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  צו סיווג מבוטחים מקבלי דמי אבטלה לפי 

 2019הודעה חשובה למקבלי הפרשי דמי ביטוח בגין שומה לשנת 

 , רו"חגלרט-אורנה צח מאת, 
 

 

במהלך    שהחלו לקבל את דמי האבטלההמאמר נועד לכל מקבלי דמי האבטלה לפי צו סיווג מבוטחים,  
במקום לפי טופסי    2019( לפי בסיס ההכנסות שלהם בשנת  2020יוני  תקופת החירום הראשונה )מרץ עד 

857 . 

נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו  ,  על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו  מבוססהמידע  
 מהווה ייעוץ או חוות דעת. 

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

     בכל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה. 

 
 

 הודעה חשובה הקשורה למקבלי דמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים 

 
משבר הקורונה )בין    קופת החירום הראשונה שלשמקבלים דמי אבטלה מת עצמאים לפי צו סיווג מבוטחים,

( מכוח היותם שכירים לפי צו סיווג מבוטחים, דמי האבטלה שלהם מחושבים לפי בסיס  2020ליוני  מרץ  
 .2019ההכנסה שלפיה שולמו מקדמות דמי הביטוח לשנת 

 
לביטוח המוסד  שומות   בימים אלה  את  דמי   את הבסיס , מעדכן2019לאומי מקבל ממס הכנסה  לחישוב 

 .לחובה או לזכות הפרשי דמי ביטוח ושולח למבוטחים הביטוח
 

וההכנסה לפי הצו מופחתת מההכנסה    857בסניף את טופסי   בשנה רגילה, העצמאי מעביר לפקיד הגבייה
חושבו דמי האבטלה בדרך    2019לא הייתה שנה רגילה, כיוון שלפי ההכנסות של    2019אולם, שנת    .בשומה

 .כלל לעצמאים לפי הצו, כאמור לעיל
 

לאומי   לביטוח  בדמי הביטוח לפי  המוסד  בין עדכון ההכנסה החייבת  יזום  באופן  הפריד 
 !!!השומה לעדכון הבסיס לדמי האבטלה

 
)בחוזר    כלומר, הלאומי  הביטוח  של  מהפרסום  בעקיפין  ישולמו  ש  (, 1480עולה  עוד  כל 

הבסיס שלפיו חושבו דמי האבטלה    -הגבייה   הפרשי דמי הביטוח והמבוטח לא יפנה לפקיד 
סופ בסיס  מדמי  יהיה  יקוזזו  לא  כעצמאי  וההכנסות  שונות,  שומות  יגיעו  אם  גם  י, 

 !!!האבטלה

 
לאומי בקשה  ה ביטוח  מחלקת הגבייה במבוטח שיעביר לעל פי ההוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי,  

ת  גם לשנבהמשך  )ו  2019לחישוב בסיס ההכנסה מחדש לפי הצו לצורך הקטנת תשלום דמי הביטוח לשנת  
כדי לחשב  )שכוללים את ההכנסה ואת דמי הביטוח שנוכו(,    857ידרוש ממנו את טופס/י    גבייהפקיד ה (,  2020

 למחלקת האבטלה.   יעביר את המידעו  ,מחדש את דמי הביטוח
 

אם המובטל כלול בצו סיווג    יבדוק:  חשב מחדש את דמי האבטלה על פי הכללים הרגיליםפקיד האבטלה י 
בכל    .להההכנסות כעצמאי מדמי האבט   יפחית את ו  של דמי האבטלההבסיס    יחשב מחדש אתמבוטחים,  

 עלול לקבל דרישה להחזר של דמי אבטלה.   מובטלה,  ההתחשבנותשלב בתהליך 
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   :2019וביקש לתקן את שומת  2020עצמאי לפי הצו שהפסיק לעבוד בחודש מרץ ל  תהליךלהלן ה
 

 .2019עד דצמבר  יוליביטול הבסיס הקיים של דמי האבטלה בחודשים  .1

  857לפי הכנסות המופיעות בטופס או בטופסי    2019הזנת בסיס חדש בחודשים ספטמבר עד דצמבר   .2
   .שמהם נוכו דמי הביטוח לפי כללי הצו בכל חודש וחודש

סיווג מבוטחים. כמו למשל,  פקיד האבטלה אמור לבדוק אם המובטל כלול באחד מהמקצועות שבצו  
   .2020כלולים בצו רק מחודש ספטמבר   ,למשל , מרצים, מורי דרך ואמנים. עובדי במה

רשומות לפי מועד תשלום    857ייתכן עיוות בחישוב של דמי האבטלה אם ההכנסות הכלולות בטופסי  
 שכר הטרחה ולא לפי מועד ביצוע העבודה בפועל. 

בבסיס  בשלב זה  ללא שינוי    .2019בחודשים ספטמבר עד דצמבר    חדשחישוב דמי האבטלה לפי הבסיס ה .3
 .2020לחודשים ינואר ופברואר  

ובהמשך גם ניכוי ההכנסה    2020מדמי האבטלה בשנת    2020ניכוי ההכנסה שלפיה חושבו המקדמות של   .4
 . 2021מדמי האבטלה בשנת  2021שלפיה חושבו המקדמות של  

   .במחלקת הגבייה 857פסי טוממס הכנסה וקבלת  2020שומת  קבלת  .5

, אם היו  857וחישוב חדש לפי טופס/י    2020ביטול הבסיס של דמי האבטלה לחודשים ינואר ופברואר   .6
 .בהם הכנסות לפי הצו

 .חישוב דמי האבטלה מחדש .7

 .2020בשנת שהתקבלו קיזוז ההכנסות כעצמאי שלא לפי הצו מדמי האבטלה עריכת התחשבנות ב .8

 דמי ביטוח ודמי אבטלה.  ועריכת הפרשי 2022נת בש 2021קבלת שומה לשנת   .9

 .2021בשנת שהתקבלו יזוז ההכנסות כעצמאי שלא לפי הצו מדמי האבטלה עריכת התחשבנות בק .10

 
לאומל  857לאחר שהמובטל מעביר טופס/י    ,ךבכל שלב בתהלי לביטוח    המובטל   י,מוסד 

 .קבל דרישה להחזר של דמי אבטלהעלול ל
 
 

כדי שלא ייווצרו חובות של דמי   ,לאומילמוסד לביטוח    857איזה חישוב כדאי לערוך לפני הגשת טופס  
 ?אבטלה

 
סבירות    יש  -  2019נמוכה יותר מההכנסה שלפיה חושבו המקדמות של שנת    857ככל שההכנסה בטופסי  

   .למוסד לביטוח לאומי 857את טופסי   מי שיעביר ל גבוהה לחובות בדמי האבטלה
 , כדי לוודא שלא ייווצרו חובות.857ס/י  אולם, כדאי בכל מקרה לערוך התחשבנות מדויקת לפני העברת טופ

 
המקצועות  לפי    ,ניכוי דמי הביטוחלפי הצו ו  רשומים ההכנסהשבהם    857יש לשים לב שמדובר בטופסי  

 .צו סיווג מבוטחיםהכלולים ב

 
 מקבלי דמי אבטלה שעובדים בזמן שהם מקבלים דמי אבטלה בעבור הדיווח למוסד לביטוח לאומי 

 
לחוק הביטוח הלאומי, מי שעובד בזמן שהוא מקבל דמי אבטלה, אמור להודיע על ההכנסות    176לפי סעיף  

 .למוסד לביטוח לאומי כדי שיקזזו את ההכנסות שלו מדמי האבטלה
 

המוסד לביטוח לאומי מבקש ממובטלים לפי הצו, שעובדים בזמן האבטלה, להמציא בכל חודש הצהרה על  
 .תלוש משכורת גובה ההכנסה לפי הצו, כי אין להם

 
 ומנכים ממנו הכנסות כעצמאי  2020בל דמי אבטלה בחודשים מרץ עד יוני החל לקמובטל לפי הצו ש

 
הצו לפי  ממובטל  כי  מסר  לאומי  לביטוח  הראשונה    ,המוסד  החירום  בתקופת  אבטלה  דמי  לקבל  שהחל 

 .כעצמאישלו הכנסות את ה, לא מקזזים 2019, לפי בסיס ההכנסות של שנת כאמור
 

עליו לפנות למוקד של הביטוח הלאומי )או דרך האתר האישי( כדי    -ככל שקוזזו ממנו הכנסות כעצמאי  
 .שיבדקו אם זו טעות
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 ? 857אחד במקום כמה טופסי  857מה קורה אם המובטל מעביר למוסד לביטוח לאומי טופס 
 

)במחלקת הגבייה ולאחר מכן במחלקת  פקיד הגבייה במוסד לביטוח לאומי מתחיל את תהליך ההתחשבנות  
 ת.ראשון, כיוון שההתחשבנות היא לפי החוק והתקנו 857כשהוא מקבל טופס האבטלה( 

 
חשוב שיעביר את כל הטפסים    –אחד במקום כמה טפסים    857נותן שירות כאמור שהעביר בטעות רק טופס  

 להשלמת ההתחשבנות. 
 

הצו  מובטלים   אבטלה  שצירפו  לפי  לדמי  מובטלים    857וטופסי    יםמעסיקמ  יםאישורלתביעה  )או 
 ( 2019למוסד לביטוח לאומי בעקבות השומה של   857שמעבירים טופסי 

 
מהמובטלים לפי הצו צירפו לתביעה לדמי אבטלה אישורים על הכנסה ועל ניכוי דמי הביטוח כעובד  חלק  

שכיר, כולל לפי הצו. להם חושבו דמי האבטלה ככל שכיר אחר, לרבות ניכוי ההכנסות ממשלח יד בשנת  
2020 . 

 
התב עם  יחד  האלה  המובטלים  ששלחו  האישורים  כי  רבים,  במקרים  בדיעבד,  היום  לדמי  מתברר  יעה 

. עוד התברר שיש אישורים שאינם  )לרבות לפי הצו( האבטלה הם חלקיים ואינם כוללים את כל המעסיקים
 כלולים בבסיס החישוב של דמי האבטלה כי לא הגיעו לפקיד האבטלה ביחד עם התביעה.  

 
וש  התוצאה היא שהמובטלים האלה מקבלים דמי אבטלה נמוכים או שאינם מקבלים דמי אבטלה, משל

 סיבות אפשריות: 
 
 הבסיס לחישוב דמי האבטלה נמוך מדי.  .1
 פקיד האבטלה לא מצא תקופת אכשרה מספיקה לדמי אבטלה.  .2
 ההכנסה כעצמאי שמקוזזת מדמי האבטלה ליום גבוהה מדי. .3
 

לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שמקבל דמי אבטלה לפי בסיס המשכורות כעובד שכיר או לפי צו סיווג  
לבדוק באתר האישי אם יש שלמות של משכורות, של הכנסות לפי  ,  2019א לפי ההכנסות בשנת  מבוטחים, ול

 צו סיווג מבוטחים ושל תקופות עבודה לפני האבטלה.  
 

שנתיים    857כדי להשלים מידע יש להעביר לביטוח הלאומי תלושי משכורת חסרים כעובד שכיר רגיל וטופסי  
 ם. הפרטי מכל המעסיקים לפי הצו ממולאים עם כל

 
 3.11.2020ביום  1480לפרסום חוזר ביטוח רקע ה
 

וזכאים לדמי אבטלה,  סיווג מבוטחים  שהם כלולים בצו לפי משבר הקורונה  חשבונותני שירותים רבים לא 
,  האלה לא ניכו מהם את דמי הביטוח ולא דיווחו עליהם כעובדים שכיריםמעסיקים של נותני השירותים  הו

 מדריכות מוזיקה בגני ילדים. ו  מדריכי ספורט בחדרי כושר,  לדוגמה
 

יוני   עד  )בחודשים מרץ  לפי דעתם    ,רביםמובטלים  (,  2020בתחילת תקופת משבר הקורונה  כלולים  שהיו 
מבוטחים, סיווג  צו  של  ו  בתנאים  עבודה  והסכמי  קבלות  בצירוף  אבטלה  לדמי  תביעות  צירפו  הגישו  לא 

כל הלתביעה   מאת  ב  יםסיק מעהאישורים  הצו,  לפי  כעובדים  ביטוח  דמי  ניכוי    תקופת האכשרה משך  על 
 .  (שקדמו לחודש שבו נרשמו בלשכת התעסוקה 18חודשים מתוך  6לזכאות לדמי אבטלה ) המקוצרת

 
דמי אבטלה לפי בסיס    מובטלים אלהלפנים משורת הדין בשל מצב החירום, המוסד לביטוח לאומי שילם ל

ללא קיזוז ההכנסות ממשלח יד  ,  2019שנת  דמי ביטוח כעובד עצמאי ל  לחישוב מקדמותשימש  ההכנסות ש
   .2020כעצמאים בשנת  

 
 קבלות וההסכמים: פקיד האבטלה בסניף לא יכול היה לבדוק לפי ה

 
 של המובטל.  את תקופת האכשרה האמיתית .1
 באמת ממלא את כל תנאי הצו.   מובטל אם ה .2
 

)הטופס נמצא באתר    השנתי  0806/0857לאחר שהמובטל שולח לסניף טופס    בצעאמורה להתהבדיקה הזאת  
שכולל את כל הפרטים המלאים שבטופס המקורי )להלן לשם   0806/0857או תחליף לטופס    ,רשות המסים(

 )לחובה או לזכות(.  הפרשי דמי אבטלההודעה על  (. בתום הבדיקה המובטל מקבל  857הקיצור: טופס 
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 1480חוזר ביטוח  
 

ביום   פרסם  לאומי  לביטוח  מספר    3.11.2020המוסד  ביטוח  שלו    1480חוזר  העבודה  תהליך  את  המפרט 
)או עדיין מקבלים( דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות   במבוטחים שכירים לפי צו סיווג מבוטחים שקיבלו 

 .  2019שלפיו נקבעו המקדמות בביטוח הלאומי בשנת  
 

ות נגיף הקורונה הביאו להיקף תביעות עצום של דמי אבטלה,  בפתח החוזר מובהר כי התפרצות והתפשט 
דרך, מרצים,   מורי  )כמו אמנים,  סיווג מבוטחים  בצו  הכלולים  מובטלים  של  רבות מאד  תביעות  ביניהם 

 מדריכי כושר ועוד(. 
 

שהוגשו בחודשים  הביטוח הלאומי התאים את עצמו למצב החירום וחיפש דרכים להקל על הטיפול בתביעות  
 את זכויותיהם לדמי אבטלה. במהירות כדי לאפשר למובטלים לממש , 2020עד יוני  מרץ

 
בשל כמות התביעות העצומה, עובדי הביטוח הלאומי לא התפנו לבקש מכל מובטל את האישור מהמעסיק  

לא לדרוש את אישורי המעסיקים ולהסתפק בהצהרת המובטל, שהוא    , לפנים משורת הדין,ולכן הוחלט
 באחד מהעיסוקים לפי הצו.עובד 

 
מי שהיה רשום  לשלם את דמי האבטלה לפי ההכנסה ששימשה בסיס למקדמות דמי הביטוח של  הוחלט  
, אלא אם המבוטח  2017)ההכנסה הזו מקורה בדרך כלל בשומת המבוטח לשנת    2019עצמאי בשנת  כעובד  

את ההכנסות ממשלח יד בשנת    ה מדמי האבטל  לא לקזזהוחלט במקביל  ו  ( 2019שנת    תיקן את המקדמות של 
 לאחר שיגיע המידע המעודכן לביטוח הלאומי. אמור להתעדכן החישוב . 2020

 
והם מקבלים הפרשי שומה    2019המובטלים האלה לשנת  בימים אלה מגיעות לביטוח הלאומי שומות של  

 לחובה או לזכות.  
 

כדי    2019לשנת    857  את טופסניף  למחלקת הגבייה בסהחוזר מבהיר את דרך הטיפול בכל מובטל שמביא  
ופעם   הצו  לפי  כשכיר  פעם  תשלום,  כפל  )ולמנוע  הביטוח  דמי  מתשלום  הצו  לפי  ההכנסות  את  להפחית 

 לפי השומה(. כעצמאי 
 

מובהר בחוזר כי המעמד המעודכן מועבר למחלקת אבטלה בסניף לצורך עדכון המעמד כעובד שכיר ועובד  
מהמידע   חלק  כי  סופי  אינו  החישוב  האבטלה.  לדמי  הזכאות  לעניין  ההשלכות  כל  על  זמנית,  בו  עצמאי 

 . 2020רק בשומה לשנת למוסד לביטוח לאומי ממס הכנסה הרלוונטי יגיע 
 

כדי  )ממעסיק אחד או יותר(    857לפני שפונים לביטוח הלאומי עם טופס  בעקיפין מהחוזר, שעולה  כלומר,  
להקטין את דמי הביטוח ואולי להגדיל את הבסיס לדמי האבטלה, יש לחשוב היטב אם התהליך מיטיב עם  

 הפונה. 
 

לא יעביר טופס  ניתן להבין מהחוזר כי מובטל שיסדיר את הפרשי דמי הביטוח לפי דרישת הביטוח הלאומי ו
 . לביטוח הלאומי, ימשיך לקבל דמי אבטלה כפי שקיבל עד כה 857

 
ומצרף  שהגיעה ממס הכנסה,  משמש כאסמכתא לשינוי או לביטול שומה    857החוזר מדגיש כי רק טופס  

 נספח המסביר את הנימוקים להוראה הזאת. 
 

 .  ים לפי הצויש לקבל מהמעסיק 857 יאת טופס 
 

תובע ממנו לקבל את הטופס, על המעסיק    נותן השירותאת דמי הביטוח לפי הצו, ו   ככל שמעסיק לא ניכה
מתוקנים לביטוח הלאומי, הכוללים    102להגיש טופסי לתקן את הדיווחים שלו למוסד לביטוח לאומי. עליו 

מתן   לפני  וזאת  המעסיק(,  וחלק  עובד  )חלק  המלאים  הביטוח  דמי  ותשלום  התיקון,  מהות  על  הסברים 
 .  לנותן השירות  האישור

 
  נותן השירות .  על חלק העובד בדמי הביטוח הלאומי והבריאות  נותן השירות המעסיק אמור להתחשבן עם  

 . לאחר שיגיש את הטופס לביטוח הלאומי  יקבל החזר דמי ביטוח כעצמאי מהביטוח הלאומי
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ש השירות  ככל  טופס  נותן  את  מביא  ההכנסה    857המובטל  הלאומי,  מההכנסה  לביטוח  תופחת  הצו  לפי 
שכיר.    2019של    שבשומה עובד  כהכנסת  לדמי  ותסווג  הבסיס  את  לשנות  האבטלה  לפקיד  מטלה  תיפתח 

והגבייה כעובד שכיר בששת החודשים שקדמו ל   1-האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח 
חודשי האכשרה בשנת    בשלב זה החישוב לא יהיה סופי כיבחודש שבו המובטל נרשם בלשכת התעסוקה.  

טופס    2020 לפי  בשנת  2020לשנת    857יתוקנו  יד  באופן    2020. ההכנסות ממשלח  מדמי האבטלה  יקוזזו 
 . 2021לביטוח הלאומי בשנת  2020ויהיה עדכון לאחר שתגיע שומת  אוטומטי

 
ההכנסות  , הבסיס לחישוב דמי האבטלה יהיו  15.3.2020לדוגמה, אם המובטל נרשם בלשכת התעסוקה ביום  

 הכנסות כעובד שכיר וכעובד שכיר לפי הצו(. החישוב כולל  ) 2/2020ועד   9/2019כעובד שכיר בחודשים 
 

,  2020חודשים( ופעם השנייה עם קבלת שומת   4)  2019המטלות ייפתחו פעמיים: פעם אחת עם קבלת שומת 
 .  ועבור הקיזוז של ההכנסות ממשלח יד( )עבור חודשיים 2021שתגיע בשנת 

 
 806/857הנימוקים לפיהם ניתן לסווג עובד כשכיר לפי צו סיווג מבוטחים רק לפי טופס 

 
)שהוא אישור ניכוי מס הכנסה מתשלומים החייבים ניכוי במקור( מפורטים    857על פי הנספח לחוזר, בטופס  

העובד של  בצו(  פרטיהם  שכלול  השירות  שנוכו    )נותן  הביטוח  דמי  השנתית,  ההכנסה  גובה  והמעסיק, 
מההכנסה הזו והמס שנוכה. למוסד לביטוח לאומי אין את הידע, ההכשרה והסמכות לבחון את הקבלות  

מבוקר על ידי רואה החשבון של המעסיק ושל נותן השירות ומבוקר גם על ידי    857ואת החשבוניות. טופס  
 ס טופס זה ניתן לקבל תמונה מלאה על פעילות נותן השירות לפי הצו.מס הכנסה ומע"מ, ולכן רק על בסי

 
 ההלכה הפסוקה הנוגעת לאופן חישוב גמלה מחליפת שכר

 
הנספח לחוזר מזכיר את ההלכה הפסוקה בעניין החשיבות הנגזרת לקביעת בסיס לחישוב כל גמלה מחליפת  

המידע על השכר האמיתי נמצא רק בטופס    , גם בדמי אבטלה וגם בכל גמלה אחרת כמו בנכות מעבודה. שכר
857  . 

 
  857י  סוהמציא טופ  2019דוגמה למובטל שמקבל דמי אבטלה לפי בסיס הכנסותיו בשנת  

 לפקיד הגבייה 
 

גם עובד עצמאי, גם נותן שירות לפי צו סיווג מבוטחים    (15.3.2020)  יואב, שחקן, היה לפני משבר הקורונה
 וגם עובד שכיר במשכורת נמוכה מאד של כמה מאות שקלים בחודש.

 
לגבי ההכנסות שלו לפי הצו הוא מסר הסכמי    .2020חודש מרץ  יואב הגיש את התביעה לדמי האבטלה ב

 עבודה וקבלות שונות. 
 

 באופן הבא: יואב קיבל דמי אבטלה 
 
לכן,  וטופס הפסקת עבודה.    2020לחודש פברואר    100שכורת כעובד שכיר המעסיק שידר טופס  בגין המ .1

 . 2020עד פברואר   2019חודשים ספטמבר בשהייתה  מבוסס על המשכורת  דמי האבטלההבסיס ל
  6,850:  2019בגין הכנסותיו לפי הצו הוא קיבל דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות שלו כעובד עצמאי בשנת   .2

 . ₪ לשנה( 82,200) 2019בחודשים יולי עד דצמבר   ,בממוצע ₪ לחודש
 

שהגיעה למוסד לביטוח לאומי וכללה    2019יואב קיבל בימים אלה דרישה להפרשי דמי ביטוח בשל שומת  
   כולל ההכנסות לפי צו סיווג מבוטחים., את ההכנסות כעצמאי לצורכי מס

 
לאומי   לביטוח  למוסד  הביא  של    857  יטופס שני  יואב  בסך  הכנסה  ביחד  בחודשים    18,772שכללו   ₪

את המידע לגבי החודשים ינואר    .2019המסומנים בטופס: ינואר, פברואר, יוני, אוקטובר, נובמבר ודצמבר  
הלאומי יערכו  למוסד לביטוח לאומי, הביטוח    2020לאחר שתגיע שומת    .2021, יביא בשנת  2020ופברואר  

 את המשך ההתחשבנות. 
 

בניכוי שני   2019)מבוסס על השומה לשנת  ₪ לחודש  4,671הוא  2019הבסיס החדש של יואב כעצמאי בשנת 
אך נערכה התחשבנות של דמי האבטלה  ולכן קיבל בחזרה דמי ביטוח,    שהוצגו לביטוח הלאומי(  857טופסי  

תרת חוב של דמי אבטלה בשל החישוב החדש של דמי האבטלה  . נוצרה לו י 2019שהביא לשנת    857לפי טופסי  
 מדמי האבטלה המתוקנים.   2020ובשל הקיזוז של ההכנסה כעצמאי בשנת 

 . 2021ייתכן שיתרת החוב תגדל עוד יותר לאחר השלמת ההתחשבנות בשנת 
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 הסבר מורחב  –  התחשבנות של העצמאי עם המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי מקבל ממס הכנסה במסגרת השומה את ההכנסות של העצמאי. ההכנסות האלה   .1

 כוללות גם את ההכנסות שמהן נוכו דמי ביטוח לפי הצו.  
 

לחוק הביטוח הלאומי הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית )או חלק ממנה(    1"עובד עצמאי" על פי סעיף   .2
ידו   התנאים שכוללים מבחן  ו משלח היד(, ומתקיים בו אחד  )בקשר לאות  שלא כעובד שכירבמשלח 

 הכנסות ושעות עיסוק ממוצעות בשבוע.  

ההכנסות   .3 לבירור  מכתב  למבוטח  שולח  לאומי  לביטוח  המוסד  הכנסה,  ממס  השומה  קבלת  לאחר 
כעצמאי, או שולח דרישת תשלום דמי ביטוח על כל ההכנסה כעצמאי, בניכוי המקדמות ששולמו בפועל  

 שנת המס. כעצמאי ב

פעם אחת כשכיר לפי הצו,    – כדי להימנע ממצב של כפל דמי ביטוח על אותן הכנסות בשנים הקודמות   .4
עביר לפקיד הגבייה בסניף הביטוח  העצמאי מ  –ופעם שנייה מההכנסה המדווחת ממקור עצמאי למס  

  ות ניכוי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאההכנסות לפי הצו בשנת המס ועל  הלאומי אישור על  
בעד אותה    , כדי שיפחית מהשומה את ההכנסות שמהן נוכו דמי הביטוח(857מההכנסות האלה )טופס  

   . שנת מס

מההכנסות של העצמאי בשומה, פקיד הביטוח והגבייה אמור להפחית את ההכנסות שמוגדרות כעיסוק   .5
   שכיר לפי הצו.

טופס   הגבייה מקבל את  וחתום    857לאחר שפקיד  דמי  ממולא  ניכוי  מופיע  שבו  הצו,  לפי  מהמעסיק 
הביטוח הלאומי והבריאות, הוא מבטל את השומה שהתקבלה ממס הכנסה, מזין את ההכנסות שמהן  

 נוכו דמי הביטוח לפי הצו כהכנסות עובד שכיר, והיתרה שייכת להכנסות מעיסוק עובד עצמאי. 

כעצמא  ההכנסה  עצמאי אם  עיסוק  לתקן  רשאי  אינו  הגבייה  הממוצע  פקיד  נמוכה ממחצית השכר  י 
במשק ואינו רשאי לתקן את המעמד של העצמאי למי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי. שינוי עיסוק  

 לפי הכללים המפורטים באתר הביטוח הלאומי.  6101עצמאי מחייב הצהרה בטופס 
 

במשך כל השנה,   כולל הכנסה לפי הצו  857ש"ח. טופס  100,000לדוגמה, ההכנסות שמגיעות בשומה הן 
  70,000ש"ח. המעמד המעודכן של המבוטח יהיה: עובד שכיר בסכום הכנסה שנתי של    70,000בסך של  

 ש"ח.  30,000ש"ח, ועובד עצמאי בסכום הכנסה שנתי של  
 

לחוק הביטוח הלאומי, הכנסות ממשלח יד, ממשכורת ומפנסיה )קצבת פרישה(    176,  175לפי סעיפים   .6
 , אם היו בתקופת האבטלה. מופחתות מדמי האבטלה

סכום ההכנסה שנותר למבוטח כעצמאי לאחר שהורד הסכום כשכיר לפי הצו, בחלוקה שנתית, אמור  
עצמאי  כ עיסוקלהיות מנוכה מדמי האבטלה של המובטל לפי ממוצע יומי )אלא אם העצמאי סגר את ה

 לחלוטין בתקופת הזכאות לדמי האבטלה(. 
 

(  39009-02-16)  26.3.2017פסק דין בעניין נמרוד גרון בבית הדין הארצי לעבודה מיום  לעניין הקיזוז,  
כדין, ודחה    –קבע כי המוסד לביטוח לאומי ניכה את הכנסות המבוטח כ"עובד עצמאי" מדמי האבטלה  

 את הערעור.  
 

נה להגדרת עובד עצמאי לפי  לחוק הביטוח הלאומי מתייחס למשלח יד באופן כללי ואינו מפ  176סעיף  
לחוק הביטוח הלאומי, כלומר, כל הכנסה של המובטל כעצמאי מופחתת מדמי האבטלה, גם אם    1סעיף  

 .  הוא לא עונה להגדרת עובד עצמאי ויש לו הכנסה
 

ידי המשלם .7 על  נעשה  צו סיווג מבוטחים  לפי  ניכוי דמי הביטוח  כברירת מחדל בשיעור    המעסיק/אם 
המלא ולא נעשה תיאום, אפשר לתבוע את החזר השיעור המופחת באינטרנט )כמו כל עובד שכיר( או  

שעורך את ההתחשבנות של דמי הביטוח כעצמאי, שיש להחזיר גם  גבייה  להסב את תשומת לב פקיד ה
 דמי ביטוח בשיעור המופחת מסכום התשלום שכלול במסגרת הצו. 

 
, מומלץ שיבדוק היטב את  2019עצמאי לפי הצו מקבל דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות שלו לשנת  כאשר  

שכולל דמי ביטוח לאומי ובריאות, ולפני שהוא   857הנתונים לפני שהוא פונה למעסיק כדי לבקש טופס  
ת  , גם אם הוא אמור לשלם הפרשי דמי ביטוח בעקבו2019לשנת    857מעביר לביטוח הלאומי את טופס  

 , כמפורט להלן:2019קבלת שומה לשנת 
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, הביטוח הלאומי מבצע הפרשי דמי ביטוח כמקובל  2019כשמגיעה למוסד לביטוח לאומי שומה לשנת   .8
)לחובה או לזכות(, כולל למובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסה ששימשה יסוד למקדמות  

  1480ח הלאומי פרסם חוזר ביטוח מספר  כעובד עצמאי. בהקשר להפרשי השומה, הביטו  2019לשנת  
, כדי לעדכן  857, המבהיר את הפעולות שהוא עושה כאשר מבוטח פונה אליו עם טופס  1.11.2020ביום  

,  857כל עוד המובטל אינו מוסר לביטוח הלאומי טופס  עולה מהחוזר, שכלומר,  .  2019את המעמד בשנת  
 הפעולות האלה אינן נעשות.

וניכוי דמי ביטוח לפי צו סיווג מבוטחים    -   857ש טופס  מובטל לפי הצו, שמגי פקיד    -שכולל הכנסה 
מקטין את ההכנסה שמופיעה בשומה  מבטל את השומה שהגיעה ממס הכנסה,  הביטוח והגבייה בסניף  

ומעדכן את המעמד של המבוטח לעובד שכיר )לפי    857של העצמאי בהתאם להכנסות המופיעות בטופס  
 ולעובד עצמאי במקביל )עם ההכנסה שנותרה כעצמאי שאינו כלול בצו(.  ( 857הסכום שבטופס 

במקביל, נדרש פקיד הביטוח והגבייה לפתוח מטלה לפקיד האבטלה, במטרה לשנות את הבסיס לדמי  
האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח והגבייה. המטלות ייפתחו פעמיים, בהתאם לששת  

. לכן, החישוב  2020וחלקם היו בשנת    2019ה, שחלקם היו בשנת  החודשים שקדמו להתחלת האבטל
 אינו סופי.  2019לגבי שומת 

לעובד שכיר רגיל שהוא גם עובד עצמאי    2019המוסד לביטוח לאומי משנה את מעמדו של המובטל בשנת  
במקביל. פקיד האבטלה חייב לערוך התחשבנות כוללת עם המובטל, כמו לכל עובד שכיר אחר שמקבל  

 ( ועלולים להיווצר חובות. 2020מי אבטלה )כולל קיזוז הכנסותיו כעצמאי מדמי האבטלה בשנת ד

כלומר, כברירת מחדל, כל עוד מובטל לפי הצו, שמקבל דמי אבטלה לפי בסיס הכנסותיו כעובד עצמאי 
מהמעסיק, הוא ימשיך לקבל דמי אבטלה    857, אינו מעביר למחלקת הגבייה בסניף טופס  2019בשנת  

  2020  ים, ללא קיזוז ההכנסות כעצמאי בשנ2019לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות דמי הביטוח בשנת  
 .כל עוד הוא מובטל ולא חזר לעבוד. אם חזר לעבוד, עליו לעדכן את הביטוח הלאומי, 2021-ו

ולדעת מה השכר  ניתן לקבל תמונה מלאה על פעילות נותן השירות לפי הצו    857לפי החוזר, רק לפי טופס  
 האמיתי של המובטל, ולכן הביטוח הלאומי מעדכן מעמד רק לפי טופס זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

רואת חשב (1) וון,  הכותבת  צח רו"ח  מנכ"לית משרד  בעלים  לייצוג  אורנה    פתרונות ל  ,לייעוץ, 
הביטוח    חוק  מרצה על  . למעסיקים, לעצמאים וליחידים  הביטוח הלאומי  לפי חוק  ולהכשרה

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

 ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. 
 

הנוסח המלא של  הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את   (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 או לפרסם ללא אישור מהכותבת.     (4)


