאו בעת פטר  כאשר מעסיק נפ
 שי. ת חלקו בהחזר באופן איאלקבל 

 ים שנקבעו. בתנא  ניתן לביצוע בקובץ זיכויים  דמי ביטוח בריאות החזר –תורם איברים 
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 חינת ההיבט הביטוחי ב

בק דהגשת  להחזר  בשה  מ מי  כאמור  ההיבטנה  בחי חייבת  יטוח  כאמור  ורהמשכ  של  וחיהביט  של  דין  בפסת,  קי 
בד עוות שהבגמלאיעה  לפג  , כיוון שקיימת חשיפהלהחזר  טב כל בקשההי  ה. רצוי לבחוןדולעב  יבבית הדין הארצ

 . להן זכאי

 בדיעבד מראש והחזר דמי ביטוח  חיאום דמי ביטות

, משלם דמי  רישה(יל פג   המשולמת לפני  מוקדמת)לרבות מפנסיה  ותר  י עיסוקים או י כנסות משנ מבוטח שיש לו ה
ביטוח דמי לום ר מההכנסה המרבית לתש לא יותלהלן ובאופן המפורט להלן, אך  ביטוח על פי סדר החיוב המפורט 

 רק פעם אחת: מופחת  לשיעורי וזכא

 .  סיק מנכה את דמי הביטוחנסותיו כעובד שכיר המע כמה .1

 מו.  יטוח בעד עצדמי ב שלם מ ח הלאומי, הואהביטו  "עובד עצמאי" בחוק וא נכלל בהגדרתכאשר ה .2

טוח על  י בימדמ   עצמאי )ואינן פטורות  כעובד  ת שאינן מעבודה כעובד שכיר אומהכנסות "פסיביות": הכנסו .3
  ם דמי ביטוח בעד עצמו.להתקנות(, הוא משעל פי וק או הח פי 

 .  וחה את דמי הביטיה מנכהלאומי, משלם הפנס תה בחוק הביטוחדמת כהגדרמהכנסותיו מפנסיה מוק .4

 י ביטוח בשיעור המלא ת לניכוי דמאחריוה
)ד(  342עיף  ס  שונים לפי  יקיםמעס   עובד השכיר שעובד אצלת על התשלום דמי הביטוח במלואם מוטלהאחריות ל

ת חובת המעסיק  בעו בין היתר א( לחוק שק)ה342לפי הוראות סעיף   י. תקנות התיאום נקבעומ חוק הביטוח הלאול
 עסיק נוסף. אצל מובד שע עור המלא למי וי בשי לניכ 

לא ר המשיעונכה משלם הפנסיה את הנית, מוגם מקבל פנסיה מוקדמת בו זמ  מעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי
דמי   להבשל  סעייטוח  לח 1ב)ה()345ף  פי  הבו(  למעטק  הלאומי,  תיאום  יטוח  נעשה  כיוון  אם  הפנ,  סיה שמשלם 

 . א המעסיק המשניהמוקדמת הו

 ני קרי ומעסיק מש סיק עימע
למבכאש בעיסר  יש  צו  וטח  לפי  )לרבות  שכיר  כעובד  הכוקו  מקורות  כמה  מבוטחים(  )לסיווג  פנסיה  נסה  רבות 

מי המעסיק המשני, ובוע מי המעסיק העיקרי  קת או יותר, יש למקורו  ת משנידמפנסיה מוק  ש לוו שימוקדמת( א
 ח.  יכוי דמי הביטואם נערך נ ובהת

, אלא אם ק המשני מנכה מהעובד שיעור מלאהמעסי  .מלא  שיעור חת וופהעובד שיעור מ מנכה מהמעסיק העיקרי  
 שך.בר בהמנערך תיאום כפי שיוס

העיקרי ביטתיא  נייןלע  המעסיק  דמי  ה  וחום  בטמעסיק  הוא  הצהיר  משתכ   101פס  ושעובדו  הוא  ר שאצלו 
 סה.  הכנ מסהניכויים של  פי לוחנסה משכר העובד על סיק מנכה מס הכ , אותו מע"משכורת חודש". כלומר

פת" )המעסיק מנכה  רת נוסשאצלו הוא משתכר "משכו  101פס  הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטו  יהמעסיק המשנ 
יש יותר משני מעסיקים, שקבע פקיד השומה(. אם    או שיעור מס אחרמרבי,  המס ה  ור ובד את שיע ל הערו ששכמ

   על כך בטופס.יצהיר וא המעסיק העיקרי ויבחר מי מהם ה אזי העובד

פנותו למוסד אין לה ו  101ינהג לפי ההצהרה בטופס    הביטוח הלאומי מובהר כי המעסיקשנמצא באתר    620  טופסב
אילצו  אומיל  לביטוח קבלת  נשורך  על  כר  העיכוי  עיקרי.  מומעסיק  כל  את  לעדכן  חייב  שינוי  בד  בכל  עסיקיו 
 . 101ה בטופס בהצהר

תיאום דמי הביטוח. כלומר,   לעניין   שני"יק המ"מעסה  הפנסיה היא,  תמוקדמ  בל גם פנסיהשכיר מקכאשר עובד  
ום נעשה ה התיאנסהכ במס  גם אם  סיה  בפנ  רךיאום דמי הביטוח נעדמת, תר לעובד יש משכורת ופנסיה מוקכאש

 במשכורת.  

ההכנסה  אכ שכיר  לעובד  ישר  ממשלח  היא  הכנהנוספת  שהיא  או  איןד  פסיבית,  ב  סה  דמי  תיאום  יטוח  לערוך 
כיווב נערשהחישון  משכורת  "גבב  בתחום  לביטוח  ך  במוסד  לאומי. אם ההכנסה מהמשכורת ייה מלא שכירים" 

גבייה מלא שכירים   )או התלושים( למחלקתהתלוש  ת  א  י יש לשלוחאז  –משק  מוצע במן השכר המ   60%-וכה מנמ
 הנוספת. הכנסה הביטוח המופחתים ב  את שיעורי דמי מי, כדי לעדכןף המוסד לביטוח לאו בסני

על פי צו הב 101לא טופס  רך למ אין צור  כאש וקביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטח, כמו למשל בתשלום  יעת ים 
ה ו 103בל/  טופסמלא  עובד ממעבידים,  זהימצ,  היחידר אם  ל  ה מקום עבודתו  נכות דמי  כ"עובד שכיר" או שיש 
, 103טופס  מילא  ים לא  טחו סיווג מבולול בצסיק, כאשר מבוטח הכרת המחדל של מעסיק משני. בריביטוח כמע

 ח בשיעור המלא. י ביטומבוטח, ועליו לנכות מהעובד דמ יא שזה מקום עיסוקו המשני של הה
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ל ביט  דמי  תיאום תיאובלבד    בדעווח מבוצע  אין  ביטוח למעסיק.   םובאחריותו.  למעסיקימו  דמי  באיגרת  ם  דגש 
הלאומי, גם ור מהביטוח  א אישטוח ללבימתשלום דמי  עובד    ל מעסיק משני לפטורכי חל איסור ע  2020מינואר  
 חד.בודה א ה מעל ההכנסה המירבית במקום עסת העובד עלתנאם הכ

הקשור ההוראות  לכל  ביטו תיאוות  דמי  ד ולח  ם  שלאהחזר  למבוטח  ביטוח  מצויות    מי  תיאום,  נות בתקערך 
הלן: )ל   1997-נ"זתשם שונים(, המעבידיר מבוטח העובד אצל  דמי ביטוח משכ  )תשלום וניכויהביטוח הלאומי  

 התיאום"(.  "תקנות 

 ה המשולמת לפני גיל פרישה( פנסיה מוקדמת )פנסי
בד שכיר הוא המעסיק  וום העבודה שבו הוא עאזי מק ,  מתפנסיה מוקד ות מהכנס ובד כשכיר ויש לו גם  אדם ע  אם
 . נהצע באופן שו ום מבועבור מס הכנסה התיא משני", גם אם בהוא "המעסיק היקרי ומשלם הפנסיה  הע

מ מוקדפנסי   שולמת אם  שכיר,  ה  עובד  גם  לגמלאי שהוא  פנסיה מוקדמת ממקור מת  מקבל  גם    נוסף,  ו/או  ו/או 
א למשלם ח, אלא אם המבוטח המציוור המלא של דמי הביטת השיע א  טחמנכה מהמבו סיה  הפנ  עצמאי, משלם

 שיעור שונה.  ור על ניכוי בהפנסיה איש 

סיה ו אצל המעסיק העיקרי ומשלם הפניר על הכנסתיצהו  שב   644ל/נסיה טופס בשלם הפעובד רשאי להגיש למה
בתוכ הזאת  ההכנסה  את  השכיזין  תיאום  נת  אישור  ויקבל  )ממטי  אוטור  זו  השנה ילתחלשנה  מתחילת   ת  או 

 העבודה(. 

משלם ודיע לעקרת הבית חייבת להלערוך תיאום.    מי ביטוח, איןטח ופטורה מתשלום דלעקרת בית שנשואה למבו
שע  הפנסיה כל  במעמדה  וי  ינל  להודשחל  עליה  לאומי.  לביטוח  כשכירבמוסד  העבודה  התחלת  על  מיד  כדי יע  ה 

 ת. דמוקמהפנסיה המ טוח י בי שמשלם הפנסיה ינכה דמ 

 יעור המופחת שום דמי ביטוח מראש ב יאת
אצל י   עובד  או  מעסיקים  מי  שני  )לרבות  מוותר  פנסיה  או  שמקבל  אחד  ממקור  א  יותר(,קדמת  צל שהכנסתו 

 תיאום דמי ביטוח.  מהשכר הממוצע במשק, זכאי ל 60%-רי נמוכה מ העיק  המעסיק

ה בטופס  רנסיה, נוסף על ההצהפלמשלם ה   ישמתבקש להג  נסיה ל הפ ש למעסיק המשני, ומקב ש להגיהעובד מתבק
 כדלקמן:  לתיאום דמי ביטוח,ם אישור ג 101

כנסה מחודש  את נתוני ההמזין  המשני  יק  המעס  -  644פס בל/ המעסיק העיקרי בטו  על ההכנסה אצל  הצהרה .1
 .  וכחיתשנה הנחית, או ממועד תחילת העבודה בינואר של השנה הנוכ

 .  סד לביטוח לאומישל המו טרנאתר האינט צעותבאמ שהופק אישור  .2

אר  דש ינועסיק המשני, או מחול לעבוד אצל המש שבו העובד החמבוצע מהחוד  644ס  לפי טופאום דמי ביטוח  ית
 .  שור מהאינטרנטהתקופה שבאילפי  , אויתוכחבשנה הנ

או של   בד נסה של העוההכ  סכוםזינו בתוכנת השכר את  נסיה יאלה, המעסיק המשני או משלם הפעל פי הצהרות  
המעמ אצל  הפנסיה  אי סקבל  יתקבל  וכך  העיקרי,  אוטומטיק  אישור  דמי    צלו  ניכוי  העל  בשיעור  מופחת ביטוח 

 השכר הממוצע במשק(.מן  60%של   מסכוםנמוכה רי מעסיק העיקאצל ה )כאשר ההכנסה 

אינו בש  העובד  ביטוח  דמי  החזר  לקבל  הנויכול  ל נה  לביטוח  מהמוסד  ת  אם.  אומיכחית  בוצע  אזי  ,  םויאלא 
 )כמוסבר בהמשך(.    האב בשנה הההחזר ייעשה 

דים  של עובים  שכר שלילי   הפרשי  תרת זכות. דיווח עלטיבית, נוצרת יההכנסה רטרואק  שר המעסיק מזין אתכא
 ת שידור קובץ בלבד.   תבצע באמצעומ

ר או אישו  (644קרי )בל/העי  עסיק הרה על ההכנסה אצל המ את ההצאו מקבל הפנסיה אינם מגישים    אם העובד
באינטרנט, אוא  שהפיקו  המשני  המעסיק  על  ל   זי  הפנסיה  משלם  ביטוחעל  דמי  המלא,    נכות  כמוסבר בשיעור 

 . בדוגמה הבאה

 (:שכורת קבועה אצל המעסיק העיקריעם מ   םיקיה )שני מעס דוגמ

 ש"ח  3,000 -רי ק העיק לביטוח הלאומי אצל המעסיברוטו חייב משכורת 

  3,000סך  ב  ד מצהיר על המשכורת העוב  -  ח ש"  1,000  -סיק המשני  חייב לביטוח הלאומי אצל המעוטו  משכורת בר
 . 644/קרי בטופס בלכר אצל המעסיק העיש"ח שהוא משת

בשיעוינכה    שניהמעסיק המ ביטוח  עדמי  של  ר המופחת  לסכום  המ  60%ד  ינכה מן השכר  כלומר,  מוצע במשק. 
 (. 3.5%חת )ש"ח את השיעור המופ 1,000-מסך ה

 (.12%) ש"ח את השיעור המלא  1,000-הך כה מסעסיק המשני ינללא התיאום האמור המ

 (:מעסיקים הראשוניםשני ה עם משכורת קבועה אצל יק משני שניסיק שלישי )או מעס המשך הדוגמה למע
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על    644ל/סי ביר בשני טופהעובד מצה  -ח  ש"   500  -ישי  המעסיק השלחייב לביטוח הלאומי( אצל  משכורת ברוטו )
והש  3,000סיק העיקרי בסך  משכורות שלו: האחת אצל המעשתי ה  1,000בסך    ישננייה אצל המעסיק המש"ח, 

ה הכול  סך  מצהירעוש"ח.  בל/בטופס   ש"ח  4,000על    בד  ה644י   . ( השלישי  יח מעסיק  השני(  בשיעור המשני  ייב 
 א.  מליעור הקום בשש"ח במ  500המופחת סך של 

 ן:דלקמנמסר כ 644/טופס בל 

 יק הראשי.ש"ח, בהתאם למשכורת אצל המעס 3,000 -שני )המשני הראשון( למעסיק ה .1

)הק  למעסי .2 השני(  שלישי  בהת  4,000  -המשני  אש"ח,  למשכורות  המעאם  הרצל  וסיק  המשני  אשי  המעסיק 
 ח.  ש"  4,000למערכת   השלישי )המשני השני( יזין ראשון. המעסיק ה

 (.2020ת )בשנ 6,331 – 4,000= 2,331מן: וב הוא כדלקישהח

 ר מעסיקים, העובד עושה את התיאום באתר הביטוח הלאומי באינטרנט. יות או  4ר יש כאש

נותן שירו  -  2020בשנת    צו סיווג מבוטחים או    )כמות  כאשר  צונח מורה דרך(  מרצה  לפי  סיווג   שב לעובד שכיר 
ניתן  ינה עוברת את השיעור המופחתים א אחד מהמעסיק  כלל  צה שלו אוההכנס   ,מבוטחים אצל שני מעסיקים  ,

טופסלערוך   בעזרת  השנה  644וטופס    103  תיאום  בתנאי    ,במהלך  ברק  ששמדובר  עיקרי  אמעסיק  צלו ההכנסה 
את העובד בדמי הביטוח  ומזכה  644טופס   ן השירותתנומ  קבלמ  המשניהמעסיק . ך השנהבמש קבועה ולא משתנה

 אה. בשנה הבדמי ביטוח תיאום, ניתן לבקש החזר ערך ככל שלא נ   .2020מינואר   רמו ביתששול

   644מועד מילוי טופס בל/

)אם   ● מס  שנת  כל  באיחוהרה  ההצבתחילת  אפש  ר,ניתנת  להצהיראזי  ינואר  ר  ה   מחודש  כפי  נוכחיתבשנה   ,
 וסבר לעיל( . שה

ת כל  תחיל ב  סיה, ולאחר מכןקבלת הפנת  תחיליום תחילת העבודה או  מ  –פנסיה חדש    ד חדש או למקבללעוב ●
 שנת מס. 

לתיאום ● אישור  כבר  שקיים  הקרובה    למי  לתקופה  ביטוח  האישור  –דמי  של  תוקפו  וכשיפוג  מכן    לאחר, 
 . שנת מס לכ  בתחילת

 פן מהותי. יקרי משתנה באוכרו אצל המעסיק הע שני אם שסיק המאת המע מתחייב לעדכןהעובד 

 . 644טופס בל/ ם לפיתיאוע ע, עדיף לא לבצאינו קבום סיקיים שבהם השכר אצל המעבמקר

 הכנסה שעולה על ההכנסה המרביתתיאום דמי ביטוח בשל 
לים קב וח מיט בדמי בהחייבת  כנסה המרבית  מעל ההא  וללת היכה  דמת שהכנסתםמוק  סיהאו מקבלי פנו/עובדים  

ומי  לא באתר הביטוח ה שנמצא 753/ס בלטופלפי לביטוח לאומי במוסד השוטפת  לשנהדמי ביטוח תיאום ל  אישור
 רנט.באינט

 ובת מגוריו.י כתל פ המבוטח ענות לאגף גבייה ממעסיקים בסניף שאליו שייך  התיאום יש לפאישור  לצורך קבלת  
טופ יש    ופסטל בל/ לצרף  ומו  100סי  השנה  חתומיםדפסים  שקד  של  והשנה  לפחהשוטפת  )או  חודשים   12ות  מה 

צו    של העובדיקרי  ק הע סיולהצהיר מי המעההכנסה,  ת  קורו, מכל מלחודש הבקשה(  שקדמו לפי  )לנותני שירות 
 (. כרממערכת הש  100טופס    2020ג מבוטחים לא ניתן להפיק בשנת סיוו 

לא לביטוח  המוסד  שפרסם  בבאיגרת  נכתב  למעסיקים  דמי  מפורש  ומי  מתשלום  פטור  אכי  המעסיק ביטוח  צל 
 י. ח לאומלביטו   בצע ללא אישור מהמוסדי לא יתנמשה

  מיאו המוסד לביטוח ל יקורתב
לב  שומר  המוסד  לאומי  הזכויטוח  את  את  לעצמו  לבדוק  העובת  הפהצהרת  מקבל  או  הכנ ד  על  אצל נסיה  סתו 

 י הפנסיה. לכן המעסיק המעסיקים או משלמ  על ידי המדווח    126פי טופס  המעסיק העיקרי או משלם הפנסיה, על  
או  מה חיישני  אינם  הפנסיה  לבמשלם  אתבים  ש  דוק  מההצהרה  של  או  העובד  אךהפל  קב ל  חייבים    נסיה,  הם 

המעידים על הצהרת העובד   (, 103פס  )או טו  101  עם טופסיחד    ורי התיאוםואישאמורות  את ההצהרות ה  לשמור
 וספת. יחידה או על עבודה נעל עבודה 

 יעור המופחתהחזר דמי ביטוח בש
לא   תיאוםרנעכאשר  ב  ך  ביטוח  השוטדמי  או  שנה  הפת  העיכאשר  שיעור  מעסיק  ניכה  שיעו במא  מלקרי  ר קום 

למו ביתר החל  יטוח ששור של דמי הבוח לאומי החזהמוסד לביטשאי לתבוע מ, המבוטח רטפתמופחת בשנה השו
 משנת המס הבאה. 
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בשלבקשה   ביטוח  דמי  המופח  הכנסה  להחזר  ישבשיעור  לביטו  ת  מהמוסד  באלח  להזמין  אתר מצעות  אומי 
ד  ינטרנטומי באהביטוח הלא ים שקיימ   126פסי  מתבצע באמצעות טוההחזר    .ר(חזה  בקשת   –מי ביטוח  )תיאום 

 נטרנט.  באתר האיחר ההוראות . יש לעקוב איטוח לאומיבמוסד לב

 ביטוח המרבית לתשלום דמי  חזר דמי ביטוח מעל ההכנסהה
מהח ביטוח  דמי  ששוזר  המרבית  ההכנסה  מרלמעל  נערך  שלא  תיאום  בשל  ביתר  מבו  בסאש,  המוסוצע  ד  ניפי 
 .  מכל המעסיקים 100ים טופסי ו מצורפשאלי 752טופס  ב ,עסיקיםם גבייה ממבתחוטוח לאומי לבי

באמצעות  צע  פת מתבחזר בעבור השנה השוטשנה שלמה ולא בעבור חלקי שנה. הור  בע רק בע ההחזר מתבצ  ככלל,
 לאומי. ביטוח מוסד לך ורק בהתאם לאישור שהתקבל מהא יכויים על ידי המעסיקקובץ ז

)ת"צ  עבוד ת הדין האזורי לבי תו יוסף אלבז להכיר בתביע  את בקשתו של   21.8.2018יום  ( דחה ב 22654-03-16ה 
מוסד  שולמו לטענתו ל, שמירביתמעל תקרת התשלומים ה בגין אי השבה יזומה של תשלומי יתר    ייצוגיתכתובענה  

 לביטוח לאומי. 

נותן שירו  -  2020בשנת    צו סיווג מבוטחים או  )כמו  ת  כאשר  צושנח   מורה דרך(מרצה  לפי  סיווג   ב לעובד שכיר 
ו/או אינה משולמת אינה קבועה   וההכנסה לפי הצו הכנסה המירביתעוברת את ה שלו הכוללת  סה ההכנ  ,מבוטחים

אישור המעסיק לפי לפי    מעל ההכנסה המירבית רק  קבל החזר דמי ביטוחל  יכול שירות  ותן ה, נ בכל חודשי השנה
 זר. בשנה שלגביה מבוקש ההח ודשי העבודה בפועל פי ח ירוט הכנסות ודמי ביטוח ל שכולל פהצו 

 ישנות של החזר דמי ביטוח תיה
 השוטפת(. המוסד   שנהת הלל אים לאחור )לא כושלא נעשה מראש ניתן עד שבע שנ  וםביטוח בשל תיאר דמי  החז

לאומי   ביולביטוח  חוזר    4.6.2020ם  עדכן  גם  בין    המפרט  1461מעסיקים  את  ב אופ  אתהיתר  הטיפול  ים החזרן 
 .יםבהקשר להתיישנות ההחזר

 בל פנסיה מוקדמתקמטוח לחזר דמי ביה
פנסיה מוקדמת,    כיר במקום אחד או ובד שמבוטח שהוא ע וגם מקבל  מת ה מוקד פנסי בוטח שמקבל  או מ יותר 
מצעות  באר המופחת  קבל החזר דמי ביטוח בשיעופונים ליטוח מראש,  דמי בתיאום    שלא ביצעו  מכמה מקומות,

חוק   , לפי לאחור )לא כולל השנה השוטפת(  ם יבע שנההחזר הוא עד ש  ט של המוסד לביטוח לאומי. נטרנ אתר האי
 כללי. ההתיישנות ה

ום  ת, פונה לתחמוקדמפנסיה    שיש לו גם  הכנסות פסיביות,יש לו  מי ש צמאי( ו/או  ר ועעובד עצמאי )או עובד שכי
וח  בל החזר דמי ביטפי כתובת המגורים, כדי לקיך לשאליו הוא שי  מיביטוח לאו ה ממעסיקים בסניף המוסד לגביי
התאמה על    שתיערך, לאחר  וסד לביטוח לאומי במ   גבייהמחלקת ה בבונו  מו ביתר מהפנסיה המוקדמת, לחשלושש

 יו.נסותכל הכ

 צה"ל ור התשלומים של דמ
י ביטוח ם דמין תיאויו בענילע חלים  ה   םת באינטרנט את הכללימופ"  וק באתרממופ"ת יבד   וקדמתפנסיה מ   מקבל

 .  תים קודמובגין שנ  דמי ביטוחוהחזר 

 תורם איברים

בשנים פי אישור מהביטוח הלאומי רק בשנה השוטפת. העובד מקבל החזר  המעסיק נותן את הפטור ל  2021משנת  
 תיאום דמי ביטוח. ך רדקודמות 

 )בעבודות בנייה( משנה ה-כמעסיקם של עובדי קבלן -לן קבה

-שי"ח (, התל קבלניםחשבונות שהלאומי )דינים והביטוח  ות  אומי הותקנו תקנ לחוק הביטוח הל  355על פי סעיף  
בניקובעות  ש  1957 עבודות  המבצע  קבלן  באמצעו כי  קבלןיה  יו-ת  לבידיע  משנה,  לאומילמוסד  שבוע תוך  ,  טוח 

 שנה, לפי המוקדם, על ההעסקה.  עסקתו של קבלן המון להיום הראש המשנה, או מה -עם קבלן ה  החוז מיום עריכת

י-ת קבלןלן על העסקדיע הקבאם לא הו עראו אותו כאילו הוא המעהמשנה,  מספר    המשנה.י קבלן  ובדסיק של 
 . 648הטופס הוא  

פר לבלפי  המוסד  של  )ש  יטוחסום  טולאומי  גבי  על  העיה "בני  עבודות(,  648פס  מופיע  כל  הן  זה,  לעניין  בודות " 
 ומה. ת צנרת וכדור, הנחילה, גישבניית מבנים, עבודות חפירה, סלת הנדסה אזרחית: מסגרבש

פעיל,  המשנה-קבלן ניכויים  תיק  לפחהמד  בעל  עוווח  על  לקבל  ובד אחדת  יכול  למהמו  אישור,  לאומי  סד  ביטוח 
 .648ס טופ  אותו לקבלן הבנייה במקום ורוימס  י החוק והתקנות,דמי ביטוח על פ ווח ומשלםא מדשהו

החוק(, וטרם    רים )כפי שמאפשרבענפים אח  גם לקבלני משנה   לביטוח לאומי לא הרחיב נוהל זה בשלב זה המוסד  
 נוהל. בת ה הרח את ות המאפשרותנקבעו תקנ
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 סיק על ידי המעה עה בעבודדמי פגישלום ת

 עה.  התבי ופסמשלים את הפרטים בחלקו בט יקוהמעסה בעבודה י פגיעמגיש תביעה לדמ העובדכלל בדרך 

לאומי, ביטוח  ש של המוסד למרא   ם ובאישורמינאים מסוי, בת מעסיקלרים  פשהלאומי והתקנות מאהביטוח  חוק  
 להלן:  רטעה, כמפודמי פגי, או לשלם תמורת בדעום ההתביעה במקואת גיש לה

)יטוח  הבת  תקנו  22ה  תקנ .1 יק  מעסמאפשרת ל התקנה    –  1954-י"דתש(, ההיעה בעבודפני פגביטוח מ הלאומי 
  לם בשם המוסד לש ו  טוח לאומיה למוסד לביתביעש את הלהגי(  מוסד לביטוח לאומיכם עם החתם על הס)ש

שר  . אפום המשכורתשלבמועד ת   המעסיק,בעבודה אצל אותו  ע  פגשנ  פגיעה לעובדי ה ת דמאח לאומי  לביטו 
 .אותם בעת החתימה על ההסכם יןש לצי וי  22קנה  לים בתגי העובדים שכלואת סוחור לב

לאמוסד  ה משללביטוח  למעסיקומי  בשי  ם  הפמדמ   2.5%ר  עועמלה  כו  גיעהי  את  )לא  ם  הימי  12לל 
  .הראשונים(

אתהעוב ממלא  ב חלק  ד  וחותם  ו  חה  ו.עליטופס  את  משלים  בטומעסיק  ומגישלקו  למא  פס  הטופס  וסד  ת 
 עובד(. ה  מגוריוב למקום יף שקר ל פי ההסדר )לסנומי ע ח לאלביטו 

לעובד   משלם  מחלה/רגיל  שכרהמעסיק  הפגיעה  לפחות    דמי  דמי  לביטוח  מהמולעובד  גיע  שמבסכום  סד 
ת סכום  סיק יקבל בחזרה אמעה  ושרכשהתביעה תא י.  לאומ ד לביטוח  ה במוסהטיפול בתביעיום  אומי עד סל

 פת העמלה.בתוס (13-יום ה ל מהששילם )הח עה דמי הפגי

עובדים    100יק  יק שמעסמעס  22נה  פי תקר לח לאומי, יכול להצטרף להסדטוד לבים של המוסהפרסו  על פי
בקשהממל  המעסיקתר.  יו או   טופס  )וכת   להצטרפות  א  התחייבות  ה ב  המשפשהוא  ב חוזה  המעסיק  ין  טי 

  במילוי בין היתר דגשים  כולל  דה שי עבונפגעושא ביטוח  בנם איגרת  מקבל ג  ח לאומי(. המעסיקטו ביד ללמוס
 יעה. טופס התב 

ת מדמי  )שלא יפח  פת דמי הפגיעהבד בתקויל לעושלם שכר רגסיק מהמע  2008  ל ממשכורת חודש מארס הח
דמינכמ  עה(,הפגי  ודמ  ביטוח  ה  שלאומי  ממלוא  בריאות  ביטוח  העובי  של  בדמי  שלומ  ד,כרו  חלקו  את  ם 
כל  )חלקלאומי  ה  וחטהבי על  הביהשכר  המעסיק(  דמי  ודמי.  הלאומי  וכים  מנאינם  ת  הבריאו  ביטוח   טוח 

 .  למעסיקומי מחזיר וח לא ביט מדמי הפגיעה שהמוסד ל

 

ני  ש ים  כאשר מתמלא  –  יומ הלאלחוק הביטוח    343-ו   95פים  סעי   –ח מופחתים  ודמי ביטותמורת דמי פגיעה   .2
 לאומי כדלקמן: הביטוח ה  עםיר רשאי להסד סיק עהמ  הלאומי,ח  לחוק הביטו 343בסעיף  יםרט מפותנאים ה

ה(  ורת דמי פגיע עה )תמ מי הפגיא תפחת מדשל  ה,ופת דמי הפגיע לה בזמן תקת רגיור ם משכמשלם לעובדיהוא  
הנ  לכךרה  ובתמו מקבל  בתשלוםהוא  לאומי  חה  ביטוח  שה  דמי  בעבודה  פגיעה  בעבוולענף  משלם  כל א  ר 

 . ובדיםהע

יטוח  תשלום מהמוסד לבקבל  ה ואינו מיעהכרה בפג   לצורךבעבודה  ה  הפגיעעה לדמי  ביהתד מגיש את  בהעו
 ומי. לא

 התנאים הם:

 דים. עוב  500ת פחול המעסיק מעסיק  -

חהמ - חומייב  עסיק  הסכם  תוקף  עבו  וצי קיבק,  חוזה  לשלם  או  בעד  דה,  שכר  שבעדו  לעובדים  הזמן 
 יעה. פג ה ו קטן מדמינאי  כרכל השדה וסך פגיעה בעבו י משתלמים דמ

 
 בעבודה הי פגיעדמ

 
י על  דה, כפיצו עבוב  וד בשל הפגיעהכושרו לעבבד את  איפגע ש ומית המשולמת לנ לה ידה היא גמבופגיעה בע  דמי
ר זי פגיעה חלקיים למי שחניתן לקבל דמ  דה.ק בכל עבולעבוד ולא עס גל  מסוה אינו  נסה לתקופה שבסד ההכ הפ

 .יפן חלק לעבוד באו
 

 . הכדי ועקב העבוד וכיח כי חלה תוךדה למי שמבעבו כפגיעה  ההקורונכיר במחלת המוסד לביטוח לאומי מ
 

 ם על ידי המעסיקשולת,  ימי הבידודואינו עובד ב  לה במחלת הקורונהשלא ח  ,דרות בשל ימי בידוד של עובדהיע
 . החקיקה יושלמו( )לאחר שהליכי  לאומיביטוח ה תביעה מקוונת ל באמצעות ,ינההמד  בהשתתפות

 
ופא קופת  שנתן רבעבודה  ע  פג י כושר לנ ם על סמך תעודות א יו  91על    עלה ת  לתקופה שלא  מיםה משולע פגיה  ימד

 חולים.  
 . י המעסיקל ידגיעה משולם עהפ  שכר יום
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 ם.ור היומיים הראשוניבבעם דמי פגיעה ולמי לא מש –ם ימי 12-אי הכושר פחותה מכאשר תקופת 
    

מק אהעובד  ה בל  דמי  כל  מהמ ת  לאוטלבי  דסופגיעה  מקבמי  וח  דר   מדיל  והמעסיק  את  רבעון  להחזיר   12ישה 
הימים   רשאי לנכות אתיק אינו  המעסדמי ביטוח.    היוהנפגע לדמי פגיעה, כאילו  זכאי    ם שבעדם נישו הימים הרא

 יש לעובד. שה ירת ימי המחלמצב ובד אוהע  של  האלה ממשכורתו

בניכוי    מי הפגיעה ת ד א  ומקבל בחזרהעה  י הפגימ ל דכ  תא לם לעובד  , מש22קנה  פי תשלם דמי פגיעה ל מעסיק המ
 אשונים. ימים ר 12

בלגמלה    סיבסה ברבע  נקבע  הנפגע  להכנסות  לפגיהשנהתאם  שקדם  עדה  מ  עה  בחולסכום  הקבוע  )שכר רבי  ק 
ה לפי  החישוב נעש י(.  רבעד לסכום המשקדם לפגיעה,  ברבעון    אישל עובד עצמ  כנסהה  אוו/עה  פגילברבעון שקדם  

 כאמור.  י" נתשכר ה"רבע שע המממוצ 75% לש סבסי
 

י  ח לאומי ודמ טוהכנסה, דמי בי   מס   ליום. מדמי הפגיעה מנוכיםש"ח    1,114.38  ם ה  2020בשנת    רבייםדמי פגיעה מ
 דמי הביטוח הלאומי(.  הנחה בתשלום  שילצמיתות   100%ור  שיעקצבה בת )לנכה עבודה המקבל ביטוח בריאו

 
ב שו חינגנוני  כמפורט לעיל זכאי למרבע השנה ו בכרנאמנה את ש  שקףאינו מ המל גהם סיס לתשלו שחישוב הב ע נפג

 קון המעוות.  ים לתי מיוחד 
 

 ם הם: ליודמי פגיעה  
 x 5%7 ( 1)נתי  ש שכר רבע
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 רבי.  ון שקדם לפגיעה, עד לסכום המערבד עצמאי בעובשל   כנסהה וא/ו עה  שכר ברבעון שקדם לפגי  (1)
 

 ים ובדלע עסיקהמרגן מאש  בעת אירועעה בעבודה פגי

יף הסע   מעבידו או מטעמו.אצל  ועובד  ל הו שב עבודת עקו  שת תוך כדי עבודתוונה המתרחה, היא תאבודע  תאונת
 ש. י ספורט ונופירוע א  , לרבותתאונות המתרחשות במסגרת פעילות נלווית לעבודה ל גם עלהוח

 
מ  שראכ גיבושמעסיק  אירוע  לעובדים  השתלמות,ארגן  א   ,  ב נוילו  אפ ו  ספורט,  מוכל  חו"פש  סיק  למער  שאינו 

לך אירוע ונה במהגע בתאשנפוע(, ייתכן שעובד  להלן: האיר ג )זו   פות בניתת השמס ואפילו אירוע בה לצורכי  כהוצא
 .  מיולא  וחה במוסד לביטעבודב ה כנפגעהנופש )להלן: התאונה( יהיה זכאי להכר 

 
פ  הארצי,    יעל  הדין  בית  הכרההלכות  בב  לצורך  בא ודעבפגיעה  תירה  במ  תיאונוע  נלרת  סגשנגרם  ווית פעילות 
 ם מצטברים:נאיי ת יימו שנתקשי צריך )האירוע( דה לעבו

 
למעס  .1 שיש  שלאיהשל    בקיומויק  העניין  ותרומתו  לאירוע  מייחס  שהמעסיק  החשיבות  חיי  ל  אירועה  רוע, 

ון  מימ ב ,  ירועלא   יות חרבא,  האירוע  זום סיק ביימעורבות המע  את  אומי בוחןלביטוח ל ד  סמוה.  העבודה במפעל
 . ר(כ)להלן: האירוע המו ומהוכד  וען האיררגו אב ע,האירו 

 
הקבחינ .2 הזיקה,שרת  או  נפגעמהלכבששבין הפעילות    ,  הפעילויות    העובד  ה  רקע  על  לבין האירוע,  בתאונה, 

  , או משפחתיתבידואלית,  קבוצתית, אינדילה להיות  יכוילות  פע ה.  רמוכה  גרת האירועבמס  םו לעובדישהוצע
 . המוכר רועיות של האי ית הפעילונכומתטגראלי  אינחלק  איה  עוד לכ

 
אם   הראתהגם  אךמת שון  נאי  פ הע   קיים,  הכללוובד  מן  תכו"וע  רש  לעשה  או  נית  ניתקצמו",  או    כאשר  הקשר, 
ביןנותקה   מעבה  ש  הפעילות   הזיקה,  העובד  לבה  תבע  ורבהיה  האירועתאונה  הפגיעההמוכר  ין  מוכר  ,  ת  אינה 

 ה. דבועכתאונה ב 
 

הבי לעבוהארדין  ת  דחה  121-09-18ב"ל  ע )  דה צי  ערעו  2019באפריל    29ביום  (  שאת  מרעי  ל  רו  שביקש  אברהם 
 ה. עבודבכפגיעה  כדי טיול טרקטורונים במהלך נופש משרדי בחו"ל, לו תוךאירעה עה שלהכיר בפגי

 
מעסיק  הי  כ  יתלוונ  ילותעפ  ל ש לקיומה שראשון הנדרולק שהמבוטח עמד בתנאי האין חע שקב  צירהא  בית הדין

היום   סדר   אף תכנן את מרביתקבע מראש, ושנ נים  לוח הזמ   ך לויות העובדים במהלמלא את פעימן באופן  מל  חרב
אונה כי כל ת  עהממש  איןוית לעבודה,  נלו  תו כפעילובחינת הנופש כולקבע בית הדין כי    עם זאת  בדים.של העו

 .בודהב כתאונת עחשישאירעה במהלכו ת 
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 ד ולעוב למעסיק ילואיםבתגמולי מ  תסוגיו

ברשומות  2011במרץ    2יום  ב הלאומ   127מספר  תיקון    פורסם  הביטוח  המחילחוק  המי  את  בפעולות  יב  עסיק 
 קמן: כדל

   
ף  יוהוסלואים  אילולא שירת במי  משלם לו  יההשכר שובד את הע ישלם לק  ימילואים המעסבחודש השירות ב .1

לפנ הפ  לרבות)  לעבוד ה  סיהקדות  האמוכר  הש.  הרגיל(  שכרעל  התגמול  חשבון  על  קדמה  למ  שבנח  רהרגיל 
   מגיע לעובד.ה

 . מיסד לביטוח לאותבע את התגמול מהמומעסיק יה .2

יע .3 להמעסיק  התביר  יתרת  את  לעובד  במשכ גמול  המאוחר  החודורכל  קיב   שת  מהבי שבו  התגמול  את  וח  טל 
כלומ המעסיק  הלאומי.  לעי ר,  התגאת    ד בועביר  שבין  שקיבההפרש  מהמול  לבל  )ס יטומוסד  לאומי    2עיף  ח 

 ויימות: מס עיל( במגבלות ל  1מילואים )בסעיף שירת ב ובד בחודש שבוששילם לע תשלוםין הל( ובלעי
 

 התגמול.   תחשבון בחישוב יתרא יובא בלכר זה ש יך השירות, אזלבד במה א.   אם העובד ע       
נע  היה  דבוכום שהע סב.    כל          גם אם  )בדר מעבודמקבל  קום ותו מבא  םהתקפימי העבודה  הסכהתאם ל תו 

 .(י חגוימ , ימי מנוחההדמי הברא בונוס, למשל )כמו  התגמול וב יתרת בחשבון בחיש (, לא יובאעבודה
 

 ר ימי סוף השבועגדלת תגמול המילואים עבוה

התגתשלו הם  מאוגמול  עד  שיר   רובעב  2008וסט  חל  של  רצוף  שאיימים,    6ות  מסאו  של  ימי  רית  ות  ר השיפר 
 הוא:  7  לולות שם בניכוי כפ פיהרצו

 חצי יומי(. )לא כולל שירות  40%פת התגמול בתוס לם משו  רות רצופיםימי שגין עד חמישה יב -
 ם אחד. תגמול בתוספת יולם הימים: משוה  ככל שהיו בחישוב שיש -

 תחשבנות בין המעסיק לעובדה

 :6.10.2019יום ה בלב קתשה מיוח לאוסד לביט ל המו המשפטית ש חלקה  להלן הבהרה מאת המ 

וסד  מ של הידו  משמדובר לדל ועל כן  את יתרת התגמולחשב  ד  רשת כיצון הוראה מפ איומי  הלא יטוח  חוק הב ב"
בודה )חוקי המגן( ן היתר, בדיני העבי   ,הדבר תלויין המעסיק לעובד וד( ביחסים שבמי )להלן: המוס לביטוח לאו

יחהחלים   העבודה  על  הסכמ)לרבסי  קיב ות  מנחם(,  שיייא ו   ייםוצים  הוא  המעה  אין  לכי  סיקיםאת  את  חשצד  ב 
 תגמול. היתרת 

ום  י, צריכה להל את השכר החודש  ים בהם יש לחלקמר הימספ  החלטה בדברשה  כם לכךנסב תשומת לב  זאת,  עם
ת  ד לשירוהעוביצא    למשל   אם  –  כלומר   ;ן שירות המילואיםמנוכה מהעובד בגי ם המספר הימי  את ההחלטה בדבר

ראימילו עבושבועשל    ףיצם  לפי  שווי    את  לחשב  הנוהג  דה, במקום  בח הימים  ה -ט שישי)למע  22-לוקה  רי  שבת( 
 (.  7א מים בלבד )ולי 5עסיק לנכות  ניו, יהא על המפעל   דשי,ב השכר החושבחישו

ה לעבוד   ית הדיןי בבטבירור משפל  עובדעשויה להיות עילה של ה מעסיק בעניין זה  ל הכל החלטה שמכל מקום,  
 ."(אינו צד לו מוסד שה רור)כשב

 ורונהבמשבר הק בחל"תשל עובד  יםמילוא לתגמולי תביעה

ש בחל"ת  בבמיל  משרתים שכירים  לתג החל   ימיואים  אישית  תביעה  מגישים  מילואי"ת  ומולי  את    מקבליםם 
מ  ישירות  הלאומי.  התגמול  דהביטוח  מסכום  יפחת  לא  התגמול  מגיעיסכום  שהיו  האבטלה  למשרת מי  ם 

   במילואים.היה   לאילואבמילואים 

ששכ בחלירים  לעבוד  " היו  וחזרו  כללמקבלים    –ת  עבודה  בדרך  כשכר  מהמעסיק,  התגמול  יפחת ,  את    שלא 
המזערי הש מהתגמול  את  ותובעים  ל ,  הגמלה  האבטלה למת  דמי  מהתג  פי  גבוה  המזערי()אם  יעה  בבת  –  מול 

 .ן מלאות באופ זכויכדי למצות  פרסומים באתר הביטוח הלאומייש לעקוב אחר ה  אישית.

ר חשלשכת  פנתה ואי  ל  בון  הל  לתגמוהבסיס  הגדיל את  לביטוח הלאומי בבקשה  משרתי המילואים  שכירים של 
והרווחה לה גם בוועדת העבודה  אים נפגעו. הנושא עולי המילוולכן גם תגמ  הכנסתם נפגעה בשל משבר הקורונהש

   של הכנסת.
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 רונה( )כולל במשבר הקו בדים במשק ביתסיקי עומע

מיד מלאים של העובד.  הפרטים  ה  םעשק בית  מווח על העסקת עובד  לד  בהוחאומי  לביטוח לסד  מוה וראת  ה  ל פיע
 לם את דמי הביטוח.  ח ולשי שניתן יהיה לדוום כד טים המלאייש לבקש מן העובדים את הפרהעסקה  תחילת הם ע

טוח דמי הבי  תא  שבחיש ל  ת.ו זה  תר תעודמספ  פר הדרכון במקוםאת מסולרשום  חוץ    בתושעובד    עלווח גם  לד  יש
 וץ.ב חעור המתאים בעד עובד תושיבש

ללא אישור זר    יק עובדלהעס  אסור לפי החוק אותו משק הבית )לעבוד בה  ובד יש אשרת עבודה תקפ לוודא שלע  יש
 .אומי(וח לט לבי במוסד ות לבטח אוק עובד כאמור חייב שמעסי אך מי עבודה,

לזכור שמ  דמישאינו משעסיק  יש  להיבד  עו  בעבורח  ביטו  לם  לשדרעלול  בצירוף  לש  דמי הביטוח  את  הצמדה ם 
לחוק הביטוח    369)סעיף    לביטוח לאומי שילם וישלם לעובד  שהמוסד  להחזיר גמם אף להיתבע להולעתיסות,  וקנ

א  העובד  . כאשרהלאומי( גמלה,  ייתובע  להזכא יה  ה   תכן שלאשר  עובשל    י  בית,העובדה שהוא    עלול  בד במשק 
 עובד.ין על הכדם לא דיווח ה שלא כדין אלמ קבל גלעובד ל יע ישס  יד כמחשלהי   קסיהמע

בב  כאשר מועסק  ניקיון  ופ  יתעובד  העברטי  בעד  הבית  התגמול  בעל  ידי  על  משולם  לחברה ודה  ישירות  הפרטי 
דם נת האום חובה מבחי, ולא חלה שסיקהמעה/החברעל  לה  ח   הביטוח  ם דמיחובת תשלו  –ד  ת העובששלחה א

נ  רה)הוב  י הביטוחדמ  וםל שר לתקשי בהטפרה של  עו"ד  ע  ציגי הלשכותבפגישה  ונם  זקן  ציגי תחום הביטוח דני 
 (. 10.1.2018 ביום

 פרטי שליתו הילות במסגרת בות ורגמי כמי שמועסק בעבודות שוטפבית מוגדר במוסד לביטוח לאועובד במשק  
בסיק  מעה בבנייעבודואו  ניקיון  נכל ת  משותף.  ג ן  מילים  במבו לדי ב  ל ובטיפם  וסקיע ש  ם  קשישים ב  גרים,ים, 

 ל המעסיק.ידו שח שלבודות לצורך עסקו או משעוסקים בעללים מי  כ לא נודיים.  ובסיע 

לשמדוב נחוצות  שבטבען  בעבודות  תפר  ועל  תקינה  אחזקה  על  משמירה  הפרטיקוד  הבית    וא /ו  העסק()ולא    ק 
ל,  טיפו, וחצרנות  קיוןיודות נ כמו: עב , יתהב ל משק הובני  ו תני ביו לב ית הפרטי ו/א וסיוע לבעל הב  ,משותףין ההבני 

ית  חברה פרט  שנשלח על ידיסיעודי  מטפל    ,חברה  לח מטעםנששומר שלא    , נהג פרטי,ותתי שמרטפ השגחה ושירו
מירה על בוצת הורים בשי קעל ידהעסקה משותפת  ו  חברהנקבעו על ידי הלשעות ש  ברמעהמטופל  ומועסק על ידי  

 . הלאומיהביטוח   ם באתרפורטיבודה מעתנאי ה . יםדיל

גננים ו  ית והנחיית סדנאותראה פרטהובודות במשק הבית:  כלולים בין הע  שאינםבין היתר נקבעו בהוראות מי  
 . ננותיסוקם בג שעיקר ע 

 

 לחל"ת במשבר הקורונהעובד משק בית שהוצא 

שעבודתם   בית  במשק  הקורונהעובדים  משבר  בשל  חל"הופסקה  כולל  להיות יכולי  ,ת,  לדמי  ם  אבטלה,    זכאים 
 כל תנאי הזכאות הרגילים. כפוף ל

 דה.ון ולציין בסיבת הפסקת העבודה: השעייה מעבומקו 1500עה לדמי אבטלה בטופס  קש להגיש תביהעובד מתב

לתביעה  העובד   ה1514בטופס    יםהמעסיק  מכלור  אישמצרף  בסיבת  לציין  יש  אחרת  .  סיבה  העבודה:   –פסקת 
 נה. ה היא עקב משבר הקורו שהפסקת העבוד  המציין מעסיקל כמחתום כתב מף לצר וא  ,נההקורו משבר 

 

 דות דתן במוסיועובדי ניק

לים לולא היו כ   ה(העסק  סגדים וכנסיות )בכל תנאימ  ,תי כנסתן ואחזקת עמותות, לרבות בניקיו  גם  2019שנת  עד  
   .הביתבין עבודות משק  

כי    2019בחודש נובמבר   עבודות ניקיון במוסדות דת לכן(,  גם קודם    רים חריגים)במק  1.1.2020החל מיום  נקבע 
עד שני  ה  העסק)  מיהדיווח למוסד לביטוח לאו  ית לענייןת במשק בסגרת עבודולות במכל ניקים רווחים,  שאינם מפ 

 .  (עובדים בחודש אחד

הניקיון    על עובדלאומי  וח  רווחים, חייבים לדווח למוסד לביט  ת מניבת מקיימים פעילות עסקיר  וסדות דת אשמ
 קובל. , כמ 126וטופס   102יל, לרבות בטופס כיר רגל עובד שככ

ובדים האלה במסגרת הע דווח על  עובדים באותו החודש, יש לת עד שני  במוסד הדשמועסקים    ככלר,  וזעל פי הח
תקופות ל גם לכנ"ם המוסד לביטוח לאומי יאשר ביטוח  ם חריגי , אך במקרי1.1.2020  וםבית החל מי  ת משק עבודו

 קודמות. 

 וח לאומי לביט וסדית, על פי המטח לעובד במשק בב מבושעל פיהם נחש צטבריםהמות רונקהע

 דו.  שלח יינה לצורך עסקו או מבודה אע( והריםו, או קבוצת הד בית)או ועאדם פרטי סיק הוא המע .1
 . במקומו בד אחר קים עואזי היו מעסיאת העובד מעסיקים היו  אלוואיל   נחוצה וחיונית,  העבודה .2
 ר.כלא שלו  ד בהתנדבות אבי( והוא אינו עוא סמלכר ריאלי )ולששולם  מהבית ק  שבמלעובד  .3
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 ברים. בני המשפחה או בין חת בין ידית טבעדודה במסגרת עזרה האת העב ינו מבצע ק הבית א העובד במש .4
עובד  ות בין  ת וחובזכויו  חוזי להסדרת   מסגרת קשרעבודה ב  כשכר  תכ רומוע  וצעת נמדדת בכסףהעבודה שמב  .5

 ו. ק סילמע
 קבועים.  ה עבוד  מית עבודה או יווקבוע במסגרת שעסדיר נעשה באופן   ההעבודעיקר  .6
 ישי.א את העבודה באופן  ב לבצעהבית מחויבד במשק  העו .7
 ודה.בביצוע העב  ובדיםק הבית אינו מעסיק עבד במשוהע .8
 .  וג העבודהביחס לס   וסביר יל ה ריאהיקף העבוד .9

 
 בדית העועבודה בב

מנהל א  שהו  ירוסב   של העובד  דה מתבצעת בביתוהעבו  מעסיק. לעתיםהאצל    עבודה  צע בובד שכיר מך כלל עבדר
 . (9.5.2012ם , מיו41382-08-11מי )ב"ל וח לאוטוסד לבימ ק דין פרפרה נגד הנה בפסה לכך נית דוגמ .איעסק עצמ

פי ההוראות למוסד  ה  םשפרס  על  כאלביטוח  בבשר העבודה מתבאומי,  של צעת  ה  יתו  חשב יי  עבודה, הואמבצע 
 א עובד שכיר. למאי ו עצ

 

 יוני במשק  סרחבה לביטוח פנצו ה

ל עליהם חובת ביטוח עא חלה  לעובדים שחל עליהם, לרבות    דים שהצובעו העובסיוני נקלביטוח הפנ  בההרחהו  בצ
ההפקדה עליהם.  בה חל  ההרח  ם אלו ולכן צועל עובדיית נמנים  שק במ  יעובד   כלשהו. בדרך כללם  חוק או הסכ  פי

 י.  מוסד לביטוח לאוום למנוסף על התשל וני היאפנסיוח טלבי

 

 שק בית בתחום הסיעודבמעובד זר וח בגין לפטור מדיו זכאיתה שיוסיהאוכל

 התנאים   את  מפרטותהות  אאת ההורח הלאומי  טו, פרסם הבי2013ר  , מחודש דצמב1453ם מספר  יזר מעסיק בחו
, ד הזרלאומי בעד העוב  ביטוח לום דמי  ומתש  חור מדיוו פט  עובד זרעסיקים  יעוד שמבלי גמלת סשבהם קיבלו מק

 ים. ממסויים א תנ אם מילאו 

היה    עובד, ותו ה שמשלמת שכר לא  ת כוח אדם ר דרך חב  ר עובד ז  עסיקהפל סיעודי שטו, מ2014  דש ינוארהחל בחו
אים: התנבין  )ר  עובד הזמשלם ל  כר שהמטופל על השלמת השאומי  טוח לבי   ום דמילמתש  מים מסויבתנאים  ר  טופ

ל  ו עולה עאינשלום  ת העובד, התלפקודאה  המחבהעובד או    חשבוןבהעברה בנקאית לנעשה  ובד הזר  ום לעלהתש
 (. יעודיופל סהעסקה במשק בית לאותו מט קיים תיק ו  ש"ח לחודש 3,000סך של 

ה  24.4.2018ם  ביו חהלאומ  חיטובפרסם  מי  ביטוח/ )חוז  1476עסיקים/וזר  שמר1454ר  את  (    ייה האוכלוסחיב 
 . טו בחוזראים שפור בחודש לפי התנ ש"ח 5,500הוגדל עד  הפטור ואילך. 1.4.2018יום בתחולה מפטור ל הזכאית 

ד  ת המוסלמלת ילד נכה. מנהמיוחדים וג  ותיםרהאמור לגבי מקבל גמלת שי  חוזרון לכ עד  רסםופ  2.7.2019ביום  
התקרהלביט הגדלת  את  אישרה  לאומי  ההרחב ואת    וח  זכאיסי ואוכלת  אשר  בתניה  מסויאית  להקל ם  ה  מים 

 למוסד לביטוח לאומי. מדיווח  אין פטורמקבלי גמלאות שר"ם וילד נכה ל ילך.וא  1.4.2018בתחולה מיום  

מטופלים לגם    דשלחו  "חש  5,500  של  כוםעד ס  זריםעובדים  על    דיווחפטור מהה למה הרחבפורס  31.12.2019ביום  
 י. טוח לאומסד לביומהמ סיעוד  ים גמלתסיעודיים שאינם מקבל 

 

 2020ר החל מינוא זר לצורך טיפול סיעודי דעובעד ביטוח ב  דמישלום תאים לפטור מתנ

ביוםיבמוסד לה איגרת  פרסם  לאומי  ל31.12.2019  טוח  זר,  עובד  היתר מרש  , שישפיה מעסיק  ות האוכלוסין לו 
 –אומי(  וח הלוד מהביטע ל גמלת סיינו מקב המעסיק אר לצורך טיפול סיעודי )גם אם  ובד זעסקת עלהוההגירה  

  5,500הזר, עד סכום של  דבטי לעובאופן פרמי ביטוח לאומי על השכר שהוא משלם שלום דיווח ומתמד  פטור יהיה 
 כחוק. לאומי וח  לדווח ולשלם דמי ביט ישח בחודש,  " ש 5,500סכום העולה על  על כל  ח בחודש.ש"

 
או  ובד הזר  הע  נק שלת לחשבון הבמשכורביר את העית וגם להד משק בתיק עוב  כדי לקבל את הפטור יש לפתוח

 ו בבנק. ונ בת בחשר שמופקדאת המשכורת בהמחאה על שם העובד הז לשלם
 

לקבל י כדי  עוד אומי יפנה למעסיק הסיסד לביטוח למוה  –  בע דמי לידה והורותאו יתבעבודה    ככל שהעובד ייפגע
העסקת   על  המעידים  המסמכים  ותאת  המהעובד  לחששלום  בבנקבשכורת  לאוונו  לש.  יש  זאת  אר  כ מור  ל ת 

 שנים ואף יותר.  7לפחות ם האלה המסמכי
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 ל לפי צו סיווג מבוטחים( )כול  בעת פירוק חברה או פשיטת רגל של מעסיקעובדים  זכויות

צו פירוק/  גל/צורצו פשיטת  שלהם  עסיק  ן למניתשלעובדים  פנייה    23.9.2020יום  מוסד לביטוח לאומי פרסם בה
   יי פיטורים.צונותר חייב לעובד שכר עבודה או פי מעסיקליכים, והיחת התלפ

ועוד   ש"ח  114,452ם עד סכום של  פיצויי פיטוריסכומים לכיסוי שכר עבודה ו  2020בשנת    הביטוח הלאומי משלם
 . ש"ח 17,608 של ופת גמל בסךלכיסוי חוב לק תשלום

אשר ערך שינויים בדיני חדלות   2018-"חע, התש כליכל  ן ושיקוםת פירעו ק חדלונכנס לתוקף חו  15.9.2019יום  ב
צולכן,    עון.ירפ נפתח  המעסיק  נגד  לאחר  לפתיחת    אם  התבד  העוב   –  15.9.2020הליכים  את  ישירות מגיש  יעה 

לבעל התפקיד שמונה   פסיםו הטלכן הוגש )קודם    מיהנכסים הרש  כונסותק מהתביעה עובר לוע לביטוח הלאומי  
קופת(בתהליך עבור התשלוהתבי   להגיש את  הגמל אמורה  .  לאומי  לביטוח  למוסד  חייב  מיעה  היה  ם שהמעסיק 

 . יי הפיטוריןכיב פיצולקופה, ללא ר

 יטוח הלאומי. מצאים באתר הבהסברים נוספים נ

 
 

 טוח לאומיהמוסד לבישל  ורת ניכויים ביקדגשים ב
 

ן שבכל שלב של , כיוו ךת התהלין איכויים ולהבי בביקורת נ ל  טיפו   קפיד על כמה הוראות בסיסיות בעתלהכדאי  
לביטוח לאומי    יהיה צורך להגיש השגה. ככלל, המוסד  לאטעויות כדי ש  ם ולתקןמסמכי  התהליך אפשר להוסיף

 . שהשגה שהגייק קיבל תשובה ללאחר שהמעס  אינו מאשר השגה נוספת
 

הביט  חוק  ד  וחלפי  את  לנכות  חייב  המעסיק  הבהלאומי  הלאומייטמי  ביט  וח  דמי  ת  ממשכור  הבריאותוח  ואת 
של   כורת העובד. לכן, בביקורות הניכוייםמשוי מס הכנסה מיב בניכ יק חי ס העובד, ולפי פקודת מס הכנסה המע

על  נערכת  השומה  הכנסה  מס  ושל  הלאומי  המגולמ   הביטוח  מס  הרכיבים  של  הביטוים  ודמי  הלאומי ח  הכנסה 
 והבריאות שלא שולמו. 

המוסהחרונה  לאח לל  לאומי  ד  את  להעביטוח  הש ביר  לאחר  ומות  זאת  הכנסה,  למס  שלו  בשניכויים  משך  כבר 
הניכויים, בהתאם להלכת גדות בבית הדין הארצי    מעביר למוסד לביטוח לאומי את שומות  סהם רבות מס הכנשני

 עבודה. ל

 י הביטוח בגין העובדהמעסיק בתשלום דמקי לחבות הרקע החו

מור א, כמוחלטת ואינה ניתנת להתניה  אהי   לאומיה הביטוח  דת  לפי עמ  ביטוחלשלם דמי  ו   לדווחחובת המעסיק  
 .  לאומיח הלחוק הביטו  342סעיף ב

ו  עלי דיווח  ם אם מעסיקו לא  שכיר מבוטח במוסד לביטוח לאומי ג העובד  לאומי, הלחוק הביטוח ה  365לפי סעיף  
ל לביטוח  ו/למוסד  הביטוח  אומי  דמי  את  שילם  לא  העוב  .במועדאו  שהוא כאשר  מוכיח  בפועלעב  ד  אצל   ד 

 .  ול גמלהי לשל א , המוסד לביטוח לאומי אינו רשעסיקהמ

ב לחו  344סעיף   יטוח בשל הכנסת עבודה מהמקורות המפורטים בסעיף ק הביטוח הלאומי מחייב בתשלום דמי 
 ל(.ע ומה בפצעה העבודה )גם אם המשכורת לא שולתאם לחודש שבו בוהכנסה, בה ( לפקודת מס 2)2

 )א(, כדלקמן: 344הוא סעיף  לאומי ההביטוח וק הרלוונטי בח  הסעיף
כהכנסירא ( א. )344" ש ו  החודשית  עתו  לל  שקדם  החודש  בעד  הכנסתו  את  מועד  ב  1-ובד  חל  שבו  חודש 

 ]...[" ; מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  התשלום, מהמקורות המפורטים בס
 

נסה לפי סעיף ובד הכעע שיש ליודכאשר המעסיק  כי    ,אומיהליטוח  לחוק לפי עמדת הב   344עולה מסעיף    כלומר,
 של רשות המסים(. ח )למשל, לאחר סיום ביקורת ניכויים יטו לם את דמי הבליה ולשווח ע ד( לפקודה, עליו ל2)2
 

 יטוח לאומי סמכות הקביעה על ידי המוסד לב
 

קביעה  סמכ סעיף  ות  א  –  קלחו  347לפי  לקבוע  רשאי  ראשי  גבייה  דמיפקיד  ששינה  של    ביטוחה  ת  את  מבוטח 
פקיד הגבייה    2017לשנת  ים  ן בחוק ההסדר י התיקום. לפו על בסיס מקור הכנסתו בתקופת התשל  ביטוחי הסיווגו  

 לחוק(.  359החלטתו )סעיף  חייב לנמק את 
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מי  שאי לקבוע את סכום דמי הביטוח של  פקיד הגבייה ר  –  לחוק   357  דר דוח לפי סעיף קביעת דמי ביטוח בהיע
הגבייה את לפקיד    ניקיםעהגיש. סוגי הדוחות הרלוונטיים המ  מי ולאויטוח לאלב  שת דוח למוסדבהג  חייב   יהשה
ו  355-ו  342ת מפורטים בסעיפים  מכוהס גיש. פקיד  כוללים את מרבית הדוחות שעל יחידים ומעסיקים להלחוק 

 לחוק(.   359יף  מק את ההחלטה )סעה חייב לנהגביי 

  חי לקבוע את סכום דמי הביטוח למבוט יה רשא י קיד הגבפ  –  לחוק  358יף  י סע וח לפ לד יגוד  קביעת דמי ביטוח בנ 
ל משוכנמעסיק,  או  הוא  שאם  עובד ע  של  העבודה  שכר  או  המבוטח  הסכומים הכנסת  על  עולים  המעסיק  י 

   לחוק(. 359עיף את ההחלטה )לפי ס ייב לנמק  . פקיד הגבייה חהמפורטים בדוח שהוגש
 

 תלושי השכר 

זה גם   ובכלל  לחוק הגנת השכר,  24כמתחייב מסעיף  הכנסה  הרכיבי    כל  לושי השכר אתלהציג בת   יביק חיהמעס
 כגון נסיעות לחו"ל, ארוחות וכדומה.  סף הטבות שוות כ

 ניכוי דמי ביטוח מהעובד 

 .מהעובדאת דמי הביטוח  ה  מנכמעסיק הביטוח הלאומי ה )ג( לחוק  342לפי סעיף 

בשונה למשל,  זאת,  ה  (2)ב()8קנה  מת,  הלאומילתקנות  ביטוח(,  יוחדות  מ וראות  )ה  ביטוח  דמי  תשלום  בדבר 
בתק 1971-תשל"א כתוב .  לעני   נה  לעובד  ין  במפורש  ביטוח  דמי  חישוב  בידרכי  רשאי   תבמשק  "יהיה  מעסיק  כי 

   לנכות משכרו של עובד..."
 

 בביטוח הלאומי  ת ניכוייםביצוע ביקורו

לאומב לביטוח  במוסד  ניכויים  נוהביקורת  עגיי  לבדוק  המ  5ד  ם  מתוקדהשנים  הומות  שבע  האחרונות ך  שנים 
 )למעט חריגים(.  

מהמעסיקיידים  גתא יותר  מבקר  עוב  20-ם  דוח  בעקבות  בשגרה.  נבדקים  מעסיקים דים  גם  נבדקים  המדינה 
 ות. ברות פרטירות משפחתיות וחקטנים יותר, לרבות חב

 ם: הלאומי ה וחהביט ריים שנבדקים בביקורת הניכויים שלקהנושאים העי

ים, סיווג  לומחות לבין התשבין הדו אמות  ת, בדיקת ה102לטופס    126בין טופס    , התאמהרבי השכרכיבדיקת כל  
בטופס   הנכון  בטור  לעובדים  102עובדים  שכר  הטבות  זקיפת  נוסף,  שכר  פריסת  ש,  הוצאות  נזקפו()לרבות  ,  לא 

מיני שכר  משפחתיתבדיקת  מחברה  הכנסות  ביקורת  תיאות  וחבר   מום,  ד בית,  ביטוח  ם  דמ)נימי  ביטוח   יכוי 
ים  איתור דיווח  דיווח,וסיות שונות ללא  וכל ר תשלומים לא(, איתווספותנבשיעור המופחת למי שעובד בעבודות  

 ועוד.  יטוח בעדםם ותשלום דמי הבכוזבים, סיווג עובדים על פי צו סיווג מבוטחי

וי רכב חלקי  זקפו שושסיקים  מע   שווי רכב.פת  ר כמו זקישכקפו בויים בודק הטבות בשווה כסף שלא נזמבקר הניכ 
 רש.ם בהפ מחויבי –ת הפרטיו סיעותנלפי חישוב מדויק של ה

ו כאשר  ו מתקן דוחות, אי תביעת גמלאות, או כאשר המעסיק תובע החזרים, אביקורת ניכויים מבוצעת גם לגיבו 
 עבודה. צורך לבחון יחסי  יש

 

 שומות ברשות המסים

ניכ   מבוצעתכאשר   שנים, ותן הא  ביטוח הלאומי מגיעים לביקורת בגיןמבקרי המסים, וה  ם של רשותוייביקורת 
 ולה בנושא הטבות שכר. ת כפיתכן ביקורת

יין הטבות השכר  ( לענ18.07.1995מתאריך    0-14כת "גדות" תעשיות פטרוכימיות בע"מ )דב"ע נה/הכלל על פי הל
הייהא אם  במשכורת:  נזקפו  שלא  ביק מורות  ניכויים ותה  המס   של  רת  אות  יםרשות  שנים  על  מחייבים   –ן  אזי 

 . מסיםעם רשות ה םם להסכבהתא יקבדמי ביטוח את המעס

תקן ת המסים ויסכים לאינו מקבל טענות על טעות בהסכם ניכויים של רשו  מהמוסד לביטוח לאומי נמסר כי הוא
 ן שומת הניכויים.  טעות רק לאחר תיקואת ה

י  וממסים כדי להציגם למבקר הביטוח הלא ברשות היכויים  הנכם שומות  הס  העבודה של   תניירו  חשוב לשמור את
מס    חלהוכי  כדי שיעושולי שיעור  מבחינת  מסוים  לעובד  התייחסות  המקסימום  ,  מעל  הכנסה  או  ביטוח  דמי  רי 

 ועוד. 
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ולא לפי   סההכנ  ( לפקודה בהתאם להסכם השומות במס2)2כנסה לפי סעיף  וח את ההמבקר מחייב בדמי ביטה
 דמותניכוי המק  רום לאחלתשל  מסדוגמה, כאשר מס הכנסה שידר את סכום הה. לידור השומששקיבל מ  ידעהמ

 ששולמו בשל הוצאות עודפות.

מי  ות את הביטוח הלאורה מחייב שומות של הכנסות חב  יטוח הלאומי היא, כי שומות ניכויים בלבד ולא עמדת הב
לא  של הביטוח הלאומי  מדה  הע.  פט העליוןשבבית המ  יתןי פרטס, שנמ א  דין  בעת ביקורת. זאת, על בסיס פסק

 . (19447-06-17)ב"ל  1.9.2020טירר מיום אהרון זורי בעניין עו"ד ן האבבית הדיין פסק הד פרסום לאחרהשתנתה  

 
  ממן )הלכת מד"א, בר אילן, ניכוייםרת ות בביקוולקנסה נסהכ ה במסח הלאומי לשומה בפשרהתייחסות הביטו

 ס( נו

מי  לאו  מוסד לביטוחורים, שהגיש ה ן בבית הדין הארצי לעבודה בארבעה ערע ק די ניתן פס  2020באוגוסט    24ביום  
 :הדין האזוריים על ארבעה פסקי דין נפרדים של בתי

-6497-08ין האזורי לעבודה )ב"ל  ל בית הדקיבומי  לאוח  לביט  בר אילן כנגד המוסד   בפסק דין בעניין אוניברסיטת
א   ( 24.2.2019  וםמי  16 א וניברסיטת  את תביעת  ניבר  שומת  ביטול מוחלט של  על  והורה  וסד כויים שערך המ ילן 

ת בית  ביטוח הלאומי היה אמור, לדעה  שנעשתה בפשרה.  הכנסה,בעקבות שומת ניכויים של מס    ילאומלביטוח  
פשרה. ברכה  נעון שהיא  ו כיסה,  נתונים משומת הניכויים של מס הכנתיק את ה ולא להע ת  דע  שיקולהדין, להפעיל  

 ל שתי הרשויות שונה. לה ש תכלית הפעו  ואולי זהה, אךאחיד    הואעולה של שתי רשויות המיסוי  ל הפ רציונאמנם  
 . ת בוטלוהקנסו  כלבוטלו ו שומות הניכויים

מ בעניין  דין  בע"מבפסק  וניטול  מסוף  הלאומ טו הבינגד    מן  הח  בבית  )ב"ל  י  האזורי  ם מיו   59912-03-16דין 
בפשרה. כנסה, שנעשתה  ניכויים בעקבות שומת ניכויים של מס הומת  הוציא ש  מילביטוח לאו  המוסד(  2.4.2019

בוט ין  בבית הדיכויים אושרו  ת הנשומו צתי פגומה בין היתר ששיטת הגילום הקבוקבעה  השופטת    לו.והקנסות 
הל למ ופוגעת  קיים  עובדים  ב  עשהכה  שככי  מלוא  על  גמלאות  להם  לשלם  )קושי  ההטבות  בלררם  ב"עין"(. ות 

ננאה נוספת שלצמיחת טובת ה לא ניכתה את דמי הביטוח מהעובד גרמה  יקה  ובדה שהמעס הע חסך מהעובד כן 
 ת. גדודין   פעול כפי שנקבע בפסק יב שכר ועל הביטוח הלאומי לה הכיר ברכיב כרכביטוח. מס הכנס לשלם דמי 

נסות. השומות יל קיכויים והט ציא שומות נהוח לאומי  ויטלבד  המוס  –ובעניין מד"א  נס  יין חברת  הדין בענבפסקי  
 וטלו. הקנסות בורי ו בבית הדין האז  לא נדונו

 לבית הדין הארצי: ין האזוריים לעילפסיקות בתי הד ערער על כל טוח לאומילבי המוסד

בעתיד    יםדומ  בע כללי אצבע למקריםטוח לאומי וקלבימוסד  ה  ים שלורערעכל ה  בל ככלל אתיהארצי ק  בית הדין
 קנסות. ו פרשי הצמדה, ריביתב בהכויים, חיו את שומות נילהוצ

יא שומת המוסד רשאי להוצ  "מכלל האמור עולה כי ית הדין הארצי:  בע במס הכנסה קומות בפשרה של  לעניין שו
 מוסד להתבסס עליה".   הרשאי  , ס הכנסהמ ידים על משנערכה שומת ניכוייניכויים בעצמו, אך 

להזכי שן  י ניע לר  חשוב  הכנסה  ביקורת  מס  בל  ביום    פשרה שהסתיימה  הדין  החליט   8.10.2020כי    אזוריה  בית 
מערכובעניין   בע אלביט  אלביטת  של  התביעה  בכתב  מקום  שבכל  הלאומי,    "מ  הביטוח  או  שתוקף  נגד  במישרין 
כתב )  קהימחל  זועם מס הכנסה, הרי שדין טענה  פשרה  ומי על הסכם  יטוח הלאן את הסתמכותו של הבבעקיפי

 . עניין מד"א ואחרים(ין ב ן פסק הדמת הוגש לפני  התביעה 

הקנסות   הדין  בלעניין  בית  סעוחן  את  הכנסה.יפי  הארצי  מס  ופקודת  הלאומי  הביטוח  הקנה   370בסעיף    חוק 
 .ועל ריבית...כולם או חלקם". ..י ביטוח... על קנסהפרש דמ שיקול דעת "לוותר עללביטוח לאומי המחוקק למוסד  

ע   וא ן שהקובע קנס גרעולפקודה    191המס, וסעיף    לום ר בתשפיגו  ין נס בגקבע  לפקודה קו  190עיף  ס ונשי, סעיף 
 ל סכום מס נמוך מהנדרש.ע פקיד השומה כי הנישום התרשל ודיווח מצא ככל ש

הלאומי קיימת    בחוק הביטוח  ביןלא  עונקנס אחו   אבחנה  לקנס  נדרש.   שיר בתשלום  ואי תשלום  התרשלות   על 
נסה  ת מס הכ בפקוד  יה למוסד תישקל הפחתתו לרבות ביטולו.נר פ . לאחריביתב  ן חיו ואי  ל אוטומטית טמוקנס  ה

 מדה וריבית, ויש קנס. י הצהפרש יש

שהכסף לא    ללה, ממיהתשואה מהכסף שנש  יאריבית ה .  ראלי של הכסף הערך  ה שמירה על  ל  עדוו נהצמדה  הפרשי  
ביד  תקופה.ו  היה  הביטו  באותה  שמטיל  הל הקנס  בחלמאו ח  נועד  לי  ה לבח והכסף  ערך    עלשמור  קו  קנסקו   וא 
 "עונשי". 

ריבית לפי  והשוק(,  בית  )רי  לפי חוק פסיקת ריביתנמוכה  יבית  ת: רסוגי ריביו  שני יש  מבהיר שבית הדין הארצי  
את תקופת אי התשלום לארבע מחלק  ו  א(159נה )ריבית  לש  4%ור  גבוהה בשיעריבית  יא  א לפקודה, שה 159סעיף  

 : מילאו טוחלמוסד לבי ן שיקול דעת, עם מתיוןצת קודונ
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 . השכר  רכיב של תשלוםורי ועד המק המ חר יום לא   15עד  .1
מי ביטוח  כל שיש מחלוקת לגיטימית ביחס לחובת תשלום דכ  -  הוצאת שומת ניכויים של מס הכנסהועד  מעד   .2

 .ייםשכר" מסובגין "רכיב 
מי ביטוח  בד  חיובו הצפוידע כבר על  ויהמעסיק    -  מילאו ת שומת ניכויים של המוסד לביטוח  מועד הוצאעד   .3

 .  נוספים
 ם.ישפטי ההליכים המ ובזמן משפטייםעד תחילת ההליכים ה .4
 

בש הביטוליכלומר,  ממדיניות  הליונה  לראשוניות  בהתאם  כיום  שיש  הדקוי,  ם  להטיליבית  מציע  על  ן  אי    קנס 
ך ע כ ככל שנקב  , ובעלות מחדל  נושא יו, ו חיוול דהמעסיק אמון עכי    הנקודה הראשונהם דמי ביטוח החל מ תשלו

 בות הפחתת הקנסות. ת ראש בדבר נסיהקל  קול דעת ללאלהפעיל שיומי לביטוח לאקובע כי על המוסד  , ובשומה

הדין    ביתקול דעת מספק,  הופעל שילא  ש  ואבו מצשבמקרה    כייים  האזור מנחה את בתי הדין  הארצי  ת הדין  יב
 לבטל בפסיקה את הקנסות.  ולאדעת חוזר,  יצוע שיקוללב ח לאומי ו ביטלד שיב את העניין למוס חייב לה

 דם. בהק את הנחיותיולאומי יפרסם  המוסד לביטוח

תפו  יששקנסות למעסיקים    לבטל  למבקר הניכויים  המאפשרים  ללים הקיימיםכל עוד אין פרסום אחר, חלים הכ
 דיםעוב  249על  הם אינו עולהבדים של ור העמספשלמעסיקים  נעשה ל מלא של הקנסות  עם המבקרים. ביטו פעולה

שפורסם באתר   11קורת ניכויים מספר  ביר  זבחו)מפורט  שנים    10במשך    תו רכיב שכר נה באו שו וזו הביקורת הרא
 . (5.1.2016ועדכן חוזר מיום  10.7.2018ביום  אינטרנטה

 

 בקר במהלך הביקורת הפעולות שנוקט המ

 הוא מבקש.פירוט המסמכים ש רת עםיקות הב מבקר שולח למעסיק הודעה על עריכה .1

 ר עורך את הביקורת. המבק .2

רה שישב איתו  ובו הממצאים ומעביר אותו לנציג החבסל  קן אכין גיליוקורת המבקר מהביממצאי    תעקבוב .3
 ר(. איש קשר אחד ששמו נמסר למבקבמהלך הביקורת )בדרך כלל מתמנה 

 .  ומיהלא  ם עדיין לא רשומים במחשב הביטוחבשלב הזה הממצאי .4

  גילום, אתואת שיעור ה   ביםאת החיו  בדוק לרבה, בין היתר כדאי  לב    אים בתשומתאי לבדוק את הממצכד .5
הסכומים  את התקופות שבהם חויבו הרכבים בשווי רכב ואת  הרכבים ואת השווי שגולם לכל עובד,  רי  פמס

העובדים ש לבדוק שהמבקר התייחס לענסעו ברכבים. כדאי בואת שמות  לובדישלב הזה  עורי דמי  הם שים 
זרים. זה  ים  דעובהלאומי ו  באות מהביטוחקצ  , מקבלירנוע  יבלי שכר מקסימום, בנו מקיוחדים, כמביטוח מ

 .ם הטכניים והעובדות תואמים למידע שהוגש למבקרהזמן לבדוק אם כל החישובי 

מ .6 חזר  האקסל  שגיליון  ולאחראחרי  למבקר,  מועבר  המעסיק  הממצאים  שנעשו,  להתיקונים  עלממוים    נה 
 המבקר.

ר .7 לצורךאת    שאי להחזירהממונה  עם  שהסבמקרה    ןתיקו   הגיליון למבקר  שנעשה  אי כם  ל  קובמנו  המעסיק 
 וים, או שחסר מידע רלוונטי. עליו, או שלא נערך חיוב ברכיב מס

 ם נדרש. ומבקש מידע נוסף, א  ון אקסל מתוקןי ק מצויד בגילהמבקר חוזר למעסי .8

 פת. לבדיקה נוס נשלח לאיש הקשר  מתוקןל ההאקס אם נערך שינוי, גיליון  .9

של   .10 סופי  אישור  הממונהממונהלאחר  מ,  הקביה  את  למערכתזרים  ייצוג  שר  פ)א  עה  בקובץ  אותה  לראות 
 יעה. ימים מיום הקב   45כספי תוך  ולח את הקביעה בדואר רשום למעסיק ומזרים חיובלקוחות(, ש

פשר  זה א יום ממועד    30למעסיק. תוך    הרשוםאר  הדו  קיים מידע בדבר מועד מסירתאומי  במוסד לביטוח ל  .11
חודשים ממועד זה אפשר להגיש    12ך  ובת   ההשגה )אוכת המועד של  הארהבקשה ל  ו אתא להגיש את ההשגה  

 ר לבית הדין האזורי לעבודה(. ערעו
 
 

 יקורת ניכויים מלאות מחליפות שכר בעקבות בתשלום הפרשי ג

גמלאהמוס הפרשי  משלם  לאומי  לביטוח  מד  שכחליות  מילוא פות  )תגמולי  פג ר  דמי  ודמי    יעה, ים,  אבטלה  דמי 
בתביעה לדמי   ם לתביעת מעסיק בתגמולי מילואים אוהתאאו ב שי גמלה,  של עובד להפרה  ות תביעקבבע  ( לידה

 ".  22פגיעה לפי "תקנה 

 ן עובד בגיטוח  מלה פרטניים )כשיש חיוב בדמי ביורת ניכויים הפרשי ג יטוח לאומי משלם בעקבות ביקהמוסד לב
קים עסימהמ   ית התגמולם אלה את גבימיבוחן ביו  ייםלרת( והפרשי גמלה גלובביקודועה בעת המסוים שזהותו י

 וח הלאומי. המתוקן לחוק הביט 369לפי סעיף 
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ליו לדווח על שינויי לתשומת לב המעסיק שעדוח ביקורת ניכויים פיסקה    המוסד לביטוח לאומי מוסיף בסוף כל
לע  ביבעקובד  המשכורת  הניכויים.  בות  פקורת  על  סעככלל,  לעובד  3יף  י  הודעה  לעבמוול  בחוק  )תנאי  וד עמד  ה 

והליכי  עבוד התשס"בוק  מיוןה  לעבודה(,  ש2002-בלה  חובתו  מעסיק  ,  כל  בתנאי  ל  שינוי  על  לעובדיו  להודיע 
 וי.  שינעל הימים מהיום שנודע לו   30, בתוך ר לתשלומי שכר עבודהודתם ובכלל זה כל שינוי בקשעב

לו  יוכ די שין היתר כדמי ביטוח, בב  החייבותת  נסולעובדים על הגדלת ההכ  ודיעק מחויב לההתאם לכך, המעסיב
 לתבוע הפרשי גמלאות. 

 
 בגין ימי גיבוש לעובדיםי הטבה זקיפת שוו

"ט כאשר  "טובתככלל,  על  גוברת  המעסיק"  אינ  ובת  המעסיק  המשת העובד",  העובד  במשכורת  שווי  זוקף  תף  ו 
מטפעיב מלות  אך  המעסיק,  נוחות  עם  נבחניהעובבחן  המעסיק  ונוחות  בד  לביטמום  באופן  וחסד    לאומי 

 ייחס לעובד ולתפקיד שהוא ממלא. בהתבי, אובייקטי

בודה בבית הדין האזורי לעל פסק דין דה ניישון טרפיק  המבוססת ע  9.4.2018פרסמה הנחיה ביום    ת המסיםרשו
לפיה,  30052-07-12)ב"ל   ב(,  הים שבהמקררק  כל  אינו    רטיםתנאים המפום מתקיימים  ף  זוקבהנחיה, המעסיק 

 כללים האלה. ת המץ אהלאומי אידים. הביטוח ובשווי לע

שבהנחיה: לתנאים  המ  המעסיק  דוגמה  עליהם,  ומשלם  הגיבוש  תנאי  את  מלאה קובע  משכורת  משלם  עסיק 
ל, ישראע השבוע, ב א בני זוג, באמצעשה לל ש נגיבוכי העבודה מצדיקים את הגיבוש, הדים בימי הגיבוש, צרלעוב

 שמרו לבדיקת הביקורת.ם נסמכירה וכל המו תוכנית העשא ל הרצאהולש כ בעלות סבירה, הגיבו

 רכב  שווי שימוש ב

לב  המוסד  העליון  המשפט  בית  פסיקת  חישובבעקבות  מקבל  אינו  לאומי  חלקי  יטוח  שימוש  שווי  יחס   של  לפי 
 יות.הנסיעות הפרטיות והעסק

 /124586מיסוי שלא בהסכם לטת הח  -שירות וש ברכב לטכנאי וי שימשו

חלקיווש  –קשה  הב שימוש  יחס    י  בשל  עותהנסילפי  והפרטיות  הנסיעו  העסקיות  טכנאי  כמות  של  הגדולה  ת 
 ה נדחתה.הבקש  –המזגנים בעבור העסק 

 אגר רכב תפעולי ורכב מ

הרכב או שב ביטחון,  חד מאלה: הוא רכשומה אד הפקי  א רכב שהתקיים בו להנחת דעתו של"רכב תפעולי" הו
,  הוצאות רכב(  תקנות מס הכנסה )ניכוישב  לליםבהתאם לכ  ת עובד כלשהושוועמד לרה  ולא ק  העס משרת רק את  

 . 1995-התשנ"ה 

והביטוח רשות המסים  עמדות  לייחד  לפי  אמור  להי  הלאומי, המעסיק  רכב מסוים  ועליו  מראש  תפעולי  רכב  ות 
נוהל עבלקבוע  וחד  ברורי  ודהי  קפדניים  בי ם,  למשמעיים  ולנחס  האלה  ברכבים  ביא  קוטשימוש  על  קומצעי  רת 

 שקבע.   הנהלים

 הבית, הרכב לא יוכר כרכב תפעולי. הלאומי, כשהעובד עובד מהלי הביטוח נו  ל פי ע

ים למצב ר" אך נוהגים להשתמש במונח הזה  ה מונח בשם "רכב מאגמס הכנסה או בתקנות מס הכנסאין בפקודת  
הו  לעובד כלשאינו מוקצה   כבסק, שהר העשל  שנועד לפעילות שוטפת  רכב  ות העובדיםמעסיק מעמיד לרששבהם ה

 המאגר.  אחר לעובד שמשתמש ברכב הוצמד רכב  שלאו

עד לשעות הלילה,   בד ביום שבו הוא עבדין צורך לזקוף שווי רכב לעורשות המסים פרסמה הנחיה מקילה לפיה א 
)מיום   ועסוף השבב  ולאקראי ולא באופן שיטתי  פן א חודש(, באואופן חד פעמי )בביתו בה בר חנולכן רכב המאג

 ר את הרכב למחרת. והעובד החזיים בחג בערב( או חמישי

פי ההוראות,    על  מפאותן  יותר  הוא  ברכב  השימוש  שוו כאשר  לזקוף  יש  בחודש,  אחת  בהתאם עם  יחסי  י 
בקרילקריטר עומד  מי שלא  שנקבעו.  שוו  האלה,  נים טריו יונים  לזקוף  רכב מלא  חייב  מודגש  בהתאי  לתקנות.  ם 

 ם.מורי התנאים האבאשר לקיום   ודאת התיער שמושיש ל

( 41881-06-17"מ )ב"ל  י בתל אביב את התביעה של קבוצת רמת בטיחות בעדחה בית הדין האזור  28.6.2020ביום  
דמי  וקבע   לשלם  החברה  רכב"  שעל  "שווי  רכיב  עבור  קבגין    נותהתק  לפיביטוח  של  ברכב  בטיחושימוש  ת  ציני 

עובדי החברהבת הוטלחי. העבורה שהם  ניב   וב  ביקורת  לשנעת  בהיבטים ב.  2012עד    2009ים  כויים  דן  הדין  ית 
 ות, הגילום ועוד. ים של הדרישה של הביטוח הלאומי לרבות ההתיישנ שונ
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ים להסעת נוסע שרכב המיועד    ,יאור ח  ייןבענ  הדין את קביעת בית המשפט העליוןבית  וי הרכב, מזכיר  לעניין שו 
ת ודה ויש לו אפשרות לעשו יום יום העבבס  יחותקצין הבט   כב מצוי בידיהרך, כלי  כ  על   נוסף  ינו "רכב עבודה".א

 שפחה ולכן אינו רכב עבודה. ברכב שימוש לצורכי הסעה האישית והסעת בני מ

חברת ל  תה ש את תביע ,  היבות המיוחדות של המקרבנס(  19447-06-17)ב"ל    בית הדין האזוריקיבל    1.9.2020ביום  
הדין בארצי   וב לציין כי בית הדין הסתמך על פסקחש  יים.ת הניכו ומת שוביטל א  ,ת עורכי דיןחבר, שהיא  רטיר  א.

פסק הדין בעניין בר אילן במס הכנסה, על אף שבמת חברה לבין שומת ניכויים  בר אילן ולא הבחין בין שובעניין  
ב עפירודובר  מס  ש  של  ניכויים  שומת  מל  בדוהכנסה.  לשנים  בר  ניתן    2013עד    2010שומות  לערערשבהן    היה 

 בוטלו ועדות השומה.  2017נת . בש דת שומהועלו

 ד קל  והגדרת כיב

ת(, התשל"ב ניכוי הוצאות מסוימובוד קל" שבתקנות מס הכנסה )רשות המסים הרחיבה את הגדרת המושג "כי
 נה. העוקות , גם לפירות ויר1972

 וס ת לייחנן ניתנו הוצאות עודפות שאי

 לייחוס, הןכנסה. טובות הנאה הניתנות  הלמס  ההתאמה  ח  בדות שתואמו  בומהות ההט  מבקר הניכויים בודק את
 ת עובד פרטית לחו"ל. הטבות שכר החייבות בדמי ביטוח. לדוגמה, נסיע

ניתנו  הוצאות שאינן  בתשלום  עודפות  חייבות  אינן  לייחוס  בית  התיע טדמי  את  לשמור  יש  אך  המתאיוח,  ם וד 
 ל, מעל התקרה שפטורה ממס. "לחו   של עובדת סקית נסיעה עאו החזר הוצ ך הוכחת ההוצאה, כמו למשללצור

    לחוק  359עיף ערר על קביעת דמי ביטוח לפי ס-יקורת ניכויים  השגות על ב

גבייה מוסד לביטוח לאומי פקיד  הממנה    לחוק ובמקום ועדת שומה  359יף  תוקן סע   2017ם לשנת  בחוק ההסדרי
)פקיד הששי המו רא לדון בהשגות  בהשגה  יד לא  ש   ,גותסמך  על  ו ביט   יעת דמיקבעל  ון  ידו או  על  ידי  ח שנעשתה 

 . (יוהממונה על 

י הביטוח ההודעה על קביעת דמ  יום מהיום שבו נמסרה לחייב  30את ההשגה המנומקת יש להגיש בכתב בתוך  
 .  שת ההשגהגות להאריך את המועד להגשקיד ההבדואר רשום. מותר לפ

להחליט    חוק שיש  קבע  בתוההסדרים  חודך  בהשגה  שבמ  שיםשלושה  נמ היום  והפרטים   כלרו  סו  המסמכים 
 ם נוספים מטעמים מיוחדים. ההחלטה בהשגה, עם אפשרות הארכה לשלושה חודשי הנדרשים לצורך

באופן א נדחתה  יק  ם ההשגה  החייב  חלקי,  באופן  או  רשום.ה בל את  מלא  בדואר  כך  על  לש   הודעה  לם את עליו 
 . לעבודה רי אזוית הדין הלב ל הקביעה הדרישה או להגיש תובענה ע 

 יקורת ניכויים, לפקיד השגות באגף ב  הגשת השגות  נוהל  1.1.2017ביום  אתר שלו  סד לביטוח לאומי פרסם בוהמ
 .  358, 357, 347ים י ביטוח בהתאם לסעיפ על קביעת דמ
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 שליטה   ובעלי שפחתיים מ  יםסקע
 

 ביטוח הלאומיהחוק ב ת מעטיםשליטה בחבר בעל
 

 זכאים לגמלאות  אינםמעטים  טה בחברת  ישל   , שבעליטוח הלאומיהביב בחוק  6סעיף    ע בוק  1.1.2004ל מיום  הח
 החוק  תיקון  לה. לצורךמלאות אבעד ג  י ביטוחדמ  מיםהם אינם משלכן  לו  ,רוק חברהבעת פי   טלה וזכויותאב  דמי

 הלאומי: חוק הביטוח ב  1לסעיף    וספו שתי הגדרותה
 ת מס הכנסה". פקודב  32בסעיף  כהגדרתו  -ליטה בעל ש"

 ". הדת מס הכנס קופב 76יף מעותה בסעכמש -"חברת מעטים 

הפורמלי   החברהרישום  מברשם  המוחייב  ות  לביטאת  לאסד  הזכאוח  בבחינת  המ  שלת  וומי  לבעל  דמי ניות 
 לה.  אבט

 
 10%-ו, בקרוב יחד עם  פין, לבדו או במישרין או בעקי מי שמחזיק בל,  הוא ככל( לפקודה  9)32עיף  פי סשליטה לבעל  

  10%  בעה, או בזכות לקבלהמניות או מכוח ההצמ  10%ות להחזיק  ון המניות או מכוח ההצבעה, או בזכהלפחות מ 
 ל, והכול כמפורט בסעיף. בזכות למנות מנהמהרווחים, או 

 
בסעיף. והכול כמפורט    אדם לכל היותר,בני    5ליטת  שבש, חברה  לפקודה היא, ככלל  76ף  לפי סעיחברת מעטים  

אדם לכל    בני  5רת השליטה של  ם אחד לצורך הגדנחשבים לאד  –וחו ושותפים בשותפות  כבו, אדם ובא  וקרואדם  
   היותר.

 
לענ ]גם  בן76נמצאת בסעיף    ([9)32יין סעיף  הגדרת קרוב  אצא ורה, הורי הורה, צת, האח, אחו זוג,  -)ד( לפקודה: 

 אחד מאלה. בן זוגו של כל בן הזוג, ו צאיוצא

נשב  פ"ש באר  דיןסק  פ ואלי  ' ע  )ערעוריוסף  העליון  בבית  6357/99אזרחי    הו שלם  פט  מש  ו כביתשבתב  המשפט 
אזרחיים,ר ועלער ביום  שני  ים  " נקבע    (10/4/2002תן  של ייחשב    קרוב"כי  כל"בעל  החזקה  ללא  גם  א היש  יטה" 
חה, המקיימים פבני המשכל    תוצאה זו,פי  שלי סבירה כיוון  בלת  ת תוצאהוצרמשפט, יית השל ב  עתוהכר  .תניובמ

ם לעניין  טה גין בעלי שליפ יק)ובע  הבעלי שליטים  בקשר לחברה, נחשוב", גם אם אין להם  ההגדרה של "קראת  
 . מי(ח הלאוחוק הביטו

, בחברה ןיפי ל שליטה בעק בע  רה ואינו מחזיק במניות החבינו  משפחה א קרוב כל עוד ף פסק הדין בעניין שלם, על א
 מי  לאו  בעדו דמי ביטוחולמו  כדי שיש  ,לא כעובד שכיר רגיל, א102בטופס    ליטהשבעל  כ  יועללדווח    מלץ שלאמו

 המעמד על  ר  יש להצהי  (פש"רק החברה )זכויות בעת פירואבטלה או ל דמי  עה ל. בעת תבילענפי אבטלה ופש"רגם  
 .  יחסי העבודהואת  המעמד  את הלאומי יבחן ופקיד הביטוח פחהקרוב משכ

 שליטה  בעל שכיר ר הקורונה לשבבשל מ  םימענק
 
ש  עלב ה ו  ,בה כשכיר  בדע,  רהמניות בחב  חזיקמשליטה בחברה  ון  ח לב   אי, רשנהקורובשל משבר ה  הכנסהנפגעה 

   .ת למענקללת זכאומי אבטלה שוזכאות לד . ממס הכנסהמענק  ל  וזכאות
 

לבהמוס לאומד  מעביר  יטוח  הי  רשימותם  מסילרשות  השליט  את  מעטיםה  בעלי  כבעלי  מדווחים  ה  ,בחברות 
   .שלא קיבלו דמי אבטלה, )כולל בגב הטופס( 102בטופס שליטה 

 
לבטל את בקש  עות, יכול לה אושרה לו בטעלדמי אבטלה והתבי יעה  שהגיש בטעות תב  רת מעטיםבבעל שליטה בח

 מהביטוח הלאומי למס הכנסה.ת יטה שעוברהשלהוא יופיע ברשימת בעלי , טלבושהזכאות ת יאחר . זכאותה
 
הביטוח הלאומי   ת ערכמעודכן במעטים  בחברת מ שליטה    ל ם המעמד כבעות איטה יכול לרא השלמייצג של בעל  ה

עיסוקים )רשימת עיסוקים/  םבמערכת המייצגי של בעל השליטה  עיסוקים  רשימת  ך מסך  דר,  בחודשים מסויימים
 .("טיםמעטה בחברת  שלי בעל  –מח  ": פירוט עיסוק/ קופהבת

 
אוקטובר -פטמברהמענק לחודשים ס  עבורוח הלאומי  ברשימות של הביט  שליטה שיופיע  בעללמען הסדר הטוב,  

 לקמן: כד אוה כנית לסיוע כלכלי, לפי חוק הת  2020
 
במשך חצי  גב הטופס(  לל ב, כו בחברת מעטים  כבעל שליטה  102בחברת מעטים )רשום בטופס  היה בעל שליטה   .1

 . לת הזכאותתחי  לפני ועד  31.12.2020יום   ועד  1.9.2020א מיום ו, שהקובעה  מועדלתה בתחי שנה ש
ובחודשים  ה  דמי אבטלאינו זכאי ל .2 )הבדיקה נעששקדמאו למקדמות של דמי אבטלה בתקופת הזכאות    יתו 

 (. 2020מינואר   בפועל
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 י בהיבט הביטוח הלאומבחברה אות הוצ מענקיולבעלי שליטה  שכירל המענקדין 

הוראע אף  מענק  ותל  דין,  שליטלסיוע    כל  נחשב  הבעל  הח  אינו  לעניין  בסעיף  כהכנסה  האמורים  )א( 16יקוקים 
 :, למעט לעניין הפקודה(נסה שלילימס הכמענק עבודה )ק לחו

 ק הביטוח הלאומי חו .1
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .2
 וק הבטחת הכנסה וחוק המזונות ח .3
 הם. יות ני משפחים לאסירי ציון ובגמול חוק הת  .4

 
 

מענק ציאלי )קבול בגין המענק הסוהת, ש קשר למענקים לבעל השליטהבה  3.8.2020ביום  פרסמה  המסים  רשות  
הפק לפי  חייבת  הכנסה  הוא  שליטה(  בעל  לשכיר  ואיסיוע  לאומי  ודה  בביטוח  חייב  כמפורט  18סעיף  ]נו  לה)א( 

 .[דהמענק עבו  )א( לחוק16בסעיף 
 

ההוצאות    יםקבול הת מענק  עידוד  ין  ובגבגין  הםמענק  ה  התעסוקה  לפי  חייבת  וחיהכנסה  בביטוח    יםב יפקודה 
 ותיה. מי ביטוח על הכנס חברה אינה חייבת בתשלום ד, אולם לעיל  ין הוראה מקבילה למענק הסוציאליא לאומי. 

 
 

 עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי 
 

תיים,  טחים בעסקים משפח ו וגי המבן סלהלם  פורטימ  י דין,לכות מפסקוהו  י ומי, תקנותוח הלאהביט  חוקפי  על  
 : ןכדלקמ

 
 יר;העובד השכ       -
 

 אי; העצמ דהעוב -
 

 ד עצמאי;ואינו עוב בדשאינו עו מי -
 

בן המשפחה    ה אצלם בעבודוסקיהמקרים בהם בני משפחה ע באותם    -פחה  בני משעזרה הדדית טבעית בין   -
 . המשפחהי נ ין בב  בעזרה יוון שמדוברכ, יםים כעובדאינם נחשב םוה אחרה

 
 , נקבע: 11.11.93מיום   ,78-0  /"ע נגב, דילאומ  המוסד לביטוח 'וק נטפייגלש 283פד"ע כ"ו  -דין  סקפב
 

משפחה,   לבחון בקפיש מק  "כאשר הצדדים הם קרובי  שנוצום  היחסים  טיב  ו רו:  ידה את  יים, ולונטריחסים 
וחוב  כתערלהסדרת מקשר חוזי    ו ם אתייהתנדבו  ויזכויות  ון  ר, לסימני היכר כגיתן הביהדעת,  ת  אלתת  ש  ות, 
 כדומה".לי' ו מו 'סאלי אעות העבודה, שכר רישמסגרת 

 

נד  ביעת המעמקל  המבחנים   -בית הדין הארצי לעבודה  פסק דינו של  קבעו בשל בעל שליטה בחברה שבשליטתו 
הדין  ק  פס  .1999יל  פר אתן בני ש   -פף  צבי גרוסקו  ףוסי  לאומי נ'ד לביטוח  סוהמ  02-182דב"ע נז/,  20182/97"ל  עב

 לה. מבג ה המזכה סום ההכנין סכ יולענ מעמד  טוח הלאומי לעניין יהחלטות בב מהווה בסיס ל

 : מסקנות שלהלןאת ה ףגרוסקופדין הארצי קובע בפסק דין בית ה

 רה. בח" הובדחברה הוא "עבעבור עבודה  מבצעשאדם ה -הכלל הוא  (1

י ן  י לעניה  ההוכח   מוטלת חובת  לכלל  החריגים  על (2 ימת קרבה  יים שבהם קדה, בין היתר במצב בוי עחסקיום 
 משפחתית.  

כיר ה היה עובד שה בחברעזרתם קבע שהמבוטח שהוא בעל שליטבחנים, ובמן  בית הדי  ך ער  קופףגרוס  ןהדי  בפסק
 משתמש  ביטוח לאומילד  וסודה, והמ הדין לעב  יתבב  דיןלים בפסקי ה ם מובילמבחני  הפכובחברה. מבחנים אלו  

 ות.רשליטה בחב ביטוחם של בעלי ה פןאו אתלקבוע י דהם כב

, ירקטורהשליטה כ"עובד" לבין פעילותו כד  תו של בעל וילקידו ופעפן בין תלהבחי  ניתןהאם    -המבחן הראשון  
 או קרוב משפחה. בעל מניות 

ה ה  -שני  המבחן  העהאם  בחברה  סדר  פיקצ ת יאמ  הוא בודה  או  כלומי  השליטה  ם האר  יה.  ברה  בחעובד    בעל 
 על.פוב
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 :עובד"ה "שכרו" של האדם כ"יבוע מה ההאם ניתן לק -ישי השלן בחהמ

 שכר?  לי שמים אופויה לתשלהאם ה .א

נכסים? ב. עירוב  יש  האם    האם  בין  נשמרת  כלומר,  המניות  ההפרדה  בעלי  לבין  בחובנכס החברה  בות  ים, 
ן משיכות  שבולח,  הלוואה  ן בולחשת  משכור  ת בין חשבון נווחשבהנהלת ה דה בפועל ברהפ  יש  הכנסות )האםוב

 וכדומה(. 

 כת גרוסקופףליישום ה

שלמומלץ   ולהוציאל וס כר  שלם  כעותיות  כשבד  נהג  ולא  יכיר  כיר  הלאומי  שהביטוח  כדי  הזו  בפעילובעלים,  ת 
, עמדת קעסהחי  פי רוו  דרך כלל עלב,  הבוע ואינה ק  ניםמים שורת בסכומשכוהרת שמקנה גמלאות. כאשר  כמשכו

 תקנות. לס בהתאם ובונוסים שיש לפרו יס בסר ובר בשכד שממי אוטוח הלהבי

י"אולו   348סעיף   הלאוהביט  וקלח  ח  קובעמ וח  ביטוחשים  י,  לפי  דמי  לפחות  ישולמו  שכיר  עובד  ת  משכור  בעד 
חוק    בסכום שכר לפי  יו)חודש  מינימוםשכר  המינימום במשק  אמור  ה  ף סעיהחרגה בעתי(. אין  שאו  מי  י, חלקי, 

 .משפחה נילב  או שליטה לבעלי 

 ותו ליטה לחברה שבבעלשל בעל הש  אותהלוו

)ב  הדין  ביתקיבל    19.6.2020יום  ב בעל  את תביעתו של מנחם כרמל(  11245-06-18"ל  האזורי לעבודה   שליטהה, 
וקב כי הלוואות פרטיות  בחברה,  בון  חשמות  יב חליפ והששמשך  ,  וניםלי יואף עשרות מליונים  יבסכומים של מע 

 יטוח. ב, ולפיכך פטורות מדמי כשכרנה שדי  ת בעליםשיכאינן בגדר מ ,החברה
קום , ולא היה מהתקיימו כאן""מרבית מאפייניה של ההלוואה  שכן    ,אמיתיותבהלוואות  בר  מדוקובע ש  דיןת הבי

 שומת ניכויים כשכר.להוצאת 

 מאי  ברה לעצ ה בחנוי מעמד מבעל שליט שי

ורת  כיטה מדווח על משבעל השל  רכאש  ,24.2.2009  יךרבתאלאומי    טוחלבי  וסדם המס שפר  1382וזר ביטוח/ח  לפי
אופן עקבי, ממושך ושיטתי, בלאומי  לביטוח  וסד  טוח לממשלמת דמי בי   אינהחברה  וה   כשכיר בחברה בשליטתו,

לביטוחה לש  מילאו  מוסד  בעל השלנות את מעמדו  רשאי  לעיטשל  ולה  חי ר חובות שהחבו  ממנ  גבותצמאי    יבתה 
 בות בעל שליטה בחברה בע"מ, לר  תייחס למי שמוגדרהחוזר מ  מאי. עצסתו כהכנ  זו  הייתה   אילוכורתו כמש  בגין

 .קודהלפ 76סעיף  -ו  לפקודה 32ף  לפי ההגדרה בסעי וקרוב

ז ביום  הנחיה  )הד בית  ב  15.8.2010ו אושרה  ת  בבי  יבמחי  וקףת לה  וקיב(,  2725/09ין האזורי לעבודה בבאר שבע 
 (. 41787-10-10ל ומי עב" וח לאטיהמוסד לב  גדניוסף מזוז )  12.7.2012ום י י בהארצ  הדין

המוסד לביטוח לאומי  יסוי החוב בחברה. לאחר מכן  חודשים לכ  12  לפחות  חכהי מוסד לביטוח לאומהמ בפועל,  
וח לביט   מוסד ה, ההחברוב  ח  את   רנו מסדיאיבעל השליטה  י המעמד, ואם  התראה לפני שינו   בעל השליטהל שולח  

 .ר החובה שבה נוצתחילת השנ ו מתאריךלמו ליים ששושכר השנתי הלפי נתונ ,יעמדו לעצמאומי משנה את מאל

 ירתה. שנים מיום סג  7וי תקף גם לחברה שאינה פעילה, עד  השינמסר מהביטוח הלאומי כי  נ

לעבודה    2016אר  בפברו הדין האזורי  בית  גיא בנ  של  ם( את תביעת26120-05-14  ,54328-12-14  ל)ב"דחה  הזוג  י 
החל את  שעל לביטו   המוסד ת  טלבטל  לאומי  כע  ח  חויבו  הם  עלי אימצפיה  שדווח  למרות  למ ם  ביטוח ל  וסדהם 

 י. קבן עאת דמי הביטוח באופ בגינם  לא שילמה רהחבם, אך השכיריעובדים כ לאומי 

וקיבל את החלטת (  17551-07-16באי )ב"ל  גונן  ר  של עתו  את תבי  18.11.2018הדין האזורי לעבודה דחה ביום    בית
אי מברה לעובד עצהחבד  ח מעואת מעמדו של המבוטה  ני ד לביטוח לאומי שניינו. המוסומי בע וח לאיט בהמוסד ל

  ישירות אליו.  ו בחברהגין העסקתב רהחוב החבס את וייח

 דותמיוחגביית חוב דמי ביטוח בנסיבות  –רה  בחבדות  ההתאגך ת מסהרמ
שר אמצעים א  כמה  יח לאומ ו המוסד לביט   ותרשועמדו לה (  2017נת  ים לש ר הסדוק ה)החל מח   וק לח  א367עיף  בס

בות ולגתאגדות  רים את מסך ההטוח לאומי להין היתר יכול המוסד לבי. באמצעי אכיפה אפקטיביים  ו ל  מקנים
בד ביחוב  במקרים  מי  חבטוח  שה שבהם  העבירה  רה  ביטוח  בדמי  חוב  לה  פנכסי יה  או  או  מורה  ת  אלל   תעילום 

 הביטוח. מיד מתשלום טרה להתחמקית במ קחל ורהמבת

או התפרקה   ה ברה שהפסיקה את פעילותחשל  י לגבות חוב מבעלי שליטה  מ מאפשר למוסד לביטוח לאויף גם  עהס
 ק. ים שבחובתנא, ולא שילמה את חובה למוסד לביטוח לאומי
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 הפעולות שנעשות בפועל:  להלן

נסיונ ללאחר  מוצלות  מגביית  לחים  א  ולמנועהתיק  ,  החוב   בעליהחוב  לחקירות  להחלטהתהל  בר  ככל    ה. חום 
ל367סעיף    לפייים קשר  שק לאומי  חוק,  א  לביטוח  לחברות שאהמוסד  הנכסים  לשולח מכתבים  הועברו  או  יהן 

נכסיםהפעילות,   עירוב  עיר  רותבין החב  בטענה שקיים  מכספים  וב  או  או קשר  עובדים  עירוב   לכ   אוי  שפחת או 
, ם הנכסירה שהעבירה את  חבחוב ה ת  או לשלם א,  ישהרכל התשלום בעד ה כחות ע הוציא  מודורש לה  ,ה אחרתבסי
 גבייה(. ים )בהתאם לפקודת המס אכיפהו   פוף לנקיטת הליכי גבייהכ

 מלאותכאותו לגלעניין ז רעובד שכינבחן המועד שבו 

על פי   ר נבחןכיהש  דבהעועמד , מ לאומי חביטו מוסד לק ביד העצמאי שמעמדו נבחן בעת פתיחת הת בדיל מהעובלה
ה  בעת  לגמלת  תגשרוב  שמבוטח    כתוצאה  ה.ביעה  ייתכן  במעמעצ  הראימכך,  עמו  של  במשד  רבות    ךובד  שנים 

 .  לא תאם לדיווחעה לגמלה יתברר שמעמדו ייגיש תב וכש

די   לדוגמה:  על  חברה  בחברה    נשואה   אישהווחה  בעלי    בעלה ו  שהיאכשכירה  שיאם    . טה בהשליההם  לא תברר 
החב  בודהע  סייח  התקיימו לבין  האישה  נו   הברין  היא  בהגדכלאין  עצמאי",  לת  "עובד  מבוטחת נה  יא   אהירת 

 ת שעבדה. ולא כמבוטח כעקרת בית   (הזקנאזרח ותיק )בל קצבת קשהיא ת ת הכנסה וייתכןו ת מחליפלגמלאו 

עבודה יחסי    יםימקי תבין שמ  מה,ם וכדויילואמולי מ תג  ,ועל זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה עובד בפש  יככלל, מ
   ".ד עצמאיובבהגדרת "על לנכובין שהוא  

אבטלה   חווזכוידמי  בפירוק  שברה  ת  רק  לגב שמתקיימ יר  כ מקבל  יחסיים  ושע  יו  ומעסיק  בעובד  שליטה  אינו  ל 
 בחברת מעטים. 

 

 הביטוח הלאומי אות מללגה  שליטלי אות בע זכ

שהוהתיקון  מאז   בעליבחוק  את  במהבי  יטההשל   ציא  אבטלטוח  ובענף  בפירזכה  המוסדויות  חברה  יטוח לב   וק 
כל ספק לל  ור מעה. כל זאת כאשר ברליטשל בעלי הש דם  את מעמ  קבוע ל   נדרשים  נםדין כמעט ואיובתי הלאומי  

ב המהווה  בעשההכנסה  מקורה  לגמלה  הוכאבודה,  סיס  השליטשמו  רתכומששר  בעל  בפועל  משך  היא  שכורת  ה 
שמקורה רא ומהאמו  ודהבעב  ויה,  לפרה  כלשולמת  ברורים,לי י  שינויי    ם  ס  שכר ואין  לפ קיצוניים  הגשת מוך  ני 

 לגמלה.  עה התבי

מוסר מידע בטופס התביעה על הקשר המשפחתי או  תובע הגמלה    בעלי שליטהשל  יעה לגמלה  בתבהחלטה    צורךל
   ה.חבר על השליטה ב

 ת עלחובקש הוכומ  ,להמ העילה לג  ך למועדווסבר סמשכר שאינו מכל גידול ב  ומק לביטוח לאומי בוחן לעד  מוסה
 חה. משפ יות או של קרובל בעל מנביעה שבפועל בכל תכר תשלום הש

לש  התביעותפקיד   הגמלה    לוחרשאי  לתובע  העבודהשאלון  אופי  כחלק לש.  לבירור  להתייחס  יש  זה  אלון 
 . תידחהתביעה האת הזכאות, ו  מענה במועד ישלול . אי מתןמהתביעה

לבדוק  י  אומללביטוח    המוסד לע  אשרכ  ורולחקממשיך  של  צם  קיים ספק באשר  וכאש יעל השל בעבודתו  ר טה, 
 שליטה. לבעל ה ה או אינה משולמת בפועלסדיר הורת אינהמשכ

הביפ הלאוקיד  הבי  בודקמי  טוח  תקופת  ן  כאשר  לגמלה  הזכאות  את  קצהיתר  עזרה עבודה  של  במצב   רה; 
כאש תשלומשולמ  רמשפחתית;  שאים  כנגדימים  העבודדהעבו  נם  כאשר  אי ;  נחוציונ ח  נה ה  שאינה  או  ה  ית; 

בעל  ) צורך  אשליטה  הבמקום  ב  להעסיקין  גדוליםר(;  כשעובד  שינויים  יש  בעבמשכור  כאשר  של  ה; ל השליט תו 
ב אי  יטההשל  בעל כאשר   והוא  בפועל  המשכורת  את  מושך  גדול ינו  התרה  וכאשר  בחברה;  דמה  חייבת   יחברה 
 לאומי. לביטוחלמוסד    ביטוח

בידח  26.12.2016ם  יוב )עב" הדין הארצי לעבודת  ה  בןירואת ערעורה של  (  4990-07-14ל  ה  ב  טל  לת מניות ענתן, 
דין ה. בית  ללידה  שנה שקדםשלום דמי לידה בהתאם לשכרה ברבע ה ניהול, לתירותי ייעוץ ו למתן ש  יחידה בחברה

 . ידההל מידאת  דילטרתן הייתה להגכרה לא שיקפו את עבודתה ומשהתנודות בש עקב
 

ירה, טשטוש גבולות  כורה כשגלא ש  תלו רושם של התנה  ובעת יוצרותהת  כרה שלכי "התנודות בשע  קבדין  בית ה
אלא    ,המעבודת  נובעותאינן    דות השכרכבעלת מניות וכעצמאית, ונראה שתנוכשכירה,    ותה והכנסותיהן התנהל בי

ר חשד שהתנודות בשכ ה  "עול י  הדין כ  ביתבע  ק  ד. עורה"ה בעלים של החב ים אישיים של התובעת והיותמשיקול 
 כירה". שובדת עכ שקפות את שכרהיביות ולא מיקטהן פ 
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 תלושי שכר פיקטיבייםבדיקת ל  –רת להפקדות בבנק משכובחינת התאמה בין תלושי ה 
 

  שליטה( ל  נו בע )אי  ד לוייאת תביעתו של דו  (49793-07-16ורי לעבודה )ב"ל  האז  ן קיבל בית הדי  24.11.2019  ביום
במועד    רו נטושכגין  ב   קית לבנכר, לבין ההעברה החודשהש  ו בתלושינט  בין שכרו  בוהיםהג  םהפערי  רףח  וקבע כי

זאת,   .נקב תלושי השכר ולא לפי ההפקדות בחשבון היווחים במו לו לפי הדדמי הפגיעה ישול  ,רתכומשתשלום ה
ש שת יהוכ מבוטח  הלאחר  הדין  בבית  הח  משקלושי  אפישכר  התשם  בלות  ששולמו  בהמ על,  פומים  חאות גם 

 . םבמועדים שוני
 

וודאות  ש ין  דק הפסמ חשוב להבין   א שמלו   המבוטח להוכיח   ח ליצ זהה לו לא ההשיפוטית הייתה  ה  שהקביע אין 
יתה התביעה יהלא מן הנמנע כי במצב כזה    .תנוורכים שבדמהחברה,    סכומי הנטו על פי התלושים נמשכו בפועל

 נדחית.   
 

 יר ם לבעל שליטה שכת גהחוסמ גמלהכללי ה ן יישוםיין בענפסק די

יות יחיד  מנשהיה בעל    משולם,  חמים של ר ( את תביעתו  31640-09-14  "ל ורי )בהדין האזדחה בית    22.1.2017ביום  
 יל.הרגאחר התאונה בעבודה, נוסף על השכר  לרה חבענק שקיבל מה ת גם במהמתחשב מלהו גם ל לשל רה,בחב

הדין  יב שהמת  חשיבומייחס  ת  הילכך  העבוטח  היה  ולא  חידובד  מענק  מענק  שו   שקיבל  לו  קודמותלם  .  בשנים 
 . עצמויק לח החליט להענטשהמבו נוסבוב מדובר כלומר,

הדין ממנף את תקנה    בית  .ינה חלה עליוחוסמת א הגמלה הין  עניב  11נה  שתקעלה את הטענה  הח הוא זה ש המבוט
שינסו    יםנכון מצד מבוטח  בלתייווח  סום ד היא לח  11קנה  ת ת תכליקבעו שודמות שק לכות  ר הכנגדו ומאזכ  11

 ה. זכאים ל שהם מלהאת שיעור הג ללהגדי כדי ה,נר התאו נסתם לאחת את גובה הכ להעלו

 ן הגמלה החוסמת. י לעני עצמאים, כוללשליטה כלבעלי החס  תיישהוא מ סרמביטוח לאומי נלמהמוסד 

 
  דהוע פגיעה בעבוריאלאחר בחברה  שעובד שולם לבעל שליטהמש בונוס

 
אות ן לרוקבע כי אי   תו של גורי צוקריעאת תב  (46493-09-16ודה )ב"ל  האזורי לעב  ןדידחה בית ה   30.3.2020יום  ב

נכות ה פגיעה וגמלת  דמי ה   לצורך חישוב  חלק משכרו הרגילכ  , לאחר תאונת העבודהלו  שולם  בונוס שהום  בתשל
 מעבודה.  

של  ,וטחהמב בעל  חשבון,  ירואה  שקי בחברה  חידיטה  של  שכר    ממנה   בל,   החברה חודש.    כל   ש"ח  12,000קבוע 
 .וןשבפות רואי חהייתה שותפה בשות

 ברבע השנה שקדם לפגיעה.   ש"ח  36,000שכר של  לבסיס התאםב ת עבודהתאונהוכר כעבר ש רוע מוחייא
ז   ירב מי סמוסד לביטוח לאו. הלאחר הפגיעה  ש"ח   140,000וס מיוחד בסך  בונ ו  שילמה ל חברה  ה ה  לפרוס סכום 

 הגמלה.    לענייןבעוני הרממנו לבסיס השכר  3/12רף ולצ
 

שמור על רמת החיים אליה  תה לכלישכר שת  לה מחליפתגמ  א יעבודה הדמי פגיעה ב  ה לפיהיקפס זכיר  מ  ת הדין בי
בהתא המבוטח  שדווחהורגל  לשכר  בגמל  בזמן  ם  המזכה  האירוע  קרות  בטרם  ולכן  אמת  רבה  ה  חשיבות  יש 

 זאת מטרה כפולה: יבות לחש  .מיתית של השכרה אקביעל
 
ור עות אמד התביפקי  .שכר שקיבל המבוטח למעשהל הע  ן מתבססתיף הכנסה שפסקה ולכללה אמורה להחגמה

ליטה בחברה נבדקות בקפידת יתר על  עלי שת בתביעו": החוקכונות השכר כדי למנוע ניצול לרעה של ק את נלבדו
מלא דיווח  לחסום  בדמנת  כתכלית  יעבכותי  המדוברכך    ,11תקנה  ד  לפי ב  שאין  בבחינה  אלא  התקנה  החלת 

 ."ה של בעל שליטה בחברהגם במקרהתקנה תה של תכלי
א" נבחןבין  התובע  ובין    ם  שהיה/הייכעצמאאם  כשכיר  בונוס/מקדמה  של  סבירותו  נבחנת  הייתה  עדיין  תה  י 

 . "ח/תמדוו

   קטיבירוארטה באופן שליט בעלי תיקון שכר

 . משבר נטי במיוחד בזמניוול ר  ד.תת שכר של בעלי שליטה בדיעבפח מובילים בנושא ה  ני פסקי דיןלהלן ש  םוצגימ

 דין הארצי ה בעניין ויפג בע"מ בבית פסק דין

(, 000376/06ל  עב"וח לאומי )ביט המוסד לפסק דין ויפג בע"מ נ'  ודה  ת הדין הארצי לעבניתן בבי  21.5.2007ביום  
 .וך יותר נמ  שכר עלבפושמשך שליטה   ר חודשי לבעל דיווח על שכ קןה לתש ינו בקשעני

יותשכר נמו  נמשך   ועל בפש"ח, אף ש  20,000סך  בעל השליטה בל  דיווחה על תשלום שכרערת  חברה המערה ר.  ך 
ו אושרלא  שומ  י,הראש  דעןעל ידי המ  תוחחקר ופיצפייה שיאושרו מענקי מחה וליו נקבע מתוך הנכר שדווח עהש

 דה. בוהע ת שכרטיבית אהקטין רטרואק חברה ביקשה לה –ים ק המענ

mailto:ornazachcpa@gmail.com
http://www.nevo.co.il/law/74570/11
http://www.nevo.co.il/law/74570/11
http://www.nevo.co.il/law/74570/11


  ©1906 : סימוכין                                                                            שבון רואת ח, גלרט-ורנה צחא

                                   ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                         12.20208.       ך: יתאר                                                     
____________________________________________________________________________________ 

93 
 

ר היה השכ   ביטוחמי  ד  ר עליו וששולמו ממנון השכר שהוצהשכשלא ניתן לעשות כן,  קבע  י לעבודה  ארצהדין ה   בית
  בין   קבע   טמן ליגאל פט י. כב' השופנטיד הרלווובד היה זכאי להן במועו הע ת מחליפות שכר, לניין גמלאובע לע הקו

 כדלקמן:   בפסק הדין, 7ף בסעי היתר,

עפ"י טענתה,   שולם בפועל.  לאטוח לאומי משכר אשר  י בילגבות דמ  איןהיא כי  ת,  ערערהמ של  קרית  נתה העי"טע
 .  זו..בידי לקבל טענה  כדין. אין ה שלא"ר שדכרו של ד ספי שה כ גבהמשיב 

השכר הנטענת  של  הי  המוסכם  בתקופה  בסך  בוטשכר  פי    על  ח.ש"  20,000ה  לעניין  בדהעו  ח זה  פגיעה   למשל 
ולעניבעבוד דמ ה  אין  פי    לכןלה.  בטי  צריכי  שכרעל  הי זה  הביטוחם  דמי  להשתלם  המערעריםו  ו  )החברה   אין 

אחר ת החיוב בדמי הביטוח לית א מוסכם באופן שיפחר העבודה האת שכיבית  רטרואקט  הקטיןם לליובעליה( יכו 
 . בנטית"הרל  ופהק בת להת לגמכאושלא קמה ז בררשהת

 צי רהדין האנון הכרך בע"מ בבית סגבעניין ין ד פסק
בהשליט עלי  ב סגה  שכרםכרך  ה  נון חברת  את  הפחיתו  רט  בע"מ  החברואקט באופן  כלכלית.  מצוקה  בשל  רה יבי 

לפקפנת השוה  הששה  מהיד  את  להפחית  עסכים  פנתה  החברה  הא כר.  השום  מפקיד  למוסישור  למה  ביטוח ד 
 כר.ת השא יתלהפח בשסירלאומי, 

עבודה, שדחה אף הוא ל  רציהא  ית הדיןלב   רערו, ועעהביתחה את ה שד  -האזורי לעבודה    ו לבית הדיןנ פ  ובעיםהת
מ  את )פסק    טעמיוהתביעה  הדין האזורי  בית  ח דישל  סגן  בעהכרנון  ברת  נגד המוסך  ואח'  לאומי, "מ  לביטוח  ד 

  000748/07עב"ל  רצי לעבודה  אה  הדין  ביתוב  11.9.07ום  מי   003881/05יפו בל    –"א  בודה בתהדין האזורי לע  ביתב
    (.28.1.2009 מיום

 ן:די ק הפס  לדחיית ליםשיקוה

ביטוחי   .1 בית    –שיקול  זכו  הדין,לדעת  קבלת  לאפשר  סביר  ו ביטת  בלתי  מחירה  בדיעין  להקטוחית  את  בד 
 שה.ברר שהזכות לא מומ כשמת

( לפקודה,  2)2עיף  ה היא לפי ססנכ ע שההנקבומי  הלאח  ביטוק החול  344בסעיף    –מי  לאו ביטוח הפירוש חוק ה .2
נקב   אך ה ההכני  כ  עלא  מה  יא  סה  פשקב לפי  שראקיע  פי  על  אף  השומה,  ורצוי  ד  קב וי  הרשויות  כי  יעת 

 רק נקודת המוצא.ינו מוחלט וזוהי זה א לל א שכות, אל חידא המנהליות יהיו

 . וחייטהב ה בשל העיקרון שומפקיד ה עם לסטות מקביעתש טי

 ה חפבן משקת בהעסים חנמב

 
הלאומי  חב  1סעיף   הביטוח  בהגדמיכללים  קבע  וק  "עובד"  וחדים  מרת  ביחד  שפלפני  שעובדים  קה )הפסיחה 

 וקה(: בדרגה יותר רח י משפחהקרובהרחיבה את הכללים האלה גם ל
 

המעסיקו  –"עובד"   קרובו  לבין  בינו  אין  אם  אף  משפחה,  בן  שיח  לרבות  ומעס  עובד  עובד ובלסיק,  ל  שהוא  בד 
אחד   –משפחה"  , "בן  זהיין  ה נעשית בידי עובד; לענית דה שאילולא עשה אותה הוא, הין סדיר ובעבוופ במפעל בא

 ורים, ילד, נכד, אח או אחות. הה
 

ובפסיקה,  לאור הכללים לביטוח לאומי אתה  מץיא  בחוק  ב   מצטבריםה עקרונות  ה   מוסד  יחסי עבודה  ין  לבחינת 
 :עסק אחדם בעובדיבי משפחה שקרו

לוודא שלא  -  עסק או במפעלב  מתבצעת עבודה .1 ביחסי  יש  עזרה    תרבמסגוולונטריים התנדבותיים  ם  מדובר 
 ק.  סיד ומע וחובות בין עובבקשר חוזי להסדרת מערכת זכויות    לאא ,שפחהטבעית בין בני מ

 
 . ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך - העבודה מתבצעת באופן סדיר .2
 
המשהע .3 בן  מסקת  עשה תבצ פחה  שאילולא  בעבודה  המשפח א  עת  בן  נעשית    הותה  אחר הייתה  עובד    -  בידי 

 .יתונ כלומר, העבודה נחוצה וחי
 
ע .4 ליחסי  היכר  לתת  -  בודהסימני  כגון  יש  היכר  לסימני  היתר,  בין  הדעת,  שעות  מסגר  את  שכר  העב ת  ודה, 

 "סמלי" וכדומה.   ולאריאלי  
 

דית, חובת ההוכחה ה משפחתית הדזר חורגים מגדר ע  ן קרובולבי בינו  טוען שהיחסים  ה שקרוב משפחלאור הנ"ל,  
ת וזכויות המאפיינת עובד וזית של חובוחלאומי כי קיימת מערכת  ח  ועליו לשכנע את המוסד לביטו,  מוטלת עליו

 שכיר.
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ו  אומיח ללביטו  דוסלמ הדיווח   ה  לכך שאין התאמים  מעסיקו מודע או  לעתים אין המבוטח  מבוצע באופן שוטף, 
ל  ש  ובע ר הק השכ  ובסיסמעמדם    , זהבמוסד לביטוח לאומי. בעניין  ד  ן המעמלבי   תו ום אאיי שהם רופ יווח כהד  בין

 י.  מ אול בעת בקשת גמלה מן המוסד לביטוח רק בדיעבד, בדרך כלל ם שכירים נבחניםטחימבו

בין   ת המתאםי אלאומ   יטוחלב   המוסד  וחןב  ,)כגון, תביעה לדמי לידה(  ת שכרשר מוגשת תביעה לגמלה מחליפ כא
המדו העבודהדת  הפקלבין    וחהשכר  הפסקת  טרם  אם  העלאה  הכספים.  לעוייתה  שכר  להביא ש  י  אזית,  בדת 

מתאימותרא ה  יות  העלאת  כי  אמי המעידות  מגיכתומה:  לדוגתית,  שכר  א ב  דול צאה  במכירות עבודה  גידול  ו 
 . וכדומה

מבכ דרישה  יש  לגמלה  תביעה  של  שכוהצ  למלא  שפחהמ  י מקרוב וטה  ליבעלי  מהרה  שקשורללת  עבודה ל  ידע 
 רה(. ו לשלוח חקי)אוספים נ  עדומיים מכו לבקש מסיט אם עלי חלית. כך יכול פקיד הגמלאות להפחתהמש

תום על יש לענות על השאלות כדלקמן ולח  משפחה  ת/ובו של קר ה אשליט  ת/בעלה של  דמי לידלמשל, בתביעה ל
 הצהרה שהפרטים נכונים: 

 ל( שבצעת בפוע ה העבוד ירוט  הזכאות? )פ   ועדמ דה בעבוקידך בתפ והמ .1
 לציין כתובת(  ישהיכן בוצעה עבודתך בפועל? )  .2
 ת( ים ושעוימלפרט  )ישך? תדבוע מהו היקף .3
 זהות(  ומספרם שהורות )ה וליד  קופתהלך ת אותי במפרטי העובדת שהחליפה  .4

 פסקי דין
 

)ב  קיבל  21.6.2011  יוםב האזורי  הדין  ש תביעתאת  (  25055-07-10ל  "בית  רוה  לפו  תםל  דמתשרת  לידה,   ילום 
ל ה ע עבורוח  ו די שבפועל  אף על פ  ,וךנמדמי לידה על בסיס שכר    הם ל שלי להמוסד לביטוח לאומהחלטת    עקבותב

 וה יותר. גבשכר 

של בן   ורו רע (, התקבל ע17.2.2010ן הארצי לעבודה )הדי י בבית אומוח ללביטמוסד ה דבפסק דין יהושוע אוסקין נג 
 דה.חסי עבוי  תקיימושהקבע ונ (701/08ל  )עב" המשפחה

לום תשמנשה ליה  מיל ארת  גברעורה של  עאת  (  9142-09-10ארצי לעבודה )עב"ל  ה   בית הדיןל  בקי  9.10.2011  יוםב
 דמי לידה. 

ב  12.5.2015  ביום )אזור ן היית הדקבע  הייתה ע53326-01-14"ל  בי  בוזגלו  כי ליטל צרפתי  ברה בח  ובדת שכירה( 
עתה בהיעדר  בידחה את תמי  המוסד לביטוח לאושאחר  זאת, ל   ה.דמי ליד  לתשלוםזכאית    יאהוביה  שבבעלות א

 על ידי עובד אחר. ה  הוחלפ  ולאדיר  ן סופ א עבדה באשל נה יחסי עבודה, בטע

ה,  בטלדמי ארווח לתשלום  ל מוריס  ביעתו שת  ( את 46711-11-14ורי )ב"ל  דין האזבל בית הקי  23.12.2015  ביום
ה מתוך כלל רבהב  ום קטןסכ  ופקדק ה בנרות שללמ  דמי אבטלהן  השכר הוא הקובע לעניי   לושכר בתשי הוקבע כ

של , פוטר בשנים בחברת בנייה בבעלות ביתו ובעלה  כמהטח עבד  ומבר שהזאת, לאח  מן.מזוב  השכר ששולם כולו 
 . ייםצו מים ולא קיבל פיצמצו

 –ו  ופי תפקידא  יע לו או מזה ההולם אתהמגמזה    הגבוהנה משכר  ח נ המבוטי להראות כי  ע שאין דהדין קבת  בי
   יקטיבי.פר בשכ או שמדובר על בפו ר ראות כי הוא לא קיבל את השכלה מיוח לאו ביט סד להמול  אלא ע

ניין רי... בעשולם, הש  היקףר בשכה מצדיקה תשלום  ובע אינתו של התגם אם יוכיח הנתבע את טענתו לפיה משר "
רב"  מקוד ה"עובה   כרו שלי שתום בכך כ מ  ה בין קרובי משפחה איןעסק בר בהושמד, כי שעה  אחת, לא  זה נפסק

 ועץ". רל  ד לוכדי לעמו בכךין וא וה משכרם של עובדים אחרים, גב יה יה

הדידחה    9.7.2016ביום   האזורי  בית  את26074-05-14ל  " )בן  ל  (  סנדרס  סלע  סיון  של  לידה  תביעתה  דמי  קבלת 
ת כספיות תואמות  רוהעבשיקפו    לאשי השכר  שתלות, כיוון  זא  חתי. פסק המש בלה בעי שק   רבהתאם לתלושי השכ

ה  לא  הייבפועל.  במקרה  מחלוקתתה  י יוק  דברב  זה  העם  המחלוקבוחסי  השכר דה.  לגובה  באשר  התעוררה  ת 
 י.  תשפחעסק המבדת העובשל  אמיתי ה

רק   יש לבחון   כר,ה השב שר לגוומי בקא ל  חו דת העובדת לבין עמדת המוסד לביטהדין קובע כי באיזון בין עמ  בית
ות הל ם. התנשונכלו  תבםככם העבודה  כר ואת הסכהשה בפועל, ולא לקבל את תלושי  יח הוכ מבוטחת  שהמרכיבים  
מה המשפחתית שאינן כלל יכות ברמל תודה ושב ת עהכנסשל    עטנז"ת בעסק לדעת בית הדין היא "שההשתכרו

 לעניין הפקודה.    הכנסה

ד היל ה  ימ תכלית תשלום  הה  ואשרת שעבדה,  וטחלמב   םא תשלוידה  או  ירלרגל  פרנסתה   דההלייון  נכרת מקור 
   ה.יד לח משו עוסקת בבדת יותר א עוואין היא  

 . לידהמי ה את ד  ר ההולם לדעתו שלפיו יש לשלםקבע את השכן ית הדי ב
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)ב"ל    דחה   20.8.2017ום  יב יובל רחום  34078-04-14בית הדין האזורי    דמי לזכאי    כי הוא  בעקו( את תביעתו של 
  יןהד ית  ב   ע לקשיים.פחתי, שנקלמשתלושי השכר. המבוטח עבד בעסק  בכר  לפי הש  ולאינימום  ר המעה לפי שכפגי
אינם אותנטיים  השכר    ילושוכן שת   ועלר בפהשכ  תשלוםכר שצויין בתלושי השכר לבין  תאם בין השמ  ע שאיןקב

 בינם לבין העבודה בפועל.  באופן שאין קשר

הביקבע    22.11.2018ביום   הידת  דהיין  בענ אזורי  ן  )רוני  מש58248-02-16ב"ל  ן  בת  של  ההוכחה  נטל  כי  ה פח ( 
מ  שלהוכיח  השכר  גלת  יס בסמש  משהו  על  מלשלום  מוטל  בית ה  הנדון,  במקרה  המשפחה.  אתקיב  הדין  בת   ל 

הקלהע לגמלה,  שהיית  הבועייה  כבסיס  המבוטחת  בשכר  כיה  הרכב,  אחזקת  תוספת  את  דחה  שולמו  שן  ו ואך 
הות ודרך ל הנוגע למבכבכתב ולא הייתה קיימת עקביות    וגן היה מע  לא  , הרכיבוניםבחודשים שנים  משת  סכומים

 ם. שלוהת

  יטהעמד אשת בעל השלמ

ה ובע ככלל  בינו ד  שמתקיימים  מי  יחס  וא  מעסיקו  עב לבין  נ  ודה,י  בחברה וכך  מועסקת  אישה  כאשר  גם  דרש 
אישה שר מצב שבו  מאפטוח הלאומי  יבחוק ה  ,לומרכ  (.ה בבעלות אשתוחברב מועסק  על שו ב )אה  עלבשליטת בש

 הצדדים.  דה בין תקיים יחסי עבולה בר יתאפשר, צריכים שהדכדי  לםאו  בעלה,כירה אצל תהיה ש

  13.9.2009ביום  תה  לאומי בבית הדין האזורי, נדח  לביטוחסד  נגד המוע  בקרפל בת ש  ,10731/08ל  בפסק דין ב"
המבוטחת שלש   ,תביעת  אשתו  בחברהיהשל   בעל  הייתה  דמ ,  טה  הלהגדלת  לל י  שידה  התביעואחר  טע פקיד  ן  ת 

 כר נמוך בהרבה.  שלפי ה  ליד דמים שלל  ואישר ת,לפני הלידה היו פיקטיביו  כה מששהמשכורות ש

 דין: להלן מתוך פסק ה

 ית המשפט  מסגרת"ה

ת יולדת איזכ  ה עדב  ובע את התקופהק קלחו   50מי. סעיף  לחוק הביטוח הלאו   49דה נקבעה בסעיף  לי  ות לדמיזכה
לידה. דמי  חוק  ל  53ף  יסע   לדמי  כי  "שכ  לידהקובע  הם  המבוטחת,  ר  ליום  של  הרגיל"  לתקכבהעבודה   רה פוף 

חלוקת הכנסת ל מ ם המתקבכו סא ה הו  53  סעיף  לעניין  חוק קובע כי "שכר העבודה הרגיל"ל   54ף  י. סעבעהנקש
 " שעים.בת ם ל"יום הקובע",המבוטחת, ברבע השנה שקד 

 ומי קובע: יטוח הלא הב וק חל  298סעיף 

 ות(,ביעהתד  קיפ  –הלן  ל )המוסד שהסמיכה לכך המנהלה    בד תברר בידי עוסד תה שהוגשה למולגמלתביעה    "כל
עות להחליט "אם תינתן הגמלה תביפקיד ה  של  ותווח סמכ". מכה תינתן חליט אם תינתן הגמלה ובאיזו מידי והוא  

 לתשלום הגמלהסיס  יהם כבל ח עמבוטח מדוו תונים שההנאם    ושדר הוא לחקור ול  סמךמידה תינתן", מוובאיזו  
(. בהקשר זה 46ומי, פד"ע יד  א טוח ליד לבמוסה  'נץ  פיקהול 115-0או פיקטיביים )דב"ע מא/ יםבעת הם אמיתי הנת
 ן: , כדלהל523ד לביטוח לאומי, פד"ע עד מוסה 'כה נבר  טודא 140-0נב/  ע בדב"ענקב

ידה(, יש  מי לעה בעבודה, דפגי  ן, דמיו )כגלום הגמלה  בסיס לתשש  משמ  טח ובהם שכרו של המשב  בענפי הביטוח
יף  חד גיסא, על הגמלה, שנועדה להחל מ ולה.  פרה כמט  זות  בור. לחשיכשת רבה לקביעה "אמיתית" של הבוחשי

שפסהכנס להה  ע תבסקה,  השכר  ס  ל שקיל  כדי  גיסא,  מאידך  למעשה.  המבוטח  לרעהבל  ניצול  הוראת   של  מנוע 
 י נכונים". לתעל נתונים ב ושתתאם אין הוא מ ר וה של השכ ותורר את נכונביעות לב התיד ק פ לע החוק, 

)באזור ן הדיה  יתב   בלקי  25.8.2011ביום   ר לאו   לידה  ם דמיי לתשלותביעתה של ליטל חגאת  (  22362-11-10  "ל י 
 . הבשליטת בן זוגרה בינה לבין חב  דהתקיימו יחסי עבוהכי   שהוכיחובדתיות העוקביעות ה

 כחברה(   שאינו מאוגדף ) דים בעסק משותובוג העזני ב

 2014דת מס הכנסה משנת  קופב 66יף תיקונים בסע

בעניין    1416יטוח  ב   וזרם חפרס  אומיוסד לביטוח להמ.  1.1.2014ן בתחולה מיום  קס הכנסה תות מקודלפ  66  סעיף
 .זה

זוג שא, רשהחל מיום זה סק  מהעתיהם  והכנס   ד עלנפרב  שוחי  ערךשיי  עסק לתבועו ה ים ביחד באותעובד ים בני 
   :דה, כדלקמןפקוהחדש ל )ד(66 יףע נים שבסריו אם מתקיימים הקריטהמשותף, 

 ק המשותף. העסה מהכנסכל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ה יגיעתו האישית של  .1

  צור ליי  מתו ישיר לתרו  יחס ותף ועומדת ב המש  תרומתו לעסק  ת את מקבל הכנסה התואממבני הזוג    כל אחד .2
 ותף. שסק הממהע נסה ההכ

ההכנס .3 מביתכאשר  מופקת  מהעסק  הב  –מגורים  ה   ה  משממגוית  דרים  אתש  קבע  ואת  מ  רך  ההכנסה  קור 
 ת.    הפעילו
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בסעיף   נוסף  בילפקוד  66תיקון  לס את  טל  ה  שחייב  הכנסה  כוםהאפשרות  בתנאי    קבוע  נפרד  הזוג    שבני במס 
   לפקודה[. )ה(66סעיף  וטלם ]ביהמגורבית א בול  עשבוצע בממושעות ב 36 של  עבודה משותפתעל   הצהירו

נפרד    בעים חישובאינם תואם הם    ,ךואיל  2014בשנים    גם  וגז  ניעל ב  להח   24  נהתקלפקודה,    66ן סעיף  לאחר תיקו 
  קודה.( החדש לפ)ד66סעיף  לפי

   רה(מאוגד כחב של בעלה )בעסק שאינו ירה בעסקשכוג ת זב שבהםמצבים 

בעסק של בעלה ה  ת לשכיר בוג נחשבת ז(.  פרטי  סקעלה )בעשל ברה  אישה תיחשב עובדת שכיכי    וקיתניעה חין מא
בשנת בעניין זה עוד  המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרות  ם.  לכתכה   בודהי עיחס   מים ביניהםייאך ורק אם מתק 

 .קיםעסילמגרת באי 1995

זאת,   בפעם  המקרים  מיעוט  שבהם  לאור  האיש סיקה  שלכשכיר  וכרהה  לביטוח בעל  ה  המוסד  אימץ  ומי  לא  ה, 
מב ענופסיקה,  בנקבעו  ש   יםטברמצם  יחנמספר  יחסי  לקיום  המבחנים  על  )הכלליםבוסף  גזהי  דה  למם  ם קרים 

 בהם בן הזוג מועסק בעסק של אשתו(:ש

ויציב  ש .1 קבוע  הכלכב  תנה מו  נושאי  בפועל,  שמתקבלכר  מומצב  ושאינו  העסק  של  ממנו.  לי    בדת העושפע 
 ה לסיכון כלכלי.חשופינה  ישה( א)הא

 ודה. עב  שעות שלקבועה  סגרתת מקיימ .2

הז .3 מקבלתובת  הסוש  ג  התנאים  בתוספת  ריאלי  כגו צי כר  חאליים,  הופשן:  ובראה,  כל  ה  כמו  יוקר  תוספת 
 העובדים. 

 ום העבודה. ההחלטות המהותיות במק מקבל את ש  זה הוא ה ובעל בעסק,   בעלים ינה נוהגת מנהגהאישה א  .4

עובדת דר  בגן שהיא  כדה ויתהעבוסי  ו יחנ בחיימלה,  ה לגביעעובדת בפועל והוגשה תישה  ם האים שבהמקר  ותםבא
 וח לאומי. לכללים במוסד לביט בהתאםכאית לגמלה ה זתהי היא ת ומלאוהזכאות לג נתלצורך בחי  ,עצמאית

" שכיר ד כ"שיר" את המעמכ"להל דבר אינו יכול  יא מתנהגת כעצמאית לכ ה כאשר ה ירכשכ שה  האיעל    ח טכנידיוו 
ה עונ ה  שאינ )או עצמאית    בדת עצמאיתעוהאישה מ   במעמד  שינוי  שכן  ים,דהצדן  ודה ביעב  כשלא מתקיימים יחסי

 מי שאינול   יותטוח בי   יותוספת זכו הוני מס, טומן בחוב כירה שלא על פי דיני עבודה בשל תכנות שלעובד  (דרהלהג
 פשיטות רגל.  ענףוח בענף אבטלה וב מבוטח בהן, כגון ביט 

כאשר   לאומעל  לביטוח  המוסד  עמ  ין,  מ נבחי ל  קפיד  אי  עמדהת  המדששל  כשכה  שלא ירווחת  כדי  בעלה,  של  ה 
 גיעות לה. ן מאשר אינות  מזכויות הנ ל ליתוכ

 פסקי דין

י לידה משני טעמים לדמ  תביעה של המבוטחת( נדחתה  15.9.2010  וםמי  535-09  לב")ע  ישעאל  בפסק דין עליזה בן
 ם:רייעיק

 שונות. שתנה במהלך התקופות ה דיווח לא ההשל מו וסכור, ל שכש פועלום ב תשל לא הוכח .1

 חת מעבודתה.  דרה המבוטעבודה בתקופות שבהן נעה אתשה  ד אחר עעובח כי לא הוכ  .2

יב ופות העתק  כי ין  צי  רצי בית הדין הא )כלומר ייתכן שבלידותל תבסמך הנסיבות של כיבחנו לגופן על  ודה   יעה 
 על(. ל הבה ששכירת דכעובכר ואות המבוטחת תהב

  שבעלה שילם דמי ביטוח   פיף על  ה אדמי לידס לאירי  ספחי  חכימעתה של  ( נדחתה תבי5923/08ל  " דין )ב  סקפב
 כעובדת שכירה. בעדה 

לאישור   יקיודוגמה  איודבע  חסים  של  בעסשה  בעלהה  עם  משותף  הדין   ק  בפסק  הדין נינ  נמצאת  בבית  לוי  ט 
ל )ב"ל  עבוהאזורי  הד ה  זבמקרה  (.  7.8.2012ם  ומי  3792-06-11דה  בית  אבטאישר  דמי  האזורי  לאחר ין   לה 

 ם.  אחרוניה שכר בחודשי העבודה ה ל  שולם שלאעל פי   אף וטרה,ה פ יששהא

המבוטחת לבין בעלה  בין  ( כי  11.8.2013,  350-05-11זורי )ין האד ע בית הקב  זןה חגיליל  גם בפסק דין בעניין אביג
 לה.  בטאדמי ין  יחסי עבודה לענ ו י התקיימ 

הדידחה    19.4.2017ם  ובי לעבודה  בית  הארצי  תב  (26582-06-15ל  )עב"ן  אתראת  ימית  של  דמי שלת  יעתה  לום 
ה לא במסגרת יחסי עבוד ם, אך  ימסו   ףה בהיקבעל   של  יהאפ במחת עבדה  ין הארצי קבע כי המבוטלידה. בית הד

 קו. לעס תית"משפחה, או כ"עזרה בעלפה של שות, אלא כשכרורת דה תמע עבולביצו

 ניג הש ויר של בן הזזוג שכחד מבני הא אשרהמצב בפועל כ
הזואח  ראשכ מבני  הסיווג  ן הזמבג מקבל משכורת  ד  רטרביט הוג השני,  כלל  בדרך  נבדק  כשכיר  ואקטיבית, וחי 

מב  כאשר תגמ  הזוגני  אחד  המבנ  אחד אם    גמלה.לביעה  יש  המשותף  שעובד  זוג  י  בעסק  לוודא   ליוע  -כיר 
   .ילעהוסבר לי שודה כפ עב  יחסיים מ שמתקיי
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לבי )כפהמוסד  קבע  לאומי  שה טוח  לעי  למבחני   (ילוסבר  ק ם  ומאשעביחסי    יוםבחינת  זוג,  בני  בין  אודה  ת  ר 
הזוג    , בןסגרת השעות קבועהבודתו נחוצה, מעסק, עאמת עובד בג ב הזושבן  ספק  רור מעל לכל  ההעסקה רק כשב

ולל הכלכלי של העסק וכמותנה במצב  נו  יאציב שע ויקבושכר  ל  ע בפוקבל  בעלים והוא מ  נהגהשכיר אינו מתנהג כמ
 השכיר.  בנק של בן הזוג ן העברת תשלום השכר לחשבו ה  לרבות יר,עובד שכבל ים שמקאתנאת כל ה

ו, שולם בפועל, כיוון שלעמדתכר שר שנקוב בתלוש לשש התאמה בין השכאם י  ןנוהג לבחומי  לאוטוח  לבי  דהמוס
 ליה. רגל אלהכנסה שהמבוטח הוחיים בהתאם  ת המעל ר  שמורא לר הישכ  ליפתמח התכליתה של גמל 

ר ש הביטוחי כא  מכשיר את הסיווג כשכיר אינו  הזוג  של בן  וח "טכני"  דיו,  יל, כאמור לעלאומיח ההביטו  דתעמל
בעת יות  י אבטלה ולזכולדמהיתר לזכאות  בין  ת של עובד שכיר,  ה כהלכתם לקבלת זכויוסי עבוד יח   מיםקיין מתאי

 . עסיקהמ  רגל של פשיטת

 

 1416ביטוח חוזר  –לגמלה עה  ביתגשת ר מואשכ

לחה המוסד  כי  מבהיר  עבבו אומי  ל  ביטוחוזר  בוצעה  אם  וודה  חן  שמההכנות  סביראת  בפועל  בסיס שסה  משת 
בתביעות עבו  בודקיםה  לאבטל  לגמלה.  בקפ יחסי  ל  ידתדה  בפוערבויתר,  שכר  לקבלת  הוכחות  לאת  כל  ל  ורך 

 ה.התקופ 

  םלוליבחן בדיעבד, עני הזוג  בנבין    חלוקהאופן ה ו  ם גמלאותשללאומי מ  טוחלביוסד  שהמ  מהחוזר שמאחר ולה  ע
ול בדיעבד  חובות  להיבחן  היווצר  עלולים  אלייםפליהיבטים  אף  ית.  לם  לביטוחמ ברר  עמידה   לאומי   וסד  שאין 
  לכן הכנסה.  י החקירה למס  צאממאת    הנכון ויעבירוקה  ת בסיס החל ע א קיד יקבהפ  פקודה,)ד( ל66יף  תנאי סעב
 למצב בפועל.   ניתןשל ת בני הזוג ככם את הכנסותאילה  תמידצוי ר

 יתסופומה ש יון במס הכנסה והוצאתלאחר ד ה בין בני הזוגנסהעברת הכ

אי  כעצמ  הפרשי דמי הביטוח. כאשר הכנסת בן זוג  ם אתופית ומעדכן בהתא ס  ל שומה וח לאומי מקבוסד לביט המ
וח רק  ביטדמי    שיהפרטי של  וב אוטומ נוצר חי   –ת  כשכיר מוקטנני  ת בן הזוג השסת והכניסופ הה  ומבשלת  מוגד

 וח לבן הזוג השכיר.דמי ביטי ולא מוחזרים מא לבן הזוג העצ

ין מדובר בהעסקה פיקטיבית של בן הזוג  כי איח לפקיד הגבייה  וכיש לה  החיוב הכפול,לבטל את  י  כד   זה,רה כמקב
הוכח להמצו אוהז ן  שבות  יא  עובדכג  נוכו    ן  דמי הביטוממנ כשכיר,  ושולו  כחוק  למוסדח  ללביטו  מו  דמ אוח  י  מי 

 ביטוח המלאים. ה

 

 ( "24תקנה  "י בני הזוג לפ משותף )יחס חלוקה ביןני הזוג עצמאים בעסק הב שני

  נסה וקת ההכ חל   פןות אאות בדבר תשלום דמי ביטוח( קובעת  הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות  קנ תל  24תקנה  
 קה.  חלוללים לכהואת   נו מאוגד כחברהשאי משותףבעסק צמאים כע  ביחד בני זוג שעובדיםבין 

ביטוח מ ביום    1479ספר  חוזר  להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי    24בנושא תיקון תקנה    1.11.2020פורסם 
מיוחדות בדבר תשלום  אות  תקנות הביטוח הלאומי )הור ]   1.1.2021בתחולה מיום    יטוח )יחס חלוקה בין בני זוג(ב

 [.2020-התשפ"א ח( )תיקון(,יטודמי ב

שכ בקשה  ה  לההתקבל  יולאומי  בביטוח  שנה  אפריל  ב  30ם  עד  שנת    פשרהא   –בכל  בין בפועל    רלבחו  2020עד 
יחס חלוקה של  ת ההכנסותוקחל ושני שליש  ל ש  לפי  לאישה  הב בין  יש  עד  ע)  או חצי לכל אחדעל  יחס ם הגבלה 

של   לחלוקה  השליש  לעיס הוא  ש  זוגבן  בנוסף  לאחר  ל   .(צמאיהע  וקו שכיר  הבקשה  את  שהגיש  ל,  פריבא   30מי 
   .והכל בתנאים שבתקנה האישיש לל הייתה שני שליש לבעל ושל המחד  ברירת

 : 2021ינואר מ  בתוקףקן את התקנה ית המוסד לביטוח לאומי 

 .  בן זוגלכל  50%תהיה באפריל(  30עד  על יחס חלוקה ודיע י )למי שלא ל ברירת המחד  .1
 במקביל. שכיר עובד כאינה עולה על שליש לבן הזוג שת הכנסות שקחלובטל התנאי בדבר  .2

 
 ה להכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.ופ פעניין דמי ביטוח כזוג שמובאת בחשבון ל ןל כל ב סה שכנהה

הזוג   בת  ק אם ררית  אפש  מורההא  24תקנה  ג על פי  י זוכנסה בין בנה  שחלוקתיא  מי הלאוח  וסד לביטו דת המ עמ
 מאית".  ל "עובדת עצם שלכללי ונה ע

בן הזוג הגיע לגיל ה  ת שבבשנה השוטפוג  חס חלוקה בין בני זנות יתן לש ניבהיר כי לא  לביטוח לאומי ה  המוסד
 יחס החלוקה. ת  פרישה. בשנים הבאות ניתן לשנות א

כשני  ב ליא עצמדיווח  בהתאם  סעיף  ים  לפ66דרישות  מבכל    -קודה  )ד(  לפאמוזוג  הי  נאחד  ת ר  במוסדיתוח    ק 
תקנה    וג אלה י זנ בעל  ודה בממוצע לשבוע.  העב ת  ר שעומספת ווטפיה בשנה השלפי ההכנסה הצפומי  יטוח לאולב
 ה חלה.  אמורה אינה 24
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 רח ותיק אזלקצבת ת  יימלנמי ותהשלמת זכאיחס חלוקה לפי  רטרואקטיבית באישה כעצמאית לרה הכ

לקצבב ותת  תביעה  בעלהששה  אישל    יק אזרח  עם  משותף  בעסק  תקופה  ת   עבדה  עבודה  ת  דממוקוכר  כתקופת 
כ לאישה לופ,  רהמצאף  לתקו   אך איות,  ת  השלמה  כדי  עד  המינימ רק  האכשרה  לקהנדרשלית  פת  קצבת   בלת ת 

ירת תקופות  יות וצבי הזכו יצומ  לבין  יטוחביטוחית ותשלום דמי הבכות ההז  . זאת, לצורך איזון ביןותיק  זרחא
 . ריםשאים ותיקים ויאזרח  ףח לענביטו

בעל  מומלץ היתר לצורך צבירתהחוק    לפית  בוטחום מהנשי, כאמור,  משותףסק  בחון אם  בין  זכויות    והתקנות, 
 וח הלאומי. לגמלאות הביט 

שותף עם עבדה בעסק מ  שהם שבהם האיקרית בעקבות מיבי אקטוהרטר  י אימץ את ההכרהוח לאומד לביטמוסה
 רק על שם הבעל.   שהמי נעוא ל חיטולב  סדדיווח למובעלה אך ה

האזור  7.8.2012  ום בי  , וגמהלד הדין  בית  לעבודה קיבל  תביעת   ( 1875-09"ל  )ב  י  שלאת  בה והככתב    כהמל  ה  יר 
 שלא דווח כך מעולם. עצמאית בעסק של בעלה אף כעובדת

 1980  ם שני, בלטענתה  ם.שיחוד  143ופת אכשרה של  וצברה תק  1992  ועד   1961ה כשכירה בשנים  עבדתב  כ  לכהמ
 שם  ה עלנעשן  אומי בנדו וח ללמוסד לביט   פק שירותי הסעות, אך הדיווחהמסבעלה בעסק  ם  בדה עהיא ע  2008ועד  
 בד. בלל הבע

עובי  2009בשנת   היותה  על  לדווח  עצמאיקשה  בעבדת  לה ביתקטי וארטר   המשותףסק  ת  חסרות  שהיו  כיוון   ,
 כאות לקצבת זקנה. ת ביטוח לזפוקות

שחלף    עבודה בפועל ובשל הזמן הרב  על  חד משמעיותת  ראיו  את בקשתה בשל היעדר  החי דאומ יטוח ללב   סדהמו
עזרה  דר  ה בגשותף היית יתכן שפעילותה בעסק המהצהרה, וטען כי יה   וםד לי וע  בודההע  לתמיום תחי  נים(ש  29)

 ת. ובדת עצמאיכע א ת של אישה לבעלה בלבד ולובלמק יתפחתשמ

ל  האזורי  הדין  מטע  יר יאומת  התרשם  ודהעבבית  והעדים  ש המבוטחת  בעדות  נתמה,  ונתקבלו  רוא מכו  חשבון  ה 
 סק.בע עבדהחת וט שאכן המב  דין,ל ידי בית הכמהימנים ע

 
   ניות בחברה ולקרובי משפחהעלי מבטלה לבזכאות לדמי א

 
בד היותו "עוהתנאי של  את  ובע בין היתר  דמי אבטלה וקל  הלאומי מגדיר מבוטח לזכאות   טוחלחוק הבי  158סעיף  

ד ומעסיק לפי דיני ים יחסי עובכלומר, חייבים להתקי  בעדו".וח  ום דמי ביטשלמעסיקו חייב בתכאי לשכר שהז
   תוספת הראשונה לצו סיווג מבוטחים(.עבודה )או שהעובד כלול בתנאים שב

 
   .מי אבטלהכשהם תובעים ד רתת ים בקפדנוקיקרובי משפחה נבד ןמעטים וכ ברתבעלי שליטה בח

 
   חהת קרוב משפלושבבעאו בעסק ה בחבר משפחהי רובת קהעסק

 
כל   –חברה  הוא בעל השליטה בפחה שלהם, לרבות בני זוג שאחד מהם  לות קרוב משעשבב   שכירים בחברהעובדים  

 כדלקמן: ,לענף אבטלה עובד נבחן

ות  כא ן זככל שיש שליטה ישירה, אי   לפקודה[.  76-( ו9) 32ים  יפפי סע]ל   ישירה בחברת המעטיםטה  נבחנת שלי .1
לאדם  לדמי אבטלה בחי  )כאשר  מניות  בה  ברהש  בעל שליטה  אינה חאו שה  ,ואינו  הוא  ברת מעטיםחברה   ,

 .מי אבטלה(יכול להיות זכאי לד

ת הזוג  ב/י המשפחה ומידת השפעת בןרוב קו  זוג א ני הפי התנהלות ב ל  שליטה עקיפה בחברת המעטים.  נבחנת .2
עש   איןככל ש  המשפחה וסמכויותיהם בחברה.  ובקראו   יש שליטה  ישירה אך  זכקיליטה  לדמי    אותפה, אין 
 . טלהאב

 
 ובד ומעסיקבחינת יחסי ע

ישירה  כאשר   .3 שליטה  שליאין  המעטי  טהואין  בחברת  כחברה  ם  עקיפה  מאוגד  שאינו  בעסק  כשמדובר    -או 
 לדמי אבטלה.  , אין זכאותני עבודהמעסיק לפי די ו  יחסי עובד כשאין  .בד ומעסיקעו נבחנים יחסי

 
חזיק במניות עובד אינו מעוד ה  כל  -חברה  מאוגד כתי ששפחודה בעסק מבעבשל  ע דמי אבטלה  בשפחה תומ  שבןכ

בעקי שליטה  בעל  לביטו   –פין  ואינו  לאומי  המוסד  עבודה  בוחןח  משפיחסי  עסק  בכל  כמו  וגד  מא   נואיש  חתי, 
)כמו גיל, תושבות   בטלה א  דמילזכאות להנוספים  התנאים  ייבחנו    –ק  י עובד ומעסיחסככל שמתקיימים י  .כחברה

 . (פת אכשרהקותו
 
ט חיים )פסק דין שבי גופו  ל  כל מקרה נבחןאלה    החברה. במקריםממניות    10%-ת מה יש פחו פחמש  לבני  יםתעל

 (. 3.10.2010מיום   1059-09ב"ל  ה בודלע ת הדין האזורילאומי בביביטוח  המוסד ל נגד
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יש מניות בחברת מעלכמאשר  כ בני משפחה  בום  ולם את אחוזי המניות של כרימחבטים,  ה  י בנ  פרס ממחלקים 
 המזכים   םנאית חסי עבודה וליתר הי לקיום    , כפוף כמובן אבטלהבל דמי  מאפשר לק  10%-ז נמוך מפחה. אחומשה

 אבטלה. בדמי 

 
קרוב של   דה שהואחברה, רק העובן מניות באי  חהפבני המשמחד  כאשר לא  פסיקה,י הם ועל פפסק דין של  על אף
 קיפין וכפוף ישרין או בעת שליטה במבטלה, כפוף לבחיני אזכאות לדמ ולתשללא  ברהת בח ו מניול  ישש  פחהבן מש
  1813-09ב"ל  ר,  יעפליקס    , פסק דין24.4.2013מיום    3145-11-10, ב"ל  הודיתן דוד י די  סקפה )עבודנת יחסי  לבחי

 (.29.12.2015מיום   45410-02-15 ם וגימה ב"לדין אפרי פסקו  19.3.2014ום מי
 

שליטה בחברת מעטים שהם בעלי    נייןע ב  28.5.2006ם  ביו  1410מספר  לה  ם חוזר אבטרס המוסד לביטוח לאומי פ
זוג. מ יטה בחברה רק בגלל של   ין כלל מניות בחברה, לא מייחסים לומבני הזוג א  לאחדובהר בחוזר כי אם  בני 

   ת.יטה בחברה מכוח חלופה אחרשל על השני שאינו בעל מניות עשוי להיות ב וגו. בן הזוג ז מניות בן
 

  חברה   במניות  מחזיקאינו  כי בן זוג ש  ,כאות לדמי אבטלהין זקובע לעני   (123/06לאומי )כללי    יטוחלב   וסדחוזר המ 
 ה.שליט ולא בעללהיחשב עובד ם ימיב בעל שליטה, יכול בתנאים מסו זוגו נחשן ה בשב

 
 בדזוג עון הגם כאשר ב  ון)נכעלה  ברה שבשליטת בבח  תסקמוע שליטה  ל בעל הש  וגכאשר בת זולעיל,    אמורלאור ה

ן: ה בעקיפי לשליטסיקה  )הכוונה בפ  עקיפיןישרין או בבחברה במ)או שליטה(  ות  ואין לה מני(  יטההשלאצל בעלת  
 102  סטופב  ליה כבעלת שליטהע  וחן לדואי  ,(ה בחברהויותית בת הזוג וסמכשפעזוג ומידת הות בני ההל התנלפי  
בין בת כהלכתם    סיקמעד ועובקיום יחסי  ל  , כפוףירהכעובדת שכ  לאא  חודש,וח לאומי מדי  לביטד  מוסדווח להמ

 .ההחבר לבין כלל מניות בחברה, טה שאין לה זוגו של בעל שלי
 

 וטיפול בתביעה  רובי משפחהקו לי מניותבעי אבטלה של לדמ תביעהטופס 

רט כמפו  ,נכונים  יםולחתום על הצהרה שהפרט  ותאלל שיש לענות ע   ,)כולל בטופס המקוון(  אבטלה  יעה לדמיתבב
 : להלן

 ר מבעלי העסק או החברה?באו היית בע האם אתה נמנה כיום .1
במס   .2 בעבר  מוגדר  היית  או  כיום  מוגדר  אתה  כהכ האם  מבעל  נסה  בחברת  )עלשליטה    32סעיף    פי  עטים 

 לפקודת מס הכנסה(. 
 בה משפחתית בינך לבין מעסיקך? אם יש קרה .3

 
 ן את המידע שיש בידו:י בוח טוח לאומביהמוסד ל לדמי אבטלה  אותזכה  יקתלצורך בד

 
 חזקה במניות החברה.ה ושיעור ה  102שליטה בטופס  יעל בדיווח על ש אם י .1
 שכר ריאלי. ה  אםבשכר וים שינוייו אם הוסדירה,  ציפהר כה,רואעסקה התקופת האם  .2
 

לד  המוס נוספים  אומי  לביטוח  פרטים  להשלים  לעיתים  עובד  לאלון  בשת  רבולמבקש  יחסי   עסיקומבחינת 
הביטוח שנמצאים    6106-ו   674טופסי    וגמה, )לד מספיק   .הלאומי(  באתר  לאומי  לביטוח  המוסד  בידי  שאין  ככל 

בתב   מידע להחליט  התביעות ,  יעה כדי  תשאולמובטלאו  למעסיק    פונה  פקיד  לצורך  לש  במקרים.  ל  פקיד  אין 
   בצע חקירה.מ וא ה, בתביעה כדי להחליט  מספיק מידע התביעות

 
 ת של קרובי משפחה של בעלי שליטה בוחה, לרמשפשל קרובי  3-6/2020בחודשים בטלה א ת לדמיאובחינת הזכ 

 
   .י באותו הזמןאומלפי המידע שהיה בביטוח הל  עבודה  יחסינבחנו שליטה עקיפה ואלה בחודשים 

   .מידע נוסףאליו ל שיגיע  ככ, דבדיעב מו את הזכות לבחון את המעמדלאומי שומר לעצח המוסד לביטו 
 

שהמידע   עקיכיוון  שליטה  מצויעל  היה  לא  הביטו  פה  אבטלה  בידי  לדמי  התביעות  ברוב  הלאומי  י  קרוב של  ח 
חן ב  הביטוח הלאומיתקופה קצרה,    משךומה שהתקבלה בובשל כמות התביעות העצשל בעלי השליטה,  משפחה  

יו רשומים  שה  מייעות של  תבודחה באופן אוטומטי    2020י  יונבתקופה ממרץ ועד סוף    ומעסיק  ובדבעיקר יחסי ע
 שליטה. כבעלי  102בטופס 

 
   2020חודש יולי מ החל

 
שליטה   בעלי  של  אבטלה  לדמי  משפותביעות  רבה  שוב  ותנבדק  חה קרובי  בקשת בקפדנות  לרבות  נוסף מי  ,  דע 

 . ו/או מהמעסיקובע  מהת
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 להם מניות בחברה ואין עלי שליטה בכ 102שרשומים בטופס קרובי משפחה 
 

, כי קרוב המשפחה  ,באופן אוטומטיחו  לי שליטה נדפחה של בעמש אבטלה של קרובי  התביעות לדמי  מ   חלק קטן
 העליון.  המשפט  ק דין שלם בביתפס לפי הוראות  102בטופס ליטה ש כבעלהיה רשום שלא היו לו מניות בחברה, 

 
 דלקמן: כ  26.10.2020ביום   המייצגיםציגי  לנ לבקשת לשכת רואי חשבון, הביטוח הלאומי מסר

 
עו  אינו מחזיק במניות של חברה   כשאדם הוא  לפי הכללים שבפסיקה,    ,בדשבה  והוא אינו בעל שליטה בעקיפין 

 הוא זכאי להיות מבוטח לענף אבטלה. 
של    אם מתקיימים סממנים  ( ל חקירותות בדרך ש)לרבהביטוח הלאומי בודק    טלהות לדמי אבזכא ה  בחינתך  ורלצ

 .  חות רבותוכומבקש ה על שליטה בעקיפיןב
טופס בטלה גם אם דווח באו בעקיפין, הוא יהיה מבוטח לענף אטה במישרין  ל שנקבע שלא מדובר בבעל שליככ

 וח הטכני. דיובעת ולא הקו. במקרה הזה המהות כבעל שליטה 102
 

 לאומי כדלקמן:ולה מדברי הביטוח הע כלומר, 
להם,  הברמניות בח  שאין להםשליטה,  בעלי  קרובי משפחה של  ככל שיש   לפי כל הסממנים של   אין  יטה עקיפה 

לו היו רשומים כעובדים רגילים התביעה שלהם לדמי ו,  ק לפי דיני עבודה ימים יחסי עובד ומעסיפסיקה ומתקיב
 יפעלו כדלקמן: לת,  תקבה הייתה מטלאב

 ערעור. יגיש  –ה אבטלה נדחת לדמי ומי שהתביעה של  .1

 .להגיש תביעהרשאי  – 102ופס בטכבעל שליטה ם כי היה רשולדמי אבטלה עה ש תבי מי שלא הגי .2
 

פין ומתקיימים ינו בעל שליטה בעקילהוכיח כי א  ,התובע דמי אבטלה,  ל בעל שליטה כאמורמשפחה שקרוב  על  
ש  שיאלות  את השלבחון  כדאי  לפני הפנייה לביטוח הלאומי  ק לפי כל הכללים של דיני העבודה.  עסיי עובד ומ חסי

 :יטוח הלאומיהבבטפסים המצויים באתר 
 .(674)ביד לבחינת יחסי עובד ומע  שאלון .1

 (. 6106)שאלון לקביעת מעמד בעל שליטה בחברת מעטים  .2
 
 

 בתביעות לדמי אבטלה  דוגמאות מפסקי דין 
 

 םבחברת מעטיטה בעל שלימ לדמי אבטלה ותזכאשלילת ה
 

לתשלום נט רהב  של גיטל דיאמתה  ( את תביע30811-03-16ב"ל  דה )דחה בית הדין האזורי לעבו  12.7.2018ביום  
המי  דמ הייתהאבטלה.  של בעל   בוטחת  ות  מניותי יטה  את  העברהעבירה  לאחר  לאחיה.  מעבר  ה  עקב  המניות,  ת 

 אבטלה נדחתה.  תפטרה, ותביעתה לדמי  ה  פעילות החנות למקום המרוחק מביתה,

  התביעה   צבה טרם הגשתה מיטה בחברת מעטים", וזה היל שלהמבוטחת נכנסת להגדרת "בע  ן ציין כי בית הדי
בית הדין נסמך   סיק.מע-שי של יחסי עובדחון את קיומם המערך לבן צוך איפטרותה. משכעובר להת  להלדמי אבט

סיק, כאשר אין  מע-י עובדם של יחסלבחון את קיומשם נקבע כי אין צורך  ,  על הלכת עלי תיתי בבית הדין הארצי
 בעל שליטה בחברת מעטים.ב ברמדוחולק כי 

פיה תיבדק מציעה המבוטחת ול כפי שנות  ופרשעל השליטה,  עמדו של במ  יס לבחינתהיא הבסרה הפורמלית  הגדה
חל החוק.המהות  הוראות  תחת  חותרת  הפורמליים,  הנתונים  הלאומי  חוק  ל  ב6סעיף    ף  של תיהביטוח  מצב  קן 

להחחוס ואין  בהירות  ולפגום  ר  אחורנית  הגלגל  להנחיל,בבהיזיר  המחוקק  שביקש  להוראות בנ   רות  יו  יגוד 
 רשות.  המפו

קבע  ת  בי בנסיבות  הדין  גהעני כי  העבין  כחודשם  מניותיה  תב  רת  את  שהגישה  אינה לפני  האבטלה,  דמי  יעת 
יושבו לה הם  טלה,  טוח בגין ביטוח אבהתובעת דמי ביר  אם שולמו עבויין, שוצ, דחה את התביעה  מסייעת לעניינה

 .  הדיןבמגבלות  

זואוניתביעתה של ר( את  43037-10-17ב"ל  )עבודה  דין האזורי לה ת  דחה בי  29.3.2018  םביו לה, מי אבטץ לדר ת 
 . רהכיכעובדת ש י בלבד ובפועל היא תפקדהה הצהרתעלת מניות היכברישומה  יה כינעורף טיח

כי    בית קבע  ש הדין  שמעמד  בעל  מעטים  ל  בחברת  קטליטה  באופן  השולל  את  לזכאגורי  אבות  מבלט דמי  י לה 
 –  ברורהקיקה  כלית החי תכקבע    דיןחברה. בית הנה לבין הבי  ת היחסיםכה ומערת המעמד בחברנחי להידרש לב

 מי אבטלה. ק כעובד עצמאי, זכאות לד , המוחזה בחברה קטנהיטמבעל של למנוע
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ה שדי  : "נרא עדה, שקבעבוי להדין הארצ ח לאומי בבית  תי נ' המוסד לביטועלי תי  זו הואהמוביל עמדה    דיןה  סקפ
המי בקבהיה   שלפיה  הועה  "ב  אערער  הל  עשהיה  והיחיהשליטה"  באמיתי  לדחותכד  –חברה  ד  ה  י   תביעהאת 

 . ן אם לאו"היה "עובד" בחברה... ובי המערער זאת בין אם  ה.דמי אבטלשלום תל

בי  3.2.2017ביום   ת  (26658-09-15)ב"ל    י ן האזורהדית  דחה  כי טלה בטעמי אבלד  רץאמיר שוול  ביעתו שאת  נה 
ן כי לו  ת הדיטים. קובע בית מעחברב  יטה של יותו בעל  בפסיקה בהו  הלאומיח  וחוק הביט נת בות מעוגהזכאלת  שלי
ו לממש את א   ו בחברה כבעל מניות,מדעתו לבקש משותפיו לבטל את מ לך שנות עבודההיה במ   , יכולהמבוטח  רצה

 ברה.  כויותיו בחז
 

הד  13.3.2017  ביום בית  לעבוהאזוין  דחה  )ב"ל  רי  את60451-12-14דה  לדמיתביע  (  שלאב  תו  מקס   טלה  אסף 
ב ביר מעטשליט על  ב   תוהיונצוייג  בחברת  שהעב ים,  ה  פי  על  מאף  את  מיר  ב יותיו  נ רבית  אחרת.  הדין  לחברה  ית 

 יה בעל שליטה. הה לא  ששלמע מי עבד כלהיחשב בדילית לא יוכל מעל שליטה מבחינה פורב  קובע כי מבוטח שהוא
 

קועו בית  ד  במקר בע  הזהדין  כי ה  לא  המבוט  ה  כח  עבודה    תקיימוה   יהוכיח  לא  יחסי  תא  יםהשלולכן   קופת ת 
 לה. דמי אבטבחוק לזכאות לושה האכשרה הדר

 ברה של בני משפחה שעובדים בחאבטלה  זכאות לדמי
 

ו  היות   על אףקבע ש ו  את תביעתו של מירון חזן(  17730-01-19יה"ד האזורי לעבודה )ב"ל  קיבל ב  22.10.2020  יוםב
זכאי לדמי  לכן הוא  "בעל שליטה" בחברה, ו   אינוהוא    שבבעלות אביו,ודירקטור בחברה  זכות חתימה  בעל  ,  מנכ"ל

 אבטלה. 
 

על מנת להכריע בשאלת ה'שליטה"  :  סק הדיןמצטט מפאף  ו ,  בביה"ד הארציהלכת עלי תיתי  מזכיר את  ביה"ד  
של מי   השפעהלמידת הגעת  הנו   בחינה מהותית, יש לערוך  הלצורך קביעת הזכאות לדמי אבטל בחברת מעטים,  

פקודת  ל   32וא "בעל שליטה", המתרכזת באותם פרמטרים או תנאים חלופיים שנקבעו בסעיף  שנטען לגביו כי ה 
הכנסה רווחים    מס  לקבל  בזכות  המניות,  בהון  ההצבעה,  בזכויות  כפי  )שליטה  מנהל  למנות  בזכות  ע שנקב או 
 ל(.  בסעיף הנ"

בבחינהאת,  ז התמקדות  ההשפעה  תוך  היקף  הרלוונטיים   של  בהיבטים  החברה,  התנהלות  על  לו  לייחס  שניתן 
להצדיק את ההחרגה של בעל השליטה בחברת מעטים מגדר   בהיבטים שבהם נהוגוליתר דיוק:    לביטוח אבטלה

אבטלה לדמי  אלה:    הזכאים  להיקקובכלל  הנוגעות  ההחלטות  לבלת  ההכנסותף,  החברה וההוצ  סוג  של  אות 
וההטבות שמהם נהנה מי שנטען לגביו כי הוא   לאופן ולעיתוי חלוקת הרווחים או להיקף התשלומים  ולעיתוין;

לבעלי שליטה אחרים וכן, להיקף השליטה שלו על הפסקת ההתקשרות עם עובדים   בעל שליטה וזאת, בהשוואה 
 . ותונותני שיר

 
וסד המ על  היה    יטה עקיפהשללהוכיח    כדי  :קיפהרה הוא בוחן שליטה עטה ישין שלישאי   לאחר שבית הדין קובע

קבע את שכרו או את    שהמבוטח  –לדוגמא  בעקיפין,  כי הוא "בעל שליטה"  להציג ראיות המעידות    לביטוח לאומי
 עביר מהונו לטובת החברה. או לחילופין ה  ,בחברה, היה שותף ברווחיםההטבות הנלוות לעבודתו 

קובע  ביה" להתרשבהתאד  שהבעלים  מותום  הש ,  בובעל  היה  ליטה  החברה  של  כיד ו  מבוטחאביו  שימש  התובע 
בחברה    האבימינו.   ההון  בעל  היה  הוא  עצמאית,  בעבודה  ניסיון  בעל  ההחלטות  היה  את  שקיבל  זה  והוא 

 . המשמעותיות בה וניהל אותה בפועל
 

הדיןבי יש    ת  כי  החברה שה  הפרידלמדגיש  מנהל  בבין  השליטה  וא  עובד,  חברה  בעל  של  מעמדו  ככל  בכילבין  ר 
 ואישר את הזכאות לדמי אבטלה.  דו ישמוענקות לו סמכויות לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לתפקשיהיה, 

 
בי  16.12.2019ום  בי )ב"ל  האזורי    הדין  תדחה  נטליה37143-12-18לעבודה  של  תביעתה  את  לדמי  יץ'  מובשוב  ( 

תית דובר בעזרה משפח תר מל היו לכ ו  ,בעלהבין  עסיק בינה למ ו  עובדסי  יח  רושרשהוכח    לאי  , בהנמקה כאבטלה
 מקובלת.  

 
קה אצל בעלה  הועסהיא    מגורים.בית ההעסק מנוהל מעסק עצמאי.  בעל  שהוא  טכנאי שיניים,    אשתת  טחהמבו

 ות.  וחדלה לעבוד מטעמי בריא   ,רהשכי טכנאית שינייםכ
 
עוכלל,  כ יחסי  לקיום  הו  בדהמבחן  הוא  המעורב,מבחמעסיק  דג  ן  שימת  עלתוך  ה  ש  הפן    על  ,תלבותהשמבחן 

 . לילי שבוהחיובי והש
זאת,   הרהחעם  בוק  אותו  והחיל  "עובד"  המונח  הגדרת  את  מסוחיב  אימים  תנאים  משפחה",  "בן  לא   ףעל  אם 

 . )הלכת ווילאם חאיק( יקמעס -מים יחסי עובדמתקיי
פי  ל  טחתבומה  מעמד את    ", יש לבחוןה"בן משפח   דרתם למסגרת הגכנסיהנידון בני הזוג אינם נ  הר ובמקרמאח

 בחני העבודה.  מ
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לא יהיו  ייני יחסי עבודה  ל מאפאישה, המופעים שבעל וי במערכת יחסי עבודה בין  להניח כ  ניתןשמציין,    הדין  תיב
 גם  ולכן התייחס חה.  שאין ביניהם קשרי משפ  מי  ודה ביןעב   י י שלעיתים מופיעים ביחסים ופורמאליים, כפדכה ח

 וק. חל   1חבה שבסעיף רלהגדרה ה
 
, לא הוכח שאלו  מקצתםביצעה  נים, וגם אם  ים הנטעדבוטחת ביצעה את התפקילא הוכח שהמ  קובע כי  ןדית הבי

כח כי שררו , לא הולכן  כי  קיבלה שכר.לא הוכח  ו,  קבעס  יה חיוניתי מילאה פונקצ לא הוכח כ  ,סדיר  באופן בוצעו  
 ן בעלה. לבי ין המבוטחת יק ב מעס-יחסי עובד

 
   בשליטת בעלה בחברה עובדתש מניות עלתנה בישה שאי אחיית תביעה של ד

ק שעל  אבטלה, בנימו  של שרה חלק לדמי  ביעתה( את ת40183-04-17האזורי )ב"ל    ת הדיןדחה בי  13.11.2019  וםבי
היי שלא  החאף  בניהול  ישירה  שליטה  לה  היתה  בניהוברה,  עקיפה  שליטה  לה  הדיןבלה.  יתה  יש  בע  קו  ית  כי 

 בוטחת בביטוח אבטלה. ולפיכך אינה מעטים"  ת מ "חברבפועל בתה כבעלת שליטה ולרא
 

עובדים   יחד עם   2016ת  פוטרה בתחילת שנ  ,בעלה  בשליטה מלאה שלות שכירה בחברה  מנהלת חשבונ  ,המבוטחת
לבי, בשל צמצומיםברהאחרים בח כי לא צבבטע  לדמי אבטלה  מי דחה תביעתהטוח לאו. המוסד  תקופת  רה  נה 

 רה.  בינה לבין החבמעסיק ד ועוב מו יחסיה, וכי לא התקייראכש
 

א בחן  הדין  המקרה  בית  הכללים:  ת  פי  העל  המבוטחת  בח יאם  שליטה  בעלת  ביתה  עקיברה  או  ישיר   –ף  אופן 
המבוטחת  בין  ייבחנו יחסי עובד ומעסיק  לילית,  ככל שהתשובה לשאלה הזו היא ש  עתה לדמי אבטלה.תידחה תבי

 לה. עב שליטתשברה לחב
 

 ים כדלקמן: הנימוקה מתביעחה את הדבית הדין 
ת החברה. גם  במניולבד או ביחד עם בעלה, שכן אינה מחזיקה כלל    ,ה במישריןבוטחת אינה בעלת שליט המ .1

 פה.לכן יש לבחון שליטה עקי לה. יתהי לא הוכח כי הלמנות מנהל,  זכות
באשר    רה,בחב  ת שליטהים על היותה בעלדאינם מלמ  ומההחתימה וכד   ויותסממני הניהול והתפעול, זככל   .2

   נות בחברה.נהלת החשבו מנהלת המשרד ומ  הוא  המקצועה ועיסוק
וימי העבודה    יה לגבי שכר הנטוים בין הצהרות הבדל  היוהותיות,  דות מהצביעו על תנו  תלושי השכראולם,  

בחקיר לבין  החודשיים  בתלושים,  ה  שהופיע  ל מה  קיהיא  אתא  כלכלי  שבתקופות    ורתמשכה  בלה  קושי  ל 
 ם הרלוונטיים ועוד. שהוצהר עליהן בתלושי י חופשה ומחלהשום ימ רי היה לאברה, בח

היא שמסקנ .3 הדין  בית  קיבלת  ביחהמבוטחת  בעלהה  עם  לריש  החלטות  ד  בהנוגעות  ברוטו  תלושי  ום סכומי 
גם על    ע יות להשפיעשו אלה  החלטות  הה   .ית ובהתאם למצבה של החברהות כלכל משיקולי כדאיה  השכר של
 השליטה הרשמי של החברה.  התובעת כאשתו של בעל מהם נהנית גם ברה, שהח ד שלוח והפסמאזני רו

 
הדין  17.5.2019ביום   בית  )ב"ל  האזו  דחה  תביעת54379-09-17רי  את  לד(  לוי  מרים  של  בטענה ה  אבטלה  מי 

ים של  המבחנ   3הסתמך על    בית הדין   ת.מהמניו  100%היו  שלבעלה    ליטה בחברת מעטיםבעלת ש  שלמעשה הייתה
 רצי כדלקמן:בבית הדין האסקופף רו גלכת ה
 
 משפחה?  כקרובלאבחן בין תפקידו ופעילותו של האדם כ"עובד" לפעילותו  האם ניתן .1

 ו הוא אמיתי או פיקטיבי? ובע בעסק של קרובר לפיו עבד התהאם ההסד .2

  י אופ  ים נשאולבדוק אם התשלומ  שחן הזה יבמבפחה כעובד.  המש   קבוע מה היה שכרו של קרובניתן ל  האם .3
 ל שכר.ש

כר. ורת שס קיומם של יחסי עובד ומעסיק ההתקשרות לביצוע עבודה תמבבסי  תעומד  -  ת בפסיקהעל פי ההלכו
 ה עבור ביצוע עבודה. מחייבים מתן תמורעסיק, מטיבם,  יחסי עובד ומ

ין, להייתה בעלת שליטה בעקיפי  התובעת  נמצא כי ה ל קיב  ברה ולאסיק בינה לבין החעעובד ומ  חסיא התקיימו 
 יעה נדחתה.ועל. לכן התבשכר בפ

 
 עובדת בחברה בשליטת בעלה כעה של אישה שאינה בעלת מניות הכרה בתבי 

 
י אבטלה, לאחר שבית  יגי לדמ( את תביעתה של ציונה בן ג7649-03-16רי )ב"ל  ל בית הדין האזוקיב  7.8.2017ם  ביו

 ם. ת מעטיחברטה בשלי עלת לות בעלה ואינה ב עחברה שבבה בכי היא שכיר קבע הדין 
 

מעטים. חברת  שלב הראשון קבע בית הדין כי המבוטחת אינה בעלת שליטה בב.  1  עשתה בשני שלבים:הקביעה נ 
, י לא טען אחרת במקרה הזה(וח לאומחסי עובד ומעסיק )המוסד לביטדין כי התקיימו יהשני קבע בית ה  בשלב.  2

 מי אבטלה.דית לקבל זכאכן המבוטחת ול
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פטני מריה שעובדת כשכירה בחברה שבעלה הוא  ( כי ס43732-11-14ב"ל  דין האזורי )בית ה   קבע  17.11.2016ביום  
 אית לדמי אבטלה. זכ ,בעל שליטה בה

 
בהכרח   ה הואבן זוג של בעל שליטה בחבר לפיה    קודמים שלא קיימת חזקה חלוטהעל פי פסקי דין    בית הדין קובע

מדובשלי  בעל לס  ר טה.  שניתנת  הת   הואנטל  וה  תירהבחזקה  להוכיח  על  המניין  ובעת  מן  עובדת  לה שהיא  ואין 
מכויותיה בחברה דת השפעתה ואת סהתנהלותה ואת מיאת    שליטה, לרבות שליטה עקיפה בחברה. בית הדין בחן 

 בפועל. ולא א פורמלית טה, למניין בלי שתהיה בעלת שלית מן הקבע כי היא שימשה בעסק כעובדו

 בבעלות קרוב משפחה שבחברה  ,יותבעל מנ נו שאי  פחהב משקרו עבודה שלרה בכה

אהין לאחר  של מאג'ד אבו ש  יעתו לדמי אבטלה ת תב ( א58086-11-16קיבל בית הדין האזורי )ב"ל    17.5.2019  םביו
תביעתו   שהמוסד את  דחה  לאומי  התקיימו  לדמי    לביטוח  שלא  בטענה  בינו יחסי  אבטלה  חברה לבי   עבודה  ן 

 ה ואז פוטר. סק בחברה כשנף שהועל או, עיקה אותעלות אחיינו שהעסבב

,  תשלום דמי אבטלהשל מוריס רווח לעתו  ( את תבי46711-11-14)ב"ל    קיבל בית הדין האזורי  23.12.2015  ביום
לל וך כן בהרבה מת ום קטטלה למרות שלבנק הופקד סכדמי אב תלוש השכר הוא הקובע לעניין  וקבע כי השכר ב

תו ובעלה, פוטר בשל יבחברת בנייה בבעלות ב   עבד כמה שנים מבוטח  שה  לאחר. זאת,  שולם כולו במזומןשהשכר  
 צמצומים ולא קיבל פיצויים. 

כר ובר בשא קיבל את השכר בפועל או שמדל  המבוטחראות כי  להחייב  ח לאומי  בע שהמוסד לביטוין קבית הד 
 :תפקידופי ת אוההולם א המגיע לו או מזה  גבוה מזהשכר נהנה מ ואהת כי  אין די להראוופיקטיבי 

.. בעניין הרי.ה משרתו של התובע אינה מצדיקה תשלום שכר בהיקף ששולם,  לפייח הנתבע את טענתו  "גם אם יוכ 
שכרו של העובד ה"מקורב"    בכך כיה בין קרובי משפחה אין מתום  שעה שמדובר בהעסק סק, לא אחת, כי  זה נפ
 עץ". לרולו   י לעמודרים, ואין בכך כד חעובדים אשל  גבוה משכרםיהיה 

 בעסק שאינו מאוגד כחברה   ן הזוגכשכירה אצל ב זוג  תבל עבודה שכרה בה

יחס  קיום  לאישור  עבדוגמה  בעסי  אישה  של  בעלהודה  עם  משותף  הדין   ק  בפסק  הדין   נמצאת  בבית  לוי  נינט 
 אחר לה ל דמי אבט ה אישר בית הדין  זה  המקרה  ת שלנסיבו(. ב7.8.2012מיום    3792-06-11)ב"ל    לעבודההאזורי  
 בחודשי העבודה האחרונים.   שולם לה שכר על פי שלאה פוטרה, אף  שהאיש

( כי בין המבוטחת לבין בעלה  11.8.2013,  350-05-11ין האזורי )חזן קבע בית הד   גילהגם בפסק דין בעניין אביגיל  
   .אבטלהו יחסי עבודה לעניין דמי התקיימ 

 

 של אחיו  עסקשכיר ב היה עובדשת הדין ינע את בלא שכהתובע  

כיוון    (11600-09-18לעבודה את התביעה לדמי אבטלה של מוחמד כבת )  דחה בית הדין האזורי  11.10.2020ביום  
הנוגעת   העובדתית  הדומשהתשתית  משקפת  לתפקיד  אינה  בעסק  התובע  של  שכיר. עבודה  יננטי  התנהלות    של 

 ואחיו. פחתי שמנוהל על ידי התובע בעסק משיל משכיר. מדובר דמאי להבשל עצת התנהלות אפיינהתובע מ

 יעבד כתוצאה משינוי מעמד בדזר דמי ביטוח חה

(, שככל יתה וחיונ נחוצעבודה  ת מאשר  תיא באופן סדיר )יותר כעזרה משפחה שלמשפחדי בן  על יק  שמועסדם  א
  ן, שאין מי. מכא ח הלאוחוק הביטו   יפ   ר על ישכ  בד עונו נחשב  , אי רעובד אחר בשכ  ועסק במקומוהיה מ   הנראה לא 

על   לדווח  שכיר,  המבן  מקום  עובד  כעל  מגשפחה  ייהנה  לא  העובד  ההבימלאות  שכן  י  ומי,לא טוח  ו וחזרולא 
 חדים.  אים מיותנבעסיק ולעובד דמי הביטוח, אלא למ

משפחה   ןב   ה שלדבות ענסווחה כהכשר דאהוא שהכנסה  י  לביטוח לאומ מוסד  בה בגיבוש הכללים  נח המקרון  העי
כשהוש האך    ,ירככר  מלאכות הייתה  שכר  לגמלהלפ  יתגדלת  הזכאות  או  ני  המשפחה  ש,  כללבן  עבד  או  לא   ,

ק הביטוח לחו  358ו/או    357סעיפים    פיל   ,היא הכנסה חייבת של המעסיק  -  יתשפחתבר בעזרה מ דורר שמשהתב
 . הלאומי

בחזילה   אמורהלאומי  ביטוח  ה דמי  המעסי טוח  יר  ח  יאימצק  אם  ש  ממס שה  דשומה  השכר   הוצאות  בההכנסה 
 . לאומישל הביטוח ה ותתיישנהה ובכפוף לכללי הופחתו 

( 15.6.2008מיום    007486/06פ"ת )בל  בבית הדין האזורי    בעק  וח לאומייטסד לבוי נגד המבפסק הדין יחזקאל בדר
לא המוסד    כי ב  ומי לביטוח  למדיננהג  הנוי התאם  שעות  שדוושההכ  ההגת  עבודכנכה  חה נסה  ובע  הת  של  ה סת 

 יחס לחלקמעסיק( חזרה מהנתבע. ואילו ב י הביטוח )חלק  את דמבל  אינו זכאי לקתובע  ומשכך ה  למעסיק, יוחסה  
 .עחזירו ישירות לתוב להק על המעסי, העובד
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 ר האמור. לחוז יל גיבו מי קיבולביטוח לא  והמוסדה, סיק( נדחתוחלק מעי הביטוח )חלק עובד ר דמהתביעה להחז

חלקם בדמי    יק לא יקבלו אתוהמעס בד  סק הדין, העואת פ  וח לאומיסד לביט י הבנת המול פי עכבעל פה  ר  ובהה
גם בחזרה,  מ  יאמצי  קימעסה אם    הביטוח  הש  ותרש אישור  שהוצאות  כיוכ המסים  הופחתו,  שר  המשכורת ון 

 סיק". ו "המעע שייכת לאחי תובול לששולמה כביכ 

ם מיו   45688-06-11ב"ל  )  ח לאומיד לביטוור נ' המוסר לאשקות בע"מ  יותשתו  ודות עפר( עב ל"קר )חו דין אש  בפסק
החייב  (  26.10.2015 את  לעבודה  האזורי  הדין  לביבית  לא טמוסד  ששית  א   להחזיר  יומוח  הביטוח  דמי  מה לכל 

  סיק בינה ומע  דבחסי עויימו יק אומי לא התיטוח לענת המוסד לבשלט   ,דתשנים בעבור עוב  11ך  במש  חברה בטעות
   .בדחתית בלכעזרה משפ ומהתר אחברה אלה  ביןל

בית  קביע  לפי זדילו היה מדובר  ארי,  אזוה  ן דיהת  בכוונת  בון, היה  בתרמית או    מי ד  שבת כספיה  תנייתההיגיון 
 ברה. שהו בחגורם אחר כל ף לזכותפן כזה שההכנסה תיזקבאו חות במס הכנסהוהביטוח בתיקון הד 

  אך רק במסגרתפיהם  פעול על  מיים ולחוזרים פניין  התקל לאומי    וחביטל  של המוסדותו  כמירו בס שפט הכ מבתי ה
 פי החוק. ת הנתונות לו ל מכויוהס

לא התניה בהצגת ר, ל וח ששולמו ביתט אומי להשיב דמי ביל  וחוסד לביטהמת את  ווק מחייבלח  362ף  הוראות סעי
האישו ממס  זקיפר  על  ההכנכנסה  אחת  לאדם  לדעתרסה  ה  .  הת י דבית  אינו ן  מיו   בירס  נאי  וחד במיתי  דאינו 

 . זדון אה כוונתשלא נמצבמקום 

ק הדין  במשלטע  ובעבית  מתקיימות  המו  הדין  פסק  נשוא  הקרה  הנסיבות  הה ת  צדיקומחריגות    יהנחביטול 
 .על פי החוקיבית( הצמדה )ללא רלרבות  החזיר את כל הסכומיםמי לסד לביטוח לאוו הפנימית והורה למ

 

 S Corporation חברה מסוגו LLC ת חברתהכנסו

לא  וסדהמ פרס לביטוח  ביום  ומי  ל  22.1.2017ם  בסני הוראות  מפים  הכנסות  מתאגיד  עניין  הברית  מסוג  ארצות 
LLC. 

המ ת  ישיבוות  בעקב ר  דוסשקיים  עם  לאומי  הגיעשלביטוח  המסים  למסהמו  ות  לאומי  לביטוח  כי  סד  דין  קנה 
מ  הכ  LLCחברת  הכנסות  שמנכדין  מסות  חברדיווידקורן  של  )ולא  רגילה  נד  חשה   ולפיכך,משפחתית(    ברהל 

לחוק הב373סעיף  הוראות   חלות  ח הלא יטוא  ולכן  ומי אינן  ב בדמי  ייינו חר א ד האמוהדיווידנעל הכנסות אלה 
 לך.יוא  2008ח החל משנת ויטב
 

המוסד  לאח  לאחרונה, שערך  בדיקה  בעקבותלביטוח  ר  רואי    בקשת   לאומי  המ שבון,  חלשכת  לבקבע  יטוח וסד 
האמור בחוזי  לאומ המפוררההוכי    ר  בחואות  חלות  טות  עלזר  ח  גם  של  מסו ברוהכנסות  . S Corporationג  ת 

 .LLCה לחברות מסוג מדוהביטוח ב י ום דמתשלפטור מת זה יש כלומר, לסוג חברו

 

 פחתית וחברה שקופה ה משברחברת בית, ח
הכנסתה   תם אואירהתאמה,  ה, ב קוד לפ  1א64  עד  64  םסעיפי, לפי  הובחברה שקופ  חתיתת, בחברה משפ חברת ביב
ווחים  ר  ואילו   ם המייצג(,הנישו  –ה משפחתית  י המניות )בחבר די בעל בית במס הכנסה  כחייבל החברה  חייבת שה
 . כנסהי פקודת מס הס, על פ לקו לעניין החיוב במא חול אותם כאילו יםלבעלי המניות, רוא עלחולקו בפו ש

ברת ית, חרה משפחת כאשר חבף האמור,  יהסעפי    ומי. על הלא  טוחלחוק הביא  373  ף ף סעינוס  2008החל משנת  
נסה האמורה הכואים את הרונית,  פל נת מס  לפקודה בש  1חייבת לפי סעיף    ה מפיקות הכנסה ה שקופברבית או ח
ח אותולכאילו  בסוף  ז שנת  ה  קה  המניות.  לבעלי  אהמס  גם  טרםאת  ההכנסה  והחול  ם  בפועל,  בהתכקה  אם ול 

 (.  ה משפחתיתרבחבות בברה )לרי החווחיחסית בראותם ה כלז

רה  באו בח  יתחברת ב פחתית או ב ם שמקורן בחברה משסות מדיווידנדי, הכנ2008  מחודש מארס  1368פי חוזר  על  
בח  שקופה, ביטוח  בדמי  שנה  סוייבות  אותה  הו שבף  במוה  ולא  ההכנסה,  חלוקפקה  הדיווידנד  עד  כפי  בפועת  ל 
קם היחסי  פי חלבחברה ל  המניות  בין בעלי  םלקימחו  ם להיותמורית אהמשפחתי  החברה  ירווח  .2007  דשהיה ע

 ה.  י החבר וח ברו

 בתההכנסה החייו  ד החיוב במס הכנסה,ועהביטוח למ   ב בדמייוועד החהתאים את מ פי החוזר, התיקון  כלומר, על  
להכ בדמ הושוותה  ביטוח  החיי  הכנס נסה  במס  ל יבת  הפה,  הכנסה  מד ט מעט  ביורה  עד  טמי  מן   25%לשיעור  וח 

 . 12%וח הוא הביט יעור דמיחוזר, ש. על פי הקבמשצע ושכר הממה

 גמה מן החוזר: להלן דו
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 ווחים.רהמ 25%מניות  כל בעלליות, וה בעלי מנ חברה משפחתית ארבעל

 ח. ש" 200,000סה היו מס הכנ בעל מניות אחד לצורךו לס חהמשפחתית שיו רווחי החברה

לכל   12%ור  בשיע  י ביטוחיוב בדממניות. הח ל  בע   כלל  ש"ח  50,000של  ה שנתית  חס הכנסמי תיווח לאוטלצורך בי
 יהיה כדלהלן:    ל מניותעב

 לשנה.  "ח ש  27,020 -ייב חש"ח לשנה, והחלק ה 22,980 -משק( ב ממוצע המהשכר   25%) 2008החלק הפטור בשנת 

בית  ד  2014בפברואר    26ביום   האדי החה  לען  )רצי  א53464-09-12עב"ל  בודה  ערעור(  לובינמיר  של  הת  קי  סה 
ממשלח ידה   הכנסה   תה היאו החברה המשפחתית שבבעל  רווחי  תכי משיכ   וקבעהמקרה  דות של  בנסיבות המיוח

 כעובדת עצמאית. 

 טוח לאומי סד לבימוהעברת המידע ל

הכבחו ההתייעלות  חקיקק  )תיקוני  ליישום  לכלית  התשס"ט2010-ו   2009ם  לשני  תהכלכלי  התכניתה   ,)-2009 ,
האו הקשמידע  ת  ברעשרה  לאחובכל  בעלז ר  בה   יקות  מרשומניות  המשפחתית  המסיםחברה  לביטוח   למוסד  ת 

 לאומי. 

 (.  בגין שנים קודמות אומי )גםל לביטוחד וסות למהשומות של החברות המשפחתי את בירהמעשות המסים  ר

להוראו שלפיהם  בהתאם  הת  לבנוהג  מלאו   טוחימוסד  הממי,  מייערכת  אינה  את  חחשב  ה חבר ה  הכנסותסת 
המניות   תית בהתאם לבעליהמשפח  הת החבר הכנסות שמגיעות משומרק את ה א  יחיד אלה בשומת  ששפחתית  המ

 ה שלהם.ליטי השואחוז 

ב  המניות  בעל  שטוע פחתית  משהחברה  כאשר  שכבר  הביטון  דמי  את  הילם  קליטת  בעקבות  שלו  ח  ממס שומה 
 .(ק נסה מעסהיא הכ רת ליחידה המועב למשל כשההכנס )כמו  ף לסני  פנותו לי נסה, עלהכ

 תית  ה משפחת בחברהכנסושל  בדמי ביטוחלחיוב  ספותנו הרותבה
ואיש הקשר    מוסד לביטוח לאומיב  ה הזותקופ ת בוהל אגף ביטוח ובריא , מנםמר דני אלקיי  תןנ  2008שנת  ב .1

רה  יבו בחבושלא יח   י חשבון,ת רואכטחה ללשהב  ,זמןלשכת רואי חשבון באותו המוסד לביטוח לאומי ל בין ה
  הלאומי,   חוק הביטוחל  350י סעיף  פל   ביטוחדמי  ת מהפטורו גבל  ור מס מות פסיביות בשיעוס כנת התיפחמש

ליח רווחי  בדומה  )וגם  ושיד  מקרהון  לביטוחהמין(.  קעבח  חיי  וסד  לא  אהכנ  בלאומי  ביטוח  סות  בדמי  לה 
 . מיח לאוטו ד לבישל המוס זר רשמילא פורסמו בחו וראות האלהך הה, א2013שפחתית עד שנת מ בחברה

פחתיות,  שות המשל החבר הכנסות האמורות ח את הו מי ביטבד 2013בשנת חייב ל  י החלומ לביטוח לאהמוסד   .2
 . 2008משנת  רטרואקטיבית 

סד  ל המוקיב  27.4.2015  ביום  והתכתבויות.ם  דיוניונערכו    יביטוח לאומ למוסד למיד  בון פנתה  חש  אילשכת רו .3
משנת    החל ית,  משפחת בחברה    ימות נסות מסו ח הכ ודמי ביט לחייב בשלא  שכה  ת הלעמדטוח לאומי את  לבי

)אף על פי שבביטוחי ם בענדעת שלהעד הוצאת חוות ה, מולךי וא  2014 כי  י  הלאומ  ין  ב מוצדק  יוהחסבורים 
 .  מבחינה חוקית(

להמתייח  ילךא ו  2014משנת  טור  הפכי  ר  הובהלשכה  לבהודעה   .4 שס  הי כנסה  לי אם  מיוחסת  תה  הייחיד  יתה 
וונה גם לרווח  תית. הכחהמשפ   ם לחברהפטורה גהכנסה  אותה    ןפי החוק, ולכוח לטדמי בי  מתשלום  פטורה

   הון.

  ל רואהל לכשלחת במיינמצאת במזכירות הלשכה ונ  מי ביטוח לאו ל  למוסד  לשכת רואי חשבוןבין    כתבותההת .5
 שפונה ללשכה. ן חשבו

  אמור עד ההחיוב  .  2013עד  ו  2008ם  ין השניקיבלו בגם ש ותשלן על דרישות ה רו לבית הדיערע  מבוטחים  50-כ .6
יום  בי קיבל  לאחר שבית הדין האזור  עבודה ל  רציאה   אלה בבית הדין  םבימיור  בערע   א בדיון נמצ  2013שנת  

)כל אחד  יות  משפחתהכי בעלי מניות בחברות  בע  קו(  64018-11-16)ב"ל    את עמדת הביטוח הלאומי  27.1.2020
ם אם  שנה, ג  בשנת המס, מדי המייצג  ת שיוחסה לנישום  בסה החייההכנכל  על    יטוחבדמי ב   חייביםחלקו(    לפי 

חולקו זאת  לא  בפועל.  וסוגי ההכנ  ,לו  בין מקורות  בחבר מבלי לאבחן  לרבות  סות  מופקות  כאה,  היו  שלו  לו 
 .   ורות בידיהם מדמי ביטוחמבוטחים, היו פט ישירות על ידי ה

 
וסד  , המ2013שעד    ום בשניםהתשל  שותין דרניי לע אומי  לביטוח ללמוסד    כת רואי חשבוןות פניית לשבעקב .7

על    גם  תחולרצי  האבבית הדין    שתתקבל  הל החלטאה", וכשלום "תחת מחפשר לשלם תלאומי מא  לביטוח
   ם.שלהמ

כי    14.11.2019ביום    םיייצגהמהודיע לנציגי  ו  10.11.2019ביום  ניפים  ה לס הבהר  הוציאהמוסד לביטוח לאומי   .8
נונבח ושא  הנ פעם  המשפבלשספת  ן  לה הם  ות,  יטכה  בהחליטו  מחחזור  בשנת  ו ם  שניתנה  הדעת  .  2014ות 

  .2014משנת  עת המשפטיתבהתאם לחוות הד הפטור  לא יינתן 2018משנת  החללפיכך, 
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לבי  15.12.2019ביום   .9 דרישותפרסם    ילאומטוח  המוסד  יוקפאו  לפיה  מתוקנת  פרסו התש  הבהרה  עד  ם  לום 
הלטחה בית  לעבת  בעני דין  אלה)הור  יןודה  בתו  אות  להיות  ככלקףאמורות  הדין   הנראה,  ,  בית  החלטת    עד 

 .הארצי(

ל   וטחבמ .10 בשנים  שרוצה  שקיבל  החיוב  על  ההבטח  ,2017עד    2014ערער  המוסד  שנה  לפי  לאומי  לתן  ביטוח 
אומי,  לם של הביטוח הבהתאם לפרסו  ,2019-ו   2018פאת הדרישה לשנת  או לבקש הק  ון,חשב ואי  לשכת רל

המשפחתית שכולל    ההחבר  תאמה למס שלת דוח ההלאומי א יטוח  ה במוסד לביי קיד הגב ביר לפעלהקש  מתב
חוו הדעת  את  רוא   החתומה ת  ואת    השל  והשוההחשבון  החברהו  שלו  מותדוחות  הר  של  לוונטיות.  לשנים 

  נק.לב   הדירה  רוהפקדות שכרה  כמי שכר הדיסת הלצרף גם אלעתים    פקיד מבקשה דירה,  ר בשכר  דובכאשר מ
וח  דבדוח היחיד ושיש הסבר באימים  המתת בשדות  ות רשומו שההכנס  יש לוודא  האמור,  ר טולת הפורך קבצל

 מהות ההכנסה. ברה על ההתאמה בח

 
 (י ן הארצ הדי ביתב י)הלכת דהוק מייצגה נישוםהמיוחסים ל ת משפחתיחברה הפסדי 

 
שי  ין א באופן לייחס  יוקבע שאדהוקי    שלמה  לש  עתו תבי  את  ( 19049-11-13האזורי )   הדיןית  דחה ב  2.8.2017ביום  
   יצג בחברה המשפחתית.ם המי ת, לנישורה משפחתיהחבסגרת הרשומות במהוצאות את ה

נישום מייצג  כי    ( וקבע10067-10-17)עב"ל    הערעוראת    13.5.2020ום  בי  חההמבוטח ערער לבית הדין הארצי שד
משפח במדואם    אף  ,שיותהאי  תיוהכנסו על    ביטוחבדמי  חייב  תית  בחברה  מחברה    דמיבר  תית  משפח ניהול 

 פסדים לצורך מס. וייה בההמצ

שקוזזו על ידי    ,י ניהול"דמ"כת אלה  דיווח בדוחות למס הכנסה על הכנסו . הוא  עוץיי  לחברה שירותי מבוטח נתן  ה
, ו הפסדיםדווח  לוהכנסה בשנים א  החברה למס  וחות בד)  בהיותו נישום מייצג   ו ל  חסושיו משפחתית  ה  חברהפסדי  

כנסותיו משירותי ביטוח בגין הבדמי    בוטח יטוח לאומי חייב את המד לב וסהמ  .(כהוצאההול נרשמו  ידמי נש  כיוון
     .תימשפחתה , בהתעלם מהפסדי החברהיעוץהי
 

סדר בסעיף סה לבין הההכנ  לפקודת מס  א64בין ההסדר בסעיף  דלים מהותיים  הבשני  בחין במ  ת הדין הארציבי
 :אומי ביטוח הלה  לחוק א373

לחוק  א  373  סעיף ו  ,מייצגת לנישום ה סדים של החברה המשפחתי והפ  חייבת ה  ף הכנסלפקודה משק  א64עיף  ס .1
      .הפסדים ללא יחוס,  מתייחס רק להכנסה חייבת

חס  א לחוק מיי373  סעיףו  אחד  שפחתית לנישום מייצגצאות החברה המא לפקודה מייחס את כל תו64סעיף   .2
ה ההכנסה  )את  שהחיובית  חייבת  החברה בלבד(  בעהמשפחתית,    ל  ההחזקה    בה,  מניות ל  לכל  שיעור  לפי 

 יותיה.  במנ
 

מדמי ניהול )כעצמאי(   מבוטחה ות נסמהכ זוז לא ניתנות לקי(  הכנסות שאינן מעבודהמשפחתית )כסדי החברה ה הפ
   י ביטוח.דמ  ונים שלים ששיעור בווגים שונים של הכנסות ושני סי מדובר בכי 

האבית   הפסדקבע  רצי  הדין  חברה  כי  מנוש   שפחתיתמי  לנישום  ששי   לומיםתשבעים    יקוזזו   לא   ,מייצגהלמה 
  וח כחוק.  יטיחוייב בדמי ב והוא ,רשום המייצג כעצמאי וכל שכן כשכימהכנסתו של הני

 
בית קביעת  לפי  ה  כלומר,  בדמשפחתית  חברה    רווחי   ארצי,הדין  ביחוייבו  בידי  מי  החביטוח  מניות  רה בעלי 

ישיות ותיהם האהכנס   הפסדיה לא יקטינו אתו  ית",סה פסיבניות החברה כ"הכנמחלקו ב  אחד לפיחתית כל  משפה
 יבות בדמי ביטוח.   החי

 
בפסק   הלאומי  הביטוח  לדברי  החברהילי  ניתןין,  הדבהתאם  של  עבר  הפסדי  ולק  חס  מהכנסה המשפחתית  זזם 

   בות.עוקשנים המשפחתית בברה  חייבת חיובית של הח
 

ת העתירה שהגיש שלמה דהוקי לביטול פסק דינו של בית ף אדחה בית המשפט העליון על הס  21.10.2020ביום  
. עוד הגבוה לצדק  משפטההתערבות בית  הדין הארצי. המקרה אינו נמנה על המקרים החריגים המצדיקים את  

כי   בית המשפט  כי  לגופם של דברים,  "אף  קבע  נפלה בפסק הדיןנראה  בית  לא רק שלא  רצי טעות הדין הא  של 
 דברים על מכונם".   מהותית, אלא שהוא העמיד
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 י מניות לר של בעומשיכות יתחברות ארנק 

 
ההתייעלות   להשהכלכחוק  חקיקה  )תיקוני  יעדי לית  ה   התקציב  גת  התשע2018-ו  2017קציב  תלשנות   2016-"ז(, 

א, 62-( ו1)ט 3  את סעיפיםנסה  קודת מס הכפל  הוסיף"(  2017דרים לשנת  " או "חוק ההסריםוק ההסדלהלן: "ח)
 . 1.1.2017  לה מיוםחובת

 
קה ני החקי קותיליו לדעת שלפקודה, על  א62( או  1)ט3לפי סעיפים    ח הכנסהנוספת בדוח האישי של מבוטכאשר  

 :כדלקמןבהיבט הביטוח הלאומי, ת רבות ו האלה יש השלכ
 

 . טוחחבות בדמי ביבהגדלה אפשרית  .1
  .לאות גמל ו זכאות השפעה על .2
 .  בעבר לאות שקיבגמליר ז החל  נוש ממ לדרו  לאומי  סד לביטוחל המוש ותאפשר .3

 
  . ושאנלדון ב   יעמים כדמספר פ  ביטוח לאומינציגי המוסד ל  נפגשו עם  לשכת יועצי המסו חשבון    נציגי לשכת רואי

ר מי, לאו ולאמשפטית של הביטוח ה ה כה  בשיתוף עם הלשוההנחיות  הנהלים    ם אתבמוסד לביטוח לאומי בוחני 
 .  חוקה  אתשרות לתקן אפ בוחנים גם, ויותות הסוג ורכבמ
 

כחת וממציא את המידע הדרוש להובקש  רישות התשלום למי שמדפיא את  בשלב זה המוסד לביטוח לאומי מק
 בהמשך(.רחבה ה)  ההכנסה סוג

 
 אות לגמלאות ההכנסות על הזכהשפעת הגדלת 

 : ותוגמאדלן כמה חלקי ממבוטחים. לה ןאופפן מלא או באולשלול גמלאות בעלולה ה  כנסות בשומת הדלהג
ה  וק( את ההכרדרתם בחהגם )כאלמן שאין לו ילדימלשלול  להלו ודה עלפק  2יף ן בסעההכנסות שמקור גדלתה .1

)זלול זכאות לקצבלאומי, או לשביטוח ה ה  ת לגמלאותהזכאו  ןלעניי  כאלמן   בגיל פרישה ה(  קנת אזרח ותיק 
 אזרח ותיק.  קצבתם ב ייתלו תאו תוספבקצבת נכות כללית,  ייםל תוספת תלולובהכנסות, או לשמותנה ש

ל  בכה שמקלית, מנצבת נכות כלשמקבל קה  מנכ   לולה לשלול גמלאותעשלח יד  ממו  ודה א כנסה מעב ספת ההו .2
 ל דמי אבטלה.  וגם ממי שמקביוחדים  מ לשירותים גמלה

 
הלאומי  ביט ה  לחוק  327סעיף   סנקמטוח  שמסיל  מי  על  לביטו ר  ציות  ל למוסד  שאח  או  מטעה  מידע  נמנע ומי 

ה לעלות  י, עלוליב אקטשמדובר בדיווח רטרו  . כיוון להגמותו ליע על זכ להשפעו שיש בכך כדי  ביודדע  מיסור  ממל
  תדיון בישיבול  לתהה הזאת ע הסוגיביטוח הלאומי.  יין גמלאות הועד לענבמהכנסתו    יווח על דיד לא  נה שהיחהטע

 . רסמוויות שיפ פתרון במסגרת ההנחכך לוהובטח לתת ומי  וסד לביטוח לא עם המ
 

 אישי ד והכנסה שאינה מעבודה בדוח היווידנד פתהוס
  25%מס ובין שבשיעור    30%יעור  שבש  )ביןגבל  ולפקודה בשיעור מס מב  125עיף  סמס לפי  דנד שחייב בווידי .1

 מי. ואל הביטוח ה חוקל(  6א())350י סעיף  לפ  יטוחלום דמי בבתש  , אינו חייבי הוראת השעה(מס לפ

בשדה  הכנ  כל .2 לביטלבור  תע  167סה  ותחוי לאומי    וחמוסד  מעבודה  שאינה  בהכהכנסה  בדמב  בתאם  יטוח  י 
 . יאוטומט באופן

 
 ( לפקודה 2)2 ת לפי סעיףורככמש 2/15817הכנסה בשומה בשדה ספת הו

 א62או    (1)ט3  סעיף  לפי  דוח(ב   172/158ה  )בשד  ה שבבעלותוחברווח על הכנסה ממשכורת במדליטה  ר בעל השכאש
הבילפקו הלאומידה,  המ  טוח  את  משוקבל  ואמורמה  הכנסה  לצומס  בה  התאמה  אי  המשכורת ין  ב  תוניםנף 

 . 126ס ופהמשכורת שדווחה בט בין  שמדווחת בשומה ו
 
ל  סדמוה ילביטוח  כי  מסר  מוקם  אומי  ה לציוחד  מנגנון  בין  ההפרש  זיהוי  ששולמהמשכוורך  לבין    בפועל  רת 

 . דריםההס ק י חו וחת לפ המדורת המשכו
 

לבין בעל   ת הארנקחברין  בעסיק  ומ   ובדקיום יחסי ע   לבדוקוח לאומי אמור  יטהמוסד לב  -  דהנת יחסי העבובחי
שהמעסיק ת  והטבומשכורות  גין  בדמי ביטוח את המעסיק ב  בלחייויים,  כו קורת ניתר במסגרת בי, בין הייטההשל

 .טוח כחוקי דמי הבאת  ו לא שילם בעדןאווח עליהן ו/לא די
 הובטח  .2017נת  ק בשהחל רבמס    ארנקהחיוב חברות    בטענה כי  טוח הלאומילבי  בעבר  רואי חשבון פנתה  לשכת

מנכ  ללשכה ידי  בחודש  על  הביטוח הלאומי  י חברות    כי,  2018יולי  "ל  לא  רטרואקהארנק  שנת  טחוייבו  עד  יבית 
 . (2018יולי אחר  החלו לש  ,2016השנים שעד  עבור ניכויים , כולל בביקורות2016
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 ( לפקודה 1)2צמאי לפי סעיף כע 170/150מה בשדה נסה בשוהכפת הוס
מעמד מול ה  ההכנסה   בוחן את לאומי    יטוח וסד לב מיד( הלח  )מש   170/150חיד בשדה  הי  של  בחיוב  דובר כאשר מ

 צלו.  וחי שרשום אהביט
חיד  היצל  בלבד א  טי תיאור  יוב המס ה וח ה בחברנסה שהתקבלבהכ  כי מדובר ור  לזכ  א לפקודה יש 62  סעיףלעניין  

שלבשנ המס  הוגש  ת  האישיגביה  חבות  הדוח  שיש  פי  על  אף  ביטואישית  ,  עבדמי  ידיח  על  שנמשכו  סכומים    ל 
 . היחיד

 

 ח לאומי לביטו המוסד  שלניים הנחיות בי

פרסם   טרם  לאומי  לביטוח  בשלהמוסד  הסמורכבו  הוראות  התמשכ  תוגיות  מובשל  הקורונות  אךהשבר   יצאו  , 
בי הוראו לשמטר  ,יפיםלסנ  ניים ת  תשומתן  את  הע הסב  לב  ש ככ  .החקיקהלתיקוני    יםובדת  שלל  חיוב    מיד   יצא 
 .  בנושאחוזר מנחה  הוצאת  וב עדהחיא את קפיש לה –( לפקודה 1ט)3-א ו62עיפים יישום סקבות  בע ביטוח

 
 : שונןפים כליהראשי לסנ להלן ההוראות שפרסם תחום הביטוח במשרד

 
ההח  במסגרת  לכם,  כידוע רשיזמ  2017ים  דרסוק  תה  המיסים  חקות  למשב  יקהיקון  בנוגע  בעלים  ברות  חיכת 

 ם. נדידיביד לוקתחארנק ול
לום דמי ביטוח בת תשהמעמד, על חוזה על    תיקוןהשפעת  ל   שכה המשפטית בנוגעהל  תים לחוות דעו ממתינאנ

 והשפעתם על הגמלאות. 
להו מעד  חוזר  בנונצאת  שיתקככשא,  חה  פל  ישבלו  שמקור  את   הקפיאל  ניות  בחהחוב  וו  ארנק  להעביר  ברות 

 ארנק".  חברותת "לשוני תחת םקשר ובירורי תפנייה במערכהביטוח  וםלתח
 

, כיוון  2017רים  רה בחוק ההסדקושמ  הה לבין הכנסומה רגילה בש ן הכנס בי מבדיל    לאומי אינוטוח  המוסד לבי
 ילך. או 2017 יםשנ ל ותטיביים בדוח נפורמת האי ושדמהע את המידשות המסים  ם קיבל מרשטר

 
חוב  שה  ( לפקודה כדי1)ט3  א או62ם  יפמקורו בסעי ב בדמי ביטוח שחיוכל  ב על  סניף בכתליש להודיע  לאור זאת,  

 אחר בנושא.  פרסוםעוד לא יצא  , כל ת ארנק""חברו  תרתיוקפא תחת הכו
 

 קמן: לם כד כית המסמתב א למכצרף ל  ירצוישת התשלום, להקפיא את דר  כדי
 
 ס הרלוונטית. לשנת המשומה ( ו1301דוח אישי ) .1
 ת. ת המס הרלוונטי( ושומה לשנ1214רה )בדוח של הח .2
 ה. ברון של החשבהחאה החברה מאושר על ידי רו לש הדוח התאמ  .3
 ים לדוחות הכספיים. ביאור , כולל היים של החברהות כספדוח .4
 

נק לא  עוד  לביטולמו  העבירמ  ים אינה המס  ותוד רשע   כלובעו ההוראות  כל  לפ  ע עלמיד  יח לאומסד  י חוק  חיוב 
 : טומטיוא ןבאופלאומי  ט המוסד לביטוחות שבהן ינקולן הפעול , לה2017ם ההסדרי

 
ו( ל2)2סעיף    יד לפיאצל היח  ר ההכנסהקוווג ממסבמקרים שבהם   .1 טח  במקביל, המבו  126ופס  אין טפקודה 

וח  דמי ביטבב  ויא יח ונסה, המקור ההכעל    ריצהיא  ה. אם ל הכנסה  מקור  עלר  יויתבקש להצה   יקבל הודעה
 בחו"ל(. כנסות שכיר)בדומה לה

אומי,  יטוח הלבעצמאי ב  יקלו ת  ין( לפקודה וא 1)2ממקור    ידחכנסה אצל הי מסווג מקור הה  במקרים שבהם .2
, כולל  ביתטיטרואקר  וע(ת בממוצע בשב שעו  12חדל של  י ביטוח )לפי ברירת מום דמשה לתשלהוא יקבל דרי

 הבאות.  יםלשנות קדממ
 שי שומה כמקובל.  ל הפרחוק, יקב כ לאומי אי שרשום במוסד לביטוחמצובד עע .3
שב .4 מקור  הם  במקרים  בההכמסווג  שא)ה  167שדה  נסה  שוי כנסות  מס  בשיעור  מעבודה  הנן  יקבליחילי(,    ד 

 ודה. נסה שאינה מעברשי דמי ביטוח כהכ הפ
 ביטוח.   ימב בדיו א יחיד ל, היח ילהרג בחברהידנד וויכדההכנסה   מקור מסווג םשבהבמקרים  .5
 .יהיו בהתאםההשלכות על הגמלאות  .6
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 תולגמלאו וחשלום דמי הביטלת  ,ראל בחו"לששל תושב י ודלמעמרות סוגיות הקשו

 בישראל ויצא לחו"ל  מבוטח שגר  לשושבות תושלילת   ותהגדרת תושב
ישראל  תו ישראששב  אזרח  לשהול,  אינו  לה חייהוא  ל.  ראבישכחוק    תחייב  באחזיב  המקנחק  מהאשרות  ת  ות 

חוק א ל2  בסעיףאל  הישיבה בישרפוף לכללי  )כ  5, א/4/, א2, א/ 1וג א/או אשרה מס בע  ת קלישיבשיון  ת: ריתושבו
 . (אומיהביטוח הל

וגר באל שישרתושב   הוא ת ממלכתי, כל עוד  בריאו  חוק ביטוח  פי  וטח בביטוח הלאומי ועלא לחו"ל מב וצי ארץ 
ב הלאבימוכר  יציאישר  ושבכ"ת  ומיטוח  עוד  וכל  לחו"אל"  היאתו  בדזמני  ל  לאומי לבי  המוסד  כללרך  ת.    טוח 

להכיר  ממשי באר  דםבאך  לחו"שגר  ויצא  ה  שראליתושב  כ  לץ  השנים  שבהןבחמש  בהו  ראשונות  נמצא  חו"ל,  א 
 .  רר עמו היכן מרכז חייואחר מכן מבול

 אל. זר לישרולאחר שהמבוטח חוספת  ם נ ה פענעש  ורכז חייר בעניין מהבירו, ככל שנשללה התושבות מהמבוטח

בנו )לרבות  בתוש  אשההחלטה  ביטות  חוק  בלעניין  על  ת(  ריאווח  לביטוח  גבייה  וה   הביטוחפקיד  מוטלת  במוסד 
כגון    ,ים אחריםגופ   לויה בהחלטתם שהחלטה זו אינה תלודה.  הארצי לעב   יןבית הדות שנקבעו בהלכ , על פי  ילאומ

 הפנים.   דהכנסה ומשרמס 

ית, יקה מייד ללא בד ח לאומי  מוסד לביטו ביתים  קליטה מתקבלת לע במשרד ה  של תושב חוזרת  תושבועל  הרה  הצ
הביטו  בו אך  הלאומי  הזחן  ח  הבציר  אם  למגורי  חזר   מצהירמן  מ קבע  לארץ  ואם  ש,  החיים  מרתברר  דיין  עכז 

 . כךתבטלת רטרואקטיבית, על כל המשתמע מחו"ל, התושבות מב

 ם: חנישני מב קה לפייים נבחן בפסיהח רכז . מלבישרא רכז חייומי שמוא  אל הישר עה שתושב הפסיקה קב

עונסיב )בדות  הש  -  י(אובייקטיב בט  היתיות  בתקופהייזמן  בישראל  הרלוונטה  שלקיו,  תיה  בישר  מם  ,  אלנכסים 
ה  וםמק משפחתו  תגורמבו  שהמקום  ,  פיזיהמגורים  לרת  ובו  האדם  המגור,  ילדיו  ומדיםשל   קשרים ,  יםאופי 
של   תו ו חברוא   ילותומקום פע ,  לכלייםהכטרסים  קום האינ מ,  כרותק וההשתומקום העיס ,  ייםוחברתים  ילתיקה

באר במ האדם  או  השהייו  ותוסדגונים  לי מטרת  מחוץ  )לשה  רפ ימודיראל  טיפול  אום,  מטעם  ע  ואי  מעסיק בודה 
 ישראלי(. 

 ו.חיי את מרכז  ן הוא רואהאדם והיכ ונת המה הייתה כו -  ובייקטיביבט סיה

ץ. כאשר יטוח בארדמי הב   א תשלוםו בחו"ל הובעוד  חטל המבותושבות שה  קביעת  ים שמשפיעים עלהגורמחד  א
עד לאיזה תאריך   ר ן חד וברוופריע בא ומי כדי להכסד לביטוח לאך במומוסמהת בפני הפקיד  צגובעובדות המו  אין

  םיטוח שבעדה שילפת הב תקוימה  סתי ד שבו הועבות במהתוש תושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת  המבוטח  חשב  נ
 פות. נים רצולחמש ש לל לא מעברבדרך כ וח, אךדמי ביט  טחהמבו

 ם הבאים:ך כלל במצבירבד תנעשיבחו"ל  הראשונות ים הלך חמש השנמ נת תושבות בבחי

 .  תוו שב ש לדון בתובקבוטח מהמ .1

)לצבהמבוטח תובע ק .2 ותיקצבאות  עניין קה  ל   ע המוסד קב  ושאירים  אזרח  יבחן  בות תתושי שהאומלביטוח 
מקרה   משבכל  תביעהוגשבו  ות זא  לקצבת  ת  לקצב  יקרח  שאיראו  ועות  שהתובעלים,    תיקו  אזרחקצבת    ה 

ים שהה בחו"ל יותר  ירביעה לשאת  הוגשה  מנוח שמכוחולגמלה, או ה  ותוזכאמועד  יותר משנה מ  לו"שוהה בח
 . ה(משנ

 ח(. וו משלם דמי ביט ח אינבוטהמ -מה  טה )לדוגלעל ההח פיעיע למוסד לביטוח לאומי מידע שמשהג .3

חוזר  תוש .4 עולב  שאחדה  או  בש  גרים  במינם  קבארץ  גמלאו  לעניין)  עגורי  ותיקמקבלי  אזרח  גמלאות    או  ת 
מי ותיק  בחב  13.11.2019ביום    וראות ה   פורסמו,  ותוחד אזרח  כברש  , 1471יטוח/וזר  שנה  ל  לפיהן  חצי  אחר 

הה כתושב    כרה מיום  כעבאדם  או  חדשחוזר  פק רשא  ,ולה  לבחון הביטויד  י  הלאומי  הת  ח  של    בותשואת 
  שמרכז חיי המבוטח  נעשוכ  אאם הו  ות גם בדיעבד את התושבשלול  ול  , וטחמבבדיקה עם הכפוף להמבוטח,  

 (.החובות בגמל ת ר יא יצהמשמעות הי  , גם אםישראלאינו ב 

 מי ת בביטוח הלאוקביעת תושבוב תיקרון התא המשפחע

על ו  טוח הלאומיהבי וק  י חל פמבוטחים עלהיות    םל, ממשיכיבחו"  מבוטחם הים עשוהה  18גיל    וילדים עד  י זוגבנ
 אל. שרתושב יטח כ ח המבוותושבי ישראל, מכ  ביםעוד הם נחש ת ממלכתי כלווח בריאט וק ביפי ח 

ל ללא ביטוח  המוסד  נוהג  בנסיבות   תבשנים האחרונודין קבעו    ד. כמה פסקיאחא  ראות בתא המשפחתי כת ומי 
 שפחתי.  מניתוק של התא ה -ין הד  פסקישל  המיוחדות 

ועמדתו היא   ,יוחדותהמ   יין בנסיבותענ גופו של  ל   נבחןחתי  משפל הפרדת תא  כל מקרה ש  כי  מסרהביטוח הלאומי  
   .דתא אחא המשפחתי  לראות בת שיש 
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 בחו"ל נטים שלומדים סטודושבות לחן תבמ

ו ניר מחמש ש בחו"ל יותלמוד  ולחיות  סטודנט יכול ל  ה תושבותו נ)לאחר שנבח   אלר יששב  יחשב תולהשיך  להמם 
 השהייה שלו בחו"ל היא זמנית. כל עוד (, לאומיוח  ביטוסד לבמ

הסט על  ות  עול פ   מבצע  דנטואם  אחרתהשתקעות  המצביעות  השהייה,  בארץ  שהיהראשונ  סיבת  זמת  נית ייתה 
 ות תישלל.   התושבהפכה לשולית ו

 שלישי ות לבני הגיל החן תושבמב

ולכן בחינת   ,להם  הפנוי שיש  של הזמןב"ל  ר לחוותי נוסעים ישבני הגיל השלישך  בכ  מי מכיר וח לאוד לביט המוס
ם את גמישימאומי  ל, ובמוסד לביטוח  השנים  לאורךאל  בישרבות שצברו  שהתוק  תון את וב התושבות מביאה בחש

 התושבות.  חןמב

לחהמבוטעל   שיצא  להוכיח  פעמח  לב ו"ל  כדי  רבות  את  ים  כילדיקר  או  לטיו  למשדי  לא תוהל,  יל,  שלו  ושבות 
מנו את  מ ול של אומי לא ישנים. המוסד לביטוח ל 5בישראל במשך ותר מאשר י בממוצע  ו"להה בחש בוטל גם אםת

 חו"ל.ל חייו   הוא אינו מעביר את מרכזכל עוד  התושבות

 שבות תושלילת 

 שלילתה.  לע עבדיט בדי ל ח ולהחטהמבו התושבות שלחדש בכל עת את בחון מלקיד המוסד לביטוח לאומי רשאי פ

פן באור  לבצע בירוהזמן, המערכת אמורה    ראל בישראל רובהה תושב ישבהן לא שם שש שניחמ  פה שלתקו   רלאח
י זכא   עדיין  בו המבוטח זמן קצוב לערעור ש. ניתן  ושבותלילת תשליך של  לגביו ה  להתחיל  ופו עלולאוטומטי, שבס

מכים סמבצירוף  תום  לא וחממו  עת תושבותלקבי  ןושאלשבות  תויטול הר על בלצרף לערעויש    תי בריאות.לשירו
 רכז החיים בישראל.עידים על מהמ

אומי  ח לביטו  דמי  מתשלום  אינו עובד בישראל, פטורלאומי ו  סד לביטוחדי המול יע  שראליושב  מי שאינו מוגדר ת
 אל(.בישר וו או שנצמח פסיביות שהופק  הכנסות שראל )גם עלות בימי ביטוח בריאוד

 30.6.2020עד   - הונקורבר השמבתושבות בימי  יפולטקלות בה

בשני  דם,  ל אש  יעת תושבותוקב בך מקלה  בדר  נהג  מיהלאוהביטוח  ,  30.6.2020הקורונה ועד יום  בר  קופת משתב
 אופנים:

  מיום שיצאו   שנים  5, גם אם עברו  רבי ישראל השוהים בחו"ל בכל תקופת המשבמתושתושבות  ה  נשללהלא   .1
   .מהארץ

להצהרה של  תושבות  של הקה  לב הבדיבשל רב יותר  משק  תןנ  וח לאומיטהמוסד לבי,  ליםרגי  םנה מימיבשו .2
לארץ להוכח  ,החוזרים  לחזר ובייקטיהא ות  מאשר  למגביות  קבעה  הביטוח    .ורי  שאי  רהיה  גבייה  וה פקיד 

   ונה.בה היא משבר הקור כשהסי ר את התושבות אשל

  מי עורך יטוח לאוהמוסד לב  התנאים המקלים,פי    לע   ושבות אושרה תואל ולישר  שחזר  י חשוב להבהיר כי מ
  ,דרושותה  ותבי ובייקטיההוכחות הא  קוספקות, ייבד  שיככל ש  .לבישראר  לגונשאר  שאכן    מןבציר הז  ותבדיק

ב נבדקו  א שלא  העת  שהאדם  ככל    .תושבותישור  בחושיתברר  נשאר  חייו  ומרכז  לארץ  חזר  תישלל  לא  "ל, 
 .מכךע  ל המשתמ, על כקטיביתשבות רטרואהתו

 

 2016 החל משנת סה  מס הכנלחובת הצהרה 

ש ייב להגיודה, חלפק   1ף  סעיימים שבת ה ראל לפי חזקא לחו"ל ונחשב תושב יששום שיוצכל ני  ,2016ת  שנהחל מ
 ב ישראל. ושינו תוא טוען שאכל שה ת גילוי מלא כו"ל, או לתץ ובח סותיו בארהכניר על כל ולהצה דוח למס הכנסה

לצרף   וץ, חייבושב ח ת   שהוא  שטוען לפקודה,    1  ת שבסעיףלפי החזקו   הוא תושב ישראלם ששוני  ,2017החל משנת   
ת קבלבישראל ולביטוח  ות לתשלום דמי ההקשור  ותשאל  לענות על  סתבקש בטופא מ. הו 1348פס  לדוח השנתי טו

   מי.וא ביטוח למסר למוסד ל בות שהוא ושון התאת שאל לצרף והוא מתבקש ,מילביטוח לאומוסד קצבאות מה

 דין  יפסק

ו יטוח ששולמ י בזי להחזר דמ( בעניין אזברגה רמ2311-09  )ב"ל  וריהאז  ת הדיןבין בפסק דיניתן    30.6.2011  םובי
ע כי  בית הדין קב   .תושב ישראלהיה    פה האמורה לאתקובטענה שב   ,2007  עד  2000ד השנים  בע  2008  שנתעל ידו ב

דים, נמשכו הלימווך שבו  רק הזמן הארם, הרי על אף פודי מיהייתה ל נסיעה לחו"ל  י מטרת ה כ   חלוקתמשאין מ 
 בדמי ביטוח. ולפיכך חויב בדין   שב הארץ,בע תוהתוותר נ

הביקיבל    22.5.2017ום  בי )ב"ל  לעבו  דיןת  תביעתם(  51264-08-16דה  רו  של  את  הזוג  בהם והכיר    ייןבינשטבני 
 אלי. ישר ק עם מעסישנים, מט שש ו"ל במשךבחיחות מהלך שלראל בכתושבי יש
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גין  ח במי ביטוום דבדיה בן יחזקאל וחייב אותו בתשלל עוו שת ת תביעא  ן האזוריבית הדי  חה, ד13.7.2017יום  ב

חן באופן כללי את  ורי בין האזבית הד  אומי.הלביטוח  תו בתושבו  יוון שלא נותקהבחו"ל, כ  ו כעובד שכירינסות הכ
 ין. דיוב הוטל כח ישראל, והתושב ר נותח היה וקבע כי המבוטו החייםכז ת מרהמבחנים לקביע

ל צין הארהד ון בבית  בדי בו  (60937-09-17)עב"ל    8.9.2019יום  בה  עבודי  ת שלילת התושבו   טענתבוטח מהמ  חזר 
 הערעור.  ה את  דחאין שיהוי וי קבע שרצדין האית הלבד. בבטענת השיהוי בוהתמקד 
 אלי. ח הסוציוביטעניין הבכויות לקביעת זה  אמנס אינה יעת כפל מלמנ האמנה   כי  ,רציבית הדין האעוד קבע 

 
הדבקי  2017בר  בדצמ בית  המבקשיםהאזורי    יןל  בקשת  זו)  את  בל קיעל  והב  2012בשנת  מגאורגיה    עלו ש ג  בני 

ואי  טוח רפ ביראל לצורך קבלת יש יו( לסעד זמני וקבע כי הם תושבין את חיעלול לסכו לתי קבשא ימותרפי טיפול כ
ק  יתב(  2208-06-17  "לב)ן האזורי  דן בית הדי   2018ובר  באוקט   10  םביו  י.ק העיקריבת ין  ן פסק ד עד למת לבד,  ב

א  העיקרי כתושב  כירהל  תביעההת  ודחה  מאחרבהם  ישראל,  הצדק   י  נמצאה  לטיפולשלא  מושך  המי  רפוא ה  ה 
הבחו של  רפוא   בעל."ל  לא  גם  צידוק,  נמצא  מי,  לא  כה  מ מולהיעדרויות  הנדבתקו  לישראשכות  וע פה  כונה,  ן ל 

   . ביעההתדחתה  נ

לאולמוסד  ה  החליט  25.7.2017ביום   לנתק  ביטוח  את זשע  נהבטע  17.3.2016מיום    המבוטח  תושבותאת  מי  ב 
ב  ורכז חייכי מ  לביטוח לאומי  סדומה  עבק  ,ודי   לע  השגוהש  הג שהל  הבוגתב  חו"ל.ומרכז חייו ב  ארץה ארץ  אינו 

זוג בת ה  עםקשר    לו  ישם בודדים, ו ירק ימ  לובישרא  "ל בחוזמנו  ת  שוהה מרביוא  ה   שכן,  ןכל  ם דוק  ם ינש   המכ  כבר
 לפי החוק. רת בחו"ל ולכן אינו מבוטח המתגור

יק  העת הוא  י  כהכרח  ב  תמלמד  האינלחו"ל  פיזי  מו ההעתיק את מיקו  התובעשהעובדה  כי  רי קבע  אזוין הדבית ה
 .בוטחמשל ה  םחייהרכז  מ  את  חניםוב  שרבריאותו כאומצב    תקדםלשקלל את גילו המל. יש  יו לחו"מרכז חי את  

בית מר  הליך כיח ב מי, הוכלאוהיטוח  של חוק הב  יאלית העומדת בבסיסוות הטריטורו המשמע ורה לנר אף כי ב"
בדה כי אינו  רות העוין מצויות בארץ, זאת למ, עדיובותבחינת תוש נטית לקופה הרלבל התובע, גם בתזיקותיו ש

 .בע"ורי קמגה כי ונגרבהו אות במגורי וכי אין לרתגורר בה  מ

אתמזכ דין  הבית   שפיספ  יר  ושלי"ד  בבינט  הבחינימוביץ  הארצי:  הדין  להת  צריכה  נותניכאש  יעשותה  אר  ת  ם 
 .מבוטחהיל  געל פי  " תושבותתנה של ה"תנה ולאופי המשנון החיים המשלסג הדעת 

מיצה  והא יתית  אמ ה הקהזי  אתק  בה כדי לנתבות, ואין  כורח הנסיעליו למעשה מ  ל נכפית"שהותו של התובע בחו" 
ו גילחייו, באת  גורלו ואת    לקשורהתובע בחר  לא נעלם מעינינו כי    רות שנים… משך עש  המדינה  נו וביןיימת בי קה

הקשר ר נרקם  לא, שהתובע העיד כי כאשתו… ארבחיזו הייתה  חו"ל ודרך קבע באישה המתגוררת  המתקדם, עם  
בם  ילם ומצבשל ג  ךבארץ, אהאחרת    הומחצית"ל  ה בחו שנמה  מחציתת  לשהוהשניים    וגתו תכננובינו ובין זהזוגי  

 צון…" א התממש הרי הרעוע של שניהם, להבריאות 

בדבר קיומם אומי  לוח  וסד לביטממצד ה  עדר הוכחהיו בישראל ובהיבר נכסיו וקשר בד  לעילשת  בדו חשב בעובהת
 אל. ישרוטח ב מבה  לותו ששבת תוומאשר א  את התביעה בל בית הדיןו בחו"ל, מקשרים של של נכסים וק

האר  דחה  13.8.2018ם  ובי הדין  ערעובית  את  של צי  מיכאל  של  )ערו  כ18308-12-17ב"ל  יימוביץ  על  ש(    המוסדך 
 בחו"ל במשך שנים רבות.   80%של  שהייהשל יקר בע , ב2006שנת ו מאת תושבותוח לאומי שלל לביט

ת  . בי2003משנת  ו  תאת תושבולבטל    עבשת  פייגין  ל מיכאלורו שרצי את ערעחה בית הדין האד  27.3.2018ביום  
תו  התושבות. עדו   ביטולקשה להב   שבו הגיש אתד  וע, המ2013עד שנת    וטח תושב ישראלקבע כי המב הדין הארצי  

 פעמים את זכותוימש עשרות  והוא מ   תונים מספקים על מרכז חייוניפק  לא ס  הואינה,  מלא הייתה א  וטחשל המב
 . ציבורי במימון ריאותלשירותי ב

ביבקי  16.7.2018ם  ויב הדל  האזות  תביעתו    ריין  פיאת  אוהד  )ב"ל  של  ושבותו  ת   אתושלל    (9166-09-17יגנבוים 
דה כעמ"י ועל אף ששילם בתו עף שאשל אים, עי בחן מרכז החי מבלבד, לפ   באופן הצהרתי  טיבי,טרואקן ר באופ
וח יטדמי הב ש  עהדין קב  ה. ביתרזבח  הביטוח  את דמי  א דרשם. התובע לח במשך כל השנידמי הביטו  יפות אתברצ
 שלל. בות אשתו לא תיף קבע שתושמגיעים לו וא לא

שאין    ןכיוו ימי ותקדאינו    י הוא שגוי,זור ת הדין האדין שניתן בביפסק הדעתם  י לטוח לאומי כביל  מהמוסדנמסר  
 ות לתוצאה. אין נפקהחזר של דמי ביטוח, 

קצבת   ג'מיל דלאל לתשלום  רו של עוער  ת א(  14606-10-17ל  עב")  עבודה רצי ל הדין האבית  דחה    16.4.2018  יוםב
 ב ישראל. תושישה לא היה  גיל הפרל ו הגיער שביום שב ותיק מאח אזרח

הדין  ב ה חשקבע    יהארצ ית  הביטוח  יציבמושת  ענפיות  רביומ  לאומיוק  וזיקה  קשר  על  שבין  תים  המבוטחים ה 
א היה המבוטח תושב  כן, לל  דםוד קח ותיק ועוראזבת  קצם  שלוכה בתגיל המזלע המבוטח  ביום שבו הגי  למדינה.

   מחוץ לישראל. טיביות היהייקיביות והסוב האובייקטת מהותיוו בזיקות המרכז חיי שראל, שכן י

בתקופת האכשרה לא  רח ותיק וקצבת אזושבות הוא המסד לקבלת  ון הת עיקר   יןעדיי " ובע כ דין מסכם וקית הב
 . די"
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( 2442-12-18ל  ")ב  לקו ז'י  ןד זמני של קונסטנטיעחופה לסד התביעתו    את  ורי אזהן  בית הדידחה    11.12.2018ביום  
י  ו הרפוא מצב  ףאת, חרביטוח בריאות ממלכתי, ז  רותים לפי חוקשילזכאי    ו אינומשכך  שראל  וקבע כי אינו תושב י

יוחד המום  ת, התשללילת התושבושין כי בשל  בית הד וד קבע  יים אינטנסיביים. ע רפוא  יפוליםמצריך ט הקשה ה
 א זכאי לבקש החזר של התשלום ששילם. ו וה  טי,לוונר תקופת ההמתנה אינו  לפדיון עב שילם התוש

  קבע כיפיליש ואלכסנדר  עתו של  תבי  תא  (20149-01-18דה )ב"ל  י לעבורהדין האזובית  ל  קיב   2019ני  ביו   4ביום  
 . 2011ת  שנל מות בחו"ראל על אף שהו כתושב ישראותל ישה, קרבנסיבות המיוחדות של המ

יתו  ירע  ו התגורר עםבשבבעלותו משק חקלאי  ך קבע.בה דר רגנה, והמדיעלה ארצה סמוך לקום   ,90כבן  ,המבוטח
י  הוחהמנ ב  שהתאלמןלאחר    לדיו.ועם  קשר  לבנוצר  אחרתיינו  אישה  הונגריה.יל  ן  ממוש שהו    הם  ידת  ך זמן 
 ונגריה. היותר ב  ברזמן  שהוהם , חוטהמב של  ותיאבמצבו הברי והרעהתקדם ילה המ ם עקב ג ראל, אולביש

ערעורוא  (1293-12-15)עב"ל    הדין הארצי  ביתבל  יק  20.11.2018ביום   שפל  של  ת  וקבע   אין   בנסיבות המקרהוני 
ישרא תושב  בו  בח לראות  שנדומהשנ  לקל  הדין,  נ ים  בפסק  וילדיו הקה  חרףו  כדלקמן: אשתו  העובדות  ם  טינים 

 . שנהות המימ 40%-שראל כנמצא ביוא ה ות וים רבמל פעמגיע לישרא א הו  בישראל,ל המתגוררים ושבי ישרא ת
גב המקרה  הדין  בין  קביעת  הסמול לפי  אך  ה מניי  על  ם  בימעידים  ארעית  הסממנים   שראלשהות  על  עולים 

 ל.רא לישרה ומשמעותית יזיקה יש ם על עימצביה

 . בבדעת רוליון והוכרע המשפט הע תביספיר ב פסק הדין הסתמך גם על הילכת

  כי  דין קבעית הב  ניאל פוקס.יין ניתוק תושבותו של דנבע  (39636-09-17)ב"ל  ורי  בית הדין האז  ן ד  27.5.2019ום  בי
 , גרה בישראל. זאתתו שמשפח  רנסתק למטרת פרו  היא אךיגריה  לידתו ושהייתו בנ   שב ישראל מיום ח תוהמבוט

תו  ין חשיבויבענ   אומי ל  ח ביטוד למוסדת העמאת  ן קיבל  י ריה. בית הדועובד בניגשוהה  וא  מן העל אף שמרבית הז
 שפחתי.מל התא הש המכרעת

ל  מטפ   מי לאומוסד לביטוח  ה כי    ,ןיבית הד   מציין   שבותלת התושליבוטח לבל המיוטומטית שקעניין ההודעה האב
)או להצממבוט   לת של כו יכולת לדעת את הנסיבות העובדתיול ואין  בוטחים  יוני מבמיל   בנקודת  יד לו חוקר(.ח 

 איש וזו הייתה הודעה אוטומטית  שללת,  נתושבות  ה  לפיהה שאת ההודע  מילאו  יטוחלב  וסדח המשבה של  מןהז
 . ןתינסיבות להווי את ה הזמן   תוובאדק טרם ב

הדדחה    23.6.2020ביום   גרוס    את   האזורי  יןבית  יעקב  בנימין  של   ( 56483-05-18)ב"ל    מריסה  ואשתו תביעתם 
העת בה   כל בישראל    וג שמרו על תושבותםי בני הזכ  עוקב  ,יתרואקטיב רטפה  לתקו   יתושבות הישראל הת לביטול  

   .התגוררו בארה"ב

עזבו את הם  .  בארה"ב(  לדאחד נו )ילד    ם קבלו אזרחות שם י הזוג וכל הילד בת  ב.  ארה"ח  רבארה"ב ואז  נולד   הבעל
 ארד.   רסיטת הרוואוניבב הבעל שללצורך לימודים  2013 ישראל במחצית

ל  מילאו  לאות  ן התושבבשאלו  הושכרה . הדירה שלהם  קבעהוראת  ב  מוודמי הביטוח שול,  תוק תושבויתנכוונה 
 צרים בארץ. ק יקוריםבני הזוג הגיעו לבורה. כגוררו בדירה ש בחו"ל התו שנהמתחדש כל ת בחוזה שכירו

 וד בביתעב ל להח  הבעל   ."ב דרך קבעהישאר בארהל  ,תםלטענג,  בני הזו, החליטו  2015הבעל במהלך  בסיום לימודי  
לנתק  שו ובקח לאומי למוסד לביטו ם פנו  ה 2017 תרק בשנש. ם עבודה חדעבר למקו 2017שלהי , ובןסטובובחולים 
   .1.10.2017מיום ניתוק אושר ה . 2015משנת ת תושבו

 למגורי קבע. לארץ   חזרו  2018  ודש ספטמברחב

 ,סובייקטיביאופן  א בול  ייקטיביופן אוב בא לא    ,ישראלו את הזיקה לזוג לא נתק בני הקנה כי  בית הדין מגיע למס
ל כל אירוע  ח   משלא  ,התקופהובסופה של    ,םנישבע במשך  זה סביר כי תושב ישלם דמי ביטוח לנת"אין    כי:  ייןומצ

יבק לשלו ביטוחי,  וכתול  ש  ששילם. מעמדו  הביטוח  דמי  אותם  על  החזר  לקבל  אתהדבר    צאה  שיטת    יסוד   נוגד 
 . "יתרבות הדדוע  סוציאליבביטוח ר דוברט כי מ פבוח בעיקרה הביט

קובע   הדיןבלסיכום  ש"כ  ית  בתקופה  תושבותם  על  שמרו  התובעים  כל  י  התגורר   העתבמחלוקת  בארצות בה  ו 
 . ודחה את התביעה  "תהברי

 טוח בישראלות הבירציפ

הרפורמה  ב בשנת  עקבות  לפקורי   2בסעיף    נקבע  2003במס  השה  כי  תדה  של  שושבכנסות  ישראל  אי  ו  הופקו 
 ס.   , חייבות במץ לישראלחו מאל או  ישרמחו בנצש

זבנ חופושא  בה  לענסיס  ף  ההמס  לבסיס  הכנסה  מס  בדמי  יין  כלומיטוב חיוב  מקורות ה מההכנסות  כל  ר,  ח. 
בדמי    . החיוב י ביטוחס החיוב בדמלבסי  ישראל, נכנסות "ל בידי תושבי  והמופקות בח   לפקודה  2המנויים בסעיף  

פוח  הביט על  כללי  נעשה  לא בי  בדמי  וב החיי  בי  מיוטוח  בריאות,ודמי  המ  טוח  הלפי  שביטוח עמד  המי  בוטח ל 
 ותו המועד. בא

  .לייםמייטוח מינ י ב דמ וא משלםה ,תהכנסו  בוטחמאם אין ל 
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הכנ  כאשר שמקמתקבלת  ישסה  בחו"ל  הכ  ורה  פי  על  המפורטיםלפעול  השפורסמה  ה  בטבל   ללים  ביטוח בחוזר 
 : לו"ח סות בהכנניין ה בע , 2004ולי בחודש י  153/2004לאומי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ה לחי  הוראות להלן  שהקשורות  ביטוח  בדמי  ישראל  וב  תושב  האינבאבחו"ל,    שוהההל  שלתר  המוסד   טרנט 
 : 2020 ברטוקאו ב 15ום י טוח לאומי בלבי

 
 יציאה לחוץ לארץ?  ווחים עלמד דכיצ"
 

ומרכז החיים   '(ים וכובית, ביקור קרועבודה זמנ  ול,לימודים, טיבחוץ לארץ היא זמנית )למשל, לצורך    אם השהות
 שראל: ידיין בע

 וםלמקהקרוב    וגבייה בסניףלקת ביטוח  למחשו  , ולהגין וחשבון רב שנתיהיציאה מהארץ יש למלא טופס דילפני  
 האתר.  עותצממגוריך או בא

 
 ץ: ת הגירה ומרכז החיים הועבר לחוץ לארץ היא למטראם השהות בחוץ לאר

מקום מגוריך או  להקרוב  בייה בסניף  גיטוח וחו"ל, ולהגישו למחלקת בבתושבות לשוהה  ון לקביעת  שאליש למלא  
 באמצעות האתר. 

 
 "להשהות בחו ח בזמןמי ביטוד תשלום

 
 וץ לארץ. פיגור בתשלוםו בחת שהותת גם בתקופח בריאוביטו דמי  י ומ מי ביטוח לאוד   לםלש  אל חייבשרתושב י

 . בריאותי  אות לקבלת שירות ע בזכוארץ, עלול לפגהות בחוץ להש  אות בתקופתייטוח ברדמי ב
 
 לום דמי הביטוח שים לתרכד

וא  • לארץ  בחוץ  השוהה  ישראל  התושב  לו  דמי  –כנסות  ין  מינ   ישלם  ב  177ך  בסליים  ימביטוח  )החל  -ש"ח 
 ש. ודח( ל1.1.2020

ישראלי    צעות מעסיקבאמכשכיר שלא    המעבודלארץ    רץ, ויש לו הכנסות בחוץץ לאהה בחו שב ישראל השו תו •
דמי ביטוח    5%ס הכנסה. שיעור דמי הביטוח הוא  מביו מ לגבל  קמה שתתוביטוח בהתאם לש  ב בדמי ייחו  -
 ומי.  י ביטוח לא דמ 7%-ריאות וב

 ה במס  הרפורמ קבותל בעבחו" הכנסה חסות להתיי המבוטח  מעמד 

 ערותה תגמלאו גבייה  בארץ בחו"ל 
 וישינ
 קהחקי

      
 אין י סעיף  עפ" יל רג רגיל  שכיר   -שכיר 

  ק ולח 76 רגיל  יל רג עצמאי מעסיק
   רגיל  רגיל  "ע לעל  ישראלי

      
 אין  ע ל"לע ודה עבא מכנסה שלה שכיר -כיר ש
   על"ע ל בודה שלא מעהכנסה  צמאיע עסיק זר מ
   לעל"ע  ה שלא מעבודה הכנס "ע לעל  
      
 אין  לעל"ע   ה לא מעבודסה שכנה שכיר יצמאע
ות  זכא יל רג עצמאי 

 מוגבלת 
תקנה  ע   -פ"י 

מפגיעה  ביטו ח 
בדים  עו-הדבעבו

 ים עצמאי
 (2נה )תק

 

   ע לעל" דה נסה שלא מעבוהכ לעל"ע  
      

 אין  על"ע ל שלא מעבודה ה הכנס רכיש הכנסה 
   ע לעל" סה שלא מעבודה הכנ מאיעצ העבודלא מש
   לעל"ע  ודה עבסה שלא מהכנ לעל"ע  
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ש  אם י  -  10.1.2018ביום    אומייטוח ליגי המוסד לב עם נצה  כ שנער  ישהג בהרה נוספת בפהה  קבל ן זה התיי )בענ
יחויב בהו"לל הכנסות מחאב ישרלתוש עוד    בל ממסקתאם לשומה שתת,  כל    -ה  ומת של א מתקבלהכנסה. 

 א יחויב לפי המינימום(.וה

 סיקו. מע  להביטוח חלה ע  ידמום ובת תשל ח  -ק ישראלי ל ידי מעסי לארץ ע ד בחוץ תושב ישראל שנשלח לעבו •

וח  לם דמי ביט ושי ן סוציאלי(  ולביטח הסכם    )מדינה שעמה יש לישראל  אמנה מדינת  ראל שמבוטח בשב ישתו •
 "בלבד. ת יאוריטוח בבב בדמי יחוי   -ה ת האמנ נלאומי במדי

 

    עובד שכיר של מעסיק ישראלי

תוש מעסיק  ישכאשר  תושב  שולח    ראל ב  לחו"ל  עובד  ב   זה וחומטעמו,  ישראל  נקשר  של    נוי ד  -ל  שראיהעבודה 
כדין עוה ביבד שעובד  ע   ,שראלכיר  ביטוח  פי שהמשלם דמי   76לפי סעיף    אלהוגים בישרהנ   דמי הביטוח  יעוריל 

 .  הביטוח הלאומילחוק  

 ל המעסיקכשכירים ש  ל לעבוד בחברות בנות בחו"ל,מישראם  שלחיבדים שנן לראות גם עוית וימים נמס   בתנאים
 .לתם לחו" לח אוי ששאלרהיש

מהשכיר  ח  טהמבו לטשפח ובני  זכאים  מכשי ב   פואיר   יפולתו  בריראל  ביטוח  חוק  ממלכוח  כן  אות  כמו  הם  תי. 
מכו לזכויוזכאים   חוק  ת  לדוח  הלאומי.  תגמה,  הביטוח  קצבאושלוהמשך  ב ת  ם  מותנה  א ילדים    ישור המצאת 

 למוסד לביטוח לאומי.  תאים מ

ר אישוניתן לקבל  עם זאת,  ת היא חמש שנים.  בימרהה  , התקופלאומיטוח החוק הביל   76פי סעיף  ל   ן זכויותלעניי
 שנים. ל נמשכת יותר מחמשה בחו"היים אם השם, גפעל ה מפעםופ יוחד להארכת התקמ

לביטוח לאסם המורפ  2.6.2014  ביום הסד  ביומי  בחוזר  למצב    1419טוח/וראות  טועהמתייחס  עושבו   ירשכ  בדן 
.  (ותרוה י ס הכנסה גבלפי בסי  רך תביעה לגמלאות צול  ,של )למ  ר אמיתי" ל"שכ  א מסווה אש"ל חו"ל הושתשלום  

הטענה   העתכבחינת  לביקוהחומת  ר בלול  לא ניכויירת  ר  לביטוח  במוסד  הכם  ובמס  אומי  הבס נסה.  יגדל ים   ס 
 ח הלאומי. וק הביטו לח  369  סעיףות לפי  חויב בהחזר גמלאלהיות מרשים וגם עלול  ב בהפהמעסיק יחוי

 חו"ל אי במעצעובד כראל, שבישי בד עצמאעו

חין יש להב  .טלת עליומו  דמי הביטוח  ם ווח ולתשלצמו והאחריות לדיול עמי ע לביטוח לאוד  ח למוסמדוו העצמאי  
 כלו  בארץ כעובד עצמאי, ובין מצב שבוגין ומבוטח  ירלס  "ל ובחובישראל    עסקיו  מאי אשר מנהל אתעובד עצ  בין

 .  לבחו" ןהוהכנסותיו    ו הם בחו"לעסקי

הראשוןבמ כימש  אהו  :קרה  מבוטח  להיות  עיך  הצמעובד  כאילו  ע אי  והכנסותי  ובדוא  יחויבובישראל,  דמי ב  ו 
כ "עובדשר הכנסה  מקוביטוח  ל.  עצמאי"  ל  לחשוב  זכותו  כי  גמזכור  בשלקבל  לו בובע  עהפגי  לאות    דה שאירעה 

 . לו"מאי שנפגע בחבד עצושל ע הדפגיעה בעבו  ומי בענייןח הלא ביטו בחו"ל כפופה לתנאים שבתקנות ה

השני:  במ ששקרה  בראדם  בחו"ל  ציוהה  ביטועי   מטעםפות  בישראל,  לענף  סוקו  כ פנחו  עבודה  עצמאי עובגעי  ד 
שלו  יסווגו ההכנסות    זהבמקרה    מי.אוח לטולבי  אש למוסד דעה מרוכפוף לחובת הו  לשנה אחת רך כלל  וגבל בדמ

 ביטוח. התאם בדמי יבו ב ויחו כפסיביות 

מלת לתשלום ג  י דרייפינגרשל לאת ערעורה  (  44225-04-19ב"ל  עבודה )לע  יצארהת הדין  ביה  ח ד  11.2.2020ביום  
ב ש  מותועקב    יםתלוי  מאחר    עלהל  אף  שבחו"ל,  ב על  עצמאי  כעובד  רשום  כ ה  לאהלאומי,  ביטוח  שהיה  י  וכח 

עובד  אלא כ,  אליאי הישרעסקו העצמרת  בוצעה במסג  (בניגריה צלילה בנמל לגוס  )הפעילות שבה מצא את מותו  
 .(בישראל לא כיסוי נפגעי עבודהה )ל ע את הפעולשבשירותה ביצמקומית, ברה  של ח ירשכ

 
  ראלי )עמ"י(  יש קומימ עובד

ישרא באזרח  בחו"ל  השוהה  בהת,  ניזמאורח  לי  לעבודה  במעמדנציגוקבל  בחו"ל  ישראלית  מקומי   ת  עובד  של 
זמנאבומועסק   חוורח  פי  על  מיי  במזה  זה  וחד.  העבוד חלים  קרה  לביטיםאלירשהיה  חוקי  המוסד  לאומי  .  וח 

 אל במוסד לביטוח לאומי.  שריושב לתנחשב א  ד הול עויר בישראל כ ל עובד שכי כאתייחס לעמ"מ

 אצל מעסיק זר  שכירעובד 

מהח לב המו  2014שנת  ל  עוסד  לאומי  בדיקהיטוח  קוטומט א   רך  בעת  שומהבית  מבוט  לת  השל  שכוללת  כנסה  ח 
 –  1417ביטוח/חוזר    לפי  ,(126ן מטופס  ות שכיר ממקור חיצוני )כגוכנס ה  יל על במקבח  וודי   ים , אם קיממשכורת

 ת קבלת שומה. קבורור שכיר בעביתהליך 

כים מבוטח שאינו שולח הסבר בצירוף מסמרור.  בל מכתב לביקבוטח מת, המרכר במעק כשכיעיסו  אם לא קיים
  בחו"ל. תממשכור השמקור דהעבו מ נהשאיכנסה דל על הכברירת מח מחויב )בדרך כלל(

 יהם.   תוננאי התאמה בוספים שקיימת בוטחים נבים גם לממכת חלשלואמור   לאומי המוסד לביטוח

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1906 : סימוכין                                                                            שבון רואת ח, גלרט-ורנה צחא

                                   ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                         12.20208.       ך: יתאר                                                     
____________________________________________________________________________________ 

115 
 

  2  יבות בדמי ביטוח כאשר מקורן בסעיף"ל חיהכנסות מחו  ,הלאומילחוק הביטוח    345  ףסעי  יפ ועל    ר לעיל כאמו
 גי הכנסות מחו"ל:  אות לסומלן דוגומי. להא ח לטוד לבי סווגים במ ם הנה ליהתאם לכללפקודת מס הכנסה ב

וגמה:  דח )לוטמי ביבות בדל שאינן חייחו" מ תר הכנסות  נקבעו בין הי  ח הלאומיחוק הביטוא( ל)350ף  בסעי .1
 ות. ן במבחני הכנסה לגמלאלזכור כי הכנסות אלה מובאות בחשבוחשוב מס מוגבל(.  בשיעורריבית מבנק 

ה שבוצעה  עבוד ין  ג חו"ל במ  כנסות ה  יאות( על ח בר מי ביטודפטור מד )ולא  במי בלטוח לאופטור מדמי בייש   .2
פל  כמניעת ון סוציאלי הכוללת לביטחעמה על אמנה תומה  שראל חשי הוא במדינה   ם מקור ההכנסהבחו"ל, א
ביטו לאודמי  ונוכמיח  דמי,  במדי  ביטוח ה  ו  הכלליהלאומי  פי  על  האמנה  )נת  שבאמנה  שנת  ם    2010עד 
 ם(.מו כום מינית בסח בריאוומי ביטויבו בדח אלה  מבוטחים

 : מאותדוג

יק זר, רק  צל מעס ד באיטליה אשעוב  ישראל  בתושל  לאומי  טוח ת כפל דמי ביללת מניעאיטליה כו   ה עםמנאה
 . 2015צמבר מחודש ד

 עין שכיר.שכיר או מ עובד רק ל לאומי ביטוח  ל דמיכפ וללת מניעתת כם צרפהאמנה ע

מבוט .3 עובד  כאשר  מעב  כשכירח  זעבור  הוא מסרסיק  לא ווג  ,  לביטוח  כעוובמוסד  ביטו  חייבש  דבמי  ח  בדמי 
עצ ]תקנה  בעד  הביטול  1מו  התקנות  ) לח  בת  הוראואומי  תשמיוחדות  לדבר  ביטוח([  דמי  ההכלום  ות  נס פי 
 בשומה:

דמי  ת לענף  ד שכיר, לרבומבוטח כעובביטוח כעובד עצמאי ווא משלם דמי  ה   -ץ  אר בוטח עובד בהמ  אם א.
 לה. בטא

 .מעבודהת שאינן בעל הכנסו בוטחכמ חי ביטו מהוא משלם ד -"ל בחו וטח עובדבאם המ ב.

 לי אוצית לביטחון סאמנו

להאמ סוציבינות  מסטחון  האלי  רציפות  את  ביסוצה  ביטחוןדירות  שתייאלי  אים תננה  אמלכל  דינות.  המ  ן 
 ת.  ח בריאול אמנה לביטונה חתומה ע מדינת ישראל אי. לה המתאימים

שימדה איתחשראל  ינות  על תומה  לביטחון    ן  גמלאו   תוללושכ   ,וציאליסאמנות  א גם  הן:  אורות,  גוואי, וסטריה, 
ורבגיה,  נ  נד,ול ה, דנמרק, המניה, גרבריטני  (,1.6.2017  בלגיה )מורחב מיוםגריה,  (, בול1.12.2015  מתאריך) יהאיטל
 ויץ.  ו יה וש( שבד1.10.2017מתאריך ניה, רוסיה )צרפת, רומ קיה, פינלנד, צ'כיה,סלוב

 בד. וח לאומי בלדמי ביט   מניעת כפל ה  סדירמ  (קוויבק  ם קנדה )ללא חבלנה עהאמ

 שנות ם ישניביים לי ביטוח רטרואקטיביית דמבעניין ג  יהאזורהדין  יתבב פסק דין

מיזל יה  של ארעניינו  דין האזורי ב חלטת בית ה( את ה10820-09-17  הארצי )עב"ל  דיןה   ית ביטל ב  30.7.2019יום  ב
 .2010-ו 2009ם  גם בשני  מי הביטוחד ח אתט וות מהמבבח לאומי רשאי לגביטוי המוסד לכ ,בעוק

 .  2010-ו 2009ם  יבשנעסיק זר בחו"ל אצל מ בד התובע ע

נרשם אלון  ון לקביעת תושבות כדי לשמר את מעמדו כתושב ישראל. בשלומי שא ד לביטוח לאסלמו  ריב הוא הע
 ס(. ההכנסה החייבת במסכום  ןו)בלי צי חו"ל זר ב  סיקמע לוא עובד אצשה

לביטוח  סהמו את   לאומיד  מאי  בחו  מעמדו  קבע  ע  2009דש  שאינו  אותו    בד וכמי  דמי וחייב  טוח בי  לשלם 
 ם.מינימליי

נערך חישוב  .במועד  ת למס הכנסהודוח  שיגהתובע ה  לביטוח לאומי, אך לא    י דמיהפרש  השומות הגיעו למוסד 
 ל. ביטוח, כמקוב
 

לאומי  טוסד לביראשונה מכתב מהמותובע לה  קיבל  2014וסט  באוג   רק -ו  2009ם  בשניכשכיר  מעמדו    לבירור ח 
 מי ביטוח. דם ב בתשלויהוא חו 2015ר אנוובחודש י  2010

 
הא הדין  ל זובית  ביום  קב(  15956-05-15) ודה  עברי  משמעית,  26.6.2017ע  לראות  ,חד  יש  המבוטחבהכנסו   כי   ת 

 טוח. הכנסות החייבות בתשלום דמי ביכיבות במס, שחי ק זר,עסימ  צלא"ל ושכיר בחכ
התיק  ,  אולם של  היחודיות  הדי,  דנן"ב"נסיבות  בית  המוסד  כן  קבע  לא י  את  יו  לאמי  ולביטוח  לגבות  דמי כל 
 .2010-ו 2009ות המס  בגין שנ  2015בשנת  טלו על התובעוח שהוהביט

 
 . ע בתשלום דמי הביטוחבותוחייב את ה  ורין האזדיבית השל  ת הקביעהביטל א רציכאמור, בית הדין הא
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 חו"ל ב ם היות לשולאגמ

ו 324סעיפים   ה65-)א(  לחוק  הלאומ)ב(  ק ביטוח  לתו  ובעים י  שנכי  ישראל  מש  מצא שב  יותר  לישראל  ה  לושמחוץ 
לדוגמה,   .מיוח לאולביט ושת החודשים, אלא בהסכמת המוסד  שעולה על של ה  בתקופה  בלם קצוודשים, לא תש ח

ובד שכיר, ממשיך לקבל  אל כערישב   משכורתה   וממשיך לקבל את  סיק ישראליעמבחו"ל מטעם  וד  א לעב מי שיוצ
 על היציאה לחו"ל.  אותמחלקות הגמלדיווח לתאם לבה אות בישראל,את הגמל

,  2009-שס"ט(, הת2010-ו  2009לשנים    ליתהכלכ   התכנית   ה ליישוםיקחק יקוני  ת )תחוק ההתייעלות הכלכלי  פי  על
אב  החל ל  2009  טוסוג חודש  חודשים  משישה  התקופה  חודשיקוצרה  בשלושה  התלבד,  ם  שאחריו מתוך  ת פיסה 

 ומה. תחרים בור גי שמתמ לחול רק על  יכהצר  מדינה לביטוח סוציאליה

ויוצלאור ה מישראל.   ות ומי על יציאלא  ביטוחלמוסד לודיע  לה  וראמשראל,  א מיאמור לעיל, מי שזכאי לקצבה 
אינוכ המבוטח  למ   אשר  לתק לביטו  סדמוודיע  מישראל  יוצא  שהוא  לאומי  עח  העולה  שופה   חודשים,לושה  ל 

 "ל.  וא שוהה בחוה  כאשר תהוקבל אלכאי להמשיך וח זבוטברירת מחדל, גם אם המק כהקצבה תופס

 בית קטירטרואתושבות ו ח ותיקזר א א קצבתבנושבבית הדין האזורי  פסק דין 

רחל יצל  גב'  שורץ  הבריתאה  לארצות  להירמט ב  55גיל  ב  אה  היא  ה  שם.  שגר  בבנה  כלכלית  בארצות עזר    עבדה 
עם  רית,  הב והגיגרה  זוג  לתקופה  עה  בן  שנה  מדי  לביק כחושל  לארץ  ימים  משפודש  דירתיחר  לא   תה.  בארץ 
 זכויות.  ה  רתם לשמימליישכרה והיא שילמה דמי ביטוח מיניהו

הודיע לה המוסד לביטוח    2011ני  ו בי.  בחו"ל  כת ה בשל שהות ממושלקצבת זקנ  ה תנדחתה תביע  2009מאי  בחודש  
 .  ואילך 2011  מינואר נשללה תה  מי כי תושבולאו

בת במועד הגשת התביעה לקצבת א הייתה תושהינתה,  טעל.  2012דין בפברואר  ת הלביהמבוטחת הגישה תביעה  
 . 2010 דצמברעד סוף לה קצבה ה יע לכן מגנה והזק

 2006שבת משנת  טוח לאומי. נקבע שהיא אינה תוד לביסמו ב  תושבות ה  לבית הדין נבחנהשת התביעה  גהבעקבות  
 רו לה. וחזוח ששילמה ה מי הביט וכל ד

וסד כשהמ טענת המוסד לביטוח לאומי וקבע ש( קיבל את  26.2.2014  ם, מיו34758-02-12ל  )ב"רי  בית הדין האזו
ג  וחיטלב ה הטעותילה את  לאומי  אות ,  תיקן  למב  הוא  דמי  והחזיר  כל  רהב וטחת את  משנת    טיבית קואטריטוח 

 הארצי:הדין ית קי דין של ב . בית הדין מצטט פס2006

זכאותו אלא בעת  בוטחיו ואת  ממאחד    כל   תו שלונתון את תושבגע  ל ר ח לאומי אינו בוחן בכיטוהמוסד לב .1
 בית. טיאקם רטרוה, גהגשת תביעה לגמל

 אות. כ הזי פי תנאל  כוח חוק בלבד ועי ניתנות מלאיטחון הסוציהב  מתחוםזכויות   .2

 ימת לו בחוק. קי  זכאות שאינהלמבוטח הקים ה לי אינה יכול טעות של המוסד לביטוח לאומ .3

 ק או לקצבת שאיריםצבת אזרח ותיקביעה לת מוגשת הלאומי כאשר יטוחהבהוראות 

ת קצב ו מוגשת תביעה לכל מקרה שבללים אחידים  כל  וקבע  מי חוזרביטוח לאולד  ססם המו פר  2012בספטמבר  
ועד זכותו  ממ  ל יותר משנההה בחו"שו  יקות  אזרחע קצבת  לקצבת שאירים. כאשר עולה שהתוב או    קתי ו  אזרח

  ות. אםושבותר משנה(, יועבר התיק לבחינת תשהה בחו"ל י   םלשאיריה  ה תביע שמכוחו הוגש  מנוחשהלגמלה )או  
 במלואם.  חו דמי הביטוחזרד, יו ל בדיעבשבות תישלוהת

 יסה לישראל לעניין השהות בחו"ל הכנם וישראל ואה מי ספירת יום היצי

לביטוחה פלא  מוסד  חוזומי  ביום  רסם  ושא   2.6.2019ר  ותיק  אזרח  ספבנ(  1584ספר  רים/מי)אגף  יום יושא  רת 
 .1.1.2019ום ולה מיח שהות בחוץ לארץ, בת –חזרה לארץ היציאה ויום ה

יפי החו  על מ  צאהזר,  דעת  בנושחוות  לצורך קביעת  פטית  בעניאחידושא  ימי השהות פיר ס  ןי ת  במניין  הימים  ת 
ות אלול זכלשפים עלולה  ורצו  םעל שלושה חודשים מלאילה  לתקופה שעו  ה לחו"ליציא  רה,)לצורך ההבהבחו"ל  

 למשל(.ת אזרח ותיק, לקצב

המשפטית הדעת  חוות  פי  י ייחשב  ,על  מה   וםו  ויוהיציאה  החזארץ  שרה  ם  כימי  בארץ.הלארץ  זו   ות  דעת  חוות 
י השהות ימ   יקון בספירתבוצע ת  יה שםגבי ל הביטוח והידי מנהל הגמלאות והן על ידי מנהעל  ן  ה   ליישוםקבלה  הת

 .במערכת מבוטח

גם  החוז מדבר  לענתושבות    בחינת  עלר  חדש  ספירת  לעולה  מצטברי  365יין  שהייה  היציאה   מיי  –בארץ    םימי 
 הכניסה ויום היציאה.  יוםת עי אחר גרהם ל הימים בכל יציאה. סך כל ץי שהייה בארכימ חשבו חזרה יי וה

 פסקי דין

ודה( ונה בעבא אינה ת)שדמי תאונה  שלום  תעתה של דניאלה אבני ל תביהאזורי את    ית הדיןדחה ב   11.6.2018יום  ב
עקרת כדמי התאונה  את  תקבל  ן שהיא  ע בבית הדיקבונ  הולנדי  כר ששולם לה בחו"ל על ידי מעסיקבהתאם לש

 לתאונות אישיות(. טוח בי תללה כוד אינ)האמנה עם הולנ בית

mailto:ornazachcpa@gmail.com
http://www.kolmas.net/Document/Index/1297769?publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%202009&mids%5B0%5D=54&mids%5B1%5D=13&mids%5B2%5D=14&mids%5B3%5D=15&mids%5B4%5D=16&mids%5B5%5D=17&mids%5B6%5D=18&mids%5B7%5D=19&pert=AllDates&documents=1297769,980102,1417940,1279679,1443968,1443967,3646223,1297771,1297751,1769486,1297774,5211903,3564175,5481901,1276731&lp=13
http://www.kolmas.net/Document/Index/1297769?publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%202009&mids%5B0%5D=54&mids%5B1%5D=13&mids%5B2%5D=14&mids%5B3%5D=15&mids%5B4%5D=16&mids%5B5%5D=17&mids%5B6%5D=18&mids%5B7%5D=19&pert=AllDates&documents=1297769,980102,1417940,1279679,1443968,1443967,3646223,1297771,1297751,1769486,1297774,5211903,3564175,5481901,1276731&lp=13
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ה  23.7.2018ביום   בית  )ב"להאזו  דיןדחה  בן(  33023-11-14  רי  שאול  של  תביעתו  ל   את  אזרח  דוד  יק ות קצבת 
  ת(. לזכאודרושים  החודשים ה  144ך  וח מתוט חודשי בי  110ה בישראל )הוא צבר  ת אכשרה מספיקדר תקופעבהי

ה לתוקף של נה עם בלגיה, תהיה רק מיום הכניס האמ ח  וכמ   לקיתתיק חות לקצבת אזרח ושר שהזכא יבית הדין א
 ם בלגיה. תוקנת ענה המהאמ

של סגלית פרי לתשלום קצבאות ( את תביעתה  11330-03-15ב"ל  )  ורי לעבודהן האזידחה בית הד  24.5.2018ום  בי
בעודיילד נם  עמצה  בחו"ל  ילדיה את  ללמטר  ם  שלה,ת  שס   ימודים  מיכיוון  היעדרותה  לא  (  םיוד)לימשראל  יבת 

 יד.דעת של הפק ם שיקול אפשריהמ ביטוח לאומינכללה בין התנאים שנקבעו במוסד ל

הדדחה    26.2.2019ביום   לעבית  האזורי  )בוין  רפאת  (  34138-06-16,  34179-06-16ב"ל  דה  הזוג  בני  ל א תביעות 
להמשך  ש  ריהאלגו קמאי  אתשלום  ולביט  זרחצבת  לו ותיק  חובם  לאול  לביטוח  עז  מי, מוסד  לת ליש  קבאת 

 תושבותם. 

 לארץ רה  ו"ל ועם החזביטוח בריאות לשוהים בח

שתי "שנות    במשך  ר ממנה רץ לאחר שנעדראל שחוזר לאושב ישת  טוח בריאות ממלכתי, בי   לחוק  58עיף  על פי ס 
לביטוח לאומי בארץ, או שלא   מוסד ציף ל ר  פןוות באריאוח ב ילם דמי ביטשבהן לא  , שת או יותרהיעדרות" רצופו

ו  ם הוחזר הו הביטוח  אם שילם את דמי    )גםיטוח לאומי  וסד לבעל פי הגדרת המ ישראל    זו תושבה בתקופה ההי
 עה בחוק.  ץ במשך "תקופת המתנה" הקבום בארהחולי ואיים מקופותל שירותים רפאי לקבכלו(, אינו ז

לפדואפ ה   תשר  תקופת  בהמתנאת  כו )בסכוד  אח  תשלום ה  של  לם  בשנת    12,210ל  טי (.  2020ש"ח  זאת,  פולי  עם 
וט פו יריות  בחו"ל  בתום תקותקבלו  יפולים  ששילהמתנה המקורית.  הפת  רק  בחו את התשל  ם מי  ל " ום המיוחד 

 יווצר תקופת המתנה חדשה. שלא ת , כדי תוך זמן סבירלחזור לארץ   חייב

תוםמ עם  לת ופת ההמתק   יד  מיד  או  )או לאחר התשלו   ן פדיובשל    יםומלם התשסיואחר  נה  ההמתנה  ם תקופת 
אי ועם  (,  פעמי-החד מהקבלת  התושבות  למי  ביטוח  שור  קודםששתוהלאומי  נשללה  זכאבמה  לכן,  בותו  י  וטח 

 טרף לאחת מקופות החולים.  ולהצ  ממלכתייטוח בריאות על פי חוק ב  בריאות לקבל שירותי

הוא ו  יעבדעה בדתושבותו נקבאם  ופן פרטי אששילם בפואיות אות רחזר הוצלקבל ה אדם ל יכוויימים  בתנאים מס 
 . במועד  התשלום המיוחד שילם את 

 שאינו תושב ישראל  לפדיון תקופת ההמתנה למיחד התשלום המיוהחזר 

לעבוהאז   הדין   בית דחה    11.12.2018ם  יוב )ורי  לס(,  2442-12-18ב"ל  דה  הדחופה  תביעתו  של את  זמני    עד 
ת  זא  .ות ממלכתיוח בריאטיי חוק ב לפ  כאי לשירותיםאל, ומשכך אינו זרב ישי אינו תושבע כ קילקו ו'קונסטנטין ז
 טנסיביים. יים אינ רפוא  ליםיפוריך טהמצרפואי הקשה חרף מצבו ה

 : תנההמתקופת ה פדיון ניין  על הובהר 

שילהמב התקן  פדיואת  ם  וטח  ההמתנופת  תקופת  קיצור  לשם  טיהמתנה  לקבלת  אה  רפואי,  ש  ךפול  ילת ל בשל 
ה תקופ   םתשלותושבותו,  פדיון  אינ בגין  ההמתנה  ר ה  תקת  לוונטי.ו  תקףשלום  המתנה  שה  ופת  ככל  סד מורק 

 אל. ושב ישרטח כתמבור בכימ יאומלביטוח ל

תש ששילם  ממבוטח  עלום  פדי יוחד  התק   וןבור  ונופת  אי מתנה  כי  ית  נוקבע  לשירותי ושב  זכאי  אינו  וכי  שראל 
 ה ששילם. נההמתיון תקופת ם פד ותשל של אי לבקש החזרבריאות, זכ
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 י ביטוח ותשלום דמת גמלאו –  יקשב חוזר ותעולה חדש ותו
הם הכנסותי על  ח  לדוו  יםמתבקש  םביטוח לאומי, הוסד לממהגמלה    יםעולה חדש תובעו   תיקתושב חוזר ושר  כא

 . הל גמל"ל, בהתאם לכללים שבכץ ובחובאר קורות,מכל המ

מפורטים ה  מהמקורותת  כלל את ההכנסו  בדרך  ותכולל   תו א וחות לצורך גמלדו המ  ההכנסותר כי  ווד לזכחשוב מא
ך ור אין צ  י ביטוח, וגם אםת מדמווראלה פטורות ממס ו/או פט   סותגם אם הכנ  -סה  כנדת מס הולפק  2סעיף  ב

 . יהן לשלטונות המס על  וח לדו

ה בחזר   ש ורביטוח לאומי ידל  וסדדין והמשלא כ  ם גמלהיקבל אד   בומצב שהכנסות עלול להוביל לח על הדיוואי  
   ם. בטים פלילייהי וןוהג לבח ניגים המוסד מקרים חר ב ות והצמדה.מלה בצירוף קנסאת הג

 לקמן:כד 10.1.2018יום ישה בים בפג ת המייצגח לנציגי לשכווו ד לביטוח לאומי די המוס

  רוכן לתושב חוז  מחו"להכנסה    עולה חדש בעלנים לש  10  שךוח למום פטור מתשלום ומדיהמסים קייברשות    •
בב ההכנסה  וח  יט ותיק.  בתשהלאומי  בילומחויבת  דמי  כטם  שמתכוח  או  ל  שומה  מקבלת  מתקבל  דע  יאם 

 ח עצמו. מבוטהמ

ידי  פטור  מתן ה  קבלה ביןלה מדוע אין השאהועלתה ה  • כי    ח הלאומי.בביטו  רם לפטורשות המסיעל  הוסבר 
 סות פטורות.  הכנל ה סגורה ש מח לאומי יש רשילביטו למוסד  לל בפטור זה.נו נכמי איאו טוח ליהמוסד לב 

ההכנסה.  ל  ות, מתבקש לדווח עהכנס  ןמבח  י בהן נדרשת לביטוח לאומ תביעו  מגיששסייה זו  לומיעוט מאוכ ה •
 ת. בר מדובר בהכנסה חיייות וכאמויטוח הבב דמי ישוב וחיולבצע ח מחויב לאומי לביטוח  המוסד

המלידי  באהו • בעת  כי  האי שתתפים,  הנחיה  נטרנטאתר  י  מפורסמת  תושב  ואאל  שרכי  בחו"ל  לו  השוהה  ין 
בת  ותהכנס בידלום  שחייב  הקמי  בשיעור  בחוק.  טוח  יאבוע  ה  שם  יחוילו  מחו"ל,  לשומה  ב  כנסות  בהתאם 

 . המינימום יב לפיוומה יח מתקבלת ש עוד לא ה. כל ס הכנסתתקבל ממש
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 סיעוד בגמלת  נסות מבחן הכ
 אם שנימצב המשפחתי )תאם לות בה עומד במבחן הכנס ש  ת סיעוד למי למאפשר לקבל גמ  לאומיביטוח ה וק הח
 בחן כיחיד(:  יי יים, כל אחדוג סיעוד ני הז ב

 (. 2020נת דש בש"ח לחוש 10,551ק )כר ממוצע במששאחת  ליחיד: פעםאה מלת לגמלה רבימהכנסה  -
 (. 2020נת שדש בש"ח לחו 15,827)משק ע בחצי שכר ממוצ ו עם : פחידלה ליגמ 50%-לת בירהכנסה מ -
 יחיד. סיעוד ל לגמלתת ן זכאו ש"ח לחודש אי  15,827של  בהכנסה שעולה על סך -
 (. 2020שנת ש"ח לחודש ב 15,827וצע במשק )ממ  כרם וחצי ש: פעבית לגמלה מלאה לזוגרמ הכנסה -
 (. 2020שנת דש בלחוש"ח   23,740) קמשע במוצשכר מע בם ורימיפעגמלה לזוג:  50%-ל רביתמהכנסה  -
 ינו סיעודי. ן זוג שא לו ב ישלמי ש ת לגמלת סיעודזכאו  ש איןש"ח לחוד 23,741ולה על סך של ע סה שבהכנ -
  75%-גמלה  50%-ל (.2020נת לחודש בש ש"ח  5,276חצי שכר ממוצע במשק )  - מלאהלגמלה עד ילד: ספת ב תו -

 (. 2020נת בש  ודשלח  "חש 7,913)ק מהשכר הממוצע במש
 

שמההכנס  בובות  ההאות  במבחן  שמכ חשבון  ההכנסות  כל  הן  לסיעוד  בסנסות  הכ  2  עיףקורן  מס  ה נס לפקודת 
ח  צבאות מהביטוסיה, קנסות מפנהכ  י,כעצמא נסות  ברוטו מעבודה כשכיר, הכ  סותהכנ  דוגמה,לגים(,  חרי  טמע)ל
 ת. יבימרו דים ידנוומדינכסים, מתמלוגים, ת מהכנסו   לאומי, וגםה

 וד פרטי. סיע מביטוח הנאצים וניצולי שואה והכנסות  לנפגעי רדיפות צבאותמקנסות  ון הכ ות בחשבמובא לא 

, אחרת גורים  ר דירת משוכת  זמני   ו ובושכיר את דירת המגורים של שמ  מי  –גורים  מדירה לשכר  מת  כנסוה  לעניין
 ת.  צאוהוההפרש בין ההכנסות ל רק הכנסותחשבון למבחן ה מובא ב

לצמההכ הפחית  ר לפשא זוג במוסד סבבסיעוד הוצאות  נסות  הכ בחן הורך מנסות  בן  של  ועבור אחזקה  גם יעודי 
 . ןדי פסק י  תשלום מזונות לפ

על  לאומי מ  יטוחוסד לב המ  –  15.10.2013ום  מי   1417לכן, לפי חוזר סיעוד    גי.זו  אסות הונחן ההכ מב קבל מידע 
מקורות:  משוגורים  מ משלושה  טיההגבי  לקת מחתפים  הת,  שיש תלות  ה  הערכת מדוח  ומידע    ביעה ופס  )רשום 

 רת. אח חיםיאם מוכ  ג, אלאי זו נכב יהם אל ח לאומי מתייחס יטומוסד לבחבר/ה לחיים או בן/ת זוג(. ה קלנבד

 

----------------------------------------------------------------------------- 

פי ל  רהולהכש  ייצוגץ, לייעול  מנכ"לית משרד רו"ח אורנה צחו  בעלים  שבון,רואת ח  -תבת  כוה
מרצליחידיםו  צמאיםלע,  סיקיםמעל  ,הלאומיביטוח  ה  חוק על.  ה  חוק  ה    י לאומהביטוח 

בעלת מקצועיות.  ובמסגרות  מ  בתחום  ותק   באקדמיה  יותר  תפקידיה ב  .םשני  25-של  ין 
ה יגת הלשכ נצאומי וד לביטוח לי חשבון עם המוסכת רואדת הקשר של לשיו"ר וע  :םיורייבהצ

 זה. אש סת בנוכנב

 
נוסח המלא הו את  א  ה, את התקדימים מפסקי הדיןליף את החקיקינו מחא א לעיל  בהמוח  הנוס
 ם.תשומת הלב לאמור בה ת להסב אאלא בא  ,הלאומיוח הביטמי פרסושל 

במאמר  הל  כ המוצג  מיהומידע  בא  כללי  כדע  בו  ואין  להלבד,  ו/או  די  ייעוץ  אוות  דעת  ו חוות 
 מהם.נעות מי או להם ליכילנקיטת הה  המלצ

מקצועית לפני    ל עצה קבקוראים ואלה נדרשים לה כלפי  ריות כלשהי  את באחושאינה נ  תבתוהכ
 ור. מידע האמהכת על סתמה המעולכל פ

 
 הכותבת. ור מישיק או לפרסם ללא אהעתין לא  הזכויות שמורות ©ל כ
 .ל.ח.ט 
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