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 תגמולי מילואים בזמן משבר הקורונה 
 

 , רו"ח גלרט-אורנה צח
 

 

עד    ,משכורת בשל השירות במילואיםהעל אובדן ההכנסה/  ה את המשרת במילואים פצתגמול המילואים מ
   תקרה שבחוק.

 מילואים. ₪ ליום   ₪1,467.33 בכל חודש, או   44,020הוא בסך של   2020התגמול המירבי בשנת 

  2020התגמול המזערי בשנת    , גם אם הוא אינו עובד.בסכום התגמול המזערילפחות  מבוטח זכאי לתגמול  
 ₪ ליום מילואים. ₪199.56 בכל חודש, או  5,987הוא בסך של 

 

 שירות חצי יומי 

הנסיעה אל מקום  ושמשכו, לרבות זמני   16.00שירות חצי יומי הוא שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 
התגמול   שיעור  בחוק.  כמפורט  אחת,  בהתייצבות  היום,  באותו  שעות  שש  על  עולה  אינו  וממנו,  השירות 

 לשירות חצי יומי הוא מחצית התגמול ליום אחד. 
 

 תוספת לתגמול המילואים 

ימים,    6תשלום התגמול בעבור שירות רצוף של עד  (  "חוק "ה גם  לחוק הביטוח הלאומי )להלן:    271לפי סעיף  
 הוא: 7או שארית של מספר ימי שירות רצופים בניכוי כפולות של 

שירות חצי  ב  40%אין תוספת של  )  40%בגין עד חמישה ימי שירות רצופים משולם התגמול בתוספת   -
 יומי(. 

 ככל שהיו בחישוב שישה ימים: משולם התגמול בתוספת יום אחד.  -

 

 במגבלות התגמול המזערי והתגמול המירבי חישוב תגמולי המילואים 

של  החייב בדמי ביטוח  תגמול מילואים מחושב בדרך כלל לפי ממוצע השכר ברוטו  לחוק,    273לפי סעיף   .1
  1- ל  ברבע השנה שקדם  ,של העובד העצמאיהחייבת בדמי ביטוח  או ההכנסה הממוצעת  העובד השכיר  

 .90- יש לחלק את הסכום שמתקבל ב  –בחישוב יומי השירות במילואים. בו החל  שחודש ב
 

,  החודשי  סכום ההכנסה שמובא בחשבון בכל חודש ברבעון בחישוב התגמול, לא יפחת מהתגמול המזערי
 . , או שהרוויח פחות מהתגמול המזעריגם אם העובד לא עבד באותו החודש

 
השירות במילואים ואילך, הגידול לא יבוא לידי ביטוי  חל גידול קבוע במשכורתו בחודש כלומר, עובד ש

הגידול    –ואילך  בסמוך לפני השירות במילואים  אם הגידול הקבוע במשכורת היה  .  בתגמול המילואים
   .באופן חלקי בלבד הזה יבוא לידי ביטוי בתגמול 

 
לפני השירות במילואים, ואם הפערים בשכר בין    ם יש פערים בשכר החודשיבודק א  הביטוח הלאומי

הסבר לכל פער בשכר שעולה    יש לתת חודש לחודש מוצדקים )כמו שעות נוספות, או שינוי בסוג העיסוק(.  
שלא שוייכו  הפרשי מילואים  או  / ומהשכר בחודש הקודם, כי לפעמים מדובר בהפרשי שכר    20%-על כ

ויש לתקן את הדיווחים )יש לכך השפעה על חישוב    י התקנות לחודש הנכון, או בשכר נוסף שלא נפרס לפ
 . התגמול(

 
על אף הוראות  עצמאים ובעלי שליטה בחברת מעטים מקבלים מרשות המסים מענק על בסיס סוציאלי.   .2

  ה רשות המסים קבע 14.12.2020ביום ]כהכנסה  שליטה חייב במס  י כל דין, מענק סיוע לעצמאים ולבעל
הכנסה   זו  סעיף  כי  או  1) 2לפי  העניין2)2(  לפי  לפקודה,  אינ[(  אך  לעניין החיקוקים    ו,  כהכנסה  נחשב 

)א( לחוק מענק עבודה. הכוונה בין היתר גם לחוק הביטוח הלאומי ולחוק ביטוח  16האמורים בסעיף  
 .  בריאות ממלכתי

   .מילואיםהכלול בבסיס לחישוב תגמולי   ודמי ביטוח לאומי ולכן אינ תשלוםאינו חייב בהמענק 
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חייבים במס בהתאם    ,14.12.2020, כמפורט בפרסום של רשות המסים מיום  ת קבועותמענקי הוצאו
מהת  כתוצאה  נפגע  שהמחזור  עוסק  לדוגמה,  התקבלו.  בגינו  נגילמקור  הקורונה  פשטות  הכנסהף    זו 

 לפקודת מס הכנסה.  (1)2בהתאם לסעיף  יחויבהמענק ולכן מעסק או ממשלח יד, 
 

עצמאילאו    שכיר  לעובד .3 מ  שעבד  חדש  עובד  פחות  במילואים  לחודש השירות    ימי  60-ברבעון שקדם 
בדמי ביטוח,    יםהחייב  או ההכנסה הממוצעת   , חישוב התגמול מבוסס על ממוצע שכר הברוטו עבודה

  בחודש שבו החל שירות המילואים   1- מתוך ששת החודשים שקדמו לשבחר לעצמו  בשלושת החודשים  
ב הגבוהה  ההכנסה  עם  החודשים  את  שיבחר  לעובדים  הדבר  .  יותר()מובן  במיוחד  שהופסקה  חשוב 

  עבודתם בשל משבר הקורונה.
 

או עובד  הבהרה חשובה שהתקבלה מהביטוח הלאומי: לעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי במקביל,  
האפשרות לבחור שלושה חודשים מתוך שישה חודשים קיימת  שכיר במספר מקומות עבודה במקביל,  

בכל מקומות העבודה,  ימי עבודה    60- רק למי שעבד במשך הרבעון שקדם לשירות המילואים פחות מ
מחשבים באופן  שהיה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי בכל החודש,  כולל העצמאי )לעצמאי  

 (.ימי עבודה בחודש 25אוטומטי 
 

,  )תקופה עוקבת( מקבל מספר אישורים צבאיים לתקופת שירות אחת רצופה שרת במילואים המכאשר  .4
לתקופת השירות    ושקדמ  חודשיםמבוסס על ה   ת השירותוהבסיס לחישוב תגמול המילואים של כל תקופ

לצורך   התקופות  את  מפצל  לאומי  לביטוח  המוסד  אולם,  סעיף  הראשונה.  לפי  לחוק    271התוספת 
   .הביטוח הלאומי

 
סעיף   .5 עצמאי  274לפי  עובד  או  עובד  לעבוד    ,לחוק הביטוח הלאומי,  לפני התחלת    לחלוטיןשהפסיקו 

חלפו   ולא  מהשירות  לפי    –מיום הפסקת העבודה  )רצופים(  ימים    60-יותר  יחושב  לתגמול    3הבסיס 
הראשון לעניין  המילואים  כלומר, המערכת מעבירה את יום שירות    החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 ליום הפסקת העבודה. - חישוב הבסיס לתגמולי המילואים 
 

לחלוטין העבודה  ש  הפסקת  מיום  במילואים  לפי הסעיף:  עצמאי.  המשרת  עובד  או  עובד  להיות  חדל 
עובד עצמאי סגר  כאשר  , ו)העובד פוטר או התפטר(  לעובד שכיר נותקו יחסי עובד ומעסיקכאשר    כלומר,

 .  את התיק העצמאי שלו בביטוח הלאומי
 

מיום הפסקת העבודה ועד יום השירות הראשון    ימים קלנדריים רצופים  60סעיף זה סופרים עד  לפי  
ספירת    במילואים במניין  כלולים  במילואים  הראשון  השירות  ויום  האחרון  העבודה  יום    60)כלומר, 

 . ים(הימ
 

הביטוח הלאומי )תגמולים למשרתים במילואים(,    לתקנות  7ותקנה    לחוק הביטוח הלאומי  279לפי סעיף   .6
התקנות(  1977-תשל"ח עצמאי  דעוב,  )להלן:  עובד  תוך    ,או  במילואים  לשרת  מסיום    60שהחל  ימים 

לפי  ה התגמול  אם  למעט  הקודם,  בשירות  כממשיך  אותו  רואים  במילואים,  הקודם  הבסיס  שירות 
. לכן, עובד שמשרת בתדירות גבוהה במילואים, התגמול שלו אינו נפגע בשל תנודות  האחרון מיטיב עמו

 . או יציאה לחל"ת במשכורת
 

הימים:   של    60חישוב  הראשון  היום  כולל  הקודם,  השירות  למחרת  מיום  רצופים  קלנדריים  ימים 
רות הקודם ועד יום לפני תחילת השירות  מיום למחרת השיקלנדריים רצופים  ימים    59השירות הבא, או  

 .הבא
 

פשוטות   הקודם    – ובמילים  השירות  למחרת  מיום  התחיל    60סופרים  במהלכם  אם  רצופים.  ימים 
בתקופת  מאד  לחוק, שהיא משמעותית    279תחול ההטבה שבסעיף    –  60-השירות הבא, לרבות ביום ה 

 משבר הקורונה. 
 

 זכאי לדמי אבטלה בעד התקופה שבה הוא זכאי לתגמולי מילואים.)ז( לחוק, לא יהיה אדם  320לפי סעיף   .7
 

)ג( לחוק, מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה מובטל הזכאי לדמי אבטלה, לא יפחת  272לפי סעיף   .8
 . מלא שירת במילואים באותו היוםאל  ,שיעור תגמול המילואים מדמי האבטלה ליום שהיה זכאי להם

לדמי הזכאי  למובטל  ליום    כלומר,  האבטלה  מדמי  יפחת  שלא  מילואים  יום  ערך  יחושב  אבטלה 
 .  (המזערי  )וכמובן שלא יפחת מהתגמול שהמובטל היה זכאי לו אילולא היה בשירות מילואים

 
דמי    יובאו בחשבון:  שכיר  של עובדהרגיל  , בחישוב שכר העבודה  (2)להלן: תקנה  לתקנות    2לפי תקנה   .9

 . דמי אבטלהו  מחלהפגיעה, תמורת חופשה, דמי  
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 גמול מילואים לעובד שכיר ת
 

 : לחוק 276לפי סעיף   המעסיק משלם את התגמול

)גם אם הוא עובד חודשי ועבד פחות מחודש לפני השירות    של חודש או יותרלם על בסיס  ולמי ששכרו מש .1
 . במילואים(

וברבע השנה שקדם לשירותו עבד  יומי או עובד שעתי  למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד   .2
בשכר או שלא  )  כולל ימי מנוחה, חגים, חופשה  ,ימים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד  75לפחות  

לעובד שעתי יום עבודה  הביטוח הלאומי מחשב    .[לחוק)ג(  276סעיף  ], תאונה, מחלה, אבל ועוד  (בשכר
 שעות.  8לפי 

  תביעה אישית של עובד שכיר

המעסיק רשאי לתבוע את  אולם,  )  את התגמול בתביעה אישית  תובעשאינו עומד בתנאים לעיל    עובד שכיר
 . התגמול בעבורו(

חל"ת תובע את התגמול  בזמן  כדי להקל על המעסיקים ועל העובדים בזמן משבר הקורונה, משרת במילואים  
המעסיק דרך  ולא  אישית  החל"ת  בתביעה  של  הראשונים  המלאים  בחודשיים  גם  מקבל  ,  אינו  )העובד 

הם   -  משכורת מהמעסיק בתקופת השירות במילואים, כי הוא נמצא בחל"ת, אך יחסי העבודה ממשיכים
 הושעו ולא נותקו(.  

החברה הפסיקה לפעול וכדומה, תובע את התגמול בתביעה  שאו    ,עובד שמעסיקו פשט את הרגל, או נפטר
 אישית. 

במילואים    6מצרף  העובד  אישית  התביעה  ל השירות  חודש  לפני  משכורת  המעסיקים(תלושי  את  ,  )מכל 
 . ואת האישור על הוצאתו לחל"ת  האישור הצבאי

)שתובע עבורו את התגמול  מקבל את שכרו מהמעסיק העיקרי  עבודה או יותר,  עובד שכיר בשני מקומות  
בעצמו  מהביטוח הלאומי(,   הנוספת.  בתביעה אישית  ותובע  עבודתו  בגין  השלמת התגמול  לצרף את  עליו 

 תלושי שכר מיתר המעסיקים.  6לתביעה 

הפרשי שכר בעד חודשים קודמים    והמעסיק שילם ל שתובע תגמולי מילואים בתביעה אישית, ו עובד שכיר  
זכאי  ( בחודש השירות במילואים או לאחר מועד השירות, 13או שכר נוסף )כמו בונוס חד פעמי או משכורת 

יעבור  ויחד עם ההפרש לא    להגיש תביעת הפרשים להשלמת התגמול. עובד שמרוויח פחות מהתגמול המזערי
 לא יקבל השלמה.   –את התגמול המזערי 

 תביעה של המעסיק  
 

 : הבאותאת המעסיק בפעולות  יםמחייב חוק הביטוח הלאומי ב  280-ו 276סעיפים 
   
שלם לעובד את השכר שהיה משלם לו אילולא שירת במילואים  מבחודש השירות במילואים המעסיק   .1

 חשבון התגמול המגיע לעובד. והוסיף לעבוד. תשלום זה נחשב למקדמה על 

לאומיתוהמעסיק   .2 לביטוח  מהמוסד  התגמול  את  פחות    בע  ולא  לעובד  שילם  שהוא  המשכורות  )לפי 
 . מהתגמול המזערי(

את  מהמעסיק   .3 לעובד  התגמול"עביר  במילואים,  "יתרת  ששירת  הזמן  במשכורת    בעד  המאוחר  לכל 
קיבל את התגמול מהביטוח הלאומי. המעסיק   שבו  שבין התגמול  עבימ החודש  לעובד את ההפרש  ר 

לעיל( ובין התשלום ששילם לעובד בחודש שבו שירת במילואים    2שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי )סעיף  
למעט סכום ששילם לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם    :שהן  לעיל( במגבלות מסויימות   1)בסעיף  

 לו בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו. 

 
 ערות הקשורות לתשלום של המעסיק לעובד:להלן כמה ה 

 
   .דין תגמולי המילואים כדין שכר עבודה כאמור בחוק הביטוח הלאומי, וכך גם דין יתרת התגמול •

לעובד לכל המאוחר ביום שבו משתלם שכרו של העובד בעד    את יתרת התגמול  על המעסיק להעביר •
אם שילם לעובד שכר נמוך מהתגמול  ,  החודש שבו הועבר התגמול למעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי

   .מהביטוח הלאומי העובד שקיבל בעבור
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העובד   • של  השכר  בתלוש  רושם  כהמעסיק  התגמול,  יתרת  שירת  את  העובד  שבו  למועד  שכר  הפרש 
 .)אם היה הפרש שכר( בפועל לואיםבמי

)בהתאם    - בהתחשבנות של המעסיק עם העובד   • גם אם נעדר מעבודתו  כל סכום שהעובד היה מקבל 
עבודה(,   מקום  באותו  התקפים  העבודה  מלהסכמי  התגמול.אינו  יתרת  בחישוב  בחשבון  ,  למשל  ובא 

שאינם תלויים במספר ימי העבודה  כאשר עובד מקבל בתקופה שבה הוא משרת במילואים תשלומים  
 (, המעסיק אינו מנכה אותם מהתגמול שהוא משלם לעובד.  או מענק ביגוד, בפועל )כמו דמי הבראה

לעובד   • שילם  המעסיק  שכר  אם  קודמים  הפרשי  חודשים  נוסף  בעד  שכר  או    בונוסכמו  )או  פעמי  חד 
 לתבוע הפרש לתגמול.  המעסיקעל לאחר מועד השירות, בחודש השירות במילואים או  (13משכורת 

בכל יום מילואים שבו    הן שכר עבודה והן תגמולי מילואיםשמשרת במילואים  שלם לעובד  המעסיק מ •
 .  , כמו ימי חג וחופשה בתשלוםגם אם לא עבד ובכל יום שמגיעה לו משכורת עבד

מאת המחלקה המשפטית של המוסד    6.10.2019הבהרה שהתקבלה ביום    -התחשבנות בין המעסיק לעובד  
 לביטוח לאומי  

כן משמדובר לדידו של   ועל  יתרת התגמול  כיצד לחשב את  "בחוק הביטוח הלאומי אין הוראה מפורשת 
המוסד לביטוח לאומי )להלן: המוסד( ביחסים שבין המעסיק לעובד והדבר תלוי, בין היתר, בדיני העבודה  

רבות הסכמים קיבוציים ואישיים(, אין הוא מנחה את המעסיקים  )חוקי המגן( החלים על יחסי העבודה )ל
 כיצד לחשב את יתרת התגמול.

עם זאת, נסב תשומת לבכם לכך שההחלטה בדבר מספר הימים בהם יש לחלק את השכר החודשי, צריכה  
אם למשל יצא    –כלומר    ;להלום את ההחלטה בדבר מספר הימים המנוכה מהעובד בגין שירות המילואים

)למעט    22-ובד לשירות מילואים רציף של שבוע, במקום עבודה הנוהג לחשב את שווי הימים לפי חלוקה בהע
 (.  7ימים בלבד )ולא  5שבת( הרי שבחישוב השכר החודשי, על פניו, יהא על המעסיק לנכות  -שישי

ה  עילה של  זה עשויה להיות  בעניין  ב  עובדמכל מקום, כל החלטה של המעסיק  בית הדין  לבירור משפטי 
 . "לעבודה )כשברור שהמוסד אינו צד לו(

 

 סוגיות בתגמולי המילואים של העובד השכיר בזמן משבר הקורונה

באופן חלקי או במשכורת נמוכה   עובדים בחל"ת או עובדים שחזרו לעבוד   ,משבר הקורונה לאור התמשכות
 תגמולי מילואים נמוכים מהרגיל. ברוב המקרים  יקבלו   –יותר 

 :)התגמול נע בין התגמול המזערי לתגמול המירבי בכל הדוגמאות( כמה דוגמאות להלן 

והוא מקבל דמי אבטלה בכל התקופה שבה הוא    טרם חזר לעבוד,  15.3.2020צא לחל"ת ביום  הועובד ש .1
למשך חודש מלא. כיוון שעבד   2020בחודש אוגוסט  2020. יצא למילואים ראשונים בשנת נמצא בחל"ת

שלפני   מברבעון  פחות  ה  –ימים    60-השירות  שבהם  החודשים  שלושת  את  בחשבון  הכנסה  מביאים 
 .  2020החודשים: פברואר עד יולי  6הגבוהה ביותר בתוך 

 כיוון שהשירות שלו היה בזמן חל"ת, הוא מגיש תביעה אישית לתגמולי המילואים.
 

   יחושב כדלקמן:  ליום הבסיס שלו לתגמול מילואים
הסכום הגבוה   בעליהמערכת תבחר את שלושת החודשים  2020בכל חודש החל מחודש פברואר עד יולי 

לצורך חישוב התגמול היומי )סכום שלושת החודשים  )ולא יפחת מהסכום המזערי(,    2כולל תקנה  ביותר  
 (. 90-לחלק ל 

 
)שלא סגר את התיק  עובד   .2 עצמאי במקביל  עובד  גם  בכל    וח הלאומיבביטעצמאי  כעובד  שכיר שהוא 

ביום  התקופה(,   לחל"ת  בחל"ת ו  15.3.2020הוצא  נמצא  הוא  שבה  התקופה  בכל  אבטלה  דמי    קיבל 
עד שהוצא שוב לחל"ת    1.5.2020ביום  כשכיר אצל אותו המעסיק  . חזר לעבוד  )בקיזוז ההכנסות כעצמאי(

אים ראשונים בשנת  יצא למילו.  15.7.2020ביום  פעם נוספת אצל המעסיק  וחזר לעבוד    1.6.2020ביום  
 למשך חודש מלא.   2020אוגוסט  אמצע ב 2020
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 : בשני שלביםהבסיס שלו לתגמול מילואים יחושב 
 
ש  .א כיוון  התגמול מהביטוח הלאומי.  את  ויתבע  הרגיל  ישלם את השכר  אצל  עבד  העובד  המעסיק 

בחשבון את שלושת החודשים    המביא המערכת    – ימים    60-ברבעון שלפני השירות פחות מהמעסיק  
, בחישוב של משכורת או  2020החודשים: פברואר עד יולי    6שבהם ההכנסה הגבוהה ביותר בתוך  

 . , כגבוהתגמול מזערי מדי חודש
 

עצמאי תתקן את הבסיס  תביעה של התגמול כעובד  העובד יתבע את יתרת התגמול בתביעה אישית.   .ב
חודשים מתוך    3)במקום    לרבעון האחרון שלפני השירות במילואיםכעובד שכיר  של דמי האבטלה  

פתוחחודשים(  6 נשאר  העצמאי  כיוון שהתיק  העובד   .,  העיסוקים,  כלל  של  ברבעון    בחישוב  עבד 
 ימים.   60-האחרון יותר מ

   מולי מילואים שקיבל כעובד שכיר.תג וקטנועובד הזה ילייתכן ש
הכנסותיו ברבעון האחרון הכוללות הכנסות כעצמאי, נמוכות יותר מההכנסות שחושבו בתביעה  אם  

מתוך   הגבוהים  לפי הסכומים  חושב התגמול  )למעסיק  הוא    –   חודשים אחרונים(  6של המעסיק 
 יתבקש להחזיר חלק מהתגמול שקיבל כעובד שכיר. 

 
יצא לחל"ת   .3 לעבוד15.3.2020ביום  עובד  חזר  אותו מעסיק  .  במשכורת חלקית.    30.4.2020ביום    אצל 

המעסיק הגדיל בחזרה את המשכורת של העובד באופן קבוע ובחודש ספטמבר    2020בחודש אוגוסט  
העובד יצא לחודש מילואים. הבסיס לתגמולי המילואים יהיה הרבעון שלפני השירות במילואים.    2020

 כלומר, העליה הקבועה במשכורת תבוא לידי ביטוי רק בשליש מהתגמול.  
או  במילואים  כך שלעובד ששכרו עלה בחודש השירות    המוסד לביטוח לאומי מתכנן לתקן את התקנות

יחושב התגמול לפי השכר   לפחות באופן קבוע, 30%-ב במילואים השירות באחד מחודשי הרבעון שלפני 
 הגבוה. 

 
חלקית .4 במשרה  לעבוד  יכול  שבחל"ת  אחר  העובד  מעסיק  מדמי    אצל  מקוזזת  החלקית  והמשכורת 

  האבטלה, עד לביטולם המלא.
 העובד מקבל את תגמול המילואים מהמעסיק שאצלו הוא עובד. 

 
ומקבל דמי    15.3.2020ביום  ₪ לחודש בממוצע, יצא לחל"ת    40,000במשכורת של  קבוע  לדוגמה, עובד  

₪ לחודש. הוא החל לעבוד כשליח בחנות כלי בית בשכונת מגוריו    10,551אבטלה בסכום מירבי של  
ולכן הוא מקבל דמי אבטלה בסכום של    ,₪ לחודש שמנוכים מדמי האבטלה שלו  3,000במשכורת של  

 .  2020פטמבר  בכל חודש ס ₪2020 לחודש. העובד שירת במילואים לראשונה בשנת  7,551
כיוון שהמשכורת    ,התגמול לפי התגמול המזערייתרת  את  משכורת רגילה וישלים  המעסיק ישלם לעובד  

 בכל חודש נמוכה מהתגמול המזערי החודשי. 
אם העובד ממשיך לעבוד בזמן השירות במילואים )באופן מלא או באופן חלקי( והשירות הוא לאחר  

 משכורת וגם את התגמול. שעות העבודה, הוא יקבל גם 
 

  יו לפי דמי האבטלה שה . החישוב יהיה  2העובד יגיש תביעה אישית לקבל את הפרש התגמול לפי תקנה  
 ₪.  ₪7,551 לחודש. סך הכל   3,000, שהוא ₪ לחודש בניכוי התגמול שקיבל מהמעסיק 10,551

 
המעסיק    שחוזרעובד   .5 אצל  לחל"ת,  לעבוד  אותו  חלקיתשהוציא  במשרה  או  יותר  נמוכה  ,  במשכורת 

דמי אבטלה   מפסיק לעבודה  לקבל  החזרה  לפני  מיום  היה  נמוך מאשר  יהיה  שלו  תגמול המילואים   .
 תחילת המשבר. 

 
ומקבל דמי אבטלה    ₪15.3.2020 לחודש בממוצע, יצא לחל"ת ביום    40,000, עובד במשכורת של  לדוגמה

הסכים לעבוד  העובד  ו החזיר אותו לעבודה  המעסיק    ₪1.6.2020 לחודש. ביום    10,551בסכום מירבי של  
העובד הפסיק לקבל דמי אבטלה כיוון שחזר לעבוד  .  בחודש  ₪  12,000במשרה חלקית במשכורת של  

 . ל אותו המעסיק שהוציא אותו לחל"תאצ
 

. כיוון שברבעון שקדם לחודש  2020בכל חודש ספטמבר    2020העובד שירת במילואים לראשונה בשנת  
  –  2020הבסיס לתגמול המילואים שלו יהיו החודשים יוני עד אוגוסט    -ימים  60השירות הוא עבד מעל 

 . ₪ לחודש 12,000של   לפי משכורת חודשית
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 סיווג מבוטחיםצו 

הצו,   בתנאי  ועומדים  וקביעת מעבידים  מבוטחים  סיווג  צו  של  בתוספת הראשונה  שירות הכלולים  נותני 
אף על פי שלצורכי מס    ,מקבלים דמי אבטלה כעובדים שכירים כיוון שהם מוגדרים שכירים בביטוח הלאומי

 הם מוגדרים כעצמאים. 
 

בתוספת הראשונה של הצו, נחשב בדרך כלל למעסיק לפי  מי שמשלם לנותן השירות ומתקיימים התנאים ש
 חוק הביטוח הלאומי.  

 
המוסד לביטוח לאומי מסר כי מבוטחים שכירים לפי התוספת הראשונה לצו סיווג מבוטחים מגישים תמיד  

    .)אף על פי שהם נחשבים עובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי( תביעה אישית לתגמולי מילואים
 

 בתקופת משבר הקורונה למשרת במילואים הפרשה לפנסיה

לחוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק להמשיך ולשלם לעובד שיצא למילואים את התשלומים    283סעיף  
והמשיך לעבוד. על פי חוות דעת משפטית  שנהג לשלם לקופת תגמולים או לקופת פנסיה כאילו לא שירת  

במוסד לאומי  שהתקבלה  כלל  לביטוח  בדרך  מופרשות  אשר  סוציאליות  הפרשות  אותן  את  להפריש  יש   ,
מהשכר הרגיל של העובד לאותה תקופה, ולא מסך כל התגמול לפי חוק המילואים, אשר גבוה בדרך כלל  

 מהשכר הרגיל. 

 בעלי שליטה 

קרובי משפחה   ושל  בעלי שליטה  של  בשכר  תביעות  פערים  בקפדנות.  עם  בעל שליטה  נבחנות  של  תביעה 
מעבר להכנסה שבסיסה הוא ההכנסה ברבעון שקדם    שמעותית מוקרובי משפחה שמתבקשת בה השלמה  

 נבחנת בקפדנות יתרה.  – לשירות המילואים 

רוב המשפחה ודרישה להמצאת מסמכים  טופס התביעה האישית כולל הצהרה של בעל השליטה או של ק
 חודשים אחרונים.  12-והוכחות על תשלום המשכורת ב

 

 תגמולי מילואים לעובד עצמאי 
 להלן כמה עקרונות לחישוב הבסיס של עובד עצמאי שמשרת במילואים: 

 המילואים.הכנסות של עצמאי שאינו עונה להגדרה אינן מובאות בחשבון בחישוב הבסיס לתגמול  .1
 

 מקבל את התגמול בדרך כלל באופן אוטומטי. שאינו עובד שכיר במקביל, עובד עצמאי  .2

שכירעובד   .3 גם  שהוא  בעבורו,  ,עצמאי  התגמול  את  תובע  כשכיר    שהמעסיק  מילואים  תגמולי  מקבל 
ותובע תגמולי מילואים כעצמאי בתביעה אישית. רצוי שהעצמאי ימתין עד לאחר תביעת    מהמעסיק 

ללא השלמה    או יצהיר בטופס התביעה האישית שהוא מסכים לקבל חלק יחסי של התגמול,  המעסיק
 יערוך חישוב מחדש. למינימום, עד קבלת התגמול מהמעסיק העיקרי, שאז המוסד לביטוח לאומי 

  , הוא עובד עצמאי במקבילשימים לפחות לפני חודש השירות במילואים,    60שלא עבד במשך    עובד שכיר .4
ימים בחודש כעצמאי ברבעון שקדם לשירות    25נחשב למבוטח שעבד    –העסק העצמאי    שלא סגר את

חודשים, ככל שיגיש    6חודשים גבוהים מתוך    3ולכן אינו יכול להנות מחישוב התגמול לפי    ,המילואים
 תביעה אישית כעצמאי. 

עם חישוב הפרשי דמי הביטוח,    בחישוב משולב  מתבררת  תגמול המילואים ההכנסה הסופית לחישוב   .5
להכנסה בשומה של מס הכנסה. אם הבסיס לתגמולי המילואים היה גבוה מדי, אזי המבוטח    בהתאם

מחזיר את התגמול העודף. אם ההכנסה לפי השומה גבוהה יותר, כי אז המבוטח מקבל תוספת לתגמול  
 . , במגבלת התגמול המירביהמילואים

פיצוי נוסף לתגמול  מקבל  ם  עצמאי המשרת במילואי  ,הסכם שנחתם בין צה"ל לביטוח הלאומי  על פי .6
הכנסות  מה   25%. הפיצוי הוא בשיעור  ואילך  1.1.2016החל מתקופת שירות  ,  המילואים שהוא זכאי לו

המדווחות ברבעון האחרון שלפני חודש השירות, גם אם חישוב התגמול נעשה לפי הכנסות שאינן ברבעון  
   הפיצוי והתגמול ביחד לא יעלו על התגמול המרבי. האחרון שלפני השירות.  
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על    ,םיעצמאיעובדים  שהם    ,המוסד לביטוח לאומי מתכנן לפצות את משרתי המילואים  -  משבר הקורונה
, אם  (2021)גם אם הסיום יהיה בשנת    , עד סיום משבר הקורונה 2019ידי חישוב התגמול בהתאם לשומת  

 . )יש לעקוב אחר הפרסומים( מהתגמול הרגיל שמגיעגבוה  2019בסיס של שנת  ההחישוב לפי 

 

 הגשת תביעה אישית 

 להגיש את התביעה האישית כדלקמן: אפשרהמוסד לביטוח לאומי מ 

)באמצעות    מילוי טופס תביעה מקוון באתר האינטרנט ושליחתו דרך האתר בצירוף המסמכים הנוספים .1
 . ממשל זמין ללא צורך בקוד ובסיסמה לאתר האישי(

 מילוי טופס תביעה באופן ידני ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.  .2

מילוי טופס התביעה באופן יידני ומסירתו יחד עם המסמכים הנוספים בדואר, או בתיבת השירות בסניף   .3
מספר הפקס של מחלקת מילואים בכל סניף מופיע באתר הביטוח    .ס, או לשלוח בפקלפי מקום המגורים

 הלאומי. 

4.  ( וסיסמה(  כשיש  מילוי טופס באתר האישי  לתביעה מסמכים    – קוד אישי  למי שאינו מצרף  ניתן רק 
( באופן אוטומטי(    תגמולאמורים לקבל    עצמאים אלהנלווים, כמו עצמאים שאינם שכירים במקביל 

 וכמו סטודנטים ומבוטחים שמשלמים מינימום והם אינם עובדים ואינם מקבלים דמי אבטלה.  

)למעט אם הוא רק עובד    המבוטח יקבל תגמול מזערי   – בתביעה לתגמול מילואים דרך האתר האישי  
  – עבורו  . ככל שמדובר בעובד שהמעסיק תבע את התגמול בעצמאי שמקבל תגמול בהתאם להכנסותיו(

 להחזיר את הגמלה העודפת שקיבל.   העובד יתבקשיווצר לעובד חוב ועלול לה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

חשבון,   (1) רואת  והכותבת  לפתרונות  בעלים  לייצוג,  לייעוץ,  צח  אורנה  משרד  מנכ"לית 
הביטוח    ולהכשרה לפי חוק הביטוח הלאומי למעסיקים, לעצמאים וליחידים. מרצה על חוק

מקצועיות  הלאומי ובמסגרות  מ.  באקדמיה  יותר  של  בתחום  ותק  בין שנים.    25- בעלת 
תפקידיה הציבוריים: יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי  

 ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. 
 
 
 

את הנוסח המלא של    הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או (2)
 .ת הלב לאמור בהםפרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומ

או      (3) דעת  חוות  ו/או  ייעוץ  להוות  כדי  בו  ואין  בלבד  כללי  מידע  הוא  במאמר  המוצג  המידע   כל 
הליכים            לנקיטת  כלפי   או המלצה  כלשהי  באחריות  נושאת  אינה  הכותבת  מהם.   להימנעות 

 הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.            

 ט.ל.ח.    ©כל הזכויות שמורות אין להעתיק מהמאמר ללא אישור הכותבת.     (4)


