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נושאים

בהיבט הביטוח הלאומי  –היעדרות מעבודה ❖

הנחיות חדשות-פנסיה ואובדן כושר עבודה❖

הכנסות עובד הפטורות מדמי ביטוח  ❖

טיפים לסוף שנת המס ❖
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בהיבט הביטוח הלאומי-היעדרות מעבודה 

תאונות עבודה❖

תאונות אישיות לא בעבודה❖

נכות כללית❖

מעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק  ❖
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?מבוטחמי❖

oשכירעובד.

o(לאומילביטוחבמוסדברישוםמותנה)עצמאיעובד.

oבמקום)מקצועיבשיקוםאומקצועיתבהכשרהשנמצאמי

oהלאומיהביטוחבתקנותשאושר).

oשיקוםבעבודתהעובדים,עציר,אסיר.

o(וכדומהכנסתחבר,נשיא)החוקפיעלנקבעשכרומי.

oמתנדבים.

הגדרות
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22תקנהלפימעסיק❖

oדמילתשלוםלאומילביטוחהמוסדעםהסדרלושישמעסיק

.לעובדיםישירותפגיעה

oויתבעהפגיעהדמיאתלעובדהמעסיקישלם22תקנהי"עפ

oל"מהמלהגמלהאת.

?פגיעהמהי❖

oשלסטייהלמעט,וממנהאליהבדרךלרבותהעבודהועקבכדיתוךתאונה-עבודהתאונת

.מעסיקוכלפיעובדשלחובותיומילוילשםשלא,ממש

oילדיםמעון,ילדיםגן,לגנוןילדיםמלווהאו,תפילהבביתבוקרתפילהשמתפללמי:למעט,

.(10גילעדילד)משםלהחזירםכדיוכן

הגדרות
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.רפואיתלוועדהיוזמןמעבודהנכותלגמלתתביעהשמגישמבוטח❖

לושניתנההנכותהאםהוועדהבוחנת,לצמיתותנכותדרגתנקבעתלנכהכאשר❖
ירידהחלהואםלעבודהלחזורשלוהיכולתעלמשפיעהבעבודהמהפגיעה

.ומעלה20%-בבהכנסותיו

.50%עדהנכותדרגתלהגדילרשאית15תקנהלפיוועדה❖

:הנכותגמלתשיעור❖
oחודשיותקצבאות43שלבשוויפעמי-חדבמענקמזכה,19%-9%שלנכותדרגת.
oלקצבהזכאייהאומעלה20%בשיעורלצמיתותנכותדרגתלושנקבעהנכה

.חודשית
oצמיתהנכותדרגתלונקבעה,10,000₪-קבועהחודשיששכרועובד:לדוגמא

.(ביטוחודמימסללא)3,750₪בסךחודשיתקצבהיקבל50%בשיעור

נכות מעבודה
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:תלוייםגמלת❖

oלהיותמשפחתובניעשויים,בעבודהמפגיעהכתוצאהשנפטרמבוטח

הוריגםמסוימיםובתנאים,ילדים,אלמנה,אלמן)חודשיתלגמלהזכאים

.(המנוח

:הקצבהשיעור❖

o33,330₪–מקסימום100%בשיעורנכותמקצבתבאחוזיםמחושבת

{2019ינואר}.לחודש

oהכנסהמבחןללאלקצבהזכאיעבודהנכה.

נכות מעבודה
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בהחלהשהמבוטחבתקנותשנקבעהמוגדרותמחלותרשימתלפימחלה❖

.(וכדומהצבע,רנטגן,אסבסט)עבודתועקב

מחלת מקצוע
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שלהסגורההרשימהבשל"מיקרוטראומה"התורתשלבנחיצותההכירד"ביה❖

.מקצועמחלות

נזקתרמהמהןאחתשכלונשנותחוזרותזעירותמתאונותכתוצאהשנגרםנזק❖

כושרולאיולפגיעהלנזקדברשלבסופוהביאהיחדשהצטברותןעדמשלהזעיר

שלגדולותכמויותולחתוךלקלףשנדרשתמלוןבביתעובדת:דוגמאות)עבדוה

,דוור,גזבלונימחלק,משובשיםכבישים,עפרבדרכישנוהגנהג,ופירותירקות

.(לשמשחשיפה–עורמחלות

"מיקרוטראומה"
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.מעסיקוי"עשכרלעובדישולם-הפגיעהיוםבעד❖

לתקופהעדפגיעהדמיישולמו,יום11עלעולההתאונהשמשךובלבד,השנימהיום❖

.לאומילביטוחהמוסדי"עהתאונהיוםמלבד,ימים91עלתעלהשלא

33,330–למקסימוםבכפוף,העובדשלהממוצעמהשכר75%-הפגיעהדמישיעור❖

.לחודש₪

דמימשתלמיםשלעובדבזמןלעבודאיסורחל,ככלל-הפגיעהבמהלךעבודה❖

.תעסוקתירופאי"ע-חלקיתלעבודאישורקיבלשבהםמקריםלמעט,פגיעה

תשלום דמי פגיעה
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:22תקנהלפימעסיק❖

oישירותפגיעהדמילתשלוםלאומילביטוחהמוסדעםהסדרלושישמעסיק

.לעובדים

oל"מהמלהגמלהאתויתבעהפגיעהדמיאתלעובדהמעסיקישלם22תקנהי"עפ.

דמיאתל"למליחזירהמעסיק-הראשונההזכאותתקופת-לחוק94סעיף❖

למעסיק.הפגיעהדמילמלואזכאיהעובד.הראשוניםהימים12בעדהפגיעה

.ימים12עדהפגיעהדמייופחתו22בתקנההנכלל

-פגיעהדמילעובדשמגיעיםהזמןבעד-התאונהבזמןביטוחדמיתשלום❖

לעובדששולמומהסכומיםאלא,ביטוחדמיותשלוםמדיווחפטורהמעסיק

.הפגיעהלדמימעבר

תשלום דמי פגיעה
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-עקרתלרבות,הפרישהגילעד18מגילישראלתושבכל-"מבוטחים"❖
.עצמאיעובדואינועובדשאינוומבוטחבית

כךועקבחיצונימגורםבגופובונחבלשאדםפתאומיאירוע?תאונהמהי❖
דרכיםתאונתאועבודהתאונתזושאיןובתנאילתפקדכושרואתאיבד

.בישראל

בעבודהאובעבודהלעבודמסוגלאינוהתאונהעקב-שכירעובד❖
.לניצולמהמעסיקמחלהימילונותרוולאאחרתמתאימה

.אחרתמתאימהבעבודהאובעבודתולעבודמסוגלאינו-עצמאיעובד❖

.לביתמרותקאוחוליםבביתמאושפז-עצמאיעובדואינועובדשאינומי❖

.ביתהמשקבעבודותלעבודמסוגלתאינה-בית-עקרת❖



16

16

:רפואיתבדיקה❖
oהתאונהמשעתשעות72בתוךלהיבדקיש.
oהתאונהמיוםשבועייםבתוךהתגלההנזקאם,חריגיםבמקרים-

.ל"המללאישורבכפוף

:אחרמגורםלפיצויזכאות❖
oתאונותלנפגעיהפיצוייםחוקלפיתשלום,מהמעסיקמחלהדמי

קרןאוביטוחקרןשלגמלקופת,קיבוציהסכםלפיתשלום,דרכים
.וכדומהעבודהחוזהי"עפתשלום,פנסיה

:זכאותאין❖
oל"בצהשמשרתלמי.
oבמאסרהמבוטחנמצאאם.
oסיעודאורפואילטיפולבמוסדשהיהבעתהתרחשההתאונהאם.
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.התאונהיוםאתכולללא,ימים90עדמשולמיםתאונהדמי❖

.התאונהיוםשלאחרהשלישימהיוםזכאותתחילת-ועצמאישכיר❖
oהימים2ישולמו-לפחותימים12-להיאהזכאותתקופתאם

.הראשונים

.התאונהיוםשלאחר15-המהיוםזכאות-עובדשאינומי,בית-עקרת❖

.(דצמבר-ינואר)קלנדריתבשנהימים90עדמשולמיםתאונהדמי❖
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:ועצמאישכיר❖
o75%לתאונהשקדמוהמלאיםהחודשיםבשלושתהכנסהאומשכר.
oלחודש33,330₪–ו1,111₪–ליוםמקסימום.

:בית-עקרת/עובדשאינולמיתאונהדמי❖
o25%(1)בסיסימסכום.
o74.06₪לחודש2,222₪–ליום.

.התאונהמיוםימים90עד–התביעההגשתמועד❖

.בישראלששוההלמירקהגמלהתשלום–ל"בחותשלום❖
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לגילהגיעוטרםשנים18לושמלאו,ישראללתושבמשולמתכלליתנכותקצבת❖
ממוםאותאונה,ממחלההנובענפשיאושכלי,גופניליקוישעקב(62/67)הפרישה

צומצםלהשתכרשכושרואו,ידממשלחאומעבודהלהשתכרהכושרלואיןלידה
.יותראו50%בהליקויעקב

:הזכאותתנאי❖
oנמוכהשהכנסתועצמאי/שכיראועובדשאינומבוטח-מעבודההכנסותמבחן

.(1/19)6,164₪–במשךהממוצעמהשכר60%-מ

oחודשים12עבדהלאאם,בית-כעקרתנבחנת-עובדתשאינהנשואהאישה
התביעההגשתליוםשקדמוחודשים48בתוךרצופיםחודשים24אורצופים

.התביעההגשתלאחרהייתההעבודההפסקתאם-העבודההפסקתאו

oלפחות60%שלרפואיתנכותלמבוטחקבעל"המלרופא-רפואיתנכות
נכותנקבעהמסוייםליקויועלליקוייםכמהישאםלפחות40%או(משוקללת)

לפחות25%שלבשיעוררפואית
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אולעבודמסוגלאינושהמבוטחקבעהל"המלשלרפואיתועדה-כושראידרגת❖
אידרגתלמבוטחונקבעה50%-בלפחותירדה(מעבודה)ההשתכרותיכולת
.100%או74%,65%,60%:האלהמהשיעוריםבאחדכושר

.בית-כעקרתשונהבמסלולתיבדק-בית-לעקרתנכותקצבת❖
oטרםחודשים48בתוךרצופיםחודשים24אורצופיםחודשים12עבדהלא

הגשתלאחרהייתהההפסקהאם)העבודההפסקתאו,התביעההגשת
.(התביעה

oיותראו50%-בהליקויעקבהצטמצםביתמשקעבודותלעשותכושר.
oביתבמשקלעשותשמקובלעבודותלעשותהכושרלהאין.
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:דרגות❖

o3,312₪-(100%)מלאהדרגה.

o2,236₪-(74%)כושראידרגת.

o2,022₪–(65%)כושראידרגת.

o1,903₪–(60%)כושראידרגת.

:(ילדים2עד)ילדיםעבורתוספת❖

oשנים24להםמלאוטרם-לאומישרות/בצבאמשרתאו18גילעד.

o951₪-100%בדרגתלנכה.

o704₪-74%כושראיבדרגתלנכה.

o618₪-65%כושראיבדרגתלנכה.

o571₪-60%כושראיבדרגתלנכה.
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:הקצבהסכוםעלמעבודהשלאהכנסותהשפעת❖

oמעבודההכנסותבמבחןמותניתהנכהשלהזכאות.

:מעבודהשלאהכנסות❖

oהילדיםעבורמהתוספתיופחתו-וכדומהריבית,מלגה,ד"שכ,פנסיה.

:זוגבת/בןעבורתוספת❖

o1,189₪-(100%)מלאהדרגה.

o880₪-(74%)חלקיתדרגה.

o773₪-(65%)חלקיתדרגה.

o713₪-(60%)חלקיתדרגה.
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:ל"בחושהות❖

oחודששלאחרבחודש1-ובהיציאהבחודשלנכהמשולמתהקצבה

.נוספיםחודשים3במשך-ל"לחוהיציאה

oשלל"בחועבודה-מסויימיםבתנאיםלשלםאפשר-חודשים3לאחר

ענףשכוללתאמנהבמדינתשהיהאוישראלימעסיקאצלהזוגבת/בן

,הולנד,דנמרק,גרמניה,בולגריה,אורוגוואי,אוסטריה:נכותביטוח

.ושוויץשבדיה,רומניה,כיה'צ,פינלנד,סלובקיה,נורבגיה

?התשלוםמתחילמתי❖

oהכושראידרגתלקביעת91-המהיום.

oאידרגתלקביעת31-המהיוםתשולםהנכותקצבת1.3.16מיוםהחל

6שללתקופה100%בשיעורכושראידרגתשנקבעהלמי-הכושר

.לפחותחודשים
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המבוטחיתחילזהמגיל.הפרישהגילעדמשולמתכלליתנכותקצבת,ככלל❖

.בלבדותיקאזרחקצבתלקבלת

האחרונההחודשיתהנכותקצבתמשיעורתפחתלאותיקאזרחקצבת❖

קצבתמתעדכנתשבהםובמועדיםבשיעוריםתעודכןוהיא,למבוטחששולמה

.כלליתנכות
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לחוק'ב345סעיף

חייבמוקדמתפנסיהלושמשתלמת(מבוטח-זהבסעיף)א"יפרקלפימבוטח".א
בכפוף.לוהמשתלמתהמוקדמתהפנסיהסכוםממלואביטוחדמיבתשלום
:(ג)קטןסעיףלהוראות

'ישבלוח'דבטורכקבוע....יהיההמוקדמתהפנסיהמסכוםהביטוחדמישיעור
."האמורפטור6בפרטהנקובהשיעורלמעט,עובדמשכרניכוילעניין

למיאולעובדעבודההסכםאוחיקוקמכוחהמשתלמתקצבה"-מוקדמתפנסיה.ב
אומוחלטתפרישהמעבודתושפרשלאחרהפרישהלגילהגיעובטרם,עובדשהיה

אומלא,עבודהכושראובדןאונכותבשלכאמורהמשתלמתקצבהלרבות,חלקית
."חלקי

28

-אובדן כושר עבודה ופנסיה מוקדמת
הנחיות חדשות
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הניכוישיעורי

.(1/19)3.49%-6,164₪-במשקהממוצעמהשכר60%עד-מופחתשיעור

.11.79%–(43,890₪1/9)המקסימוםעד-מלאשיעור

ביטוחדמיתיאום

כהכנסהתיחשב,עבודהכושראובדןבגיןביטוחמחברתאומוקדמתמפנסיההכנסה
יתבצעהתיאום.יותרגבוהההפנסיהאםאף,עיקריתכהכנסהייחשבוהשכר,משנית

.הפנסיהמשלםמול

פנסיהשמקבליםהפרישהגיללפנירביםלמבוטחיםהודעותלאחרונהשלחל"המל*
מכוחבעיקר,עבודהכושראובדןבגיןאונכותבגיןביטוחמחברתקצבהאומוקדמת
ודמילאומיביטוחבדמיחובותהטלתהתראתכללוההודעות.פרטיתביטוחפוליסת

.אחרתיוכחכןאםאלא,בריאותביטוח

29

-אובדן כושר עבודה ופנסיה מוקדמת
הנחיות חדשות
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.מהמבוטחהביטוחדמיאתלנכותחייבהמשלםהגוף,כאמור

לפנותחייבים-עבודהכושראובדןקצבת/מהפנסיהביטוחדמינוכושלאמבוטחים
:ל"למל

.פרטיתביטוחפוליסת-עבודהכושראובדןקצבת

הכנסותעלשחליםלשעוריםבהתאםמההכנסהביטוחדמיבתשלוםחייבמבוטח
:מעבודהשלא

.(1/2019-30,819₪)פטורהההכנסהבמשקהממוצעמהשכר25%עד1.

6,164₪מעלהכנסהעל,9.61%מופחתשיעור6,164₪עד-הקצבהיתרתעל2.

.(המקסימוםעד)12.0%-

30

-אובדן כושר עבודה ופנסיה מוקדמת
הנחיות חדשות
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ל"המלחוזר

שנהשלהביטוחחברתדיווחיייבדקושנהכולבסוףכיצויןההסברבדברי
.קודמת

נמנהאינושהמבוטחוככול,ביטוחדמיניכויללאתשלוםבהםשיאותרככול
נכותקצבאותמקבלי,תושבלא,ביתעקרת:כגוןהפטוריםאוכלוסיותעם

הודעתלמבוטחתישלח-המקסימוםמעלמבוטחים,(ומעלה75%)כללית
.ימים60תוך,אלוהכנסותבגיןביטוחבדמיחיובלהטלתובהתראהבירור
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:ותשלוםדיווחחובת•

ביטוחודמילאומיביטוחדמיתשלוםחובתחלה,לחוק'ב342לסעיףבהתאם
.העובדלהכנסתבהתאםהמעסיקעלבריאות

:נקבע344בסעיף•

.הכנסהמסלפקודת(2)2בסעיףהמפורטיםמהמקורות-ביטוחבדמיחייבתהכנסה

1995(ביטוחדמימתשלוםופטורתשלום)-2בתקנה•

למעטהכנסהמספקודתלפיממסהפטורהעובדמהכנסתביטוחדמיישולמולא
.(נכים)(5)9סעיףפיעלהכנסה

אישורשקיבלשכרברכיבבפועלשנעשההשימושאתלעתמעתבודק-ל"המל•
.ביטוחדמימתשלוםלפטור
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חישובוכןובהצמדהבקנסותיחויבהקיימותהכנסותעלידווחשלאמעסיק•

פעמים20שללסכוםעד(לחוק369'ס)לעובדושישולמוגמלאותהחזרילתביעות

.(205,460₪1/19).עובדלכולהממוצעהשכר

פטוריםתשלומים

.מעביד-עובדיחסישלמוחלטבניתוקדיןפ"עהמשולמיםתשלומים•

.פיטוריןפיצוי•

.מחלהימיפדיון✓

.חופשהימיפדיון✓

.(ציבורישירותעובדי)עודפותשניםמענק✓

.תחרותאיבגיןפיצוי✓
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.הסתגלותדמי✓

.חייבים-מעסיקעובדיחסיבניתוקהבראהדמי•

.שולםשבעדהלתקופההתשלוםלייחסיש.חייבתהכנסה-מוקדמתהודעהאי•
.(3/2008)זעפרני/קרויטורוד"פס)

החזר הוצאות שהוציא העובד לצורך המעסיק•

השייכותהוצאותעבורכיבוד,קניותכגוןהוצאותהחזרבתלושמקבלהעובד

,הוצאותהחזרלמעט,המעסיקבספריההוצאהורישוםלקבלותבכפוף-למעסיק
.הכנסהמסתקנותלפיפרטירכבאחזקת

.וכוהכשרהקורסי/השתלמות/לימודיםמימון•

התשלומים,העובדלימודיעבורהלימודיםלמוסדאולעובדהמעסיקתשלומי
ישאחרת,העובדשלעיסוקולתחוםהקשורההמקצועיתהרמהעלשמירהמהווים
.חייבתכהכנסהבתשלוםלראות
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עבודהבגדי•

חלוק,סרבל,מדיםכגוןלעבודהרקמשמששבמהותוביגודאוהעסקלוגועם.א
.פטורים-...וכועבודה

.פטור80%-ד"לעו:כגוןדיןפ"עלעובדהנדרשביגוד.ב

סוציאליותהפרשות•

.פיצוים,פנסיה,גמלקופת,השתלמותלקרןמעסיקהפרשות:סוציאליותהפרשות

-לתקרהמעברמעסיקהפרשות.הכנסהמסבפקודתהקבועההתקרהעד-הפטור
.שוויבזקיפותחייבות

.פטור-הונימסלול1/1/2003לאחרהקצאות:('א345)הוניבמסלולאופציות

.חייב-פרותיחלקגםקייםבמסלולאם
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פ"עלתקרהבכפוףהפטור-מולןשכרעלהצמדהוהפרשיריבית:שכרהלנתפיצוי
.הכנסהמספקודת

.עבודהכהכנסתחייבים-התקרהמעלסכומים

.פטירתולאחרלעובדהניתניםתשלומיםוכן:פטירהמענק

תשלומים-פטוריםמעסיקעובדיחסיניתוקשלאחרלתקופההמיוחסיםתשלומים
חייב-מעסיק-עובדיחסיניתוקשלפנילתקופההמיוחסים

חוץעיתונאי/חוץספורטאי/חוץלמומחיבניכויהמותרותהוצאות•

.בפועלהוצאותהחזר✓

שלהצהרהטופסלמלאיש.הכנסהמסבתקנותהמפורטיםלתנאיםבכפוףהפטור✓
.בפועלשהוציאהוצאותבהחזרמדוברלפיההעובד
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פריסת תשלום נוסף  . א

(1995)תקנות תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח 

:  תשלום נוסף

oבונוס

oמענק

o ג'ישכר

oדמי הבראה שנתיים

oביגוד שנתי

oהחזר ביטוח וטסט שנתי

oשי לחג

oמימוש אופציות במסלול פירות.
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5תקנה 

o 12חייב בפריסה עד , משכר המינימום25%שווה או עולה על תשלום נוסף
מדווח באותו  , שכר המינימום25%אם נמוך מ(. 1325-2019₪).רטרוחודשים 

.  החודש

oייפרס למספר חודשי העבודה בפועל, חודשים12אם העובד עבד פחות מ  .

גימלההפרשי 

oדמי  , גמלה לשמירת הריון: ניתן לתבוע הפרשי גמלאות מחליפות שכר, בד בבד
למעט  )חודשים מחדש התשלום הנוסף 12תוך -דמי תאונה , דמי פגיעה, לידה

(.  תגמולי מילואים

oהחודשים המלאים בהם  , רטרוגמלה לשמירת הריון / אישה שתובעת דמי לידה
.לא יובאו בחשבון הפריסה, לא עבדה ולא שולם שכר

40

טיפים לסוף שנת המס



41

:לדוגמא

וחזרה לעבודה בחודש נובמבר  2019עובדת שיצאה לחופשת לידה מחודש אפריל 
(.  ת"קיבלה שמי לידה שהייתה בחל, 04/19-11/19)2019

בכל  . חודשים5המענק ייפרס ל, 10,000₪קיבלה מענק בסך 2019בחודש דצמבר 
.  2,000₪חודש השכר יגדל ב

בונוסים רבעוניים

.יש להקפיד לעגן בהסכמי שכר כדי שיוכרו כשכר חודשי

עובדת עצמאית שאינה עונה להגדרת עובד עצמאי  שינוי מעמד

מבוטחת שעובדת כשכירה ובנוסף עובדת עצמאית שאינה עונה להגדרת עובדת  
אם חל שינוי בהיקף העבודה  , ונמצאת בהריון מתקדם( הכנסה, שעות)עצמאית 
ותשלם את הפרשי דמי  , מוצע שתגיש בקשה לשינוי סוג כעובדת עצמאית, וההכנסה

.הביטוח לפני הלידה
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.  תשלום דמי הביטוח לאחר הלידה לא יזכה אותה בגמלה בגין הכנסתה כעצמאית

חלוקת דמי שכירות

oשנה שוטפת  : ניתן לחלק הכנסות מדמי שכירות לבני זוג, ל"על פי הוראת המל
.  ושנתיים קודם

o  חלוקה זו יכולה לחסוך דמי ביטוח לבני הזוג במיוחד כאשר מדובר בדמי שכירות
.  לעסק

ד עדכנים"פס

oאינו זכאי לדמי לידה  , חגים/ אב שאשתו המורה ילדה ומצויה בחופשת הקיץ
('עיסא פראג–ד אזורי "ד ביה"פס)

o על תקופת אכשרה לדמי אבטלה–השפעת תקופת תשלום חלף הודעה מוקדמת  .
(.  ד האזורי"ביה–ישראל בוקר )
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מ"פתרונות מיסוי בע-כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי

03-6133113פקס , 03-6134111טלפון : רמת גן
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