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 2022לחשבי שכר בשנת   ביטוח הלאומימושגי יסוד ב
 

 גלרט, רו"ח-אורנה צח מאת: 

 

אתר  בלפני שימוש במידע יש להתעדכן בחוק ומבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו.  המאמר 
 חוות דעת. הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או  

 
 הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד.   –דמי ביטוח 

 בכל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה. 
    
 

 מבוטח שכיר בביטוח הלאומי 
החוק   שמעניק  הזכויות  לאור  הלאומי  בביטוח  השכיר  העובד  מעמד  של  לבחינה  רבה  חשיבות  קיימת 

 לשכירים.  

מומלץ לשים לב למבחנים שקבעה הפסיקה ולצו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים  
בעת הרישום על ידי  שהתקין הביטוח הלאומי, כיוון שמעמד המבוטח השכיר נבחן בעת הבקשה לגמלה ולא  

 המעסיק. 

פרסם בית הדין הארצי לעבודה פסק דין בנושאי ההכרה ביחסי העבודה בדיעבד )דיון    2021בחודש אפריל  
(. בית  7.4.2021כותה נ' עיריית רעננה, מיום    15868-04-18מורחב של שבעה שופטים בארבעה ערעורים, ע"ע  

ובד ומעסיק, לבחון את המשמעות הכספית )קביעה של  הדין הארצי קובע שיש לבחון בדיעבד קיום יחסי ע
 הנזק הממוני( ואם יש לחייב את המעסיק בפיצוי בלתי ממוני )ניתן לראשונה(. 

)ב"ל    8.10.2021ביום   נוי  גיא  ( שקיבל תביעה של  31496-12-18פורסם פסק דין בבית הדין האזורי בעניין 
ין קבע כי העובדה שאף מעסיק לא דיווח על העובד  מנופאי להכיר בתאונה שעבר כתאונה בעבודה. בית הד

כעובד שכיר בביטוח הלאומי במועד התאונה, אין בה כדי להעיד על כך שבמועד האירוע לא היה כזה, והיא  
 אינה אמורה לשלול ממנו זכאות להכרה בפגיעתו כפגיעה בעבודה. 

 בחוק הביטוח הלאומי  הגדרת "עובד"
 הסוגים העיקריים: כמה סוגים. להלן פירוטכוללת מי בחוק הביטוח הלאוהגדרת "עובד" 

עובד העובד אצל מעסיקו כשכיר ומתקיימים יחסי עבודה )לרבות בני משפחה על פי ההגדרה שבסעיף   .1
הגדרתו כעובד שכיר    בחוק   1 לעבוד בעסק    –הביטוח הלאומי, שמחייבת את קרוב המשפחה לצורך 

העסק חייב להעסיק במקומו עובד אחר. כלומר, מדובר    – סק  באופן סדיר, ואם בן המשפחה לא יעבוד בע
 (. בעבודה סדירה, נחוצה וחיונית

אך נחשב לעובד שכיר כלפי הביטוח הלאומי בלבד, בהתאם  ברשות המסים, עצמאי שהוא , נותן שירות .2
 לצו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, בהתקיים התנאים הקבועים בצו. 

דוגמאות: עובד ניקיון, חצרן, מורה, מרצה, מדריך, אמן, שחקן, עובד במה, מורה דרך, ספורטאי ועוד  
 סוגי מבוטחים, בתנאים שנקבעו בצו האמור. 

לעניין תשלום דמי ביטוח רואים כעובד גם את מי ששכרו נקבע בחוק, או בהחלטת הכנסת או על פיה,   .3
 . ואת החייב בתשלום השכר רואים כמעסיקו

 .  אחרים .4

 המבחנים "המסורתיים" לקביעת יחסי עבודה 
 המבחנים לקביעת יחסי העבודה התפתחו במהלך השנים. 

בית הדין נוקט ב"מבחן המעורב", כלומר, בוחן את משקלם של כמה מבחנים שהחשוב ביותר מביניהם הוא  
ר המבחנים היו חשובים  "מבחן ההשתלבות". בעבר, מי שהיו בידיו השליטה והפיקוח היה המעסיק, וית

,  כוח אדםפחות. כיום, חלה התפתחות רבה במבנה ההעסקה. עובדים רבים עובדים מהבית או דרך חברות  
קשה לפקח עליהם, כלי העבודה שייכים להם, שעות העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת הפסיקה מכירה בהם  

 כעובדים. 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


                                                                                                                רואת חשבון גלרט,-אורנה צח

ornazachcpa@gmail.com 
www.ornazach.co.il 
  כל הזכויות שמורות 

 ©2098 סימוכין: 
 10.3.2022 תאריך:

 
 

- 2  - 

 

כורת ומדווח כשכיר, אינה, כשלעצמה, תנאי  חשוב לציין, שהעובדה שהעובד מקבל כל חודש תלוש מש
 מספיק לכך שמתקיימים יחסי עבודה. 

כאשר מתקיימים יחסי עבודה, המעסיק חייב לפרט את רכיבי המשכורת בתלוש השכר ולדווח כחוק על 
 העובד.

 בחינת מעמד עובד שכיר כעצמאי 

לגבי עובד עצמאי   המדווח כשכיר בחברה, שעל פי פסק דין  הביטוח הלאומי מפרסם באתר שלו הוראות 
 ( ( המעמד של העובדים האלה אמור להיבחן לפי ההגדרה של  5062/06בעניין חברת במה ותקשורת בע"מ 

 עובד עצמאי, אף על פי שהם דווחו כעובדים שכירים. האתר מפרט את המבחנים ומפנה לחוזר בנושא. 

 בעניין חברות "חשבונית"   בבית הדין האזורי פסק דין

)  21.4.2020ביום   דן דיאמנט  בית הדין האזורי את תביעתו של  כנגד החלטת הביטוח  18084-10-17דחה   )
ולמרות שתמורת עבודתו שולמה    עצמאי בביטוח הלאומי,הלאומי לראות בו "עצמאי", למרות שלא נרשם כ

 לו באמצעות תלושי שכר שהפיקה חברה בשם "החשבונית של השכיר".  

רישום והתחשבנות מול    עולה מדברי הצדדים הייתה לצורכי  בין המבוטח לחברה  כי מטרת ההתקשרות 
עבור המעסיק עבודה  אין מדובר בהתקשרות שבבסיסה  שכיר.  להיות  העדיף  כיוון שהמבוטח    , הרשויות, 

כעובד שכיר ולקבל תלושי שכר, כדי לא להיות   המבוטח רצה לתת שירות לחברה מסויימתהסבר:  החברה )
כשכירובעל    עצמאי, איתו  לעבוד  מוכן  היה  לא  המבוטחהחברה  השכיר"   .  של  "החשבונית  לחברת    פנה 

 (.שהיא תקבל מהחברה את ההכנסה ותשלם לו את המגיע לו כמשכורת –שתשמש כ"צינור" 

( שקבע  13632-06-13) 23.6.2014בית הדין מזכיר פסיקה של בית הדין הארצי בעניין ייעול שכיר בע"מ מיום  
מודל תעסוקה בו הקשר היחיד שבין העובדים לבין החברות התובעות, הוא רישום גרידא  שאין להכיר ב

-במסמכי החברות התובעות והעברת הניכויים לשלטונות המס בגין אותם עובדים כמערכת יחסים של עובד
 מעסיק. 

 התייחסות בית הדין האזורי להעסקת בן אצל האב כ"צינור" להעברת כספים מהלקוח לבן

)ב"ל    6.7.2021ביום   האזורי  הדין  בית  ויקיר  13858-11-19דחה  )האב(  סורוצקי  זוהר  של  תביעתם  את   )
סורוצקי )הבן( וקבע כי הבן אינו עונה להגדרת "עובד" בחוק הביטוח הלאומי, ולכן המעסיק )האב( אינו  

 זכאי להחזר תגמולי המילואים מהביטוח הלאומי. 

נתן שירות ללקוח של העסק כעובד עצמאי, ללא קשר  בית הדין קיבל את עמדת הביטוח הלאומי, ש הבן 
לעסק האב, והעסק שימש רק כ"צינור" להעברת כספים מהלקוח לבן. לכן הבן אינו עונה על הגדרת "עובד"  

 בחוק.  

 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

קובעים שלכל    1987-ותקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים(, התשמ"ח   1987- חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 עובד מגיע שכר שאינו נמוך משכר מינימום שנקבע בחוק. 

שכר המינימום יכול להיות לשעה, ליום או לחודש, ואינו כולל שעות נוספות, תוספת ותק, החזרי הוצאות, 
י ועוד. שכר המינימום כולל רכיבי שכר קבועים המפורטים בחוק שכר מינימום  מענקים על בסיס שנת

 ותלוי גם בחלקיות המשרה.

דצמבר   חודש  ממשכורת  הוא    2017החל  המינימום  לחודש.    5,300שכר  אפריל  ש"ח  שכר    2022בחודש 
 ש"ח לחודש. 5,400המינימום יעלה לסכום של 

 מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת )אנשים עם מוגבלויות(.  שכר המינימום לנוער נמוך יותר וכך גם שכר  

 שכר מינימום בחוק הביטוח הלאומי 

)ב( לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח שהכנסתו אינה מגיעה לסכום ההכנסה המזערית  348סעיף   .1
 כאמור לגביו בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח כאילו הכנסתו היא הסכום המזערי האמור.  

א קובע לגבי עובד שכיר כי ההכנסה המזערית של עובד שכיר לחודש היא סכום השווה לשכר  לוח י" .2
החודש של  עבודה,   מינימום  חוקי  לפי  מינימום  משכורת  בין  התאמה  יש  כלומר,  ברבעון.  הראשון 

 למשכורת מינימום לפי חוק הביטוח הלאומי. 

 ר. הכנסה זו היא גם ההכנסה המבוטחת לעניין גמלאות מחליפות שכ .3
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שכר המינימום רלוונטי גם לכללי פריסת שכר. כלומר, המבחן לפריסה יהיה רבע משכר המינימום. ולכן,   .4
 כאשר שכר המינימום עולה, עולה גם הסכום שהחל ממנו יש לערוך את הפריסה על פי התקנות. 

 ים הראשונים.שכר המינימום רלוונטי גם לתשלום בחל"ת בחודשיים המלא .5

 

ו הביטוח  דמי  ולתשלום  לדיווח  המעסיק  לפי אחריות  המעסיק  לחוק    369סעיף    חובות 
 הביטוח הלאומי  

לחוק הביטוח הלאומי מאפשר לביטוח הלאומי לגבות ממעסיק שלא נרשם, שלא דיווח על עובדיו    369סעיף  
היוון   את  והתשלום,  הדיווח  הסדרת  לפני  בגמלה  המזכה  מקרה  וקרה  בעדם,  ביטוח  דמי  שילם  שלא  או 

וישלם ל עובד, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין  הגמלאות העתידיות בכסף שהביטוח הלאומי שילם 
 שהזכאי קיבל בקשר לאותו המקרה. 

לחוק היא נוסף על גביית דמי הביטוח שלא שולמו, כולל חלק העובד )מגולם( יחד עם    369הגבייה לפי סעיף 
 לא הגביל את הביטוח הלאומי בסוג הגמלה שבגינה הוא רשאי לתבוע את ההחזר.  369הצמדה וקנסות. סעיף  

 לחוק הביטוח הלאומי.   398אי דיווח על עובד ו/או אי תשלום דמי ביטוח יש גם היבטים פליליים לפי סעיף  ל

בנוגע למקרה    2017בתוקף מיולי    2017לחוק הביטוח הלאומי תוקן במסגרת חוק ההסדרים לשנת    369סעיף  
 המזכה בגמלה שקרה במועד זה ואילך.  

בסעיף המתוקן הוגבל בתקרה הסכום המרבי שהביטוח הלאומי רשאי לגבות מהמעסיק, כך שהחיוב יהיה  
אמנם לפי סכום הגמלה המהוון, אך לא יותר מסכום מרבי לפי שלוש מדרגות בהתאם למשך ביצוע העבירה.  

ש"ח(   211,020 – 2022עד    2020פעמים השכר הממוצע במשק )בשנים  20הסכום המרבי האמור לא יעלה על 
 חודשים.  12בעבור אי רישום או אי תשלום לתקופה שעולה על 

לחוק הביטוח הלאומי    328בסעיף מודגש כי הביטוח הלאומי חייב למצות את זכותו לתבוע שיפוי מכוח סעיף  
סעיף   הפעלת  סעיף    369לפני  מה  369לחוק.  חלק  על  סעיף  יחול  לפי  נגבה  שלא  הביטוח    328סכום  לחוק 

 הלאומי. 

לשלוח   וחייב  הסעיף,  לפי  לחייב את המעסיק  בכיר, שמוסמך  ראשי,  גבייה  פקיד  ממנה  הביטוח הלאומי 
למעסיק הודעה בדואר רשום על הכוונה לחייב אותו במסגרת הסעיף. ההודעה כוללת את כל הפרטים לפי  

 זכותו לטעון את טענותיו בכתב.הסעיף ומודיעה למעסיק בדבר 

ימים מהמועד שבו נמסרה לו הודעת החיוב, ההודעה הופכת    45אם המעסיק אינו טוען את טענותיו בתוך  
 לדרישת תשלום שנמסרה למעסיק במועד האמור. 

לפקיד הגבייה הראשי ניתנת הזכות להחליט אם לחייב את המעסיק, ולעניין סכום החיוב, אם לחייב אותו  
או לחלק את החיוב בינו ובין מעסיקים נוספים, שגם הם לא דיווחו ו/או לא שילמו את דמי הביטוח  לבדו  

 בגין העובד. 

ימים מיום מסירת    30- על גביית החוב יחולו הוראות פקודת המסים )גבייה(. פיגור בתשלום החוב של יותר מ 
עבודה על קביעת החיוב לפי סעיף  דרישת התשלום יכלול הפרשי הצמדה. אפשר להגיש תובענה לבית הדין ל

   לחוק הביטוח הלאומי, כאמור. 369

זכיר לביטוח הלאומי את זכותו לתבוע השבת גמלאות ממעסיק שלא דיווח או לא שילם  ממבקר המדינה  דוח  
 לחוק הביטוח הלאומי(.  369דמי ביטוח בעד עובדו )לפי סעיף 

( הגדיל בית הדין את בסיס  24.12.2015מיום    57285-07-13בפסק דין רפאל חיון נ' הביטוח הלאומי )ב"ל  
השכר הרבע שנתי שלפיו שולמו למבוטח גמלאות בגין תאונה בעבודה, כיוון שהמעסיק לא דיווח לביטוח  

 הלאומי על שכרו האמיתי של המבוטח.  

ג' ישלם לביטוח הלאומי   ג' לתביעה ובית הדין קבע כי צד  את  הביטוח הלאומי הוסיף את המעסיק כצד 
השלמת דמי הביטוח לשכר המתוקן ואת הסכומים העתידיים אשר נדרש הביטוח הלאומי לשלם למבוטח  

 בהתאם לשכרו המתוקן.  
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 שמירת נתוני שכר על ידי המעסיק

שנים לאחור.    7, המעסיק חייב לשמור נתוני שכר עבודה עד  על פי האיגרת שפרסם הביטוח הלאומי למעסיק
 שנים לאחור. 7ת שכר לאחרת על המעסיק לדאוג להעברת נתוני השכר עד במעבר מתוכנ

 

 קריאת מצב חשבון של מעסיק

 להלן כמה נקודות חשובות הקשורות למצב חשבון של המעסיק בביטוח הלאומי: 

היום    –)א( לחוק הביטוח הלאומי, מועד תשלום דמי הביטוח יהיה לגבי עובד שכיר  353בהתאם לסעיף   .1
 בחודש שאחרי תקופת התשלום )למעט אם השר קבע מועד אחר(.  15-ה

)ב( לחוק הביטוח הלאומי חייבת להיות אם בחמשת הימים שקדמו למועד  353דחייה במועדים לפי סעיף   .2
 לפחות והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף.ימי מנוחה  3האמור היו  

  15לחוק. בדרך כלל בתאריך    353חיוב דמי הביטוח נרשם בחשבון המעסיק ביום התשלום לפי סעיף   .3
 נוצרת קביעה בהיעדר דוח. –בחודש בעד העבודה בחודש שקדם. אם אין דיווח 

 הקביעה מבוטלת כאשר המעסיק מגיש את הדוח החסר.  .4

 מול כל חיוב אמור להיות זיכוי.  .5

 לחוק הביטוח הלאומי.   364שבוצע לאחר המועד החוקי, כולל הפרשי הצמדה וקנסות לפי סעיף  תשלום   .6

 )ג( לחוק הביטוח הלאומי. 364דין קנס והפרשי הצמדה כדין דמי ביטוח כמפורט בסעיף   .7

קנס והפרשי הצמדה שאינו משולם הופך לקרן דמי ביטוח בהתאם לסדר זקיפת תשלומים לפי סעיף   .8
 הלאומי וצובר קנס על קנס. לחוק הביטוח 354

 
 סעיף העונשין בחוק הביטוח הלאומי 

 
אדם, יואשם  לחוק הביטוח הלאומי )סעיף העונשין(, אם נעברה עבירה לפי הסעיף בידי חבר בני    398לפי סעיף  

בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו חבר מנהלה, מנהל, שותף )למעט שותף מוגבל(, או עובד  
האחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם הוכיח שניים אלה )אין סעיף זה גורע מאחריותו הפלילית של אדם  

 לפי כל חוק אחר(: 
 
 שהעבירה נעשתה שלא בידיעתו. .1
 ים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה. שהוא נקט בכל האמצע .2
 

  –לפי סעיף זה, מי שלא שילם לביטוח הלאומי דמי ביטוח בעד עובדו כאמור בחוק הביטוח הלאומי, דינו  
מאסר של שנה אחת או קנס לפי חוק העונשין. מי שגרם במרמה או על ידי העלמת עובדה למתן גמלה לפי  

ר שנה אחת. ומי שלא מילא חובה המוטלת עליו בחוק זה או  חוק הביטוח הלאומי, או להגדלתה, דינו מאס 
 על פיו )למעט חובת תשלום דמי הביטוח(, דינו קנס בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה.

 אחריות נושא משרה 

נושא משרה בתאגיד הוא מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם  
 ו בוצעה העבירה.  התאגיד על התחום שב 

 תזכורת לכללי פריסת שכר ותשלום הטבות 

)להלן: תקנות פריסת שכר(,   1995- הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, התשנ"הבתקנות הביטוח  
   נקבעו ההגדרות לשכר הרגיל והתנאים שבהם יש לפרוס שכר נוסף.

 שכר החודשי רגיל  

השכר החודשי הרגיל הוא השכר שנהוג לשלם לעובד מדי חודש )בונוס קבוע מדי חודש נחשב לשכר רגיל, גם  
יש לדווח על השכר הרגיל ולשלם את דמי הביטוח מדי חודש גם אם    שונה בכל תשלום(.  אם הוא בסכום

 השכר שולם באיחור )בשונה מהדיווח למס הכנסה שנעשה בדרך כלל לפי מועד התשלום בפועל(. 
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תשלום חודשי לעובד שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, על פי הדיווח של העובד  
ת, שעות נוספות וכדומה(, נחשב לשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו  )כגון: פרמיו

 משולם התשלום החודשי. 

( את תביעתו של עמית פרל וקבע, בנסיבות  5821-05-19קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל    20.1.2020ביום  
נוספות, ניכוי בגין חל"ת והחזר הוצאות  כי על פי תקנון העבודה אצל המעסיק: תשלום בגין שעות   המקרה,

לכן, השעות הנוספות שבוצעו בחודש שלפני   העובד, מבוצעים באופן קבוע במשכורת של החודש העוקב. 
הרבעון שקדם לפגיעה ושולמו ודווחו בחודש שכלול ברבעון שלפני הפגיעה, נחשב כשכרו הרגיל של המבוטח  

 הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(. לתקנות הביטוח  3בחודש הדיווח לפי תקנה 

 הפרשי שכר )הפרשים( 
כשמעסיק משלם לעובד הפרשי שכר בעד תקופות קודמות, הפרשים בגין העלאה בדרגה וכדומה, יש לערוך  

 דוח על הפרשים )הפרשי שכר אינם תשלום נוסף(.  

שבהם השכר  על כל אחד מהחודשים,  בהתאמה  הפרשים ייחשבו לשכרו החודשי הרגיל של העובד וייזקפו  
 .  הרגיל היה אמור להשתלם

לכן, הדוח יתייחס לתקופה שבגינה שולמו ההפרשים, לפי שיעורי דמי הביטוח והמקסימום שהיו נהוגים  
פחת  באותן התקופות. יש לשים לב לשינויים בשיעורי דמי הביטוח, לשינויים בהכנסה החייבת בשיעור מו

 ולתקרה החייבת בדמי ביטוח באותה התקופה. 

 תשלום נוסף
"תשלום נוסף" הוא שכר שניתן לעובד נוסף על השכר החודשי הרגיל, למעט הפרשי שכר. כאשר השכר ברוטו  
כולל יותר מרכיב אחד של "תשלום נוסף", כגון: גם דמי הבראה וגם ביגוד, יש להביא בחשבון את סך כל  

 באותו חודש.  ה"תשלומים הנוספים"

)שאינו    ", בונוס 13ל"תשלום נוסף" נחשבים, בין היתר, רכיבי השכר הבאים: ביגוד, דמי הבראה, משכורת "
, מענק השתתפות ברווחי מעסיק, מענק יובל, ביטוח רכב וכדומה, לרבות כל גילום מס בעבור כל אחד  שוטף(

ודש, למעט הפרשי שכר )שאותם כאמור יש  מהרכיבים הללו, וכן כל תשלום תקופתי שלא נהוג לשלמו מדי ח 
 לייחס לכל אחד מהחודשים שבגינם שולמו(. 

כשמעסיק משלם לעובד בונוס או תשלום כלשהו נוסף על שכרו החודשי הרגיל, עליו לערוך דוח על תשלום  
 נוסף בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(.  

( את תביעתו של עמוס מלניקוב וקבע כי  1392-05-17האזורי לעבודה )ב"ל    דחה בית הדין  5.8.2018ביום  
 פריסה של תשלום נוסף )החייב בפריסה( רלוונטית גם לעניין חישוב הבסיס לגמלת נכות מעבודה. 

 הפעולות שיש לבצע בעניין פריסת שכר
יש להשוות את השכר הנוסף לרבע משכר המינימום. על פי חוזר הביטוח    2014החל ממשכורת חודש יוני   .1

 הכוונה לרבע משכר המינימום החודשי.  1455הלאומי מס'  

ש"ח. החל מחודש    1,250ש"ח לחודש ורבע ממנו הוא    5,000שכר המינימום הוא    2017החל מחודש ינואר         
החל מחודש אפריל    ש"ח.  1,325ש"ח לחודש ורבע ממנו הוא    5,300מום הוא  שכר המיני   2017דצמבר  

 ש"ח לחודש.  5,400שכר המינימום עולה לסכום של  2022

יש לבדוק מהו השכר החודשי הרגיל של העובד בחודש המסוים ולהשוות    2014עד משכורת חודש מאי  
כולל גם את הפרמיות, השעות  מן השכר החודשי הרגיל של אותו החודש )ה  25%- את השכר הנוסף ל
 הנוספות וכדומה(.

 בתשלום נוסף יש לנהוג כדלקמן:  .2

הפריסה.   2.1 הוראות  חלות  לא  אזי  העובד,  של  המינימום  משכר  מרבע  נמוך  הנוסף  התשלום  אם 
 התשלום הנוסף מצורף לשכר החודשי הרגיל, ומשולמים בגינו דמי ביטוח בחודש התשלום.

עו 2.2 הנוסף  התשלום  הוראות  אם  חלות  אזי  לו,  שווה  או  העובד  של  המינימום  משכר  רבע  על  לה 
 הפריסה המפורטות להלן. 
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 הוראות הפריסה:  .3

- תשלום נוסף ששולם לאחר שהעובד עבד שנה לפחות ברציפות אצל המעסיק הנוכחי, יש לחלק ב 3.1
הרגיל של    . המנה מצורפת לצורך תשלום דמי הביטוח וקביעת הבסיס לגמלה, לשכרו החודשי12

 החודשים שקדמו לו.  11-העובד בחודש שבו חולק התשלום הנוסף ובכל אחד מ

תשלום נוסף ששולם לעובד שלא עבד בכל חודשי השנה הקלנדרית, שכוללת את החודש שבו שולם   3.2
  12החודשים שלפניו, יש לחלק במספר החודשים שבהם עבד העובד במהלך    11-התשלום הנוסף ו
ד וכולל החודש שבו שולם התשלום הנוסף. המנה מצורפת לשכרו החודשי הרגיל  החודשים הללו, ע

 של העובד בכל אחד מהחודשים הללו. 

 יום עבודה בחודש נחשב לחודש שבו העובד עבד.   3.3

 ר נוסףכובונוסים ושהפרש של תשלום נוסף 
לם  לפי עמדת הביטוח הלאומי, הפרש של תשלום נוסף יש להחזיר לצורך יישום כללי הפריסה לחודש שבו שו

 התשלום הנוסף במקור.  

" במשכורת חודש יולי, ובמשכורת חודש אוגוסט שילם לעובד הפרשים  13לדוגמה: המעסיק שילם "משכורת  
 בשל טעות. במקרה זה יש לייחס את ההפרש לחודש יולי ולא לחודש אוגוסט.   

חוזרת של ההשוואה,  הייחוס למועד המקורי משמעו חישוב מחדש בחודש יולי )על פי הדוגמה(, תוך עריכה  
 לתקנות שלעיל.  5והפעלת כללי הפריסה על פי הוראת תקנה 

לרבות נוסף,  בתשלום  לשינויים  העילות  סוגי  כל  על  חלות  קיבוציים    ההוראות  הסכמים  ו/או  טעויות 
 רטרואקטיביים. 

קבעו בשנת  נ  ל"ד()כמו חל"ת או ח  שבהן עובד לא עבד במשך חודש מלאלעניין בונוסים ושכר נוסף בתקופות  
חודשים אחורה    11-חודשים, חודש התשלום ו  12- הוראות כדלקמן: ככלל, תשלום נוסף יש לחלק ל  2009

שבהם עבד העובד, אולם נקבע בהוראות שיש להוציא מהספירה חודשים מלאים שבהם העובד לא עבד, גם  
 אם קיבל הטבת שכר או גמלה.

המפרט את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר בתקופת    1458פרסם הביטוח הלאומי חוזר    29.06.2015ביום  
ולגבי בונוסים ושכר נוסף    (2015ואילך )מועד דיווח בחודש יולי    2015חל"ד וחל"ת, בתוקף ממשכורת יוני  

 . בתקופות אלה

 הפרשי גמלה בשל תשלום נוסף או הפרשי שכר 
יש לשים  יש לבחון זכאות להפרשי גמלאות.  שחייב בפריסת שכר )גם אחרי ניתוק יחסי העבודה(,    בתשלום

   (.תשלום הנוסף או הפרש השכר)בדרך כלל שנה מיום מתן ה השיהוי לב למגבלת

לפי דוח מבקר המדינה, הביטוח הלאומי מזכיר למעסיקים בעקבות ביקורת ניכויים שיש להודיע לעובדים  
על זכאותם לתבוע הפרשי גמלה )על פי חוק הודעה לעובד(, לדוגמה, לעובד שהוסיפו למשכורתו בביקורת  

 רכב, ומשלם הפרשי גמלה בתנאים מסוימים. הניכויים שווי 

 והטבות שכר בתקופות האלה  ובתקופת חל"ד תשלום דמי ביטוח בתקופת חל"ת

  עובד שכיר ועובדת שכירה שנמצאים בחל"ת בהסכמת המעסיק לפחות חודש קלנדרי אחד מלא )או בחל"ד
ללא זכאות לדמי לידה(, ובתקופה זו אינם עובדים אצל מעסיק אחר או כעובדים עצמאיים, המעסיק אמור  

 לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(:  6לנהוג כאמור להלן על פי תקנה 

שלם דמי ביטוח  חודשים( של החל"ת על המעסיק לדווח על העובד ול  2בכל אחד מהחודשיים הראשונים )
מינימליים, כולל מבוטחות בחל"ת וכולל מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים  

 .  1954-לחוק עבודת נשים, התשי"ד   46להן דמי לידה לתקופת ההארכה, לפי תיקון מספר 

)ג(  6סח סעיף  המעסיק רשאי לנכות סכום ששולם לביטוח הלאומי מכל סכום שיגיע לעובד ממנו. להלן נו
 לתקנה: "המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור". 

נגזר משכר המינימום במשק כפול   . בתקופה הזו העובד והעובדת  6.57%סכום דמי הביטוח המינימליים 
ברה ופשיטת רגל של  בחל"ת מבוטחים לכל ענפי הביטוח, למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות בפירוק ח 

 מעסיק.  
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( בנושא תשלום  1.8.2021ביום  )שעודכן    1496חוזר מעסיקים מספר    12.4.2021הביטוח הלאומי פרסם ביום  
. החוזר מבהיר מתי  16.3.2021לחוק הביטוח הלאומי מיום  224דמי הביטוח בחל"ת בהתאם לתיקון מספר 

 ב, כולל דוגמאות.חלה חובת התשלום על המעסיק ואת אופן החישו

בחודש ועד סוף    1כולל שבתות וחגים מיום    -)חודש לועזי שלם    הכוונה לחודש מלא או לחודשיים מלאים
)אם העובד בחל"ת משני מעסיקים או יותר במשך כל    , שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום החודש(
 .  התאם לכללים שבתקנות(כל מעסיק משלם את דמי הביטוח ורשאי לנכות אותם מהעובד, ב –החודש 

, ישולמו דמי ביטוח בעד  ("עובד עצמאי")כעובד שכיר או כ  כאשר העובד עבד אפילו יום עבודה אחד בחודש
בלבד בעבור החל"תיום העבודה  דמי הביטוח  אינם משלמים את  והמעסיקים  לב  .  ,  החוזר מסב תשומת 
וח אינן רלוונטיות למי שנמצא בחל"ת.  להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביט  11- ו  10שהוראות תקנות  

המעסיק משלם את דמי הביטוח בעבור העובד, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה בזמן החל"ת, ונוכו דמי  
 פטור מתשלום(.  היהביטוח מדמי האבטלה )למעט בחודשים שבהם 

 . החל מהחודש השלישי של החל"ת על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצמו, על פי מעמדו ועיסוקיו

בבחינת תקופת אכשרה לדמי לידה מובאים בחשבון החודשיים הראשונים של חל"ת, כאמור לעיל, אם הם  
   לפני היום הקובע לזכאות לדמי הלידה.

   2021שינוי בחישוב דמי הביטוח החל מהדיווח בעד חודש יולי 

סעיף    224בתיקון   נוסף  הלאומי  הביטוח  חוק  שקבע  371לחוק  קבוע,  כתיקון  הלאומי,  הביטוח  לחוק  א 
דמ לחישוב  בהסכמת  שהבסיס  בחל"ת  שנמצא  העובד  בעד  חייב  שהמעסיק  והבריאות  הלאומי  הביטוח  י 

המעסיק במשך חודש מלא, כאשר המעסיק חייב בתשלום דמי הביטוח בעד העובד, יהיה כנמוך שבין שכר  
 . המינימום במשק לבין הכנסת העובד בחודש שקדם לחל"ת

דש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת, נמוכה  , שאם הכנסת העובד בחו1496הביטוח הלאומי מבהיר בחוזר  
, החיוב יהיה על בסיס ההכנסה בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת, כולל החלק  משכר המינימום לחודש

 היחסי של הפריסות.  

בדק מול שכר המינימום הוא שכר  נלחל"ת. השכר ש  2021באוגוסט    15לדוגמה מהחוזר: עובד יצא ביום  
יש להביא בחשבון את    –. אם בחודש יולי שולמו "דמי הבראה"  2021טו לביטוח לאומי של חודש יולי  הברו

השכר החודשי ואת החלק היחסי של דמי ההבראה לחודש יולי ולא את כל דמי ההבראה, ואם בשכר חודש  
 של ההטבה. יש לייחס לחודש יולי את החלק היחסי   –שולם עבור "ביגוד" שמחייב בפריסה  2021ספטמבר 

 מבוטחת בחופשת לידה  

הביטוח הלאומי פרסם הבהרה בעניין מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים להן  
 .  1954-לחוק עבודת נשים, התשי"ד   46, לפי תיקון מספר דמי לידה לתקופת ההארכה

בגין מבוטחות אלה המעסיק משלם דמי ביטוח במעמד של חופשה ללא תשלום, ולכן החל מהחודש השלישי  
 המלא של החל"ת חובת התשלום מוטלת על המבוטחת. 

כאל חל"ת, אף שהמבוטחת נמצאת עדיין    ללא תשלום דמי לידה  לחופשת הלידה  מתייחסהביטוח הלאומי  
 רואים בה עובדת בחל"ת לעניין הביטוח הלאומי.   -ת לידה. כיוון שלא משתלמים לה דמי לידה  בחופש

התשלום של המעסיק הוא בעבור חודש מלא שלא הייתה בו העסקה, ולכן המעסיק לא ישלם את המינימום  
המינימום  בעבור חודש שבו המבוטחת עדיין מקבלת דמי לידה, אלא מהחודש העוקב. כמו כן לא ישולם  

 בחודש שבו חזרה העובדת לעבוד, שכן בגין חודש זה ישלם המעסיק בעבורה בגין ימי עבודתה בפועל. 

  126טופס 

. הדיווח החל לראשונה  22  משרה   על עובד בחל"ת בסוג  126ואילך המעסיק מדווח בטופס    2019החל משנת  
על עובדים    22  משרה  יש לדווח בסוג  -  2020, והחל מהטופס לשנת  2019( עבור שנת  3סופי )מספר    126בטופס  

 . 126בחל"ת במשך חודש מלא בכל שלושת טופסי 
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 מידע שהתקבל מהביטוח הלאומי –בר הקורונה תקופת מש

, כהוראת  2021-והוראת שעה(, התשפ"א  224פורסם חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'    16.3.2021ביום   .א
  היה   המעסיק בתקופת הוראת השעה,    . 30.6.2021עד יום    , שהוארכה30.4.2021ועד    1.4.2020שעה מיום  

בחופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק במשך    פטור מתשלום דמי הביטוח בעד העובד בתקופה שהיה
חודש קלנדרי מלא אחד לפחות. כלומר, הפטור חל על כל מי שהיה בחל"ת בהסכמת המעסיק, גם אם  

 הסיבה לא הייתה בשל משבר הקורונה. 

 הובהר בסעיף בחוק כי הפטור האמור אינו פוגע בזכאות של העובדים לגמלאות.  .ב

חודש מלא, חייב לדווח על אי ההעסקה כדי לא לקבל קביעות  מעסיק שכל עובדיו יצאו לחל"ת במשך   .ג
 על אי העסקה.דווח  מבשל היעדר דיווח. מעסיק שקיבל קביעות ולא העסיק עובדים באותו החודש, 

יכול היה לפנות לסניף ולבטל את הדיווח. המעסיק לא היה חייב    –  613מעסיק שדיווח בטעות טופס   .ד
 . 2021 יוניהתשלום נדחתה ובוטלה עד חל"ת בחודש  לשלם את דמי הביטוח כי חובת 

רסם למעסיקים ששילמו את דמי הביטוח בעבור העובדים שהיו בחל"ת אף על פי  פהביטוח הלאומי   .ה
ועד    2020שדווחו בעבור החודשים אפריל    , שיבטל את כל דוחות החל"תשהדיווח וחובת התשלום נדחו

)גם אם מעסיק ידווח בטעות אחרי פרסום התיקון בחוק( ותיק הניכויים יזוכה בסכום החיוב.    2021יוני  
 אין צורך להגיש בקשות להחזר או דוחות הפרשים שליליים.

החזר דמי הביטוח מהביטוח    לבקשאת יתרת הזכות בחודשים הבאים או    היה אמור לקזז המעסיק   .ו
   ומי.הלא

מחייב את    ,1971- לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, תשל"א  6סעיף   .ז
)ג( לתקנות מאפשר  6סעיף  המעסיק לשלם דמי ביטוח בעבור עובד בחל"ת בחודש מלא, כמפורט בסעיף.  

 י. למעסיק שמעוניין בכך, לנכות מהעובד את דמי הביטוח האמורים, ששילם לביטוח הלאומ

)ג( לתקנות: "המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח  6להלן נוסח סעיף  
כלומר, על פי התקנה, מעסיק שלא שילם את דמי הביטוח לביטוח הלאומי אינו רשאי  ששילם כאמור".  

 לנכות אותם מהעובד.  

 מתבקש להחזיר אותם לעובד. –  בתקופת הפטור מעסיק שניכה את דמי הביטוח מהעובד

 מבטל את החיובים )כולל בתלושי השכר(. –מעסיק שחייב את העובדים בסכומי החל"ת 

   על תשלום דמי הביטוח ולא על חובת הדיווח על העובדים שהיו בחל"ת.רק  ניתן בחוקהפטור   .ח

אם מעסיק לא דיווח בטעות על חודשיים ראשונים של חל"ת )גם בחודשים שבהם היה פטור מתשלום   .ט
 העובד קיבל דרישת תשלום כמי שאינו עובד.  –דמי הביטוח( 

עשה באמצעות  נ  2021ובחודשים ינואר עד יוני    2020הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים שבחל"ת בשנת   .י
 מו שהיה בעבר:, ולא בדיווח הרבעוני כ 126טופס 

 . (3סופי )מספר  126עשה באמצעות טופס נ  2020המידע על פרטי העובדים שהיו בחל"ת בשנת  -

חציוני    126עשה באמצעות טופס  נ  2021המידע על פרטי העובדים שבחל"ת בחודשים ינואר עד יוני   -
 .2021חודש יולי  ( ב1)מספר 

  22חודשיים הראשונים( בסוג משרה  יש לדווח את הדיווחים אודות כל תקופת החל"ת )ולא רק ה -
 )עובד בחל"ת(. 

,  124א' בלבד. שדות  133את דמי הביטוח שהמעסיק שילם בעבור תקופת החל"ת יש לרשום בשדה   -
 יכילו אפסים. 125

 שנועדו במקור לגמלאות דמי לידה והורות הטבות שכר בחל"ת או בחל"ד, 
ככלל, הטבות שכר המשולמות לעובד מידי חודש גם בתקופת שהותו בחל"ת או בחל"ד )כמו: שווי טלפון,  
שווי רכב, שווי עיתון וכדומה(, הן בגדר הכנסות עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ובתשלום דמי ביטוח לאומי  

 ובריאות.  
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 ותשבמקור נועד עבור מבוטחות בחופשת לידה והור 1458הוראות בחוזר 

חל"ד.    2015משנת    1458חוזר   ששולמו בתקופת  לבין הטבות  ששולמו בתקופת חל"ת  בין הטבות  מבדיל 
 מפורטים להלן עיקרי ההוראות )כל הפרטים הטכניים מצויים בחוזר(: 

 )א( לחוק הביטוח הלאומי[ 351הטבות שכר בתקופת חל"ד ]לפי סעיף  .1
וינוכו וישולמו בעבורה דמי  בקוד מיוחד, תשויך    102ההטבה תדווח בטופס   לחודש שבעבורו שולמה 

 ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם. 

ניכוי דמי הביטוח מהעובד יתבצע לפי שיעורי הניכוי )מופחת ומלא( הנהוגים לסוג העובד ובהתאם לסוג  
 עיקרי או משני.  -המעסיק  

 י עבודה לעניין פריסת שכר נוסף. החוזר מדגיש ומציין, שחודשי חל"ד )מלאים( אינם נחשבים כחודש 

 על פי החוזר   הטבות שכר בתקופת חל"ת .2
החופשה(,   של  הראשון  מהחודש  )החל  ההטבה  גילום  כולל  חל"ת,  בתקופת  לעובד  המשולמת  הטבה 
משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד  

 יציאתו של העובד לחל"ת. 

המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם    על
 למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הוא בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו כללי הפריסה. 

כתשלום נוסף. מקרים שבהם תקופת חל"ת חרגה משנה והעובד קיבל מידי   102ההטבה תדווח בטופס 
 חודשים, יועברו כחריגים לבדיקת המשרד הראשי.  12ם לאחר  חודש הטבות שכר ג

למען הסר ספק מודגש בחוזר כי סך ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת בחודש שקדם לחודש  
 שבו יצא העובד לחל"ת, ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם להוראות החוק. 

 

 ומשבר הקורונה  1458חוזר 

מש   1458חוזר   ביוזמת  קיבל  לחל"ת  שהוצאו  המובטלים  כמות  בשל  הקורונה  משבר  בזמן  חשיבות  נה 
אבטלה.  המעסיק דמי  בחוזר    ומקבלים  שינוי  מתוכנן  כי  מסר  הלאומי  לעק   1458הביטוח  אחר  וויש  ב 

 הפרסומים. 

להלן מתוך אתר הביטוח הלאומי: "בתקופת החופשה ללא    -תנאי סף לקבלת דמי אבטלה במשבר הקורונה  
מעסיק לא יכול לזמן אותך לעבודה כלשהי, גם אם מדובר בימים בודדים. אם חזרת לעבודה ולו  תשלום ה 

 גם לימים ספורים, לא ישולמו לך דמי אבטלה עבור חודש זה".  

  1.7.2021א קובע החל מיום  177וסעיף   30.6.2021ה לחוק הביטוח הלאומי קובע כהוראת שעה עד  179סעיף 
ישול שלא  קבוע,  כחוק  הוצאתו  ואילך  בשל  המעסיק  ביוזמת  הופסקה  שהעסקתו  לעובד  אבטלה  דמי  מו 

לחל"ת, אלא אם העובד הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לפי תקופות שנקבעו )ימים רצופים כולל סופי שבוע  
 וחגים(. 

 והתנאי הנוסף הוא: העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת. 

נוסף מיום   לחוק הביטוח הלאומי, שתשלום דמי האבטלה    320בסעיף  נקבע    1.7.2021כתיקון חוק קבוע 
 בחל"ת יתחיל רק לאחר ניכוי ימי החופשה שנותרו אצל המעסיק. 

מנכ"ל הביטוח הלאומי אישר    -הפרשי שכר, שכר נוסף, זקיפות ותשלומים בזמן החל"ת במשבר הקורונה  
  2015משנת    1458לנציגי המעסיקים בכתב בתחילת תקופת משבר הקורונה, כי חוזר הביטוח הלאומי מספר  

 בתוקף גם לדמי האבטלה. אישור זה נמסר גם ללשכת רואי חשבון.  

חוזר   פי  הלאומי  1458על  מהביטוח  הקורונה  משבר  בתחילת  חשבון  רואי  בלשכת  שהתקבלו  ,  והבהרות 
הטבות שכר ושכר נוסף כולל הגילום שלהם, המשולמים בחודשים מלאים של החל"ת, אינם משכורת, ויש  

 לייחס אותם לחודש העבודה האחרון שלפני החל"ת, לרבות פריסה לפי התקנות.  

מדבר על הטבות שכר ושכר נוסף בתקופה קצרה יחסית של זכאות לגמלאות דמי לידה והורות.    1458חוזר  
ורונה נמשך כבר מעל שנה, ולכן הביטוח הלאומי בוחן מחדש את יישום החוזר לאחר תקופה כל  משבר הק

כך ממושכת של זכאות לדמי אבטלה, גם לעניין זקיפות השכר והתשלומים ששולמו בזמן החל"ת וגם לעניין  
 הזכאות להפרשי דמי האבטלה. ביום כתיבת המאמר, טרם פורסמו ההוראות באתר הביטוח הלאומי. 
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לאור האמור לעיל, בעת בחינת תביעה של הפרשי דמי אבטלה בשל הטבות שכר ושכר נוסף )לרבות בזקיפות,  
תשלומים וגילומים( שהתקבלו בתקופה של חל"ת כפוי במשבר הקורונה ונפרסו לחודשים שלפני התחלת  

 האבטלה, הביטוח הלאומי רשאי לטעון שהעובד קיבל משכורת בזמן החל"ת. 

להפרשי לתקנות    תביעה  )בהתאם  הנוסף  השכר  של  יחסי  בחלק  האבטלה  דמי  את  תגדיל  האבטלה  דמי 
הפריסה( אך עלולה לשלול זכאות לדמי אבטלה באופן מלא או באופן חלקי בחודש שבו התקבלו ההטבות  

 בפועל.  

הלאומי   הביטוח  מאת  בנושא  פרסום  אין  עוד  כל  לפני    -כלומר,  היטב  ולשקול  רבה  בקפידה  לבחון  יש 
גשת בקשה להפרשי דמי אבטלה שמקורם בהטבות שכר, שכר נוסף, תשלומים וזקיפות שהתקבלו שמו

 .1458בתקופת חל"ת במשבר הקורונה ונפרסו אחורנית לפי חוזר 

הוחלט   ולאחר שכבר  או התפטר(  )פוטר  לחלוטין  העבודה  יחסי  שנותקו  מובטל שמקבל תשלומים לאחר 
האבטלה דמי  לתשלום  הבסיס  ונקבע  שכר,  בתביעה  הפרשי  כמו  העבודה  לתקופת  שייכים  והתשלומים   ,

עליו ליידע את פקיד תביעות אבטלה כדי שיעדכן את הבסיס לקביעת דמי האבטלה.    –בונוס, עמלה וכדומה  
תשלומים ששולמו תוך כדי ועקב ניתוק יחסי עבודה, כמו פיצויים או חודשי הסתגלות, שפטורים מתשלום  

 ם לבסיס החישוב של דמי האבטלה. אינם רלוונטיי  –דמי ביטוח 

 

 וחובות דיווח כוייםניתיק פתיחת 

ש  יי,  אומ יטוח הלבה חוקל  344ף  עיס פי ל  ,ת. לכןומלאגל  יסבס וה מהו לביטוח הלאומי ת המדווחת שכורהמ
   .איחורב םלשוהשכר   ר הרגיל, גם אםהשכ על דשחוי  מדוח לדו

לביטוח    סהכנ ה  מסמבר  עו  ידעהמ וס הכנסה  מב  (שק בית מבה  עסק ה  ו תיק )שאינ  ניכויים  תיק ותח  עסיק פמ
שום  ת רירבול  ה רבהבקפיד כנסה  הלמס  ח  ולש  שהואהטופס  י  ו מיל  על  הקפידל   שבקעסיק מת. המאומיהל
   .יבדים הצפו העו  רנת ומספמעודכ ה  תובתהכ

הדיווח  102  יספו טח  וו הדי  במועדלמלא  יש   חוזי  הדיווח,    ,בכל  סוגי  העסק   על  ווחדי  רבותלובכל    ה אי 
   .ותע יי למנוע קב , כדאין העסקה הם שבדשים חוב

  וייםיקורת ניכלב  דע  יםוכ מהביטוח הנמי  י דרל שיעוע  ורשור את האיור לשממא  3בד בטור  שם עורוש  יקמעס
   לאומי.וח ה ט של הבי

ג  בסו  102ס  ופטדיווח נפרד ב  וזה ח ב  נעשהים  סיווג מבוטחי צו  לפדיווח  ה  2020  ר ואינ רת חודש  החל ממשכו
טומטי  ה באופן אווזחה   תחפנ  דיווח ה  תליט עם ק.  לפתיחת חוזה הדיווחיף  סנ ל  ותנ פלך  צורין  . א9ר  ווח מספיד

המשקמיק  ס והמע על  הודעה  הדיווח  בל  חובת  חודמדך  זה. יוו דבחוזה  ש  י  מ  סיקמע  ח  דוחושטעה  ת  גיש 
 וקנים.מת

)לת  חבר הב  על   102טופס    בגב  תדווח מ  ה(סנכ ה  ס מ  קודתלפ  76בסעיף    גדרה הה  פימעטים    יטה של עלי 
תברה  חב  ריםכישה בלללא  הר  מספות  אצלמועהעובדים  בעלי  מתשע  תריו  םע  םמעטי  תחבר)  הסקים  ה 

 י.  חודש   ים הואבדעו הבחן מספר  . מ(תריוב השכר הגבוהלי בע לי השליטה בע את תשעת  תמ, רושהשליט

  יעהבקנוצרת  ה מכך  וצאשו. כתוגא ה ו לילכא  לאומיטוח הבבימים  שנר  ,טופסגב הללא    שהוגשו  102חות  וד
  מטיים(.אוטו יםיקוללע  שוףח ף לשלם קנסות )וא עלול להיתבעק  יעסהמ  ח.יווהיעדר ד ב

 102דיווח דוח 

הביטוח הלאומי לא    חוק הביטוח הלאומי.ב  ון בהתאם לתיק  ווןמקת  להיו  חייב   102טופס    2022החל מינואר  
 .  שליחת דוח לפקיד בביטוח הלאומי דיווח באמצעות הדואר או ולטקנפיק פנקסים ולא מ

 :2022מינואר  מצעי הדיווח האפשריים להלן א

 .(WCFת השכר )נשידור מתוכ .1
 האינטרנט. רתטעינת קובץ בא .2
 ים. שרמערכת ייצוג לקוחות למייצגים מקו .3
 (.B2Bמערכת קשרים עסקיים ) .4
ר טופס בדרכים  ד בהם אין למעסיק כל אפשרות לשחריגים בלבד למקרים  –תשלומים דיווח באתר ה  .5

 לעיל. 

ואילך כל מעסיק    2022ם מינואר  . לתשלומי12תשלום ברישום קוד    מש כשוברשיח  פנקס הדיוו  2021עד סוף  
 המחליף את "מזהה פנקס". " רשום "מזהה מעסיקבל דף תשלומים ועליו קי
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 דוח אי העסקה 

אוכלוסיה, בכל  , בכל סוגי ה(5יווח  )קוד ד  אין חישוב שכר לעובדים יש לדווח דוח אי העסקה בכל חודש שבו  
יווח על אי העסקה יגרום לקביעה בשל היעדר  בי חוץ(. אי ד פנסיונרים ותוש  ,)רגילים  חוזי הדיווח למעסיק 

 . דיווח

  וקןתדוח מ

מ וד להית נ  ליםרגי  בדיםעול בניכויים    יםנק ותחות  באבגיש  ן  כלל  שחוי דרך  החל    ים.חודשלושה  ש ד  על  ר 
  וקנים לדוחות מת  סבר גםה  קשמב  הביטוח הלאומי ים  . לעתתקןהמ   ר לדוחסבה ף  יש לצרי  עהרבי   מהחודש

 צרה.  לתקופה ק

ס  קון סטטוית  עטמל  ,רתי  קפדנותבים  נבח, נטהלילי שרות לבעכומש  לבש  בדיעבדים  עשות שנוחני דתיקו
שלליטהש  לבע הה  רש א  הנכויה  בטור  בטופסום  ב  לבעלי  מענקבלת  קלצורך  ,  102  ן  בר  מש  זמןשליטה 
   ים.מספר העובדשינוי ב יןהברוטו וא שינוי במשכורת לבד שאיןוב  ,נהו ורהק

בביטוח    חודשיה  100ס  בטופ גם    לתקןשיש    –  יהנסר/הפנים במערכת השכוע תיקוחשוב מאד להקפיד בעת ביצ
 הלאומי. 

 102ופס בט ותסביר הסבר על אי
,  וחביטי המבד  ,בשכר  תי סבירו)א  מיויטוח הלאשל הב  םריונייטלפי הקר סביר    שאינו  102ש טופס  וגכשמ

ת  בדיק ר".  לא סביכ"לט  נקווח  וב שהדי שמתקבל מ(,  בדיםעובכמות    ו א  ,המרבית  הלה על ההכנסבשכר שעו
 . מדי חודשת טופס מתבצעשל הסבירות ה יא

דוחל  בהתקשר  כא של  סבישאינ  משוב  הסבר,  מ  להגיש  יש  ,רו  מכתב  מערכת   סמכיםכולל  דרך  )אפשר 
 .  המייצגים(

.  ףום נוסשל ת השכר על תללי פריסלת כהח   מאי בעת  ורות ניאי הסב בות  ר  םכי פעמילאומי  ה   ביטוחהנמסר מ
  ון בדוח יקעביר את הת מבקש לה  ילאומ הביטוח הרגיל,    ודשיכשכר ח שנרשם    ברכיב שכר נוסף  בר שר מדואכ

 כר.השוצע במערכת יקון שבהת  ברסלה  100פסי וטו שי שכריו תלואל לוחים, ולששהפר

 נית רבעוח דיוו ובתח

בלבד,  וכן ורט באופן ממשמי מפ חדיוו י, חודשעל הדיווח ה וסף, ניטוח הלאומיב לים לדווח ים חייביק המעס
 בור:  ן בעו עם ברבפע

 . 126ס ופ טח ביש לדוו , 2016שנת . החל מ2015עד שנת   מתקדה מוים בפנסייונר נספ (1

 .מקצועית  רהשם בהכתלמידי (2

  רבעוני דיווח  ב  חל"תים בבדוע ל  עח  דוו  2019שנת  ב  -  א(מל  במשך חודש)  תשלוםללא    עובדים בחופשה (3
   .22 רהמש סוגב( 3  )מספרפי סו  126טופס ב גםו

   .22  שרהמ וגבס  (3פר  מס) 126ופס בט דווחיש ל  2020 שנתבלא היו בחל"ת מש בדיםפרטי העו  את        

  ( 1  פרמס )י  חציונ  126ח בטופס  וויש לד   2021עד יוני    מלא בחודשים ינואר  בחל"תבדים  ואת פרטי הע         
 . 22בסוג משרה  

לגבי הדיווח הרבעוני החל משידור טופס    ערכות השכריש להתעדכן במ   –  ג מבוטחים סיוו   צודיווח לפי   (4
 . חודשי 100

מקצועיושעית  מקצוכשרה  ה לן הכל ל לה  -  יקום  עליוד לים  בהכוטמב  וח    םבשיקו  אוית  מקצועשרה  חים 
 : 2011י  ולבי  1ם  ול מי, החקצועימ

 פים: לענוח לאומי ביט  דמי תשלום - ההכשרה המקצועיתנותן  חובת

 .במשק( מוצעהמ  כרהשצית מח סכוםמ  0.4% ה )בשיעורדנפגעי עבו 

שכר  ית המחצמסכום  0.1%) לאומיהביטוח ה ישור מאת א  יבלות וק בתקנו  ךכל  שאושרו תומוקמ -אימהות 
 ק(. משהממוצע ב

 "אימהות" בלבד.   ולענף עי עבודה"נפג ף " נות לעהשד א את ק ממלסיעמה

  ביטוח הלאומי ה  .לביטוח הלאומית  רוישי  תטוח בריאוילאומי ודמי ב ח  לם דמי ביטוש ל  -  למידת חובת ה
ים  ידלמתל המית שש  ון רשימה בעברר פעם  מעבי  קסי עם. המשלובת התחוכון  צורך עדם לדיאל התלמי פונה

 ולף.ן החרבעו בד סלמדו במו ש
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 ייעודי  100פרטני מקוון וטופס חודשי  100טופס 

שי  ודח  100ת( לשדר טופס  ת כל המעסיקים )למעט במשק ביהחוק מחייב א  2021חל ממשכורת אוקטובר  ה
  הואחודשי ש 102ר טופס  שידו  נוסף על . זאת,חודשברה, בכל החכלל עובדי    פרטני מקוון לביטוח לאומי, על

 . 2022ר מינוא מקוון בלבד
  

ובדים  למטרת מידע על משכורות חודשיות של כל הע לפי החוק  החודשי מחוייבטופס  השל  על אף שהדיווח  
ד על כל  מא  ונים, יקלוייעודי שנמצא בשלבי פיתוח אחר  001  הטופס ושידור טופס  שידור   –ומקבלי הפנסיה  

ב גם  והמייצגים,  וגם  המעסיקים  שוטף,  באופן  הדיווחים  כמות  הקטנת  בין  של  החיכוך  הקטנת  בשל 
 ם לעובדים, כפי שיפורט בהמשך. המעסיקי

 
 החדש רקע חוקי לדיווח המקוון

סיק  מחייבת כל מע  1954-ביטוח(, תשי"ד י מיוחדות לתשלום דמ  )הוראותתקנות הביטוח הלאומי ל  8תקנה  
תלם לכל  ח בעד העובדים, דין וחשבון בדבר השכר המשתשלום דמי הביטו  במועד טוח הלאומיבילהגיש ל

ה בתקופת  מעובדיו  סיווג  אחד  בצו  הכלולים  עובדים  בעד  לרבות  האמור,  הדוח  מוגש  שלגביו  תשלום 
 בוטחים. מ

על ידי    רקופן מצומצם  בא מדי חודש    102י בעבר בגב טופס  ומנה נמסר לביטוח הלא המידע הדרוש לפי התק
לגבי  בעלי שליטה(.    9לי שליטה )עד  רק על בע  2016ומשנת   ,ועל בעלי שליטהים(  עובד  9)עד  מעסיקים קטנים  

חובת    כל עוד לא הייתהני.  ווח רבעו המעסיק נדרש לדווח בדי  -  פרטי עובדים הכלולים בצו סיווג מבוטחים
 במלואה על כל העובדים במשק.  8נה תקלהפעיל את    וחות לביטוח הלאומי, לא ניתן היההדשידור של כל 

ני על סכום המשכורת/הפנסיה  סיה בלבד ואינו כולל מידע פרטכולל דיווח על חודשי העבודה/הפנ 126טופס 
 החודשית של כל עובד/מקבל פנסיה. 

  אף גוף במשק התברר, כי אין ל.  משקב  על משכורות העובדיםהקורונה נדרש מידע חודשי  בר  משתחילת  ב
בעלי    משכורות שלמידע מצומצם על  הפנסיה )למעט    רות חודשיות של העובדים ושל מקבליכומידע על מש

  (. מבקר המדינה בחן את ה לביטוח הלאומי, שגם לגביהם היו טעויות בדיווחשהי   שליטה בחברות מעטים
ק  העובדים במשה שיהיה גוף שינהל את רשימות כל  בעהוקמה ועדת שרים שק.  צב והורה על תיקון החוק המ

 .ה הביטוח הלאומיואת המשכורות שלהם. הגוף שנבחר הי
 

תוקן נובמב   החוק  בחו  2020ר  בחודש  עקיף  תיקון  כלכליבמסגרת  לסיוע  התכנית  הקורונה    ק  )נגיף 
 . מיבחוק הביטוח הלאו 921: תיקון מספר 2020-התשפ"א (,3החדש()הוראת שעה()תיקון מספר 

 
 :כדלקמן ,לבדאופן מקוון בב יםיב לפיתוח הדיווחקצאומי קיבל תהביטוח הל ,במסגרת תיקון החוק

 
ו מקבלי הפנסיה המוקדמת וסך דמי  מוקדמת ששולמו לכלל העובדים אסך שכר העבודה או הפנסיה ה .1

  וח,יטלשלם את דמי הב   יםרמאפשו ם כבר כיום, מישקיי 617וטופס   102טופס מדובר בהביטוח בעדם. 
 . (612)טופס   זרים על עובדיםסנקציות על דיווח יידני ן מובהר כי אי חייב להיות מקוון.הטופס אך 

 
נרחב על שכר העבודה ונתוני השכר  בתוכו מידע  שכולל  ,ת והפנסיהדיווח חודשי פרטני על כל המשכורו .2

פס  טותשלום דמי הביטוח. ח, היקף המשרה וסיווג עובד לעניין חובת הדרושים לחישוב דמי הביטו
   חודשי(. 100י מקוון )להלן: טופס טנחודשי פר  001לטופס הזה קוראים טופס חדש. 

 
בהתאם לשני   ,יסת שכרפר שנעשתה שכורות ופנסיה לאחר של משל הביטוח הלאומי דיווח לפי דרישה  .3

 :  היום(שקיים  100)הרחבה של טופס  סוגי מידע
 

  100לטופס הזה קוראים טופס  –לה גמור תביעה של עובד למידע הדרוש לביטוח הלאומי לביר  .1
 ת. אוייעודי לגמל

סור לביטוח  שהעובד או המעסיק חייבים למ וב דמי ביטוחמידע הדרוש לביטוח הלאומי לחיש .2
די  ייעו 100  לטופס הזה קוראים טופס –שהביטוח הלאומי רשאי לדרוש אותו   הלאומי לפי דין או 

 לגבייה. 
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 ח הלאומי טולחוק הבי  219 תיקוןעל פי   -ביטוח הלאומי לפי דרישה ייעודי מקוון שישודר ל 100 טופס
 
ביטוח  דמי  ואומי  י ביטוח ללום דמ שות  כר פירוט ש  לל והוא כו   סויםמצב ליום  מ   ם לוהוא צי  100ופס בל/ט

כאשרחודשים  12  במשךת  אוברי בהמי  שכרוהפרשי    "נוספים"תשלומים    ,  לחודשים  ה  אמתוחסים 
 .דמיםלחודשים קושכר  למו הפרשיו שוראה אהב מו דמישול  אשרדוגמה, כל ם.טייהרלוונ

  . יתרטרואקטיב ניםשע  , עד שבהביטוח הלאומין לו משקב תהוראופי  ת הטופס על א  ותפיקהשכר מות נכתו
עוב  חש  נכון,  100  ס טופ  די להפיקכ הר להקפיד  ב ביהחיייבים  כל סימול  אמור    הביטוח הלאומי   . הריספם 

 פרס.א נשלף יש שכר נוסיתכן שודש, כי יבשכר מחודש לח קפיצותל כולש  100בקפידה טופס  לבדוק 

הלאומ  עםהביטוח  בשיתוף  ולשכו   י  התוכנה  מבתי  השירות  לפתח ת  טופס  בימים    סיימים  את    100אלה 
)הכול   100חליף את טופס  אמור לה הייעודי, ש הנוסף  ל פריסת השכר  ל את החלקים היחסיים שהמודפס 

 :, בתהליך הדרגתיוההפרשים(
 
ר  בקשה לתיאום או להחז נת. הז חזרי דמי ביטוחלגבייה עבור תיאום דמי ביטוח וה ייעודי 100טופס  .1

ת משך הטיפול בתיאום ובהחזר דמי  לקצר אהמהלך אמור   י מהמעסיק.ייעוד 100שת טופס יוצרת דרי
 ביטוח מעל התקרה. 

  - שנה המלאה  פרטים בחייב לכלול את העבור החזר דמי ביטוח מעל התקרה,  יה  ייעודי לגבי  100טופס  
ייעודי    100קבל דרישה לשדר טופס  מעסיק יכלומר,    דש ינואר עד דצמבר של שנת המס המבוקשת.מחו

 ורה )לא כולל את השנה השוטפת(.שנים אח  7לגבייה לשנת מס מסויימת אחת או יותר, עד 
 

רק  , אפשרי  מקום עבודה ופנסיה מוקדמת, או  בשנה השוטפתודה  ומות עב דמי ביטוח משני מקאום  תי
ה במשך כל השנה. במקרה כזה הביטוח  לפחות העובד מקבל משכורת מעל התקר  קום עבודה אחדמבאם  

וגם טופס   שנת המס השוטפת( של )מינוארייעודי לגבייה עבור השנה השוטפת  100הלאומי יבקש טופס 
שנה שקדמה לשנה השוטפת. אם יתברר שיש מעסיק נוסף שלא שודר עבורו  ייעודי לגבייה של ה  100

   שחסרים נתונים. ייעודי לגבייה, המערכת תשלח הודעה אוטומטית 100טופס 
 

  אותשהביטוח הלאומי דורש לקבל עבור כל הגמלהמידע כל  יכלול את ש  לגמלאות ייעודי 100טופס  .2
ייעודי יכלול מידע   100טופס  .החודשים שקדמו  17-ו  גשת התביעהחודש האת   , כוללחודשים 18במשך 

למשל   .סיבת הפסקת העבודה אתוד בחודש הנוכחי ואם העובד הפסיק לעב, רק לגבי חודש נוכחי
עד    9/2020ייעודי לגמלאות החודשים   100בטופס  פיעהיו אמורים להו 8.2.2022יעה ביום תבבהגשת 
2/2022 . 

 
למעסיק    הלאומי יפנהאינו מתנגד שהביטוח    ואוח הלאומי שה ר לביט תביעה לגמלה יאשעובד שמגיש  

, ייעודי  100ק לשידור טופס  למעסילאומי  של הביטוח הורך פניה  לצכלומר,  .  ייעודי  100ס  בקש טופוי
  . טחת המבונדרש אישור מא

 
הלאו ביו הביטוח  פרסם  טופסי  כי  18.3.2021ם  מי  תלוש הצואת  בהמשך  יבטל    100  שידור  בהגשת  י  רך 

תביעות הגשת  בעת  זלגמלאות,    משכורת  משך  את  בתביעותיקצר  הטיפול  ב בשל    מן  גשת  ההחיסכון 
 ות.לגמלאות נוספ זכאות למבוטח ם יששוטף א ןאופ ב ביטוח הלאומי לדעתלר  שויאפ  מכיםהמס

 
 

 חודשי  100טופס מועד התחולה של 
 

להלן:  עובדים וכן משלמי פנסיה )  081- ר מותם ים שיש להמעסיקים גדוליבתחולתו הפרדה בין  ע  החוק קב
כל המעסיקים ומשלמי הפנסיה  .  יםעובד  180ם שיש להם לכל היותר  מעסיקים גדולים( לבין מעסיקים קטני

: טופס  2120חודש אוקטובר עבור   ותמשכורות/פנסי מ מקוונת, לא יאוחר, בדרך על פי החוק אמורים לדווח
 ודי לפי דרישת הביטוח הלאומי. יעס י וטופ  ורטמפ טופס חודשי, 617/102

 
 חודשי   100ס בשל פיתוח טופ 2021במהלך שנת צים שבוטלו קב

 
לת משבר הקורונה, כי אין דיווח סדיר על הפסקת העבודה של העובדים והסיבות להפסקת  עוד התברר בתחי 

עד התחלת  מועל  י לעדכן  בר הקורונה כדדיווחים בתקופת מש  ודטוח הלאומי הוסיף עהעבודה. לכן, הבי
 . (יטול חל"ת וקובץ הפסקת עבודהקובץ סיום/ב )  ודה של העובדים, כולל בחל"תמועד הפסקת עב עבודה ועל
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מקוון חודשי   100בעקבות שידור טופס  החודשי הפרטני המקוון.  100כלול בטופס המידע שבקבצים האלה 
 . יםצי דיווח נוספקבשדר לא יידרשו ל  יםהמעסיקו המייצגים  -
 

 ווג מבוטחים שירותים הכלולים בתוספת הראשונה של צו סיוכנן של הדיווח הרבעוני על נותני מתול ביט
 

, מרצים ומדריכים(  בהתאם לתוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים )כמו אמנים, מורי דרךנותני שירותים  
ם רבים את  ליובטשילם למ  הביטוח הלאומיופת משבר הקורונה.  תקה בסכומים ניכרים בקיבלו דמי אבטל

 מעודכן.   , כי המידע בביטוח הלאומי לא היה2019שנת דמי האבטלה לפי השומה ל 
העבירו את המידע  צו לא דיווחו על נותני שירות אלה, או שניכו דמי ביטוח אך לא  מעסיקים רבים לפי ה
ה לפי  הנדרש  להרבעוני  דיווחו  או  נותנ ביתקנות,  על  הלאומי  כשטוח  השירותים  לפ י  מכירים  קבלת  ועי  ד 

  גרה, יבוטל הדיווח הרבעוני עללש הפוך החודשי י  100העבודה. לאחר שטופס   התשלום ולא לפי מועד ביצוע
 לפי צו סיווג מבוטחים.  נותני השירותים

 
 למצבים שונים יתרונות הדיווחים החדשים כפתרון

ביטוח  ב ייםשכורות ק החודשי על המ הכנסה הניחו שהמידעב בלו גמלאות שמותנות עובדים שקי •
ומי יצר להם חובות  שינוי במצב התעסוקתי שלהם וכך הביטוח הלא הלאומי, ולכן לא דיווחו על  

 ים. העובדים באו בטענות למעסיקים. רטרואקטיבי
ה  יעות לגמלאות. לכל תבהמעסיקים התבקשו להכין טפסים על המשכורות של העובדים עבור תביע •

לושי  חלק מהעובדים התבקשו להגיש ת יעה.תבכל לשדרוש  ל המידע השונה היה טופס שונה בש 
   משכורת וביקשו אותם מהמעסיקים.

ווח לעולם המודרני, שבו ניתן לבצע פעולות רבות באמצעים  מנגנון הדי קון בחוק מתאים את התי •
 . ידנייםאלקטרוניים ללא צורך בטפסים 

טלה( ויש לדרוש  מי אבמודפסים )למעט עבור ד וטפסים נוספים לצורכי גמלאות עדיין  100טופסי   •
זר דמי ביטוח, או תביעה  החה לדמי ביטוח, דריש אותם מכל מעסיק או משלם פנסיה לצורך תיאום 

 לגמלאות.
לתיאום דמי ביטוח וקיבלו לפעמים  תכרים מעל התקרה נאלצו להגיש בקשות עובדים שמש •

יווח היה  אם הדרק בשנות המס הבאות.  חלקי בהתאם למועד הגשת הבקשה וקיבלו החזרים תיאום
קן את הדיווח  תייק ר רק לאחר שהמעסחלק מהם קיבלו את כל ההחז -לפי צו סיווג מבוטחים 

 . בהתאם לחוק
אמורים לדווח על העובדים מדי רבעון,  ת הראשונה של צו סיווג מבוטחים היו ם לפי התוספמעסיקי •

ני השירות לגמלאות  ל נותו תקלות רבות בזכאות שבדיווח פרטני, אך לא כל המעסיקים עשו זאת והי
יק שלא  ות ביקורות ניכויים למעסרב, לישירות למעסיקיםכעובדים שכירים. התלונות, כמובן, הגיעו 

 ו שלא דיווח כלל.יווח נכון א ד

לביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי עדכן את העיסוק, אם היה שינוי. ככל   126ס בכל פעם שהוגש טופ •
המערכת שלחה באופן    -לם מקדמות על הכנסות נוספות שלו שי בדוהעו  לא היו מעודכנים שהעיסוקים

א. ככל שמדובר בשנת  לשיעור המל ר המופחתביטוח על הפער בין השיעוי דמ  טי דרישה להפרשיאוטומ
יתן היה לתקן את הדרישה ללא הצגת ההכנסה בדוח שהוגש למס הכנסה לאותה  לא נ - מס קודמת 

 השנה. 
 
  

   2021ש אוקטובר חוד תווח החודשי החל ממשכורהדי

דשי  חו   100ק בית( לשדר טופס  משט בל המעסיקים )למעהחוק מחייב את כ  2021החל ממשכורת אוקטובר  
  אמור להיותחודשי ש  102שידור טופס    נוסף על  זאת,  ומי, על כלל עובדי החברה, בכל חודש.ן לביטוח לאמקוו

.  2021קיימת בפועל עד דצמבר  הייתה  דור(  בפנקס )ולא בשי  102פס  והאפשרות להגיש את ט  מקוון בלבד.
 מי. ס באתר הביטוח הלאולדה של הטופאו הק ,102חובת שידור טופס   יש 2022חל מחודש ינואר  ה
 

ינואר   מחודש  החל  המקוון:  הדוח  תשלום  שמשלמים  מהלאומי  הביטוח    2022לגבי  המעסיקים  את  זהה 
 ם.ומים עם שוברי תשלותשללח אליהם דף שובדואר או בבנק ו

 
, רק במהלך  פסהטו  שידורבדחיה    לא הייתה על אף ש.  שידור הראשוןמה  חייב להיות מקוון  חודשי  100טופס  

וביום    2021לחודשים אוקטובר ונובמבר    חודשיים  100טופסי  קביעות על אי הגשת    שלחו  2022דש ינואר  חו
 הקביעות נרשמו בתיקי המעסיקים.  14.2.2022
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ה פנתה לביטוח  חודשי, הלשכ  100ס  וגם טופ  102ר טופס  המחייבת שידושבחוק יש הפרדה ברורה  אף  על  
אומי מסר כי לא ניתן בשלב זה ליצור דיווח בטופס  הביטוח הל ים.  פס ש לאחד את שידור הטאומי כדי לבקהל

אמור להחליט  יק  המעס  ,102  בסיום שידור טופס)  הם טפסים גם לתשלום  617-ו  102  יטופס אחד בלבד כיוון ש
יתוח  צורך בפ  יש   617או    102  יטופס כדי לייתר את    .(םום ואת הסכום לתשלויהיה עם תשל  אם השידור

 . )אולי יבוצע בעתיד( באמצעות הדיווחאפשרות תשלום 
 

 15.11.2021יום לכל המעסיקים החל מלביטוח הלאומי שיש לדווח שני הדיווחים 
 
 - מקבלי פנסיה מוקדמת /העובדים לסך כל דיווח חודשי כללי ביחס .1

  102ו החודש, בטופס  ותוסך דמי הביטוח בא  ל את סך שכר העבודה או הפנסיה המוקדמתהדיווח כול 
פנס  761 ובטופס יםחודשי למעסיק  דיווח   יה מוקדמת.חודשי למשלמי  דמי  זה  של  גם תשלום  שכולל 

 הביטוח. 
 

ממקבלי  ועבור כל אחד  102ופס מהעובדים שמפורטים בט כל אחד  עבורמקוון  ווח חודשי פרטנידי .2
ורטים  חודשי, שבו מפ 100הפרטני נעשה בקובץ   הדיווח - 617הפנסיה המוקדמת שמפורטים בטופס 

עובד/מקבל  יה מוקדמת וסיווג ה כיבי שכר/פנסה המוקדמת, רפנסיהעובדים/מקבלי ה ת בין היתר שמו 
אחרון של תקופת   ה המוקדמת, תאריך הפסקת עבודה, סיבת הפסקת העבודה ותאריךהפנסי

  ה )אם ידוע(.ההפסק
 

 
 חודשי?  100בטופס  אילו עובדים חל הדיווחעל 

 
וכולל כל חוזי   3דים שמופיעים בטור  )כולל עוב  102הביטוח הלאומי מסר כדלקמן: כל עובד שמופיע בטופס 

דיווח  (הדיווח בקוד  בחל"ד  הטבה  יולדת שמקבלת  פנסיה    56,  55,  בטופס  שמוומקבל    יםחייב  –  176פיע 
יה מוקדמת( וכל חוזה דיווח יש לדווח בקובץ  כל סוג דיווח )עובדים/מקבלי פנסחודשי.    100ופס  בטלהופיע  

  :, כדלקמןחודשי  100יבצע התאמות בהמשך בין הנתונים שבטפסים לעיל לבין טופס  הביטוח הלאומי  נפרד.  
 . מספר העובדים, את השכר ואת דמי הביטוחאת 

 
נדרש  לא    –חודשי    102לא עבד לפחות יום אחד בחודש, ולא דווח עליו בטופס  שכיר  כלומר, כל עוד עובד  

 חודשי.  100בטופס  עליו דיווח 
 

במשך חודש    נמצאים בהכשרה מקצועית, עובדים שנמצאים בחל"ת, מי ש612טופס  שכלולים בזרים  עובדים  
אשונים בטופס  )גם אם דווח עליהם בחודשיים הר  חודשי  100כלולים בטופס  אינם    –מלא ולא קיבלו שכר  

 .ושולמו דמי הביטוח בחל"ת( 613
 

עובד    –   10)סוג עובד    חודשי   100דש זה בטופס  בחוידווח  המעסיק    –חודש מסוים לחל"ת  מהלך  עובד שיצא ב
  . המעסיק ידווח בחודש זה )אפילו יום עבודה אחד בחודש(  קיבל משכורת  עובד עדייןכי בחודש זה השכיר(  

המעסיק יודע את    ם. אבציון סיבת הפסקת העבודה  באותו החודש   העובד  על תאריך הפסקת העבודה של
 . לרשום אותו עליו  –חל"ת תאריך החזרה מ

 
יהיה  לא    –טר  שבו התפקיבל משכורת באותו החודש  ר אחרי כמה חודשי חל"ת ולא  לכן, אם העובד התפט

ייעודי, כפי    100על הפסקת העבודה )שונה מטופס    חודשי  100ולכן לא יהיה דיווח בטופס    102דיווח בטופס  
 בהמשך(.שיובהר 

 
 חודשי  100פס ולל טוה כמ
 

. חשוב מאד להקפיד על  חודשי כולל מידע רב שנמצא ממילא בידי המעסיק לצורך הכנת משכורות  100טופס  
ופס  ייעודי ולא לט  100ופס  ש נתונים שמיועדים לט)כי י  כדי שיגיעו נכון לטופס ההגדרות של רכיבי המשכורת  

חייבת להיות התאמה  כאמור לעיל,    .מוקוד  דיווח שני לאותה אוכלוסייה/חוזה דיווח מבטל את.  חודשי(  100
 י.חודש  100לטופס   102פס בין טו

 
 ולל כדלקמן:הטופס כ 

וצר  להקפיד על רישום נכון כדי שלא תיו תאריך לידה.  כמו מספר זהות, שם מלא, ,המבוטח  נימאפיי  .1
 שגיאה. 

 ו תאריך תחילת עבודה. כמ ,םמאפיינים נוספי .2
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 משכורת. כמו שנת המשכורת וחודש ה ,מאפייני שכר בחודש המשכורת .3
 רגיל. כמו שכיר  ,סוג עיסוק .4
פרשי שכר, רשים, סך הכל שכר נוסף, סך הכל ההפיל ללא פריסה וללא  כר חודשי רגמאפייני שכר: ש .5

בשל חלף  דמי ביטוח בייב על המקסימום(, תשלום ח לל מ סכום פטור מדמי ביטוח, שכר ברוטו )כו
 המירבית לעובד. ת לעובד, שכר מעל ההכנסה  הודעה מוקדמת, שכר בשיעור מופח

ות גלובליות. למעסיק יש  ספחודש לבין שעות נו  שמשתנות בכלריד בין שעות נוספות  יש להקפיד להפ
ר  וא שכשה  –על עצמו מדי חודש  וזר  ת כדי להחליט אם מדובר ברכיב קבוע ולא משתנה שח שיקול דע

 רגיל. 
יבדוק  נוסף בקו.  8וקוד    1בדיווח בקוד    החודשי   102התאמה לטופס    הביטוח הלאומי  ד פריסה  שכר 

 דשי על אי העסקה. חו 100ן דיווח בטופס  וגם אי   ודשיח  100ינו כלול בטופס  למשל א
ח  צור חובות של דמי ביטוא ליכדי ל  ,אמור להשתמש במידע בעיקר לעדכון עיסוקיםהביטוח הלאומי  

ליצור חובות  , וגם כדי לא  או שלא עשה תיאום דמי ביטוח  בד שלא עדכן את העיסוק שלו בעצמו לעו
 . יתמשל בקצבת נכות כללכמו לבודה, מעות שמותנות בהכנסה לעובד שמקבל גמלא 

ם שולם  עבורבודה ששרה, אחוז המשרה, מספר ימי עבודה ושעות עכמו סוג המ ,מאפייני היקף משרה .6
 שכר.

 כמו תמורת חופשה כחלק מהשכר, פדיון חופשה, יתרת ימי חופשה ושעות חופשה.  ופשה,מאפייני ח .7
ודש,  החרם שולם שכר באותו  שנוצלו שעבוימי מחלה ושעות מחלה אפייני נתוני מחלה, כמו מספר מ .8

 צטברים. יתרת ימי מחלה ושעות מחלה מ
  לאומי על ידי המעסיק.טוח הבריאות ותשלום דמי הבימי ווח לאומאפייני ניכויים: ניכויי דמי ביט .9

 . 102הביטוח הלאומי עורך התאמות לטופס 
ם מדובר בבעל  עיקרי וכן אדובר במעסיק משני או  של העובד, כמו אם מ האוכלוסיימאפייני סוג ה .10

 חברת מעטים. ב  שליטה
 עבודה. : קוד הפסקת עבודה וסיבת הפסקת מאפייני הפסקת עבודה .11

 
 דור ן השילפי אופ חודשי 100ופס על טשובים מ

 חודשי:  100יש שני סוגי משובים לטופס  
 
 של הטופס.  משוב במערכת השכר לתקינות טכנית .1
 .  עסיק או המייצגלבקשת המ   מהשידור( )עד יומיים מי, שניתן לאחר כיממהמשוב מהביטוח הלאו .2

 
 : בים לפי ערוצי הדיווח )יש לקבל הנחיות ממערכת השכר(ן פירוט המשולהל

שכר  ת עד)אפשר  WCFוכנת  עובדים(    ית  של  מוגבל  משוב  –מספר  לקבל  לכלל    ניתן  השכר  במערכת 
 עסיק. הדיווחים של המ

מאפשר לראות משוב לכלל הדיווחים    יצוג לקוחות משוב שמתקבל במערכת יה  –  חותקומערכת ייצוג ל
א  את התקופה בלבד )לל ין  הזהמייצג  אם    ,הדיווח ובתנאי שלמייצג יש ייפוי כוח  סיק מכל ערוצישל המע

  טרם חודשי ו  100נמצא בפיתוח מסך מרכז למעסיקים שהיו אמורים לדווח טופס    ניכויים.  ר תיקמספ
 דיווחו. 

שה  מעסיק שמתק  מתקבל במערכת קשרים עסקיים.  המשוב  –   פותוכס  B2B)רים עסקיים )מערכת קש
 . 02-6463252במערכת קשרים עסקיים יפנה לטלפון מספר  לקבל משוב 

יגיע למעסיקים גם  משוב ש בשלב זה בדואר, אך כעת נמצא בפיתוח  מתקבלהמשוב  –  אתר התשלומים
  בחודש דצמבר למעט  )  מדווחים באתר התשלומיםל  רקבשלב זה  מתקבל בדואר  המשוב    .במייל או באתר

 , באופן חד פעמי(. למעסיקים נוספיםשבו נשלחו משובים בדואר , 2021
 
 

י הביטוח  לפנות לסניפאין    -חודשי וייעודי    100י  למענה לטופס   למעסיקים  של הביטוח הלאומי  יםמוקד
 הלאומי 

 
,  7099706-02  במספר טלפון,  ביטוח הלאומיב  ת תוכנהבאגף קליטה ובקרו  ימוקד רב קוו  -  מוקד תמיכה טכני

ובעיות  דיווח, תקלות    מענה כדלקמן: דיווח שגוי/פסילת  .(02-6709268,  02-6709249)וגם    כולל למייצגים
 מעסיקים עם קביעות בהעדר דיווח. וסיוע בטיפול יזום בתיקי  יווחים חסריםבשידור, מעקב ד

 
מפורט    100- ו  102ר טופסי  שידומטפל גם בבירורים בש  קיםיסמוקד תמיכה למע  -   מוקד מעסיקים בבאר שבע 

החדש החוק  לפי  למעסיקים  חודשי  הקשורים  שונים  זיכויים  ,ובנושאים  קובץ  בימים    דמוקה  . כמו  פועל 
   .02-5393722במספר טלפון בוקר חמישי ב  ראשון עד
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פניות נציגי מערכות השכר בכל נושא  ל  בעיקר  -  ח הלאומיביטו באגף מאגר הכנסות לאומיות במקצועי    מוקד
השירות( ולשכות  התוכנה  ל )בתי  גם  אך  בבע ,  ומייצגים  מעסיקים  מקצועיותפניות  למאגר    יות  הקשורות 

של   פרי טלפוןמס פניות בעניין נתונים שהתקבלו בשלב הדיווח.ו  'הגדרות שדות חובה וכו ,הכנסות לאומיות
 .02-6462305,  02-6463615, 02-6464614: המוקד המקצועי

 
 חודשי  100טופס שדר למי שלא מ סנקציות

 
את   מחייב  המקוון  הד החוק  המע יווח  ביום  לכל  הלאומי  האך    15.11.2021סיקים  למעסיקים    נתן ביטוח 

על אי  , אך סנקציות  לח תזכורתשאת המערכת החדשה. הביטוח הלאומי    ללמוד  זמן התארגנות  הקטנים 
נרשמו בחשבון המעסיק רק ביום  למעסיק קטן    2021  ונובמבר  חודשי של משכורות אוקטובר  100טופס    דיווח

14.2.2022 . 
 

 ר.פשוט מאד לשידו  מדווחים על טופס –שכבר עשו את כל ההכנות ושידרו את הטופס מעסיקים ומייצגים 
 

המלצה למייצגים  .  תקניםכדי לחסוך דוחות מ  המשכורות בתחילת כל חודשל  המידע על כ  אסוף אתמומלץ ל
  - החודשי    100בטופס   קים בהתאם למידע שדרוששכורות מהמעסי של קבלת מליצור מנגנון מסודר חודשי   -

כר נוסף,  כר ושעבודה, פירוט הפרשי ש  היתר: היעדרויות, סיבות להפסקת  דוחות. בין  כדי לחסוך תיקוני 
 וד. מחלה ועחופשה וימי ל  פירוט רכיבי השכר השונים, דיווח ע

 

 מעקב אחר קביעות באתר המייצגים 

  100וטופסי    102פסי  , לרבות טושל דוחות חסריםבמערכת המייצגים  שירות חדש    הביטוח הלאומי פיתח
 חודשי. 

 
  מקוון חודשי  100יישום בפועל של טופס 

 
ה הדלהלן  כלתהליך  באופן  טופס    לירוש  )כל    100לשידור  שכר חודשי  את    תשולח  מערכת  למשתמשים 

 ה מפורטת(: הסברים בצורה
 
  מתוך ההוראות חוץ לקליטה נכונה של המידע. לדוגמהשינוי הגדרות שנ -  פעם אחת פעולה שמבוצעת .1

חופשה,  , תמורת מוקדמתדרות לרכיבי שכר כמו שעות נוספות, חלף הודעה הג: שלחו בתי התוכנהש
מיוחד שהוא  ורכיב חדש    שכר )ימי אבל, גיבוש ועוד(, הודעה מוקדמת חייבת בדמי ביטוחי תחליפ 

לכל מערכת שכר יש את ההגדרות משלה ולכן יש    תמורת חופשה טרם ניתוק יחסי עובד ומעסיק.
 הוראות. התאם לב פעולל
 

 .  יהלאומ  יש לשדר את הטופס בצורה מקוונת לביטוח   - חודשל בכ .2
 

מי אינו  . בשלב זה הביטוח הלאו102חודשי אחרי טופס   100ש לשדר טופס בקטוח הלאומי מהבי .1
  102לפני טופס  חודשי   100טופס  ורשיד, אך ב102חודשי לפני טופס  100ם שידור קליטת טופס חוס

 חודשי לא שודר 100טופס )יש לוודא ש 102 בטופס לא נעשו שינויים ש ו מהוודא התא ש לי –
ול לדווח  בחודש, יכ 22-הדיווח ל  אה לחיוב שדוחה את מועד מעסיק שיש לו הרש. פעמיים(

 החודשי.  100בתאריך זה גם את טופס 
לשדר את הקובץ ישירות מהתוכנה או לבחור   אפשר לשדר דרך מערכת ייצוג לקוחות. המייצג יכול .2

 חודשי.   100קובצי ר ושיד  –דיווחי שכר  , תחת מודול לשדר כמה מעסיקים ביחד בקובץ אחד
 ובים.לב למש יש לשים .3
החודשי, עם כל   100שיש לתקן גם את טופס  - מתוקן( – 8וד  )בקב בעת תיקוני דוחות יש לשים ל .4

חודשי מבטל את הדוח    100של טופס    דיווח מתקן כולל עדכון בנתונים. ס,המידע שמופיע בטופ
 . הקודם

 י.חודש  100טופס  לדווחאין    –אם אין דיווח שוטף או דוח מתוקן  .5
תוספת הראשונה של צו סיווג  ל נותני השירות לפי ה ע  ש לכלול את כל הדיווחיםדש יבכל חו .6

לחוק הביטוח הלאומי.   344החודשי, לפי מועד ביצוע העבודה, לפי סעיף   100מבוטחים בטופס 
מו  לי ביטוח ששוולקבל החזרים של דמ השירות לקבל גמלאות כחוק  י הדיווח הזה יאפשר לנותנ 

  האלה. עוני על נותני השירותרבחסוך בהמשך את הדיווח הזה י מעל התקרה. השידור ה
 .בדיווח בכל חודש יש לדווח על הפסקת העבודה של כל עובד והסיבה להפסקת העבודה .7
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רכיב שכר נוסף לדווח בקוד  על ו  ,להקפיד לדווח על רכיב שכר קבוע כמו בונוס חודשי ללא פריסה .8
 פריסה. 

 בשדות הרלוונטיים.  נכון על הפריסות ל כללי פריסת שכר ועל דיווחש להקפיד ע י .9
 דווח על מספר ימי עבודה שבהם שולם שכר כולל ימי חופשה ומחלה. יש להקפיד ל .10

  
 חודשי  100בטופס  הדיווח של המעסיק על הפסקת העבודה בכל חודש

 
דיווח    חודשי(   100ול בטופס  )שכל  בד עועבודה של  חודש שבו יש הפסקת  ביטוח הלאומי מצפה לקבל בכל  ה

 :(חודשי 100)התברר שזו סיבה נפוצה לשגיאות בטופס  כדלקמן
בודה האחרון שלפני הפסקת  יום הע  קו יחסי העבודה/יך הפסקת העבודה )היום שבו נות תאר •

 העבודה(. 

 . סיבת הפסקת העבודה •
 תאריך אחרון של תקופת ההפסקה )אם ידוע(.  •
 

 ה: העבודלהלן עקרונות לדיווח על הפסקת 
 
העיסוק יהיה   –  היריון וגם עבדו ירתבשמ בחל"ת אואו   או עובדת היו גם בחל"ד בכל חודש שבו עובד  .1

 כעובד/ת. 
העיסוק יהיה חל"ד או    –יו גם בחל"ד או בשמירת היריון וגם בחל"ת דש שבו עובד או עובדת הובכל ח .2

 שמירת היריון. 
לא יהיה   – לא שולמה להם הטבהו לאל"ד מחודש שבו עובד או עובדת היו בחל"ת מלא או בח כל ב .3

 .55במקביל לדיווח בקוד דיווח   –וחו בדיווח החודשי ידולל הטבה, בחל"ד כו .דיווח
  יש לדווח על שניהם. למשל, עובדת יצאה לחל"ד –וגי הפסקות עבודה אם בחודש אחד יש שני ס .3

 ר לעבודה.זוום לחיצאה לחל"ת במק 18.8.2021וביום   17.8.2021עד   11.4.2021מתאריך 
 

 מה שמסר הביטוח הלאומי:להלן דוג
 

 גם הטבות שכר )כולל( וקיבלה 17.8.2021ועד   111.4.202ל"ד מתאריך לח וטחת יצאהמב
 

 תאריך יציאה           סיבה                   תאריך חזרה וח            עבור חודש         עיסוק               חודש דיו
 

 17.8.2021ד                        חל"             11.4.2021      עובד                            4/2021                      5/2021
 בחודשים: 
 17.8.2021חל"ד                                      11.4.2021חל"ד + הטבה              5,6,7/2021             6,7,8/2021

 17.8.2021ל"ד                        ח             11.4.2021        עובד                           8/2021                        9/21
 

 יצאה לחל"ת  18.8.2021וביום  17.8.2021ועד  11.4.2021חל"ד מתאריך מבוטחת שיצאה ל 
 

 ך חזרה יבה                   תאריך יציאה           סרי תא   חודש דיווח            עבור חודש         עיסוק            
 

 17.8.2021חל"ד                                     11.4.2021                חל"ת                  8/2021                   9/2021
 18.11.2021             חל"ת                       18.8.2021                                                                                    
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 יטוח הלאומיבעל שליטה בחברת מעטים בחוק הב 
 

מיום  הח ס  1.1.2004ל  הלאומי,6ף  עיקובע  הביטוח  בחוק  ש  ב  אשבעלי  מעטים  בחברת  זכאים  ינליטה  ם 
טוח בעד גמלאות אלה.  למים דמי בינם משהם אי  בעת פירוק חברה, ולכן  וזכויותלה  בטלגמלאות דמי א

 בחוק הביטוח הלאומי:  1לסעיף  פו שתי הגדרותון החוק הוס צורך תיק ל
 

 ". סהודת מס הכנ בפק 32בסעיף כהגדרתו  - ליטה "בעל ש
 ". בפקודת מס הכנסה 76ה בסעיף כמשמעות -"חברת מעטים 

 ות לדמי אבטלה.  של בעל המני כאות  ינת הזבבח   הביטוח הלאומיאת    ת מחייבברוהחהרישום הפורמלי ברשם  
 

  קרובו,  לבדו או ביחד עםככלל, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין,  הוא    ( לפקודה 9)32י סעיף  שליטה לפבעל  
בזכותניות או מכוח ההצבעה,  המ   וןלפחות מה   10%-ב או מכוח ההצבעה, או  ת  מהמניו  10%להחזיק    או 

 ט בסעיף. והכול כמפורנהל, מנות ממהרווחים, או בזכות ל 10%ת לקבל כובז
 

שבשליטת  ל, חבהיא, ככללפקודה    76  לפי סעיףחברת מעטים   והכו  5רה  היותר,  ל כמפורט  בני אדם לכל 
  5טה של  לי אחד לצורך הגדרת השים לאדם  נחשב  –שותפים בשותפות  ו ווחרובו, אדם ובא כאדם וק  בסעיף.

   תר.יולכל ה בני אדם 
 

לעניין סעיףהגדר ]גם  הורה,    הורה, הורי  אח, אחות,זוג,  -)ד( לפקודה: בן76את בסעיף  ([ נמצ9)32  ת קרוב 
החי ומנהל    ם נשויאד"  –לפקודה    1סעיף  ג בהגדרת בן זו  אלה.צאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מצאצא ו

 ".מי שהוא נשוי לו שותף עם משק בית מ

דין ואליהופ"ש באר ש  פסק  יוסף  נ'  )ערעור אזרחי  של  בע  העליוןבבית המ  6357/99ם    ית כבבשבתו    שפט 
ב" ייחשב "בעל שליטה" גם ללא החזקה  ( נקבע כי "קרו10/4/2002יום  בם, שניתן  ייאזרח   משפט לערעורים

יבטי הביטוח הלאומי,  על ה תי סבירה  תוצאה בל, יוצרת  העליון  המשפטל בית  ש   הכרעתו  שהיא במניות.  כל
רה,  אין להם קשר לחב  אם", גם  רה של "קרובמים את ההגדל בני המשפחה, המקיי, כוון שלפי תוצאה זוכי

 ם לעניין חוק הביטוח הלאומי. ין בעלי שליטה גובעקיפ,  ליטהשבים בעלי חשנ

ל שליטה בעקיפין  חברה ואינו בעבמניות הוב משפחה אינו מחזיק  עוד קרהדין בעניין שלם, כל    קעל אף פס
כעובד שכיר    יה יהמשפחה  על קרוב ה  102וח בטופס  ח הלאומי מצפה שהדיויטוהב,  )שליטה עקיפה(  בחברה

 לה ופש"ר. מי גם לענפי אבט מי ביטוח לאודלמו בעדו שו יו  ילרג

פירוק החברה  כ בעת תביעה לדמי אבטלה או לז פחה  כקרוב מש יש להצהיר על המעמד    )פש"ר( ויות בעת 
 . הואת יחסי העבוד   )אם יש שליטה עקיפה( מדחן את המעבו טוח הלאומי ופקיד הבי

ווח עליהם  ד ת בחברה שיון לקרובי משפחה ללא מנ רוצוא פתאומי כדי למה לביטוח הללשכת רואי חשבון פנת
יבלו מענקים  )ולא ק י אבטלה בזמן הקורונה  מבעלי שליטה ורק מהסיבה הזאת לא קבלו די פסק דין שלם כלפ

  במישרין או בעקיפין, טה  לא מדובר בבעל שליכשהוסכם כי  ות בחברה(.  א היו להם מנייטה כי ללבעלי של
כבעל שליטה.    102ווח בטופס  דגם אם    ק,סיתקיימים יחסי עובד ומעשמכ  בטלהבוטח לענף אהוא יהיה מ

 . )הסבר בהמשך המאמר( ימקרה הזה המהות קובעת ולא הדיווח הטכנב
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 בגמלאות  רקע כללי
 

,  )ענף נפגעי עבודה  או לנכות  ,)קצבת אזרח ותיק(הביטוח הלאומי כולל סוגי גמלאות שונים הקשורים לגיל  
של   מגבלות  כללית  גיל,ללא  נכות  פרישה  או  גיל  יוםלרבות  (  עד  יום  בפעולות  גמלה    מוגבלות  או  )סיעוד 

 .  לשירותים מיוחדים(
בוועדות לגמלהוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי   )בין  או    אותמאפשרות לנכה לקבל גם פטור ממס 

   .תשלום אגרה(עם רק למס וועדות ב
ונפגעי    גזזת,  כמו קצבה לנכי פוליו)  הקשורות לנכות  לגמלאות נוספותהביטוח הלאומי מיישם גם זכויות  

 . (כמו הטבות לפגועי רגליים בגמלת ניידותהקשורים לנכות )ומבצע הסכמים שונים   (פעולות איבה
 
לזכות בהטבות נוספות כמו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות )להלן: דמי    לגמלה יכולהזכאות  ה

עמידה בתנאים מסוימים    או חלקי, או הטבות נלוות כמו תשלום מופחת של ארנונה.  ביטוח( באופן מלא
 מזכה את הנכה בתו נכה או בזכויות במשרד הרישוי. 

 
שיבוב   תביעות  קיזוזים,  גם  לבדוק  מזיק(  יש  או  )כשיש  עבודה  כושר  אובדן  מקצבאות  והשפעות הדדיות 

 פנסיה.
 

הלאומי יש כללים שונים לפי החוק והפסיקה. בין היתר חוג מבוטחים  חשוב להזכיר, שלכל גמלה בביטוח  
 .  מבחני הכנסותו גמלה, תנאי זכאותכל מיוחד ל

 
יש גם הבדלים בעיסוקים ובהכנסות בין מס הכנסה לביטוח הלאומי. למשל, פנסיה היא יגיעה אישית לצורכי  

קבלי פנסיית נכות  או פנסיה מוקדמת  )חשוב למשל למ  מס ואינה הכנסה ממשכורת לצורכי הביטוח הלאומי
. ודוגמה נוספת: הגדרת עצמאי לצורכי מס יכולה להיות שונה מההגדרה  לעניין זכאות לקצבת נכות כללית(

 לעניין הביטוח הלאומי לעצמאי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי. 
 
 

 סוגיות במיצוי זכויות מירבי במוסד לביטוח לאומי
 

מועד  בין היתר גם להמגיעות לו, עליו לעמוד בהוראות שונות הקשורות    הזכויות כדי שמבוטח יקבל את כל  
 הגשת תביעה, לבחירה בין גמלאות ולתשלום דמי ביטוח במועד לפי המעמד הנכון. 

 
לעיתים, יש חשיבות רבה להגשת תביעה.    ככלל, קיימת חובת הגשת תביעה לגמלה.   - חובת הגשת תביעה  

אישור הכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה: למקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה, למצב של  לדוגמה: חשוב לקבל  
   החמרה בנכות הזו, לקבלת טיפול רפואי מתאים ולזכאות לשיקום.

 
תביעה בהגשת  תוך    -  התיישנות  לאומי  לביטוח  למוסד  להגיש  יש  גמלה  לתוספת  או  לגמלה    12תביעה 

העילה.   מיום  או  אירוע,  קרות  מיום  גככחודשים  תשולם  לא  באיחור,  תביעה  שהוגשה  כסףמלול  בעד    ת 
 .  , אלא במקרים מיוחדיםחודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה 12תקופה רטרואקטיבית שעולה על 

 להשלמת פרטים נקבעו הוראות משלימות.  
 

במקרים מסוימים ניתן לתבוע תביעה רטרואקטיבית תוך פחות מהאמור לעיל, לדוגמה: הבטחת הכנסה  
 חודשים באיחור )כגון: מענק לידה(.   18תביעה למענק ניתן להגיש עד   וח תאונות אישיות.וביט

ותיק , בעקבות תיקון בחוק הביטוח הלאומי, משולמת קצבת  2012החל מפברואר   רטרואקטיבית    אזרח 
מסוימים   של    עדבתנאים  )  48תקופה  התקופה  חודשים  מתוך  שנה  עד  אפשרות  מבחן  עם  שמחייב  בגיל 

 . הכנסות(
 

את תביעתה של פגית כץ לתשלום גמלת אזרח ותיק     18/2/2021( דחה ביום  61441-11-19  ביה"ד האזורי )ב"ל 
החודשים שהמוסד לביטוח לאומי שילם, כי היא תבעה את הגמלה    12-אחורנית לשנתיים נוספות מעבר ל

, אך בשל האיחור בהגשת התביעה היא קיבלה את הקצבה  62באיחור רב. בפועל הייתה זכאית לקצבה מגיל  
 חודשים אחורנית בלבד.  12ק לתקופה של  ר

חוק הביטוח הלאומי קבע קריטריונים לתשלום גמלאות כאשר קיימת זכאות ליותר מגמלה   -כפל גמלאות 
 להלן דוגמאות: אחת עקב מאורע אחד, או עקב פרק זמן אחד. 
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מי שזכאי בו זמנית לשתי גמלאות על פי חוק הביטוח הלאומי )לדוגמה: קצבת שאירים וקצבת תלויים, או  
 ב לבחור באחת מהן, על פי שיקוליו.  קצבת שאירים וקצבת נכות כללית(, חיי

מי שעקב אותו מאורע זכאי לגמלת שאירים וזכאי גם לגמלה אחרת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, יבחר  
 באחת משתי הגמלאות, על פי שיקוליו.  

ימים להיוון קצבת הנכות  מעבודה לצמיתות, זכאי במקרים מסו ולקצבת נכות    מי שזכאי לקצבת אזרח ותיק
ה במזומן(.)קבלת  בתנאים מסו זכאו  סכום  ותיק מאפשרת,  אזרח  חצי מקת לקצבת  גם  לקבל  צבת ימים, 

בחור  או ל  בת תלויים ועוד מחצית מקצבת אזרח ותיק ימים, לבחור בקצשאירים, ומאפשרת, בתנאים מסו
 התלויים. ועוד מחצית מקצבת  בקצבת אזרח ותיק

 ים על הזכאות ועל סכום הגמלה. בעת בחירת גמלה יש לבחון את כל הקריטריונים שמשפיע
 

פיגור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי    -  פיגור בתשלום דמי ביטוח שולל זכויות
 עלול לשלול גמלה במלואה או בחלקה למבוטח החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו.  

 
לם מענק למי שהיה בן זוגו  נפטר אדם שהשתלמה לו קצבה המפורטת בחוק, ישו  -  מענק במקרה פטירה 

 לילדו )על פי ההגדרה בחוק הביטוח הלאומי(.  -בשעת מותו או באם אין בן זוג 
 

הכנסה   מהביטוח  מבוטחים    -השלמת  הגמלאות  את  גם  שכוללת  תקרה,  )עד  מאוד  נמוכה  הכנסה  בעלי 
 הלאומי(, או ללא הכנסה, זכאים לקבל השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה, בהתאם לחוק הבטחת הכנסה.  

 
חוק הביטוח הלאומי מקנה לביטוח הלאומי זכות לתבוע מצד שלישי שאינו המעסיק    -תביעה מצד שלישי  
ה על  פיצוי  )הניזוק()המזיק(  שנפגע  למבוטח  לשלם  ועתיד  שילם  הלאומי  שהביטוח  פקודת    גמלאות  )לפי 

דרכים( תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי  או  חדש,  נוסח  בנעלי  הנזיקין,  נכנס  הלאומי  הביטוח  כלומר,   .
 הניזוק ותובע את המזיק )זכות שיבוב לפי הפסיקה(. 

לניזוק את סכומי הגמלאות ששולמו או שעתידים להשתלם )ניכוי  המזיק מנכה מסכומי הפיצויים המגיעים 
הלאומי הביטוח  ידי  על  כולל  רעיוני(  הלאומי  ,  הביטוח  לבין  המדינה(  )כולל  המבטחים  בין  התחשבנות 

 . בתאונות דרכים

 
 ללא מגבלת גיל לביטוח נפגעי עבודה,   זכאים

 
, שנפגעו תוך כדי ועקב העבודה, או  )שכלולים לפי החוק(  ביטוח למקרה פגיעה בעבודה נועד לסייע לעובדים

שחלו במחלה מקצועית )על פי רשימת מחלות המקצוע שנקבעה בתקנות(, או שנפגעו תוך כדי ועקב התנדבות  
כהתנדבות מוכרת )כמו פרמדיקים מתנדבים במד"א( וגם מי שנפגע תוך כדי הצלת    בביטוח הלאומישהוכרה  

 מישהו אחר, גם הוא מבוטח כנפגע בעבודה )ביטוח מתנדבים(.
 

. הזכאות ניתנת רק למי שמוגדר כעובד על פי  לתביעה של פגיעה בעבודה או מחלת מקצוע אין מגבלת גיל
לחוק הביטוח הלאומי, על כל הסייגים שבחוק )למשל, חובת    1החוק או כעובד עצמאי לפי ההגדרה שבסעיף  

)ובמקרים   לעצמאי  שומה  חסימת  וכמובן,  פיגור  ללא  הביטוח  דמי  תשלום  וחובת  עצמאי  כעובד  רישום 
 מסוימים גם לבעל שליטה( ששילם מקדמות דמי ביטוח לפי בסיס הכנסה נמוך מדי. 

 
בודה, כולל גם בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה בהתאם  הכוונה בזמן העבודה ובמקום הע – תוך כדי העבודה 

לתנאים מוגבלים שנקבעו בחוק, ולמעט במקרים של סטיות מהדרך )לפי החוק(. בהתאם להלכות של בית  
הדין לעבודה גם פעולות נלוות לעבודה כלולות בכיסוי של ענף נפגעי עבודה כמו פעולות ספורט, השתלמויות  

 הדין הארצי לעבודה. ואירועים, בתנאים שקבע בית 

 בשל סיכוני העבודה.  – עקב העבודה
 

אולם, לא כל תאונה בדרך    .תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה וכן בדרך לעבודה ובחזרה  -תאונת עבודה  
בחוק. התאונה הייתה אירוע פתאומי בלתי צפוי    ים מפורטלעבודה ובחזרה היא תאונה בעבודה והתנאים  
 . )כולל הדבקה בקורונה( שניתן לאיתור במישור הזמן והמקום וגרם לנזק
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 מחלה לפי רשימת מחלות המפורטת בתקנות שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו.   -מחלת מקצוע 

)פגיעות זעירות ח  -"מקרוטראומה"   וזרות ונשנות או  הצטברות של אירועים תאונתיים בתדירות גבוהה 
תנועות באותו אזור בגוף(, שכל אחד בפני עצמו משפיע באופן מזערי, אך במצטבר גרמו לנכות. יש לקבוע  

 את התשתית העובדתית וקשר סיבתי לעבודה. 
 

   דמי פגיעה
  

ההכנסה   הפסד  על  כפיצוי  בעבודה,  הפגיעה  בשל  לעבוד  כושרו  את  שאיבד  לנפגע  המשולמת  יומית  גמלה 
ניתן לקבל דמי פגיעה חלקיים למי שחזר לעבוד באופן    בה אינו מסוגל לעבוד ולא עסק בכל עבודה.לתקופה ש

 חלקי.  
 למי שנפגע כמתנדב יש גמלת מינימום. 

יום על סמך תעודות אי כושר לנפגע בעבודה שנתן רופא    91דמי הפגיעה משולמים לתקופה שלא תעלה על  
 קופת חולים. 

הבסיס לגמלה נקבע בהתאם להכנסות הנפגע ברבע השנה שקדם לפגיעה עד לסכום מירבי הקבוע בחוק )שכר  
עד לסכום המירבי(. החישוב נעשה    ברבעון שקדם לפגיעה ו/או הכנסה של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה,

 מממוצע השכר ה"רבע שנתי" כאמור.              75%לפי בסיס של  

נפגע שחישוב הבסיס לתשלום הגמלה אינו משקף נאמנה את שכרו ברבע השנה כמפורט לעיל זכאי למנגנוני  
 חישוב מיוחדים לתיקון המעוות.  

יום. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי  ש"ח ל   1,141.13  הם    2022ת  דמי פגיעה מירביים בשנ
לצמיתות יש הנחה בתשלום דמי הביטוח    100%ודמי ביטוח בריאות )לנכה עבודה המקבל קצבה בשיעור  

 הלאומי על הכנסות אחרות שיש לו(. 
 

       דמי פגיעה ליום הם: 
 x 75% (1)שכר רבע שנתי 

90 
 
 שכר ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכום המירבי.   (1)

 
 
 

 מידע כללי בנושא פגיעה בעבודה 
 
העובד יהיה מבוטח לענף    –ככל שמעסיק אינו מדווח על עובדו לביטוח הלאומי, והעובד נפגע בעבודה   •

פגיעה בעבודה והמעסיק חשוף לתביעה של כל דמי הביטוח מגולמים ועם קנסות, וגם חשוף לתביעה של  
 לחוק הביטוח הלאומי.   369לעובד, לפי הכללים שבסעיף  וישלם  שילם   הביטוח הלאומיון הגמלה שהיו 

 שכר יום הפגיעה משולם לעובד שנפגע בעבודה על ידי המעסיק.   •
אינו משלם דמי פגיעה בעבור היומיים    הביטוח הלאומי  –ימים    12-כאשר תקופת אי הכושר פחותה מ •

 הראשונים.
שילם לעובד.    הביטוח הלאומיימים ראשונים ש  12את דמי הפגיעה בעד    לביטוח הלאומיהמעסיק מחזיר   •

 המעסיק אינו רשאי לקזז סכום זה מהמשכורת של העובד או מימי המחלה שנצברו לזכות העובד. 
 מחלה של העובד. דמי הפגיעה משולמים ללא קשר לצבירת ימי  •
 

 דמי תאונה 
 

כאשר תאונה אינה מוכרת כתאונה בעבודה, הביטוח הלאומי בוחן זכאות לדמי תאונה )כל עוד הנפגע הגיש  
 ימים ממועד התאונה, למעט חריגים(.   90את התביעה במועד החוקי, שהוא עד  

 
מבוטח שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא  לדמי תאונה זכאי  

 . ראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה בעבודה כלשהיביש
ימים רצופים החל ביום שלאחר יום התאונה, ובלבד    90תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על  הדמי  

 . ימים  90- שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ
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,  או תשלומים שונים חלף הכנסותיו כמפורט בחוק  חוזה עבודהאו    מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק 
זכאי לגמלה לפי פרק זה לגבי התקופה שבה   אינובעד תקופת אי כושר לעבודה או לתפקוד מטעמי בריאות, 

. זו הסיבה שבתביעה לדמי תאונה מבוטח מתבקש לרשום את מספר ימי המחלה  הוא זכאי לתשלום כאמור
בדרך כלל  כי בעל שליטה ם לב לזכאות לימי מחלה של בעל שליטה, שעומדים לזכותו אצל המעסיק )יש לשי

 את ימי המחלה שהוא תובע באופן שוטף(. מהצבירה אינו מפחית 
 

בבדיקה רפואית    םומותניאו הכנסתו כעובד עצמאי  משכרו של המבוטח    75%עד  להגיע    יםעשוי דמי תאונה  
 ימים מהתאונה.    90תקופת  כנדרש בחוק הביטוח הלאומי ובהגשת התביעה בדרך כלל בתוך

 
 ומענק נכות מעבודה קצבאות נכות מעבודה

 
קצבת נכות מעבודה משולמת מתום תקופת דמי הפגיעה, על פי שיעור הנכות שנותרה עקב הפגיעה בעבודה,  

שנקבעו   זמנית(.    9%למי  )כקצבה  רפואית  ועדה  ידי  על  לפחות  בוועדה  נכות  שנבחנים  הליקויים  כלומר, 
נה כלשהי,  )מחלת מקצוע אינה קשורה לתאו   הרפואית הם כתוצאה מהפגיעה בעבודה או מחלת המקצוע

 . כמו ירידה בשמיעה(
 

  19% - ל 9%נפגע שדרגת נכותו בין    נכות לפחות על ידי ועדה רפואית. 20%קצבה קבועה ניתנת למי שנקבעו  
 קצבאות.    43לצמיתות מקבל מענק חד פעמי בגובה 

 
 

של   נכות  שיעור  נקבע  למבוטח  הנכות מעבודה.   50%לדוגמה:  נכותו לקצבת  רפואית שבדקה את    בוועדה 
 ש"ח ברבעון. חישוב קצבת הנכות מעבודה ליום:  30,000הכנסתו לצורך החישוב היא: 

 

125  =50% x 75% x 
30,000 

 ש"ח  3,750 -וחישוב לחודש 
90 

 
 החודשים האחרונים.  12-לפי ממוצע ההכנסה ב  האפשר לחשב את הבסיס לקצב , למשל,בעבודה עונתית

 
משולמת עד תום תקופת הנכות הזמנית,    הביטוח הלאומיקצבת הנכות הזמנית מעבודה שמקבל מבוטח מ

)הקצבה    ומעלה, משולמת קצבה עד מות המבוטח  20%וועדה רפואית. בנכות קבועה בשיעור    על פי החלטת
 . בתנאים מסוימים אפשר להוון את קצבת הנכות. היא כפל עם קצבת אזרח ותיק(

לצורך בחינת זכאות לקצבת נכות מעבודה )או מענק( אין מבחני הכנסות. אולם, מי שתובע הגדלת שיעורי  
(, למשל, מצהיר על ירידה קבועה בהכנסותיו שלא לזמן  15רידה קבועה בהכנסות )תקנה יבשל נכות רפואית 

 מוגבל. 
 הקצבה והמענק פטורים ממס.

 
   קצבת תלויים

 
נפטרו כתוצאה מפגיעה   זוגם  )כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי(, שבני  קצבה שמקבלים אלמן או אלמנה 

וצאה מפעולת התנדבות מוכרת לפי החוק בהתאם  בעבודה או למי שהיו תלויים בנפטר לפרנסתם, או כת 
להרכב המשפחה. גובה הקצבה תלוי במספר האנשים שהיו תלויים בפרנסתו של המבוטח ומהווה שיעור  
ילדים,   ללא  )אלמנה צעירה תקבל מענק, בתנאים מסוימים. לאלמן  לפני קרות הפגיעה  מהכנסות הנפטר 

 הכנסות לגמלת שאירים(. כהגדרתם בחוק, יש מבחן הכנסות בדומה למבחן 
 

ש"ח לחודש. הוא    10,000לדוגמה: מבוטח נהרג בתאונה שהוכרה כתאונה בעבודה. הכנסתו לצורך החישוב:  
.  x  75%  x  10,000  60%=    4,500( ללא ילדים. קצבת התלויים שתקבל האלמנה בחודש:  60הותיר אלמנה )בת  

 הקצבה פטורה ממס. 
 

ם ידועים בציבור ואינם נשואים, למעט  חשוב לזכור, שהאלמנה והאלמן יקבלו את הקצבה כל עוד הם אינ
 שנים מאפשר לעיתים לחזור ולקבל קצבה(.  10שינוי מעמד עד  יקבלו מענק חד פעמי.  חריגים, כמפורט בחוק ) 
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 פגיעה בעבודה בעת אירוע שמארגן המעסיק לעובדים 

ו מטעמו.  תאונת עבודה, היא תאונה המתרחשת תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של העובד ואצל מעבידו א
 הסעיף הוחל גם על תאונות המתרחשות במסגרת פעילות נלווית לעבודה, לרבות אירועי ספורט ונופש. 

 
כאשר מעסיק מארגן לעובדים אירוע גיבוש, השתלמות, ספורט, או אפילו נופש בחו"ל שאינו מוכר למעסיק  
כהוצאה לצורכי מס ואפילו אירוע בהשתתפות בני זוג )להלן: האירוע(, ייתכן שעובד שנפגע בתאונה במהלך  

   אירוע הנופש )להלן: התאונה( יהיה זכאי להכרה כנפגע בעבודה בביטוח הלאומי.
 

חשובה מאד למעסיק ולעובד,    -כפגיעה בעבודה    -חשוב להדגיש כי הכרה בפגיעה בזמן פעילות נלווית לעבודה  
ואינה קשורה לחובת המעסיק לזקוף הטבה לעובדים בעד אותה הפעילות, ככל שיש חובה כזאת באותה  

 הפעילות. 
 

אונתי שנגרם במסגרת פעילות נלווית  על פי הלכות בית הדין הארצי, לצורך הכרה בפגיעה בעבודה באירוע ת
 לעבודה )האירוע( צריך שיתקיימו שני תנאים מצטברים:

 
העניין שיש למעסיק בקיומו של האירוע, החשיבות שהמעסיק מייחס לאירוע ותרומתו של האירוע לחיי   .1

מון  העבודה במפעל. הביטוח הלאומי בוחן את מעורבות המעסיק בייזום האירוע, באחריות לאירוע, במי 
 האירוע, בארגון האירוע וכדומה )להלן: האירוע המוכר(.

 
רקע   .2 על  האירוע,  לבין  בתאונה,  העובד  נפגע  שבמהלכה  הפעילות  שבין  הזיקה,  או  הקשר,  בחינת 

הפעילויות שהוצעו לעובדים במסגרת האירוע המוכר. הפעילות יכולה להיות קבוצתית, אינדיבידואלית,  
 ינטגראלי מתוכנית הפעילויות של האירוע המוכר. או משפחתית, כל עוד היא חלק א

 
גם אם התנאי הראשון מתקיים, אך העובד פורש מן הכלל "ועושה תכנית לעצמו", או כאשר ניתק הקשר, 
או נותקה הזיקה, בין הפעילות שבה היה העובד מעורב בעת התאונה לבין האירוע המוכר, הפגיעה אינה  

 מוכרת כתאונה בעבודה. 
 

את ערעורו של אברהם מרעי שביקש    2019באפריל    29( דחה ביום  121-09-18ארצי לעבודה )עב"ל  בית הדין ה
 להכיר בפגיעה שאירעה לו תוך כדי טיול טרקטורונים במהלך נופש משרדי בחו"ל, כפגיעה בעבודה. 

 
כי  נלווית  פעילות  של  לקיומה  הנדרש  הראשון  בתנאי  עמד  שהמבוטח  חולק  שאין  קבע  הארצי  הדין    בית 

המעסיק בחר לממן באופן מלא את פעילויות העובדים במהלך לוח הזמנים שנקבע מראש, ואף תכנן את  
עם זאת קבע בית הדין כי בחינת הנופש כולו כפעילות נלווית לעבודה, אין מרבית סדר היום של העובדים.  

 משמעה כי כל תאונה שאירעה במהלכו תיחשב כתאונת עבודה.
 

לתשלום   ( את תביעתו של בשארה ח'ורי58295-02-20ית הדין הארצי לעבודה )עב"ל קיבל ב  28.2.2021ביום 
  דמי פגיעה, בפגיעה שאירעה במהלך נופש שארגן המעסיק.

בית הדין הארצי קבע כי הנופש והמסיבה מהווים פעילות נלווית לעבודה, והפגיעה במהלך המסיבה מהווה  
   פגיעה בעבודה.

 
 

 31.12.2021עד  והורות בעקבות הוראות השעהגמלאות דמי לידה 
 

למי שאינה זכאית לגמלה    30.6.2021עד יום    לחוק הביטוח הלאומי נקבעו כללים בהוראת שעה   223בתיקון  
צברה   ולמי שלא  בעת הפסקת העבודה(,  בהיריון  הייתה  )ליולדת למשל שלא  קובע  יום  לה  כך שאין  בשל 

 תקופת אכשרה מלאה.
 

:  31.12.2021הוארכו הכללים בשינויים מסוימים בהוראת שעה עד יום  לחוק הביטוח הלאומי    225בתיקון  
 ( לחוק. 2)ב()54ב לחוק ובתיקון לסעיף 49בסעיף 

 
היום שבו הפסיקה מבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה שלגביה מוגשת התביעה  יום קובע:  

 לדמי הלידה. 
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 הבהרות מהביטוח הלאומי 
 
את יום הלידה יחליף יום קבלת הילד    –כאשר ההורה אינו הורה ביולוגי )אימוץ, פונדקאות ואומנה(   •

 לחזקתו.  
 אין שינוי בחוק לאב שמתחלף עם האם בחופשת הלידה.  •
 

 2021לעובדת שכירה עד סוף יוני  והורות דמי לידה
 

והייתה זכאית    30.6.2021ועד    1.8.2020וילדה מיום    מבוטחת שאין לה יום קובע   -   מבוטחת ללא יום קובע
 לדמי אבטלה עד יום הלידה, זכאית לדמי לידה מיום הלידה.

, אם מתקיימים בה התנאים  לאחרונההוא היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד    223היום הקובע לפי תיקון  
 שבסעיף:  

 ועד תום התקופה הקובעת.  1.8.2020היא ילדה בתקופה מיום  .1
 . 223לדמי לידה משום שאין לה יום קובע לפי החוק טרום תיקון היא אינה זכאית  .2
 היא הייתה זכאית לדמי אבטלה בתכוף לפני יום הלידה.  .3

 
תיקון    -תשלום חלף דמי אבטלה    -  מבוטחת שיש לה יום קובע שלא צברה תקופת אכשרה מלאה או חלקית

, והייתה  30.6.2021ועד יום    1.3.2020לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי מבוטחת שילדה בתקופה מיום    223
תום   שעד  בתקופה  זכאית  תהיה  הלידה,  יום  לפני  בתכוף  אבטלה  לדמי  הלידה,    15זכאית  מיום  שבועות 

לתשלום בשיעור השווה לדמי האבטלה שהיו משולמים לה אילולא ילדה )אלא אם היא מקבלת בתקופה  
 הזאת דמי לידה(.   

 
וקיבלה    30.6.2021ועד    1.3.2020הלאומי, אישה שילדה במהלך התקופה מיום  על פי הפרסום באתר הביטוח  

דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת  
 אכשרה חלקית, תקבל תשלום באופן הבא: 

 שבועות לאחר הלידה.  15תקבל תשלום מיוחד עבור  –מי שלא צברה תקופת אכשרה  .1

שבועות    7שבועות ותשלום מיוחד עבור    8תקבל דמי לידה עבור    –מי שצברה תקופת אכשרה חלקית   .2
 לאחר הלידה. 

 סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא הייתה יולדת.

 
 ב לחוק( 49)סעיף  31.12.2021עד  30.6.2021לעובדת שכירה והורות דמי לידה 

 
   30.6.2021והייתה זכאית לדמי אבטלה ביום    31.12.2021עד    1.7.2021מבוטחת שאין לה יום קובע, ילדה בין  

או קודם לכן, בזמן שהייתה בהיריון שהסתיים בלידה שלגביה מוגשת התביעה לדמי הלידה, תהיה זכאית  
 לדמי לידה לפי התנאים כדלקמן:

 ון שבו שולמו לה דמי אבטלה יהיה היום הקובע.היום האחר •
לעבוד   • הפסיקה  שבו  היום  את  יראו  הלידה,  דמי  לחישוב  המבוטחת  של  הרגיל  השכר  חישוב  לעניין 

 לאחרונה, כיום הקובע )השכר בחודשי העבודה שקדמו למועד הפסקת העבודה(. 
הפסקת קבלת דמי האבטלה )במקום  מספר ימי חופשת הלידה כפוף לחודשי האכשרה שנצברו לפני יום   •

לפני יום הפסקת העבודה שקיים בחוק המקורי(, כאשר חודש שבו המבוטחת קיבלה דמי אבטלה נכלל  
 בתקופת האכשרה: 

( שלפני יום הפסקת קבלת  22חודשים מתוך    15החודשים )או    14חודשים מתוך    10אישה שצברה   .1
 . שבועות 15תקבל דמי לידה לתקופה של  –דמי האבטלה 

תקבל דמי    –החודשים שלפני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה    14חודשים מתוך    6אישה שצברה   .2
 שבועות.  8לידה לתקופה של 

        
על פי הכללים הרגילים של השלמת שכר שאינו משקף את השכר הרגיל של היולדת, מעסיק שצמצם משרה  

משבר הקורונה, הביטוח הלאומי מתחשב בכך  של עובדת בהיריון או הקטין שכר של עובדת בהיריון בשל  
 ומחשב את דמי הלידה בהתאם לשכר הרגיל, כדי שדמי הלידה לא ייפגעו. 
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סעיף  ]  2021ימי זכאות נוספים לדמי הלידה לנשים שילדו בחודשים יולי עד דצמבר    18ענק בסכום של  מ
 [ ב)ג( לחוק הביטוח הלאומי49
 

את השעה במשבר הקורונה וילדה במחצית השנייה של שנת  אישה מובטלת שזכאית לדמי לידה בשל הור
ימי זכאות נוספים לדמי הלידה. הביטוח הלאומי פרסם שהמענק    18, מקבלת גם מענק בסכום של  2021

ישולם לאחר אישור דמי הלידה באופן אוטומטי לחשבון הבנק עד שבועיים מיום הלידה, ואין צורך להגיש  
 קיבלו את המענק עד סוף חודש אוגוסט(. 2021לי, אוגוסט תביעה )נשים שילדו בחודשים יו

 
בחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת    6המענק משולם לפי תיקון עקיף לתיקון מספר  

ב לחוק  49לחוק הביטוח הלאומי. לסעיף    225ונוסף לתיקון מספר    5.8.2021שעה( שפורסם ברשומות ביום  
 ו: נוסף סעיף קטן )ג( לפי

 
ב לחוק הביטוח הלאומי תהיה זכאית לתשלום נוסף על דמי הלידה  49מבוטחת הזכאית לדמי לידה לפי סעיף  

 ימים.  18בסכום השווה לדמי הלידה ששולמו לה בעד  
 התשלום הנוסף כאמור לא ייחשב הכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין כל דין אחר.

 
 2021לחוק( בכל שנת  54עצמאית )לפי סעיף עובדת דמי לידה והורות ל

 
מינואר   בתקופה  שילדה  עצמאית  סוף    2021יולדת  הלידה    2021  דצמברועד  לדמי  זכאותה  לפי  תחושב 

, או  )הביטוח הלאומי פרסם שהחישוב ייעשה על פי הבסיס למקדמות(  רבע השנה שקדם ללידה ההכנסה ב
 , כגבוה שביניהם.2019ביל בשנת , או ברבע השנה המק2020ברבע השנה המקביל בשנת 

 
 

 ללא הוראות השעה של משבר הקורונה  הבסיס החוקי –  דמי לידה והורות

על אובדן הכנסות    ת המבוטח או את המבוטחתכדי לפצות א  היא גמלה מחליפת הכנסה המשולמתדמי לידה  
)לרבות באימוץ,    םבמשלח יד  יםעוסק  םאינ  מבוטח או המבוטחתשבה ה  או ההורות  בתקופת חופשת הלידה

   .באומנה ובפונדקאות(

 הבהרות מאת הביטוח הלאומי לחוק המקורי לפני הוראות השעה ה

הפסקת עבודה בהיריון שהסתיים    –דמי לידה הוא קיומו של היום הקובע    לתשלוםהתנאי הראשון והבסיסי  
 .  בלידה

להלן הבהרות שהתקבלו מתחום אימהות בביטוח הלאומי לעניין היום הקובע ולעניין השלמת שכר לעובדת  
 לחוק הביטוח הלאומי(: 225ותיקון  223שכירה שהכנסתה נפגעה בשל משבר הקורונה )לפני תיקון 

איש .1 לידה.  ככלל,  לדמי  זכאית  אינה  להיריון,  שנכנסה  לפני  לעבוד  שהפסיקה  דעת  ה  חוות  לפי 
בביטוח הלאומי, בכדי לא להיכנס לשאלות הקשורות לתחילת ההיריון, נעשית ספירה של עד   משפטית

ייקבע שיש    -   חודשים מיום הפסקת העבודה ליום הלידה  10חודשים )מיום ליום(, וככל שלא חלפו    10
 יום קובע. 

 יש לה יום קובע.   - 14.1.2021עד  ילדהו 15.3.2020כלומר, מי שהפסיקה לעבוד, למשל, ביום 
יום קובע והיא מאבדת את זכאותה    עובדתחודשים, אין ל  10בהפסקת עבודה בתקופה רצופה שעולה על   .2

 . לדמי הלידה
 

עונה   .3 ובהמשך החל"ת, אינה  להיריון בחודשיים הראשונים של החל"ת,  להגדרת היום הקובע  כניסה 
 בחוק. 

 
שאף   .4 כיוון  זאת,  הלידה.  חופשת  בתקופת  אבטלה  לדמי  הזכאות  את  גם  החוק  לפי  מאבדת  העובדת 

מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדת שנמצאת בתקופת חופשת הלידה )חל"ד( לפי חוק עבודת נשים, ולכן  
 . לחוק הביטוח הלאומי 163היא אינה מוגדרת כמובטלת לפי ההגדרה בסעיף 

 
 תקנות האימהות לעניין השלמות שכר חלות על מי שנפגעה הכנסתה בשל הקורונה.  .5

 
  מי שמקבלת דמי אבטלה וחזרה לעבוד לפני הלידה, אפילו לזמן קצר, יש לה יום קובע. דמי האבטלה  .6

אכשרה.  שקיבלה לתקופת  לחל"ת   נחשבים  שקדמה  התקופה  לפי  יחושבו  הלידה  דמי  כזה  במקרה 
 . תקנות ההשלמה יחולו עליה  דמי הלידה או גמלה לשמירת היריון,ישוב לעניין ח .הקורונה
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כאשר יש קרבה משפחתית או אם קיום יחסי העבודה מוטל בספק, בודקים במוסד לביטוח לאומי את   .7

 תקופת העבודה הקצרה בקפדנות יתר. 
 

מסויימת  לתקופה    2020הוצאה לחל"ת החל ממרץ  שלעובדת שנמצאת בחודשים ראשונים של היריון,   .8
על דמי הלידה של העובדת יחילו את   - ופוטרה ולא עובדת עד הלידה  לעבוד וקיבלה דמי אבטלה, חזרה

 כללי ההשלמה. 
 

גמלאות מחליפות שכר כמו דמי לידה, דמי פגיעה וגמלה לשמירת היריון, כן נותנות יום קובע, במקרים   .9
 מסויימים, כפוף לפסיקה.  

היום האחרון של תשלום דמי הלידה    -מהלך חופשת לידה בתשלום  ב להלן דוגמה: אישה החלה היריון
דמי    יהיה היום הקובע ללידה הבאה. היא תקבל דמי לידה גם אם לא תחזור לעבוד עד הלידה הבאה. 

  הלידה בלידה הנוכחית יחושבו על בסיס דמי הלידה הקודמים.
מתחשבים בה    -בגלל הקורונה    יש יום קובע חדש, אולם, אם המשכורת שלה נפגעה  -אם חזרה לעבוד  

לא מקטינים את הבסיס לדמי הלידה לפי    -לפי כללי השלמת השכר באימהות. אם קיבלה דמי אבטלה  
 דמי האבטלה. 

 

 החוק הרגיל, ללא הוראות השעה  – מושגי יסוד בגמלאות דמי לידה והורות

עבודתה בהיותה בהיריון, כשמתקיימים  היום הקובע הוא היום שבו הפסיקה העובדת את    -  היום הקובע
 בתקופת הקורונה נקבעו הוראות שעה שפורטו לעיל.  התנאים שבגינם היא זכאית לדמי לידה.

תקופת האכשרה מבוססת על   ,לחוק הביטוח הלאומי 50סעיף לפי  - תקופת האכשרה לזכאות לדמי הלידה
)נקבעו הוראות משלימות   או כעובדת עצמאית)כולל מעמד של עובד חייב בעד עצמו( חודשי עבודה כשכירה 

 . לפי הפסיקה(

)ב( לחוק הביטוח הלאומי מוסיף תקופות שקדמו ליום הקובע כתקופות אכשרה שבעדן שולמו דמי  50סעיף 
מי אבטלה, דמי הסתגלות מיוחדים, דמי תאונה, גמלה לשמירת  ביטוח, כדלקמן: דמי פגיעה, דמי לידה, ד

 , תגמולי מילואים, חודשיים ראשונים בחופשה ללא תשלום ועוד.100%היריון, קצבת נכות מעבודה בדרגת 

  3.7.2019בית הדין האזורי לעבודה דחה ביום    -פסק דין בעניין השלמת תקופת אכשרה לעובדת עצמאית  
 . ( לתשלום דמי לידה בגין הכנסותיה כעצמאית8766-12-17מואל אלקיים )ב"ל את תביעתה של כרמית ש

  בית הדין, לא ניתן להתחשב בתקופת דמי אבטלה לצבירת תקופת אכשרה, לעניין דמי לידה לעצמאית. דעת  ל
כשכירה עבודה  למצוא  הניסיון  לבין  אבטלה  דמי  תשלום  בין  קשר  מצטרפת    ,יש  האבטלה  תקופת  ולכן 

 רה לקבלת דמי לידה רק ביחס לדמי הלידה כעובדת שכירה. לתקופת האכש

חודשי האכשרה לדמי לידה מלאים: למשל בלידה בחודש יולי   10המוסד לביטוח לאומי מסר לעניין חישוב 
ועד    2020חישוב תקופת האכשרה יהיה מאוקטובר   –  2020, כשהעובדת החלה לעבוד בחודש אוקטובר 2021
 דשי עבודה כשכירה. יום עבודה בחודש נספר כחודש כיסוי.חו  10יש   –כולל  2021יולי 

חודשים    10של    (מי שצברה תקופת עבודה )או תקופות משלימות  –לידה רגילה  ב  -  תקופת דמי לידה בתשלום
 שבועות.   15תקבל גמלה מלאה של    –(  ודשיםח  22מתוך    ודשיםח  15חודשים שלפני היום הקובע )או    14מתוך  

 . שבועות 8זכאית לגמלה חלקית של   –חודשים שלפני היום הקובע  14חודשים כנ"ל מתוך  6מי שצברה רק 

מי שילדה תאומים או יותר בלידה אחת,    –שבועות    15-תקופות ארוכות יותר מ זכאות לדמי לידה בתשלום ל 
   תקבל בתנאים שנקבעו תשלום לתקופה ארוכה יותר.או שהיא או התינוק אושפזו בזמן חופשת הלידה, 

  ולמה תקופה בעדה שהביטוח הלאומי,  לפי חוק    -  שמירת היריון כתקופת אכשרה לדמי הלידה באותו היריון
 . ריון תובא במניין חודשי הכיסוי לדמי לידה בתנאי שקדמה ליום הקובעיגמלה לשמירת ה 

משלים תקופות אכשרה בשל שמירת היריון אף שלא קדמו    ואבעקבות פסיקה, ההביטוח הלאומי מסר כי  
, ההשלמה נעשית רק כעובדת שכירה,  בו זמנית  מי שהיא עובדת שכירה וגם עובדת עצמאיתל  ליום הקובע.

  זאת מכיוון שהחוק קובע זאת באופן מפורש.

הרגיל  העבודה  שכר  בסעיף    -  חישוב  הרגיל  העבודה  שכר  חישוב  לעניין  השנה  תקנות    לחוק   54רבע  לפי 
 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.   1-, הוא רבע השנה שקדם ל1954-הביטוח הלאומי )אימהות(, תשי"ד

mailto:ornazachcpa@gmail.com


                                                                                                                רואת חשבון גלרט,-אורנה צח

ornazachcpa@gmail.com 
www.ornazach.co.il 
  כל הזכויות שמורות 

 ©2098 סימוכין: 
 10.3.2022 תאריך:

 
 

- 28  - 

 

המוסד לביטוח לאומי קבע בהוראות שלו שחודש הלידה נכלל בבסיס    -   הכללת חודש הלידה בבסיס הגמלה
בחן את הסוגייה כמה פעמים  החישוב של דמי הלידה רק כשהוא חודש מלא )הלידה בסוף החודש(. בית הדין  

ותמך בהחלטת הביטוח הלאומי שלא לכלול את חודש הלידה בבסיס החישוב כשהוא חודש חלקי. פסק דין  
 (.37712-11-13) 29.9.2016( ופסק דין ביליצר חוה מיום  36767-09-14)ב"ל  11.4.2016מלכה מיכאל מיום 

 
שכירה לעובדת  לידה  לדמי  הבסיס  מספר    -   חישוב  קובע    183תיקון  הלאומי  הביטוח  לידה  לחוק  לגבי 

כי הבסיס לדמי הלידה של עובדת שכירה יהיה הסכום המתקבל מחלוקת  ואילך,    1.3.2017שאירעה מיום  
,  180- , או בששת החודשים שקדמו ליום הקובע ב90-הכנסת המבוטחת ברבע השנה שקדם ליום הקובע ב

 .  הגבוהה מבין שתי החלופות . החישוב הוא לפי הכנסה יומית ממוצעתלפי הגבוה

 . 9.2.2017מיום  1456הבהרות נוספות בחוזר הביטוח הלאומי מספר  
 

אינ הקובע  ליום  שקדם  ברבעון  שהכנסתה  שכירה  יכולה    פתמשק   העובדת  שלה,  הרגילה  המשכורת  את 
הוראות  לפי  ו  תקנות להמציא לביטוח הלאומי אישורים ולהגדיל את הבסיס לדמי הלידה, בתנאים שנקבעו ב

 שפרסם המוסד לביטוח לאומי.

חוזר   מתוך  שכר  השלמת  אפשרויות  שתי  מספר    1456להלן  בחוזר  גם  קיים  נוסף  מיום    1453)מידע 
18.5.2016:) 

 השנה שקדם למועד הירידה בשכר. חישוב לפי רבע  .1
לחישוב   .2 הבסיס  חודשי  ששת  במהלך  בעובדת  תלויה  שאינה  מסיבה  מהעבודה  היעדרות  ימי  השלמת 

 הגמלה.  

 הן: חל"ת מאושר, חופשת קיץ, מחלת בן משפחה ועוד.   להשלמת שכר  סיבות נפוצות

געה הכנסתה בשל הקורונה.  כי תקנות האימהות לעניין השלמות שכר חלות על מי שנפמסר  הביטוח הלאומי  
עד הלידה או שמירת    וחזרה לעבוד  דמי אבטלה  קיבלהש  לדוגמה, עובדת בחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה,

תקנות   יחולוו   יחושבו לפי התקופה שקדמה לחל"ת הקורונהאו הגמלה לשמירת היריון  דמי הלידה    ההיריון,
 ההשלמה. 

לידה  לדמי  הזכאות  של  תאריך    -  תאריך  העבודה  להפסקת  הראשון  ביום  מתחיל  הלידה  לדמי  הזכאות 
שלפני יום הלידה המשוער )לפי אישור מהרופא המטפל( למי שזכאית לדמי    ימים  53-היולדת, אך לא קודם ל

 שבועות ויותר.   15לידה של  

את  אלא אם המעסיק מגיש ז  ,תביעה לדמי לידה  חייבת להגישעובדת שכירה    -  קבלת דמי הלידה בפועל
)אם לא קיבלה גמלה באופן אוטומטי,    בעבורה. עובדת עצמאית אמורה לקבל את הגמלה באופן אוטומטי

 הזכאות שלה כפופה לכללי השיהוי(. 

מי שמקבלת גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי ברציפות עד הלידה וילדה בבית חולים בישראל, דמי  
 מעביר את הפרטים על הלידה לביטוח הלאומי. הלידה משולמים לה אוטומטית לאחר שבית החולים 

תביעה   חליף הגשתעצמאית, התשלום האוטומטי שקיבלה כעצמאית אינו מעובדת שהיא גם  עובדת שכירה
 להגיש תביעה.  עליהלגמלה עבור ההכנסות שלה כעובדת שכירה ו 

המעסיק ידי  על  תביעה  בעבו  -   הגשת  לידה  דמי  לתשלום  תביעות  להגיש  רשאים  העובדות  מעסיקים  ר 
באמצעות לשכת השירות. חשוב לציין שרק חלק מלשכות השירות ומבתי התוכנה ערוכים לכך בשלב זה.  

 במגזר הציבורי חלק מהעובדות מקבלות כבר את דמי הלידה בשיטה הזו.  

לעדכן את המוסד לביטוח לאומי כאשר ההכנסה בחודשים שלפני היום הקובע אינה משקפת את    יש לזכור
לצורך    [30/09/2015מיום    (7262-12-12)כמתבקש בפסק דין בעניינה של דר' מיכל ברוורמן  ]ההכנסה הרגילה  

 . מיצוי זכויות מירבי

שכירה לעובדת  לידה  דמי  להפרשי    -  הפרשי  תביעה  מגישה  שכירה  נוסף,  עובדת  שכר  קיבלה  אם  גמלה 
   חודשים מיום תשלום הבונוס(.   12עד    יש להגיש את התביעה להפרשיםלדוגמה בונוסים, לאחר היום הקובע ) 

יש חשיבות גדולה לתביעה להפרשי גמלה כי המידע שמגיע לביטוח הלאומי כולל משכורות עד מועד הגשת  
 , אינם ידועים בשלב זה למוסד לביטוח לאומי. התביעה. שכר נוסף או הפרשי שכר שהתקבלו מאוחר יותר
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נשים עבודת  חוק  לפי  חל"ת  חודשי  ביום    -  השלמת  פלס  טלי  בעניין  דין  בפסק  קבע  הארצי  הדין  בית 

שבועות שבהם    15( כי חודשי חופשת הלידה ללא תשלום, בתקופה שלאחר  5280-04-15)עב"ל    23.2.2016
ק עבודת נשים, יראו בהם תקופת היעדרות מסיבה שאינה  שבועות לפי חו  26מגיע תשלום דמי לידה ועד  

 חישוב דמי הלידה לפי דמי הלידה הקודמים.   בוצעתלוייה במבוטחת. במצב של לידה עוקבת, י
 

כאשר שכר העובדת עלה בצורה ניכרת לפני הלידה בלי שהיה  על פי הפסיקה,    - שכר לפני הלידה  הגדלת  
בדיווח אמיתי או שמדובר בפיקציה,  שינוי בתפקיד או בהיקף העבודה, פקיד ה  בוחן אם מדובר  תביעות 

 (. 22.11.2018מיום  58248-02-16, ב"ל לדוגמהובמיוחד אם מדובר בעבודה של קרובי משפחה ) 

בכל תביעה    -  תביעה של בעל שליטה, או של קרוב משפחה של המעסיק, או קרוב משפחה של בעל השליטה 
למלא הצהרה שכוללת מידע שקשור לעבודה המשפחתית.    משפחה   מקרוביבעלי שליטה ו לגמלה יש דרישה מ

 כך יכול פקיד הגמלאות להחליט אם עליו לבקש מסמכים ומידע נוספים )או לשלוח חקירה(. 

לעניין בני זוג מאותו המין,  מוסד לביטוח לאומי  קבע ה  2009בשנת    -  בני זוג חד מיניים בהליך פונדקאות
   יושווה להורה מאמץ.מעמדו של הורה ביולוגי ש

( לשלם לכל אחד  19745-05-15ביטל בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי )עב"ל    31.3.2016ביום  
מההורים גמלאות דמי לידה והורות בנפרד וקבע כי כשמדובר בהיריון אחד ובלידה אחת, יש לשלם גמלה  

למשיב ובן זוגו הגיע תשלום מענק אשפוז אחד,  אחת כפי שנהוג בתא משפחתי מסורתי. "סיכומו של דבר,  
 מענק לידה אחד מוגדל משמדובר בלידת תאומים, ודמי לידה רק לאחד מהם...". 

תביעה לגמלה או לתוספת גמלה  ככלל, קיימת חובת הגשת תביעה לגמלה.    -  חובת הגשת תביעה והתיישנות
 חודשים מיום קרות אירוע, או מיום העילה.    12יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תוך 

 
חודשים שקדמו    12שהוגשה באיחור לא תשולם בעד תקופה רטרואקטיבית שעולה על  ת כסף  גמל תביעה ל

 לימות.  . להשלמת פרטים נקבעו הוראות מש , למעט במקרים חריגיםלחודש הגשת התביעה

  12אי הגשת תביעה לדמי לידה כפופה לכללי השיהוי. כלומר, יש להגיש את התביעה לדמי הלידה בתוך  
)לפי פרסום של המוסד לביטוח לאומי מועד העילה לעניין השיהוי הוא יום הלידה    חודשים ממועד הלידה

 ולא יום הזכאות הראשון(. 

הביטוח הלאומי קבע קריטריונים לתשלום גמלאות כאשר קיימת זכאות ליותר מגמלה    חוק  -  כפל גמלאות
אחת עקב מאורע אחד, או עקב פרק זמן אחד. מי שזכאי בו זמנית לשתי גמלאות על פי חוק הביטוח הלאומי,  

 לדוגמה, דמי לידה הם כפל עם דמי אבטלה. חייב לבחור באחת מהן, על פי שיקוליו. 

על פי הלכת פזית סאייג אבוקסיס בבית הדין הארצי לעבודה, נקבע שעבודה    -   ת היריוןעבודה בזמן שמיר
מלא באופן  היריון  לשמירת  זכאות  שוללת  וככל    חלקית  העסק(  על  שמירה  לצורך  היא  העבודה  אם  )גם 

 הגמלה תישלל.  - תעבוד בתקופה הזאת  מבוטחתשה
 

בית הדין האזורי    -  היריון ושלילה חלקית של דמי לידהפסק דין בעניין שלילה מלאה של גמלה לשמירת  
ביום   קיבל  )ב"ל    8.1.2019לעבודה  גיא  כרמית  של  תביעתה  את  חלקי  תישלל  21072-01-16באופן  לפיה   )

והיא תחזיר למוסד לביטוח לאומי רק מחצית מדמי   רטרואקטיבית כל הגמלה לשמירת היריון שקיבלה 
 הלידה )ולא את כל דמי הלידה(. 

שלילה נובעת מעבודה חלקית בתקופה שבה הייתה בשמירת היריון ובחופשת הלידה והדבר נודע למוסד  ה
בית הדין קובע שאין מקום לשלול באופן    לביטוח לאומי בדיעבד )מדובר בעבודה מהבית בעסק משפחתי(.

ן יישללו רק  גורף את דמי הלידה. המבוטחת ביצעה עבודה חלקית בהיקף שלא ניתן להגדירו כמזערי, ולכ
 מדמי הלידה.  50%

 
 הגמלה לשמירת היריון תישלל במלואה כיוון שיש הלכה שיפוטית השוללת את הזכאות גם בעבודה חלקית.
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 דמי לידה לאב  

, במקום  יכול לצאת לחופשת לידה ולקבל דמי לידה בהתאם להכנסות שלועובד )שכיר ו/או עובד עצמאי(  
, בתנאים המפורטים להלן בקצרה )נכון מאז תיקון  אינו עובד בתקופה הזו, אם הוא  דמי הלידה של בת הזוג

 : (2017החוק בשנת 

שבעה ימי הזכאות    עם בת זוגו על חשבוןיחד  אב יכול לצאת לחופשת לידה לתקופה של שבעה ימים   -
האחרונים של  מופחתים מבת הזוג שבעה ימי הזכאות    של בת הזוג, בתנאים שנקבעו בחוק.  האחרונים

שניהם   צבר תקופת אכשרה מלאה,  הם: האב  לחופשה המשותפת  הלידה בתשלום. התנאים  חופשת 
מצהירים שהסיבה להפסקת העבודה היא הטיפול בתינוק, האם זכאית לדמי לידה לתקופה מלאה או  

 חלקית וחישוב הבסיס לדמי הלידה יהיה לפי היום הקובע של בן הזוג. 

חייבת לחזור  . האם  ימים( מיום הלידה  42שבועות )  6לאחר  בחופשת הלידה    האםאב יכול להחליף את   -
חופשת הלידה    לעבוד בתקופה שבה האב נמצא בחופשת הלידה במקומה )האם מצהירה שחזרה לעבוד(.

 . המינימלית לאב היא שבעה ימים רצופים

לחוק הביטוח    225ון  ותיק   223חשוב להדגיש, שבן זוג של מבוטחת שמקבלת את דמי הלידה בשל תיקון  
הלאומי, יכול להחליף אותה ולקבל בימים אלה דמי לידה לאב, רק אם היא תחזור לעבוד. כל עוד בת  
הזוג ממשיכה את החל"ת, אין לה מקום עבודה לחזור אליו ולכן היא יכולה לטפל בתינוק והאב לא  

 יקבל דמי לידה. 

 לאב.לחוק אינם חלים על דמי לידה  225ותיקון  223תיקון 

 
 

 העלאת גיל הפרישה של נשים 

  31.12.2021עד יום    62. גיל הפרישה לנשים מפורט בטבלאות גיל הפרישה והוא גיל  67גיל פרישה לגברים הוא  
 .  1959ועד דצמבר  1947לנשים שנולדו מחודש מאי  

 
- (, התשפ"ב2022-ו   2021חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  

בחודש    נשים שנולדול   ,65באופן הדרגתי עד גיל    1.1.2022מעלה את גיל הפרישה לנשים החל מיום    2021
ואילך. התיקון בחוק כולל מנגנון שיפוי בעיקר לנשים בעלות שכר נמוך שמתקשות להשתלב    1960ינואר  

 בשוק העבודה. 

גיל פרישה לעניין חוק הביטוח הלאומי הוא הגיל, שהחל ממנו זכאי מבוטח שעומד בתנאי הזכאות )לרבות  
לקבל קצבת אזרח ותיק )זקנה(. במקביל, החל מגיל זה אין זכאות לגמלאות שונות, כמו,  במבחן הכנסות(,  

הוא    67לגברים ולנשים )גיל    67גיל  עד  קצבאות נכות כללית ודמי תאונה. הזכאות לדמי אבטלה למשל היא  
 גיל הפרישה לגברים(. 

)ביחד: דמי ביטוח( על הפנסיה שלו ועל  החל מגיל פרישה מבוטח אינו משלם דמי ביטוח לאומי ובריאות  
שיעורי דמי הביטוח    ,הכנסות פסיביות שונות ששילם בעדם דמי ביטוח לפני גיל הפרישה. החל מגיל פרישה 

הלאומי נמוכים יותר בשל ענפי ביטוח שכבר אינם רלוונטיים החל מגיל פרישה )דמי ביטוח לענף אבטלה  
 , גם לנשים(.67משולמים עד גיל 

המותנית בהכנסות לקצבת אזרח ותיק )זקנה(, דוחה    הן העלאת גיל הפרישה לנשים דוחה את גיל הזכאות של
את הגיל שעד אליו זכאית מבוטחת לקבל קצבת נכות כללית, גמלה לשירותים מיוחדים ודמי תאונה ודוחה  

 אזרח ותיק.  את ההנחות וההקלות בדמי הביטוח הלאומי וגם את ההטבות הנלוות שיש למקבלי קצבת

לגברים ולנשים. להורה שכול,    67החוק המתוקן אינו פוגע בגיל פרישת חובה לפי חוק גיל הפרישה, שהוא גיל  
מגיל   גבוה  הפרישה  גיל  מסוימים  שעה()תיקון(,   67בתנאים  נפטר()הוראת  שילדו  פרישה)הורה  גיל  ]חוק 

 [. 2021-התשפ"ב
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 טבלת גיל פרישה לנשים לפי מועד לידתן  

 גיל פרישה  ושנת לידה חודש 

 חודשים שנים עד תאריך  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 
5/47 12/59 62 - 
1/60 12/60 62 4 
1/61 12/61 62 8 
1/62 12/62 63 - 
1/63 12/63 63 3 
1/64 12/64 63 6 
1/65 12/65 63 9 
1/66 12/66 64 - 
1/67 12/67 64 3 
1/68 12/68 64 6 
1/69 12/69 64 9 
 - 65 ואילך  1/70

 

 )ללא שינוי בחוק החדש(  גיל זכאות לנשים, לפי תאריך לידתן

 גיל זכאות   חודש ושנת לידה 

 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
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 הלאומי תמצית השיפוי שניתן לפי חוק הביטוח 

העלאת גיל הפרישה עלולה להשפיע לרעה על חלק מהנשים שמתקשות בגיל זה להשתלב בשוק העבודה.  
החוק כולל כלי סיוע משלימים לנשים בעלות שכר נמוך. כלי הסיוע המשלימים אמורים להפחית את הפגיעה  

חלה   פרישה  בגיל  ותיק  אזרח  לקצבת  בזכאות  פוגע  שאינו  הסכום  הגדלת  אלה.  על  בנשים  וגם  נשים  על 
 הגברים.  

ואילך    1.1.1960חוק הביטוח הלאומי תוקן כך שתקופת הזכאות לדמי אבטלה לאישה שנולדה מיום   .1
ימים    300-, תוארך ל60וטרם מלאו לה    57שמלאו לה    1.1.1960שנים ולאישה שנולדה ביום    60ומלאו לה  

בהתאם    29.12.2021מיום    1474ספר  כל ההגבלות מפורטות בחוזר מ  .כיום, בהגבלות שונות  175במקום  
 כדי לקבל את ההארכה, יש לעמוד בכל מגבלות הזכאות לדמי האבטלה. לגיל המבוטחת. 

המובטלות  חודשים, כדי ש  18-חודשים ל  12-התיקון בחוק מאריך את שנת הזכאות לדמי האבטלה מ 
 יוכלו לנצל את כל התקופה. 

חשוב לציין כי גם מבוטחות שכבר החלו  , אך ואילך  2022השינוי יחול בתביעות שמוגשות מחודש ינואר  
 זכאיות לתוספת הימים בהתאם להוראות ולדוגמאות שיש בחוזר.  2021לקבל דמי אבטלה בשנת 

 
עצמאיות שכלולות בתוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים )כמו שחקניות, מורות  רלוונטית גם ל ההטבה  

 דרך, מדריכות, מורות ומרצות ועוד(. 
 

 בחוק הביטוח הלאומי נשאר רק לבחינת הכנסה של תלויים ושאירים.    'לוח ט 2022החל מינואר  .2
והגדיל בשתי פעימות את סכום ההכנסה המרבית שאותה    2022מינואר    1'החוק החדש הוסיף את לוח ט

רשאים מבוטחים )נשים וגברים( להשתכר בין גיל הפרישה לגיל הזכאות )שעד אליו יש מבחני הכנסה  
מבוטחים   עבור  גם  יגדל  ההכנסה  סכום  תיפגע.  שלהם  שהקצבה  בלי  החוק(  פי  על  לקצבה  לזכאות 

 שמקבלים גמלת זקנה מיוחדת לפי הסכם. 
 

 (: 1'טלהלן הסכומים המתוקנים הצפויים )לוח  
 

מהשכר הממוצע(    ₪63.97% לחודש )  6,750  היאסכום ההכנסה המרבית ליחיד ללא תלויים    -  2022בשנת   -
 מהשכר הממוצע(.  ₪85.3% לחודש ) 9,000תלוי אחד הסכום יהיה  וליחיד עם

 
  ₪73.45% לחודש ) 7,750סכום ההכנסה המרבית ליחיד ללא תלויים יהיה  -ואילך  1.1.2023החל מיום  -

 מהשכר הממוצע(.  ₪97.93% לחודש )  10,333מהשכר הממוצע( וליחיד עם תלוי אחד 
 

לתו כאמור  רלוונטית  אינה  הסכומים  כללית.  הגדלת  ונכות  ותיק  אזרח  בקצבאות  תלויים  בשל  ספת 
כלומר, הסכומים לזכאות לתוספות בשל תלויים ושאירים יישארו בלוח ט המקורי. הסכומים המוגדלים  

 החדש בחוק הביטוח הלאומי.  1למבחן הכנסות לקצבת אזרח ותיק בגיל פרישה יופיעו בלוח ט 
 

במשכורת ששוללת את הקצבה, יקבלו תוספת דחיית  בשל העלאת גיל הפרישה נשים שממשיכות לעבוד  
פרישה נמוכה יותר בשל העלאת גיל הפרישה. ההקטנה תשפיע על הזכאות כבר מההגדלה הראשונה של  

תוספת דחיית קצבה רק אם יש    5%כיוון שחוק הביטוח הלאומי מאפשר מתן  ,  2022חודשים בשנת    4
חודשים. הנושא נבחן בפסיקה לגבי    12בתוך  חודשי עבודה לפחות שבהם נשללה הקצבה    9למבוטח  

 בארבעה חודשים. 2004גברים שנשללה מהם התוספת בהעלאת גיל הפגישה בשנת 
 

, שאין לה  1966ועד   1960וארבעה חודשים ונולדה בין השנים    62וטרם מלאו לה  62מבוטחת שמלאו לה   .3
הכנסות מעבודה או ממשלח יד ואינה בחל"ת, תהיה זכאית למענק מעבר בשל העלאת גיל הפרישה, אם  

  4ך  ₪ לחודש במש  4,000היא תענה לקריטריונים שקבע התיקון. מדובר במענק בסכום שלא יעלה על  
 חודשים.  

 כל ההסברים נמצאים באתר הביטוח הלאומי.  את המענק יש לתבוע בטופס שיקבע הביטוח הלאומי.
 מענק מעבר לא ייחשב כהכנסה לעניין כל דין. 
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 שיפוי בחוקים אחרים 

בגיל   .4 נשים  השתתפות  למימון  שנתי  תקציב  הקצה  בהכשרות    67עד    50החוק  תעסוקה,  בתוכניות 
הכשרות   המקצועיות.  ההכשרות  במהלך  קיום  דמי  תשלום  ולמטרת  בעבודה  בהשמה  מקצועיות, 

לרבות בדרך של הכשרה במהלך עבודה אצל מעסיק, כיתה במפעל, ייעוץ וליווי עסקי וסיוע    –מקצועיות  
 ק. בפתיחת עס

 
החוק העניק הטבות לפי חוקים נוספים לנשים שנפגעו מהעלאת גיל הפרישה. למשל בזכאות מוגדלת   .5

למענק עבודה לפי החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק  
 עבודה(, בחוק הבטחת הכנסה, בחוק אזרחים ותיקים ועוד.

 

 קצבת נכות כללית 

-לאישה וחודשים    4+   62:  2022שנת  עד גיל פרישה )ב  18משולמת לתושבי ישראל, בגיל  קצבת נכות כללית  
לגבר(, בעלי נכות גופנית, שכלית או נפשית, שאיבדו את כושר העבודה )או התפקוד במשק הבית של עקרת    67

. הביטוח הלאומי מפרסם שגם  )קטין נבחן לגמלת ילד נכה(  הבית( כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מלידה
 לבחון זכאות לקצבת נכות כללית.  מסוימיםומעלה יכול בתנאים  16קטין עובד בגיל 

 
כולם   שעל  כללית  נכות  לקצבת  לזכאות  מקדמיים  תנאים  שלושה  יש  והגיל,  התושבות  למגבלות  מעבר 

במשך   זמנית  בו  ב  90להתקיים  לפחות,  רצופים  לקצבת    15מהלך  ימים  התביעה  הגשת  שלפני  החודשים 
 הנכות.  

 הימים הוא כדלקמן:  90סדר בדיקת הזכאות במשך  
 
מהשכר הממוצע במשק )סך של    60%ההכנסות מעבודה ו/או ממשלח יד הן בסכום שנמוך משיעור של   .1

(. אין להביא בחשבון את דמי המחלה של העובד השכיר בקביעת  2020-2022  יםש"ח לחודש בשנ   6,331
 , בתקופה זו. עקרת בית בתנאים מסוימים תיבחן כמשתכרת. מגבלת ההכנסה

לפחות או    60%נכות רפואית משוקללת בשיעור של    הביטוח הלאומית של  נקבעה לנכה בוועדה רפואי .2
נכות    – נקבעו בשל ליקוי אחד. לעקרת בית    25%כאשר מתוכם לפחות    40%נכות רפואית משוקללת של  

 לפחות .  50%רפואית משוקללת בשיעור של 

)כלומר, יש לנכה פגיעה מלאה או פגיעה חלקית בשיעור    50%נקבעה לנכה דרגת אי כושר עבודה מעל   .3
  100%-ו  74%,  65%,  60%דרגות אי הכושר הן  לפחות ביכולת ההשתכרות שלו בשל הנכות(.    50%של  

 (. 2009היא דרגה מלאה לנכים שקיבלו את קצבת הנכות הכללית לפני תיקון לרון בשנת  75%)
 

לרון,  לאח תיקון  של  המדרגות  לפי  יד  ממשלח  או  ממשכורת  ההכנסה  נבחנת  לקצבה  הזכאות  התחלת  ר 
 כמפורט בהמשך.

 
וכך גם דרגת אי    ,הקצבה אינה תלוייה בהכנסות הנכה לפני מועד הזכאות, יכולה להיות זמנית או קבועה
.  91-החל מהיום ההכושר להשתכר. קצבת הנכות הכללית משולמת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה,  

ה   מסוימיםבתנאים   מהיום  כבר  הקצבה  כלומר,  31-משולמת  תקופת  משולמת  .  לנכים    הימים  90בתוך 
 . לחצי שנה לפחות  100%שאבדו כושר עבודה בשיעור  

 
עם  קצבת אזרח ותיק )זקנה(  בתנאים מסוימים  מי שבתכוף לפני גיל פרישה קיבל קצבת נכות כללית, יקבל  

 . חן הכנסותוללא מב  תוספת לנכה
 

ובתנאים   וכדומה,  בארנונה  הקלות  כמו  נילוות  הטבות  מקבל  מלאה,  כללית  נכות  קצבת  שמקבל  נכה, 
 מסוימים אף הקלות בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. 
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 תיקון לרון
 

לפחות, יכול לעבוד  ימים   90נכה שהתחיל לקבל קצבת נכות כללית לאחר שעמד בכל התנאים שלעיל במשך 
ולהשתכר ואף להגדיל את ההכנסות. הקצבה שלו תופחת באופן הדרגתי בהתאם לגובה הכנסותיו מעבודה  

. הסכום תלוי במספר  )כולל דמי מחלה( או ממשלח יד, עד סכום הכנסה שיגרום להפסקת תשלום הקצבה 
 .  התלויים שיש לנכה

 
הקצבה תיפסק, אך    - בה יעבור את רף ההכנסה הגבוה  כאשר נכה שהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית יצי

 חודשים.  36כל ההטבות הנלוות שהגיעו לנכה ימשיכו עוד  
מן השכר הממוצע במשק(,    60%אם הכנסות הנכה יופחתו לפני גיל הפרישה )ברוב המקרים נמוך משיעור של  

 הוא יחזור לקבל את הקצבה ללא בדיקה מחדש. 

 לרון תיקוןלפי  להרוויח מעבודה בלי שתיפגע קצבתועדכון הסכום שיכול נכה 

זכאות לקצבת נכות כללית מלאה ליחיד בהכנסות מעבודה ו/או ממשלח    , כאמור,חוק הביטוח הלאומי מתנה
 .מסויםיד עד סכום 

, הסכום שמותר היה להרוויח מעבודה ו/או  בשל הקורונה בהוראת שעה  לפני התיקון בחוק הביטוח הלאומי
 ₪ לחודש.  3,941ממשלח יד בלי שתיפגע קצבת הנכות המלאה, היה בסך של 

 
מספר   תיקון  הכלכלי(    217לאחר  הסיוע  מתכנית  )כחלק  הלאומי  הביטוח  לנכה    -בחוק  שמותר  הסכום 

₪ לחודש )שכר המינימום לחודש =    5,300גדל לסכום של  המלאה  להרוויח מעבודה בלי שתיפגע הקצבה  
הקצבה המשולמת בעד  ועד  (  2020)קצבת נכות בעד חודש יולי    1.8.2020לתקופה מיום    ( 50.23%כפול    10,551

 כהוראת שעה. 2021חודש יוני 

- ב(, התשפ"2011- ו  2021חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  
של    האריך את  2021 יולי    5,300הסכום  לחודש החל מחודש  בחוק הביטוח  תיכ  ואילך  ₪2021  קבוע  קון 

 הלאומי. 

ניכוי   יד  טבלת  ו/או ממשלח  חודשית מלאה  הכנסות מעבודה  יחיד  מקצבה  לחוק הביטוח    1)לוח ח'של 
 הלאומי(  

 אין ניכוי.  –₪(   ₪3,941 במקום  5,300מהשכר הממוצע ) 50.23%עד 
 מהסכום העודף.  30%ניכוי של   –₪(  ₪7,175 עד   5,300מהשכר הממוצע )   68%עד 
 מהסכום העודף.  40%ניכוי של  –₪(  ₪9,812 עד   7,175מהשכר הממוצע )  93%עד 

 מהסכום העודף.  60%ניכוי של  –₪(  9,812מהשכר הממוצע )מעל  93%מעל 
 

 . ₪ לחודש 12,500, בהכנסת הנכה בסכום של להלן דוגמה לרף ההכנסה הגבוה מתוך אתר הביטוח הלאומי
 ₪ לחודש. להלן דוגמאות לסכומי קצבאות: 3,230ההפחתה מהקצבה היא בסך של 

 
 ₪ לחודש.  470יחיד ללא תלויים יקבל קצבה בסכום של  

 ₪ לחודש.  1,424יחיד עם ילד יקבל קצבה בסכום של 
 בחודש. ₪  3,570יחיד עם בת זוג ושני ילדים יקבל קצבה בסך של 

 
 פי דרגות אי הכושר לליחיד  סכומי הקצבה

 
ש"ח    3,700  –ואילך    2021מינואר    –  בתנאים מסוימים(  75%או    100%מלאה )דרגת אי כושר    קצבת יחיד 

 ₪ לחודש. 1,057לשוהה במוסד סכום הקצבה הוא  .לחודש
 ₪ לחודש. 2,522  - 74%דרגת אי כושר של 
 לחודש.₪  2,273  - 65%דרגת אי כושר של 
 ₪ לחודש. 2,135 - 60%דרגת אי כושר שך 

 
 . 2021בחודשים נובמבר ודצמבר   2021הנכים קיבלו את ההפרשים עבור הקצבאות לשנת 
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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי במסגרת  
את קצבת הנכות הכללית    2021הגדיל רטרואקטיבית מינואר  ,  2021- (, התשפ"ב2022- ו  2021לשנות התקציב  

לחודש )לשוהה במוסד שגוף ציבורי נושא ביותר ממחצית הוצאות    ש"ח  3,700המלאה של יחיד לסכום של  
 לחודש(.   ש"ח 103- אחזקתו, הוגדלה הקצבה ב

ת וגם קצבאות השירותים המיוחדים,  כמו כן, הוגדלו גם קצבאות הנכות החלקיות באופן יחסי לדרגת הנכו
לרבות לעולים התלויים בעזרת הזולת. הוגדלו גם הקצבאות של מקבלי קצבת אזרח ותיק ששולמה להם  

 קצבת נכות כללית מלאה בתכוף לזכאותם לקצבת אזרח ותיק. טבלאות פורסמו באתר הביטוח הלאומי.

 תוספת לקצבה בשל בני משפחה שתלויים בנכה 
 

. למשל, סכום  הנכות הכללית ליחיד מוגדלת אם לנכה יש תלויים, כמפורט בחוק הביטוח הלאומיקצבת  
אך    ,התוספת לנכה שמקבל קצבת נכות כללית מלאה )או נכה שמקבל קצבה בדרגת אי כושר נמוכה יותר

₪ לחודש בעבור   1,192- ₪ לחודש בעבור ילדים ו 954הוא  ₪ לחודש, כמפורט בחוק( 2,216עולה על   הכנסתו
 בת זוג שתלויה בנכה.  

 
 אישה המקבלת קצבה כעקרת בית אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג. 

 
,  התוספת הזו מוקטנת )שקל מול שקל( אם לנכה יש הכנסות שאינן מעבודה )למעט חריגים כמו קצבת ילדים

(. אולם, בכל מקרה,  , כמפורט באתר הביטוח הלאומיי האב עבור ילדיםאו דמי מזונות המשולמים לאם על יד
 . (₪2022 לחודש בשנת  3,700)  סכום הקצבה של הנכה לא יפחת מקצבת נכות מלאה של יחיד

פנסיה, קצבת אובדן כושר עבודה,    -דוגמה להכנסות שאינן מעבודה שמקטינות את תוספת התלויים לנכה  
פשר להפחית את שכר הדירה ששולם עבור דירה אחרת(, דיבידנדים, ריבית  א מסוימיםשכר דירה )בתנאים 

 וכדומה.  

מהשכר הממוצע, שלא    11.37%בלבד, סכום בשיעור של    2022קבע לשנת  ההתייעלות הכלכלית לעיל  חוק  
יד ממשלח  או  מעבודה  שאינה  הנכה  הכנסת  בשל  כללית  בנכות  תלויים  מתוספת  אחר    יקוזז  לעקוב  )יש 

 . הפרסום באתר הביטוח הלאומי(

 קבלת קצבת נכות כללית בזמן זכאות לדמי אבטלה 

)פוטר או הוצא לחל"ת כפוי(, דמי  בשל משבר הקורונה  קצבת נכות כללית והופסקה עבודתו    מקבלעובד ש
הוראת השעה ולא כהכנסה    (31.12.2022)עד    האבטלה שלו בכל תקופת  שאינה  יחושבו כהכנסה מעבודה 

   .מעבודה

לאומי לא יקזז את דמי האבטלה מתוספת התלויים של  הביטוח הככל שדמי האבטלה הן הכנסות מעבודה, 
  הנכה עד תום הוראת השעה. 

 
 

 קצבה לשירותים מיוחדים )שר"מ( 
 

מעבודה או    קצבה המשולמת לנכים המוגבלים בתפקודי היומיום האישיים שלהם, כפוף למבחן הכנסות
יד השוללות את הקצבה הן בגובה   פעמים השכר הממוצע    5ממשלח יד. ההכנסות מעבודה ו/או ממשלח 

 מהקצבה(.  50%פעמים השכר הממוצע במשק הנכה מקבל  4-5שק )בין במ
 

בגיל פרישה הזכאות לגמלה ניתנת רק למי שהחל לקבל את הקצבה לפני גיל פרישה והנכה רשאי לבחור בין  
  מבחן ההכנסות לזכאות לגמלה לשירותים מיוחדים גבוה יותר מהמבחן לגמלת סיעוד   גמלה זו לגמלת סיעוד.

 ואינו כולל הכנסות שאינן מעבודה, בשונה מגמלת הסיעוד.
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 חישוב משוקלל של אחוזי נכות 
 

הרופא בוועדה הרפואית קובע את אחוזי הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמופיעה בתקנות הביטוח  
 הלאומי. בצד כל ליקוי מופיע אחוז נכות.  

 
החישוב לעניין הנכות הרפואית )כולל    .נקבע אחוז נכות בנפרד  , לכל ליקוילנבדק יש כמה ליקויים  כאשר

בדוגמה   שמוצג  כפי  הרפואיים  הנכות  אחוזי  שקלול  ידי  על  שנוצר  מיוחד  חישוב  הוא  ממס(  פטור  בעבור 
)חיבור האחוזים הוא    40%, 50%,  60%לנבדק נקבעו בשלושה ליקויים שונים אחוזי נכות כדלקמן:   שלהלן:

150% .) 
 

 וחד )המשוקלל( נעשה כדלקמן: החישוב המי 
 

 אחוז נכות   
 60% 60%  -ליקוי א  .1
 20% ( 40%=   100% - 60%מהיתרה )  50%  -ליקוי ב  .2
         8% ( 20%=  100%  - 60% - 20%מהיתרה ) 40%  -ליקוי ג  .3

 88% אחוז נכות משוקלל 
 
 

 פטור ממס הכנסה לנכים בשל נכותם 

של נכה בתנאים שנקבעו. הפטור  ו( לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס על הכנסותיהם של עיוור  5)9סעיף  
עד תקרה שהיא נמוכה מהתקרה    -מתייחס להכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה מסוימת, ולהכנסה אחרת  

   הקבועה לעניין הכנסה מיגיעה אישית.

קביעת נכות רפואית משוקללת לצורך מס הכנסה אפשרית בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי במסגרת  
()א()א( לפקודה[, או בוועדות שמתכנסות בביטוח הלאומי לצורך קביעת  5)9תביעות לגמלאות שונות ]סעיף  

 , כמפורט להלן:ה[()א()ב( לפקוד5)9תמורת תשלום אגרה ]תקנות לפי סעיף  –הנכות הרפואית לצורכי מס  

 על פי אחד החוקים המפורטים להלן: קביעת הנכות יכולה להיעשות על ידי ועדה רפואית 
 

 )נוסח משולב(.  1959-חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט א.
 . 1954- חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד ב.
 . 1957-חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז ג.
 . 1970- לנפגעי פעולות איבה, התש"לחוק התגמולים  ד.
כללית,   ה. נכות  הלאומי:  הביטוח  מתנדבים שר"מ,  חוק  של  ונכות  בעבודה  מפגיעה  כתוצאה    נכות 

  כתוצאה מפעילתם. 
 

רפואית ועדה  ידי  על  נעשית  לעיל  המפורטים  החוקים  אחד  פי  על  שלא  נכות  בביטוח  )שנמצאת    קביעת 
זור המגורים  לאחר הגשת בקשה לפקיד השומה בא,  ( לפקודה5)9סעיף  על פי תקנות שנקבעו מכוח  (,  הלאומי

 תמורת תשלום אגרה.  ,של המבקש
 

נכה   בין    -ילד  לאחרונה  שנערך  פעולה  הלאומיבשיתוף  בקריטריונים    הביטוח  כי  נקבע  המסים  לרשות 
ינת הטבות  של נכות, הוועדה שבוחנת זכאות לגמלת ילד נכה תעביר את המידע לרשות המסים לבח  מסוימים

  במס )בלי שהילד יעבור ועדה נוספת מטעם רשות המסים, כפי שהיה מקובל בעבר(.
 

אם אין התאמה בין תקופת הזכאות לגמלה לבין תקופת הליקוי,    -)נקודות זיכוי בדוח האישי(    127טופס  
 ולציין את שנת תחילת הליקוי.  127רופא מומחה בתחום הליקוי חייב למלא את טופס 
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 2022-ו 2021תיקון עקיף בפקודת מס הכנסה בחוק ההתייעלות הכלכלית 

( לפקודת מס הכנסה תוקן במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לנכים שנכותם לא נקבעה על ידי  5) 9סעיף  
שאר  נאיבה. לנכי צה"ל ונכי פעולות איבה הפטור  פעולות  חוק הנכים )תגמולים ושיקום( )נכי צה"ל( או נכי  

 ן שינוי גם בזכאות לנקודת זיכוי בעד בן זוג.  כבעבר. אי
 מדובר בחלק ממקורות התקציב להטבות הנרחבות שקיבלו הנכים במסגרת התיקון בחוק הביטוח הלאומי. 

 נכי צה"ל או נכי פעולות איבה, כדלקמן: שאינם( קובע עבור כל הנכים 5)9התיקון בסעיף 

לפחות, אף אם היא כתוצאה של חישוב מיוחד    90%הפטור ממס מותנה בנכות רפואית משוקללת של   .1
)בהתאם    ומעלה   40%של הליקוי מאיברים שונים, ובלבד שנקבע לנכה ליקוי אחד לפחות בשיעור של  

 .  להוראות מעבר(
 

המגבלה לפיה סכום אריתמטי של כל אחוזי הנכות הרפואית שכלולים בחישוב המיוחד המשוקלל חייב   .2
 ר ממס, נשארה רק לנכי צה"ל ונכי פעולות איבה, ובוטלה לכל יתר הנכים.לזכאות לפטו  100%לעלות על  

ואילך, אך נקבעו הוראות    1.1.2022התיקון חל על הכנסה מיגיעה אישית של נכים ועוורים שהופקה מיום  
 מעבר:

לפי   .1 לפטור  יותר  זכאי  ואינו  החוק  פרסום  שלפני  הכללים  לפי  ממס  לפטור  זכאי  שהיה  )ועיוור(  נכה 
יראו בו כאילו הוא זכאי לפטור   –( 40%ם החדשים )משום שאינו עומד בתנאי של ליקוי אחד של הכללי

תהיה   לגביו  והתקרה  הישנים(  התנאים  לגביו  מתקיימים  עוד  )כל  החדשים  הכללים  ₪   409,200לפי 
 להכנסה מיגיעה אישית.  

 
בסעיף   .2 פי החוקים המנויים  על  נכות  אחוז  לקביעת  חדשה  לפי  5) 9מי שהגיש בקשה  או  לפקודה  ()א( 

והוא זכאי בשל הבקשה האמורה לפטור ממס לפי הוראות הסעיף  ,  1.12.2021יום  התקנות לפי הסעיף עד  
 בנוסח שלפני פרסום החוק החדש, יראו אותו כמי שעומד בתנאים החדשים. 

גם על נכים ועוורים שמגישים תביעות לקצבאות המותנות    תשפיעומהתיקון בחוק קובע הוראות מעבר ש
בקביעת אחוזי נכות בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, ככל שהם מעוניינים להשיג דרך הוועדות האלה  

 את הפטור ממס )למשל, קצבת נכות כללית, גמלה לשירותים מיוחדים וקצבת נכות מעבודה(. 

 : 2022בשנת  ימים ויותר 365מתייחסות לנכות שנקבעה לתקופה של שתי התקרות של ההכנסה 

 ₪.  628,800בסך של הוא  יבהלנכי צה"ל ולנפגעי פעולות א הפטור ממס  .1
 ₪. 409,200 הפטור ממס לנכים שאינם נכי צה"ל או נפגעי פעולות איבה הוא בסך של  .2

וביקורת ברשות המסים פרסמה  גב' פזית קלימן וביום    4.1.2022ביום  הוראות  , סמנכ"לית בכירה שומה 
7.2.2022  . 

אישור    101טופס  ל  הזכאים לפטור ממס, יצרפו  נכי צה"ל ונכי פעולות איבה  ,2022על פי ההוראות מינואר  
געי פעולות איבה  שהם מקבלים תגמול חודשי לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( או לפי חוק התגמולים לנפ 

בכל שנת המס. כאשר הזכאות לתגמול היא לחלק משנת המס, יש לפנות לפקיד השומה לתיאום מס לצורך  
הפטור ממס    – כל עובד שלא מביא את האישור או את התיאום כאמור    קביעת תקרת ההכנסה הפטורה.

 ₪ בלבד. 409,200יאפשר לו את תקרת הפטור הנמוכה בסך של  

 קבוצות נישומים:   4 מפרטות את התיקון בפקודה לפי 2022ברואר ההוראות מחודש פ

חלו השינויים .1 שלגביהם  ל"תגמול חודשי",  זכאים  נכה שאינם  או  )גם הפחתת    עיוור  תקרת  במלואם 
 . בשיעורי הנכות( ניםהסכום הפטור וגם התיקו 

לעניין שיעורי הנכות  עיוור או נכה שאינם זכאים ל"תגמול חודשי" אך חלים עליהם הוראות המעבר   .2
 )חלה עליהם תקרת הפטור הנמוכה יותר(.   הרפואית
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( לפקודה לפני התיקון, או שהגיש בקשה  5)9החוזר מדגיש שמדובר במי שכבר הוכר כנכה לפי סעיף  
או שפנה לוועדה רפואית   1.12.2021()א( עד ליום  5)9לקביעת אחוזי הנכות לפי החוקים המנויים בסעיף  

 ש את כל המידע הדרוש, כולל תשלום האגרה עד יום זה. לצורך מס והגי
 , שהתיקון אינו חל עליהם. לצמיתות או במשך כל שנת המס  עיוור או נכה הזכאים ל"תגמול חודשי" .3
 עיוור או נכה שזכאותם ל"תגמול חודשי" אינה לשנת מס מלאה, תחושב תקרת פטור משוקללת.  .4

 
 קצבאות אזרח ותיק )זקנה( 

 
  גיל הזכאות   מעל  ואישה  70על גיל  מ  גבר  הם, תושבי ישראל,  ללא מבחן הכנסות  אזרח ותיקלקצבת    םזכאי

  ,או שהיו פטורים מתקופת אכשרה  מילאו תקופת אכשרה הנקובה בחוקאם הם    )על פי חוק גיל פרישה(,
גיל הפרישה לפני  זכאות לקצבת אזרח ותיק עם  .  ובתנאים מסוימים גם מקבלי קצבת נכות כללית תכוף 

 מבחן הכנסות אפשרית החל מגיל פרישה. 
 

 יהיה כדלקמן:  תשלום קצבה בתביעה שהוגשה מעל שנה ממועד העילה 
 תשלום של שנה אחת בגיל פרישה.  

 בגיל הפרישה.   –השנים  4שנים, כאשר שנה אחת מתוך   4עד  בגיל הזכאות: 
  לבקשת לשכת רואי חשבון, מועד העילה לעצמאים הוא מועד הגשת הדוח למס הכנסה לשנה הרלוונטית

 . בשיהוי( מוגשת)ככל שהתביעה לא  
 

  מקבלת ואינה מבוטחת בזכות עצמה,    הזכאות  , הגיעה לגיל1930בדצמבר    31שנולדה לאחר    תושבת ישראל
)עם תוספת ותק במקרה שצברה תקופות    הבסיסית  אזרח ותיק לעקרת הבית בגובה קצבת    אזרח ותיקקצבת  
וי  לאור שינ  2013בינואר   1מקבלת קצבה כאמור החל מיום   1930בדצמבר    31אישה שנולדה עד יום   .ביטוח(
 החוק. 

 
נשים בגיל פרישה  ו   62גברים מגיל    -  2022משנת  )  ואילך  62מבוטחים שנעשו תושבי ישראל לראשונה בגיל  

לה בהדרגה לפי חוק גיל  וע   60היה    גילה .  , אינם מבוטחים לענף אזרחים ותיקים ושאיריםלפי החוק החדש(
 . פרישה

 
 

   ללא תוספות, לחודש אחדשיעורי קצבת אזרח ותיק 
 

ל  הכנסה  הלןהסכומים  השלמת  ללא  פרישה,  ודחיית  ותק  תוספות  ללא  בסיסיות  קצבאות  וללא  )   הם 
 .   או תלויים מהביטוח הלאומי( התייחסות לאלמנות המקבלות קצבת שאירים

 
 

 
 בשנים 

 2020-2021   
 בשנת  

2022 
 ש"ח ש"ח 
 1,596 1,558 ( 80יחיד/ה )עד גיל   
ל  )הזכאי    זוגקצבה 

 ( 80לקצבה עד גיל 
2,342 2,398 

 1,686 1,646 ומעלה  80מבוטח בגיל 
 
 

 בסיסיתקצבת אזרח ותיק  תוספות ל
 

פירוט   להלן  הלאומי.  הביטוח  בחוק  המוגדרות  תוספות  באמצעות  להגדיל  אפשר  הבסיסית  הקצבה  את 
 של עיקרי אותן התוספות:  תמציתי ביותר

 
 (: לשים לב להגדרות בחוק שעל פיהן מוקנות הזכויותיש )"תלויים" תוספת 

 
שניתנת בעבור בן/בת זוג כולל ידוע/ה בציבור, לפי מבחנים שבחוק, כל עוד המבוטח אינו מקבל   תוספת -

 . 2022, בשנת  ₪ לחודש  802סכום התוספת הבסיסית היא  קצבה בזכות עצמו.
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תוספת בעבור ילדו של מקבל הקצבה )או נכד שכל פרנסתו על המבוטח(, כאשר הילד כלול בהגדרת ילד   -
₪ עבור    505סכום התוספת הבסיסית היא  .  )עבור שני הילדים הראשונים בלבד(  יבחוק הביטוח הלאומ 
 . 2022, בשנת כל אחד משני הילדים

 
רצופים או שלא  )חודשי ביטוח    12מלאה של  בה לכל שנת ביטוח  מהקצ  2%  ,2019החל משנת    -תוספת ותק  

ניתנה תוספת הוותק עד השנה העשירית.    2016עד שנת    מהקצבה.  50%עד למקסימום של  ,  (רצופים לא 
  50%במגבלת מקסימום    2019תיקונים לחוק הביטוח הלאומי אישרו את תוספת הוותק בהדרגה עד שנת  

 מהקצבה. 
 

למבוטח נדחה מועד קבלת קצבת אזרח ותיק  מהקצבה בעבור כל שנה ש  5%  ככלל,  - תוספת דחיית קצבה  
מצב, שבו    , ויש לו הכנסה ממשכורת או ממשלח יד. ייתכן זכאות בשל הכנסות גבוהותכיוון שלא הייתה לו  

,  מתוך אותה השנה  חודשים בלבד  9לתקופה של    של הכנסות, כאמור, ב  נדחתה תביעה לקצבת אזרח ותיק 
 בתום השנה.   5%וגם אז הוא זכאי לתוספת דחיית קצבה של 

 
מבוטח שעובד והכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה המותרת המירבית, ויש לו הכנסה שאינה מעבודה   •

 . כפוף לתנאי הזכאות לעיל שעולה על הסכום המירבי, זכאי לתוספת דחיית קצבה

  מבוטח שלא הגיש תביעה במועד והזכאות נשללה בשל שיהוי, אינו זכאי לקבל תוספת דחיית קצבה •
 . בתקופת השיהוי

זכאי    וטחמב • לו הכנסה שאינה מעבודה שעולה על ההכנסה המותרת המרבית, אינו  ויש  עובד  שאינו 
 לתוספת דחיית הקצבה האמורה. 

מבוטח שהיה זכאי לקצבה יחסית אך בחר לוותר עליה, יקבל תוספת דחיית קצבה, כפוף לתנאי הזכאות   •
יחסית   קצבה  על  ויתור  כלכלית  מבחינה  היטב  לשקול  )כדאי  קצבה,  עבולעיל  דחיית  תוספת  בשל  ר 

ינוכו   הבריאות  ביטוח  דמי  לאומי.  ביטוח  דמי  מתשלום  פטור  וגם  מהקצבה  חלק  לקבל  האפשרות 
 (. בסכום קבוע מהקצבה

 
כדאי להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק במועד, כי שלילת קצבה בשל שיהוי בלבד אינה    הדגשה חשובה:

 . בתקופת השיהוי  מזכה בתוספת דחיית קצבה 
 

מנוכים דמי ביטוח בריאות בסכומים קבועים.    אזרח ותיקמקצבת    -   ניכוי דמי ביטוח בריאות מהקצבה
  ₪   205  -: ליחיד  2022בשנת    (הכנסהת  לא השלמל)  למי שמקבל קצבת אזרח ותיק  בכל חודש   וגמה, הניכוילד

 .  ₪ 295 -ולזוג  
 ניכוי של דמי ביטוח בריאות.  אין – מבוטח  של בן זוג ידועה בציבור/נשואהמקצבת אזרח ותיק של אישה 

 
ואינו עובד   ותיק )או קצבת נכות מעבודה(  המבוטח    -דמי ביטוח בריאות למי שאינו מקבל קצבת אזרח 

 ₪ לחודש בהוראת קבע או בדף תשלומים.  106משלם סכום של 
 

לנכה שקיבל קצבת נכות כללית בתכוף לזכאותו לקצבת   -  קצבת נכות כללית בתכוף לפני גיל פרישהקבלת  
ותיק   אזרח  קצבת  משולמת  ותיק,  לנכה אזרח  תוספת  והקצבה    עם  פרישה(,  בגיל  הכנסות  מבחן  )ללא 

 מתעדכנת בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנות קצבאות הנכות הכללית. 
 

עד   עבודתן, רשאיות לתבוע דמי אבטלהנשים שהופסקה  - קצבת אזרח ותיק לנשיםמניעת כפל אבטלה עם 
ופקיד  67גיל   ותיק,  אזרח  לגמלת  וגם  אבטלה  לדמי  תביעה  להגיש  אלה  לנשים  ממליץ  הלאומי  הביטוח   .

 התביעות יקבע את הזכאות.  
 

כהוראת שעה בשל משבר  ככלל, הזכאות היא לקבל את הקצבה הגבוהה יותר בשל כפל גמלאות בחוק. אולם,  
בחשבון כהכנסה  מובאים  , דמי האבטלה אינם כפל עם קצבת אזרח ותיק והם  31.12.2022עד יום  הקורונה  

 מעבודה או ממשלח יד לעניין מבחן ההכנסות בקצבת אזרח ותיק.

 לעניין מבחן הכנסות לזכאות לקצבת אזרח ותיק  הכנסה
להוציא הכנסות מסוימות  2ההכנסה המפורטת בסעיף   ]דוגמה    לפקודת מס הכנסה,  המפורטות בתקנות 

הכנסת עובד )שכיר( הפטורה ממס לפי פקודת מס הכנסה ולא  ,  פנסיהלהכנסות שאינן מובאות בחשבון:  
 ועוד[.  משולמים ממנה דמי ביטוח, הפרשי הצמדה פטורים ממס 

 באתר הביטוח הלאומי יש מחשבון לחישוב משוער של זכאות לקצבה. 
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  רק עבור תלויים  2022. החל משנת  2021עד סוף דצמבר    –  ('הכנסה מרבית מותרת בגיל פרישה )לוח ט
 ושאירים 

 . ש"ח לחודש 6,014 – ליחיד מהשכר הממוצע  57%
 . ש"ח לחודש 8,019 – למי שיש לו תלוי אחדמהשכר הממוצע  76%
 .ש"ח לחודש 739 - בעד כל תלוי נוסףמהשכר הממוצע  7%

   2022בשנת  – (1ט'הכנסה מרבית מותרת בגיל פרישה )לוח 
 . ש"ח לחודש 6,750 - ליחידמהשכר הממוצע   63.97%

 .ש"ח לחודש  9,000 -  למי שיש לו תלוי אחדמהשכר הממוצע   85.3%
 .ש"ח לחודש 739 - בעד כל תלוי נוסףמהשכר הממוצע  7%

   2023החל מינואר  – (1ט'הכנסה מרבית מותרת בגיל פרישה )לוח 
 . ש"ח לחודש 7,750 - ליחידמהשכר הממוצע   73.45%
 . ש"ח לחודש 10,333 -  למי שיש לו תלוי אחדמהשכר הממוצע   97.93%

 .בעד כל תלוי נוסףמהשכר הממוצע  7%
 

ההכנסה  עבור   פעמיים  ועוד  לעיל  הרשומה  ההכנסה  אחת  פעם  היא  המותרת  ההכנסה  מעבודה,  הכנסה 
 האמורה בעבור הכנסות שאינן מעבודה.  

 הכנסה שאינה מעבודה ההכנסה המותרת היא שלוש פעמים ההכנסה הרשומה לעיל . עבור 

 לטובת המבוטח(.או לפעמים חודשי, אם החישוב )חישוב ההכנסה המרבית הוא שנתי 

 יש לשים לב: 

על  לקצבה  , נבחנת הזכאות  1ט'כשההכנסה שאינה מעבודה, כשלעצמה, פחותה מכפליים ההכנסה לפי לוח  
,  1ט'כשההכנסה שאינה מעבודה, כשלעצמה, עולה על כפליים ההכנסה לפי לוח    פי ההכנסה מעבודה בלבד.

,  1ט'נבחנת הזכאות על פי ההכנסה שאינה מעבודה )ההכנסה העודפת( העולה על כפליים ההכנסה לפי לוח  
 . בתוספת ההכנסה מעבודה

 זכאות לקצבה יחסית 
  יחסית  אזרח ותיקטח זכאי לקצבת  על ההכנסה המותרת, אזי ייתכן שהמבו   העול  ההכנסה של המבוטח  אם

 .  מההפרש בין ההכנסה להכנסה המירבית, עד מינימום שנקבע( 60%)הקצבה מופחתת בשיעור של 

יחסית מאפשרת מתן קצבה חלקית לקצבה  ו  ,זכאות  לאומי  ביטוח  דמי  ביטוח  ניכוי  הנחה בתשלום  דמי 
 . בסכום קבוע מהקצבה בריאות

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2021 2022 

 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 

המרבית   ההכנסה 
 45,075 44,020 43,890 43,370 43,240 43,240 43,240 43,240 לתשלום דמי ביטוח

לעניין  מרבית  הכנסה 
 6,331 6,331 6,164 5,944 5,804 5,678 5,556 5,453 שיעור מופחת 

הממוצע  השכר 
במשק, לעניין תשלום 

 דמי ביטוח
9,089 9,260 9,464 9,673 9,906 10,273 10,551 

 
10,551 
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 )דוגמאות( 2023עד  1920בשנים  שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים
 

 
 

 יועצת ומרצה בתחומי הביטוח הלאומי.  רואת חשבון, -  גלרט-אורנה צח

ולפתרונות לפי חוק    לייעוץ  וחברת אורנה צח בע"מ  בעלים ומנכ"לית משרד רו"ח אורנה צח
ליוצאים    ,עובדים  מעסיקים ארגונים ולחברות שביטוח הלאומי, ל ב  לייצוגהביטוח הלאומי ו

באקדמיה    לארגונים וכן  לעצמאים וליחידים. מרצה על חוק הביטוח הלאומי  לרילוקיישן,
 שנים.    30של ובמסגרות מקצועיות. בעלת ותק בתחום 

עם   רואי חשבון  ועדת הקשר של לשכת  יו"ר    הביטוח הלאומי בין תפקידיה הציבוריים: 
  נציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.פעילה בחקיקה כו

ובנוסף הנכם מוזמנים לבקר  ,  ornazachcpa@gmail.comמוזמנים לפנות לייעוץ למייל  
ולהנות משלל מאמרים, ראיונות, טיפים מקצועיים    www.ornazach.co.il באתר הבית  

 ותובנות בכל הקשור לביטוח הלאומי )וגם בנושא הסטרס(. 
 

הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח  
 מי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם.המלא של פרסומי הביטוח הלאו

כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או 
 המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. 

הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית  
 ל המידע האמור. לפני כל פעולה המסתמכת ע

 כל הזכויות שמורות © אין להעתיק או לפרסם ללא אישור מהכותבת. ט.ל.ח.

 מלא )באחוזים(  מופחת )באחוזים(  
 מעסיק עובד  סה"כ מעסיק עובד  סה"כ 

 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו
 7.60 12.00 19.60 3.55 3.50 7.05 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"  18להם  

 אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת 
אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת אזרח  

 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 ותיק
כללית  נכות  קצבת  המקבלים  מבוטחים 

נכות   קצבת  אישור או  בעלי  מעבודה, 
 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 לפטור מהביטוח הלאומי 

שנעשו   פרישה,  לגיל  מתחת  וגבר  אישה 
 2.95 7.28 10.23 0.82 3.24 4.06 ( 6)  גילה לראשונה תושבי ישראל מעל 

שנעשו  זכאות,  גיל  מעל  וגבר  אישה 
 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 ( 6) גיל ה לראשונה תושבי ישראל מעל 

גיל   וגברים בין  ל"גיל הזכאות"    67נשים 
מקבלים   שאינם  ותיק  אזרח  לקצבת 

 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 6.62 ( 4) (3)קצבת אזרח ותיק 
מרבי  "גיל  לבין  פרישה"  "גיל  בין  אישה 

( אבטלה"  מקבלת  67לביטוח  שאינה   )
 7.12 10.07 17.19 3.28 3.38 6.66 קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי

אזרח   קצבת  שמקבלים  וגברים  נשים 
 2.12 -  2.12 0.48 -  80.4 ( 4) לאומיהותיק מהביטוח 
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