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 2021שנת סוף ל והוראות  הדגשות
 הביטוח הלאומי  מיבתחו

 
   גלרט-אורנה צח רו"ח

 

 עמוד תוכן

 4 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח 

 4 עד גיל פרישה   18שיעורי דמי הביטוח הרגילים בגיל 

 6 ה שיר פגיל 

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

 8 סכום הבסיסי" ה" וקביעת  2006משק החל בחודש ינואר  הממוצע בכר שב םיינויש

 8 לטלפון הנייד  SMSקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודעות 

 9 טוח הלאומי מתחזים לעובדי הבי

 9 ותשלום בכרטיס אשראי בעסקה בודדת  םהסדר תשלומי ,  הוראת קבע

 10 לאומי הוח יט בקוח לחשבון האית מחשבון הבנק של הלהעברה בנק

 10 אתר שירות אישי באינטרנט 

 10 משבר הקורונה ב  בור עובדיםלדיווחים בעמוקד תמיכה למעסיקים  

 10 בביטוח הלאומי והחזרי דמי ביטוח דמי ביטוח  התיישנות חובות 

 12 ים עיקול

 12 בביטוח הלאומי ייצוג 

  

 17 ה דובמע נןיא ות שכנסלבעלי הצמאים ולע הקשורותות גיסו

 17 שלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים דיווח ולתלות חרי אה

 17 עובד עצמאי 

 18 מענקי קורונה לעצמאים 

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

 22 בית" ל "עקר ש מי ביטוחבדות החב

 23 יבור ידועים בצ

 23 ות שאינן מעבודה נסכ הל בעח וטמב ו יאמצשאינו עובד ואינו עובד ע בוטחמ

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

 26 ביטוחו של עובד עצמאי בעל הכנסה נמוכה שהוא גם שכיר

 27 עובד לשעה 

 27 ומיצוי זכויות לגמלאות  קביעת מעמד המבוטח

 32 ת  אומלגל  תיוזכו עניין מיצוי דמי הביטוח לותשלום   עובד עצמאי םרישו בתחו

 34 עה בעבודה )גמלה חוסמת( ב מחדש של גמלה או חסימת הגמלה והשומה בפגישוחי
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 עמוד תוכן

 37 מאי של עצי ביטוח ות דממקדמ תיקון 

 38 לחוק הביטוח הלאומי   366לפי סעיף   פיגור בתשלום דמי ביטוח

 39 הענקה מטעמי צדק 

 40 והורות העסק בתקופת חופשת לידה  ושימור   תחזוקה

 40 דמי ביטוח בות הכנסות נוספות החייב ישח  כאשר למבוט תרהעברת תלוש משכו

 41 ס כי מלצור י בניכויומלאה חו טיהתרת דמי הב

 41 ביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח הפחתת דמי ה

 41 קודמות  שנים ב דמי ביטוח בעבורשוחי

 42 הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סוקים מעורבים ו יע

 43 י מ ו)א( לחוק הביטוח הלא350יף  סע בתשלום דמי ביטוח על פי  ר אינן חייבותשאביות ת פסיהכנסו

 44 בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו  י זוגנן מעבודה בין בנת שאי וקת הכנסולח

 45 ניכוי דמי ביטוח לאומי ובריאות מתגמולי מילואים 

 45 ביטוח  דמיחבות בלעניין   מהכנסות שונותשל עצמאי  הפסד קיזוז

 46 פרישהגיל ה  נילפ - וקצבת אובדן כושר עבודה מוקדמתה סינפ

 50 ות  בריאדמי ביטוח לאומי ו/או ח וטי ביום דממתשל םיורפטש קבלי קצבאות ותורמי איבריםמ

 52 סיווג מבוטחיםצו  של ה ם התוספת הראשונשויי ב 2020/1 יםסוגיות בשנ

 60 קורונהבזמן משבר ה סיוע כלכלי 

  

 77 ולשכירים  למעסיקיםסוגיות הקשורות 

 77 ביטוח הלאומיבמבוטח שכיר 

 78 1987-"ז מנימום, התשמי כר חוק ש

 78 ח הלאומי לחוק הביטו  369 ףיון סעקיות וח טיבה  דמיח ולתשלום ות המעסיק לדיוו ריאח

 80 לאומי בחוק הביטוח הסעיף העונשין 

 80     נושא משרה אחריות  

 80 לחשבון הבנק ורת האמיתית ומשיכת המשכ ום המדויקהריש  בותחשי

 81 ות מהכנסת עבודה הוצא  ניכויו  דהנסת עבוחיוב בדמי ביטוח של הכ

 84 כר ותשלום הטבות סת שפרילי תזכורת לכל 

 86 סף או הפרשי שכר ם נו תשלובשל הפרשי גמלה 

 86 ם מעמלות ב גשכר מורכאשר הכ כרמחליפות שום גמלאות ס לתשלסיהב

 87 אלה התקופות והטבות שכר ב חל"ד פתוקתבו  חל"תת  תקופביטוח בתשלום דמי 

 90 דות לעניין הביטוח הלאומי ת עובדי השירות במסערש רשלו לצריםמ ל( יפ)טתשר 

 91 תושבי חוץ(בדים זרים )ת עוהעסק

 92 103וטופס  101מילוי טופס 

 93 נית עורבוח חובת דיוו  חובת דיווח חודשית, 102טופס , פתיחת תיק ניכויים

 94 ייעודי  100חודשי פרטני מקוון וטופס  100 פסטו
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 עמוד תוכן

 99 2016י דש יולהחל בחו ילביטוח הלאומר  בועקוון שממ 126טופס 

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

 101 בדיעבד   חודמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטום תיא

 105 נייה(ב  עבודות)ב המשנה-קבלן י עסיקם של עובדמכ - ןהקבל

 105 י פגיעה בעבודה על ידי המעסיק מד םולתש

 107 עובד ול  למעסיק ילואיםולי מ בתגמ סוגיות 

 108 קורונה( )כולל במשבר ה בית בדים במשקמעסיקי עו

 111 (יםצו סיווג מבוטח  לל לפי)כויק של מעס  יטת רגל חברה או פש זכויות עובדים בעת פירוק  

 111 מי ואלהוח ביטה ל ים ש ניכוי ביקורתבדגשים 

 119 תיים ובעלי שליטה פחמשים עסק

 119 שליטה בחברת מעטים בחוק הביטוח הלאומי  בעל

 119 נקים בשל משבר הקורונה לשכיר בעל שליטה מע

 120 ים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי עסק

 121 י אמבחברה לעצ השליטמבעל  שינוי מעמד

 122 דות חו ימ ת בובנסי וחחוב דמי ביט ייתגב – הרחב ב ת והתאגדמסך ה  מתהר

 122 לעניין זכאותו לגמלאות   ירעובד שכהמועד שבו נבחן 

 122 הלאומי  הביטוח ליטה לגמלאותזכאות בעלי ש

 123 טרואקטיבי תיקון שכר בעלי שליטה באופן ר

 124 מבחנים בהעסקת בן משפחה 

 126 ה שליטבעל המעמד אשת 

 126 ברה( כחד נו מאוגשאיתף )ק משו דים בעס העוב גבני זו 

 129 מניות בחברה ולקרובי משפחה דמי אבטלה לבעלי  ל תאוכז

 134 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד 

 S CORPORATION 135וחברת    LLCחברת הכנסות  

 135 פה קומשפחתית וחברה שחברת בית, חברה 

 138 ת עלי מניוב של  יתרות שיכ מחברות ארנק ו

 141 ל"וחל ב שראתושב י של מדורות למע גיות הקשווס

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

 145 רציפות הביטוח בישראל 

 148 הים בחו"ל לשוות  לאגמ

 149 בחו"ל ועם החזרה לארץ הים לשו  בריאותביטוח 

 150 ק יתו שב חוזרותדש וה חעול

 151 ודיעבגמלת ס  תמבחן הכנסו
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   2021ת שנ סוף אות לור וה  הדגשות
 הביטוח הלאומי   מיחובת

   גלרט-צחנה  אור רו"ח

ב מתמקד  שוניםהמאמר  הלאו  נושאים  לביטוח  בשנ מי  הקשורים  בהם    , 2020/1  יםשדובר 
 על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו.  ומבוסס

  את   ד להסבער נומאמע במידי. המואליטוח ה הבאתר  בוק  חויש להתעדכן ב  עוש במידלפני שימ
 או חוות דעת.  מהווה ייעוץ   נואיבו ות הלב לאמור משות

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

     

 טוח בי ידמם ולתשלח ויוונתונים לד 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2022 

 
ש"ח  

 ש ודלח
ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

  ש"ח
 לחודש 

  ש"ח
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

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

מ לעהכנסה  ניין רבית 
 6,331 6,164 5,944 5,804 5,678 5,556 5,453 פחת  ר מושיעו

ע ממוצהשכר ה
ניין תשלום  לע, שקבמ

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

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

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

 עובד עצמאי
% 

מי שאינו עובד  
 ינו עובד עצמאיוא

% 

 פנסיה
 מוקדמת 

% 
   1/17-מ        12/16עד  
     

 0.39 4.61 2.87 6.72 שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי
 3.10 5.00 3.10 3.10 שיעור מופחת של דמי ביטוח בריאות

 3.49 9.61 5.97 9.82 סך הכל
     

 6.79 7.00 12.83 11.23 ח לאומישיעור מלא של דמי ביטו
 5.00 5.00 5.00 5.00 י ביטוח בריאותשיעור מלא של דמ

 11.79 12.00 17.83 16.23 סך הכל
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 )דוגמאות(   2019נואר  ל מים הח ידים שכירבעבור עובח טוי בישיעורי דמ
 

 

   .2023צמבר  עד ד  - ניםעה לחמש ש את ש בהור - 2019ת  בשנ מעסיקל  סףנו  0.1%שיעור  חיוב ב (1)

זכויות  ף לענ  טחיםומב  אינם   יםמעט   בעלי שליטה בחברת  (2) ולענף  רפ בעובדים    אבטלה  ל  גשיטת 
 . ח אלהו טבי נפילע  מיםל ם משואינ מעסיק וקובפיר 

גי  62  לבגי נשים   (3) יעורי  שן  ולכ  בתנאי החוק( )ככל שעומדות  לה  י אבט לקבל דמ   זכאיות  67ל  עד 
א  מל ר  יעושב   0.21%  :בטלהלענף א  ומיטוח לא דמי בי  לוםכוללים גם תשלאומי  ה דמי הביטוח  

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

של קבוצת את   2020שנת    עדלו  ים שרסומבפ  דהפרילא    אומילהביטוח  ה דמי הביטוח  שיעורי 
לאומי    ביטוחי  דמ   ם האלהמהנשי  ו ניכולכן מעסיקים רבים לא    ,67גיל  לפרישה    ליג ין  הנשים ב 

  2021החל מינואר    קי.ח הלאומי את דמי הביטוח הלאומי בשיעור החורו לביטו העביולא  אים  מל
שכר נוסף  על  לשנים קודמות ו   יםומלל תשע  ולל, כםכוניעורים הנדמי הביטוח בשי  נכות אתיש ל

 . מותשנפרס לשנים קוד

  , לקבל קצבת נכות מעבודהבחר    יק אך ות  אזרחצבת  בל קזכאי לקשמקבל קצבת נכות מעבודה   (4)
 . יקאזרח ות  בתקצ קבל מבוטח שמהוא כמו 

איברים   (5) פט  ראשתורם  בריאות  למתשור  קיבל  ביטוח  דמי  קוד  .  לאומיה ביטוח  מהום 
 . 16וא איברים ה  של תורם יטוח הלאומיה )עובד( בב י האוכלוסי

 

 

 ( וזיםחאמלא )ב ( אחוזיםב)חת מופ 
 יקמעס עובד  סה"כ קמעסי עובד  סה"כ 

       ( 1) 102טופס ב 1 טור
 ל" שמלאושבי ישראבדים "תווע

  ל"גיל וגיעה שנה וטרם 18להם 
 7.60 2.001 19.60 3.55 3.50 57.0 שה" הפרי
       (2) 102בטופס  2טור 

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

 ת גיל הזכאות" לקצב" בר מעל אישה וג
צבת ים ק בלקם מינאזרח ותיק, שא

 122. 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 אזרח ותיק 
כללית קצבת נכות  יםמקבלמבוטחים ה

בעלי אישור או קצבת נכות מעבודה, 
 2.12 5.00 7.12 0.48 03.1 3.58 מהביטוח הלאומי לפטור 

רישה, שנעשו אישה וגבר מתחת לגיל פ
 2.95 87.2 310.2 0.82 243. 6.04 62 ל מעל גילושבי ישראלראשונה ת

שנעשו  ,תל זכאוגי ל בר מעגה ואיש
 .122 5.00 7.12 0.48 103. 3.58 62 לגי  לעשראל מלראשונה תושבי י

ל"גיל הזכאות"   67גיל גברים בין ם ונשי
ינם מקבלים קצבת אזרח ותיק שאל

 66.9 9.86 16.82 3.25 3.37 626. ( 4) (3) זרח ותיקקצבת א
 ירבמל שה" לבין "גיפרי  "גילאישה בין 

שאינה מקבלת  (67) בטלה"ח איטולב
 7.12 10.07 17.19 3.28 3.38 .666 יקצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומ

בת אזרח קצ םימקבלש ריםנשים וגב
 2.12 - 2.12 0.48 - 8.40 ( 4) ומילאהח ביטוותיק מה

 7.60 7.00 14.60 3.55 00.4 3.95 ר ידות סבשיר ליםוחיי ( 5)רים בים אתור
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 ישה פרל גי

  טבלאות גיל הפרישהנשים מפורט ב ל  פרישהגיל ה   .70הוא    ותא כזה  גילו   67  ברים הואישה לגר פל  יג
 . שינוי(אין  – לגברים ולנשים 67, שהוא גיל )בגיל פרישה חובה שבחוק גיל פרישה

 
ליישום המדיניותחוק התכנית הכלכ )תיקוני חקיקה  (,  2022-ו  2021הכלכלית לשנות התקציב    לית 

ביום  2021-בהתשפ" ברשומות  שפורסם  לנשי  מעלה ,  18.11.2021,  הפרישה  גיל  החלאת  מיום    ם 
 ואילך.   1960לאישה שנולדה בחודש ינואר  65עד גיל  הדרגתי באופן 1.1.2022

 
בנשים    לל כוחדש  ההחוק   הפגיעה  את  שיפחיתו  משלימים  סיוע  כלי  נמוךגם  המושפעות  ,  בשכר 

מתן  ,  57לנשים החל מגיל    כאות לדמי אבטלהשל, הגדלת תקופת הזמלכמו  עלאת גיל הפרישה,  מה
ועוד, והכל למי שעומדת בתנאים    62בגיל    ים לנשיםחודש   4במשך    ש"ח  4,000  ה על א עול שלמענק  

 שבתיקון. 
 

גם   כולל  ש  הגדלתהתיקון  יהיההסכום  בלהרו  אפשר  שקצבת  ויח  תיפגעהו אזרח  הלי    שתי ב,  ותיק 
 . בין גיל פרישה לגיל הזכאות נשים וגבריםהכוונה בתיקון ל  פעימות.

 
 

 31.12.2021ן עד לידת עדמו לפי  שיםנל  פרישה גיל טבלת

 ה ישרפ גיל דה יל ושנת חודש

 חודשים ם ישנ תאריך  עד ריך מתא

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

 

   2022ישה לנשים מינואר לגיל פר  הטבלה החדשה

 ה ישפר גיל דה יל ושנת חודש

 םחודשי ם ישנ יך תאר עד יך מתאר

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
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 ןך לידתת לנשים, לפי תארי וזכא גיל

 זכאות   לגי לידה  דש ושנתוח

 חודשים שנים  יך ארעד ת 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

 

 יטוח ת בדמי בות חייבוסנמינימום למי שאין הכ כוםבס  מי ביטוח מקדמות ד
שבמ  יםמבוטח עובל  עמד  ע "לא  ולא  בנכה  )ללא  "עצמאי  דובד  חייבות  יד,  למ ת  ,(חביטודמי  סות 

בד,  בריאות בל  חטוידמי במשלם  י שומ   קצועיתי שמצוי בהכשרה מ מ  ת, ל"בח ובד  ע ה,  למיד ישיבת
 וגם הביטוחי. סיו ום, בהתאם למות דמי ביטוח בסכום מינימ קדמ מיםלשמ

מן השכר הממ  רבעוניותה  המקדמות בוצ נגזרות  שע  בשנ  10,551א  הומשק    . 2022עד    2020  יםש"ח 
לו    צמאי שאין ינו עובד עוא ובד  ע   נו איבוטח שמ למי  לאוח  טו בי  ים דמי ושבפיו מחשל  ינימוםבסיס המ 

שכר    15%)  לרבעון   ח "ש  4,750  הוא   -ת  סוכנה ולתלכפול  חודש(,  לכל  במשק  רבות  )ל  מידממוצע 
משק  וצע בממול שכר  כפ   5%)  עון ש"ח לרב   1,583  –הכשרה מקצועית  ב  י שמצוי יד ישיבה( ולמתלמ

 ש(. דובכל ח

 . ואילך 2019  םיבשנש ודבחש"ח   104של קבוע ם כוסשבים במחויאות ח ברביטוי דמ

 מן:דלקב כמחושהתשלום 

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

 (. לחודשש"ח  128שהם  ) x 1,583 (9.61% - 5%) + 312=  385 ון בערל

ש הביטוח  ה ש  ולחלאומי  בפתקו  להם  שילמבוטחים  חסרויות  ה  דעהו  2019,  2018בשנים    תטוח 
 טוח.  ור לרציפות בים האמינימום המ לתשלו

יובד, אעשטח  מבוכל   בפילו  דורש ממנ ש  יםחודשם אחד,  ישלח  הביטוח הלאומי    טוחלביו תשלום, 
ק.  שור המעסיאו את אי  ,בודה הרלוונטייין חודש העשבו מצו  106טופס    או  ,הלאומי תלוש משכורת

 . יקמעס ה וראת איש   שלוחל יש ,שללמ ,הותהז  רבמספ טעותשיש  לככ

המשכורת בחודש   תא  ללהבא כו של החודש ורת  שכ המתלוש חודש והף בוד בסול לעעובד החים עמלפ
  ת המשכורת שלק רשם אוהמעסי  30.4.2019ד החל לעבוד ביום  ובהע  למשל,.  )כהפרש שכר(  הקודם

זה בתלוש לחודש מאי דר בלח לעוש  אומילה. הביטוח  2019  יום  ד  בעמום  ניום מישה לתשל יד הזה 
אפ מבקש  .2019ריל  חודש  הלאומי  הת  אתלשלוח    הביטוח  מאי    תמשכור לוש  חודש  ו  שב  2019של 

 שת התשלום תבוטל. דרי, וסבר, לרבות השל חודש אפריל ה ההשלמהעמופי 
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 סיסי" הסכום הבוקביעת " 2006אר ודש ינובמשק החל בח  עממוצה  כרשב יים וניש

ב חה ינואוחל  ח  ףנוס  2006  רדש  הביטומושג  לחוק  מנוס) ומי  אהלח  דש  התשנ"ה לב(שו ח   ,-1995  
"ח  ההביט וק  )להלן:  והואלא וח  הב"הסכו  ומי"(  משמסים  הבסיסי  הסכום  בסיס  סי".  בעיקר  ש 

 יטוח. בדמי  םשלות לתיבמרלאות ולחישוב ההכנסה הגמ ומילתשל

נלגמל   הבסיסיהסכום   כגון:  כאות,  דמיכות  ל  הדלי  מענק  ,הפגיע  ללית,  דמידה יודמי  ה  תאונ  , 
ל  44,575  –בית  ה מר)הכנס  לחודש  "חש  8,915  הוא  ,ידותני ת  וגמלאו   וללא   2020  תבשנ  חודש(ש"ח 

   .2021י בשנת ו ינש

ה התקציהתייע חוק  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  לשלות  התקציב  ב  ,  (2022-ו  2021נות 
וכל קצבה ששיעורה    לחישובהמשמש  סי  יסאת הסכום הבעדכן    2021-בתשפ"ה קצבת נכות כללית 

. החוק קבע גם  ועוד(  יוופול  זזתקצבאות נוספות כמו פיצוי לנפגעי ג)ו  2.45%נגזר ממנה, בשיעור של  
 גם לשנים הבאות. עדכון מנגנון

ו  (זקנה)ותיק  אזרח  גמלאות    ןכגוסי לגמלאות,  הבסי  הסכום ית  ב רסה המהכנה כן חישוב  ושאירים 
  ש"ח  44,020  –ת  ביר)הכנסה מ  דשולח   חש"  8,804א  הו   ן דמי ביטוח,ולעניי  מילואים  ן תגמוליילעני 
 .2022שנת  ם הבסיסי גם בולא יהיה שינוי בסכ  .2021-ו  2020 ים( לשנשדלחו

ה התקציהתייעחוק  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התקציב  לות  לשענות  , (2022-ו  2021ב 
ידי הביטוח הלאומי  השכר הממוצע    הקפיא את  2021-בתשפ"ה על  נוסשמחושב  סוף    דע,  פתבשנה 

יישאר2022 חוק הביטוח הלאומי  לפי  כך שהשכר הממוצע  שינו  ,  בשנים  ללא  לזה שהיה  -ו  2020י 
2021.   

   . (2022עד  2020  יםש"ח לחודש בשנ 10,551)ע על השכר הממוצ םי ם מבוסס ביימר ה אבטלי מד

 ד ן הניילפוטל  SMSת ודעהוהדואר בדואר אלקטרוני וב לתקב

 חים:וטלאומי עם המב ה חביטו ה שבהם מתקשר כיםהדר  להלן

 . המבוטחשל   יילמהור ישיר לכתובת  ו יומכתבים בד תשולח הודעו  .1

 .SMS-ם בג רטוי מפ איש דעימ תלועבעות שולח הוד .2

בדרך המקובלת של הזנת קוד    וי א מעמצעות שליחת קוד חד פר האישי באלאת  נסיכר לה מאפש .3
 . ש וסיסמהמשתמ

הש  )המטרה ישראל  אר  ובד .4 לה  ומילאה ביטוח  ל  אחפ היא  הדית  וא ואר  ת  השיהחוזר  מוש  ת 
 ן(. קוומדיוור ות בעולפהעל ידי הגדלת    לארדואר ישב

טו למש  י  ילאומה  וחהביטשל    פס בכל  אמסקום  מעוניי  טחבוהמם  ן  בדואר  ידמ  בלתבק  ןאינו  ע 
 קמן:לנייד, כדל SMSודעות בהו ינ רואלקט

רגיל". כאשר   ר דוא  במקום  גיטליים...בערוצים הדישי  אי  ידעלות מולהכ  עותבל הודלק  סרב"אני מ
שדההמב ממלא  מ  ה ז  וטח  יקבל  לא  ודונירסהוא  אלם  וימשיך  קואר  אלטרוני  המקבל  ם  ביכתת 

 .SMSת ני וגם להודעווראלקט ואר גם לד שותף מ וןהסימראל.  שידואר  ותצעמבא

בל מידע  הסכמה לקהאת    כךב  י רואהמולאה ביטוח  , הלעישלאת השדה    כאשר המבוטח אינו ממלא
שהוח  ט יבה  טליים.יהדיג  וציםרבע להם    יקטרונ לאהר  בדוא  הודעה טחים  למבו  חל ולאומי  שמחכה 
 .אלשרר יאוב בדתכמקום מב שי,איירות התב באתר השמכ

ין בטופס את פרטי  יב לצ נם של המבוטח, הוא חיאיס  פוכאשר פרטי ההתקשרות שהמבוטח רשם בט 
גאי הקשר.  לש  הק  ביגם  חלואיש  הה שר  בדברורת  לקב סהי  א /ההסכמ  אות  ב כמה  מידע  ערוצים  ל 
 ל. יע ל סבר ופי שהים כי לט דיגיה

 בוטח. של המת שרוהתק את פרטי ה  ןעדכ ב לחשו
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 מי אוהל טוח הבי לעובדי  ם מתחזי

כדי    הביטוח הלאומי  לפקיד   השמתחז  דםארך אחרת  דבו  בטלפון א  מבוטחיוצר קשר עם ה ם  תילע
פרטילק על  בל  אשראיכרטירטי  פ  וא  קבנ ן  שבוח  פרמסם  מס  או  הביטוח  ההד ז,  הלאומי    כעובד 

 .  (ץ לבית)כדי לפרו רותימי במההלאווח ט ילהגיע למשרדי הב  שמבקו

ח  הביטו   ר אתות שבלפי ההורא  ב ולא בטלפוןהעביר בכתל  יש  איראש  סכרטי /קבנ  חשבוןפרטי   .1
 . בדרך מאובטחת הלאומי

 . לביטוח הלאומי  תוהיריע במהג ל רשאינו דוי אומהל הביטוח פקיד  .2

ג מופיעים  צמייי ה פרט   :גציילמ  מי שמתקשראת  ת  פנולה  יוצגלהנחות את המ  מתבקשים  גצהמיי   .  3
לי א ולכן    המייצגים  רכתבמע ממן  את  המייצג  ון לפהט ר  פססור  על  של  המידע  של  ה .  חובות 

 . יומלא חוב בביטוח ההמייצג יודע אם יש ולכן  במערכת המייצגים אצנמהמבוטח  

 ודדת אשראי בעסקה בס  יטתשלום בכרו יםשלומדר ת סה, עת קב הורא

 אי.  שרא בכרטיס וק אנבב  יותה לה יכול  לביטוח הלאומי הוראת קבע 

ע  הקבבאותה הוראת    ת ובגם חולם  ואפשר לש  ותפוט השמות  את המקד  עבהקהוראת  אפשר לשלם ב
קיד יערוך עם  שהפדי  , כיומלאבביטוח הייה  קיד הגב ראש עם פבתיאום מומים  הסדר תשלדרך של  ב

 .  מיםלותשדר הת הסאסיק מעה/ המבוטח

 תשוטפו ותמקדמ

 . אשראיס טירבכ או נקבב כאמור אפשר לבצע  וטפתה הש בשנ תדמו מק םושל לת ע בהוראת ק

בשמשו המקדמה  ם  ולשת בחודש  תהוראלם  חודש באר  ינו   הקבע  בעבור  שנה  בשנה   כל  דצמבר 
 בורה שולמה המקדמה. שבע מת הקוד ה נשמס ב לצורכי  כניכוי קדמה לה, מוכרש

קרלהו  שהבק באת  יש טרכבע  אשראי  הלאומיהעביר  ל  יס  הבצשנמ  פסו טב  לביטוח  באתר  יטוח  א 
 . תחוקווג ל יצי  בץקוך או דר נטהלאומי באינטר

בבנק. אפשרות    וראת קבעלאומי שתי אפשרויות לביצוע ה ה   וחיטבפרסם ה  22.4.2014ום  בחוזר מי
  גם   ןוחשב ה לחיוב  אשהרמת  להק  הבקשת הש א )ניתן להגי  ם מהבנקתוח  טופסקבל את האחת היא ל

  ח יטוהב  ניףטופס הרשאה בסלחתום על    -ייה  השנות  האפשר .  נק(הב  ט שלטרנהאינ  ר באמצעות את
 המבוטח.   קוםבנק במיפנה לומי שלאה

מ  ה  7.10.2015  יוםבחוזר  שבה ה ביטוח  הודיע  לתוראלאומי  אפשר  בנק  בחשבון  קבע  הרשאה  ת  ת 
 .ףתוק ועד פקיעת מל  ום אוסכ  קרתתל ה וראהה  תא ביל הגל   רשת ואפא הגבלוללת  כללי

 מים תשלורי הסד

לע כאמו שופרה  עלי  אוטומטבאופן  חלה    נהאיקיימת    ת קבעהוראל,  יר  ו/שי  עלמות    ומים תשל   או 
  , לצורך הסדר ת הוראת הקבעיו אלהחיל עלור לבקש  מ אהמבוטח  .  ותת שוטפדמומק  אחרים שאינם 

ר תשלומים בהוראת  הסד  ותש עשר לשבר הקורונה, אפמ  שלב  חאות.סדר בהמה  וםבמק   תשלומים
 אם נעשה הסדר קודם שטרם הסתיים. י גם אשרא  כרטיסבע בק

הר התשלום  דחייה  ההוראת  ל  ש  וןאש מועד  אוטומטי  באופן  מקבל  ממועד  30של  קבע  ביצוע    יום 
 .הלאומי הביטוח יק מפים שם התשלומ הוראת הקבע רשומים בהסכההסדר. מועדי התשלומים של 

הס  ימ ואלה   טוחיבה ל ולתש  רד עורך  החי מים  הקטנבאמצעו  הסדר   ם גך  לערוול  כ יוב  יבקשת  ת  ת 
  (.ידותני מלתנכות מעבודה וג  צבתדים, קצבת ילקיק, ת ו רחאז תב)קצ בפועל טח מקבלבה שהמבוקצ

כם  סהמרוג  לא לחש ח  בכרטיס אשראי מאפשר למבוטע לחיוב חודשי  קבת  תשלום באמצעות הורא
 אשראי. הת ברבין ח ל  נובי םייהק ת סגרהמ

 . בפועל לוםמועד התש סה בהתאם לרכי מס הכנלצו כרמום מילוהתש  רגרת הסדום במס לשת כל

לשים קבושהלב    יש  מע  ראת  ה   חליפה חדשה  הקי  וראתאת  וגםג  ימת הקבע  למקדמות  להסדר    ם 
 תשלומים. 

ת הלאפשר    -בהמחאות    שלומיםהסדר  יד  פקם  ע  םדוקמ  תיאוםב  ותחאהמב  לומיםשת  סדרערוך 
בהגביי  ב  ףסניה  קובץצמאאו  לקו  עות  מוריימלת  חו ייצוג  לש  חאותההמאת  שה.  צג    מידלוח  יש 

 .  חיל ההסדרן שממנו מתואשהר ום לשהת ועד ל מלהקפיד ע  בדואר, ויש
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 בעסקה בודדתשראי ס אטיכרבתשלום 

כאשר    ד,חא  בתשלום  מיבביטוח הלאו  ניתן לביצוע  עסקה בודדתבראי  רטיס אששלום בכם לתהסכו
של    בביטוח הלאומיהערך    ם וי  ט. דיי קרשלומתב  וא   ראי,רת האשחב  לש   ים היא ומ ללתשקה  החלו

עניין התרת  ם ל, ג קההעסבו בוצעה  התשלום ש  יום י הוא  ראאשס  רטיכ  ות עאמצו בשבוצע  לומים תש
 כנסה. לצורכי מס הההוצאה  

גרת של  סמהמ גהירעניין חל ללכוס, טי הכרתנאי י לפ ה תשלום של עסקה בודדת בכרטיס אשראי נעש
 .גרתסמ ה  תוחסימ ראישאהכרטיס 

סה  כנימאפשר    ה זד  קובר.  כםון חקה בטלפוד לסרי מודפס ברק  ביטוחי הדמ  מקדמות   על  ההודעל  בכ
 ראי לפי פרטי המבוטח. ס אשמאפשר תשלום בכרטי, ו הביטוח הלאומיל  תשלומים שלאתר ה

 

   ומיח הלאהביטו ןוב שחל  הלקוחק של בנהעברה בנקאית מחשבון ה

קים,  חות הבנניתן ללקו. השירות  תשלום זה  צעימאב   וםשלסכום לתה  בהוג  מגבלה עלן  אי זה    בשלב
 . ותיפעברות כס ע הלביצו  מן הבנק   ימהמתאשאה הרם ש להשי

  הוא יום   15:00במהלך יום עסקים רגיל עד השעה    תקאינת שבוצעו בהעברה ב יום הערך של העסקאו
יוהתשלוםע  צובי של  העם  .  בהעברילומשתהרך  שבוצ בנקאי  ה ם    םוביו  א   15:00ה  עשה  י רחא עו  ת 

 ם הבא. ים העסקהוא יוליום עסקים, שאינו נחשב 

 

 נטרנט  באי שי  ת אירושיאתר 

איק שים  אישיתר  לצפוו  שב  ירות  מבוטח  כל  בבייכול  האישי  בתיקו  להדפיס  ,  הלאומיטוח  ת 
שלו הביתית  במדפסת  לכאישורים  לפק והב  תו,  קנ  ףאויד  דעה  חלקיובא   סותלבטל  ת  המערכ  .פן 

י  לאומביטוח ההבסניף  מקבל    יסמה שהמבוטחמצעות קוד וסאבת  ריפשאליה א   הסניכ ה  .טחתמאוב
 .חד פעמי()לרבות קוד  הלאומי ח יטור הב ן באתמזמי  ו אולהזהות שדת תעוצגת בה

הלאומי במי  הביטוח  הודעה  שמחכהב  ילשולח  פעם  ח  כל  באתמכתב  הירהשר  דש    ,ישיא ות 
  צטרפו ושה  ,הביטוח הלאומיי  ד יל  ע   מתלהם שאו  ידחוני ייאלקטרו  דואר  ת בסרו כתומשם  טחיבולמ

 . אישילאתר השירות ה

 

 משבר הקורונה ב םבדי עו בעבור םייווחדלים מוקד תמיכה למעסיק

  ם של דיווחיל  לבירורים בכל הקשור  . המוקד נועד מוקד תמיכה למעסיקיםהקים    הביטוח הלאומי 
תביעות מעסיקים בקשר  ,  נהורוהקר  במשבים  ד בעו  עם תביעות  שרקב  לאומי ה  וחלביט   סיקיםמעה
 החדש.החוק    מפורט חודשי לפי  100-ו  102שידור טופסי ו ודביד  בקשות לשיפוי בשל ימיל

 . 02-5393722במספר טלפון  13.00עד  8.30בין השעות   מישיבימים ראשון עד ח עלפו קד מו

 . 02-6709970 הוא ט(חודשי מפור 100שי וודח  102) םר קבציי לשידומוקד סיוע טכנ

ר  כל הקשולמוקד בלפנות  ואין    ללעי ם  קיסימע רות לדיווחי הנן קשוקד לשאלות שאין לפנות למויא
 . ענק הסתגלות מיוחדלמו  להבט הא לדמי

 

 בביטוח הלאומי   י ביטוחרי דמוהחז חטובי דמי  תובות חותיישנה

ביטוח    ימ ם חוב דישות לתשלוו דרומי, לפייטוח הלאבה  קלחו  159ון  קינס לתוקף תכנ  1.1.2015ביום  
ית שבתובצעו  לאומי  ה ש  בעך  לכל  שוקיעד  מומ   תריונים  בהמו  החוב,    ברמעת  והוראוות  תניל 

 א לחוק הביטוח הלאומי(.363)סעיף  לחוק ון  יק בת טותפורהמ

ובע  ק ש ,תיבריאות ממלכבחוק ביטוח  15עיף אם לסת בהתאוברי יטוח מי בעל ד חל גם  התיקון לחוק 
מי  הלאו   ק הביטוחהוראות חות חלות  יטוח בריאומי בתשלום דואות  טוח ברידמי בי  גביית  ןלענייש

 י. ומ לאח  טויו דמי ביה  לוכאי
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ב  בות חושאי לגיטוח הלאומי אינו ר נות והבההתייש   תפ ותקה  ברשע  י לאחרכ   159  קוןע תיקובד  עו
ת  ראוהו  ל אףת, עוא מלת לגכויוזב  געיפום החוב לא  אי תשל  –הנצמח מהם(  חוב  )וכל  ח  ביטו  דמיב

 אחר.  כל דין

דמי    בותחול  נות שישתי ההכללי    ים אתרטמפ ה  ים חוזר  הביטוח הלאומיפרסם    159  תיקון  ותקבבע
לאביטו ביטוו  יומ ח  בדמי  ושל  ריח  ודאות  לאומי  ביטוח  דמי  ביט החזרי  ברימי  באותוח  תאם  ה , 

 . 1438יטוח /חוזר ב1461, ביניהם את חוזר מעסיקים/ת התיקון לחוקא הבנתול

הלאומי  שסתינ כעד    יו לע   החיל  הביטוח  לתוקף  תיקון  ו  כלל   159ל  ה  שנותהתייה   יאת  חלטות  לפי 
ל מ פנימיות,  הונהליות  ובראות  פי  די קפסב  ות הלכלפי  יצוע  הדין  בי   שלן  י  וסבר  לעבורצי  האת  דה 
פ נים  ש  שךמב על  הדין    ירבות,  בית  של  ישנה  כי הלכה  אינו   הארצי,  ל כפו  הוא    שנות התייה  חוקף 

   י רצונו.יישנות לפהת ה כללי  את ו י שהחיל על פיאף על  הכללי, 

הביטוחפ  9.8.2021  וםבי ל   הלאומי  רסם  :  שאנוב  1438וח  ביטזר  חו/ 1461קים  מעסיחוזר  עדכון 
החוזר מחליף את החוזר שפורסם    שנים.  7תוך  רת זכות  ית  זרוהחוב דמי ביטוח  ישנות תשלום חהתי

 . 2020בחודש יוני  

   ביטוחדמי החזר  ישנותיתה

   .ינות הכלליישתההחוק לפי   אחורהשנים  7  בביטוח הלאומי נעשה  וחט ימי בהחזר דככלל, 

ביום שבו    עד התחלת תקופת התיישנות להחזר של דמי ביטוח הואכי מו  מבהיר  1438ביטוח    זרוח
 טוח.  מי הביובענה, כלומר, מהיום שבו הוגשה התביעה להחזר של ד נולדה עילת הת 

. למשל, ביטול תושבות  קש החזר של דמי ביטוחב תמפרט דוגמאות למצבים שונים שבהם מ  החוזר 
את  יש    –רטרו   מיום    7למנות  בקשת השנים  הת  הגשת  בעד  אולם,  היה  ההחזר.  שבעבורה  קופה 

להחזיר דמי ביטוח בריאות, אלא יש להחזיר דמי ביטוח לאומי  אין    –המבוטח רשום בקופת חולים  
 שנים.  7של   תקופהבלבד ל

 לא כולל השנה השוטפת. ורה שבע שנים אח  ועדמבה א נעשלום שתיא  בשל זרהחהעובד מקבל 

  שטען   נתן פלדמןשל  ערעורו  ( את  31462-06-17  "ל)עב  הלעבוד  ירצהאדין  ית הה בח ד  26.3.2019ביום  
כות  הנ  צבתמק  חתפעם א   –טוח  בידמי  ול של  כפ  ניכויו  ה ממנ וכ נ  1997ד  ע   1993ים  שבשנ  2016ת  בשנ

 נות. להתייש  טען הביטוח הלאומי .בלקי שהוא  חת מהפנסיהקיבל ופעם אש

עלה משבע שנים  ל למפה שויחס לתק תישמח לפי אישור  י ביטומשלם הפנסיה לא אמור להחזיר דמ 
ידטרם מתן הפטור.   על  ה היא השבת תשלומי דמי הביטוח  יס נם הפמשל  יתוצאת אי מתן הפטור 
 . מהביטוח הלאומי

לעבין  הד  בית ק הארצי  כי  ודה  הלאומיבע  יד  הביטוח  תשלומל  יכו ולא    עלא  על  לדעת  הכפל  היה  י 
גם    ות על החזר שנ יי ר, יש התמ ול כ  בל קצבה.מקוא  ה י  כ  ו ל ווח  א דיבוטח לר המכאש דמי הביטוח 

 . הביטוח הלאומימ

 

 המשפט העליוןת בביאל )מד"א( ישרם לוד אדוד גןין מיענדין בק פס

המשפט   הלאומיר  רעועת  א   דחה  העליון בית  החע   הביטוח  ביתל  הערעור  האזו  הדין  לטת  ואת  רי 
 (. 6.12.2018ביום  5008/16ע"א  "א )דד של משכנג

  1990  שניםב  22קנה  ת  רתביתר במסגשנגבו  ביטוח  דמי  לה    להשיב  יוח הלאומטיבהטענה שעל  א  ד"מ
ב1996עד   מטית  אוטו  תכרע מ ב  טוחהבידמי    ם החזיר אתאמנ  הביטוח הלאומי  לךואי   1997שנים  . 
מעלכ שתבל  אך  סיק  ההחזר,  את  כי  דמע  טענה  ב"א  מפגמ  ישובחנפלו  דמי  ים  את  ודרשה  הותיים 
 ות. התיישנ טען ל אומילהביטוח ה  ה.שעשתדני וב יפי חיש יטוח להב

  וח הלאומי, חוק הביטל  362מכוח סעיף  ח  יטוהחזר דמי בת ליעוכי בתבי  רצן האיהד בית    בע ק  ככלל,
 השבת כספים. כספית ליעה ובר בתבדת כי מנוישההתיוק חל ח

ה  ובד העת  עקבורק ב  הביטוח הלאומיצי את הטענה של  האר  הדיןבית    ה, דחהיפי הזצפבמקרה הס
עו עב  לאומיה   וח הביטש המעצמו  פות השביעתב גיש  ה ל  ם שלאקיסי דד את  ן  מתייות אלא להרטנה 

 ת. למערכת האוטומטי

רילעניי הוספת  ון  ההפרבית  סכו  דהצמשי  העל  הד  בעק  ה השב ם  ההוראות  בית  חלות  כי  הארצי  ין 
 . לחוק 362עיף סב תווע הקב
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 עיקולים 

מייצגים יכולים לראות  פקיד.    י על יד  קולועיטי  מול אוטו: עיקםיש בביטוח הלאומי שני סוגי עיקולי
 במסך ריכוז מידע במערכת המייצגים.  ( "אכיפה גבייה ועיכוב הליכי ")או  "מניעת עיקולים"אם יש 

 
 :םה  יקולע  ונים לביטולריטרי הק  יכ  סרנמ  אומיהל טוחהבימ
 
 תשלומים.  רדסה וע צביו א /ו  במזומןב ל החוכ תשלום .1
 שהיא.  היבל סוב מכח ל הוס כ איפ .2
דוחות  ת וטפוומן, כולל מקדמות שובמז  החוב  ם כלתשלוהוא    נדל"ןב ו ל עיקולי רכו נאי לביטתה .3

 שוטפים. 
 

ידנשלחים    עיקולים  וליביט מערכתעל  עלא   ומטיתהאוט  ההאכיפ  י  לצד  בסניף,  הפקיד    ייד   ו  גם 
   מעסיק.ל אוטח בווגם למ  ישיהשל

 
יב  חי  היהא  שללמבוטח    ילשלם פיצו   הלאומי הביטוח  את  ם  ושל ה  פטבית משחייב    2.10.2019  ביום
  (.28940-11-16)ת"א   םמוסדות שוני 27-ב דיןעיקולים שלא כהטלת  בגין ח, יטו דמי ב  כלל

 
לפיצוי בגין עיקולים    ן( תביעה של אשר ויצמ5996-12-17ם )והשל   פטבית משדחה    14.3.2021ביום  

עליושהוטל הלאומימ   ו  בית המשפט  הביטוח  ניתן  ק.  ללמה בע שלא  כי  יה  נזק  נגר  אכןוד  לתובע  ם 
גם התביעה בכל הנוגע  א מכך נדחית  פועל יוצכ .  קיימים יסודות עוולת הרשלנותמתלא  כי  ו  כלשהו

הנפש. עוגמת  כי ו חלא  בע  התו  לרכיב  בהוצאות  סברה    ן וויב  הי ש השופטת  היקף    הניתן  את  למתן 
 . תות ההתראבליד עם קאת הדרישות מ   לאור העובדה כי שילם ,ו נגד התובע שננקט ההליכים

 
 . חריגים(  מעט)ל  סגר בתקופות החדשים  עשו עיקולים  נ   לא משבר הקורונה  בשל    -רונה  משבר הקו

  28.2.2021החל מיום    ואילך.  2020לי  דש יומחו   תבווחה  ם עלתבימכח לחייבים  לאומי של וח ההביט
 את העיקולים.  חידש  הביטוח הלאומי

 

 בביטוח הלאומי ייצוג 

ן  לענייתאימים  י כוח מ ת ייפוי יב הצגג( מחילייצ   ורשיםי שמ למ)  יהלאומ   בביטוחם  בוטחיבמ  פולהטי
 ד.  ה בנפרלכל תחום גמלויה,  והגביטוח  ם הביתחו

ו אחרים  דין א   יועורכ  ס יועצי משבון,  יטוח הלאומי רק רואי חהב  ק וחל  386י סעיף  ג לפמורשים לייצ
 . יא אישיתג הייצל זכות ות. ההתנאים שבתקנשהתקיימו בהם 

של    םה סוגימים כמ. קיי ן לרשות המסיםנותח  וטהכוח שהמבבל את ייפוי  מק  ונ אי  ומי ח הלא הביטו 
 : ח הלאומיבאתר הביטו כוחפויי יי

קבל  ר לאפשה ומיי בגה ו  הביטוחבתחום  טחים  מאפשר לייצג מבו  -  ( 70/לב)  ייצג/תמכוח לי  פויי א.
שכולל    טורמפ י: טופס  מ ולאה   חו באתר הביט  70  גי טופסייש שני סו.  נסות מגמלאותמידע על הכ 

ייפוי  ס כללי שכולל  , וטופגמלאות  י סוגיכוח לפ יפוי  אפשר מתן ים מוג   יקעס בוטח ולממלפירוט  
 ת. ואמלהגולכל בייה ת הגכוח למחלק

הכייפו לי  מתייחס  פ  מבוטחוח  מספר)על  מס(  תהזהות  דועת  י  פי  )על  תיק  ולמעסיק  פר 
ייפויי הכ נשאת    למלא פשר  ם(. אהניכויי פי    ג צוייהטופס.    ואות ב  ח וי    פר תעודתס ממבוטח על 

מענות  זהה אינו  לשלו,  אמ יק  הזכוייצג  ה  לייצג  ת ת  בתיק  את  גם  אות מבוטח  של  ו  הניכויים 
 וטח.  מב

 אית. ת רפו סודיותור על ווי וח ל כ י ופיי כולל  אינו - מידע והרשאה למסירת כללי כוח ויייפ ב.

תחומי    כלל   מלא, המתאים   חכו י  ייפו  -  ע דמי  רת יסת והרשאה למי את רפודיוסו  תור על כתב וי ג.
שבו המבוטח מבקש לוותר על הסודיות הרפואית ומבקש    תבלקוחויפול  ולכל סוגי הט  אותמלהג

 .  או לבא כוחו כל מידע בקשר למצבו הרפואילאומי למסור לביטוח ה
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יעות  תבש  המיועד למי שמגי  ,פס ויתור סודיות מקווןעלה לאתר הביטוח הלאומי טולאחרונה          
מיוחדיםות:  לקצבא לשירותים  גמלה  כללית,  נכות  גמלת  בעבודה,  פגיעה  קשים  דמי  , לנכים 

 מלת סיעוד. נפגעי פעולות איבה וג

ייפו אמ  מיואהביטוח הלש  וחדתאישור לפעולה מי  -  דתמיוחטרה  למכוח  ייפוי   ד. י  שר לקבל את 
 ו. ול לפי ח ולפע הכו

 
 ים י למייצגפונקד טלומ

ות  מחליפת  אול שכירים ולגמ נם  יאים שלמבוטח  םשוריים הקלנושא)ם  גיצמייד ללמוק  פוןהטל  מספר
   .02-6709093הוא  סמספר הפק .08-6509933הוא ר( שכ

 ומי הלאבביטוח יצג ילם  אירשצגים הלמיי  – )מערכת המייצגים( חותלקו וגיצי מערכתשור ליק
בלשירות המייצ קיימתומ לאה  ביטוחגים  ולכת משו מערכ  י  לי תקדממלת  בוחקו ל  יצוגת  ות  אמצע ת 

מט,  ינטרנאה ניד ישכוללת  חע  ועדושהולי  למייצכוניב  אינפורמטיביים  המ מיי  גים.ם    םחובריצגים 
 .  ט עלותלות, למעלא עות לרב ותפעול ע ולבצ  לקבל מידע  למערכת רשאים

ללקווג  ייצ  במערכת  גצליי  הזכות ניתנת  אך  חות  שלו,  הזהות  מספר  לפי  הלאומי מייצג    הביטוח 
 ות. וג לקוחרכת ייצש במעלהשתמצג  ייהמשל  רד שעובדי הממאפשר ל

לפי שיקול    ות ואם הוא מפר את ההסכםלקוח  ייצוגעל הסכם התקשרות למערכת  ג חותם  כל מייצ
שולח    הביטוח הלאומי  .המערכתיצג מהמי  אתרשאי לנתק    הביטוח הלאומי,  וח הלאומייטהב  דעת

 ור. בגין הניתוק ונותן זכות ערע  שה מראהודע

בקובץ סרוק דרך  לקוחות    מערכת ייצוגלמים  תוהח   הכוח  יפויאת י לשלוח  מאפשר    יהלאומ  טוחהבי
ב  מערכתה שמועבר  כוח  מנקלקובץ  )ייפוי  וברור  ט  יותר  בהר  ייצויותר  לקמערכת    אפשר   וחות.ג 
 . 02-6463300 הכוח בפקס יייפו את י חושלל

ששו  כייפו  חלמייצג  ק  חו יי  יי   לחתום  ישאר  הלקוח טתם.  לילסניפים, מעכב את  לעני   יופ על  יני  כוח 
 .  לאותגמ י ינניבייה ו/או לעוג  ביטוח

  ם שכיריים  חטמבו   לכוח שפויי  יי  בטלי כוח ומפוייי  של  יקהבדעם  פבי פעם  ד מעורך    הביטוח הלאומי
  .(עצמאי הזוג שלובן ש מי ל או ש  הליט עלי ששל בל טויבין )א

  ה וביטוח שאי גביינוב  קוח לב  יד המטפל קפודעה ל לשלוח ה ייצג  צוג לקוחות מאפשרת למיי כת  מער
 ערכת(. מה במופיעקיד" שפמ הודעה "לים לב לש)יש  ת למייצג ו עהודח  לו ד לשיפקל  גם פשרתמאו

מאפהמערכ ה   שרתת  ודוחדר  שלת,  מקדמוקן  תל  יתרבין  בסיטפות  קי ו עאמצם  כת  מערמהשור  ת 
פשרת  מא,  ד המטפליים לפקר דרכה מסמכי ברת להע, מאפשיח הלאומ ביטו של ה  טנלאתר האינטר

 ראי.אש טיס בכר טוחביי לשלם דמכן תשלום ו יברדפיס שוהל

 .החדש צגהמייעל  דעהול המקב  המבוטח .לום שקדהכוח  יואת ייפ  חדש מבטל ייפוי כוח

מת  בע כהמבו  תא   םולרש  אפשרש  חד  גיוצרישום  בטרם   עצמאיד  עובטח  הכוח  ייהתקבל    עוד  פוי 
 ם. תוהחוי הכוח  ייפ ללא  ים,י ועשבוקף לת ב ינם הזמ . הרישוהביטוח הלאומימשרדי החתום ב

 . 02-6463251וא ה  יכהשל מוקד התמ מספר הטלפון 

 ס: רים לצורכי משואי המערכת כוללת

סכום ההחזר    או,  סכי מרי לצויכו בנ  יםהמותר   ומיהלא  יטוחהב  מיד  עלה  הכנס למס  אישור   -
 הכנסה. סמ  יכלצור  המותר בניכוי  של הסכוםרט מפו דוחגם המערכת כוללת  .ב במסייהח

י  מד)  הכנסהתשלום מס  כר החייבות בש  תמלאות מחליפובגס  מ   לצורכי  נתייםרים ששואי -
 . (האבטלאים ודמי  מילוגמולי והורות, תידה  מי למלאות ד, גודהפגיעה בעב

גמלא   שנתי  ריכוז - המבו ממס  ות  ורפט ת  ושל  קצה  תבשנ  ח טשקיבל  לרבות  רח  זא  תבמס, 
  .ת ילדיםוקצב לד נכהת י , גמליתלכל  תת נכוקצב,  מעבודה נכותת  קצב, קתיו

 הביטוח הלאומי  רדישם לממייצגית יסכנ
ויו וב רואי חש   יאוםתלפי    ואל  ת קהקבלבשעות    הביטוח הלאומיפי  י נים להיכנס לס א שר  מסעצי  ן 

 גת תעודה מתאימה ותקפה.הצ עם  ר,ותדה בוללא עמי זורמז  ליךה בשה, פגי
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ידי    על  ומיח הלאיטו ב הי  מתקנה לניס בכ  קטיביבידוק סל  צגיםהמיי  עובריםבתוקף    הבהצגת תעוד 
מא הביטחענשי  ובמיד  /קשנ  אותלהמצ  יםלאשמתו ון,  רך  שיקול    תאמל"ח  )לפי  של    דעתוהצורך 

 .סלקטיבי ופןבא יםק דנבגים ציית המי ב , מרככללף. ואולם ק מקיבידו עבצתמח( טאבהמ

 

 המייצגים  ב ות לתשומת לנקודות חשוב

דר .1 מערכת  פנייה  לקוחוצוייך  אפשרית  ג  ווהביטחלקת  מל  ה ז  בשלב ת  בלבד  גה ח  ן  ולכבייה 
 . מלאותאי גבנושגבייה ח והביטולעובדי ה  תטלושלוח מללא   םימתבקש םימייצג ה
 

יה ישירה למחלקות  פניע ומיד  לתבקערך לאפשר  נ   הביטוח הלאומי  ,ןחשבוי  וא ר  תכשלשת  לבק
המייצגים.  דרך    ותהגמלא הקהמערכת  נדחה  ,  2020ת  בשנ  מוכן  להיות אמור    ה יישור    בשלאך 

 לקוחותיהם. לשכת דין אפשרות לגישה לאתר האישי של  ורכי  לאחרונה קיבלו ע  .נהרו קובר המש
בקשרואר נמצאת  חשבון  נציגי  ישיר    י  הלאומיעם  הקיש   הביטוח  את  לקדם  רואי    רו כדי  של 

 ייצוג לקוחות.  מערכתלגמלאות דרך   החשבון
 

יפוי  י את יהלאומ  טוח בבית  טילמחלקה הרלוונ  וח ללש רצוי    תודע בגמלאימקבל  ל  דיכים,  בינתי 
ובלהכוח   ווימס  ריםקמ גמלאות  לצרף  רפויתור  מים  סודיות  חתואעל  י ית  על  הם    טח ובמדי 

 לאומי(. ביטוח הה תרבא  70ס מספר  טופ ף לצור)מ
 

ישיצוי  תכבמער .2 לקוחות  הכ תבויותהתכשל    רוכפת  ג  שפו  פתור.  שתי  יד  ק פבות  שות   :תורותח 
 יד למייצג. ת פק בותתכיות והו בלהתכת

 .  ב בזמן סבירהגיול  ידות מהפקהתכתבוי אם יש  וק לבד  ראמוייצג מה
  -  ןיו בטלפולאשר  להתקקיד  הפמ  שקומב  תוח וקל   וגבקובץ ייצ  לפקיד  השר מייצג שולח מטלאכ
 . קשהן את פרטי הבילצי ש קבג מתצימיה

 
  עה הזאת,ר הקביאול.  היותר  לכעבודה ל  י מי  14  ךתו  יהיהמענה לפקס  נקבע בביטוח הלאומי ש .3

ששולימ במטלח  יצג  במקביל  לאקש  מתב,  פקס ה  ייצול  שלוח  במערכת  לקוחות  מטלה  עם  ג 
 .טופלמ פקסאם ה לו אשלו א ,את הפקס ח של הוא ש הודעה 

 . לפני שהוא פונה לסניף ההבקשה טופל   םות אחג לקו וציית כרבמע  דוק מתבקש לב גמייצה
צוג  ת ייכרלה במע מטח  מתבקש לשלויצג  מיה  ,עבודה  ימי  14הלך  מב   פלהטו א  לקשה  אם הברק  
מספשבה    ,וחותלק את  הפקסיציין  א  ר  שלח  הפנייהשאליו  תאריךת  את  ואת    הפקס  משלוח  , 

 . היי נפה  אושנ
 

לבדוק אם אפשר   וא מתבקשלומים, ה ש הסדר ת  לערוך  מי כדיויטוח הלאבלנה  ג פומייצש  ניפל .4
את במע  לבצע  )נמצא  וחלקו ג  וייצרכת  ההסדר  יעמב ת  תחתג  ויצ רכת  ת  תרכוה  לקוחות 
 כספיות(.  וראות מבוטח/ה 

 
לכ יג  המייצ .5 הימרשוך  תמסמן  ול  משדרש  מעסיקיםת  הדו  הוא  את םלהש  ים טפשוהת  וחאת   ,

תשגביל ש  יקיםהמעס שוברי  להנפיק  רוצה  הוא  תששוב  קיהפ ל  םו)במקלום  הם    לכל   לוםר 
 סיקים. צת מעלקבו  ם מסך עם מזהה פנקסכת כוללת גפרד(. המערבנ סיקמע

 
הסדר  לכב .6 מע  יםומ שלת  עריכת  ידרך  לקוחות  רכת  ביצוג  לס יי פנאו   ש מתבק  המייצג  ,ניףה 

 ושבת.  ישים ש ימא היע, ללבקראת ה הוך תאריאת ום רשל
 

סניף(,  ב  פקידעם האו  וחות  לק  גות ייצכבמער ות )שלומים בהמחאסדר תצג מבצע המייה  רכאש .7
ל ע בחזקתו,וודליו  נמצאות  שההמחאות  והשהסכו כדי    א  שכייתארמים  בהם  ת  מחאורשומים 

שרשומימ לסכוימו  אית בהסדרים  ישלומישתה  ם  ה  חלשלו  ם.  וע  יצב  לאחר  דימאות  המחאת 
 האפשרי.  בהקדם אותן ף יקבלסניד ב יקשהפ ר כדידסהה

 
קבהורא .8 בכרטיסת  אאשר  ע  לעפאי  בכדשר  הכותרת    חותלקוצוג  יי  מערכתן  )תחת 

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

ר  עבילה  שקאומי, מתב הל  חו יטח לב שראי של הלקוהא  יסכרט  פרטי  את  ריעוניין להעב שמ  גיצמי .9
   .אבטחת המידע( יל קושי  ת )בשללקוחו  ייצוג במערכת  רך מטלהדפקס ולא אותם ב
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תשמייצג   .10 עפותח  קובץ  חמבוטל  איצמיק  הכוח  )  לוודא  ייבח  ותקוחל ייצוג    דרך  שייפוי  אחרי 
  וח לשל  יצג אין צורךהמיי  ל ידידע ע המ  תנמעודכן )בהז י  מולא ה  יטוחוי בבהמידע שמצש  נקלט(
הלאומי לביט אך  6101  ספו ט  וח  אמומ ה,  הט   לשמור  רייצג  החתפואת  כהוכ ס  לב ום  יצוע  חה 

 (.  עולהפה
 

כנסות  , את ההשכירכ  וד לעב  שהפסיק  או כמי   ריכש  בד ועטח כ המבוהמעמד של    ת דכן איש לע
 .ארדולוח למשובת ואת הכתטח המבו ובתת את כ יטוח,אינן מעבודה שחייבות בדמי בש

 
נ  .11 תיק  שנפתח  במסי ויכלאחר  מהכנס  ים  בפ  ומלץה,  פרט קס  לשלוח  התיק את  חלקת  מל  י 

   ומי.ת התיק בביטוח הלאלזרז את פתיח ידומי כ ם בביטוח הלא ימעסיק
 

שאל .12 כל    בביטוחנפתח    םהניכויי  ק יתחר  עצמאי  וטחבמהלאומי,  כעובד  תיק  לו    מקבל   שאין 
לואמו  ה עדהו הפרטיםלמר  את  כעצמסו עיל  ע   א  כדקו  בביטוח  אי  שמעמדו  יהיה  ואהל י  מי 

 . מעודכן

יש  חביטו ב  ונושב חבקביעה    יש למעסיק ככל שמתברר ש .13 דוח שלא הוגש  את ה  שלהגי  הלאומי, 
ואכיפה של  גבייה    להליכי  אפשרותהרבות  וב, ללחהפוך  שת  ינ עה לפי הקב  ל אתבהקדם כדי לבט

 לים. ת עיקולרבוו  החוב
 

ווח פעם  ס הכנסה יש לדמל  םדי חודש, גם אמ  ומייטוח הלאבלגש  מו   102שטופס    בלים  יש לש .14
 ה.נש י ם בחצאו פעיים  בחודש

 
עסיק  מ   -  טיטומ ן אובאופלה שיורדת מהחשבון  גי קבע ר  הוראת  של מעסיק אינה  ביוח  שאתרה .15

ס  פות טאשדר  חייב לשוטף,  ם דמי ביטוח באופן  יוב לתשלובהרשאת ח  אומי ל טוח הם לבישלשמ
 וב. ת חי הרשאאחד בכל ח דו אפשר לשלם רק אה.רשההצע דרך חיוב מתבהורק אז  102

 
 . הדוחות שקדמו לו שנית יתר אי מנו י איסופ 126ס טופ .16

 
,  טוח הלאומיי רט לבר מפוסבלשלוח ה  יו צרר,  יבו סאינ   שהגישדוח  מקבל משוב ש  מעסיקכאשר   .17

 מסמכים.  וללכ
 

חודשים.    3  עד  רק  רך כללתקבלים בדליטה, מי שבעל  לת שוורשכעבור משאינם  דוחות מתוקנים   .18
לשלושה ו ד  ן תיקו מעבר  מחייב  ח  הפאיש  חודשים  בור  לצריתבק  ק סיהמע  ולכן   ףיסנ קיד  ף  ש 

 המעידות על התיקון. תאות ואסמכ הסבר
 

משנה  םש  משנה  החברשר  אכ .19 בעל ת הרכא  או  גם    רצויהמניות,    יב  הלאומילדווח  על    לביטוח 
 שינוי. ה
 

  לביטוח הלאומי ה  , שפונ קירק דרך המעסה  עשק נעסימ ביטוח לעובד ולדמי    החזר של   ללך כבדר .20
המק דרכיב כוא.  ובלותם  נס המעס  קתיאשר  לם,  והחיק  פבגר  אינה  הלאומי עילה,  רה    הביטוח 
 . שירות לעובדוח יטיבמי הובד בדהע חלקאת   חזירמ

 
למו תגמולי  הם שום לידובהע   ימת שראת  ישור שכולל  רכת המייצגים כוללת בתיק המעסיק אעמ .21

 . לואיםמי
 

בתיק    –ות  לקוח   גו ייצ  תכים במערמעטבחברת  שליטה  כבעל    םכיר רשואם עובד ש  דוקאפשר לב .22
 . סוקיםי עמסך דרך  –יטה בעל השל 

 
,  תבמערכת ייצוג לקוחו ד( ים )במקום אחרי תשלומ דסה  ך שנירולעשאי רייצג מ 2020החל משנת  .23

 . קיד בסניףת פהתערבומחייב ף וסהסדר נ   הקורונה. בשל משבר
 

מב הלאומיטוח  בה .24 אתם  מהמייצגיקש  י  מס  המיילכתובת    לעדכן  הטלפ ואת  הביטוח    .וןפר 
מל  נערך   הלאומי למייצג  שי  למייב  שובשלוח  הלאלביטוקבצים  דור  בכל  לשלומתכנ  יומ ח  וח  ן 

   .מידע נוסףצגים במייל יילמ
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עודכנת  המ  ובת כת המערכת ב  תדכן אר ולעחוז  ל המיוצג ב אם הדואר שלשים למתבקש  המייצג   .25

 וח דואר. למשל
 

בקש .26 להגיש  רשאי  בידמייצג  ימי  בשל  לשיפוי  ייפומעה  מקוםבוד  ה  לו  יש  אם  רק  כוח  סיק  י 
ייג אינו מקושר  צ יהמי  אם.  אומיבביטוח הל ייפוי הכוחמע  הוא ,  וג לקוחותצ למערכת    ביר את 

 לסניף שאליו שייך המעסיק.  לעדכון הייצוג

 ולקבל משוב במערכת.  חודשי דרך מערכת ייצוג לקוחות  100מיצג רשאי לשדר טופס   .27
 

 : ותצוג לקוחיי  ערכתי במ ניהולמידע  .28
 

למעס   תלדע   יכול   צגמיי לאם  או  הודעת מבוטיק  יש  ר חוב    ח  הרשאה  או    וא(  הנשוא)תזכורת 
   .קביעה יק ישעסלמאם או   ר גובה,קולבי ועמדא משהו
כל המיוצגי  ה רשימ  יכול לראות   גייצהמ   ך להיכנסכו מת  וייה מס גורישנמצאים בקט  שלו  םשל 
   ה.ל בבעיפטל ושל הלקוח  פיספצייק הלת
  הימים האחרונים.  שתעות בשלושקיבלו הוד יםיוצג מה  כלל ימה שרש םגלראות  צג יכול ייהמ

 
 לקוחות.ייצוג הרוחבית במערכת התמיכה   –רטים בתרמי"ל ים מפוהשירות כל

 
 המידע הניהולי:   תנהבהגדרות למושגים חשובים לצורך 

 
 על. וצאה לפווה  אכיפה פעולותלבצע  יתןה נ לחה ללקוח, לפי נשבהודעה שהיתרה  – יפהיתרת אכ
 .  בלחו למו תשלומים הקשוריםאכיפה מעודכנת אם שות יתר  – זוזיתרת קי

 
 . יום עט בכלמעודכנות כמלהדגיש שהיתרות במידע הניהולי  ובחש

 
אפשרות לעדכנה, אלא    לביטוח הלאומי  ללקוח ואין  השנשלחה בהודעהיתרה    –יתרת תזכורת  

 כנות.  עודמהודעות   ב ושליחתחו  רת ביקורתי חודש, במסגמד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

- 17 - 
 

 דה עבון משאינ כנסותהלי עלבמאים ולעצ ורותהקש  תיוסוג

   ירים מבוטחים שאינם שכשל טוח  בי דמיהאחריות לדיווח ולתשלום 
 י. מא עצל הק ע ה רל חח יטוהב  ימ ד םולתשלו  לביטוח הלאומי  ווחהדי   לעהאחריות 

  ורךלצ  מדי כהמווח על הכנסה נדיו , או ועדמב  ביטוח דמי ה לוםשת או אי  ,עצמאי"כ"עובד  שוםאי רי
 ן או חלקן. לגמלאות, כול  לשלול זכויות  ים,ויממס  לים בתנאיםו יכ ות,ם מקדמשלות

וותכיח שנפגע  שמו  ימל   בודהיעה בעכפג   נה רווקהנגיף  מכיר ב  אומיהביטוח הל   העבודה.עקב  ך כדי 
 ת.כנודה המעסנכ הה קדמות לפיום מלתשלשום כעובד עצמאי וחשיבות לרינותן משנה  

 וח טבי דמים ולשל  וחדוב ליחי  מי – 342סעיף 

דמי    י, חייבים בתשלוםואינו עובד עצמא   עובד ינו  שאח  בוטומ  ,ימא צעוא עובד  הח ש בוטמ א( ")
חייבת    ה טח אינמבושת ותה אח הי מכו  בלבד  רק ג'לפי פוטחת  במ  מם; ואולם צעד בע ח טויב

 בתשלום דמי הביטוח". 

 אי עצמ עובד
 מי:הלאו חיטוהב  לחוק  1בסעיף  איצמובד עע  תלהלן הגדר

שלא    שלח ידובמבאותה תקופה  שעסק  מי    -  חלק ממנה  נית אופלומס  נת  שיין  לענ  ,י"מא עצ  "עובד
 לה: מא  דחאקיים בו תוה  (,דיח  לשמ  -ן כעובד )להל

 ;בממוצעות שע 20ות לפח לח ידו,שמהוא עסק ב .1

 ;מהשכר הממוצע 50%-ל  השווה א פחתה מסכוםדו ללח יהכנסתו החודשית הממוצעת ממש .2

וצעת  שית הממבממוצע והכנסתו החוד  וע שבבות  שערה  עש  יםשתת  פחושלח ידו ל סק במא עוה .3
 . "...;'לוח אשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בממ

לונית )או  סק בשנת מס פוע י שא מ הו  ,הלאומי  יטוח ב לחוק ה  1פי סעיף  ל  י" עאמעצ"עובד  ר,  מכלו
 :  מאלה דח אקיים בו  , ומתד(היח ל)בקשר לאותו מש ירובד שכעכא של ידו  חשלמב( נהממק לח

 . וצעבשבוע בממת שעו 20פחות דו לח ימשל ק בעוסא הו .1

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

החודשית הממוצעת    והכנסתוממוצע,  ע בעות בשבורה ששתים עש  תידו לפחו   חבמשל  קוסהוא ע .3
 ע במשק. וצ ממהמהשכר  15%חות יא לפ דו הלח יממש

 .  בביטוח הלאומי אי"עצמובד עחשב " נ  יללע ופותת החלבו אחת ימקי תמי שמ

מ גםמבוטח  ל  וגדר  השנייה  התוספת  פי  על  עצמאי  וקביובמ  וגויס   צוכעובד  ים,  מעביד  עתטחים 
נהגל לא  )  יתמונ  דוגמה:  ומעסיק(חי יימים  מתקכאשר  עובד  שעו  סי  ים  בתנא  -ו  תביב   רקד  בומי 

 צו. ב רטיםפושמ

הביטוח    ' אום חיים נ)רוזנב  2003ר  צמבבד  4ום  ת"א מיב  דה בועל  רי זוהא  הדין  של בית  פסק דין פי  על  
בל/הלאומי שההכנ001176/02,  נקבע,  מעמדונ   יהפ   לעש  סה(  העצהעוב  לש  קבע  בהגדרה  ד  מאי 

ההכנתהי לחוק,    1ף  יעשבס הפחתת  הסה  לפני  השומה,  בפקהה  שלפי  יטוח  הב ודמי    גמל   ת פוק דה 
 חייבת בדמי ביטוח. סה ה הכנ הי  ל פ, ולא ע ומה בש הנס כההעל פי   לומר,כוי. כ יים בנ מי, המותרלאוה

 

 עצמאי  - שותף בשותפות

ואח'(    29573-08-16ת"א ) 26.9.2021ל אביב בעניין ניב ביום  תוזי בפסק דין שניתן בבית המשפט המח
ב  ,תביעה אזרחיתדן ב כי    פסקאך השופטת מזכירה  פויות קובע כי  קודת השות ( לפ6)34סעיף  הדין 

 שותפות. ו זכאי לשכר בעד עבודתו בשותף אינ 

 בד עצמאי  ם עורישו
תקנות  פעל   עועם,  ישורהי  החלימה ם  ימי  90  ךתו להירשם    בייח  יאמצבד  שבו  ד  כ"עוב  ודעבל  ום 

 כדי להיות מבוטח לענף פגיעה בעבודה. ד ם מילהירש ולי ע  עצמאי", אך
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נאי לגמלה  אי, התצמע  בדעושלגבי  עי עבודה,  גפח נ יטו ב   ןיילענ  קובע  ומיהלא ביטוח  ק הלחו  77סעיף  
  יועלוטל  המת  א   צמאי, או שעשה בד עכעו  בביטוח הלאומי ם  רשו  ה עהפגי  תבע  היה  ח א שהמבוטוה
 ם.להירש דיכ

  עשהלא  ש  מבוטח  . דלבב  ליוה עחל  חוט דמי הבי  ועל תשלוםי  עצמא ה  של  קוויווח על עיסד האחריות ל
כדעלי  ל וטהמאת   להיו  נפג  ,איעצמ  דבכעו  שםרי  בענף  מבוטח  דמי  .  העבוד  יע אינו  שולמו  לא  אם 

  . תרווהו  הלידי  דמ לגמלה לשמירת היריון ול  זכאותגם  , ככל הנראה לא תהיה  הביטוח כעובד עצמאי
 הביטוחי.  ובסיווג נוי על כל שימי ואטוח הלע לבי ודילה  יאח אחרבוטהמ

ב  ביטוח  דמי  תשלום  הנכונים  שיעורילעניין  העיסוק    –ם  את  וגם  כעצמאי  העיסוק  את  לעדכן  יש 
ידו כעצמאי  אם העצמאי הפסיק לעבוד כעובד שכיר    .כשכיר להודיע  יש    –כשהחל לעסוק במשלח 

 . בלבד אח בשיעור המלשלא יהיה חיוב של דמי ביטוי כדזאת לביטוח הלאומי 

הדין    26.1.2021ביום   בית  אהעתבית  את  (13945-12-18ב"ל  )דחה  של  חיימוב  ו  דמירון    לתשלום 
)היה רשום כעצמאי  ד עצמאי  בלאומי כעוהטוח  בייה רשום בא הא לכיוון שבמועד הפגיעה הופגיעה  

מי  וא לתקנות הביטוח הל  2קנה  שם לפי תכדי להיר  ליול עולא עשה את המוט,  ה(להגדר  שאינו עונה
   (.חביטוה  מיתשלום ד  וא ן וחשבון,, הגשת די)רישום 1963-, תשכ"גשום()רי

שמוזכרות    שמפרט את ההלכות החשובות  1438ח  יטור בחוז  5.4.2021ביום  ם  פרס  הביטוח הלאומי
פגיעה    אישעונה להגדרת עובד עצמ  מאיובד עצבפסק הדין בעניין חובת הרישום כע לפני אירוע של 

   .בעבודה

מ והדגיש  יש  ג דהחוזר  חזר  הדין  לרישושבית  של  שהאחריות  כ ממו  עבוטח  על    וטלתמי  מאצ עובד 
צי  בבית הדין הארובעניין מיכאל כהן  הניג  שמעון  ן  יי נ עב  בע ל המייצג, כפי שנקהמבוטח עצמו ולא ע 

 (. 23.3.2010, 212/09ל "עב  -ן . כה324/97עב"ל  -הניג לעבודה ) 

 

 והביטוח הלאומי  הכנסה מסיבט  הב ולבעלי שליטה לעצמאים קורונה י  נקעמ

 
. רשות המסים והביטוח  רבחקיקה חדשה לאורך המשנים בשום  נקילמע  כאותונה יצר זמשבר הקור

 הלאומי פרסמו הוראות הקשורות למענקים האלה.
 

 ומענק עידוד תעסוקה מענקי הוצאות קבועותם, לייהסוציא המענקים
 

חייבים ללככ הקורונה  במשבר  ששולמו  המענקים  וחייבים   ,  מענקים  בדמי    במס  למעט  ביטוח, 
 חוק. לפי הפטורים ש
 

  יאלי( מענק הסוצ לן ה)לה  סוציאלי לסיוע לעצמאים ולבעלי שליטההמענק  העל אף הוראות כל דין,  
לעניין  להכנס  בשחנ הכנה  מס  ופקודת  ל סה  כהכנסה  נחשב  האמאינו  החיקוקים    בסעיףורים  עניין 

 . לי(יל)א( לחוק מענק עבודה )מס הכנסה ש 16
 

ה  יםהחוקאלה   להכנסה:שלגביהם  נחשב  אינו  הביטוח הלאומי,    מענק הסוציאלי  ביטוח  חוק  חוק 
ממלכתי,   הכנסה,  בריאות  הבטחת  המזונותוחחוק  התגמוח ו  ק  ציילאס   יםולק  ובני  רי  ון 

התייחסות    ם.משפחותיה לחוק  אין  כמו    םלחוקיבתיקון  פעולואחרים  אינפגעי  למש בת  או    לה 
 . הסכם הניידותל
 

 ק לעסק הקטן:  הבהרה לעניין המענ 
 
ואפריל   .1 מרץ  לחודשים  השעה  חירום,  2020בהוראת  שעת  לעסהמענ  ,בתקנות  נכלל    קק  הקטן 

 כחלק מהמענק הסוציאלי לעצמאי, ולכן הוא פטור מתשלום דמי ביטוח.  
במסגרת ההוצאות    ול טן כלהקק  ענק לעסואילך, המ  2020יוני  -החל מהמענק של חודשים מאי .2

 . דמי הביטוחולכן חייב בתשלום  תווע הקב
 

 : ולכן ,ביטוח  ם דמיטור מתשלוי פיאלסוצה מענק הש, 9.11.2020פרסם ביום    מיהביטוח הלאו
 לא ישפיע על המקדמות לשנה הבאה.    מענקה •

לאהמענ • למבו  ק  אבטלה  דמי  של  מחדש  לחישוב  שיגרום  שהוא  וקועצמא  כירטח  דמי  יבי  ל 
 .ר הקורונה אבטלה בזמן משב
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 : קמן, כדלםמענקיבהקשר ל, 14.12.2020וביום   3.8.2020פרסמה ביום   סיםמהרשות 

 
לפי   .1 חייבת  הכנסה  הוא  שליטה(  ולבעל  לעצמאי  סיוע  )מענק  הסוציאלי  המענק  בגין  התקבול 

 ה[. ק עבודנע )א( לחוק מ16רט בסעיף כמפו א(ה)ל18עיף  יטוח לאומי ]ס הפקודה ואינו חייב בב
ב .2 ההתקבולים  וגין מענק  מענגבהוצאות  לפי  ין  חייבת  הכנסה  התעסוקה הם  עידוד  הפקודה  ק 

 מקבילה למענק הסוציאלי לעיל.  וח לאומי. אין הוראהם בביט וחייבי
  ת(עו אות קבולן: מענקי הוצמענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן )לה .3

ור שלו נפגע  זח. לדוגמה, עוסק שהמ קור בגינו התקבלום למאתים הכנסה חייבת במס בהמהוו 
הקורונה,כתוצ נגיף  מהתפשטות  מ  אה  הינו  אוהמקור  י   עסק  והמענק  יד,  במס  ממשלח  חוייב 

(  1)2  מענק סיוע לעצמאים בתקופת הקורונה יראו כהכנסה לפי סעיף  לפקודה.  2בהתאם לסעיף  
 לפקודה. 

 
מחשבו   אי רולשכת   טבלה  פרסמה  שן  המ  ל פורטת  חבוכל  כולל  במס ענקים,  במ  ת  עהכנסה,    ך רס 

 מוסף ובדמי ביטוח. 
 

 ומעלה  67מענק הסתגלות מיוחד לבני  
 

לאחר    ,לחלוטין מכל המעסיקים  ומעלה, שהופסקה עבודתו  67ניתן לעובד בן    מיוחד  סתגלותמענק ה
 . 2021ספטמבר   עד סוף ,המפנסי ו ף להכנסת, כפוכשכירלפחות חודשי עבודה  3
 

   .יק(תו )בדומה לקצבת אזרח  תשלום דמי ביטוחור מטפהמענק  
 

)בדומה לדמי    חייב במס הכנסה  המיוחדרשות המסים שמענק ההסתגלות    פרסמה  24.1.2021ביום  
 . אבטלה(

 
 מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת 

סעיף   המכם  להס  10לפי  הלאומימשלה  בין  מרץ    לביטוח  מחודש  בהסכם    9)סעיף    2021מחודש 
  לעניין   דימשלח  ם כהכנסה מעבודה או מ או את המענק והתוספת למענק לפי ההסכרי(,  2020נובמבר  

שתשלו גמלאות  הלאומיבהמשלם  ם  הכנסה    יטוח  זה  לעניין  היא  בלבד.  יד  ממשלח  או  מעבודה 
יראו את    ין דין אחר לאס הכנסה. לעני ( לפקודת מ8או )  ( 2(, )1)2, לפי סעיף  הכנסה חודשית, בפועל

   כהכנסה. קנהמענק והתוספת למע

ה ומובאים  סנוממס הכ  ביטוח  ום דמימתשלעל פי ההסכם  ורים  ק והתוספת למענק פטענהמ כלומר,  
 . סה מעבודה או ממשלח ידכהכנ ין גמלאות הביטוח הלאומי בחשבון לעני

הוא  מענק חזרה לעבודה  ש(  25)בעמוד    2020תיך לשנת  בחוברת דע את זכויופרסמה  רשות המסים  
ין אם המענק  כדי להבלרשות המסים    לשכת רואי חשבוןור הפרסום פנתה  אל .  הכנסה שחייבת במס

 המענק למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה. ברת דע את זכויותיך הואכר בחושמוז

 17.11.2020ום לפי הסכם בין הביטוח הלאומי לממשלה מי מענק חד פעמי

ש"ח ליחיד, או    2,000כום של  סבבאופן אוטומטי לזכאים  הביטוח הלאומי  לם  ששימענק חד פעמי  
   שזכאי למענק. ש"ח למי שיש לו בן זוג 2,500

כלומר, פטור ממס, פטור מדמי    דין.  נחשב להכנסה על פי כל  נואי י המענק  קובע במפורש כ  םכההס
 סות לגמלאות(.הכנ  )כולל בבדיקת לאומיוח ה הביט ביטוח ואינו מובא בחשבון לגמלאות  

 
 1301טופס הדיווח על המענקים ב

 
טופס    רשות המסים פרסמה הסברים למ  1301למילוי  ביצובהוראו  ענקים,בהקשר  הכנסה  ת  ע מס 

 . 15.3.2021יום ב 05/2021 פרמס
 
 : נה"קורו קי "מענ  – 7סעיף מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים( נוסף   )הכנסותבחלק ג  .1
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לעצמ .א סיוע  לעסמענק  תוספת  מע אים,  בלבד(,  אפריל  )מרץ  הקטן  אחרים  קנק    שאינם ים 
 . 002, 001לאומי. שדות  בביטוחחייבים 

 . 110, 099ת לשכיר בעל שליטה. שדו נקמע .ב
תעסוקה,  ידוד  נק ע, מעמענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסק לרבות "פגיעה ממושכת" .ג

 . 013, 007ם החייבים בביטוח לאומי. שדות ריאח םמענקי
 
  1301טופס  רשום ב יש לו  ני הזוגלכל אחד מב  שדות שנוספו הם למילוי סכום המענקדגשים:  ה

 ודת מס הכנסה. ים שהותרו לפי פק זים והפטורלאחר הקיזורלוונטיים ת השדוב כנסותאת הה
 
 . 194/196ום בשדה  ח הלאומי יש לרשיטומהבעלה ומ  67לבני  מיוחד מענק הסתגלות  .2

 
)כולל חל"ת(  פסהושכיר ש דמי אבטלה שקיבל   .3 יש לרשום    הנבעקבות משבר הקורו קה עבודתו 

 . 194/196בשדה 
 

 1301אומי שיש לצרף לטופס ביטוח הל ם בנושא הוריאיש
 
 :הפיק יכול לי כוח לגמלאות  ייפו בעלמייצג ש המייצגים יש שני סוגי אישורים מערכתב
 
מחלישואי .1 לגמלאות  מס  לצורכי  פג ר  דמי  אבטלה,  דמי  הכנסה:  והורות    דמיה,  יעפות  לידה 

)לדוגמה,   מילואים  ניכוייאותגמולי  על  הכנסה    שור  אמס  המס    בטלהמדמי  כל  (.  2020לשנת 
הגמל את  כולל  אחד(  טוברו  הששולמ  האישור  הו  )בסכום  שנואת  במקור  המס מס  בשנת    כה 

אחד(  מהגמלה אהא  .)בסכום  כוישור  הביטוחינו  דמי  את  מהגמלה.  לל  ניתן    שנוכו  האישור 
 . על ידי המייצג מערכת המייצגיםלהפקה גם ב

 

, נטו, לאחר  2020ת המס  ח קיבל במהלך שנוט ת שהמבהגמלאו  אתשנתי, שכולל    םיריכוז תשלומ  .2
ביטוח הבריאות.   ודמי  דמי הביטוח הלאומי  עלניכוי המס במקור,  את המידע    האישור מספק 

 ישור. ות באמפורטא לזכאות לגמלאות הואינו מהווה אסמכת 2020 צעו בשנתשבו התשלומים
 
על  א בעד  ישור  ששולמו  לההס  קנמעהסכומים  דיווח  תגלות  ה בצורך  למס  אידוח  נמצא  שי  הכנסה 

 .  תיקקצבת אזרח וב אישור על תשלומיםבביטוח הלאומי, במסגרת   באתר האישי של כל מבוטח
 

 2020לשנת מות בעקבות שוהפרשי דמי ביטוח 
 

בשדוהמענקים   וג  013/007ת  שרשומים  במס  דמי  חייבים  בתשלום  להם    ביטוח ם  על  ויש  השלכה 
   .הגמלאות

 
הלאומי  לחב   הביטוח  שדות    ראמור  העצמאי(    170/150את  שדו)הכנסת  או  )י  013/007ת  עם  תרה 

 . לפי הכללים הרגילים  ולחייב בדמי ביטוח את התוצאהאפס( 
 

י  רכו הפרשולכן נע  תוני מענקי הקורונהא נביטוח לאומי ללסד לו במונקלט  2020של שנת    מותהשו
 , לרבות השפעה על הגמלאות. דמי ביטוח ללא המענקים

 
הם יקלטו את    30.11.2021ועד    21.11.2021  בתקופה מיום , ש15.11.2021ביום    הביטוח הלאומי מסר

מבוטח שישלם את הפרשי דמי הביטוח  כל השומות מחדש, והפעם השומות כוללות את המענקים.  
 . ר למס הכנסהייכלל באישוהתשלום   –ד סוף השנה ע
 

 :להלן כמה נקודות לתשומת לב
 
 על כך.  אמור לכלול הערהפרשי דמי ביטוח שכולל גם את המענק החייב בדמי ביטוח הלמכתב  .1

 
טח  ובמככל ש , ללא בדיקת פקיד הגבייה.ים אוטומטיתחזרומ  ש"ח 20,000 החזרי דמי ביטוח עד  .2

את דמי הביטוח  יתבקש להחזיר  הוא    –שלא התחשב במענק החייב  קיבל החזר של דמי ביטוח  
 מומלץ לעדכן את המבוטחים.  .שקיבל ביתר
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פקיד הגבייה בסניף    .ומעלה  ש"ח   20,000של    החזר בסכוםכל    שראב ל בסניף חייפקיד הגבייה   .3
עם המענק החייב בדמי ביטוח    להעביר את השומה)בלית ברירה בשל הנסיבות(  המייצג  מ  שיקב

 אלה לא יהיו הפרשים בדמי הביטוח.  ריםבמקשומה הנכונה. את הלוט כדי לק
 
יא  להביש  .  (השהיבמס )ככל    החייב  מהמענק  1301לקזז בטופס    אפשרדוח האישי  הפסד מעסק ב .4

החבות בדמי הביטוח    לע החייב בדמי הביטוח  ק  מענל הש השפעה  בחשבון בקיזוז ההפסד את ה
   .)בין היתר גם קיזוזים מדמי אבטלה( גמלאותעל ה ו
 

מעסשכ .5 הפסד  חייבגם  ו  בשומה ק  יש  ביטוח    מענק  מההפסד(7בסעיף  בדמי  קוזז  )שלא    –  ג 
לעניין ה)כאפס    150  לט את שדההלאומי קו הביטוח   ביטוח  כי הפסדים אינם מובאים בחשבון 
 . הכנסה חייבת בדמי ביטוח כ יקלוט  המענק   אתו ,(הלאומי

 
משלם  ,  בו זמניתנו שכיר  והוא אי   ,ביטוח  שאין לו הכנסה חייבת בדמי  ,בד עצמאיכי עו  יש לזכור .6

לא יהיו הפרשי דמי ביטוח   . מהשכר הממוצע 25%של  לפי הכנסת מינימוםדמי ביטוח  בדרך כלל
 מהשכר הממוצע.  25%אם המענק של העצמאי האמור אינו עולה על 

 
לשנת  לא היו לו בשומה  ,  2020היה רשום כעצמאי בביטוח הלאומי בכל שנת המס    א לשעצמאי   .7

ממש  2020 ידהכנסות  בו   לח  חייב  מענק  ביטוחקיבל  ביטוח  בקלט  להיאמור  נק  המע  –  דמי 
 כנסה שאינה מעבודה. הכהלאומי 

 
, דמי  הכנסה החייבת בדמי ביטוח, לדוגמה: דמי לידהקשורות לש  תגמלאו בל  ח קיכאשר המבוט .8

  לעניין )  , קצבת אזרח ותיק בגיל פרישהבסיס הגמלה(לעניין  )  ילואיםלי מ תגמוו  בעבודהיעה  גפ
נכות כללית    ( קיזוז הכנסותלעניין  )  דמי אבטלה ,  ת(הכנסון  מבח   כנסות בשל ה)והקטנת קצבת 

יד התחשבנות   –  (ממשלח  עורך  הלאומי  קבלאח  הביטוח  הר  אם  מה.  ו שלת  לבחון  יש 
 . (1301ג בטופס 7ם בדמי ביטוח )סעיף החייבי יםקנההתחשבנות כוללת את המע 

 
מובא בחשבון באופן אוטומטי לצורך  הוא  –ג 7 סעיףככל שמענק מגיע לביטוח הלאומי בשומה מ .9

 . לחישוב הבסיס לגמלאות מחליפות הכנסהמבחן הכנסות בגמלאות ו
 
 

 על הגמלאות  ום דמי ביטוחורים מתשלפטסוציאליים שמענקים השפעת 
 

הפטור  בחן  אומי  לההביטוח   את  המשפטית  הבמחלקה  הסוציאלייםמדמי  המענקים  של    , ביטוח 
חש רואי  לשכת  ביום    , בוןלבקשת  שחל  21.12.2020וקבע  המענקים  סעיף    כי  מס    16עליהם  לחוק 

לענייןים  ענק)המ  לישלי הכנסה   גם  הלאומי  בביטוח  כהכנסה  נחשבים  אינם  חישוב    הסוציאליים( 
כאי  . לגבי חלק מזהכנסה לקצבת אזרח ותיק()כמו למשל מבחני  מי  ואלפי חוק הביטוח הלמלאות  ג

 ת לכפל בין הגמלה לבין המענק.  ן זכאואי( איטחת הכנסה )הורה עצמהב
לפי חוק הביטוח הלאומי כמו נפגעי פעולות איבה וגמלאות    לא התקבלה הבהרה לגבי גמלאות שאינן

 שעל פי הסכם הניידות. ניידות
 

 על גמלאות לום דמי ביטוחמתש םפטורימענקים השפעת 
 

הלא ציאלייהסוים  מענקמהנה  בשו הביטוח  בין  בהסכם  נקבע  לעיל,  כי  ם  לממשלה,  המענק  ומי 
  ,מעגל התעסוקהזרים לכת וחוברו תקופת אבטלה ממושובטלים שצמענקים למב  והתוספת למענק 

 ד. ן גמלאות הביטוח הלאומי כהכנסה מעבודה או ממשלח ימובאים בחשבון לעניי
 
 

 על הגמלאות  בים בדמי ביטוחיים חנקיעמפעת הש
 

,  דהמעגל העבושחוזרים ל  םלמובטלי  ענקלמפת  תוסוהמענק ומענקים חייבים בתשלום דמי ביטוח  
)כפוף,    והן כהגדלת ההכנסה במבחן הכנסות לגמלה  גמלה יס ל כבס   , הןותמשפיעים על זכאות לגמלא 

   .(אותקרה המירבית לגמלתכמובן, ל
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דה  ילפשת  למי ששהה בתקופת הבסיס בחואות לתשלום מענקי סיוע  ת הזכ ת לבחינוניישום התק
 מילואים ות שירות או בוהור

 
לעצמא  הקורונה  משבר  בשל  למענקים  שהזכאות  בירידה  תלויה  שליטה  ולבעלי  מחזור  ים  ל 

 לפי העניין.  40%או   25%ופת הבסיס", בשיעור של מת "תק העסקאות ב"תקופת הזכאות" לעו
 

ים  ר, חודשמו, כלשבהם הייתה פעילות מופחתת  ים ן נבחנו התקנות בחודשואי חשבו כת רשללבקשת  
בחופשת לידה והורות ובשירות  ימים לפחות, עקב שהייה    7לות עסקית במשך  יתה פעי הי  לא  שבהם

 .ובתקופת הבסיס קיבל דמי פגיעהנפגע   ואים. החקיקה לא התייחסה למי שהמחזורמיל
 

ס  22.11.2020ביום   שירנ מכתב  בכיר  המסים  כ"ל  ברשות  לקוחות  חשבון  ות  רואי  לשכת  לנשיאת 
 העסקית, על פי אחת מהאפשרויות הבאות:  בפעילותדה ירי חישוב ה רוך את עליתן  שנ

 
"תקופתיח .1 עבור  העסקאות  מחזור  שהיו  שוב  המחזורים  ממוצע  לפי    12  שלופה  בתק   הבסיס" 

חודש    חודשים היה  שבו  הראשון  לחודש  הקודמים  מופח  לשרצופים  כשהתוצאה  פעילות  תת, 
 שוואה. ההורך ותהווה את מחזור הבסיס לצ  2-תוכפל ב

היו בתקופת פעילותה,  עבור "תקופת הבסיס" לפי ממוצע המחזורים ש ר העסקאות  חישוב מחזו .2
הייתה פעילות מופחתת, כשהתוצאה  ם בהם  , למעט, החודשי31.12.2019עד יום    1.1.2019מיום  

 ך ההשוואה. הבסיס לצורר ו זת מחתהווה או 2-תוכפל ב
 

ללש דוגמאות  ההודעה  וכוללת  פורסמה  ה  ןואופכה  במימוש  רשן טאופזכאות  תדון  כני.  ות המסים 
 ה בתקופת הבסיס לגופו של עניין. בכל מקרה של קבלת דמי פגיע

 
 
 ות ריאי ביטוח בדמו/או בלאומי  חו יטב בדמי  ותיבאינן חי וטחות שבמ
 

זוגחוקה, כמפורט בנ ט עגוולמעבור  בצי  הידוע  תו)לרב  ה נשואהא אישיה  עקרת בית ב  ושת  ה(, שבן 
  הכשכיר   תדובע  ה אינ  איה ו  ם, ושאירי  ותיקים  םיח רנף אזע ק לוכחהלאומי  וח  בביט   ח וטב מה  ראליש

ה"  רת בית נכ עקומי )" וח הלא יטהב  וק בח  ותדרעל פי ההג"  עצמאית ת  בדעו"  הינוא  ל"ת()לרבות בח 
 י(. יטוח הלאומב החובה" כמפורט בחוק   תבוטחת "מנחשב

  

  תחטו במ  יאשה  פי   ל ע  אףבריאות,  יטוח  בי  מד ו  י ומלאטוח  מתשלום דמי בי  הר פטוכאמור  ית  רת בקע
   אומי.הל י לענפי הביטוח קחלפן  ת באוחט ומבו  ותבריא וחיטבב

 
בת  מנאל איירשא   בתקצ  קבלת המ,  האלמנא  היקצבה  ה  קם  מן  ת  צבת ו  הלאומילויים    הביטוח 
בתלמנ לא   .שראלבי מעמ  הקצב  ה  מיוחיש  ה  דד  הביבתקנות  בדבר    ותד מיוח  ת)הוראו   יומלאטוח 

 .(חביטו דמי ום תשל
 

 קר בית" יטוח של "עדמי בבות בחה

ר  עורע  החשד  ודה,ב על  הארצי   הדין ית  טת בכנגד החל תירה  דחה ע  (15.8.2010מיום    1046/09)בג"ץ  
י  שלום דמ מתתו  או  רוולפט   ית"ר ב כ"עקבבעל  ר  הכיל   הביטוח הלאומישו מקיבבעל ואישה אשר    של

 . וחביט
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 ועים בציבור די

כנהוג בין בעל    ביחד   וקשרו גורלם לחיות  ףת ק בית משומנהלים מש  ראש  י זוגבנ ם  ר הבוציב  עיםויד
 אישה. ל

ח  יטוהב  רי באתשמצו  ות טופסבאמצע  ומיח הלא בביטוד  מע ן את המלעדכ  רים ואמ ר  וב ם בציידועי
באינטרנטאלה מ רולצ  ומי  המאמתיםמ  יםסמכף  ידו  מדע.  דיפמשר  בציבוים  עשל  תשלום  על  מי  ע 

 . אלמנות ואלמנים( ויות שלל על זכ)כמו למש לגמלאות ותוי זכ  ועל  חוביט

לגבר אין מעמד של "עקר בית".  ור.  בציבדועים  מין כיאותו  שאי להכיר גם בבני  ר  הביטוח הלאומי
זו מאותבנות  הג  בליחי  ןמיו  בטופס  להצהיר  וט ובמ"ה  הזוג  תב  היהתמי    673/ בות  תהחת"    ה ימי 

העקר" הלאומית".  יבת  חדצהההכי    רמס  הביטוח  ה כל  פעמית,    רה  שוח וטבמעוד  במעמד  הן  ל  ת 
 . בורבציות דוע י

זכאות לקצבת שאיריםלעניי  בציבור  הידוע כלל    נבחנת  ן  מגורי  גםבדרך  הביטוח    .תפיםם משו לפי 
 ור. בציב  דועיםלהכרה כינישואין ההלאומי נוהג לדחות בקשות של צעירים לפני 

 
  ארזי והדר וטוריאסף  תביעתם של    את (  59215-03-19ב"ל  האזורי )  ה בית הדיןדח  20.7.2021ום  בי

בהם   נ בצעים  כידולהכיר  טרם  המשותפיםישואיהםיבור  המגורים  אף  על  נותר    .,  זאת  נו  בעילאור 
 איהם.   מו לנישודבדמי ביטוח כמי שאינה עובדת, בשנתיים שקהמבוטחת  של החיוב 

 
ה  יר בלהכ   ( 55213-09-20עב"ל  ה יצחקי )ערעורה של רינ  בית הדין הארצי את  דחה   15.6.2021  ביום
  עקב ר ירת מפטי ת וקבבערים ילתשלום קצבת שא   אינה זכאיתיא ך המכ  ור וכפועל יוצאועה בציבכיד
 .  ז"ל רגב

שיתוף  "  לא היה ביניהםכי    בעוק  ל היחסיםו לת מכבחן אהאזורי    ת הדיןבי  .רו ביחדגלא    גוי הז בנ
   ."רים ית שאמלת לג הזכאי ור"ציבעה בידובה כ" הכרה לצורך  ני ברמה הנדרשתממשי או רעיו כלי כל

 
  התנאים שיש בהם להביאם של  לא עמדה בנטל ההוכחה לקיומ  "המערערת  קבע כיבית הדין הארצי  

עליהן    –ניהם  הטובה בי הארוכה ו  ח, שכן על אף שנות הזוגיות יבור" של המנו להכרה בה כ"ידועה בצ
לבנותרה    –לק  חון  אי שהיא,  ללא  אחירתם,  רכושי  להכיתוף  המצדיק  כלכלי  בה  ו  ידועה  כ" יר 

 רים". השאיצבת ק  בציבור" בראי תכליתה של
 
,  (30027-12-16ב"ל  )  איריםקצבת שי ללונ ל פת תביעתו שא  ריוז ן האדיבית ה דחה    13.5.2020  םויב

הוכיח משק בית  קבע שעל מנת ל   הדין . בית  חהונהמ   בור שלציב  ועה יד היש  עןבוטח טפי שהמעל    אף
  ןוכ  , פיםתמשולחיים  ורצון    ורל ת גקשירגם  הוכיח  ל   רךש צוי  א אל  ,רים משותפיםותף לא די במגומש

 . אמציםמביתוף על ש המושתת כלכלי םויק
 

פרסם    1.11.2020ם  ובי  -נפרד  או גרים בשני  ורה הוי להנשו  שאינ  להורהאודות קטין    ירת מידעמס
ת  ויאת ההנח ידע להורה. החוזר מפרט  אומי חוזר בשם: מסירת מביטוח הלשל האות  הגמל  למינה 
  ם,ירההו  חדא  י ה על ידגשת תביע ה  ותשראפ  לגבי   יותן והנחה אודות ילדו הקטי הורת מידע ל ירלמס

 . וריבעים בצואו שהם יד ם שאינם נשואים ורילגבי ה  ים, וגםרים בנפרד או גרוש ם גששני ההוריכ
 

 אינן מעבודהות שטח בעל הכנסוומב עובד עצמאי ינועובד וא  ונישא  בוטחמ

ובדים או  ע   ינםא ן שכיוו  צמם עד עב   דמי ביטוח  תשלוםבים בם החיייחוטב מגי  וס  ו נכללים בקבוצה ז
 :למשל, עבודהמ ןינת שאכנסובשל ה

 . חוביט דמי מוםנימי ם לשל  ייבולכן ח  לו הכנסות יןשאטח ובמ .1
 . ינימוםמ  לםולכן מש   כללה, שאין לו הכנסותמב ו א ,בישיבה וא ,גבוההה כלהשמוסד לבתלמיד  .2
 (. "ותהכנסות פסיבי "  :גם לן)לה דה ובמע שאינן ת הכנסו לושיש   חמבוט .3
 . יתפרט  היסבפול  ןקורשמ הד וושר עבובדן כ או קצבת או/  מתדמוקיה פנס  למקב .4
 בד עצמאי.עו  דרתגהונה לע  י שאינומאעצ .5
 .(םחריגי  מעטל) יארע ת שלהול שו"בח הוה שה  אלתושב ישר .6
 . םדיעבית מעי בוטחים וקבוג מצו סיושית בהשלי תוספתבקבעו  בתנאים שנ -י רטאוספ .7
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 "עצמאי דבעורת "דגהבו כלול שאינ איעצמ

וגת  ההכנסה מסו  בביטוח הלאומי  ת המס, אךוי ושצל רא  יאצמעב  הם אדם נחשם מצבים שבמיקיי
מלהם  ביצמהת.  פסיבי  כהכנסה  הכנס ר  שאכים  יימקתלו  או  יממשלח    היש  לא  אך  מעסק  ד 

 הלאומי.  יטוח ק הב ולח 1ת "עובד עצמאי" בסעיף  מתקיימים התנאים שבהגדר 

ה  ת להכנס בושחנ צמאי  עכ  יותווהכנס   "ימאד עצבוע גדר "אינו מו ם ינאהת  נו י ינע ב ים מי שלא מתקיימ
 .  (תפסיבי הנס)הכ  יעובד עצמא עובד ואינו מבוטח שאינו   לש ה הכנס חרת:א

, חייבת בדמי  כאמור לעיל  עובד עצמאי" אינו עונה להגדרת  "טח ש מבו   שלכנסה  הה  ,2008נת  שמ  החל 
  ר שכה  ןמ  25%ה עולה על  הכנסה שאינ  טלמעי,  מא עצ  ובדו עינ וא מי שאינו עובד  רים של  ובשיעטוח  בי
 ם.  ולרה מתשוטהפמשק,  ב עצמומה

  אינו הוא  ו   ח"ש  10,000  של  סךבת  עצות ממיש ודת ח רומשכיש    40למבוטח בן  נניח למשל ש,  מהגודל
עבודתו    ח ושעותש"   35,000יא  דו כעצמאי בכל שנת המס העצמאי". הכנסתו ממשלח י  שום כ"עובד ר

 . בשבוע עצמובמת עוש הן חמש

  בדמי   בת החיינסה  כההת.  בייספ  נסה כ הנחשבת ל  הסנ , ההכימאעצ  דדרת עובנו עונה להגימאחר שא 
ן השכר הממוצע  מ  25%של  בשיעור    םעל סכוה  ולשע  הנס כההכום  סבא  הי  12%יעור של  ביטוח בש

 ודה.  יעה בעב גפ  יןלעניבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת  במשק. ההכנסה שחיי

  ר וכלא תעה הזו גיפה  , אזימאיהעצ רך לעיסוקודאו ב י אקו כעצמעיסוהלך במ ע פגנ  טחבוהמלכן, אם  
ד  טחוהמבובודה,  עב  הכפגיע  יקבל  פלא  בע ג  גיעהמי  ובדן  א   תקופתבל  קבי  לאש   תרוהמשכ  רובם 

 ושר.  הכ

 ה אבטלדמי 

אככלל,   שנסלהכ   כלל רך  דבם  שבינח  בטלה דמי  מעאיות  משבר  פו קבת  ט מעל  , ודהבנן    ,הקורונהת 
   ויימות.ת מס לאוגמ עם לפ ע כנו מ לכדי  ,שעהת כהורא

מקבל    מובטלאם הד( לחוק הביטוח הלאומי,  )348לפי סעיף    -  ש מלאאבטלה במשך חוד  דמי  לתקב
מלא  ד בע  הטל בא  דמי האבטלה   הלאומי  חיטוהב  דמי יכוי  נ   -  חודש  כחושמ  מדמי  ההלאיב    הכנסו 

בסכום  א הו 2020 בשנת הלטהאב מדמי ילאומהדמי הביטוח  כויינ .ום(נימרי )מי עום המזכה בסית הי
   (.םחריגי)למעט בשיעור מופחת ומלא  כיםמנוביטוח בריאות  מיוד ש"ח 24של 

, (טוחימיוחדות לתשלום דמי בות ה הורא)ת  ונ תקל  01קנה  לפי ת  -  יקחל  ודשחב  קבלת דמי אבטלה
.  אמלש  דחו  בעדי אבטלה  מדכשהוא מקבל  למעט    ,לאומי  חוביטמי  ם דשלו מת  בודה פטורע  רסחומ

לדמאי מקביל  פטור  בריאותי  ן  מ   ולכן  ביטוח  האבטמנוכים  בי  להדמי  בריאות  דמי  בשיעור  טוח 
 על פי החוק.   ופחת ומלאמ

 ת בסכום נמוךאבטלה ויש לו הכנסות פסיביו  יממקבל דטל שלמוב וחטיבמי ב בדיוהח

הלאומיבה כי    יטוח  שב  2021יולי  בחודש  מסר  תיקון  הביט  תשלום דרישות    לוצע    טלב ומלוח  דמי 
אותו החודש )אפילו יום עבודה  ב  "עובד עצמאי"לא עבד כשכיר או כש,  דמי אבטלהלו  משתלמים  ש

 :מהשכר הממוצע 25%עולה על    ונשאי סכוםדה בואינן מעבת שנסו הכ  יש לו במקבילו ,(אחד

 : יחלקודש מלא ו בטלה עבור חהבחנה בין זכאות לדמי א נערכת .1

מנוכים מדמי האבטלה דמי ביטוח  )   א במשך חודש מלשמשתלמים לו דמי אבטלה  טח  מבו -
לאומי ובדמי ביטוח בריאות נוסף  ביטוח    בדמי  אינו מחוייב  -  (לאומי ודמי ביטוח בריאות

 האבטלה. ידממנוכו שת בריאוהוהלאומי יטוח על דמי הב

בריאות    בטלה דמי ביטוחמנוכים מדמי הא)  אבטלה במשך חודש חלקיקבל דמי  מובטל שמ -
דמי  ו  , היות ינן מעבודה כאמורעל ההכנסות שא  ב בדמי ביטוח לאומי בלבדיחוימ   -  (בלבד

 . דמי האבטלה )לא נוכו דמי ביטוח לאומי מדמי האבטלה(מ נוכוביטוח הבריאות 

 . אומילהלביטוח  לפנות  . אין צורךבוצע לכל המבוטחיםלאומי ות של הביטוח הבמערכ העדכון  .2

 
   עסק או ממשלח ידבעקבות הכנסה מ י אבטלהשל דמ חישוב מחדשעל  הסבר

  עיף לפי ס  בחישוב יומי   ת מדמי האבטלהמקוזזד(  ממשלח י)להלן:  משלח יד  מעסק או  מ  ההכנס •
הלאומיהביטו   לחוק  176 שאי  ח  לעצמאי  להגדרה(  ונ)גם  הראשון  ,עונה  למידע    בשלב  בהתאם 

 .  מישקיים בביטוח הלאו
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 .  פתוח בביטוח הלאומי מובטלשל העצמאי שהעיסוק ה  יםמירק בהקיזוז נעשה  •
  , משלח ידמכל הכנסה של עצמאי  דמי האבטלה    הביטוח הלאומי מביא בחשבון בהתחשבנות של  •

 .  013/007,  170/150 ותלביטוח הלאומי בשד הכנסה  מסמ  בשומהו אלי  שמגיעה
הל • אינהביטוח  אבטלה אומי  דמי  מקזז  אחד:  קר במרק    ו  אבט  מקבלמה  סיו  לה דמי  צו  וג  לפי 

ח  יטולב  ולא המציא,  לקבל דמי אבטלה בתקופת החירום של משבר הקורונה  שהחל  ,טחיםמבו
 (.  3.11.2020מיום  1480טוח חוזר בי)עולה בעקיפין מ 857הלאומי טופס 

   ה על דמי האבטלה.פיע שמאינה פסיבית הכנסה   •

למנכ" העצמא לשכת   • בכתב  פנתה  )לה"ב(  הלאומי,  ים  הביטוח  היוז  לחדש   בבקשה ל    מהאת 
ביטוח  קנעמש בדמי  החייב  האבטלה  הקורונה  מדמי  יקוזז  נוס  ,לא  פגיעה  למנוע  ת  פכדי 

 במובטלים. 
 

 מניעת כפל אבטלה עם גמלאות מסוימותדמי אבטלה כהכנסה מעבודה או ממשלח יד ל
 
דצמבר  הלא  יטוחהב  קוח סוף  עד  שעה  בהוראת  תוקן  דכדי    2021ומי  כפל  עם למנוע  אבטלה    מי 

קצבת נכות כללית )אינו שולל    אירים,, קצבת ש67עד    62)זקנה( לנשים בגיל    : אזרח ותיקלאותהגמ
להכנסה    על פי הוראת השעה  נחשביםי האבטלה  מדתוספת תלויים(, דמי מזונות והבטחת הכנסה.  

 . משלח ידמ או מעבודה
 

 מבוטח שאינו עובד שכירביטוח של   בדמי ביוהח
 (. ריכובד שע  וניא )ש אחרבוטח מ של יתתנהשנסתו שוב הכחי  - 345סעיף 

( של  8)-ו(  1)  ות אסקבפ  טיםמהמקורות המפור  ותכנס ה  אתת  יתנשנסתו ההככ  אויראי  עצמבד  וע א(")
הכלפק  2סעיף   מס  עשאי  יומה,  סנודת  את  נתהש  הכנסתוכ   ואיר  אימעצ  עובדינו  ואובד  נו  ית 

בסעיף   מהמקורות המפורטים  וה  2הכנסתו  המ  -כול  האמור,  דמ  שבעדה   סבשנת  מי  שתלמים 
 ן בהשגת ההכנסה. י רמישב ותורשקה  הוצאותה כונוש אחרפת( ולט והש  השנה  - ןוח )להל טיבה

בכנסהה (1) ()ב השוטה  עשנה  תיקבע  פיפת  כההכשל    ת פיהסו   ה השומ  ל  ל אמ נסה  שנאות ור    ה ה 
בהפחתת  ומה(,  ההכנסה בש  -וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה )להלן  ויים  ניכ,  פטורכל    י נפל
 ה:ל אומים כס

בימ ד  יכומס )א( מקבמו  טוחי  בשהכ מה  יכו בניותרים  מ היל  ס  א 47יף  סעי  לפ   המ ונסה 
 סה;לפקודת מס הכנ

 נסה;..."הכ  סמת קודפל( 1)ב()47לפי סעיף  הותר בניכוים שוכס ()ב

ס שוה  כרענ  לא  עוד  כל  ולם או כאמורופי מה  הביטוח    ת  דמי  חשבון  על  מקדמות  ישולמו 
לה המקדו  קנות,תבשנקבעו  וראות  בהתאם  חוקני לע  מותדין    ביטוח;   ידמ  כדין  הז  ין 

ייקאמכ  ותקנבת תו  איםתנה  גם  וע בור  שלפיהם  הקודהכללים  כספים  שנשל  ה  סכנ ם  ות 
 . תפט שוהנה ת בשקדמו המלום  ך תשלצור ת,קנו תבי שנקבעה קודמות, כפ 

  ון עלב שדין וח  להגיש   ערכה לו שומה כאמור והוא חייב על פי התקנותוטח שלא נ מב  לגבי (2)
 "...ח.בוט של המ ןוחשב דין וה יכנסה לפ הה  עיקבכנסתו, ת ה

בד שטו בי  ימהחיוב  עובד  ב מל  ח  שאינו  העיסוק    תישנ  הוא   ר שכיוטח  שבה  לתקופה  בהתאם  )או 
בביטוח הלאומי פתוח  לשומת המובמו  (באותה השנה  העצמאי  בהתאם  המבוצע  של  כחטס    רואמ, 

   .אומיל ח היטוב הוק בח  345 עיףבס

על  וטהמב  ה של כנסות בשומההל  א עהי  טוחיב  י מבדות  בהח ו1)2  פי סעיפיםח  ס  ודת מ פק ל  (8)2-( 
כפנל  הכנסה פ  כוייםזי  או  וייםכני  ור,פט ל  י  מלפי  הכנסה,  קודת  תשלומים  שב  כוייםניט  עמלס  ל 

ח  יטובי  לם דממש ת  סוהכנ  ן לושאי   י מ  .מס  יכ י לצורוכתרים בניוהמ ח לאומי,  ו טי בימ ל ודמג  ת לקופ
  מליים.ניימ

או  י הצהרה,  וח על פמי הביטחשבון דם מקדמות על  סופית, המבוטח משל  עוד לא נערכה שומה  לכ
 ומי. וח הלאת הביט יה במערכנה המצו ומה אחר שו י לפ
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 תי נתש י היאצמאהכנסת הע – ח'וא סימפר שעי ןידפסק 

ישע    1353/04עב"ל  )  םיעצמאי   דין רכי  ל עוש  בעניינם  18.12.2007  םוביה פסק  לעבוד  בית הדין הארצי
 . הלאומי וח ביטותם האחייב ת שבהן  המקדמו  בה( שהשיגו על גוהביטוח הלאומיפרימס ואח' נ' 

ה  תי בדת  מע ה וב  ש יח  צורךל  אי מצעבד  עות  נסהכש"  היא צי  ראהדין  ביטוח  נתית  ש  הכנסה יא  דמי 
חוד  אלו כשהכנסה  שנקית",  הב  )א( 345  ף עיס בבע  פי  היט לחוק  בשונה אתז  י. לאומוח    מהגדרת   , 

 ומי(. טוח הלאהבילחוק  344סת "עובד", המחושבת לפי הכנסה חודשית )סעיף נכה

 
 מסירת מידע לביטוח הלאומי  – ריןחנן ג פסק דין

הארצד  13.5.2019ביום   הדין  בית  לעבוחה  וקבע  ע רעאת  (  4308-10-18עב"ל  )ה  ד י  גרין  חנן  של  ורו 
  ,יוח הלאומטילבאת המידע    רמוס  אינו  רערהמע ד  . כל עוט השומה חיוני לקביעת דמי הביטוחשפירו

 . הלאומילחוק הביטוח   357 סעיףוח מכ  מיוא יהיה חיוב של דמי ביטוח לפי המידע הקיים בביטוח הל
 

 ם שכיר א גשהו ה כמוה נס הכנ בעלמאי  צע ביטוחו של עובד 
 

שאין  צמאיע  עובד  ייןלענ   עבקוי  הלאומ   ח הביטוק  לחו   ()ב348סעיף   שמבוטח,  הכנ:  או  סה  לו 
כאילו    חח י"א(, ישתלמו בעדו דמי הביטו לגביו )בלו  ר מוערי האזמה  לסכום  היעמג  ה נאי   תו סנשהכ

 . רמוהמזערי הא סכוםתה היכנסתו הי ה
 

ושצע"  ניין לעת  וא רוההאת    קובע   7.5.2001  םמיו  1274ביטוח    חוזר כעכנסשה,  "רכימאי  בד  ותו 
 . חוטבימי דביב החיום למינימ נה מגיעה אי אי עצמ

 
החופ  על מב2001ר  בינוא  1  םמיוהחל  ,  זרי  עשהוא  וטח,  ,  עובד  וגם  שכיר  דמי  שלי  ,צמאיעובד  ם 

לפי בס פביטוח  ד חת בעם איס המינימום  נק  348ף  של סעיות  רשנ ם לפאבהת  ו: ני הילבד.  ע,  בלחוק 
 ח. ביטו דמיב בחיו שכיר לצורך חישוב הבסיס לד בוח כעוטב מל הש תואת הכנס ןחשבו בא ביהל ששי

 
ה  י ההכנסמבוטח העובד העצמאי, לפ   הםיטוח אליבהטח לכל ענפי  ובת מלהיוך  שיצמאי ממד עעוב

וטח  המבת שכר  ליפ ה מח לגמלות  אזכשל    הר מקכיוון שב.  יטוחשולמו דמי הב  דיווח ובגינה  שעליה
הכנס בבגו  יופיצ   בלמק הריית וה  דלותש לס  סיבהש  ו,  יהיה  ימם  לגמלה  ולזכאות  ,  סיסהב  ביטוח 

 י. צמאובד עע כיר והן ובד שכ עכ ן ה ,לועבפביטוח  דמינו יג ב למוושש
 

כמה אפשרויות   ה  לפי להלן  כעושהכנסותשכיר,    של מבוטח  כנסההרמת  אינן    בדיו  ות  ע ימגעצמאי 
 : מוםינ למי

 
שכיר עולה    בדועתו כ כנסוה  ,יאצמבד עלעו   םימוינ המ מ  הכומ צמאי נשהכנסתו כעובד ע  ,מבוטח .1

ה המינימום  עוח  ביט  ימדבב  יי יחור,  אמועל  האמיתהכנס  סבסי  על  איצמכעובד  )בלי    תיתו 
,  )או הפסד(  0  אובד עצמאי הי אם הכנסתו כע כזה,  רה  במק  .י(ימום של עובד עצמאלמה למינ הש
חוק    פי ל   אימ צע  ת עובד רדגלל בהנכ א  וה ש   ל פיע   אףכעובד עצמאי,  ביטוח    לל בדמי כ חוייב  י   לא

 ח הלאומי. טו יבה
 
א .2 שכל  שעובכ  הןו,  יתנסו מהכחת  מבוטח,  והןד  עעוכ  כיר  נימאצבד  מהמינ ,  לעובדמי מוכה    ום 

המי על  עולה  וסכומן  העצמאי  ינימום  ביטוחאמור,  דמי  עצמאי    שלם  הכנסתו  על  כעובד  פי 
 ית.תיאמה

 
אשכ  ,חוטבמ .3 מ ל  כע   ,הכנסותיוחת  לע ניממהמי  הוכ נמ  , אימצעכעובד    הןו  ר ישכובד  הן  בד  וום 

עולה   אינו  וסכומן  ביטלם  יש   , רמוהא  ם ונימהמיעל  עצמאי  ההפרש,  בגובה    ה נסהכ ל  ע   וח דמי 
 מאי. שכיר למינימום לעובד עצו כנסתין הכ בש

 
כירות( או שיש  מדמי ש   )כגון:  ת פסיביו  תפולו הכנסות נוס   צמאי, שיש בד עלעו  אינו מתייחס  חוזר ה
הכנסל במקרתמד מוק  סיה מפנ   ת וו  הבעוהך  משימ  לוא   ים.  על לש  י עצמאד  ביטוח  דמי    כל   לם 

  כיוון נימום,  ה המיעד לגוב  בד עצמאיועכ  ם דמי ביטוחיהשלגם אם    ,לתקרה(  )עדות  פ סנוו ה ית נסוהכ
 ותר.  היו נמוכות י  ובד עצמאי בפועלות כעההכנסש
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 ה עשל עובד
קו  ימעס  יןלבינו  ב  רשקמבוטח שה  אה הועשל   בדוע נות,  פי התק לו ומי  הלא  חהביטו  לחוק  1  ףי סעיפל

ותו  אכישום לעניין זר ה  בתחוף לכפו  השעל  בד ועים.  פ רצוים  מי  בעהל שתקופה שאינה עולה ע הוא ל 
 יעה בעבודה.אות בשל פג לגמל

 הם כדלקמן: שלום דמי הביטוח ם ותרישות החוב

וח  ט יי הבמ דת  א  םלק, מש המעסי  לשידו  שלח  מאו  קו  עס  צורךלינה  שאה  דוב ד לשעה" בעוב"ע .1
 . ומצבעד ע

ידה לצעבובעה"  לשד  "עוב .2   בודהת העעו ר שמספ  כלל  ם, אסיקעשל המדו  ורך עסקו או משלח 
 עצמו. אם מספר וח בעד  מי הביטשבוע, מדווח ומשלם את דל  4על  עולה    וסיק אינ ותו מעאאצל  

ח  וטביה  ימ לום די ובתשוכ בני  חייב  יקהמעס שעות,    4על    לה עו  קיאצל אותו מעסשעות העבודה  
 . ודבע

אמר  בו עוסף אל י ו שעת יב ת  את  ( 51434-12-13ורי לעבודה )בל  ין האזהד  ת בי  בל קי  23.8.2015ביום  
עבו  יכ בע  קו שתדבנסיבות  ואף  אינקו,  לשעה",  "עובד  שהוא  לראות בע  "כעובן  לצורךו  לשעה"    ד 

 . יעהג פדמי לום ש לתכאי שכיר שז דאלא כעוב בביטוח הלאומירישומו 

 ותאל ות לגמצוי זכויימו  וטחבמה  מדעמ יעת בק

יטוח  בח לפיו בט ומב  שהוא  דעמלמ ח  טומב  לכ  לש   יתיהאמ את ההתאמה בין המעמד  לבחון    מומלץ
 .רם מיות וי למנוע תשלכד -ין ו לחלופלאות בעת הצורך, א גמ ילתוע שלנמ, כדי ל הלאומי

הבדחשיבו לפני  ת  שנת  יקה  הפאהבשל  המס  סוף  שנת  בתוך  מעמד  לתקן    וחד יבמ ,  סמשרות 
 .הבטל הא ידמת מנסועצמאי כדי למנוע קיזוז הכ ה  קאת התיר וים לסגצטלים שרובומל

הלאומינ'    ןבלמוס  ע  33996-12-17  ל"עב מ  -  הביטוח  אדיווחי  מספע"מ  בד עו  שוםילר  קיםינם 
 עצמאי 

  דרתלהגאי שאינו עונה  כעצמ  לאומיוח ה בביטם  והיה רשר שהפך עצמאי ושכיעמוס לבן היה עובד  
עה  גיבפ   רלהכי  יעהתב  שגין המכ   ולאחר  28.6.2016  יוםסוק ביע השינוי  ל  ר עאי. הוא הצהימצע  בדעו

 ח(.לקו עם   יבהמר  נתו עקבם לטעשנגר ר הלב)אוטם שרי דהבעבו  כפגיעה 9.6.2016 םמיו
ביום   פגיד  לתב ורו לקאת ערע   30.4.2018בית הדין הארצי דחה  ולא עשה  הע מי  את המוטל    מאחר 

 נה. אוהת בד עצמאי טרםוע כ שםרהיי ל כד עליו 
  מעמדום כי  ה פעמימכח  בוטלמ  הביטוח הלאומי יע  הוד  הןלפי ת ש ל העובדור עחוזהארצי  ין  הד  תבי

עצ עוהוא  שלא  אינ מעמדו  בכי  ו  ה,גדרלה  הנמאי  עבודה.זה  נפגעי  בביטוח  מבוטח    לא  וטח המב  ו 
 רוע.אים הרט דוי מעמו יע על שינהוד

רך  ם דיכולים בשו  ח "אינםווי רף לדוווה שצנל המכתב האו  לו  א מ  "עמוחות  י דע כ בית הדין שב וקוב
 . ת"אחר  ךום בכל דרשהריובת וי חלו כמי שום, אירהנות תק תריש" כדןבושחן וידכ" חשבילה

 הגיע ם הפביו ובד עצמאיכעאין רישום  - הביטוח הלאומירביץ נ'  ונן הור 430/07ל עב"
  28.4.2005  םועבודה. ביה מ  לביתו ו  בדרכ  ,דרכיםאונת  תב  ה קשה ציע ר פנפצע המערע   3.4.2005ביום  
)למס הכנסה    2005  רסאש מחודב   חלאי המצק כע ית  תח תיפה ל קשב  ומטעמ  ולש  וןבשהחאה  רו  שלח

לא    שהמבוטח ם  שוגיעה נדחתה מ(. התביעה לדמי פ2005פברואר  דש  בחויק  תחת  יפת מכתב ל  נשלח
 . ת הפגיעהבעעצמאי"  ם כ"עובד רשו היה

ק זאהין  הד ת  יב ביתיהלאומ  הביטוח  דתעמ  את   יבלורי    תאא  הו  ףא  בליקה  בודלע  הארצי  הדין  . 
את  מוא  שה  וך ת  ,הביטוח הלאומית  מדע הפזכיר  צג  מיי  שלדל  מח  וא ה  פיה מעשסוקה שלההלכה 

עצמאי כעובד  מבוטח  למ  -  ברישום  יועיל  י,  רמוכל  בוטח.לא  "הדיעאי  לרבות  החוק  "  לותתרשת 
 ילה.  עו מאינה  -  יצגהמי
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גם  עצמאי   -י  בסקאולדו  מר  54699-05-18ב"ל   שעוב  שהוא  מהכ עם    ר כיד  חייב    וםימסקנסת 
 ביטוח( ום דמי שליב בתחי  ינו)אף על פי שא ודהבעב כנפגעהכרה רך וצאי לבד עצמורשם כעיהל

  לום לתש  יקסבאולדו   מרשל  את תביעתו  (  54699-05-18  ל")ב   האזורי  ת הדיןבידחה    16.12.2019ביום  
וותלו    עהיראשלטענתו    , הי פגיעמד זמן  בם  רשוהיה    א לש    ןוו כית,  . זאכעצמאי  ודת עקב עבוך כדי 

הכנסותיו  ל פי ש, אף עיומ וח הלאשבחוק הביט   דרהלפי ההג  עצמאיעובד  כ  בביטוח הלאומי  אונההת
 ירבית. את ההכנסה המ  כשכיר עברו

 
 הבאות:  מההנמקות   בעיקר הת נדחעה יבתה
אי  שרשום  ימי  כ  קסנפ  רבכ - שכיר  כיהל ל  כוי  נוכעובד  המוט  ימחשב  את    כדי ליו  ע  ל שעשה 

 . צבי גסנר(ין עניב פסק דין)  רבייםרו דמי ביטוח מיועבשולמו  אף אם   ,ימאצעעובד כ רשםיהל
נות לאי  לשר ת  ענט  גם "ח שלו, ורו  צמו ולא שלל המבוטח ערשם היא שילהבה  החוכי    סק עוד נפ -

 . ברדה והניג( דין יפסק)ת פקסמ  האינ - ביצוע כאמור
 
מחדלו    תקן אי לתך כד בכן  י, א שלו  "חרוצת  ע  פיעל  "ל  עפ  ח אף אם המבוט  כיד  ביה"  עבקו  םוכיסל

 .  "כעצמאיעצמו  מלרשום
 

כלה  עש  -ל'    א'  12663-12-17ב"ל   כעובהנדר  את  להירשם  מנת  על  עצמאיש    להכיר יש    ולכן  ,ד 
 בעבודהיעה גכפ הפגיעב
 

  (גרין חבאופ ) עוקבל'  ו של א'  תביעת ת א (12663-12-17)ב"ל  האזורי  ןידהית  ל בקיב 24.11.2019ביום 
דרש  עשה את כל הנא  ו הבעת שנפגע בעבודה,  ביטוח לאומי    דסבמורשום  היה    אל  חטבוהמש  אף  לעש

 . הוד יעה בעבפגכ  פגיעהב  כירהל יש  ולכן ,כעובד עצמאישם הירנת למ על
 

  חה ד    אומיהל  טוח הבי  .נות פחרו ין אכמתק  יא מכעצוק  לעס  לחשהמרוסיה,  ה עולה חדש  היח  טהמבו
  לא ו ,  במועד הפגיעה  כעובד עצמאי  בביטוח הלאומים  ושר  ההי לא    ואה  כי  הע גיי פמ דל  ותביעתאת  

 הירשם. ל עליו להמוטאת  שהע
 

  עיומג עצמאיעובד כ שויותשם ברריות לה רשנד הפעולות הת כל ח ביצע אכי המבוט  תרשםה ת הדיןבי
 אים:  בעמים ההטל את התביעה מ יש לקב יכ  הסקנלמ

טען כי    יועץ המס  .יעשה הכל  כי  ויח להבט  ג צימיה  .רוסיתהה  השפ  רבוד  סמ  עץיול הגיע    ,דשח  כעולה
 . לביטוח הלאומי קסבפאת הטופס  שלחגם תור ו-פות אלעטבמהתיק   חתתיפ ת טופסהניח אהוא 

הו  ףא תמשלא  מיצא  לאור  שלוח  עוד  הגדוליתהת  חיפת ת  ו מכהפקס,  הקים  לאורך  ביד שנה    יים 
 י. נחיצו שנהקבלן מ דיבי נעשה  םסיקפה חלו מש ותשרכי   בהרההה ה קבלהיועץ, נת

 
הדיןבי כי    ת  של המב מתרשם  הייתה עדותו  י   עדותוב ה  ונתמכימנה  מה  וטח  כי  קובע    ,המסועץ  של 

היה לגלות    מיהביטוח הלאו  לע, ועצמאי  ם כעובדמנת להירש  לנו עממש  דר כל הנ  את  בוטח עשההמ
 .  ידופ ול בהטי א לול   סתורגין ל אמ הל,  פתיהאמ

 
ה  בבית  רשלטי  כת לה  ת אר  מזכי  ן יד הת  יב יש לפרש את החוק  קרה שבכל מ"  :ארציהדין  ל ספק, 

המלט ובוובוובת  עסטח,  עת  ביק דאי  בר  שאינו חדש    עולה נן  הבירוקבקיא  את    ל קיבו  "יהרטזי 
   .חריגותבות ה בנסי התביעה 

 ת טחם מבווישר י אל גהמייצת של חלקי אחריות –מנדז נ' בירן  41386-11-10א ת"
דפב )לק והמבוטח  ייצגהמ ש  המחוזיהמשפט    תי ב  עקב  הז   ןיסק  ביחוחת  אשמים  המייצג(  של  ד  תו 
לרשלב  (50%:50%) שהביאה  זכאשלינות  שללת  לגמלא המ  ותה  פגבוטחת  בשל  בעבודה  יע ות  ה 

  לא   ת טחשהמבויוון  את כ זובדת.  ע  ויכוח עם  ות עקבב י  וחמ  רוע באי  תהלקלאחר ש ,  הביטוח הלאומימ
 ודה. עברוע ב קרות האייום  ב ת"עצמאי עובדת"כ בביטוח הלאומי הומשר תהיהי

ח  המחוזי  המשפט  אבית  המיייב  ל  20.10.2015יך  ארבת  יצגת    50%בסכום    צוי פי  חתולקולשלם 
 בה. קצה מהפסד
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 יןד קספ תוקבבע –בות שומה ת תיק עצמאי בעקחיפת

הלאומי למ  הביטוח  חג'יצח  ר שלח  ב ק  שומהבעקאג'    ור ריבל  מכתב  ה סנהכ  סממה  לב קשהת  ות 
לרבומעמד במכתה  ההכנסמקורות    ירוט פ  ות ,  העבודה.  שעות  הוב והיקף  כי ב  אינו  בוט המ  הר  ח 

 ה.ור אמ הי בתקופה עצמאכעובד ה דענף נפגעי עבומבוטח ל 

  עובדח כ ביטו  דמי  םולתשל  קספנ  6.4.2010ביום    הלאומיהביטוח  שלח לו    תגובת המבוטח,  רדעבהי
  ם.שלל יו  ל עאשר  וחטיב ה ב דמיושי ח  טרופ ו בשמכתב עצמאי ו

 .   ונדחה לאומי לביטוח העה תבי  הגישקו,  עיסו  במסגרתגע המבוטח בתאונה נפ 19.4.2010 וםבי

מבוטח וקבע כי  ל ה ו שתעי תב  את  (2416-06-11ל  זורי לעבודה )ב" אההדין    יתב  לבקי  9.7.2012ביום  
ן  ענייל  אימבד עצו כעותאורל  שיקרה  המ  ותב יסנב   יראי, הובד עצמעכ  במועדנרשם    לא  חשהמבוטף  א

 ה. בעבוד פגיעה 

ת  עקבוב ו  פיל פנימי שעל  בע נוה למקרים אחרים וק  דין גםת הבי  החלטתץ את  אימ  הביטוח הלאומי
ם  פי יוום ל שריך ריתא, ייקבע  תיק עצמאי חדש  ת חתיפלת  רמגוו  לביטוח הלאומי יעה  ג מש  ומהל שכ

 ה. סנמס הכהשומה ב כתיער

לח  םישל  שי הבום  תשל  תוב ישלב  במוחיט דמי  שלעירק.  הור ה  הדין  ה  ל  הלאומיבית    לביטוח 
טח שקיים  ובה ממל מג  לתימאפשר של  עיף זהס  י.ומלחוק הביטוח הלא  366אות סעיף  הורב בלהתחש
 לקי. ח ן ופא בו א  לא, באופן מלו חוב

 

 הלאומיבביטוח ע ת מידת קבלובעקב שיםפרקידום שומה וה

הלאומי  שומ   הביטוח  בהפרשי  לשנימחייב  קבלתה  בעת  קודמות  יש  שומה    ם  אולם,  הכנסה.  ממס 
מה,  דוג. לבביטוח הלאומיחדש    מקרים שבהם נוצרים הפרשים לשנים קודמות בעקבות קבלת מידע

 . וח הלאומיכאשר עיסוקיו של המבוטח אינם מעודכנים במחשב הביט , 126ופס מט

יק רשום  שאינו  הודעצמאי  משנתבל  החל  הביטוח  דמי  דרישת  על  ההודעה    השומה  עה  מועד  ועד 
 נוכחית(. ה הלרבות מקדמות לשנ )

וח  לביטד  מי  ולק על כך, עליו לפנותכאשר עצמאי מקבל הודעה על קביעת מעמדו כעובד עצמאי וח
ת  ן לשנים קודמות יתקבל רק עם קבל(. אם המידע נכון, תיקו6101לשינוי המעמד )בטופס    לאומיה

 ה לשנים אלה. השומ

 

   יעצמאד  בוע של גוויסה וישינ מועד

נה  לחוק   5בסעיף   הלאומי  והפך  ביטוח  עצמאי  עובד  להיות  שחדל  שמי  שקבע  עולמבוטח  בד  אינו 
  הביטוח הלאומי , או ש לביטוח הלאומי  דיעהו   שבו  ליום עד    איעצמלעובד    י נחשב עובד עצמאואינו  

הי,  לויע  דוה הלאהביטוכאמור.    חבוט מלותו  על  ד  בוהעת  שולבקו  עת ד  ולק יש  ילפ  י,רשא  ומי ח 
הודעה האמורה  למרות ה ד עצמאי  י או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובעצמאבד  ועותו כלראי,  העצמא

 רה.  או אף בהיעד

)עב"ל הא  ןיהד  בית   החד   26.12.2017יום  ב לעבודה  ר  ורה ע רעאת    (16519-11-15  רצי  ברוךשל    חל 
 ". עצמאי בדעו תדר הגלעונה  נהאי ש" למי ת"ימאת עצמ"עובדי יבטוי מעמד רטרואקני ו לשונפינק

פי משנת    הלכת   על  עובד 1997רד  לפיה  חזקה  קיימת  נח  ,  במעמעצמאי  מודשב  שהוא  עד  זה  יע  ד 
עלש  שום מחה  נדר  לסתירה. הערעו  נת שנית  החזק   היזו  ךא  וי, השינ  על   ומי ח הלאלביטו  די  בי  הל א 

ל המבוטח בדבר    תאכיח  הות  בסהטענותיה  רטיווצורך  ו  ליע  רהישהצה  הממ ה  ונשבי  יקטארוג 
 יעבד. בד

שביקש    עתו של עמי הופמן,את תבי  (3593-06-13דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל    4.1.2015ביום  
אקטיברטרואאופן  ב  לשנות מהשסכנהה ג  ויו ס  תי  שסווגהכר ה  נדל"ן  הלאומי  ת  כנסה  כה  בביטוח 
 ודה.  בהכנסה שאינה מע לשוג לסיו מעסק

ל ר ואזה  יןהד בית   עצמאי  העל    חוו די  חוטמב הכי    בעק  דה בועי  השנייותו  ביטוח    שילם  ,םכל  דמי 
לאור    .ודהי עבנפגע  וחביט לרבות    עצמאים  שחלים על מבוטחים  חי ביטוח לענפוטמב בהתאם והיה  

 חוק.  הפי הוראות ל  ולכ ה, ולביטוח הלאומי  השפנ דעלמו  ודםק נהיווג נעשה אף שהס  ינויש ,תאז
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 םאיצמ ה לעורונהקר בלמש שרי בק אומהל חוטיהב אותהור
 

ה עקב משבר הקורונה,  מצמצו  וכנסת עובד עצמאי שה  2020יוני  עד    -  חות דמי ביטוקדמת מטנקה
בקשהיה  יכול   להקטנת  להגיש  הת  מקדמוה  בלבד  הצ  סמךעל    ביטוחדמי    שה בק  תועצמבאהרה 

בצעת  מות מתדמק   קטנתה  1.7.2020החל מיום    לבקשה.  ריםישוף ארלצרך  צו  א, ללקון מקדמותתיל
,  לקוחות  כת ייצוגמקדמות של מיוצג במער  הגדילאו ל   הקטיןול ל ג יכהמייצ)  מסמכים  סמךל  ע  קר

 .(גם בשוטף

  בות בעקוד  ין לעבלחלוט  יקס פהצמאי שע  עובד  -גירת התיק העצמאי(  ס   או)  עצמאי  עיסוקסגירת  
הקורומש ה  עצמאי.ה  העיסוקלסגירת  ה  קשב  שי הגל  ליכו  ,הנ בר  הביטוח    סוםרפלפי  י,  הלאומ של 

בצהע  עיסוקה סגירת   הכנסהתיק    גירתסבותנית  מ   אללאומי  ה  ביטוח מאי  מיום    ובמע"מ.  במס 
   .תחו חודשים לפ 3עבד כעצמאי  שלארק למי  אפשרית עיסוקהסגירת  1.7.2020

 
מ בההו הלאומיר  שנת    הביטוח  האפשרו  2020במהלך  אתכי  לבטל  ופה  ק תל  צמאיהע   קוס יעה  ת 

  15.3.2020:  הנור קוה  ברקופת משרק לת  , אך30.6.2020חר  ת גם לאאפשרי  ם פחותה משלושה חודשי
 . 30.6.2020 ועד

 
המקדמות  מבוטליםהעצמאי    עיסוקה  סגירת  םע והצמכע  תשלומי  יהי  מבוטחאי  במעמד    הלא 

לאומי  ה  יטוחבבב  וש  םירשלה   עליו  א ייפגעו,צמאי לעהל  ש  ותזכוי שה  כדי   מי.אועצמאי בביטוח הל
 אי. עצמעובד לעבוד כ זר חו  ואההיום שבו  כעצמאי מ

 
 הלאומי  חוטיבה תהוראו –ד יסוק עצמאי בדיעבעסגירת  ואאי  עיסוק עצמנוי יש

פוח הלאיטהב ביום  רסומי  ביטוח/   28.5.2018ם  גל"ש/ )חו  1457חוזר  סוק  יע סגירת  א  בנוש (  1440זר 
בדי עצמאי  עו   ימל   גדרה להה  שעונ  י אמצעד  ב ומע בדיעבד  ק  עיסונוי  יש  ן כו  ,עבדעובד  נה  שאינו 

ולהג עונצמאי שאינ עמדרה  להגדרהו  לאי שעמצע  דובלע  ה  ופרסםהגדרהונה  ש  דוח ב  זרולחעדכון    , 
 יגים. בהרות בדבר מצבים חרל השכול 2019מאי 

זמן אמת,  ב  מיוא הלטוח  ולפנות לביהאלה  הבקשות  ת  שלא לעכב אה  קשבבלמייצגים    החוזר פונה 
פי  וכל  י המבוטחפל ושר כרות ובי היבזת,  ונבנאמ   פה מהמייצג לנהוגצמ  הלאומי הביטוח    ניתן.ל שככ

  ר לבחינת המשרד הראשי )יבוצעו בעיו  האלהאות  י בהורתטיש  פןוש לרעה בא. שימויהלאומ  חו טהבי
 (.וטחים או לפי מייצגיםמבי ת ממוקדות לפ שליפו

כ תבילפני  על א דכ  הלגמ ל  עהל  להקפיד  העעד  י  לא    רוכאמכי    ,ןמזב  וקיסכון  רטרואקטיבי  שינוי 
 בל.  תקח ירכבה

קוהחוז לג אחי  והלנ  בער  לשינו ואקרטרה  חויו הדבי  ד  העיסוק  טיבי  הירסגולי  אמעצהי    ק סועית 
 הדברים: . להלן תמצית בביטוח הלאומיי אמהעצ

או על    קהעיסושינוי    לע  ירה צמ  אובו הש   6101ופס  ט  ייב למלאות כי המבוטח חע ת קובההוראו .1
   .וקסיעה  גירתס

השוטפרואקטירטנוי  יש .2 בשנה  הצהרהאסמכתללא  קבל  מ  גבייהה  ידפק  -ת  בי    ת ילחתמ  אות 
 . קןוהמת רחוזם בורטימפה  יםגכפוף לחרי, נה השוטפת בלבדשה

ק .3 בשנים  רטרואקטיבי  מחייב  פ ו לתק  ינויש  כל  -ודמות  שינוי  קודמת    מכתאותאסהמצאת  ה 
ה  וגמהדל  .תוי אובייקטיב במת ה  ת ריסג  -  ( וקהעיסירת  סגל)  חוזרלפי  במס  ערס  יק  מוסף,  ך 

 .סקהעסגירת  אונסה הכ

שי י  לא .4 מעובד  של  רבעמ   ביקטירטרוא  נוי אושר  השוטפת  העו נה  לרגד הל ה  נעצמאי  אי  עצמה 
 נה להגדרה. עו  נויאש

ל .5 שינויבעת ההחלטה  בחשבון  הל  יש  ,ייב ואקטרטר  אשר  שהמבוטחוחהביט  ותזכה  אתביא    ית 
  וטח מבח לל ח הלאומי ששהביטות  ודעוה ,  חטובהמ  בליקש  אותגמל  נים,ורך השא לממנה    הנהנ

 ועוד.   ימוא הלח וטביו בעמד שלהמ  דע עלוא יה שהול ע מהם

 .טרואקטיבירשינוי  רנו מאשיאוא  ה  עומד  חייב לנמקהפקיד   .6
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 בעניין שינוי עיסוק של עצמאי  פותהבהרות נוס

  ד בועסוג מ ינוי  ש   ר,מו. כלבביטוח הלאומי  טחהמבו   ל ו שת מעמד שנה אאינו מ  ותשינוי מקדמ  •
  ווח של בים דייימח  ,ךפההיאו    ,להגדרה"ה  ו עונשאינמי "י לעצמאובד  רת עגדל בהשכלו   עצמאי
בהמבוט וח  6101/לב ס  טופח  רב  )דין  הבנמש   ינתששבון  באתר  הלאצא  או  ומ יטוח  להורדה  י 

  .רשום(  חה המבוטהתקופה שב ל או לכ) נההש לכל סה הוא  כנ, כאשר חישוב הה(לדיווח מקוון

  על   ונהנו עישא   אי"עצמוטח  " למבד עצמאי"עובוג מוי סינפס שעל טו חתום  ל   איו רשינא  יצג ימה •
בק  , רה"גדהה על  לסגירתאו  "ע  קסו עי  שה  עשל  א  הלאומי.  בביטוחי"  צמאובד  אפעולות  י  לה 

 המייצג. לבצע בקובץ ייצוג לקוחות על ידי  פשרא

 לה טאב דמיבל י שמקמאעצ

שה מאעצ • המשבי  לפני  שכ  ריה  לפי  ש   )כולל  ת זמניו  ב   ריגם  סיווגכיר  שה(ים חטמבו   צו  א  צו, 
ד ות  נה ורו קה  משברל  בשבד  ע  לאש   אופוי  ת כלחל" בד  לא ע  ואמשבר ה הל  ובש  ,מי אבטלהבע 

  שך תקופת המשברהעצמאי למ  עיסוקה  לסגור את  היהכל  י  (,דרך  ה)לדוגמה, מור מאי  ל כעצכל
זמן  להחירום  בתקופת  ) חודשיםמשך  משלושה  יולי קצר  מחודש  והחל  ש   2020  ,  ל  לתקופה 

   .(להמעו שלושה חודשים

זמן   • בצמאהע  סוקיע השכל  היטהבחוק    –  וחת פ  יהלאומ   וחיטבי  את  יב  י חמ לאומי  וח  לנכות 
(  הדרהגל  עונה  אינו אי שגם אם הוא עצמ)  ימא עצממשלח יד כמי  ח הלאולביטו  ועה שיד   ההכנסה 

בחישוב  שהוא  בטלה  האי  מדמ ש  תהתחשבנו  נערכתו  ,יומיממוצע  מקבל  ה  שומ  המגיעלאחר 
 .  לביטוח הלאומי

לפי אבדמל  קבשמטל  ובממ • צו סטלה  ל טויווג מב י  מאי  כעובד עציס המקדמות שלו  בס  יפחים 
מנ2019ת  נבש לא  כ  םכי,  סיווגלפם  למובטלי  רק  נה ווהכ)  האבטלהמדמי    עצמאיהכנסות  צו    י 

ת  אי קיבל  מ ח הלאויטוהבו  2020י  רץ עד יונ טלה בחודשים מיעות לדמי אבשהגישו תבמבוטחים  
הזכויות    תא   ממשלה  ם האללמובטלי  אפשרל  במטרה  ,857  סופט  ללא  יעהתבה  בטופס   הרההצה

   (.857טופס  ולא הביאו לביטוח הלאומי ,םב החירובמהירות במצ

הלביטוה,  2020-ו  2019  יםלשנ  ותשומ  הלאומי   טוחלבי  ותיעגכשמ מבאומ ח  דמי  י  רשפה  עצי 
  .ה או לזכות(חוב )ל קובלכמ יטוח ב

  806/857טופסי  בטלה  עה לדמי אביחד עם התביצו שלחו  ה  בטלים רבים לפייש לשים לב שמו •
פי  לולא    ,בד שכירוע ל  כ  מוה כבטל דמי א  הם מקבליםם לפי הצו ומהמעסיקי   1514טופס  או  /ו

 .  2019ת  בשנ ותס נהכה

 

 2019נת י בסיס ההכנסות בשטלה לפדמי אבשמקבל מבוטחים  ל לפי צו סיווגבטמו

מוביט  חוזר  פרסם   הלאומי  טוח הבי  , 2019לשנת    ומההש  להפרשי בהקשר   ם  ויב  1480ר  ספח 
הפעובה מה  ,3.11.2020 את  שהיר  עושהלות  מבוטח    וא  ההכ כאשר  לפי  אבטלה  דמי  נסות  שמקבל 

אפונ  2019נת  בש עםה  ה  , 806/857טופס    ליו  את  לעדכן  את  להקטיו  2019  בשנת   מעמדכדי  דמי  ן 
עודכלומר,    .ביטוחה מוס  להמובט  כל  לבאינו  הלאומר  הפ857  פסטו  ייטוח  א,  האלה    ן ינעולות 

 ות.שנע

  שכולל  -  806/857טופס    גיש מש,  2019  ות בשנתכנסהה  לפיה  מי אבטלד   לשמקב   ,הצו  לפי  מובטל
קטין  מ  ניףבייה בסח והגהביטויד  קפ  -  2019לשנת  ים  וטחלפי צו סיווג מב   טוחכוי דמי בייננסה ו כה

ום  כלפי הס) ד שכירח לעובבוטמהל ש את המעמד עדכןמ ו איהעצמשל  הומ בששמופיעה את ההכנסה 
 , כמקובל. (שאינו כלול בצו ה כעצמאישנותר  הסהכנה עם)במקביל י אמצע   בדעולו  (806/857 ספשבטו

הנדרש  קביל,  מב מבייה  הגו  וחביטפקיד  לפקל טלפתוח  הבסי  תנו לש במטרה    ,אבטלהה  ידה  ס  את 
ה החדשלדמי  לבסיס  בהתאם  פק  אבטלה  הביטוח שקבע  המטלוהגבייה  יד  י ו .  פעמיפת   יים, תחו 

לב הי ש  ,בטלההאחלת  להת   שקדמו  ודשיםהח   ששתהתאם  בשנחלקם  בשנת  וחלקם    2019ת  ו  היו 
עם  ללת  התחשבנות כו  ךטלה חייב לערואבד ה פקי  י. אינו סופ  2019ת  לגבי שומהחישוב  לכן,    . 2020

ע   ,המובטל לכל  שכיר  כמו  אבטלהובד  דמי  שמקבל  קיז)  אחר  הכנסות כולל  מדמי   יו וז    כעצמאי 
 ה(. טלהאב
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עוד  ,לכברירת מחד  מר,כלו לפי מי אבטלד  לשמקב   ,הצו  לפי   מובטל  כל  כעובד   ויהכנסות  בסיס  ה 
בשנת   ליהוא    , 806/857טופס    ניףבס  הגבייה   למחלקת  מעביראינו    , 2019עצמאי  דמי    קבלמשיך 

  אי צמכע  תכנסוז ההקיזו  , ללא2019טוח בשנת  שולמו מקדמות דמי הביבסיס שלפיו  ה לפי הטלאב
 . כן את הביטוח הלאומילעד עליו, בעבודה לפי הצולעבוד  חזר. אם הוא לטשהוא מובקופות תב

ולכן  הצו,    תן השירות לפיות נופעיל  מונה מלאה עלניתן לקבל ת  806/857לפי טופס  , רק  החוזרי  לפ
 זה. ק לפי טופס עדכן מעמד רהלאומי מ  הביטוח

   מלאותלג יות זכו מיצוי  ח לענייןוטהבי ום דמי שלתו מאיעצ ד עוב םשוריחובת 
  5.4.2021ביום    1438וחוזר ביטוח    27.5.2019ביום    1468  רפמס  וחיטבזר  וח   פרסם  הביטוח הלאומי

 ן: כדלקמאים לח ידם כעצמ ש מב יםקסמבוטחים שעוביר לסהל ו שנועד

לרגדו   יש חשיבות .1 עצמ"עוב  של  יהלאומ  בביטוח  שוםילה  הד  ות  זכוימיצוי  לדרה"  הגל  עונהאי 
 .רת היריון(ימלה לשת וגמרוולידה וה מי ד) תו מהאיוגמלאות  הפגיעה בעבוד ל שב ותלאמגל

עוד   .2 רשום  עצמאי  כל  או  ובדכע  בביטוח הלאומיאינו  להגדרה(,  )שעונה  ה את  עשלא  ש  עצמאי 
  עבודה ב  ענף פגיעהו מבוטח לאינ   הוא  -  כעובד עצמאי )שעונה להגדרה(  המוטל עליו כדי להירשם

 . בעיסוקו העצמאי

הריוח .3 עצמאי  כעם  שובת  עאיר ני  פלובד  על  גם  חלה  בעבודה  פגיעה  בביטוחשצמאי  וע    רשום 
כעצ לשאיני  מאהלאומי  עונה  הפו  אשר  להגדרה  ךהגדרה,  את  .לעונה  לתקן  יסוק  הע  עליו 

 .  בדחיפות

 שלו.  א על המייצגול  המבוטחלת על מוט בביטוח הלאומי םת להירשריוהאחעל פי הפסיקה,  .4

   .ותמהאיבעיקר לגמלאות וי חדי  ללא  חדמי הביטום שלולתולה ת גדבו ישח שי .5

ע .6 עצמ  עיסוקב  םשנרצמאי  כאשר  "עובד  שעו אשל  להגדני  בדיעבדרהה  דרי"  מקבל  הוא  שת  , 
מו ת כוימהת א אואות לגמלכניין זעלרישה.  דהצאת  הוד  מועום מי  60של    עתידיאריך  לתתשלום  

שמירת  /ידהלהי  נפביטוח ל דמי וםשלתיבות ל יש חש ,וןיירירת המש ות וגמלה לה והורידלדמי 
 ע. הגירם טי העתידהחיוב  דועמ אםהיריון, גם 

אי במס  עצמיק  ת  פותח חדש ש  חלכל לקו  1438וחוזר    1468חוזר    אתמסור  מלץ לומ   -  יםלמייצג .7
עהכנס ובמס  מוה  ההודעהלחכות  ש  בקומ סף  רך  הלאומי  עם  הפת   לע  לביטוח    או   וק,עיס יחת 

 . ה"להגדרנה  עו ונ איאי ש"עצמל ש בעיסוק שםלהירמבקש א הוש

 

והול  חם דמי הביטוותשלו  חשיבות עדכון מעמד לידה  לחוק הביטוח   50סעיף    –  רותגמלאות דמי 
 הלאומי 

רבהח  יש מעמדלעדכו  שיבות  ב   ן  כ"עומבוטחת  אבדת  היריון  עונהם  עצמאית"  הגדרת    היא  על 
ח ישום  רה  :ית"א מצעדת  "עוב התשלוובובעיקר  חי ת  ל להתבבים  ים  ת  שמירל  הקובע  םוי ה  פניצע 

   ה.הליד או ןיריוהה

פשת  לחו  תאון לצתכושמ  ת בן הזוג וברל  ת,והורו  לידה   י מד  בועלת  ותונכו בשגם לכל מי  ון  נכ  רבהד
 אומנה.ות שפחעד ולמ יומ רהמץ, להוורה מאלה, מי לידהדתבוע דה וללי

, התשלומים  םמי ולש יפת תק דר זל סשב,  בעיום הקו ה  וח לפנידמי ביט  חוב של  ישאם  י  כ  זכורחשוב ל
 . לידהפני הל ש הפותקל יוחסמהחוב  ולכן    ,ןשיההחוב ם את סיכמ מאוחריםה

הביחול  50יף  עס   לפי פיאומילה  טוח ק  ד שלובתגור  ,  ביט ם  עובד    חומי  או  עשל  ת  בדוע  ל שצמאי 
   .וןרי יהירת  לשמ  וגמלה ות, דמי אימוץרדה והודמי ליילת שלול לגרום לת עלעצמאי

ה  ספיקמ  הרתקופת אכש  ת/וטח למבין  אלו  שבגל ריון  יה  תרה/שמידליה  ביום   קייםוב שבכל ח  מדובר
לכזל הל אות  )לדמי  מח  עטמידה  לחומוקדוב  היריידה/שמהל  פניל   רוןחאה דש  ת  שמועד    ,ןו ירת 

 (. לידהאחרי הא הו קו חהמו לפי  לותש

נה  של ש  שומה  לביטוח הלאומי  גיעהאך הדמי הביטוח במועד    מקדמות  תת שילמה אוטחאם המב
דמי  שו  חובבוטחת  מלר  וצייו  ת,מדוק ס  הליד לל  פי  על  דכ   ,מיםותשל  קיפתז  רדכי    ביטוחה  מיל 
 בר.  חובות הע תו אסכ יפת וטבשנה השלמו שוש
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  10)   י הלידהמספיקה לדמ  שרהתקופת אכטחת  למבוא תהיה  ול  דהליל  כהקופה הסמותל  ור יעב  החוב
מתוך  חוד הקוהיו  לפניש  14שים  אום  הק  י פנשל   שיםחודה  22ך  מתו  ם חודשי  15  בע,    ע, ובהיום 

לדמייר הי  ולשמירת או  חלדיל  ון  כעוטובי דשי  וח   6  :קייםה  מתוךיעצמא ת  בדח  ם  שידוחה   14  ת 
 (. ם הקובעדמו ליושק

( קבע בית  393/97עב"ל  )  18.7.1999ום  הארצי מי דין  בית הומלה בש   הני דור  ן יבעני   דיןה  ק ספב  כבר
  ח וביט וק הלח  )א( 50שבסעיף    "וח ביטמי  ו דלמ ו"שוטוח"  בי  דמימה  המילים "שילת  אשרצי  ן האהדי

ה  ליד)יום הקובע"  ה  םוהי "  ילפנ על  ה בפושם נעלותשו, שהינ היבר, דעבש  הפעולרש כפל  שהלאומי, י
 (. בפסק הדין

ר ה  דחה  10.12.2017יום  ב  -אזולאי  ונית  הלכת  הדין  לבית    תא  ( 23629-06-16ל  "ב)עה  ודעב ארצי 
רונית  ה שעתתבי לל  גאזולאי  ודמית  מלה לשמירתשלום  הלידה מאח  היריון    שולמו   ביטוחר שדמי 
שלא נבצר ממנה לשלם    ןו וכיצדק  עמי  טה מענק להה  תביעת תה גם אהדין דח  תיב.  דהיהל ר  חאל  רק

 . הביטוח ידמ תא

גדרת  ה להוננה עיא בע שהיא  הם נקלפיה שנסהכעבודה ו היקף  ל  ע  אומי לביטוח הלטחת דיווחה  בוהמ
עצמאעו ויבד  הו,  אישה  דעהקיבלה  נ  מבוטחת   ה ניא  עבלענף  לו  ודהפגעי  מתביוהה  די דמי  ת  שקא 

איחו ד   אלל  להודיע שחו י  םי  שתהב  או   יהנסותבהכ  י וינ ל  כדי  עבודתה  כעובדת    חתוטמב א  היקף 
 צמאית. ע
 

עדכנ אהמבוטחת  ה  הלאומי יטוח  ב הת  ה  ב נושי על  כעצמהיקי  עבודתה  רקיא ף  הלידה  אחר  ל  ת 
ולכןיב טרואקטיר בדמיחוי  ת  לתהאך    ביטוח,  בה  שמ ביעות  הירירגמלת  ו ת  חו,  דנ  ידהל  מילדיון 
 ק. צדי ממטע הקה להענביעות התברל

דה  הלימי  לום דתש ל  את הזכאות  אומי מתניםלה  וחט יבלחוק ה  58ף  וסעי  50ף  עיס  הדין  תבי  תלדע
מאית  ובדת עצכנסתה כעביטוח מהמי  ד  שילמה  בכך שהמבוטחת  מה(התא)בן  היריו   שמירתמלה לגלו

 בסעיף.  בנקוק הזמן ה בעד פר

"  ות רצ"נבשל  אה צתו הוא ח ויטהב  ימ דתשלום אי כי   וא הצדק  י מ עטמ קהענה  קנותהתנאי ליישום ת
מסיבות הימנעות  בול  ,יביותקטייובא  שהיא  סיבות  א  אי  של  הוב ח  עליעה  דיכגון:  או    וםרישת 

 . ייןיפל בענ נציג אחר שטיצג או  י מם( של הו מחדלי)א םו מעשיאשל טעות, שכחה ו ב, אוםשלהת
תה  כנסהאת  ודה והעבקף  יה   ילה אתהגדטחת  בומה שהבד ועהם  עצך  א  כון,יה רב סייריון האמנם הה

 . יהינניבע עה על נבצרות מלטפל בימצה אינ

 םן נוספיפסקי די

בן  ביעתתאת  (  17577-03-18  ב"ל)  דהי לעבוהאזור הדין    תבידחה    4.3.2019ם  ביו   הרוש ה של יסכה 
ר  חארק ל  ולמשו  ה,יד הלופה שטרם  קתית לאעצמדת  כעוב  חויטהבדמי  ש לום דמי לידה, מאחר  שתל

לדו   המבוטחת,  תעדיליבא  והי  מ לאוה טוח  הבי   לחשש  כתבמב  דה.הלי עליה  עא  לל"  וחכי  ל  דיחוי 
 ותה בלבד. יהשינוי הוא באחר י כ ,חתוטמבה את  "היר"הזא והעשה למ   תיה". ובכךנוי בהכנסושי

הדי פסקבית  שומלה  על  ן  ורדינה  הלכת  המיל  צי:האר  יןהד  יתבב  פי  ד"שילמ   םיאת    וח" ביט  מיה 
 ". בעם הקולפני "היו ם נעשהלותששה –ך ש כרלפ ר, ישהאמו 50  ףבסעי" חטו בידמי  שולמו"ו

הלכת  לע רחמיסתא  פי  האית  בב  ם ר  היאההו  ת יל תכ  רצי:הדין  בעצם  ש  ימו ש  עו נלמ  ראה  לרעה 
לים את  ש י –לה לגמ כה  זוע המר איה קיים שנים חובותיו, ובבוא י אאדם למכוח החוק, כדי ש  חהביטו 

 .מזכה ו מעמדא  המזכ צבמת יעקב תו, לרב תאולזכר  חסה כל

  לעהקובע    לדעת במועדולה הייתה  יכ ו  חת ידעה אוטמב ה  אין נפקות לשאלה אםכי  ש  גימדין  דהת  יב
וח "ללא דיחוי על שינוי  דו לעליה  דיעתה כי  הובא לי  2012שנת  שקיבלה בב  כתמב  ה.סותי וי בהכנהשינ

לובכ  תיה".ונסהכב הלאהביטוזהיר"  ה"מעשה  ך  תה  אחריוב  אהו  וינהשי   כיהמבוטחת    תא  ומי ח 
 לבד.ב

  לתשלוםיעל חי    עתה שלבית  את(  62017-02-18ל  )ב" בודה  לע  וריאז ה  ית הדיןב קיבל    8.12.2019ם  ביו
ל  פי  כי קרה,  יוחדות של המות המבבנסיקבע  ו  ,צדקמי  מטע  הידדמי  על  יטוח  שתשלום דמי הב  אף 

ת  ונסיב   בשל חוטבי מי הד תא םבוטחת לשלמר מה בצנ  ,דהד הליקטיבי לאחר מוערטרואאופן ב שהנע
 במועד. טוח לשלם את דמי הביץ מל הדין, מו  קפסף אעל  טרם מועד הלידה.  ותבי טיייק אוב
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 חוסמת( )גמלה   בפגיעה בעבודה חסימת הגמלה והשומהאו של גמלה    מחדש חישוב

תקנה   המקדמות,    12לפי  כאלתקנות  גמלה  למעט  בתקנה  גמלה,  חו)גמל  11מור  תחושב    סמת(,ה 
חושבה מחדש מקדמה    אם  .לגבי אותה שנה שוטפתקבעה בשומה עצמית  שנ  הפי ההכנס  מחדש על

שעל  וההכנס,  4לפי תקנה   מפיה חושבה המה  מילואיקדמה  תגמולי  לחישוב  יסוד  ם שטרם  שמשת 
 .גמולי המילואים על פי ההכנסה האמורהשולמו, יחושבו מחדש ת

לאח שוכלומר,  שתגיע  לביטר  הלאומה  התה  מי וח  כלל  אוטומ)בדרך  ממס    והשומה  יט ליך  מגיעה 
דמי  ל הודעה על הפרשי  בכנסה לביטוח הלאומי(, המקדמות יתעדכנו רטרואקטיבית והמבוטח יקה
 טוח לחובה או לזכות. בי

לה, כמו קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות כללית, יש  לאור הנ"ל, כאשר המבוטח מגיש תביעה לגמ
ההכ את  היטב  המשמשלבחון  למקדמונסה  כבסיס  הרת  ת  שהג  ונטיתו לבשנה  כדי  לא  לגמלה  מלה 

 ות מדי.תישלל בשל הכנסות גבוה

 לה חוסמת  מג

ביטוח של עובד עצמאי  י  דמות דמחייבת בתשלום מקה  הסההכנ  ,ת המקדמותלתקנו  11פי תקנה  על  
או    בודה,בע  העת פגי בע ה  גמלושבת  נסה שממנה מח כ לה  ס היא הבסי,  בעבודהברבעון שקדם לפגיעה  

חו  תכר ומ ות  נדב התבעת    גיעהפ   םימי  90  שלה  יעה לתקופג פ  מיבד, המזכה  אומי לוח היטהבק  לפי 
בין  רצ  לפחות,  רצו   םופישהם  שאינם  בקצפ   וא   ם,פיובין  המזכה  נכות  גיעה  בקצבת  בת  מעבודה, 

 .)חריגים רק לפי הפסיקה בשומה מיטיבה( במענק לנכה ולאלמנה וים אתלוי 

  ת אע  בו לק,  םישנתיעל    רסהתפלה  מגשוב הסיס לחי בההם  ם שבירבמק  ומיח הלא הביטו   נהג  בעבר
הק השנ  -ה  ומהחסנה  הש לשנת  ה  שכ  זאת,  .העי גפהודמת  משותף    נאמרפי  ח  יטו ב גף  א  לשבחוזר 

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

פ דין שבעקבות  בית הדיסק  )עב"לל  לעבודה  סל   377/03  ן הארצי    ן( הדהלאומי  טוחהבינ'    וןלומוי 
  וניםהראש  םודשייחב   הדו בשנפגע בע  חבי מבוטלגי  כ   וח הלאומייטבבט  וחל ה  ו,ז  נה תק   בפרשנות של

  השנה שקדמהן על הפגיעה ועה האיר בה  ה ששנה  הן על"  חוסמת לה  "גמלי  ו כלופעלית מס,  של שנ
 ה. ל

 ות חשובות של בית הדין הארצי לעבודה בעניין חסימת השומה כהל

יס  עניין תיקון הבסב  ץי שקבדורו  ריוי  שלורו  את ערע  הדובלע  יצארן ההדי  ביתה  דח  25.2.2016  םביו
שקיבלה  וםלתשל בעפגיען  יבג  גמלאות  לה  השומבודה  לאחר  וה  חדושהיוון  כ,  2011שנת  ל  הפי  גש 

 עבודה.  גיעה במועד הפ

ק  בפס  הטרפו)שבת  פסיקה נרחאושרו בנבחנו וה  ותוחוקי  11ה  סבירות תקנ שקבע    ,יהארצ  יןבית הד 
 יקה:ספה על פי הנ קת התתכלי קה זו.יס פות מטסל אין ( וןיהד

 . בשומהת יומניפולצ למנוע עריכת  .1

 . דהובעב  מפגיעה  אהצותכה ד רסתם יכנמאים שהעצ  חיםמבוטעל   נהגה .2

 סתם.הכנ  רשיעו תאאמת   זמןים לעדכן במאעצלתמרץ מבוטחים   .3

  וגם   תוההכנס   צדת בהיוללה  כוי  המ וש  ה עלשפע ולפיהן ה  שנקבעו  ההלכות  עלחוזר  ארצי  ה  בית הדין
ת  מות בשנ ום המקדל תש  תו לעדכן את וליכבא היה  מדוע לתן כל הסבר  נ  המבוטח לא  .אותצההו  בצד

 ה. תאונהמועד  ילפנ   2011

)עב"ל    2.8.2021ביום   ח הלאומי בעניין  ( את ערעורו של הביטו39248-06-20קיבל בית הדין הארצי 
וקבע   דיקנסקי  נינה  דינו שלבשונה מפסגב'  המערערת    הדין האזורי,בית    ק  הכנסת  דמי  כי  לצורך 

  התאונה לפני    שילמהסיס למקדמות שישולמו לפי הב  בות הפגיעהוהתשלומים הנוספים בעק  הפגיעה
 .לפי הדוח השנתי שהגישה בסמוך לפני תאונת העבודה לאו

ו  ת בעבודה ונקבע כרה כנפגע , הו26.10.2016נפגעה בתאונה ביום  , שאיתעובדת עצמ   היאהמבוטחת  
 מהפגיעה. תוצאה ת רפואית כ וכ לה אחוזי נ

מרץ  ב • הגישה    2015חודש  כעצמאהיא  המקדמות  את  להקטין  כבקשה  של  לסכום    74,000-ית 
 ממוצע שנתי. ב ש"ח

יולי   • לשנת    2015בחודש  הכנסה  למס  שנתי  דוח  הגישה  כעצמ2014היא  ההכנסה  בשומה  .  אית 
 . ש"ח 136,000-הייתה בסך של כ
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 . 2016ת גם בשנ בסכום דומה בו שוח הפחתה()לאחר ה 2015ת לשנדמות  קמה •
 היא נפגעה בתאונה.  2016בחודש אוקטובר  •

.  2015היא הגישה דוח למס הכנסה לשנת  ומי(  וח הלא ולפני הגשת התביעה לביט )לאחר התאונה   •
 . ש"ח 185,000-ההכנסה בדוח הייתה בסך של כ

 
הבסי לפי  הגמלאות  את  חישב  הלאומי  למקדמותהביטוח  שילמ  ס  לפנישהמבוטחת  לפי  הפגיע  ה  ה 

 .  (9.6.2011מיום  511-09דלמן )עב"ל לפי הלכת אי ,)גמלה חוסמת( תקנות המקדמות)א( ל11תקנה 
 

לפי שומה מיטיבה שהיא אחת משתיים: או לפי    את הבסיס לגמלאות  שיש לחשבה  טענ  תרערעהמ
ני  לפ  נסה הכ שהוגשה למס 2014פי שומת  שהוגשה למס הכנסה לפני הגשת התביעה, או ל 2015שומת 

 (. 2015ת לשנת טנת המקדמואך לאחר הקהתאונה )
 

טענה בה  המערערת  בעכי  הקודמת  ה לכה  אידלמן  לשינוי  ניין  על    מקדמותבקשה  והוחלה  הוגשה 
הבאותה הש בעניינה  ואילו  נפגע המבוטח,  קודמתנה שבה  שנה  בגין  הוגשה  קיימת    ,קשה  לא  ולכן 

 . נהיה בשנת התאו קף הכנסותהצהרה מטעמה על הי
 

אם  קפס בשאלה  ארוכות  דן  ע  הדין  שומה  הוגשה  בגינן  את  ההכנסות  יותר  נכון  משקפות  צמית 
הוגשה בקשת שינוי הנתמית מההות הצפויות בשנה הרלוונטנס הכה בגינן  כת באישור רואה  כנסות 

 ת. חשבון בשנה שלאחר השנה בגינה הוגשה שומה עצמי
 

הביטו כי  קובע  הדין  הלאומי  בית  לפעולח  שלא  המ1)א()2נה  לתק  םבהתא  רשאי  לתקנות  קדמות  ( 
יתבצע  שינוי  לתקנות המקדמות. ה  4קנה  ת  פיבנסיבות של שינוי יזום של מקדמות על ידי המבוטח ל

 נת המס, ותיערך התאמה לשומה.רק לאחר שתוגש השומה, לאחר ש
מות  ום המקדאת תשל   א עדכנהל  ן על ידי המשיבה כל טעם מדועלעמדת בית הדין הארצי: "לא נית

שנת  במ  רבכ הגם  2015הלך  מו...  היה  להכנסות  והתאמתן  שינוי המקדמות  של בקשת  ר  כשההליך 
 ה". ל
 

הארצ הדין  בית  קיבלכאמור,  הלאומי  י  הביטוח  עמדת  הבסיס    את  לפי  המקדמות  את  לחשב 
קטנת  ה ולאחר השהתקבלה לפני הפגיע  2014שנת  , ולא לפי השומה ל2016למקדמות ששולמו בשנת  

 המקדמות. 
 

 בית הדין לעבודה ב נוספים פסקי דיןו יבהמיט ומהש

דמי  סיס להבע  קבה ניפ שעל    הנ שה בהכנסה  אתומטי  באופן אוטלל  בדרך כיל  גדמ   הביטוח הלאומי
ה  לי טיבה זו מגדיומה מ טח. ש ם המבועב  יטימ דע שיעה( מיפג ני המלפ   ודצא בידו )ע מנ  שרכא  ,העהפגי 

   ות. גמלאבסיס לאת ה גם

 . הגיע הפ  יב עוד לפניידע מיטמ  רסכי מ הוכיחל  אירשע ג פנה

ח  ביטודמי ה  מקדמות  יבות הרבה של עדכוןחוזר ומדגיש את החש   5.4.2021מיום    1438  חוזר ביטוח
  דין בעניינו   מתבסס על פסקהחוזר  דה.  ומשמעות הגמלה החוסמת בענף פגיעה בעבו  עצמאי,  של עובד

   .11תקנה ן יי ת בענוזר על ההלכווח  י לעבודהשל אסי דהן בבית הדין הארצ

הדיןבידחה    15.3.2021ביום   )עב"ל    ת  של  (  46432-10-20הארצי  ערעורו  דהןאת    את שוקבע    אסי 
 יעה.הפג טרם קרותבהתאם למידע ב ,תאם להכנסות המינימוםהב םיש לשלודה  מעב ותנכה גמלת 

 לדוגמה: נוספים  דין  פסקי לן כמההל

הדין  דחה  13.7.2021ביום   ש  בית  תביעתו  את  )ריפעת    להאזורי  לשומה  (  8571-12-20ב"ל  זועבי 
ל מיטיבה   הסופית  השומה  את  הגיש  התובע  כי  ה  2016שנת  וקבע  אולםטרם  זו  שומה    פגיעה, 

לשנת  מתי ל  2016יחסת  בולא  ש2017שנת  הכנסות  מסר  ,  מפורשתלגביהן  הללבט  הצהרה    אומיוח 
.  2017קדמות לשנת  מאת ה  ביקש להקטין  16.9.2017. ביום  23.10.2017)המבוטח נפגע בעבודה ביום  

הרבה    ה, שהייתה גבוה2016  קיבל הביטוח הלאומי את השומה של המבוטח לשנת  27.9.2017ביום  
 , לאחר הקטנת המקדמות(. 2017הכנסה שלפיה שילם את המקדמות לשנת  ה יותר מ
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ערעו  18.5.2021ביום   את  הארצי  הדין  בית  ג'אדחה  של  עוורו  )פר  כ  (63977-06-20עב"ל  ד    :יוקבע 
טוען  האפשרות  " ללה  דוהמערער  לפי  לחשב  יש  הקובעת  הכנסתו  את  והפסד"פיה  רווח  עון  רבב  ח 

לתאונשקד )יוני  ם  התחשבות2011וסט  וג א   –ה  תוך  או  למעשה  בהכ   (  )שהיא  או    "בולקת"נסה 
 ". יןבד מוכרת  אינה 2011וגוסט  לם מקדמות למס הכנסה בחודשים יולי ואבגינה שי ("מחזור"

את    11.3.2021ביום  לעבודה    ירעבודה, קיבל בית הדין האזון הארצי ל בבית הדי  תואף כל ההלכ   לע
)ב"ל    ההיל   שלה  תביעת הפ (  1659-09-19אסקיו  לשנת  מיטיבה  שהשומה    ,הגיע לשומה  פי  על  אף 
הלאומי הגיעה   הפגיעה.    לביטוח  הל לאחר  עמ  אומיהביטוח  ערער  כי  הד  לסר  הדין  לבית    ין פסק 

 י. ארצה

בג  ,ה הייתהעילקבלת התב בה  הסי דיווח למע.  מלת תלויים שמדובר  גבוהות  המנוח  "מ על הכנסות 
.  2017  פטר בחודש נובמברנו   ל החגיםמי בגלח הלאוות לביטו מ דקגדיל מספיק לההלא  ,  זמן אמתב

הפחות    , וכן לכל המנוח  תצר יפעל לטוב פק שנוהוא שהסקרה חריג זה הנכון  "במקובע בית הדין כי  
 נסות לאחר הפגיעה". ל את ההכסיון להגדי ינלומר כי היה  ניתן  לא

  וני ט סן בחסאל  ש   ורוערע  את(  34322-10-18  )עב"ל  הדועב צי לארה   בית הדיןדחה    27.10.2019ום  בי
נקה  נסההכ לפי    ישולמו  עה דמי הפגיי  בע כ קו   שומה  יפ על  א  ול המקדמות טרם הפגיעה    בעו שלפיה 

 .  עהי גאוחר מיום הפומה, מפקיד הש ם  ם עסכבה עהקבשנ ,סופית

הככם  הס  ערךטח  המבו מס  שומות  השוו  ומע"מ נסה  בעניין  הוגדלה  הסופ מבהתאם  ה  נ של  יתה 
ית  ם בוג  11ת תקנה  ראומהולסטות    שהבקה   תאדחה    יאומוח הלהביט  .יעהלדמי פג  סיסה ב תישהי

 י. אזורהדין ה
 

ות  ק יהנסיבות המצד  קיימון לא התדנה  קרבמ י  כ ע  וקב  ה את הערעורחד   ,מור, כא הארצי  ת הדיןבי
 .  11נה תקסטייה מ

 
  על   אותו  דרצי מעמיאה"ד היבשלא  , א"  ק" ב"הלכת סדייההשניופה  "החל  תו עלהמבוטח מבסס טענ

ר, ובו נקבע האמוהמשך לפסק הדין  ב  ף,דין נוס  פסק  ניתןמר סדיק  ל  ש   וניישבענ  אלא."..  :ותועט
מקכ הגיהמב בו  ום  י  על    ידפק  עםר  להסדע  וטח  ש  תיקוןהשומה  )כפי  בעראהשומה   ל ש ניינו  ע 

  ו נבזמ  הגיששצ  בג"  ףא.  "סופיתהעת השומה  היתה בקבישידו לא    אין לראות בו כמיכאן(  המערער  
   לו. ועילהלא  , קידסר מ
 
ו  נגע   ,11נה  קסטייה מת  ריםמאפשיקה השהוכרו בפסם  רי, שהמקהארצי  ית הדיןגיש במד  ,םוסיכל
לעיקב שב מצרם  תיויד  טחומבו  ב  על  התאהכה   וןקוח  טרם  ומנ ונסה  טרם    וחדיו ה  ניםוש ים  טעמה 

 התאונה.  ערב לביטוח הלאומיהגיע  

ה ת  יב  ליב ק  18.11.2018ביום   יה  ת תביעת א   וריזאהדין  ו 59243-02-17)  גרגרינב  תהודישל  כי  קבע  ( 
  חוסמת( ה ה  לגמ)ה  מותהמקד  נות לתק   11  קנהעל תתופ  א לבאותה השנה  בודה נוספת  ה בעונתאבגין  

שהג  הלאומיבליעה  כיוון  מ מוש   יטוח  התאונה  לפני  )ויטיבה  השנייה  התאוה  הראשונאחרי  ה  נה 
 נה(. ש באותה ה

הדיב   דחה  21.11.2017ם  ביו להאר  ן ית  ת51290-05-16ל  " ב)עה  דועב צי  את  שיעת ב (  וקו  ש.ש.    בע ל 
בההכנש ששימשה  לתשלום  סה  תשמבוד בע  ה נאוהת   טרם  קדמותמסיס  בס ה  דמי    ום שלתל  יס ש 

בכוהנ  וקצבת  ההפגיע ביעב ת  הד ודה.  דור   ן ית  הלכת  את  של קבושמזכיר  ואת  שלהתכלישת  ויץ    ות 
 התקנה.  

וקביק פמיצח  של  תביעתו  את(  1124-07-15)עב"ל  י  צ רן האדיה   תחה בי ד  13.3.2017  ביום ש  ע שילי 
בית הדהחוסמתה  מלאת כללי הג   בעניינולהחיל   ק .  הכנסה  ה  י,אצמע  בעובדמדובר    רכאשכי  בע  ין 
לי  תי האמית ביבאה  בשומהדי  לדי   ת יפהסו  טוי  רבה  חשיבות  שלויש  אמת  א   ווחי  ודות  המבוטח 

 תו. הכנס

ורות  ה ל  ( 42084-03-16ל  " בטוב )עה סימנערעורו של שלמ  ין הארצי אתדחה בית הד  30.1.2017ביום  
הסכום    לפי  אכעצמאי ולתו האמיתית  ס הכנסמעבודה לפי בסי  לשלם לו קצבת נכותלביטוח הלאומי  

בסיהסתמ שעל  שיי  החשבוסו  רואה  המק  ן לם  את  בתקופשלו  שדמות  הקצרה  עבד  ה  הוא  בה 
 כעצמאי. 

לין האדה חה בית  ד  17.8.2015  ביום )עבורצי  ל מאיר אלמקיס  שביעתו  ת  ( את4424-10-12  עב"לדה 
  ד עבמו  דמותום מקלתשל  בסיס   ה משששיסה  נכ ההי  פל  ע   ול ולם  צבת הנכות מעבודה תשוקבע כי ק
ה  ד השומ קילפוגש  השי  שנתפי דוח    על  או  ,לכןם  דושו קוגשה "מ  מעת  וחופי ד   על  אלה ו ע יגההכרה בפ

 .עהגיפ ה ועדמ לאחר
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ח  כי אי וק  ר שובזובית הדין  וכי  "ממעת הוחות לדוע מן משובע  ל א,  נסות  שינוי בהכין כל משמעות 
 ."ה דם לפגיעקש מועד שה בוי נעשינה של כך ע ד ללמ ולכ יה שהעמ  שהענלא   המבוטח "כל עוד

ש  לעבודהי  ר והאז  יןהדית  ב  חהד  9.6.2015  םובי תביעתו  שאת  ל מואל  ול  נע  קב וי    לקזז יתן  כי 
יתר  ולמו לו בין גמלאות ששג ב  אומיהביטוח הלפי  ל כחוב    הלאומיהביטוח  מגיעים לו משם  מיושלמת

 ים. שר שנכע ופ י שחלפל ף ע ת אאזו  ,הביטוח הלאומיעקב טעות 

בחד   10.4.2014  ביום האר  תיה  )  אורי  לש  רו ערעו  את   יצהדין  וקב 6584-09-12ל  עב"שמש  יש (  כי    ע 
  למס ערך   יות תהאמי תיו  נסוהכעל    חו פי שהוא דיווסמת אף על  ה החמלהג   לי כל בעניינו את  ל  הפעיל

 .ח(טו יהבי  מ דמות מקד  הגדיל את)אך לא הפגיעה ד י מועלפנמוסף 

ה  תעש  נשהמ  של ניינו  ע ב  ומיהביטוח הלא  עור רע  תלעבודה א  ציהאר  הדיןקיבל בית    3.3.2011  וםבי
ב   .(218-10)עב"ל   ות  בדבר הכנס  ת הצהרה מעודכנ  בביטוח הלאומי   ה מצוי  אשרשכ  ן יהד  פסק נקבע 

ומגיעה שומהשנב  חטמבו הפגיעה,  זימוקדמת    הנלש   ת  שומה  ין  ינ על  ה"יביטמ  המ"שו   אינה  וותר, 
 . עההפגי   לפני וח הלאומייט לבהשומה הגיעה   םאבודה, גם בעיעה מפג  אהכתוצ תואגמל תהגדל

 אי של עצמ חוט יי בות דממקדמ תיקון

 הבאות: יות פשרוהאמ י אחתעל פ בעתנק   השוטפת הושבות המקדמות בשנמח יהפ  עלההכנסה ש

 כנסות. הה על  ניתכ דערה הצה לפי .1
 .בביטוח הלאומי ה לבתקשהה ס האחרונ מ הת מוש לפי  –ת ני דכ ע רההצה ההייתאם לא  .2
 

  ל דיטוח, אפשר להגי הבימדמקדמות  בו  ושח פיה    ה שעלהכנסשונות מה   בפועל  חבוטהמ  אם הכנסות
אומי  יטוח הלבאתר הבשנמצא    , זולמטרה  שנועד    דס מיוחות טופקטין את המקדמות באמצעלהו  א
 .  (672)טופס  טנ טרינאב

 . בשנה יםפעמ ארבע   ן:עורבל כבפעם אחת  י אפשר י מקדמותנושי , קנותלת תאםהב

עצמאי משל  ככלל,  המקדמות  יט קא  את  יקטנו  לש נסה  ההככי    ההשומי  לפ ר  רבומתן  ממה  ה  ותר 
 דד.למ צמודיםבחזרה פים העוד וח ביטמקדמות דמי ביטוח, יקבל את דמי הה עדב םילשש

ה  ךורהצ  להוכחתהתנאים   בשיעור  ממקדמבשינוי  הלאומ טיהב   תו לתקנ  4ה  קנבתם  וייצ ה    יוח 
התשמ"דת(וקדמ)מ לשנה  :  הםו  1984-,  ב  ,דמתהקושומה  מקדמות  ים  נוישי   סה,כנה   מסשינוי 
העבמ שקסחזור  לצורכי  דווחאות  מוך  הלמב  מס ו  השוטפת  בשנה  רצופים  חודשים  ל  שלושה 

 . יםם משכנעים אחר וקינימ או  ת, ודמהק בשנהנסה למס הכים ביל חים המקהדיוו

הםע נשכמ  קיםומינ רפו  :המג ולד  ים  הא אישור  הבכ רידה  יעל  ע  ימצבי  המושרו  של    ח, וטבתפקודי 
פויה  ערת הצשוהמ ה  ס כניצג על ההת מיהודע,  10%-תר מביוו  יכנסות ול בהגיד  מבוטח שחלרת ההצה

 .  קורונהשל משבר הבהכנסות ירידה ב , אולשנה השוטפת

מקהקטנ מדמות  על  מה  חתיבת  חיית  המבוטח  מג  פסוטשל  החו ה  ותבל בשל  בוטח  מה)  תמסגמלה 
י  רשא  נואיצג  מייה  נה בחתימתו(.טקהת הר אהמקדמות ולאשהקטנת  ל  עות ש המשמת  אעת  לד  בחיי

 .  נסות הצפויותהכ ה לע  עהאי למסור הוד שרופס וט הום על לחת

רשאי ממקדמה   תאשנות  ל  המייצג  מעיידית  ות  רשום  וטמבה  רכאשרק    ותלקוח וג  ייצרכת  דרך  ח 
הלאומי  במערכצמו  -  עצמאיבד  עוכ  בביטוח  ייהיר  כדלקלקצוג  ת  "אני  מןוחות  מצהיר  : 

 . ח"הלקו פי בקשת-עה עלצבו הנקטההלה/שההגד

שרצו ה  ת אבל  קיהמייצג  י  בבקשת  להדעם  עב  כתלקוח  היפות  את    הקטנת  טופס  על  לקוחחתים 
 ס ופהט  את  רשמויהמייצג    ,מיאוח הלטוביהטופס לביר את  מקום להע, כמקובל, אך בתהמקדמו

 . לואצ

ת הטופס אצג  י י מד לעתיהעביר בחה לבהבטאו  ח  עם הלקות  ניטלפויחה  להסתפק בש  לץ מומלא  
במי  החתום מנשל  תוראפש  יש  כי  וחד)חשוב  רק  ות  יכול ורבעון,  ב  חתאם  פעקדמות  אינו  הלקוח 

 .(הפעולה ר ביצועלהתחרט לאח

הלא הביטו  אמ   ומיח  הקטין    ל שר  זחהקבל  מ טח  בוהמו  השנהלת  תחימטיבית  אקרטרומות  מקדת 
הב  )גם  מוששולוח  טידמי  מ  גדלה ה  ביתר  לאמווטח  מב הונה  הש  תחילתמבוצעת  דמ שלים  ה ר    יאת 

 טוח(.הבי
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אדקמ  שינוי מ  נהמש  ינומות  הלאומיח  מבוטה  של  דועמאת  שבביטוח  כלומר,  סוינ.  מעצוי  י  מאג 
פס  ו טב  ח טושל המב  ח וודי ם  ביחיימ  ך, פיהאו ה  ,עצמאי"  ד וב"עי ל עצמא  ד בועת  דרל בהגו נו כלשאי
 י(. נת שבון רב ש וחדין ) 6101בל/

שמגדיל   מדי  אבמקדמות  מבוטח  עקבי  שנושנה  ופן  כל  מס  בסוף  באופן    הנמוכ  המשו  מגישת 
  ה נעשת  הגדלה ה  שר. כאבביטוח הלאומיבירור מוזמן ל ,וח הלאומייטלבה שמסר  הרהצה מ תי מעושמ

מיייד  על המייצג  י  לבמ זומצג,  הלאומי  רורין  הלאומי  .בביטוח  א  הביטוח  הגדלת  יית ה  םבודק  ה 
 לתקנות.  אםהתב א ליטוחי שכיסוי ב 

מר  שרכא משלם  מקדממבוטח  בחודכל  ך)בדר  תואש  דל  לבק,  (רבצמש  וח  הביטמפקיד    ש עליו 
ל הלא אומי  החזר  עכב  כדי  צע  שבוום  להתשת  יוחזר   שהתשלוםביתר,  בוטח.  מל טית  אוטומ  לא 

   ת.הלקוחוג וצ יית כבמער רזחה כב לערשאי  גציימה

שנם  תשלו בתוך  השוטפת בפועל  המס  הג,  (31.2)עד    ת  השוטפת  קדמותמ  דלתשל  ייכלל  ,  לשנה 
המס    בשנת  סראמ ב   3  יוםהעתידי שלו הוא עד    ביוח ה  עד מו  רק אםפת  ט ונה הששלי  השנת  אישורב

 . ימים(  60)חיוב עתידי של מקדמות הוא  אההב

 כי הוא יום שישי.   2021שנת  שלא לדחות את הגדלת המקדמות ליום האחרון של  יש לשים לב

 ה והורותדיל מיריון ודי ת הירה לשמ גמל ועתבל נתוווכבלמי ש תמומקדלת הגד
ת  לם את לש, חייבוותקדמ מ  ותאו המגדיל  טוחבי   ימבות דייהח   ,ןוי בהירעצמאיות    יםששנכור  ש לזי

י  לכל מ  כון גםירת ההיריון והדבר נ מ י שאו לפנני הלידה  לפ   עוד ות  דמקמ דמי הביטוח ואת ההפרשי  
) לידמי  וע דלתב  ונתובכוש   הרזוגו, הו  תב  וםידה במק לשת  ופאת לחן לצוו תכשמג  זו ה  דת, בןלוהיה 

  ב פיגורואה, עקבמל   אוקה  חלב  מלה לא תישלל,שהג  י כד  אתז  מנה(.ואחות  עד ומשפיומ  הור ץ, המאמ
   לאומי.הביטוח ה חוקל 50ף י סע  ום דמי ביטוח לפיבתשל

נשללה הזקרמב לדים שבהם  לידהכאות  בח טבוממ  יוןהיר רת  ימלש  מלהלגו  א   מי  רק    לת גדה  שלת 
שו  תוטפהשבשנה  ת  מוקדמ לזבה  למשלא  יש  לפ מן,    לה גמה ,  ףיהסנ  להסכמתאם  תהב  סניף.נות 

המ הה  פיל   םתשול התח  השומה,   קליטתובעת  ראשון  ה  לבשב  יתקורכנסה  ממילא  ת.  בנושתיערך 
היף  הסנ הגיבטל את  להגדילממקדדלת  לזכור  יש  כזה  ולכן, במקרה  לאחר    תדמוהמקאת    ות  מיד 

 דה. ליה  שתופמח ת חוזרתחטשהמבו

 ומי אל הטוח ביק ה חול  366 יףע סלפי  טוחמי ביום דשלתב רגופי
  וןלמעט חריגים, כג )  יטוחלם דמי בי שלא שיד מ נג  ותיצ נקמי כולל סהלאוטוח  ילחוק הב  366סעיף  

שחל עליו סעיף    ,רותוהוידה  ומי שתובע דמי ל  ן לו סנקציה כלל,איש  תכרמוות  תנדבבעת הנפגע  שמי  
   .(רתיוחמורה ה  ינקצהס  םלחוק, ש 50

  י ת על ידושולמת שמ והגמלא   בור  תל אשול  ית אומפח   חו טבי  מידבר  וגיפ ם  השב  םריקמ בסעיף דן  ה
 : הביטוח הלאומי

 ה. מל בג כלל פוגע   אינו דשיםוח  12 עולה על ביטוח שאינומי ר בד פיגו

 ע. גמלה ברבה  תופחת  -יגור י פודשח  18חודשים שאינו עולה על  12יגור מעל  פב

 י. ה בחצהגמל   תחפתו  -ם שידוח 36על   הלוע  ושים ואינ דחו 18 עלה העולר  יגופב

 לואה. במלה מגה תישלל  -שים ודח 36 לה ע לו עהיגור  פב

 ט בסעיף. מפורם, כחודשי 60 פה עדהתקו רך תוא ,ניםש קופה העולה על עשרבמשך ת למי שמבוטח

יראו בחוב פיגור  כ  ח( ש"  1,580-כ  -  2020  שנת)ב  במשק  עצמהשכר הממו  15%  עד  ל ש  לעניין זה לא 
זכה  מה  הות המקררני קשלפ   ם ימי  90  ךחל בתוומו  ד תשלשמוע  ב וחב  ם לאוג  ,וחיטמי ב ד  םולשבת
 י(. אומלטוח הק הביחול 50  עיףסות חלות ההוראות שבות אימה לעניין גמלא מלה ) לג

  םימ לושתה  רכת הסדערי  מיוםוסדר  חוב ה ה  ,םיומ לחוק עולה כי עם עריכת הסכם תשל  368  עיףסמ
 . ודה בלעמי  וףכפלך, ואיו

מק  עו  רציו  ,היש נקוב בדרהועד  , במחביטו  ימד  בות הפרשיביטוח, לר  ימ דום  תשלאי    ף,פי הסעי  לע
 י.  חלק ןאופב אוא למ  ופןמלה בא לול גש לל לו שעוח ביט פיגור בדמי
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 ב:  דר החווד לא הוסע  כלר, לומכ

 וב. החמ  לקיזוז חבק לה מהגמ 75%לדוגמה,  ,מבוטחיקבל הקית ה חלילבמקרה של של  .1
 גמלה.  םלושלא תה לאמ  להשל שלי רהבמק .2
 

שבו    דעמומהלא  שתלם והלהיו אמורים  טוח  בי ה  ימדבו  היום שמנבחן  יטוח  דמי הב  םור בתשלויג הפ
   ם.ולשתה לשירהד  נשלחה

 .בהסדר תשלומים ההיתרת  מהחוב מיד וא 25%ם ים לשלמבוטח לעתה  רשנד חובהוי יסכל

ב תכלומר,  )למעגמלל  ביעהכל  מבאט  ה  לדוגדווח י וכלוסיות  הכנסות עב  ם קשי  יםנכ,  מהת,    לי 
אופן  גמלה ב  ללשוח שי ביטו מגור בתשלום דם פייים קא  וקדכדי לב  גבייהקורת  ערכת בינ וכות(,  נמ

   .קיחל ן פובא  וא מלא

  בעח וקמבוטאת טענת ה  (2416-06-11)בל  אג'  'גבעניין יצחק חת הדין האזורי  קיבל בי  9.7.2012  יוםב
פ  ףאש כעשלי  על  נרשם  כחועצד  בו א  היבנס ב  ק,מאי  שבהן  חו ימות  הלאדות  לו  הודי  ימוהביטוח  ע 
רה  מו  ןדי בית ה  םלו א,  םשו נרכאיל  מאיעצ  ובד כען  חיבהוא י   –גע בעבודה  ם נפ טרב  דמעהמ  כתב עלב

הלאויטלב חלבחו   מיוח  את  בן  הגמלאות  בפהתחשישוב  בב  הביטו   תשלוםיגור  לפ דמי  הכח    יםלל י 
   אם.התב לגמלה תאוהזכולשלול את  366בסעיף 

י  כ  עב קו  ת תביעתו של יוסף לויא  (57149-05-15)ב"ל    דהוב על  האזורי  ה בית הדיןחד   26.3.2018  ביום
שביצע ולא מהיום    שלומיםתר ההסדכת  עריום  מי  רק  ו שולם לה( תנ)זק  ותיק   זרחאת לקצבת  הזכאו

    .שהל פרילגי הגיע שבו

  עדה למנועשנוגמלה, ה  תכלית שלילת בררצי בדאה  דיןית הן של בסואליככת מהל לע סמך ין נבית הד 
,  חיטוב ילם דמי  לא ש   ר:מואל  , וקופה ארוכה את חובותית   שךבמ  ייםם אשר לא קאד..."  שבו:  צבמ
ר  ועשי לו גמלה בולם  י תשרך זכאותו ויצפה כ סר לצוחל ה ת כ ם אשלי, ימלהלג  הע המזכ אירו הא  ובוב

 . "הזכ מה מועדל מהמלא הח 

( ופסק כי  43967-01-16יאן סוידאן )עב"ל  של ויוי את ערעורה  רצ האת הדין  דחה בי  24.9.2019ביום  
ת סעיף  ואוח לפי הורנ מה  להל בע בשל חוב דמי ביטוח ש   יריםא שלתשלום גמלת  הלה זכאות בדין נשל

ה  366 ה לחוק  המנוחיו  השות  חברלחוב  היה  בפועל    . לאומיביטוח  אך  בבעלות  ש,  הוכח  כיוון  לא 
 יטוח.שילם את דמי הב  וח ולא, שלא דיועצמאינוח היה מה , שהתקיימו יחסי עבודה

 

 י צדק מטעמקה נעה

בי  ורגי פ  בשל לה  גמ  לילתבעת ש   להגיש אפשר  אי,  צמד עבוכע   ם רישואי    ו בשלאח  טובתשלום דמי 
 .  הענקההקשי  למב  ותסנרך מבחן הכ וע הביטוח הלאומי   יםתעל י צדק. טעממ הענקהל  עהתבי

כטענ פיה  בי  וםבתשלר  גוי  כחוק,  אי    או  טוחדמי  בשלרישום  רואמח  או  עיההט  נגרמו  של  ה  דל 
רצי  אן הת הדייב ה בנדחת  -ענקה  הה  בקשמ  שלן מטעמו  עורך די  אומס  עץ  יו  , מנהל חשבונות,ןובשח
 חו. על שלו  בעות ה יות שלראחה חלי כקבע , ונעבודהל

הארציהד  תבי  דחה  20.5.2015ביום   ערעורה  ין  לופוע ד  עו"ל  ש  את  (  1632-10-13  ב"ל)עגרין  -ירה 
לידה  לקבלת   עימאעצכדמי  בתשקב  ת  גם  ידמ  לוםפיגור  ודחה  להענקה    הלש  קשההב  את  ביטוח, 

   ק.מטעמי צד

הדי יב הת  ביןי בל    שרק  קיים  כיק  פסי  ארצ ן  לביט הבי  דמם  תשלו  נותק  הזכויבק  ין וח  ות  לת 
ר  שו הקתואת מסטו ניתן לשלום,  ת  ים חובתמבוטחת לקי המם שנבצר  קומ בעל פיו. רק    תיואל ציהסו

 ה. דרך מתן הענק תוויהזכ  מבוטחת אתולהעניק ל

  2009  בשנת  תיעו שמ מ  ופןבא  שגדלו  יהותרה לדווח על הכנסחבת  ערערהמכי  קובע  דין הארצי  ת היב
  ל ע  מתקדם,ן  ויירשהיא בה  ה עדיוב  וםתשלי הין לשובר תמהל   שבחרהא  הי ו  ,2010מאי  רק בחודש    –

בישקיבלה    אף כ  רההובשבו    7.12.2009  וםמכתב  דמאינה מבוטח  י לה  לענף  בחירותיה  "  .דהלי   ית 
 י הביטוח במועד". מ דת א לםלשה מ ות להיחשב כמניעול יכ  לא שלה
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 והורות ה ת לידופשת חקופבת  ק העס רתחזוקה ושימו

יבים  חיית  צמאע ו הי אאמצ, אך כאשר העוק עם התינ   תיבבות  א לשהיה ה  הליד  מיד  יתכלת  ככלל,
פעו בל חופי כרחהת  לוצע  בזמן  תחזול  הלידה  ת שות  ושימורצורך  עליהע  קה  לפנו סק,  למהם  ד  סו ת 

 ש. מראאישור ולבקש לביטוח הלאומי  
 

ד  העוב  אתק  סיהע ל  קמעסי  ים עלוסראש  דהעבוי הדינ  ליהםע  יםחל ן  ולכ  שכיריםהם    שליטההי  בעל
 . םצמאין עכדי  דהלידמי ה םשלון תניילעינן  חיות דרכהשיש פעולות   כל דה, אך כיל ה פשתמן חו זב
 
מ  תזכאימבוטחת  תקופה שבה  בלפסיקה,  י בהתאם  כ  ן ילצי   בושח היריון  יטוח  ב הלגמלה לשמירת 

ד  תעבו  אי שהככל  ק( ועסירה על המש  א לצורךיה  הד העבואם    ד )גם היא אינה רשאית לעבו  הלאומי
 ל. מלה תישלגה  - אתפה הזוקבת

 
שאלות   ועצמאי  של  בותרלאור  שישלת  בעלו ות  פעולות  עש ל  תויבחי טה  בזמן    בעסק  רחיותכהות 

   :2.12.2019ביום  הביטוח הלאומירה מהבה הל , התקבל העסקשמור ערה לבמט ה הלידחופשת 
 
דמי" הויע בש  כספיפיצוי  ן  תמ היא    ידההל   תכלית  בתקולההרגיסה  הכנר  אוה  בה פה  ,  ב  הא  אם 
אצל    ך רקיים צו  םיתילע   את,ז  עם  .דילביפול  ת לשם הטיבת בשהולם וק את עבודת סירשים להפדנ

 . קושימור העס  לשם תחזוקה תיולות הכרחלבצע פעו  ,זוה ך תקופ ם במהלעצמאי
  

 ים.ש בקהמושות  לל המבקכ י לגב ד אחילל ים אישור גורף ולא קיים כמעניק אנו לא 
 

  ת ו והור  לידה  ופתקתלך  במה  עסק הכרחיות ב  ות בצע פעוללד ועבובים לי י החאי  או עצמת  צמאיעל ע
  פניה העסק. ב   לקיום  רחיתבודה ההכעהמה    ולצייןמסודר  אופן  להם בש  פנות לסניףל  ה(,דלית  חופש)

 . ילהגהר רתםאו הימים הנדרשים לכך ביחס למש לפרט את היקף השעות יש 
 . "הלבקש  וריש א וב ניתןר ל פיי ועטנ פרפן באומקרה נבחן כל 

 
במ עסה  קותחזו  רמולשי   ועד לבקשה נ(  2020אפריל  מחודש    לחה)   381  פסטו תקופת  ק  שת  פוחהלך 
לע  דהלי עהט  את   לקבלרה  אמוית  מאצעכל    צמאית.והורות  יחד  הלידהההודעה    ם ופס  דמי    . על 

 אתר הביטוח הלאומי. הטופס נמצא ב
 

  ותלוע הפ  ה ואתדהליפני  ל לגי ר  דה בוך יום עהלם במעיסוקיה/לותהמטקשת לפרט את  בתמ  לדתהיו
ש לבצע  כמה זמן נדר  -  יפהל חבדת מ עויש    , אםשללמ  לידה.ה  תחופש  בזמן  העסקמור  יש לההכרחיות  

 כרחיות. עולות ההפהאת 
 
מומלץ    כןול(  ידה)משכב ל  בתינוקטפל  ולדת אמורה להיה  שאחרי הלידהראשונים    תהשבועו  6שך  מב

 ידה. לת החופששך  המל סקהע ור לשימ ת יוחר כות ההול הפע את לדחות 
 

 דמי ביטוח בות ביי החות נוספסות הכניש  חוטבמל  רשאכ וש משכורת תל תרבהע

יות, שהם גם  ות פסיבסנאו כבעלי הכ אים  ם כעצמבעד עצמ  חוביט  ום דמים בתשל חייבישם  חיטומב
,  תאז  .סניף(ם בירי א שכ ייה מלבתחום גל)  לביטוח הלאומי  תת, יעבירו תלושי משכורם בו זמניריכיש

 . דכןוע מ הי הי  מיוביטוח הלא ב השחמבים קי ע המיד י שהכד

מלא  עור ה טוח בשיביי ן דמהראשושלם בשלב  מבוטח מה, מתואו מאינן או כדמעו ו נאי דע המי כאשר
בשימקום  ב משר  וע גם  או  דמי  המופחת,  שהיביטוח  לם  בעוד  מופחת  רק  לשר  מוא  הבשיעור  לם 

 המלא. בשיעור 

לשנת  תשל  ףד הלאומי  -  תדמולמק  דרישה  במקום  2021ומים  מחייב  יא   הביטוח  עצנו    מאי עובד 
מ כאש  ותמקדמ  תשלוםב מעלר  המירבית  שכורתו  שנת  .ההכנסה  הלא הביטו   2021  בתחילת    ומיח 

  עדכנייםשכר    תלושי  3ף  לצרו  ,שינוי  אם חל  לעדכן ם  מהמבקש    שבו הוא   ים אלה מכתבלמבוטח  שלח
 יר.  ה כעובד שכ העבוד   הפסקת  או לעדכן על
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 י מס ורכצל  יוכיבנאומי הל  טוחביה ידמ  רתהת

תלצור חולשך  ביטוח  דמי  שא חיועת  הוד   לקבל  טחבוהמ  ייבם  יותב  דמי    שה    חיטובלשלם. 
ללשוהמ נהודעת    לא מים  לתשלום  חשבחיוב,  ואיבים  בתשלומתר  כלולים  בניכו   םיינם  י  המותרים 
 נסה. הכ  ורכי מסלצ

הביטוח  52%רק   וש י  ומאל ה   מדמי  בפו לו ששחוייבו  ד  י כצורל  יוכ יבנם  ריתמו  לעמו  ביטממס.  וח  י 
 וי. כ ימותרים בנם ינא  בריאותה

ראי,  טיס אשבכר  קבע  הוראת ות, ב חאמ)בה  סוג   לומים מכלתש   סדרה  ותבאמצע   וחיט הבי  דמם  ולשת
ום  עד ת   שולמו ש  ם יהתשלומק בשל  כי מס רור לצ מותר בניכוי    ה(מל יזוז מגבנק או בק קבע ב  תראבהו

שנש תשלום  המס.  במומ  ראישא   סירטכב  תדדבו  הקבעסלם  ושת  בלתר  במועניכוואו  ע  צו ביד  י 
 . בקרדיט(או מים לותשל קל וח  אם ףאהעסקה )

תנכלמס    רכיולצהשנתי    שורבאי סוולששם  שלומילים  עד  המסמו  שנת  הששב  ף  בגי נה  ן  וטפת 
 הבאים:החיובים 

לתקיח .1 מועד  יבית  רואקט רטה  ופוב  עתידעם  לת חיוב  יום    םשלוי  בשנתאו בפבר  14עד    מס ה  ר 
 ה. באה

 .ההבא   סמהת שנבאר ברובפ 14 עד הואם ומהעתידי לתשל   בויח המועד ש שומה שיהפר .2
 . האנת המס הבש בבינואר  15ה הוא  ומ שלד תמועש תפוט השה של השנ דצמבר דשחומת דקמ .3
 שראי.יס אבבנק או בכרט עוראת קבהולמת במשהשוטפת ה  צמבר בשנהחודש דמקדמת  .4
 . האב ה הבשנ סראבמ 3 דא עהון נ יבג י העתיד בודמות שמועד החי קמת דלהג .5
 

ביי תקלות  התשליט קלתכנו  המס  שנשל  ן  רו חאה   םביו  למים שו מ  שרא  ים ומת  נקת  ם  יט לוהם 
  עד)או    קבת ה העואר בשנבפברו  14  עד ם הוא  ו ל המועד לתש  ס הבאה. אםשל שנת המ   נתיהש   רישובא

מקדמות(ניילע  סראבמ  3 יש    , ן  הלאומייטלב   לשלוחאזי  צילום  וח  כלההקב  את  את  ן  תקל  יד, 
 ר.  שואיה

של  היום   כל    2021שנת  האחרון  להסדיר את  מומלץ  ולכן  יום שישי  בעיסוקיםהוא  את    ,השינויים 
 . 30.12.2021  יום חמישי  התשלומים עדוכל   הגדלת המקדמות

 חטויב הדמי  בחישובלאומי ה וח חתת דמי הביטפה

מקדמות.  לב חישוב הת כבר בשלע מהשומה מופי  יכו נם ב יותר שמ  הלאומי טוח  י הבידמי  וכ ני  ת הפחת
י  העתידישוב  חהאפשר ל וב ככל  ופן קריטוח באהב י  דמ  לחישוב  ת הבסיסך מגמה לחשב אמתות  זא

חישוב  בשלב    רכב   ה" מההפחתהנהנ"  וטחמבה  ך זודרב  .םיסהמ  תושמרה  לת השומ שיבוצע בעת קב
 .  ותקדממה

יה  ההכנסה שלפ ה יותר מה וס הכנסה גבמ  ומתש ר בבל דש  ו ר בסופיווצייבת שתח ה  ה סנכ הככל שה
  ה דמיההכנס מוינוכו  בת זו,  סה חייאם להכנהתב  דלוטוח יוגדמי הבימי הביטוח,  מות דקדנקבעו מ

לאומי המ יחולו  בהת  .ועלבפ  ו שולמם  טרש  ף את,  י טראותיחושבים  ביטוח  על  רהדבאמה  קיטון  ים 
   יבת.י החה  כנסהב

הכחישובעת   על  הביטוח  דמי  מעבוב  שאינן    אתשון  ארהבשלב    שבמח  הלאומיהביטוח  דה,  נסות 
בהבסיס   החייבת  הביהכנסה  הבאשבו  ,טוחדמי  ) ית  פחמ   לב  הפטור  הסכום  מהמשכר    25%את 

 הממוצע(. 

 ת מוודק םינור שבעב ביטוח י דמ  חישוב

 לת השומה ממס הכנסה. ה לאחר קבשומ רשיהפ על אמור לשלוח הודעות ומיהלא  חהביטו 

רת  וכהמשם  כוס ם  לבדוק אדאי  מאי, כעצ  דב של עוגם  ובד שכיר ועטח הוא של  המבו  מד שלהמעאם  
  דמי של    המלאפחת או  ומ הר  יעובש   החישוב  לע   עי שפזה מ)סכום    הביטוח הלאומי  ימ וישברכן  עודמ
  .ח(ביטו ה

תב  ח מכמבוטרוט ובדרך כלל נשלח לא פיחד ללום אבסכ  בביטוח הלאומיבלות  קתמכים  ות נסנהכ
ח  לולש  מלץומו  יו רצ  .גוהז ת  / הוא בן  נכה ר הכאש  ותנס ת ההכקליטיש לבדוק  ירוט.  המבקש את הפ

   מכתאות.אס עם  םסבריוהה טפירוה תא
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 טוח י בידמ ישרות הפבקלאות בעמג ןועדכ

למעט במקרה    , הביטוח הלאומימלאות שהתקבלו מן  גה  ן גם אתכלעד  רומ ה אומ השי  שפרה  כוןדע
 . דהבעבו הפגיעבבשל "גמלה חוסמת" ה ומשהשומה חס 

פגד  ת:ואבגמל )אימהיעה,  מי  מ מולתגו   (2016  ל ירפמא ות  הלאומ  ,םיא וילי  ב  חישו  ורךע   יהביטוח 
 ת. לאוגמ יפרש וה ביטוח י דמיהפרשולב של מש

קובכנס: ההטלהאבבדמי   בשומה  מד עת את  ה  מובטהאבטלה  ימהקיזוז  י  ות מדמ וזזו הכנס ל שק . 
וההכ ה או  כעצמאי  ה  נסאבטלה  אפס  תהיה  אמהפסדבשומה  לק,  דמי  ר זבחבל  ור  את    לה בטאהה 

 . זווזשק

 יין דמי ביטוח ייבת לענמח הכנסהמס  שומת -  ירזוהא ןידה יתין בבדק ספ

כי  וקבע    ( 34728-06-12חמו )  איר בןעתו של מ תבי את  דה  ולעב י  אזורבית הדין ה דחה    9.12.2012יום  ב
ם  שלון תיני ייבת לעח   סהכנמהווה ה  2011רה משנת  שם פהסכת  גרסבמ  2004  נתנסה לשמת מס הכוש

 ח. טויבי דמ

הלאומי '  נ  ם עלמו  קיצאידין    סקפב   העב קנ  כה ההל ד 24.1.2010,  82/09  )עב"ל   הביטוח  ובפסק  ין  ( 
ח,  טום דמי בי יין תשלונ..לע : ".(24.6.2010  397/09ב"ל  )ע  ח הלאומי הביטו'  ם נריאח  15-וון מתן  גילא

חו ר ברוקה  זי ת  מקיי בין  וב ומביטוח הלא ה  קה  פקודי  ובס הכנסמ  תין    מס   גוויס  דבר,של  ו  ר קעיה 
 לום דמי ביטוח לאומי". שלגבי ת א המחייבת גםהיימת וסמה  כנסה  יבגלהכנסה  

סופית שומ מת  קיי  כאשר הלאומי  –סים  המ  ותמרש  ה  שיקו  לביטוח  גובקבדעת  ל  אין    הב יעת 
ת  דעל  קושיהפעיל  לל  היה יכו לא    הביטוח הלאומיב, שגת אאמרכ  בעקהדין    יתייבת". בהכנסה הח ה"

 חייבת".  וים "הכנסההומ אינםש םבירכיה רועי ח מה ש י הוכ  אל חט המבוכי 

 ח טויב ידמ לוםתש  רבבדת  ודיוחהוראות מו ם ורבימעם וקיעיס

מי  דב  ובכללי החיקובע את    345וסעיף    רשכי  בדעול  וח שמי ביטהחיוב בדקובע את כללי    344יף  עס
וטח  במ  לש  טוחי בי מ בד  בויחה   פןמאי. אובד עצוע   וואינד  ובשל מי שאינו עיטוח של עובד עצמאי וב
 . תקנו לפיווהשקנות ובת 371בע בסעיף קנמעורבים   יםעיסוק לעב
 
 :2004ודש פברואר  מחו תנותכבמ  א()371סעיף  לש אישרה

 

כ  ן הוע,  קבל   אירשר  השא(.  )371" והן  בדרך  הורא לסוגלל  דמי  ווחד ימ   ותים,  תשלום  בדבר  ת 
ת ו ארועט המל  ,זהרק  ות פאהור  אף  לעה  כוחן יפלן, והל  םנוייהמ ם  וח של המבוטחיביט
ה נס הכה  על  הל והעם  וכמס  מי ביטוחד  לםלש   ותקנ בת  יבושלא יחו   דבב, ובל345ף  סעי

   טוח..."שתלמים דמי בייה משלפ תבימרה
 

דות בדבר  השר לקבוע הוראות מיוחי  שאר  "ו, בפרק ט  אף האמורעל  , ש371  ףיסע ל  ש  השרינה בהכוו 
נסיה  הקשור לפ  כל ב  למעט  ,תובתקנ  עובקנים שנאתבם  ולתשו   רות מתן פטלרבו ,  וחט ידמי ב  םותשל

 .  (לחוק ב345  עיףבס ר דסמו גינןב  חומי הביטד וין ניכ)שאופ מתמוקד
 

הל הביטוח  )הו תקנות  מי אומי  בי   םו תשל  ברבדת  וחדוראות  הדמי    גם:  לן )לה  1971-"א תשלטוח(, 
הוראות מיוחדו או "הוראו"תקנות  ,  םיח טול מבש  םיחדוי מ  יםג עבור סוב  קובעות  ("תוחדוימ   תת" 

י  דמר  שיעו  ם, מהלשולוח  ו דל  חלה האחריות   על מי ,  יטוחים בדמי ביב חי, האם הם  תתקנוב  ו טרפוש
ם  וקישל העיס   ביטוח   בדמי החיוב    רדאת סם ו ושלבת  ם המבוטחיחייבים    ל אילו הכנסות ח, ע טו ביה

 פה. תקו כלב  םוסימ מקוה  לות המינימוםים. כפוף, כמובן, למגבנהשו

, שיש  צמאיבד עעו ו  או/ר  שכיובד  שהוא ע   טחמבו   יכ  נקבע   1.1.2008יום  הוסף בק ש)ב( לחו371בסעיף  
נסה  כהשכיר ואינה  בד  עוה כינה הכנסאשר אודה,  לפק   2עיף  ם בסטיורמפות ה מהמקור   גם הכנסהלו  

 . ה זונסכה ל חל עה רוע בשי רתחאה ותנסהכ  עדביטוח ב לם דמי יש ,רת(חא העצמאי )הכנס  כעובד

משנת   הב   ,2008החל  ה חוק  מושג  אומי  ליטוח  אחרסנהכ"  -  שחדמגדיר    סההכנ:  כך  -ת"  ה 
המפורטים  המקומ מעבודתהכנסה  ינ א   אשר  לפקודה,  2בסעיף  רות  המבוטח  וה  ש  של    כיר כעובד 
מעבנ איו הכנסה  כ"עובדדוה  )הכו  תו  פסיביו וסלהכנ  הנו עצמאי"  כשבמסת    אלה  ותסנהכת  רגת, 

 (. עצמאי" בד"עו תדרכלולות בהג י אינן הלאומ  ביטוחחוק ה לענייןאי, שמ ל עצש תוסהכנ םג תו לכלו
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עו  דעוב  גםא  ושהח  וטבמ וגם  עצמאישכיר  זמנ  בד  עובדוטח שהבומ  -  יתבו  גם  וגםש  א  עובד    כיר 
זבמאי  עצ מהכ  ידמ   שלםממנית  ו  מהמקורוביטוח  ו 1)2בסעיף  ם  טיפורמ ה  תנסתו    ,דהוקפ ל  (8)2-( 
  א בא תולש  בדפקודה, ובל( ל2)2בסעיף  רטים  המפו  קורותסתו מהממהכנ  חו טיהב מי  ד   וכורי שנ אח

ש  בין שכרוהעולה על ההפרש    הס הכנה  ז  ןיי ן לענבחשבו הכנסה  לבין המס  ה שנת  ותר באכיכעובד 
 ה. נהש  התבית באוהמר

ספק הסר  הב  ,למען  דמי  מבמיטוח  את  שכירעוא  ו שה  ח טושלם  "עו/ו  בד  ע  "אימצע  דבאו    ל גם 
 סותיו.  ך הכנמחצית סרת פחותה מההכנסה האחם  א גם, "תר אחו הסת הכנ"

זר  חופי    על)  ביטוח  ום דמישל ע במשק פטורה מתצומהמ  כרהשמ  25%של  סכום    דע  אחרת  הנסהכ
  כר השן  מ   25%על  העולה    על ההכנסה  אקל הראשון אלהש  ןנה מתשלום אי ה  י, חובתטוח הלאומהבי

 שק(.  מממוצע בה

ביטשלום  ת ב  תבוי חין  אינות אשר  יב יספ  תוסנהכ עלדמי  ס  וח  ל 350עיף  פי  חוק  )א( 
 מי ביטוח הלאוה

דמי    םבתשלות  יבויח  אשר אינןנסות  הכ  של  מפורטת רשימה  ימ לאוה  וח טביחוק ה)א( ל350עיף  סב
ב  בחיוותי  מה  ויינחל ש  דחלהלן, ובמיו  אלה כמפורט  קיקה בהכנסותי חישינו חלו    2008בשנת    וח.ביט
 ם. ידנדיויו דמ  תוסנהכ

 י ניכיון ודמית ביר, דנדוידיו
הל  לחוק   (6)א()350סעיף  פי  על   שלהו סנההכ  ,ימאוהביטוח  אית  ביטוח  שתבות  יבחי   נןלן  דמי  לום 

 :  2008חל משנת ה

חברה  כנסה בלמעט הה ) דוב לפק 125עיף  בס  למוגב יעור מס  ן שחל עליהידנדים ש מדיוו  ות הכנס .1
בית  חבב  ית,תחפשמ פהית  ןבי   .(הפושק  ובחברהרת  ביטמד  םלומתשה  טורר,  הכנסי  ה  וח 

 ה(.ט ילבעל ש תבומחברה )לר מניותבל בעל  ד שמקווידנמדי

על דוית  יבר  ת סוהכנ .2 שחל  ניכיון  שיעומי  מוגיהן  מס  וג)125ים  יפבסע  בלר  ודה.  לפק  ג)ג(125-ב( 
   בדמי ביטוח. שולי חייבת  בת בשיעור מסחוימ ית הריב

 סממ רותות פטווהכנס תרוכיי שמד
הלאומ והביט  ק וחל   (7)א()350סעיף    יפ  לע שלהלה  י,ח  אינןהכנסות  בתשלום  חייבו  ן    טוח,יב  דמית 
 : 2008ת ל משנ חה

 : מוגבל ס בשיעורעליהן מ  מדמי שכירות שחל  תוכנסה .1

  -ל  "ו ח(. מ10%יעור  במס בש   ות ב יהחי  ים בלבד,גור ממות  דה )הכנסלפקו  122יף  לפי סע  -ץ  באר
פחת  וניכוי בשל    תחבניכוי פ  סותכנה  :ף עיהסת  סגר שבמה  דיר  רכש  ל )כ  דהוא לפק 122סעיף  י  לפ
 (. 15%ר  במס בשיעוייבות הח

ר לרבות שכין,  דכל  י  פ פטורה ממס לה  עצמאי""עובד  או ככיר  בד שכעו  סהכננה ה נסה שאיכה .8
ב)א(  345יף  עבס  קדמת כהגדרתהמפנסיה מו  הורים, למעט הכנסמגשכרה ל ר ממס מהרה פטודי

 . שבסעיףאים בתנ עתידב בע יק  רצואה רשש סותכנמעט הלו  ,יומלאהוח ק הביטלחו

 אל שריב םגורימל ה  דירניין שכר בע הרחבות

ה ויט בה  רוזבח )כללי  לאח  ה26.10.2004מיום    219/04ומי  ה(  לחובהבהרה  וצגה  דעת  תאם  ות 
  נןאי  –ע  "ות הלהכנסמה כובשת  )שרשומו  ראלגורים בישמלנסות משכר דירה  כה  על פיהפטית, שמש

  ל אשרת למגורים ביירומדמי שכ  הכנסותום.  ת סכא הגבלללוח  ביט  ימד מת  רווט פ  ית(,שיא  הע ייגמ
הגב לל  תורפטו משפטלא  םתאהב  לה,א  דעת  חוות  משותה  גם  לפיואי  2008נת  ית,    חוזר   לך 
 . 2008אי ממ 1368וח/ ביט

למד  שכר  בילג בחו"ירה  מ  -  לגורים  ביטהפטור  נדמי  אםרן  יתוח  המסשיע  ק    ,לב גומל  בישרא  ור 
   ומי.וח הלא טיהב וק ח ל (א)350 ףיבסע  ורטפכמ

הבה נוספ להלן  לחוזות  רות  שכיטובב  לוע בפ  הטיפולל  וע  219/04ר  הקשורות  בנושא  הלאומי  ר  ח 
 אל: מגורים בישרהדירה ל 
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ב  ו מוגבל בשלבישראל אינ   םת דירה למגורישכרהמ  נסותל הכר עחוזלפי ה  מי ביטוחדמר  טוהפ .1
ירת  ר בדמדובובלבד ש  ה(,סנכ ה  סמ  ותאור מהונה  ש  ןפו אב)ת  ירוכדמי השכנסה מה ההבגוב  זה
מדובר  .  קצר(  ורים לטווח למג  רהכהשב  ר באין מדו)  ם וריג מ  רתהמושכרת למט  ראל ורים בישמג

 (.ד )הל"עממשלח יו נן מעסק א , ואימעבודהנסות שאינן בהכ

הלאומיול  פ הטי .2 עוד  בביטוח  שינוי    כל    רה יד  תרכמהש  הכנסה  מהשומהחית  להפ   יכד   -אין 
  ס מלגיש  השח  העתק הדו ת  א  פקיד הגבייהביר לטח מעהמבו  שולי,  סמ ר  עוי שב  בהויח ש  יםורמגל

שכר    כמיאת הסוהמס    רה, את שומתמשכר הדי  על חישוב ההכנסה   דמעיהפח  נסה   םענסה  הכ
 דירה.  ה

רת  השכרת די  :מאותג דו.  ם דמי ביטוחמתשלו  האינה פטורלצורך עסק  ם  ירת מגות דירכרהש .3
 .  רצק וחו טל או ,יםדיל ןגל ו א ,דרשמל ים מגור

ת דיוני  ועקבק במעס  תוסו להכנוח והפכ ביט  ורות מדמיט כר דירה למגורים שהיו פשנסות מהכ .4
נמסר לנציגי    בביטוח הלאומי  יבהישב  -  עליוןשפט המבית הובירן בם  לשבעקבות הלכת    שומות

כהמייצגים גםובק  ליוןת העיקס פ  י,  ג  וויס  את  בע יק  המוש היד  שפק   לכוכ  לביטוח הלאומי  עת 
הלאומי גם    מעסק,   לה האנסות  כהה להיתייח   הביטוח  כהנכס  מעסה  כפקסכנסה  ני  ח למבוף  , 

 אומי. טוח הללחוק הבי  1עצמאי שבסעיף  הגדרת עובד 

 שקדמובשנה השוטפת ובשנתיים  וגז בניבין  דהבואינן מעש כנסות חלוקת ה

  ח ו בביט  ייהבגוה ח  ו יטב ה  לנהמ   לש  תופסנו   תרו הבהו   2004  צמברד  שחוד מ  242/2004  רפסמ  רזחו
מפרה את  לאומי,  הטיטים  הכנסוקבחלופול  דרך  המעבוד  שאינןת  ת  הזוג,  פותמשוה  בני  לשני  ת 

  זוג נשואים,סק בבני  עור  וזהחמהם.    שם אחדעל    , אווגז  ני בניל שם שומים עשמקורן מנכסים הרש
   .םיש ורגם ובמניבאל

תב  מכפי    ל ע)  ו להקדמ ש  םיפת ובשנתיהשוט  נה בשחוזר ניתנת  סים על פי הקת הנכת לחלוורשהאפ
 . (ת שוטפת משנה אחת לשנתיים שקדמו לשנה הוא וראת הה בחיהרש, 17.8.2006ם ומי

מגיעהאמודע  המי )ת  קורוו ממא   חבוטמה  פנייה שלעות  צ מבא  לביטוח הלאומי  ר  ,  וגמהד לאחרים 
 . לה(גמה לביעת

תוח  לפמהם  ל אחד  על כר לעיל,  ואמה כדובמע   האינה שכנסההאת    קללחנים  מעוניי הזוג    בני  כאשר
 .הםידי שני  ה עלמוהרה חת הצולצרף  6101 פסדה בטו נן מעבואיסות שם הכנק של מבוטח עסועי

 ה.  שנ בכל ה וקחל ה  אופן  מחדש על להצהיר רך  צו אין

הלאומי   כאשר רשאי    ,םיפ סנום  מגורמי  מידעקבל  מ  הביטוח  ם  ליהכלפי    לעע  מידב  לנהוגהוא 
 . ה(לגמליעה תבב הי יורת גביקב  עתב ,הגמו דל) זרבחוש

לגמלאות לזכאות  לב  לשים  בין  מומלץ  ההכנסות  לחלוקת  הזוג  בהקשר  הכנסות  בני  מבחן  כמו   ,
 . נכה כללים אצל  תוספת תלוייב קצבת אזרח ותיק אוב

ים  ועיד)לרבות    וגדה בין בני זמעבוינן  שא  סותהכנ  וקתלחלר  אשבי  ח הלאומהביטו  תקציר הנחיות
 ר(ציבוב

ה נסות כהחלוקת 
 ה עבודמנן שאי

 1.1.1974רי יום אח ןינישוא 1.1.1974 לפני יוםין נישוא

ל  מים עם רשוסינכה
 הזוג  בני שני םש

טפת  בשנה השו נסות  כהה   וקתלח
שלי נתשבו על  בצ תת  -  פניהים  ע 

א בקשת  מבפי    או הזוג    ינחד 
 וסף. שור נ ישת אבקא לל הם,ניש

ההכנ החלוקת  בשנה  פת  שוטסות 
שנתייובש ת  המצא  עםתתבצע    -לפניה  ם 

   .ל שם שני בני הזוגרשום ע כס שהנר שואי

  על   יםשומ הנכסים ר
 הזוג   מבני חדא שם

בשנ וסהכנהת  קולח הת    ת פטוש ה 
עם  צ תתב  -ניה  שלפתיים  ובשנ ה  הצהרע 
הזוב  בכת בני  שני  על  של  שיוכג  ף  תוונת 

 ם.  כסיבנ

ומצוי    וזרצורף כנספח לחהרה מצהח ה סונ
הבאת   ט נטרנבאימי  לאוהוח  ביטר 

 . (631ל/)ב
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 מילואים  אות מתגמוליוח לאומי ובריביטדמי  ניכוי

 
המעסיק   באמצעות  המילואים  תגמולי  את  תובע  שכיר  את  עובד  הביטוומשלם  הלאומי דמי    ח 

 אות במשכורת. והברי
 

עצמאי במקביל, מנוכים מהתגמול דמי ביטוח    ו בתביעה אישית, ואינעובד שכיר שתובע את התגמול  
 (. 2020ר דש נובמבמחולמעסיק  איגרתמתוך  ה )סות ומס הכנבריא

 
מילואיםמ הכנסה  תגמול  מס  רק  מנוכה  עצמאי  הב  ,של  דמי  בחישוב  מתחשבן  העצמאי  יטוח  כי 

 השומה. ל במסגרת הכול
 

ומגיש תביעה איש כיר שהעובד ש גם עצמאי במקביל  קבל את התגמול  י  -אים  ולית לתגמולי מי וא 
 נסה. כעצמאי ומנוכה ממנו רק מס הכ

 ח מי ביטודיין  לענ  ות שונותהכנסמאי  מצ עשל   סדפה זקיזו

בבק  3.4.2011  םוי ב  -משכורת  מז  וזקי היב ע  לא  דהלעבו  יורהאזן  דית  כי  לקבנ,  דמי    ליתן  החזר 
ל  עצמאית )ב"כ  ת חמבוטדי הת הפסמשכורמהו  נוכ סה  כנמס הלצורך    ר, כאששכורתמנוכו מביטוח ש

34797-10-10 .) 

פסיביומהכנ  קיזוז בית    15.8.2016ום  יב  -ת  סות  ההדי דחה  אלעב  אזורי ן    ח טבומ  עתתבי  ת ודה 
ח ל  שיקבש הצורך  שכנ מהז  זקל   וח יט ב  מי בד  ת יביחה   הסנ הכישוב  מיא סותיו  הה  הדעבו נן  פסד  את 
 ה(.  זז בשומלא קו ראה שכנו )סק עמנבע ש

פקודת  ח לבין  טובימי  לתשלום דוגעות  הדוקה בין ההוראות הנ  היצר זיקחוקק  ן, המ די ה  בית עת  לד
-51979-01  לב"כנסה ) ל מס הש  תמושוהמ  וחיטב   בדמי  בותחהגוזר את    הלאומי   טוחהבי ו  הכנסמס ה

16.) 

את  (  41795-01-20עב"ל  )דה  בולע  רציהא  ת הדיןבידחה    2.5.2021ום  יב  -מילואים    מוליגתמ  קיזוז
לו באותה השנה  סד העסקי ם מההפמילואיתגמולי    תתחלהפ  פלוני אלמוני   של  ערעורו  בית  .  שהיה 

במקרה המיוחד הזה  .  יטוחבי  מ דלום  יבת בתשסה חים הכנהים  מילוא   תגמוליכי  ע  קברצי  אה  יןהד
נתוני  תשלום התגמול   על  של  מבוסס  בשנת    המערערהכנסה  כעצמאי  ה   עלולא    2012כשכיר  הפסד 

 וח. ט ייב בתשלום דמי הבושלפיו ח  ,בזמן השירות
 

בית   למסקנת  הערעורהדין  מהווה  מילואי  תגמול":  דחיית  הכנ  ין הענ בות  סיבנם  שמקור    ונהסה 
לפי   צמאי עו המערער  ה1) 2סעיף    מהכנסות  לפקודה  שבדי (  המערער    ןרי  בידי  אין  כי    זז לקנקבע 

בהע   הפסדי  לי המילואים את ו מתגמומהכנסת שנסקו  מבלי  זאת,  ברנס.  למלוא  תאם להלכת  דרש 
 טוח".מי הבי דם לוייבת בתש סקיים לצורך קביעת ההכנסה הח סדים ערוכות בקיזוז הפכההשאלות  
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 ה פריש י גיל פנ ל –ה בודר עובדן כושוקצבת א וקדמתנסיה מפ
ה  להכלכ   ת יומדינ בחוק  חקיקה(,)תיקונ  2004  שנתלית  נוס2004-שס"דהת  י  לחוק    ב345ף  סעיף  , 

   י.לאומוח הטהבי

מ"פנס  מדמתקויה  ב"  לח 345  ףיסעוגדרת  כב  המצקוק  מכוח  לשתבה  א קי חמת    הדועב  םסכה  ו וק 
לג הבטרם    עובד  הישה  ימלו  א   דבלעו פריגיעו  לאיל  מעבושה,  שפרש  פר דחר  מוחיתו  או    לטתשה 

 קי. חל או  לאכושר עבודה מ דןובאו בשל א תלמת כאמור בשל נכותשמבה הקצ תרבוחלקית, ל

  י פנל   ותלגמלאה  פריש  תע)ב  תמוקד מהה  יסל משלמי הפנ כחלה חובה על    2004ואר  פבר   החל בחודש
בנכות  לח,  ו טיהב  תור בת חוברל(,  היש פר  גיל לאומידמי  ודמיטוח    הא הקצבת ממלוח בריאוביטו  י 

" יהלרבות "פנסוקדמת,  בפרישה מ  הסכם עבודה לגמלאיםו  א  קוק חי  מכוחיה( המשולמת  )או הפנס
 א או חלקי. לבדן כושר עבודה מושל אאו בבשל נכות  תלממשוה

מת" ה מוקד"פנסי  של  דרהגה בהכלולנה  שאיפוליסה  ית )פרט  הסוליבפ  רהוקה שמקצב/הנסיפב
בדמי    חייבת ה  ס כנההו,  חוי ביטמד של    רוקבמ   כוי ני  בת חון  יא  הלאומי(,  הביטוח ק  ב לחו345עיף  בס

 . ומילחוק הביטוח הלא  345ף , לפי סעיוטחהמבעל ידי אישי ן ופבאוח ביט

 הם:  םלתשלו  רייםהעיקים  ללהכ

  על   רישה,גיל פ  דומי עהלא וח  יט הב  ב לחוק345על פי סעיף    תקדמסיה מוים מפנמנוכח  טובי  ימד •
  ם דמישלולת  תבימרנסה הכהות ה ולגבב  ,בר(גל  70-ו ישה  אל  62  –  2021בשנת  )  ישהפרל  גי   קופי ח

 . עור מלאלפי שיעור מופחת ושיח,  טובי

מנספ • נחשבת  וקיה  דמי  ע לשני  מ  קימעסדמת  ניכוי  ל  ,הביטוחניין  אם  מ גם    סה כנה  סצורכי 
 יקרי.ה היא המעסיק הענסיהפ

ה  2019לשנים    126בטופס   • יש  בפואילך  קצבלב  (04)  קדמתומ  סיה פנ  ןי רדה  א ין    רשכון  ובדת 
 .(24) דהועב

 
עצמאי    עובד שכיר עובד  גם  בשמקאו  מל  בד  םלמש  -  ת וקדמפנסיה  ותיו  הכנס /ורתכשמב  יטוחמי 

עצמאי דמוהמ  סיהפנהמ  ו סותיכנהמ   ן.שוהרא  בשלב   כעובד  המשלם  מנכה  לפי   יקדמת    ביטוח 
  מועד.  באותו ם הנהוגיםיהכלל

כנסה  ה, היא נחשבת ליתפרט  הליסמפו   איה  דהועב  רשוכ  דןובצבת אמקו  א  היס נפמה  כנסהל שההככ
יטוח  מי הבי דשיעור  ילפ ו  יםכלל ה  אישי לפיופן  אהביטוח ב  את דמיד משלם  ה והעובבודמע  שאינה

   .מעבודה אינהסה שכנשל ה

קצבמשי  עצמא  מבוטח גם  ע  אובדן  תקבל  מפוליסבודכושר  ,  2019ביולי    בהרהו  -  יתפרט  הה 
כי  2017נת  משת  ביטיאקרטרו מקהה,  שבדן  או  תבצכנסה  אינה    יתפרט  ה ס ליו פבה  קורמהכושר 

  בת ייהח ה  רעד התק  ,בהתאם  ביטוח  יבדמ  תב ימחו, שדהבומע  הנהכנסה שאיאלא    לח ידהכנסה ממש
   ח.הביטו בדמי

כ"שאינו  טח  בולמש  לככ ערשום  כושסיפנמכנסה  הה  "צמאיעובד  אובדן  מקצבת  או  עה  בודה  ר 
  וםשלין תינ עול  תלאוגמ  ןיעני ל  הדוב שאינן מע  כנסותהן ה  שלו  נסותהכ, כל היתטפר   הפוליסב  הורקמ
   ביטוח.י המד

  שבקל  ןניתסימום,  לה על המקוע  וחיטבדמי ב  ות החייבותההכנסאם סך    -  והחזר  תיאום דמי ביטוח
דיתל  שוראי ביטו אום  שנקבעו()  אשמר  ח מי  החזבלאו    בתנאים  דקש  ביושנוח  ביט הי  מר    תרכו 
 מת.  פנסיה המוקדהמ

שכילעוכאשר   אחר  בד  )ממצ  תממוקדפנסיה  גם    תמשולמ ד  במקום  לפע  –ת(  "ופ ה"ל  פ יש  על  י  ול 
 . נטרנט שלובאתר האי  משרד הביטחוןסם ההוראות שפר

מפו המקלהלן  שיררטים  משלםבהם  פטסינפה  ם  מה  בלנור  דמי   דמתוקמה  הפנסיהמיטוח  כות 
 אומי(: הלוח יטהב  של םמיסורפסס על וב)מ
 . 2004-שס"דשה, התרייל פק ג ל פי חו" עישהפרל"גיל הו ם שהגיע גמלאי .1

 אלמן/ה וילדים(.  :וןכגי )של גמלא שאיריו לסיה פנ .2

 . ואילךאחריו חודש שלהמ  רקנוכים וח מ דמי ביט –לחודש ואילך   2-לגמלאות ב  מבוטח שפרש .3
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 ביטוח.  לום דמי מתש  כנסה פטורהכה סיהנפב פות דוע  ניםשק במענ  רואה הביטוח הלאומי .4

נסיה  סה מהפהכנשה   וןכיו   1.9.2007ל מיום  וח החביט  מיבד ת  יבינה מחוא  פנסיהוון  סה מהיהכנ .5
 ו אין היוון.  לאיאה כיבת במלו מחו קדמתמוה

ו  אה )אנשו  ה ישא  –י ביטוח  מ ד  םלותשמ   רהפטו  לאומי ה  ח הביטו  קו רתה בח דגהכ  ת" רת ביקע" .6
,  ירהת שכבדת כעואינה עובד  םומי, אטוח הלאחוק הביפי    רת בית" על"עקיא  ה  (ריבוצבה  דועי

וטח  במחוק )רק י"א לפי פטח למבווגה(  בן ז  )או  לה בעשית", ואמעצ"עובדת  ה  ינא ו  חל"ת ב   נהאי
  .(םריאיקים ושיחים ות ענף אזר ל

כאמבי  עקרת          מ ות  הפנסיה   רתוס ר  עליה  ימ הלאו  חטו ביה  באתר שנמצא    619ס  ופט   למשלם   .
את  לע הפשמדכן  את  אם  נסיה  לם  שעמהמשינתה  אי   להד  במעמוהיא  בית    רת"עקשל  ד  נה 

 . טוחבי דמי נהו ממ ינכי שנשואה", כד 

 . די שנהמ מהביטוח הלאומי  לקבל אישור  ציבור חייבתבידועה         

פטור  הוא  ,  (הביטוח הלאומית  לטהחפי  )ל  ישראל  תושב  וינא  תוקדממה  הפנסיל המקבר  אשכ .7
 . נהשמדי  ומיוח הלאט מהבי  אישורטור ניתן לפי פה .וחי ביטום דמתשלמ

דמי  מרה  פטו  ,בישראל  לאומי הביטוח ה  יים מן ול ת תקצב  ם או בלת קצבת שאירימקה הנלמא .8
 . מדי שנה הביטוח הלאומיור מאיש  לפיהביטוח 

נמב .9 של    ת מלאהיזמנ ת  ליכלת  וכנת  קצב  בישראל  ומיח הלאהביטומ  בלהמק  הכוטח  לתקופה 
לפחות כנכ  ת צבק  או  , שנה  יצי  לליתות  קבמלאה  או  מנכו   צבתה,    100%  בשיעור  ודהעב ת 

 . הביטוח הלאומיישור מ , לפי א ותצמיתל

רותים  שילה למדות, גלת ניי. גמהביטוח הלאומיהמבוטח מ  לוג הקצבה שמקבלס  ם לבלשי  שי
 מור.  ם בפטור האכימז נםאי ,גמהודל  ליו,וכי פה לנמלוג יםד חוימ

ת  לו עו ת  וספויו הננסותוח כיוון שהכביטמי  ום ד לתיאור  איש  יהלאומ  הביטוח מ  שקיבלמבוטח   . 10
 . וחביט ימ בד תיבה החיעל התקר 

האיג פי  ני,  2021ינואר  מרת  על  שיכויים  החזר  סטבשל  אח  7  ניתןטוס  נוי  מערכת  ושנים  דרך  רה 
 .(הלאומישפונה לביטוח  שב ישראל בביטוח הלאומיינו תואמי של ט)למע הי הפנס משלם של כרהש

 

 לפני גיל פרישה חו"למה סיפנ

פככלל הכ"חומ  סיהנ,  היא  בסעיףקושמנסה  ל  חיהן  כ לודה  ולפק  2  רה  בי  יבתיא  גיל    חטובדמי  עד 
הלאומי  תעמדי  לפ .  פרישה אועלש  סיקממעמחו"ל  מוקדמת    פנסיהל,  הביטוח  ן  אי   ,קחוי  פל  ע  בר 

   י.מו אטוח הללחוק הבי א()350ף יר בסע וטפ

 
 הדעבו רשוכ ובדןא  ומקצבה בשל סיהנפביטוח מ ימם דותשלוי ר ניכובדב מיאוח הלוהביט הוראות

מ  126ופס  בטם  ידווחודה מעב   ן כושר ובדת אצבוק  הפנסיה משלמי   הביטוח    ך. ואיל  2016ת  שנהחל 
  ןדלל קצבת אובפנסיה )כו מה ביטוח ידמ  ווכם נ א 126סי  פו טת קליט עתבשבודק  בנה תהליך  הלאומי

 תשלום. ח את המבוטחים שאינם פטורים מו, ומחייב בדמי ביט(כושר עבודה

פיללהכ מספר    ביטוח  זרחו ב  דכנו עוו  3.3.2019מיום    1461ר  מספ  ביטוח   וזרחב  לראשונהסמו  ור ם 
  ה המוקדמת ת למשלמי הפנסירגאיכל שנה    ילתבתח   פרסםמ  הביטוח הלאומי  .15.7.2019ום  ימ  1469

 .  עבודה ושרדן כאובבת וקצ  נסיה הפ שלמי מלם  נטייו ולרה  יםל הכלל ז שריכו תשכולל

הבמסג הלאומיח  ולש  ךיתהל רת  בשהתק   ההכנסהי  גבל  בירור  כתבימ  הביטוח    ,םידיווחבלה 
  ו כ נווח  ביטח שדמי הכייו  םובה, אלא אימים לתג  60המתנה של  ר  חאלוח  טיב   דמיב בחוימוטח  בהמו

 . םולר מתשוא פטוהו שא

  כםסמה  ו ק אויקמח הפנסיה    ורמק   יכ   חוכיוטח שמי מבומי כ הלא הביטוח    מסר זר  חוום החר פרס אל
  ה פנסיה היעורים שמשלם הלחשב את דמי הביטוח בשיטוח הלאומי  הבי  דיקפמ  של לבק, יכו הבודע

 . מעבודה האינה שכנסכה הביטוחי מדורי יעש  םומקב (11.79%-ו  3.49%) וממנ תלנכוור אמ
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  אתה ומפרט  צבמהק  תוישפט צאות מוהו  י דיןורכר טרחת ע שכ  כוינישל    האפשרות   זכיר אתמר  וזחה
שבהדשחה  תוהורא ה י ות  לגבי מבוטחיוט יהב  תורחבטו  קנ ן  הפנסיה  ומשלמי  ניכוי  ם מם שפטוריח 

 הביטוח. דמי 

הפנסיריאחמסיר  אינו  ר  החוז ממשלם  נ   ת קדמהמו   ה ות  לפישלא  מווקהח  הג  שאם    רזובח  בהר. 
מיהית  ועהט של  )יהפנס ם  לשתה  הוגמ לדה  טעות  ה    יות לה כול  י  ובחי ה,  בד(העו  סוטטסבייתה 

 ים. י כוני תביקור במסגרת

 דהשר עבואובדן כו ןיגבה שמקורה מפיצוי סכנמה חוטימי בשלום דת

ס  הולכל מי שהכנסתו אינה   טוח  ביה  לחוק  345  בסעיף  לאא   מיוא לוח הביט ק הלחו  ב345עיף  בגדר 
 . תונ ובתק  ים שבחוקלללכ  אםתבהמו צבעד ע חטו יבמי הד אתחייב לשלם  ,יומ הלא

הדיןיבע  קב  2.12.2015ם  ביו שיי בענ(  13357-04-13"ל  )ב  עבודהלהאזורי    ת  אלנו  מפונל  כי    כלוף, ס 
הביטרחבמ   שקיבלהפיצוי   פולית  בגין  ב פרטסה  וח  כ ית  אובדן  עוששל  חי בודר  טוח  בי  בדמי  בי ה 

 ה.מעבוד   הניסה שא נככה

האזור  תבי קהדין  השתשל  בע י  פוליס בגי   חוטי ב ת  ברחממתקבל  ום  הכנסות  גבא  הו   תפרטיה  ן  דר 
לפקודה.  5)2  יףסע פי  ל  ונהמאנ בו ציהפ(  חייב  הבידמ  ורי שיע  לפי   חוביטי  דמ י  עטוח  י  ל  שחלים 
 .ימח הלאו יטוק הבו חל)ב( 371-ו  345ן סעיפים ב ביילולש עבודה, בהתאםאינן משת סוהכנ

ן  אבד  ומחמ  עו"ד  לשת תביעתו  א  (11043-05-16ב"ל  ה )דלעבו  ריהאזו  ת הדיןבי  הדח  19.3.2017  םביו
הגת  יכ ע  וקבברי   שקמולי  פוליסתוכ מל  יבביטוח  מ  ח  בבחיט בהברת  חביטוח  הם  הכנסוח    ה ינת 

 . טוחבדמי בי וחייבים  ודת מס הכנסה לפק  2סעיף תה בגדרכה

 י ומאח הלטוראות הביוה
נסתו  הכל  רףטצה   יצופיהאי,  עצמ  בד לעום  שול  שר הפיצויאכ,  רעבב  מיאוהלהביטוח    הוראותפי  על  
 .  מאיצעד עובשל י ביטוח מ ד ריבדמי ביטוח בשיעו בהיוח ה סנ ההכ וכל  עצמאיר  קוממ המבוטחשל 

 :4691ביטוח  וזר תוך ח ן מלהל

הדין העק"ב בית  )עב"ל  לעבוד  צי ארבות החלטת  עצעוב  של ה  נס כ( ה14089-05-13ה    ן דאובמ  אימד 
הגנו  שנפי  כי  ביט קא  -(  8)2( או  1)2  ורקממ  לא ו,  יפאסיב   -(  5)2ור  ממק  ג כהכנסה ו ותסה  ודר עבושכ

ר  ות ממקוהכנסודה לעב   ן כושרובדאמה  נסכף הלצר  אין  ,ךלאיו  2017החל משומות  ,  כךלפי  .בעבר
 (".5)2ר קוממת וכהכנס ו ווג יסובד עצמאי ה של עודעבההכנסות מאובדן כושר  .איעצמ

 
 2020נת ש ן ילעניר  מס ומייטוח הלאבה
שונילעדכאם  בהת" של    דיווחיםל  צמדים נאנו    החדש,  קובץ הנה  במב   ופורסמו  126ס  פוטב  ונעשם 

 ח. ביטוה מיחברות הביטוח ולא לניכוי ד 
וכ שכידוע  בי   קה חלווצעה  ב   ,פורסםפי  הקצבברורה  סוגי  פת  און  בהתאואנו  י  ווחלדים  ועלים 

 : באה ןופאב יקיםעסהמ
  

 :ייםונטרלורה ההמש  יסוג
o ק יסעמה  יד ר על ימקוי ביכו נ  - הי ספנ 
o פנסיה רים כמו שלקור בשיעובמ כוי ינ ודה,ם עבוק/הסכקיח  וחכמ - בודה כושר ע ןדבאו 
o עורים של הל"עית בשימאעצ בצורההמבוטח  מול יכוית נ חוב - דה בוע  אובדן כושר . 
 

ון  יה בצרשהסכם פ/ס"דת פחר הצגלא  תזא( ו לוםע התש צונה זו ב בש)ש  2019בוצעו עד שנת  ות יפריס
 זר.והח   תוארלהותאם כוי בה ינ עביצו ות וי נטלוו ת הרופוהתק

נימום  ת המי בגבולו  יותשנת   ותנס ריסות ונתייחס להכנסות אלה כהכבוצעו פי  לא  2020שנת  החל מ 
 . "מוםהמקסי ו
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 2021שנת בראות הו – וחדמי ביטניכוי  –בדן כושר עבודה פיצוי חד פעמי בגין או

פעמי    חדי  פיצו  תשלום  עתב וח  י ביטניכוי דמודעה בעניין  ה   10.3.2021ם  ויפרסם ב   ומיח הלא יטו בה
 אומי. טוח הל וק הביב לח345  פנסיה מוקדמת לפי סעיף אי שה שר עבודהבגין אובדן כו

 
הפיצ משלם  התשלום,  עם  מתנתק  הצדדים  בין  המשפטי  שהקשר  דמי  מוי  כיוון  את  במקור  נכה 

בה לסכוםהביטוח  החהגמ  תאם  ומקר   דממוע  ודשיתלה  הביטוח  למועד  ה  הפיצועד  החד תשלום    י 
י  ה החייבת בדמת הסכום, עד לתקר רתעל יביטוח    נכה דמי משלם הפיצוי מ  לוםתשה  ודש בח  מי. פע
 החודש.  באותו יטוחהב

 

 ללית נכה כ ם של ים מתוספת תלוייאובדן כושר עבודה מקוזזקצבת פנסיה ו
 
לח  מעבודה או ממש  השתכר לן לו כושר  שאי  י מהוא  נכה"  " כי    קובע  יומביטוח הלאלחוק ה  195  עיףס
ין לו הכנסה בפועל מעבודה  א ואו יותר,    50%-ב  עקב ליקויכאמור צומצם    להשתכר  ושר וכש  וא,  יד

ממש ידאו  שהכנסתו  ,לח  עולה    או  באינה  המפורט  ממסה  הכנ  הגדרה.על  או  ימעבודה    -ד  שלח 
 הכנסה.   סמקודת ( לפ8או ) (2)  ,(1)2סעיף   פיל ,בפועלחודשית,   סהכנה
 

נככא  נכה לקצבת  זכאי  ש כוכ  ,תכללי  ותמור  א  שיל  ילדיילו  ו/או  הואםשה  בתנאים  איזכ  ,   ,
 ים". ת תלוי "תוספ גם לתוספת בגינם הקרויה ם,יממסויי 

 
מתוספת    –לשקל  סה זו שקל  תנוכה הכנ  –יד  ממשלח  או    עבודהשלא מחודשית  נכה הכנסה  יש לכל ש

עםייו להת ג,  יחיד  ה  ובד  פי    הלאומיהביטוח  )  מלאהקצבת  על  כי  חכשכשיש    ק,החומסר  ודשי,  ר 
נעשהק זהיזוז  שכר  לפי  ח ש  יןכשא  .ה  נעשודשיכר  הקיזוז  שנתי,  ממוצע  לפי  סור  מישלא    נכה.  ה 

 .  (אומילביטוח הלע ר שהמידע יגילו חובות לאחייווצרו  –ביטוח הלאומי מידע על הכנסותיו ל
 

מהשכר    11.37%  עד  בשיעור של סכום  , ובלבד  2022נת  שלהחוק תוקן  לפי חוק ההתייעלות הכלכלית,  
 ים. ל הנכפת התלויים שזז מתוס קוהממוצע לא י

 
הדיןבי חה  ד  4.11.2020ביום   )ב"לב על  ריהאזו  ת  עיסא  רמזי    שלעתו  בי ת  תא (  60077-06-19  ודה 

  אובדן   בגיןסיה  בה שקיבל מקרן פנ לאחר שקבע כי קצ  ,תתוספת תלויים לקצבת נכות כללי  לוםלתש
 עבודה". "הכנסת  בבחינתאינה  ושר עבודה כ
 

נ והמבוטח  עבד    ישנלאב  שוי  קטינים,  אי,  7/2010עד    ירשככילדים  מיבוק  לברוע  עבר  ביטוח  הל 
בה    קיבל מקרן הפנסיההמבוטח    תלויים.  תוספתגם    ראהנה וככל    ,המלאכללית  כות  ת נקצב  הלאומי

 .ודהן כושר עבקצבת אובדבוטח 
 

את    הביטוח הלאומי  חןב(,  126בטופס  טוח  הבי  חברתמידע משקיבל  ר  חלא   ראההנ  )ככל  2018בשנת  
קצבת שהוא  ת ללכו ה  הנכות  גובה  תוך  א,  הע דובאת  בקצ  ואמל   תמנכה  כושר  פת  מתוס   דהובן 

   .בוטחב למוח ויצר יםלויתה
 

  פיצבה ליטוח כקמחברת ב  ושר עבודהן כובדאהכנסת  לסווג    שיבע כי  התביעה וק  תאחה  ד  ת הדיןבי
לפ5) 2  סעיף וקודה(  האינהיא  ,  או  ה  עבודה  הת  הפחיתהליש    כןוליד,  משלח  כנסת  לויים  מתוספת 

 לשקל.  ל שק

לשנות התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות    (,2022-ו  2021התקציב    בחוק 
  מהשכר הממוצע  11.37%נקבע לשנה אחת כי הכנסות שאינן מעבודה עד סכום של    2021-בהתשפ"

 זו מתוספת התלויים בנכות כללית. זולא יק
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ותורמי איבריםמ ו  ו/אלאומי  טוח  יב  ידמ  ם ולמתשים  רפטוש  קבלי קצבה 
 יאות רח בביטוי דמ

י  לום דמ תשם מי ר פטו  ,לאומיהביטוח ה  נוספות שלוהוראות    ומי הביטוח הלא וק  לח   351יף  י סע פ   לע
)או  הלאומ  יטוחהב דלמימשי  מ  ימם  קצבאיהמקבלים  מבוטחם(  ופחתיביטוח  מהם  ח  וט ביות 

 .ות(פטור מתשלום דמי ביטוח בריא   יםוטחלמבן י א) ומיהלא

לק  חם ב משלהמעסיק  .  דבלב  ריאותטוח בבי  ימ ד  לןלה  ר אמוכ   הנכה  ירהשכ   בד מהעו  הנכ מ  יק מעסה
   ק(.ימעס לש גל ת רפשיטאו   רוק חברהובדים בעת פיע  ותי ו)זכ פש"רהמעסיק לענף נפגעי עבודה ו 

 ות. טוח בריא ביודמי  ודהגעי עבנף נפע לביטוח לאומי  ילם דמש מ איהעצמ דבהעו

קצ מכוכני  תואי הבר   חוביט   ידמת  א  משלם  תיקו ח  אזרבת  מקבל    , לכן  .ותיקהוח  אזרה  בתצקי 
  וגם העצמאי אינו ובריאות  מי  לאו  חביטו ן ניכוי של דמי  אזרח ותיק אי  תקצבבל  של מק  כורתממש

 .  יעצמא  דובכע וותי ס נעל הכבריאות   חלם דמי ביטומש

  יה פנסבת  ואירב  טוחבי  יאומי וגם דמח לוטי י בשלום דממתפטור  נכה  שהוא    מוקדמתמקבל פנסיה  
   .טוחמי ביות בדחייב הרות אחת סוהכנ לו    איןש ככל  ,מתהמוקד

  ריאות יטוח בי בדמ   לם מינימוםמש,  רח ותיקאז  קצבתקבל  אינו זכאי ל יה בגיל פרישה ש נס פ  בלמק
 גמלה. ב

  בשידור קובץ   נעשים במערכת השכרלמקבלי קצבאות  טוח שנוכו ביתר  יב שינוי סטטוס והחזר דמי ה
 ומי. ולא בביטוח הלאקטיבית  טרואפה ר לתקו םג יםזיכוי 

 י: קא או חללמ ןופ אב ימ יטוח לאוום דמי ב תשלרים מהפטו בהצמקבלי הק  לןהל

 .מלאה לשנה לפחותת כללית כוקצבת נ קבלמי שמ .1

ר  בשיעו  מלאה  ית ללכ ת  כוקצבת נל  שקיבה  נכ   -  יתותמצללית מלאה  ות כלנכת  קצבבל  שמקמי   .2
  קוח ל  א 220  יף עס  יפל   ל בקל  זכאי   , ותהכנסות גבוהשל  ה בק הופסקצבתו  לרון, ו  תיקוןלפי    100%

 .ומיהביטוח הלאמ  ורישלא בהתאם ,םפיסונ  יםש חוד 36שך במ  ו את הפטורה א הנחה תא

   .צמיתותל 100% ר יעובשה ודעבכות מ ת נקצבבל שמקמי  .3

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

  ת א  עותיק או שתברח  ת אזצבולא תבע ק  ת ול זכאשהגיע לגיה,  ת מעבודשמקבל קצבת נכו מי   .5
 .הצבהק

לבח  אך  ,ותיקאזרח  בת  צקבל  קלאי  כזש  ימ .6 פבגה  דמעבו  תכונ  תבקצ ל  בקר  במקום    הרישיל 
עובד  ק.  יסעלמ   וח הלאומיקבל מהביטהוא מש  אישורר את העובד שכיר מוס.  קותי  אזרח  תצבק

ים  אזרח ת  שור ממחלקיא הי עם  וח הלאומ יט הב  ים בסניף מלא שכיר גבייה  ד  פקיה לפונ   עצמאי
 ח. יטובהדמי  ירוע י ש תא טיןקהל כדי  ותיקים

הלאומי בגיל  יוטחמב  על  הקל  הביטוח  בחודש  ה,  מעבודות  נכ  קצבת  םבלישמק  שהריפם  ופרסם 
 :  קמןכדל 2020 וסט אוג חודשבו 2012 מארס

ל  ם עשחלי  םיללודה יחולו הכ עבפרישה המקבל קצבת נכות מבגיל  שכיר  ד  רתו של עובול משכשע  כדי
שמק לקצב ע  וח,טיב י  דמ   םולתש   ןלעניי   קי ותאזרח  ת  צבק  ל במי  תביעה  להגיש    , קיתו  רחזאת  ליו 

ש למעססוולמ  קותירח  זאת  ב צק  תא  בללקא  ללבחור  אישור  ר  את  ש  ודבח)  וניהעקר  זכאותהיק 
   .קצבת אזרח ותיק( עגם על מי שלא תבזכאות בגיל  ם יחולוים המיטיביל שהכל  רבההו 2020ט  אוגוס

  לעלאומי ובריאות  ביטוח    דמי   ממנו   כהנמ  קי עס המ  ,עסיקמל  ר האמו  האישוראת    סרומ   אינוש  עובד
 שנים.  7ל טוח שי הבידמ יזרחהלות  נשיי הת  יש. קהחופי 

לשי לנכהצבק  ים,וחד מי  רותיםקצבה  ג  ה  פגיעתב  קצבה  ות,ניידמלת  פוליו,  לנכי    בה קצו  בהיא   של 
 . ייטוח הלאומבבנחות , אינם מזכים בה ן(מי להל ת תל)הלכ צה"ל

שאםקוב  יהלאומ   חטו יהב   לחוק  ()ד320סעיף   לול  "היה  ע  זכאי,  זסעת  ואורה   אאדם  ר  ותלי   ה,יף 
 בתקצ:  ותבאת שתי קצוח מגיעוטמבר לכאשר,  כלומ  מהן".  אחת  לקבל  ירה בידואחת, הבר   מלהמג

 ר באחת מהן.  בחוייב ל הוא ח נית, זמ בו  -ית ללנכות כ  בתקצו  הבודנכות מע
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א21494-06-14  "לב)ע  הדועב להארצי    יןדה ת  י בדחה    7.5.2017ום  יב תבי(  שת  תלמי    לעתו  עמוס 
הכנסגבים  ופחת מ  מיו לאטוח  ביי  מדם  לושלת ממשלין  שח  ות  ביהיו  יד  הדילו.  הארת  כי    קבע  יצן 

 י הביטוח.  דמב נחהאי לה נו זכהוא אי הביטוח הלאומימ ית ות כללכנת צבק לוה שלא שולמ מאחר

להמבו קיב טח  הלאומימכללית  ות  נכ  צבתק  לא  שכי  הביטוח  לוון  גמקבחר  נבל  לכולת  חוק  פי  ת 
המבוטקובע    יןהד  תבי.  "לצה   הנכתו  יוה   לשב  יםכהנ להק   חכי  יכול  לאינו  "סים  המעצמו  ערב  ל" 

 . ליםהמסלות משני  יוכוז

עוב  שור עליא מ  לב ד/מקזכאות  מופחת שפנסיה    הביטוח הלאומי   -  ל דמי ביטוח  וקדמת לשיעור 
מיום  ובתח  1462/רפמס   טוחיב  וזר חם  פרס אה  1.1.2019לה  קת  הנפ  ל ש  ןכומ המהליך  ת הת מסביר 
ות  ברח  )לרבות  ת מוקדמ  הנסי פ   מילית ולמשל כל   כותת נקצבבלים  ם המקיבד י עועסיקמל  יםוראיש

 בלים קצבת נכות כללית.  חים המק( למבוט"דמתקופנסיה מ "לחוק )ב 345ף סעי( לפי חהביטו 

הנוכחי  ק  למעסי  נהמופ  שוריאה   .הים הפנסל ש מלו  אק  יעס מלברתו  ך העבוטח לצור נשלח למהאישור  
הלשידוע  כפי   ל העובד  .  אומי לביטוח  הלאומיפנות  אמור  אלהפ  לביטוח  לקת  הישור  ופנה  מ פטור 

 (.ףוסו נ ש א ק אחר )חדלמעסי

ת.  טוח בריאו יב ב בדמי  ייוחמי  וא לוח  טיב  י מום דפטור מתשל  מבוטח הרט כי  מפויק  סעלמ  רשובאי
ה תשוח  חלה  מועצ  קסימעעל  בד  לוםבת  נפג   פיםענל  ימ ואל  יטוחמי  עבושל  ו עי  עובדזכוידה    ם יות 

 (. 2020-ו  2019 יםנלא בש בשיעור המ 2.12%)  תאגיד ופירוק גל ת ר יטושבפ

ה  ה חדש דעוה  קי פהה ל וראמ ת  רכמעה  ,חיטוהב   מיד  וםלש בתח חייב  והמבוט  תוזכאאם חל שינוי ב
 . ותיב יהח  תהתקופום התקופות הפטורות וסיק עלמע

פלגייע  שמגח  וטבמ מב אכ   -  רישהל  הביטו יב  שחיוטח  שר  דמי  בעבתשלום  גיל  ל  יע ג מ  ומצע  דח 
החל מגיל  ויקבל את הקצבה  אזרח ותיק    בתקצל  מגיש תביעהמניח שהוא    הביטוח הלאומיה,  ישפר
הד  שיעורי  כןול  ,פרישהה ימי  הוא  ו תר  יו  מוכיםנהיו  ביטוח  הבריאות  ביטוח  דמי  לאת  ם  לשאמור 
 ה. בצקהמ ויכינכ

וטח אינו  רר שהמבבתם מ ה. אשיל מגיל פר זר הח ורך חישוב חוע  לאומי ה   טוח הבים  שיודח  3  רבוכע
קצמ הוא  בקבל  ותיק,  אזרח  בדמי  מ ת  ולעיסוקיו  ,מלאיםיטוח  ב חוייב  לגילו  גם    ,המתאימים 

 .םודמיהק  םודשילח

 . ורהפט  פתתקו  ללוכ ,עבור המעסיק מקבל אישור מהביטוח הלאומי  ,יקזרח ות כל מקבל קצבת א

הלאוהביטם  שבה  איםהתנ בריאותמנ  ומיח  ביטוח  דמי  מעת  מקצב  כה  קצבת    -  בודהנכות  ככלל, 
מ  תנכו פטורה  ביניכוי  מעבודה  ודמי  לאומי  ביטוחטוח  מש מבווה  בריאות  דמי  ביט ד  לםטח  ח  ומי 

   האחרות.  ונסותיכהמבריאות  וח טיב מי י ודלאומ

טח הכנסות אחרות  מבולן  י א:  הצב קמה  ותאי רב  ח וט יב  ידמ   מנוכיםמצבים שבהם  להלן דוגמאות ל
  כפול השכר  5%עולה על  סכום שאינו  ודה במעבנן  ת שאיהכנסורק    טחיש למבו או ש  ,מלבד הקצבה

למבוש  או  ,בחודש(ח  "ש  500-)כ  הממוצע מהכנסרק  טח  יש  מוקסי פנ"ות  ות  כנקצבת  ו  ת"מדה 
  ק יות  חזרת אבצקבל  קל  זכאי  ההי  ה כהנ,  יל לער  בהוסש  כפי ו,  יתותלצמ  100%בשיעור של    מעבודה 

   בודה.עמת צבת נכו ק בללק בחר ו )או הגיע לגיל זכאות(

 

 ם דמי ביטוח בריאות לתורמי איברים מתשלופטור 

טור  עים פ, קובםריביאהפטור מתשלום לתורם    קנותתמלכתי ו( לחוק ביטוח בריאות מ1)ז14סעיף  
ל בריאות  ביטוח  איבריםתור"מדמי  בחר גדההי  )לפ  "ם  הה  א וק  התשיברשתלת    ,(2008-חס"ים, 

 חודשים. 36לתקופה שעד 

בכל  שנ  2021  נתמש  החל ללח  שנה  אישתחילת  השכירים  האיברים  תורמי  שנתי  אוכלוסיית  ור 
לפ זכאותם  על  זכ)אי  טורהמודיע  לפן  הצהרה(אות  על סמך  ל   רשויא. את הטור  מעסיק.  למסור  יש 

מעסיק או  ור ליש אהת  א  יגהצ  אלשי  מ  .ים"איבר מי  ורת  ורפט "ל  ש  במערכות השכר נוסף שדה מיוחד
באמצעות תיאום דמי    הלאומי בסוף השנההביטוח    ר באתרהפטוות מל להנ, יכו שהוא מקבל פנסיה

 ביטוח. 
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 םיחוטמבסיווג  צו של  התוספת הראשונה יישום ב 2020/1  יםנ שת בגיווס
 
)להלן:    1972-בשל", ת(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)לאומי  ח הצו הביטושל    אשונה ת הרתוספה

כעובד    בשהוא נח  –  וים שקבע הצ התנא גדר  ב   נכלל  חשאם מבוט  ,תעקובהצו(  ם, או  יווג מבוטחיצו ס
  ספים.נו  םבחניבמך צור ללא ,י מהלאו ח  טוי הבן י ינ לע כירש
 

העבודה הרשומים  תנאי    את  ם ממלאיםד הוע שכל  ים,  מבוטח ם היטורמפהצו  אשונה של  בתוספת הר
ם  שלומוח  ומד  הוא כן  ול  ח הלאומיעניין הביטו עסיק להוא המבודה  הע  ום גמולשחייב בתשל י  ו, מבצ
הם  אלי  ייחסהתל  קובלם שמית וי שירנ תונב  רבודמיר.  שכד  וטח עובהיה המבלו  דמי הביטוח כאי  את

  :וכממס הכנסה,  ןכעצמאים לעניי

עניםשחק  שומרים,ים,  ים, מדריכ, מרצריםומ בר )מספטמ  מורי דרך,  (2020)מספטמבר    י במהובד, 
לקי  גז, מח  ירינים, מתקיני מכש חצר  ן,ניקיו   , עובדייםרטא, ספו ול(י דרך עם רכבי אשכגם מור   2020

 ו.  בתנאים הרשומים בצל  כהד, ועוו  תייםים דדיקי תפלא ממ, םיס ירתיני תקמ גז,

דמי אבטלה,    וענה והם יכולים לתב הקורו   שבר הכנסה ממעה הנפג  ם אלהירותיי שנת נומ  לחלק גדול
ה  חוק  יפוון שלכי תנאים  את הקרה  מ  ק בכלויש לבדם.  יריובדים שכנחשבים עלאומי הם  הביטוח 

   .םיחטמבו וגיום בצו סשרשומי קיםהמדוי
 

ים:  ם רב יימעורר קש  ה, נסמעמדו במס הכ  טוח הלאומי, לבין הבי  קפי חו ל ח  בוט ממד המע  בין  ערהפ
 וליים. משפטיים ותפע 

 
 חקיקה לתיקוןהצעה  –חשיבה חדשה לעניין הגדרת הצו 

 
הלאומי אלה    מקדם  הביטוח  חקיקה  לאפשרות  בימים  נערכו  בדרמטי  שינוי  מבוטחים.  סיווג  צו 

נצפגי   ,הכלולים בצו  עובדים גוני  ם לפי הצו ואר יארגוני מעסיק )  שורים לצוהקם  וניארג   יגי שות עם 
פי  תו על  לאור הקשיים העצומים בהפעל  ,(בתקופת משבר הקורונה  הביטוח הלאומיעם    יו בקשרהש

 וח הלאומי כלשונו. אות חוק הביט הור
 

  רכיעובד שכ ומי הלא חביטווק הבח דרוגל מי שמק ע מעסיות האחרי
 

  ד עטוח ביבדמי השלום  י לתאחרא ק לפי הצו(  לרבות מעסי)  קי, המעסומיביטוח הלאה  בהתאם לחוק
לק  ח  םעיחד    לביטוח הלאומי הביטוח ולהעביר אותם  י  דמב  קוחלאת  עובד  המ  יו לנכות על  בד.עוה

י  דמ   את  שילם  שלא   או   העובד  ווח עלא דיל  יקמתברר שהמעסמי. אם  ח הלאוו הביט  המעסיק בדמי
 . חביטומי הכל דנו לשלם את ממ  י דורשמו הלא, הביטוח  לביטוח הלאומייטוח בה
 

הלאומי הם  ג  ,להגמ  ירכש  בדו על לם  מש  הביטוח  או    קמעסיאם  עליו  דיווח  ד  לא לא  את    מי שילם 
נו  ממ  עבוולתלמעסיק שאי לחזור ר הביטוח הלאומי. עבדשהוא  ח מוכי שהעובד ובלבד בעדו, ביטוח ה

 . בדישלם לעו  אום ששיל מלאותג זרהח
 

לעיל,  האמ  לאור שירבעב  שירות  לנותן  שמשלם  ימור  מ  תוור  חיפן  באו  לקבשהוא    לבחון  ביאישי, 
 : ןמלקכד

כיר לפי  ד שב של עו  םיסממנכל האת  י שיש לו  מ  -ה  חוקי העבודי  תקיימים יחסי עבודה לפמ  אם .1
רצי  ת הדין האיב  בע שק  כפי,  מיאוח הל ו יטהב ק  לחו   1ף  סעינחשב ל"עובד" לפי    פט העבודה, מש

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

ביוגלד הדבי  רהכי  29.4.2020  ום מה,  מרבד"  י רוז אה  יןת  לדר  שכיר  כעובד  אש  זכאות  צוכי  רך 
 (. 35651-08-16)עצמאי רבות כ ך שנים שווח במידשהוא אף על פי  אבטלה,י דמל

ים אותו  יבחי מ  נאי העבודהחון אם ת לבב  ם חייהמשל  ק,סיעד ומעוב  יסיח  תקיימיםאם לא מ .2
הנמ לנכות   ב  הל הא  שירותותני  כ דמי  ולדוו ירשכ   םיבדעויטוח  לע  חים  ,  ילאומה  וחביטליהם 

 ם. חיבהתאם לצו סיווג מבוט 

 .חברה(הת עם  נכר  התקשרותכם הנה שהסו)הכו  םיח מבוט בצו סיווג ותכלול  ןינחברות א .3
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 ה רונר הקושבמ ניפל פי הצולשלא פעלו  מעסיקים

ם  רבים  תיירוני שת לים נומקב  םימבוטח סיווג  ה לצו  נפת הראשו וס התו  מיוביטוח הלאמכוח חוק ה
פי  שהמעסיקים לפי  ל  ע  ונה, אףקור ה  רבדמי אבטלה בזמן משים(  שחקנו  יםריכ , מדרךד  ריומכמו  )

שבר  מ  של ב  הונראשם לתודעב ה  פסקשהו, לפני  2020רץ  לפני חודש מהם דמי ביטוח  מלא ניכו    צוה
 ורונה. קה
 
בטלה  י אלדמ   ות כאי לדעזאי שצמשע,  הנהקורו  בתחילת משברו  תר שלם בא פרס  ומילאח הביטו ה

  צו לפי  ווח עליו  יא ד ה לבודהעל  שלם גמו ם מא  םגיש תביעה לדמי אבטלה, גחים י טומב  ווג סי   ו צ  לפי
 וג מבוטחים.  סיו

  אם   עם המשלם  רך ברויערו  בטלה,האי  דמ  ן ו שבח  על  דמהקמ  ישלם  הביטוח הלאומי,  י הפרסוםפ  על
האכ של ן  כשכיר ה   מעמד  הוא  יכן  םאוים  בוטחמסיווג  צו    יפ ל  עצמאי  מי  ד  תא ק  סימהמע  גבה , 

   כחוק.טוח, יבה

שלם )שהוא  מהמ  ריאותהבי ומ כל דמי הביטוח הלאור לדרוש את  מוא  הביטוח הלאומיבמקרה כזה  
לענ  ההמעסיק  כ   צו(יין  סיום  יל ים שכלוד עובל העבור  אובוטחים,  וג מבצו  כל  עכך  חר  להתחשבן  ם 

 ומות. שה לפיומי לא ה  הם בביטוחשלת ית נששבנות החרה בהתבחז חו מי ביט ם, שיקבלו דאיהעצמ

בקשה  ת( בנסל הכחה שות ועדת העבודה והרובמסגר)גם    לביטוח הלאומילשכת רואי חשבון פנתה  
הוג  לבחון  את  באופן  לתשהדר ן  מהמ  )שלא   קיםעסימהמ  וח הביט  י דמ  לוםישה    ן בגי   שבר(קרסו 

א  םמאיעצ הביטוח  ת  ששילמו  כדמי  לפניימאעצם  עובדי" כחוק  ולמ  תחלהת   ם"    ע נוהמשבר, 
 .  הביטוח הלאומים משל העצמאים ריחזרישת הוד חוט בד למעסיק בגין דמי הביוהע  בין  בנותהתחש

הש נותנ  האלוריי  לדמי  שהג )  ה ת  תביעות  בחוישו  עד אבטלה  מרץ  טופסי    לא ל  2020י  ניו   דשים 
לפי  דמ  ליםמקב(  806/857 ביטו   ותדמקמ  ךורלצ  לביטוח הלאומי וחה  י ההכנסה שדו אבטלה  ח  דמי 

עובדיכע ק ל   ,2019  נת בשאים  מצם  הה  יזוז לא  השל  הביטוח    . 2020שנת  ב  ים מאצכעת  מדווחכנסה 
 . רות האלהנותני השי לים שמעסיקלא פנה ל הלאומי

אבטלה  קיבלו דמי  ש  טליםלמובלה  האבט  בדמי  בנותהתחשין היבענ נחיות  ה  ומפורס  1.11.2020ביום  
, שכולל  קימהמעס  806/857טופס    אומיטוח הלביל  וסריםמ שה  לאל  קר  –  2019  הכנסות לשנת לפי  

   ומי.יטוח הלא ברו לבעביטוח שנוכו והודמי הואת  י הצופל  ונסות שדווח הכ

  ך משיי מהלאומ , הביטוח  טופס זה(  )ורק  806/857  טופס הלאומי  לביטוח  אין  וזר, שכל עוד  מהח  ה עול
דמי האבטלה  אלשלם   בסיס ההכנסה  ת  פונהן  לכו  ,2019של  לפי  יאב  אינו  ייתכן  )  עסיקמלזום  ופן 

 . (שבר הקורונהמ  עד, כפי שהיה םייכו ת ביקורת ניד במסגריתשיפנה בע

להה רשאי  דמעסיק  עבור  תמוחות  גיש  אלהוקנים  שירות  טו  נותני  חר  אל  806/857י  ספ ולהנפיק 
 . לחודשי העבודה( בהתאם  100)וטופסי  ןהתיקו 

ל  חהלדמי אבטלה    שה חד  ל תביעה כבוברור כי    דהמייצגים באופן ח  גי צילנ  ר יהבהמי  הלאו  הביטוח
  ,806/857ס  פוי טלפ   דמי ביטוח  ו ממנווכשנרש להוכיח  דנלפי הצו  ואילך, המובטל    2020  ילו ש ימחוד

 . (9מספר   וח נפרדו בחוזה דימתוקנים )מחוייב להגיש דוחות  לפי הצו עלא פ של יקולכן המעס

 

 ו:צח לפי הו טיבל םהתנאיו ג מבוטחיםיווו סבתוספת הראשונה בצירותים  השי תנ נוכל רשימת 

ד  עהגמול משולם ב  -לקהל    ח תוהפמשלו  עסק    לוניה ואין לו מקום ל דים  עובמעסיק    ינובה שאוג  .1
אש  רגדר מומ   יםר מגור אזוב  אואישית קבועה,  מה  רשיפי  על    ןיקרבע   עותהמבוצ  יהות גבי עול פ

 . יקמעס מאת ה
 

ל ו  א  ון קיינ  עובד  .2   ם ותח  אם  -ים  דבעו  םים מעסיק נות, שאינבגנקו  ר עיסומעט מי שעיקחצרן, 
 . ם גמול העבודהושלבתחייב מי ש  אוק ה. המעסיעו מראשנקב  ועהי ביצנ מוז  העבודה
בית  עין  עניל  הבהרה ם  ולחים, אמבוט   וג סיובמסגרת צו  ים  לול ק בית כשדי מובע   -ובדי משק 

 ם כשכירים. וגדריהם מילא  ה וממ בודיחסי ע יימים  ל מתק לרך כדב
 

לביששירמכ  מתקין  .3 גז  מחלי  ומ ,זג  קול,  תיתק מרכיב  שתב    -סים  רין  סיקים  מעאינם  נאי 
שר  אט כלמע  ,עסקהנאי ה תל  בכ  -ל  משלהם הפתוח לקה  עסק  וליהמקום לנ  להם  יןאו  עובדים

 . קהמעסין כ רצהה עם ישיר  ותה על פי התקשרנעשדה  ווע העבצבי
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  .ודהם גמול העבלובתש חייב מי ש ואסיק ה . המעמראשקבע ירה נ תחום השמ אם -שומר  .4
 

לר  דותמוסעם  מט   םיי דת  ידיםקפת  לאממ .5 מדת,  ומנקרשגבות  כשרות   משתלםאם    -  רבש  יח 
העבודה  למוג המעסבעד  הו.  גמש  י מ  א יק  בתשלום  ממלאי  נילע   הבהרה  . ודההעבול  חייב  ין 

 עצמאים. ירים ואינםכשכלל  דרך ב הם  -ם תייד יםתפקיד
 

ציבוריישורתק  מצעים המועסקים באאחרי  וכן  מרצה)א(    .6 מד ומ  ןכ ו  )ב( ם,ת  או  אם    -  ךיררה 
  ת, או של שבע הופעו  סדרה  תןלמלפחות או    הנע שש לתקופה של רברך מראענ ודה  בעם ההסכ

השב שבעה  רצאות  ע  לורישיעאו  הפם  הענילפ ל  וכ חות,  המעסןי י  ש  וא ה  יק .  שלום  בת  יבחי מי 
 . ול העבודהמג
 

  ם יריה(, מומ דאקב  לכולים )למרצבחנים  נ  הצותנאי    -ומדריכים    םרים, מומרצי  נייןהבהרה לע
)להלן לשם הקיצ"ס תנומדריכים במ  טפור לרבות מדריכי סיכים,  ר ( ומדםירסלל בקוו)כ   ור: ים 
ימי    לפי  (,יםרצמ של  סדרה:  ה/הדרכ אור אה/הההרצכמות   12במשך  ות  פחל  הרצאות  7ה 
יין  בענ   1.5.2018ום  בי   1456ספר  יטוח מחוזר במ  עולה)ונה  רצאה הראשם מיום ההפיושים רצודח

 לפחות.   שנה עבר ה שלפוקלת  שארהסכם מ וא ( םינהאמ
  חו ביטוי דמי הך לניכ ערלהי   המשלם, על  יגי המייצגיםנצל  שנמסרה  אומילה וח  לפי עמדת הביט

לול  ות כרהשי  נותןדיעבד שבהתברר  ם  א   חו ויהד   את  קןראשון, או לתתשלום הצו כבר בהלפי  
 .יהיה מעודכןשכיר   עמד המבוטח כעובדי שמ, כדהצו תנאיב
 

ה  רצלמ  ההתייחסלא  ולכן    2020אר  פברובחודש    ותהרצא   עב ראלמרצה  ינה  מ זהחברה  ,  המוגלד
ה  מרצאותו    את שוב    זמינההי,  שנ ההסגר    ר לאח,  2020  אוקטוברש  בחוד   .הצולפי    שכיר  כעובד

ולכן המרצה כלול    ונהראשצאה המההר  שנה  בתוך  צאותהר  8סך הכל  )נוספות    אותלארבע הרצ
אר  פברו  של חודש  102טופס    את  תקןל  הרחבמה   צפהמ  הביטוח הלאומי  .(בצו סיווג מבוטחים

 .(9ד  בקופרד נ  דיווח וזה)בח הצו  צה לפימרעל ה 2020אוקטובר  דעדווח ב ל בןוכמו  2020
 

כ כמאמן    לעניין במכון  שכיריםבמדריכי  כלל  בדרך  מדובר  –  רושושר  אכושר  בחדר  ם  לא .  ם 
ע  מתקיימים עובדים  בודהיחסי  הם  מס  כי  לצור  ם ימאעצ  כיםירדמב  מדובר  (,םייר שכ  )שאז 

  וגולים בצו סיוכלהם    ה ולכןבעד העבוד התמורה  ת  א  דר הכושר משלם להםהל חהכנסה, שמנ 
 צו. נאים שבקיימים את התם מהש כלכ וטחים,מב

ק)כמ מטפלים   תקשלו  למשל(  וינאית  מהב  –רת  שהצו    בעצמאים  מדוברשי  ומהלא וח  טי נמסר 
 חל עליהם. ינו  א
 

בכליידרהמדרך    רהמו  עטמל  -  31.8.2020ד  )ע  ךרדמורה   .7 תיירים    מלווה,  (בבעלותוש  רכב  ך 
  -  סיעותיים ומשרדי נבוריצ  יםופ דות, גמוס ם על ידי  ורגנימאם הליוים אחרים בטיו י ומלו אפור

   .עבודהל הם גמו שלותב חייב ש ימ יק הואמעס ה. העבודהד בע מולמשתלם ג אם
 

ת(, אך ברוב רכווש משל תם  )מקבלי  םיר ים שכך ההדר  רימו  לפעמים  -  י דרךן מורלענייה  הבהר
הם  מקריה במס  עצמאים  בסושהם    וככל  ,סהכנהם  העבכלולים  בצו  וד ג  המפורט    ג וו יס ה 

עובדים  הם  -ם  חימבוט "מעסיק  שכירים  נחשבים  מארב  ים"אצל  רק ים    ח וטהבין  לעניי  ד, 
   .יהלאומ 

אף   ברמשפת הקותב  בפועל,  .ועקב  קיסמים רבים ללא מע גור  מול  בדרך כלל  עובדים  ךדררי הומ
 .  ודך הם לא מוזמנים לעבא פיטר אותם,יק לא מעס

ע  1.9.2020מיום  ן  התיקו  אש  רהמול  ש  הצו  יאנבת   ם שכלולכל הסכל  חל  רכב  עם  ,  כוליתדרך 
   .1.9.2020מור  אכ, שהוא ילהחום התפני ית ל נכרכולל הסכם ש

 , ותםרשבשב  רכה  לאל  הכרבהדגם    סקוע   1.9.2020י רכבים, שלפני  לב, שמורי דרך בעלם  ישל  יש
   ודם.סח הק ו בנוים בצ כלול

לארץ    יתיהודה   כנותוסה  לש  סגרת תקציביתבמסקים  המוע  ,ושב עוליםם או מדיובחבר מושב ע  .8
  הוא  יקעסהמ   .קהסעתנאי ה  לכב  -  המושב  לודה שיתופית שלאג ותף להם או  כוש המששראל ברי

 .של המושבהאגודה השיתופית 
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ו  .9 לייע ב-עקרותכת  הדר  -  מית מקו  ותרשאו    עדסה  ם משרדעטמ  ותכ מוסחונכים  ול תפקידן  ית 
ובקיביה  במשק התקית  היחסים  עםום  ש  אוה   קהמעסי   .יהןלדי   נים  גמול  תשב  יבחי מי  לום 
   .ההעבוד

 
בתוך שטח   שה טלהמל  בע   בילשבקו הוא  וסים ועיקר ע יה ליהלומטשמל  בעל"מולה" מכר  השו .10

מעסיק    ,המלטשה שאינו  המסקהעה תנאי  ל  בכ  -  דבוע בתנאי  לום  בתש  חייבש  מי  הוא  יקעס . 
   .ודהול העבגמ

 
קשרות בינו  י הת לפ ודה  ב על  ה נהעבודה הופ צע  מב  , אם סחרים, תעשיה ומות שיר  ד, שרעבודות מ  .11

שעילבין   באדם  עיסוקו  ע יי ובהפנוח  משלקר  וגמו בדיםות  ע  תלם שמהעבודה    ל,  מי  דיל  לו  י 
אותו, ע   עטלמ   שהפנה  כאמור  שנשלח  התערשיי  די  למי  ש  אוה  יקהמעס .  הק וסות  חייב  מי 

 . ודה לפי ההתקשרותהעב  גמולתשלום ב
 

 , וארעותו במדריך הדשמכמ , ארת דובי  ן הבמקומיות, שיש  ת  רשויו  ומי בתח רי דואר  חלוקת דב  .12
  . ן משרד התקשורתי בל  קהמחלבין    פי הסכם  לאר נעשית עוחלוקת דברי ד  אם  –  1977-"זשלהת

 . הדעבוה ולמג םולש חייב בתמי שהוא   סיקהמע
 

אותי מנא  העהופ   לכ  .13 בידת  אמו  של  לןורית  במופע,  הנחיה  או  דקמשחק,    ותרב ,    ם, לושירה, 
ר  ,הקראה ניצוח,  וקוסמות  ,ימהומ פנט  ,דו קינגינה,  כל  לוליינות  בכל    וכן  מאלה  ד  אחהופעה 

ציל   קלטההרך  ולצ האו  למעט  צא  קלטהום  פרסומתויל ו  לצרכי  אםם  בכתב  כם  הס  ,  העבודה 
ל שנע  רב  לשופה  תקל   שמרא  ךנער של  סלאו    תו חפה  הופעותדרה  ובהופעות    לפחות;   חמש 

תב נערך מראש בכודה  עבכם הסה  -  ()א6אמור בסעיף  הכשלא חל    -  ציבורייםתקשורת  י  צעבאמ
הו   תן סדרה למ הותלפחובחודש    ותפע של שלוש  ש  א. המעסיק  ל העבודה  ו גמלום  שתב בחיימי 

 . סכםלפי הה
 

שחקני לעניין  לצועפבהו   -  םינואמ  םהבהרה  הקורת  הם  פיקהמ   –ום  יל צ  או  הלטך  ים 
 ים. קצועילאיגודים המ יש לפנות םרים נוספיו. להסבבצש לפי ההגדרות מעסיקיםה
 

גודת  , "אן זהי. לעניהמטעמ  ורט אוספת  מסגרת אגוד ביבית,  וסק בפעילות ספורטעאי ה רטספו  .14
י  א צמע  אופןעל בו פ  אהובין ש  ,יםמ יי ספורט מסויו בענפאדם העוסק בענף א-בני -ר חב  -"  טספור

יק  מעסה.  ערך מראשה בכתב שנהסכם העסקם  אם נחת  -  ט אחרספור  לגוף   מסונף אם הוא  ן  ביו
 סקה.עהה גמול ם  שלותב יבחי מי ש הוא

 
הלאומי    וחיטב ות הגמלא ר לעניין  ח כעובד שכיט שספורטאי יבו  ידכ  -  רטאיםפויין סהבהרה לענ

ל זכאי  עלי ויהיה  אבטלה,  דמי  בקריועמ ל  וקבל  סי  ונה ראשה  תפס בתווע  הקב  ן יורטד  ווג  בצו 
   קה.סלום גמול ההעבתש  ביוא מי שחיהמעסיק ה  ש בכתב.ראמ ום הסכם העסקהם: קיבוטחימ
 
גם  הלאומייטוח  בה י  בודק  שכרש  אם  כפוב  תשלום  עמדת  על,  הלאוהביטי  סי  יחש  איה  ומיח 
בעבור  בם מחייביק מטיומעסיבד  וע י  לוש ת  תואלהר   ישר,  מו)כל   העבודה  ועציבם מתן תמורה 
התאמה בין  גם    ן. הביטוח הלאומי בוחינימום(המר  אינו נמוך משכעל, ש ר בפוום שככר ותשלש

  משכורת של שליש   הראותל  יךש משרה צרלישל ש   יקף עבודההשל, בה )לממשרף הקיהר לכהש
 . יםסוציאלינאים ות לת זכאוות( פח ל  םוהמינימכר שמ

 
מיום   .15 הטכנ הצוו  עובדי  עםה  נמהנ,  ועימקצצוות    שיא:  1.9.2020החל  או  ת  בה האמנו י  פקה  תי 

גבי  שיש ל  ת, כמוומרס פ  י ורכלצהקלטה או צילום    ל נוסח הצו אין החרגה שתית )בזוח  קולית או 
פה  לתקוראש  מנערך    (,1.9.2020פני  ל)כולל הסכם שנכרת    כתבב  דההעבוסכם  ה  םא(,  האמנים

רש של    שנה  בעל  לסדרה  או  הפק  הישמחלפחות  תבאמצ  תעו הופבו  ות;פחל  ה ימי   קשורת עי 
העב  –וריים  יבצ בכתב  הסכם  שלוש  מראש  רךנעודה  של  ה לסדרה  ימי  לפחות   קהפה    בחודש 
חלאעט  למ) העלי   ם  להם  ע הלצו  גם  שחל  המ ן  והמדריוריל  שחייב (םכים  מי  הוא  המעסיק   .  

  .י ההסכםפה לבודהע לבתשלום גמו 
 

לעניי הבמ הבהרה  עובדי  וההפקן  הצו    -  תוה  ליהז   מהבהי  עובד  שלתנאי  של  אי  נ ת ם  הצו 
היק התהאמנים.   כל  על  חל  בתם  סכון  הסכםשכלול  כולל  הצו,  ,  החילהת  יוםני  לפכרת  נש  נאי 

 . 1.9.2020 כאמור  אהוש
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 " יק"מעסי העל ידו צל   בתוספת הראשונהכללים שה יישוםובות בנקודות חש

נציגי  בפגיש  הובהרההלאומי    ביטוחת העמד ובהור גייצי מהות עם  ם,  סר מי פולאה  יטוח שהבת  אום 
 ן: ללה ט כמפורדע שנשלח לאמנים, לרבות בדף מי

 . המע"מ נסה ללאההכ על  שהנעות הצו וראה י פל יטוח דמי הב לוםותש   לביטוח הלאומיוח הדיו  .1

לנכוה  ק לפיסיהמע .2 ביטו  ואת  ומי אלה   חיטו הב י  דמ ת את  צו אמור  צמאי  ות מהעריא ח הבדמי 
  גם   נותן השירותשהוא מוסר ל  תשלום  שור יא   לכב  כלולול  ,םחיוג מבוטיו ס  ו צ  הוא שכיר לפיש

 . כושנו ביטוח הי דמ את

הצו  .3 לפי  הלאומימדווח    המעסיק  הביטו  לביטוח  דמי  את  הלא מעביר  ווח  )חלומי  ק  הבריאות 
צו הכללים של עובד  לי הבד לפי כלל עולים ע שח   ןויו כ   ,ריכד שעובב  מדובר עסיק( כאילו  עובד ומ 

 .ריכש

בו  ש  דשחוה   דעב  ותהי ל  יםאמורותשלום דמי הביטוח    אומילה לביטוח    קסיהמעשל  ח  הדיוו לכן,  
 .  אומיחוק הביטוח הלל  344ף סעיר ב, כאמוחודש התשלוםבולא  השירות  ןנית

האיגרת  פי  מ  על  שפרסםההור  ולפי   2021ינואר  למעסיק  בחההביטוח    אות  יונילאומי    ודש 
, כולל  םדיוב בי כל העלג  יחודשה ן  וומקה דיווח  ה,  טמפורחודשי    100-ו  חודשי  102ור טופסי  לשיד
   .סיווג מבוטחיםצו ולים בכלם היתור י שינותנ 

הוא   חו יוהדם, כאשר  וג מבוטחיסיופי צו  ותני שירותים ללל גם נכושחודשי  ח  המעסיק מגיש דו
 ום. עדי התשלו מלפי לא ו  הבודהע חודשיל פי ע

לפי  כשכיר    וטחבמעל מי ש  9  מספרזה דיווח נפרד  בחו  102ס  בטופ  חוולדיש    2020ר  החל מינוא .4
ואילך    2020  ם בשנתיח וואו יותר מהדי   חד שבא  לככ   ר כימס  הביטוח הלאומי.  צו סיווג מבוטחים

 . 9ח וו י דה וזן בח מתק  דוח הגישמור לסיק אע מה דווח אחרת,

למדחהמרת  ברי .5 בי   ויניכהיא    םשלל  המדמי  בשיעור  להשתמש  לאטוח  מעסיק  הלקביעת    )יש 
תן שירות טופס  ונ רשאי לקבל ממעסיק משני    (.101ופס  טב  וםבמק  103ס  ופטב   נימשיקרי וה הע

  הרי קבועהעיקמעסיק ת אצל ההמשכוררק אם   ,תחהמופ   עורישב וחום דמי ביט אולערוך תי  644
 נה. השכל  שךבמ

לפ המעעל   .6 הצו  סיק  אול שהתמקבל  לסור  מלי  ההכשנתי  ר  ישום  ועל  נס על  ודמי  המ  כוי ניה  ס 
והבהביט ני  ,0806/0857ס  פבטו,  2020שהיו בשנת    תריאווח הלאומי  על  כוי  שהוא אישור שנתי 

מתשלו הכנסה  ניכויהמחייבימים  מס  ב  ם  בטופס  מקור  מס  רששעלי )או  פס  וטום  קמ ב"ום  ו 
   (.0806/0857, שכולל את כל המידע שיש בטופס  "857

ניכו  בלתי מששנהור  ישהא וי המ את  ייתכן  ות.  יאבר טוח הובי  מיאווח הלטידמי הב י  ניכואת  ס 
ה  ומצב שב לפי הצו.  חייבת במס  לא מכל ההכנסה  ביטוח    וראישול בכל ל  שלםהמעל  נוכו דמי 
היתהשנתי,   גם  בין  הסכר,  בינממ שההכנסה  ום  את  דמי  נוכו  הלאומיו  הביטוח  דמי  את    טוח, 

  לאומיח  טוי ב הי  בדמ "(  יקמעס )ה"המשלם  של    קוחלו, את  שנוכאות  ברי וח הי ביטאת דמ  שנוכו,
   .באותה השנה שלםהמ אצלהצו בד לפי ע מבוטחה  םהשב חודשיםה ואת

שמבוטח כעובד שכיר לפי צו  ן שירות  נות של  ח  יטו דמי ב   זראו הח  ביטוחתיאום דמי  קשה לבב .7
מעל    ם, היאכנסה לפי צו סיווג מבוטחי ולל ההוללת כעובד שכיר, כהכ  וההכנסה  סיווג מבוטחים

החייבת ביטוח  התקרה  ה  ,בדמי  מבהביטוח  לקבל לאומי  ההיא  המעסיק מ  קש  על  כנסה  שור 
ביוניכוי    חודשיתה מ  חו ט דמי  ל (  100טופס  ב)העבודה  ע  צוביועד  לפי  תשפולא  מועד  ם  לוי 

מאי של  סה כעצמההכנ   857פס  )לא חייבת להיות התאמה בין הסכום שמופחת לפי טו   רה מוהת
 .( דשיוב חובחיש  תקרהשלפיו נערך התיאום מעל ה 100הסכום שבטופס  המבוטח לבין 

יעפ .8 ברבעון  הלאו  ר שדל  שם  קמי  לביטוח  סיווג  חים  טהמבו  ץוב את  צו  לפי  שכירים  שהם 
פי  ,מבוטחים הלמש ות  הורא  על  הביטוח  באתר  במוא צויות  לדווח    .(652בל/ )רנט  נטאיי  אפשר 

   מי.הלאוטוח  בי ר המקוון באת ץבקוב

הליטהב כי  וח  מסר  טופס  מ אומי  שמדווח  ח  100עסיק  שינ  על ודשי  מפורט  שהם  רותים  ותני 
בכל חודש שהוא מדווח    ג מבוטחים, פטור מדיווח רבעוני על עובדים אלהי צו סיוופל שכירים  

 . יווח המפורטאת הד
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 לפי הצו   דמי ביטוחב בחיים הכוהס

הלאומי להכנסות  ייחמת  הביטוח  בתלולוכשס  הרת  האשווספת  של    בד עו  המבוטחכאילו    -  צונה 
 .שכיר

הלהביטו  אימץ אח  מס  ומי  בקנואת  ,  22.2.2007  םוימ   ( 006545/05ל  "ב )  וידוביץד בעניין    הדין ית  ת 
לפיכשכ  וטורב  תנסוכבהיר  להכ נלפנ  -הצו    יר  כמאיהעצ  שלצאות  והה  כוייי  מדגיש  הדין  בית  י  . 

המבוטיז  אשרכ מכוח    ח דקק  )שכיתו  היו לזכויות  על, הגמלה תח(י אבטלהדמ  כגון ר  לוא  מ   פי  ושב 
 וח. י הביטבו דמה נגשממנ, הכנסהה

(  24829-07-15  לב" ה )משלבן  מה  נע  של  תהיעבת  אתה  דרי לעבוין האזוה בית הדחד  12.11.2017ביום  
כ לפ  וחביט   דמי  הממנ  נוכוין  כד  י וקבע  הכנכשכירה  מחזור  כבמת יה  סותי  ולא  לפי  צענ"ס  מאית 

 ה. השומ

 נהבאופן כללי ובזמן הקורו - הביטוח הלאומיאי עם  העצמל  ות שחשבנתה

ממס    יהלאומ  הביטוח .1 בנסהכמקבל  ההכנסוהש  תמסגר ה  את  ההכצמאיעהל  ש  תומה  ות  סנ. 
   .וי הצוח לפ טיההכנסות שמהן נוכו דמי ב   תאת גם ולל וכ  הלאה
 

לק  ח  ית )אוס פלונא מי שעוסק בשנת מוה ביטוח הלאומי  ה  וקחל  1על פי סעיף  אי"  "עובד עצמ .2
ידו    ממנה( כעובמשלח  שכירשלא  ל)בק  בד  אי קומת,  (היד  לחמשו  ת ואשר  בו  ים  נא התחד  ים 
   .ועבשב תוסוק ממוצע יעת עו שמבחן הכנסות ו םילשכול

הכנסה,   .3 ממס  השומה  קבלת  הל בהלאחר  ההכלמבוטח  ח  שול  אומייטוח  לבירור  נסות  מכתב 
ש יעצמאכ או  דר לו,  תשלוח  כ טוח  בי  דמים  ישת  ההעל  המ  ,איצמעכסה  כנ ל  מות  דקבניכוי 

 . מסמאי בשנת העצכ פועל ב ומששול

דמי ביטוח    ל כפלכדי להימנע ממצב ש  -בוטחים  ווג מיסלפי צו  עצמאי שהוא שכיר  ירות  לנותן ש .4
וחת  מדו ה הס לפי הצו, ופעם שנייה מההכנ ת כשכירפעם אח – הקודמות  תן הכנסות בשניםל אוע
למס  מא עצמקור  מ מ  –י  לעביהעצמאי  הלא ביה  בסניףגבייה  הד  פקיר  על    ראישוומי  טוח 

מההכנסות    יטוח הבריאותב  דמיואומי  ל ה  חו הביטדמי    ויניכ ועל    סמ ה  נתשב  ההכנסות לפי הצו
המס  האלה בשנת  הדיווח  חודשי  את  מ שדי  כ,  (806/857  )טופס   לרבות  את יפחית    השומה 

קום הטופס, אך  במר  אישועביר  )אפשר לה   ה שנת מס בעד אות   ביטוח ו דמי השמהן נוכ   ההכנסות
   . רשות המסים( באתר פורסםפס ש חייב לכלול את כל הפרטים שיש בטו  אישורה
 

 מן:קהפרטים כדל  בודק בטופס אתוח הלאומי טיב ד היפק
 ו ולא על שם שותפות וכו'. הטופס חייב להיות רשום על שם המבוטח עצמ .א
 ה בשנת המס.מפורטים חודשי העבודבטופס חייבים להיות  .ב
שיהסכו .ג מהשומה  ופ ם  שהמעחת  )כיוון  המע"מ  ללא  הסכום  מהוא  חלק  אינו  ה  ההכנס"מ 

 (.ייבתהח
והב .ד הלאומי  הביטוח  מה י רדמי  שנוכו  להיות  הכנסה  אות  ההכנסה  אמורים  את  תואמים 

 שרשומה באישור.
 

ו  מוגדר  המבוטחלדוגמה,   פס  וט  .חש"  100,000הן  יעות בשומה  ההכנסות שמגכ"עובד עצמאי" 
כמבהצו    יפ ל  נסה כהל  ולכ   806/857 השנה,  שך  של  ל  ה   .ח"ש  70,000בסך  ל  ש ן  מעודכהמעמד 

  הכנסה  בסכום  "מאיד עצבוע"ו  ,ש"ח  70,000  של  ישנת   ה: עובד שכיר בסכום הכנסהיהי   וטחמבה
 . ינויש יישאר ללא עונה להגדרה עצמאי שמעמד העצמאי כ  .ח"ש 30,000של  שנתי 

 
  ומה בשל ניכוי הוצאות בש מההכנסה    וההגב   הצוי  לפ  שנוכו ממנה דמי ביטוחההכנסה  לפעמים  
של  אם בשומה.   השיר  הכנסותיו  רק   ות נותן  ו  הן  הצו,  אזי  בד  ועאינו  הוא  לפי  כעצמאי,  כלל 
תוזן הכנסה כעובד  .  העיסוק העצמאי יבוטלגם  צמאי תבוטל ושכוללת את ההכנסה כעהשומה  

 סיווג מבוטחים.צו  – 857ס שכיר כשמקור המידע הוא טופ
 

  ת ב)קצ  הנסי ממשכורת ומפ   יד, לח  ממש, הכנסות  טוח הלאומיהבי  לחוק  176,  175ים  פ יסע  לפי .5
 לה. ם היו בתקופת האבט א ,ות מדמי האבטלהת חפו מה( רישפ

,  תישנת   הקפי הצו, בחלו שהורד הסכום כשכיר ל  חר לאי  מא צטח כעלמבו   הכנסה שנותרם ה וכס
מדמי  ונמות  להי  אמור המובטלהאבטלכה  של  מ   ה  את  סגר    העצמאי  אם  לא)א י  יוממוצע  לפי 

 .( הבטלפת הזכאות לדמי האוק בתוטין י לחלתיק העצמאה
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-39009)  26.3.2017  דה מיום וב לעי  בבית הדין הארצרוד גרון  נמ  בעניין דין  פסק  ,  זוקיז ין הני על

  –לה  האבט  מדמי  בד עצמאי"וכ"ע  בוטחנסות המכ ת הא  כהני  אומיהביטוח הל( קבע כי  02-16
 .  דחה את הערעורכדין, ו

 
הב לחו  176יף  עס מת ק  הלאומי  ואינלמשיחס  ייטוח  כללי  באופן  יד  ד  עובת  דרלהג  המפנ  ולח 
סעיף    צמאיע כלו  קו לח  1לפי  הלאומי,  ש  לכ,  מרהביטוח  כובטהמל  הכנסה    ת מופחת  איעצמל 
 .  ו הכנסהל  שוי מאיעובד עצ תדרלהגלא עונה   אי האבטלה, גם אם הודממ
 

דמי    אם .6 סיווג  ילפ  הביטוחניכוי  מחדל    המשלם  דיי  עלנעשה  ים  וטחמב   צו    עור בשיכברירת 
תיאו  המלא נעשה  א םולא  לשפ,  אתבר  המו השיעו  זרחה   תוע  עובד  ינטראב  פחתר  כל  )כמו  נט 

טוח  ימי הבבנות של ד עורך את ההתחשאומי ש הלח  ו ד הביטקילב פת  תשומ  או להסב את  (ירשכ
 ו. הצת גר במסול לשכ ם ולמסכום התשחת ר המופביטוח בשיעולהחזיר גם דמי  שיש כעצמאי,

 
הצ לפי  עצמאי  דמי אבטלה    וכאשר  בסימקבל  בדוק  שימומלץ    ,2019ת  לשנו  של  ותסנס ההכלפי 

  806/857כדי לבקש טופס    יקעסנה למופ  אהו י שלפנ   (ים לפי הצוקיעסהמ )מכל    וניםאת הנתטב  יה
אם    גם  ,806/857מי את טופס  מעביר לביטוח הלאו  ולפני שהואבריאות,  טוח לאומי וידמי ב שכולל  

 : ןללה טורמפכ, השומותבות קבלת קוח בעי ביטרשי דמ שלם הפלאמור  הוא
 
  בל קוכמ י דמי ביטוחפרש הע צמב ימאוח הל ביטוה,  2019 לשנת המשו לביטוח הלאומיעה  כשמגי .7

יסוד  ימשה  סה שש הכנטלה לפי בסיס ה שמקבלים דמי אבטלים  מוב, כולל ל(לזכותלחובה או  )
לשנת   הלאוהביטו  השומה,  להפרשיקשר  הב  . מאיעצד  וב כע  2019למקדמות    ר חוז  םרספ   מי ח 

  ה אליוונ טח פבומ  אשרה כשהוא עוש  תו ול המבהיר את הפע,  3.11.2020ם  וי ב  1480ר  פסמ  וח ביט
   .2019נת  שב עמדהמ  דכן אתלעי כד  ,806/857טופס  עם 

המובטל  ר,  ומכל עוד  לביטוח  כל  מוסר  טולאומהאינו  הפ806/857פס  י  האלה,    ןינא   עולות 
 .ותשנע

וטחים  סיווג מבלפי צו    ח טובי   יי דמ ו ניכה ו הכנס  שכולל  -  806/857  טופס  גיש מש  לפי הצו,   בטלומ
והגבי בהד  יפק  - בסיטוח  איט קמ  ניףיה  הן  ה   ומהשבשמופיעה  סה  הכנת  אם  בהתי  עצמאשל 
לפי הסכום  ) שכיר  בד  ח לעוהמבוטאת המעמד של    עדכןמ ו  806/857  טופסבות  יע ופהמות  נס כהל

  .(ל בצווכל ינושא יה כעצמאסה שנותרכנעם הה)במקביל  עצמאיעובד  לו  (806/857 פסשבטו

ס  את הבסי  לשנות ה  במטר ,  להאבטה  דלפקי   לפתוח מטלה   יהיב הגו  פקיד הביטוח   רשנדבמקביל,  
  ם, פעמיי. המטלות ייפתחו  הפקיד הביטוח והגביי  שקבעס החדש  ים לבס טלה בהתאב אי הלדמ

ת  נקם היו בשוחל  2019  ם היו בשנתשחלק  ,להבט את התחללהו  שים שקדמששת החודהתאם לב
 י. סופ נואי 2019ומת י ש לגבב  וישחה , לכן  .2020

הל גםש  ל רגי  שכיר  לעובד   2019נת  בשל  מובטה  של  ומדמעאת  משנה    מיואהביטוח    ובדע   הוא 
  כמו לכל עובד שכיר   ,ובטלעם המללת  ותחשבנות כ לערוך ה  טלה חייבפקיד האב  .לי במקביעצמא

  (2021-ו   2020  ים שנב  הבטלאהמדמי    כעצמאי  יות )כולל קיזוז הכנסו  הל בטא  מי ד  בל קאחר שמ
 . בותועלולים להיווצר חו

 ובדכע יותהכנסו לפי בסיס  שמקבל דמי אבטלה  ,הצו לפי מובטל עודכל ל, מחד תרריכב ,כלומר
בסנימחל  מעביראינו    ,2019  בשנת  איעצמ הגבייה  הוא ,  מהמעסיק  806/857טופס  ף  לקת 

לפאבטל י  מד  קבלל  משיךי דמיפיו שולמו  הבסיס של  יה  ללא    ,2019  תבשנח  וטהבי  מקדמות 
, עליו לעדכן לפי הצו או כעובד שכירונוכו דמי ביטוח    בודעלאם חזר    .יכעצמא  ההכנסות  קיזוז

 .ית הביטוח הלאומא

לפי טופס  החי  פל לנית  806/857וזר, רק  ע ן  נותן השקבל תמונה מלאה  פעילות  לל    פי הצוירות 
 . זה ספולפי ט  רקד מע מ כןדעולכן הביטוח הלאומי מ , טלהמוב תי שליהאמכר שה מה תדעול

 

  וטחיםבג מווצו סיפי לה  מלה לגיעתב

השיונ בש  רותתני  הלאומירים  שכיים  עובד   ביםנחשצו  כלולים  במלאלגוזכאים    בביטוח    התאםות 
   ק.י מעס של  לגרטת ישפוק חברה או דמי אבטלה וזכויות בשל פירבות , לרגם זהלסיוו

זכאו ה  1456וזר  בחכמפורט    לופע ל  ש ילגמלאות  ת  לצורך  היתר יב ל  שכול  ,ימ אוהל  חביטו של    ן 
 טלה.  אב עות לדמיתבי גשתהלהרות  בה
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א לדמי  לצרף    -  בטלהלתביעה  חתהצהריש  ידומ ה  על  ב כוש  חמבוטהי  ה  תקופת  הי ין  ללת  את  תר 
ואת  העבוד העב ה  הפסקת  זסיבת  אם  ע ודה.  הפסקת  החצי ל  יש   , יתזמנ  דהובו  מועד  את  ה  זרין 

   ה.ודבעוער ל המש

ל בתביע הדגיחשוב  לש  עיסוק  ירב:  טלהבא  דמיה  "תחום  של  הקמ  של  יעיקר שום  ש  י,  ה"עבודום 
א  לא מצויין שהיבכל תביעה ש .  וטחיםווג מבי צו סילפא  העיסוק הוף שוסיולהיין את העיסוק  לצ

 פול בה עלול להתעכב. הטי -הצו לפי 

  לעצהיר  לה  לעבוד, עליו לי הצו, וחוזר  לעל פי כ ה  טלמקבל דמי אבכבר  מי שי  כ  ומי מסר הביטוח הלא
באתר הביטוח  למען הנוחות,  .  אינטרנטר הבאת   ההכנסה  ה על ר השלו לסניף או להעלות הצה  ודהעב

   (.1516) ואומנים  (1515) ספורטאים ורעבב  הרהלהצהלאומי יש טפסים 

דה שכלולה בצו סיווג  עבוב  ל שעובדשל מובט  סוקהתעב  ינוי מצח בטופס הדיגיטלי על ש לא ניתן לדוו
 . ישיהא  אתרהדרך   לההאבט ןבזמ ודהביר הצהרה על העעבלהאמור  ובטלן המולכ  ,בוטחיםמ

ל הלאומי  -  מילואים  וליתגמתביעה  מילו  עתבית  ןיני על  מסר  הביטוח  שישאים,  תגמולי  רות  נותן 
, אף  "מעסיק "ה   רךא דאים ול ילומלי  מוגתת ל שיאי  ש תביעהיג מחים  אי שכלול בצו סיווג מבוטמעצ

ש הוש   יפעל   לעובד  נחשב  לומי.  לא ה  חבביטו כיר  א  לתביעהיש  מאת    806/857פס  ו ט  שיתהאי  צרף 
 יק לפי הצו. המעס

 
 1.9.2020ם ו בתוקף מיוקון לתוספת הראשונה לצ ית
 

ברש  26.8.2020ביום   הלאהביטו ו  צ   ותומפורסם  (,  ון)תיקים(  ידמעבוקביעת    ם מבוטחיסיווג  )ומי  ח 
שלא    י שירותיםנ נותגי  שני סו  לצו   ה נאשוהר  לתוספת  שמוסיף   ,1.9.2020ום  קף מי ותב ,  2020-התש"ף

   :ןמ קכדל, רבעב ו נכלל
 
 ו. בצ 7פריט    ןויק ת –( שכול)רכבי א ותםי רכב שבבעלירים בכלתי כיםמורי דרך המדרי .1
הטצה .2 באמנות והם  ייכנ וותים  קוהפקויים  או  ליות  פהוס  –  במה(י  ובד)ע   ותיותז חת    15ריט  פת 

 ו.לצ
 

לפני  רת  כנ, כולל הסכם שרותיםיהש  תניווגי נסשני    לש   וצהל בתנאי  שכלום  סככל ה  חל על   התיקון
   .1.9.2020 , שהוא כאמורתחילהה םוי
 

הצו  י  לפ ם  שלווהתניכוי  ת ה חוב  נייןלע ודה קובע  העב   חודשי  כ  גיםייצהמ  לנציגי   מסר  הביטוח הלאומי
ד  עוב.  יח הלאומק הביטולחו  344  ף, לפי סעיוהצ  לילכפי  ד שכיר לעוב  ותרב, לשכירד  לכל עוב  החדש

הצו    –  2020פטמבר  ש סחודוקיבל את התשלום ב  ( םדואו ק)  2020  בחודש אוגוסט   דשעב  של, למ  ,המב
 .ורכאמ ,קובעדה העבוצוע ביכי מועד  2020  ברפטמש סודבח םלועל התשאינו חל החדש 

 
ביום    סםפרו   13.9.2020ביום    נט רנטאי תר הבא   בצו ון  ן התיקות לענייאר ם הורספ  הביטוח הלאומי

החל  הרחבה ותיקונים(.    –  םם וקביעת מעבידייחו סיווג מבוט )צ  1478מספר    וחביט  חוזר   1.10.2020
תקופות    בורשבצו, יתחיל לצ  סקהההעבתנאי  ו, שעובד  בתיקון הצצורף  ש   טחומב, כל  1.9.2020מיום  

 בביטוח אבטלה.אכשרה 
 

הלאומי למ יא   הביטוח  הצלפ  םיקעסיפשר  זמי  המעסיקחקה יקון  תל התארגנות    ן ו  אך    היה   יקה, 
 גם בשוטף.   חטו הביי  דמ ת שלם אוח ולשאי לדו ר
 

, בתנאים  המפיקים  תור אפשי בם כהמפיקי  י הבמה ונציגלנציגי עובדי  בכתב  הודיע    הביטוח הלאומי
ת  מייצגים א. יש להתעדכן בארגונים הבמהדי ה ובמע אות  לאומי ובריטוח  י בידמ ת  לנכולא    מסוימים

 המפיקים ואת עובדי הבמה. 
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 ורונה שבר הקבזמן מ ילכלכ עוסי

 
 . וחדענק הסתגלות מי לדמי אבטלה ולמ ההטבות וההקלות הסתיימה תקופת  2021ני  ו יב 30יום ב

. התיקון כולל  )להלן גם "החוק"(  אומי יטוח הל וק הב חל  225רסם ברשומות תיקון  פו  4.7.2021ביום  
ת  או למתן הקלו  י האבטלהלהארכת דמס  ועים בדמי אבטלה, אך בעיקר מתייחני חוק קבכמה תיקו 

ת לנשים שזכאיות  ומעלה והקלו  67בטלים מסויימות, הארכת המענק לבני  ת מווצי אבטלה לקבובדמ
 עצמאיות(.   הורות )גם שכירות וגםלדמי לידה ו 

 קלחו 225תיקון ים לפי מובטל קבוצות

גיל   .1 עד  אשמקב   67מובטלים  דמי  של  לים  אכשרה  תקופת  לפי  לפי    18מתוך    יםחודש  12בטלה 
  .30.6.2021המקוריים שלהם עד  האבטלה  י מאת הזכאות לילנצל החוק, שטרם סיימו 

ת  לנצל א  קוצרת, שטרם סיימותקופת אכשרה ממי אבטלה לפי  שמקבלים ד   67  מובטלים עד גיל .2
 . 30.6.2021ת לימי האבטלה המקוריים שלהם עד הזכאו

לימי    איםזכו   30.6.2021ד יום  הם עהזכאות שלשסיימו לקבל את כל ימי    ומעלה  45י  בטלים בנ ומ .3
בחוק(  םספיו נבטלה  א המגבלות  בני  )לפי  מובטלים  שטרם    45.  ימי  ומעלה  את  לקבל  סיימו 

המ הזקהזכאות  ימי  את  גם  יקבלו  שלהם  וגאכוריים  אות  ימי  נוספיםם  המגבלות    בטלה  )לפי 
 בחוק(. 

עד   .4 מיושה   67גיל  מובטלים  החל  עבודתם  תומגיש  ילך וא  1.7.2021ם  ופסקה  לדמי  ים  ביעה 
 אבטלה. 

 . 2021עד חודש ספטמבר   ומעלה 67בגיל  מיוחד תהסתגלו  מענק מקבלי .5

 . 30.6.2021שקיבלו דמי אבטלה עד   לדמי לידה והורות א יום קובעמובטלות לל .6

 

בעד  כפל תשל חופשהימ ום  שלא שולמו(  י  או    חוק קבועתיקון    –אבטלה  לדמי  אות  לזכ   )ששולמו 
 2021מיולי 

 
אי,  עד תקופה שהוא זכי לדמי אבטלה ב אכע שלא יהיה אדם זהביטוח הלאומי קובלחוק )ז(  320סעיף 

ם קיבוצי, או חוזה  לפי הסכ, או  תיחופשה שנתבין היתר, לדמי חופשה שנתית המשתלמים לפי חוק  
לעובד  עבודה. תשלום  ימי    כלומר,  בבעד  אבטחופשה  לדמי  זכאי  שהעובד  שולל  תקופה  את  לה, 

 הזכאות לדמי אבטלה. 
 

ה שנצברו  מי החופש ניכוי י  חר דמי אבטלה רק לא  קיבל   ,ר הקורונה, מי שהוצא לחל"ת כפוימשבעד  
 . אצל המעסיק

פנימית לקביעה  הביטו   בהתאם  מחודש הלאומ  חשל  יוני  ועד    2020מרץ    י  ניכו    -  2021סוף  לא 
 נה.  פני הקורובשונה מההוראות של, החופשה  את ימי לים חדשיםממובט

ככפל עם דמי אבטלה גם את  וקבע    ,ואילך  1.7.2021בתיקון קבוע מיום  ן  תוקי  חוק הביטוח הלאומ 
ישת  דמי אבטלה  ,1.7.2021החל מיום    מר,מי החופשה שטרם שולמו. כלוד למובטל שזכאי    למולא 

 ו לו. ם לא שולמלימי חופשה, גם אם לא ניצל אותם וה
החל"ת,   לגבי  ספק  הסר  בח למובטל לחוק    ב( 4)ז()320סעיף    סףנולמען  הסעיף  ים  שאין  ל"ת.  קובע 

ימי החופשה הצבורים שהמבוטח זכאי להם,    תשלום בעד  לה למבוטח בחופשה ללאטבזכאות לדמי א
 .  (ם בלבדהובהר מהביטוח הלאומי שהכוונה למובטלים חדשי) ולםא שין שלב ובעדם שכר  בין ששולם

 

חוק קבוע תיקון    –  שכר(ל זכאות  ר ימי חל"ת ואי  חל"ת )מספתנאי סף לזכאות לדמי אבטלה בזמן  
 2021מיולי 

 .(לפי הפסיקה ום)במק  י אבטלה בזמן חל"ת הוסדר בחקיקה לראשונה בזמן הקורונהדמ םתשלו

הביטוח  179  סעיף לחוק  ש  הלאומיה  כהוראת  לחוק  177וסעיף  ,  30.6.2021עד    ה עקבע  החדש  א 
כ קבע  הלאומי  קבוע  הביטוח  אבט,  1.7.2021מיום  חוק  דמי  ישולמו  לעובד  שלא  שהעסקתו  לה 

ביוזמת בשהמעס  הופסקה  לחל"תהוצ  ליק  החל"ת(  אתו  תנאים  )תקופת  שני  מתקיימים  אם  אלא   ,
 :אבטלה(בדמי  םיים כל התנאים המזכים להתק אבטלה חייבי  בן שלצורך זכאות לדמי)כמו
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 : (תקופות החל"ת י)להלן לפ  העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק .1

 
 .קי המעס יוזמתם לפחות בי חל"ת רצופיימ  30  רשונד  31.7.2020עד  -
 .ביוזמת המעסיק לפחות רצופים חל"ת ימי 14 נדרשו  30.6.2021ועד   1.8.2020החל מיום  -
 יוזמת המעסיק. ת רצופים לפחות ב ימי חל"  30ם יש ואילך, כחוק קבוע, נדר 1.7.2021מיום  -

 
 מן:וחד, כדלקק הסתגלות מי קיימים גם בזכאות למענסף אלה מתתנאי        

וטר או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת  העובד פ  -  31.7.2020ום  עד י   עובד שהפסיק לעבוד -
 לפחות. ום י  30לתקופה רצופה של  מעסיקו 

העובד פוטר מעבודתו או הוצא    -  30.6.2021ועד    1.8.2020עובד שהפסיק לעבוד החל מיום   -
מ   לחל"ת לביוזמת  נגיף הקורונה,  ימים לפחות    14פה של  תקופה רצועסיקו בשל התפרצות 

 פסיק לעבוד בשל גילו או שיצא לפנסיה(.שה  יממשל,  ולא ל)

יוני  הק  ענורק למובטל שקיבל מ  1.7.2021החל מיום   -   םי, נדרש2021סתגלות מיוחד בחודש 
 המעסיק.  רצופים לפחות ביוזמת מי חל"תי 30

ה   ימי  ימי שישי, חל"ת הרצו בספירת  גם  נכללים  וחגים  פים  ניתן  ימי הח  את מספר .  שבת  ל"ת 
של    )יש לציין במחשבון את היום הראשוןמצא באתר הביטוח הלאומי  שנ  ןומחשב   בעזרתלחשב  

 החל"ת(. 
 

 זכאי לשכר בתקופת החל"ת.   ינו העובד א  .2

לעבוד אצלו, אפילו למשרה חלקית א סיק מח ל שהמעככהבהרה:   עב זיר את העובד  ליום  ודה  ו 
 .  בביטוח הלאומיתיבדק  הזכאות לתשלום דמי האבטלה, אחד

 
 מובהר באתר הביטוח הלאומי, כדלקמן:, לים לע תיקונילאור ה

 
בדמ • המזכה  החל"ת  אבטלה  תקופת  לח י  שיוצא  מיום  למי  יום    30היא  ואילך,    1.7.2021ל"ת 

 חות. פל ים ופרצ
 ו אצל המעסיק. תרפשה שנוימי החוניכוי תשלום דמי האבטלה יתחיל רק לאחר  •
ל • זכאות  אבטלאין  לעדמי  לחלה  שיצא  מיוזמתוובד  החל"ת  ואילך  2.7.2021ם  מיו  "ת  אם  גם   ,

 מוצדק.
 

 ון קבוע ק הביטוח הלאומי כתיקב לחו177הוספת סעיף  – בחישוב הזכאות לדמי אבטלההקלות 
 

כתיקו 1.7.2021  מיוםל  הח הלאומי,  ,  הביטוח  בחוק  קבוע  שש ן  האבטלה  במסגימי  הקלות  ולמו  רת 
 באים: ים הבמצבתקופות ימי האבטלה, ין  במנ  לא יובאו בחשבון  הקורונה

 
לגיל   פי    -  40מובטל חוזר מתחת  ימי האבט א לחוק,  171סעיף  על  בטל  של מועות  לה בכל התבי סך 

ממספר הימים המירבי של המובטל. בחישוב הזכאות   180%על  יעלה  אלשנה,   40גילו אינו עולה על  ש
  חולחוק הביט  ו לפרק ז-)לפי סימנים ה ו הורוני האבטלה הנוספים ששולמו בתקופת הק ייכללו ימלא 

 .הלאומי(
 

פי    -  נה אחר שנהתשלום אבטלה ש ו שנה אחר שנה,  ות עוקבות שהוגש בתביעחוק,  ל  171סעיף  על 
י האבטלה  ימי  במספר  חודחושב  לימיכל  בהתאם  ב  ש  ששולמו  הקודמ   11-האבטלה  ים  החודשים 

ה לח התשלוודש  ימי  אם  גם  לתביעה ם,  שייכים  ייכלהקו  אבטלה  לא  הזכאות  בחישוב  ימי  דמת.  לו 
 יטוח הלאומי(. )לפי סימן ה בפרק ז לחוק הב הקורונהם ששולמו בתקופת ה הנוספילטהאב

 
לחדמי    קיזוז מועדפת  עבודה  ממענק  משאבטלה  סעיף    -  וחררייל  לחוק,  174לפי  מדמי  )ג(  חלק 

שים שקדמו לתחילת  החוד  11-חייל משוחרר שקיבל דמי אבטלה בם המענק להאבטלה מנוכים מסכו
המ לא    ה.נוועדפת הראש העבודה  הנוספים ששולמו בתקופבחישוב הזכאות  האבטלה  ימי  ת  ייכללו 

 וק הביטוח הלאומי(.ה בפרק ז לח)לפי סימן  הקורונה
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 31.12.2021עד ו 1.7.2021ומיום  30.6.2021 דעהשעה הוראת 

 
הקוהתקופ  בלהראשונה  בעת  ה  ולמענקהדמי  הטבות    ביום  המ יסתיהמיוחד  הות  גל סתהה   אבטלה 

לעניין    מיוחדות  : הוראותא עד ט לחוק הביטוח הלאומי179סעיפים    –  ז ה בפרק    ןמי)ס   30.6.2021
 .(החדש הקורונה  התמודדות עם נגיף אבטלה בתקופת הביטוח 

 
י עד טו  179סעיפים    –  זבפרק    מן ו )סי  31.12.2021ועד    1.7.2021  בתקופה התקופה הקובעת החדשה  

בי:  חוקב לעניין  מיוחדות  בו טהוראות  אבטלה  הקורונה    ךשהמח  נגיף  עם  ההתמודדות  לתקופת 
 החדש(.

 
 לה:הפסקת העסקת עובד באחד מא  - 2021פה מיולי ועד דצמבר קובתהפסקת עבודה 

 
 טורי עובד.סיק על פיהמעעת  הוד .1
 א לחוק. 177קבועים בסעיף בתנאים ה הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום .2
 

לפ אבטל  -ק  חוהי  מובטל  דמי  שמקבל  לתקופ   המובטל  מלא  תבהתאם  של  אכשרה  חודשים    12ה 
ו  מגיעים ליצל את כל ימי האבטלה שריך הקובע לגביו, ולא נחודשים אחרונים שלפני התא  18מתוך  

 וק. לפי הח
 
 :ן()אחד לפחות מהמובטלים להל קורונהלפי הוראות הבטל ומ

עד    6)  12-מ  פי מספר חודשי עבודה נמוךשבה ל פת האכשרה לדמי האבטלה שלו חושתקו  מובטל •
 חודשים(. 11

אבטלה  מובטל   • דמי  לקבל  הקורונה  שממשיך  משבר  האב  חרלאבשל  ימי  כל  את  טלה  שניצל 
לפי   לו  לשמגיעים  שקדם  מיקורונה.  החוק  בני    –  1.7.2021ום  החל  בתנאים    45רק  ומעלה 

 שנקבעו. 
 

 ג לחוק( י179 )סעיף  ההסתגלות המיוחד  אבטלה ומענקר דמי העושי
 

על ירידת שיעור האבטלה בחודש    26.4.2021טטיסטיקה ביום  סלכה המרכזית  שלבשל הפרסום של ה
י האבטלה לכל  מ דגם  ו  לות ההסתגמענק  הוקטנו גם  (,  7.5%-פחות מ   )אך לא  10%-מתחת ל   2021מרץ  

  חודש   ההסתגלות של  שלום דמי האבטלה ומענק. ת26.5.2021החל מיום  ,  10%-במובטלי הקורונה  
  26.5.2021והחל מיום    ,שולם התשלום המלא  1-25.4.2021  בתקופה  :תופוצל לשתי תקופ   2021מאי  

 . 2021וני , כולל בחודש ים המוקטןשולם התשלו
 
אבט • דמי  שמקבל  תמובטל  לפי  אלה  מתוך    12של  כשרה  קופת  שלפני    18חודשים  אחרונים 

ה לגבי התאריך  המגיעיםו,  קובע  הימים  מכסת  את  ניצל  ל   ולא  החוק,  לו  דמי  מפי  לקבל  משיך 
 טלה מלאים. בא

ת  מקוצררה כש תקופת אלפי    2021עד סוף יוני  נקבעו לגביובטל שלא סיים את ימי האבטלה שומ •
משיך לקבל את דמי האבטלה  מ,  עה הקודמתראת השעל פי הוחודשים    12חודשים במקום    6  של

 .שמגיעים לוים את ימי האבטלה עד שיסי 90%בשיעור של  
  85%שיעור של מקבל דמי אבטלה ב ,קוח ל  225תיקון ב הטבותדמי אבטלה לפי הל איזכל שמובט •

או    6ש שתקופת האכשרה שלו  ל חדמובטדמי אבטלה של  )  חוקמדמי האבטלה המלאים לפי ה
 .ומעלה(   45מובטל בן ם של טלה נוספיאב ימי, וחודשים 10

 
  ווהוא מחוסר עבודה א   2021  יוני  לם למי שהיה זכאי למענק בחודשלהשת  ממשיךלות  מענק ההסתג

החל מחודש  טין  לחלו . על פי התיקון בחוק, תשלום המענק יופסק  2021עד ספטמבר    שעובד חלקית
 . 2021אוקטובר  

 
 קמן:, כדל מופחת בהדרגההמענק 

 מהמענק המלא  90% – 2021י יול 
 מהמענק המלא  80% – 2021אוגוסט  

 . מהמענק המלא 70% – 2021ספטמבר 
 ביטוח הלאומי:אתר הלדוגמה מ
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 ש"ח:  4,000  – אהמענק המל

 ש"ח.  3,600בסך של  2021ולם בחודש יולי  שי
 . ש"ח 3,200בסך של   2021סט ישולם בחודש אוגו

 ש"ח.  2,800ך של בס 2021ישולם בחודש ספטמבר  
 
 

 ק( יב לחו179)סעיף  הומעל 45למובטלים בני נוספים  מי אבטלה יזכאות ל
 

לו   שמלאו  ע  45אדם  יום שנה  במדמי    ול ושולמו  (  )כולל  1.7.2021  ד  תקופלהאבטלה  הקורונה ך    ת 
זכ(30.6.2021ועד    1.3.2020)מיום   יהיה  א,  לדמי  לפיאי  נוספים  שקב  בטלה  החוק  קריטריונים  ע 

י שעה  ה  בהוראת תום    או  31.12.2021ום  עד  שנקב  12עד  הקובע  מהתאריך  לגביו,  חודשים  לפי  ע 
 . המאוחר

 
האבטלה(  דמי  )הארכת  נוספים  אבטלה  הראש  -  ימי  לזכאות  התנאי  ה  להארכתון    –אבטלה  דמי 

 (.)כולל יום זה 1.7.1976לומר, נולד עד יום ולל(. כ)כ 1.7.2021יום   שנים עד 45מלאו למובטל  
 

בין החודשים    דמי אבטלה מקוריים  ל קיבלהמובט   –כת דמי האבטלה  אר לזכאות לה  השני   התנאי
)כולל לפי  ק  וחל המובטל על פי ה. ימי אבטלה מקוריים = ימי זכאות שקיב2021  ועד יוני  2020מרץ  

 רונה.  ירום במשבר הקונות החעל פי תקא ול תקופת אכשרה מקוצרת( 
 

וקיבל דמי  ונה(,  הקור  י )לפנ  2020פברואר  ב  בינואר או שלו    מי האבטלה ל שסיים את י, מובט לדוגמה
 זכאי להארכה. אינוום במשבר הקורונה, פת הקורונה רק בשל תקנות החירוק אבטלה בת

 
מיום    רבשצ  ומעלה   45בן  ל  מובט לעבוד  והפסיק  אכשרה  רשאואיל  1.7.2021תקופת  להגיש  ך,  י 

חד לדמיתביעה  במקאבטל   שה  הזכא ה  הארכת  האוטומום  האבטלה    טית.ות  דמי  כזה  במקרה 
המעודכנת, ויוכל לנצל את ימי האבטלה  פת האכשרה  וק העדכנית שלו, לפי תהכנסה  לפי ה  יחושבו 
 חודשים.  12במשך 

 
 ן: כדלקמ םמחושבי  יםלה נוספ ימי אבט 

 
מי  מי  50%ספת של  זכאי לקבל תו  –  30.6.2021ד  ע  לוים ש טלה המקוריאת כל ימי האב  ניצלמובטל ש

  .31.12.2021עד   אי לנצלרש ואה ימי האבטלה הנוספים אתריים שלו. בטלה המקוהא
 וגמה: דל
 
  30.6.2021ת כולם עד יום  ימי אבטלה, והוא ניצל א 175אושרו לו , חודשי אכשרה  12למובטל היו   .1

 .ימי אבטלה 88-הוא זכאי ל –
 

  –  30.6.2021ד  את כולם עצל  אבטלה, והוא ני  ימי  87אושרו לו  ,  חודשי אכשרה  6-11  למובטל היו .2
ל זכאי  א  43-הוא  א  בטלה ימי  לדמי  פי שהזכאות  על  בשל  טב)אף  תקנות  לה מלכתחילה הייתה 

 הקורונה(. 
 

האבטל ימי  כל  את  ניצל  שלא  שלומובטל  המקוריים  האבטלה    -  ה  ימי  את  ניצל  שלא  מובטל 
האבטלה  מימי    50%  לה נוספים שהם:אבט  ימי   עודלו ואת הימים שנותרו  לנצל    ם שלו זכאיהמקוריי

 . 2021סוף יוני ועד  2020מרץ  צל בין החודשיםשני
 

ם, זכאי  ימי הזכאות המקוריי  175מתוך    2021עד סוף יוני    אבטלה  ימי  120ל רק  ל שניצטב למשל, מו
 אבטלה:  י מי 115-ל
 ועוד  (.120חות פ  175נוצלו )ימים שנותרו כיוון שלא  55 •

   (.120-מ  50%) ימים שנוצלו מה  50%ימים שהם  60 •
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 : לקמןיהיה כדומעלה  45סכום דמי האבטלה של בני  
 
  100%  -חודשים    12צבר תקופת אכשרה מלאה של  טלה המקוריים למי שבהמשך ניצול דמי הא .1

 ה המקוריים.מדמי האבטל
  90%  -חודשי אכשרה    6-11בין  תקופת אכשרה  שך ניצול דמי האבטלה המקוריים למי שצבר  מה .2

 .יםבטלה המקורי דמי האמ
 יים. ה המקורמדמי האבטל 85%בשיעור של  -האבטלה  ספת ימי ות .3

 
 ישי של המובטל. ר הא תבא מפורטכל המידע 

 
ע שנקבע  תאריך הקובהמחודשים    12ו  ומעלה שמימש את זכאותו לדמי אבטלה וחלפ   45מבוטח בן  

יראו את הת עד  יך הקוך האמור כתאר ארילגביו,  לגביו  פי הפרסום    31.12.2021בע  על  של  )כלומר, 
תעוד  הביטוח האבטלה  ימי  תוספת  צורך  אוטומטיכן  הלאומי,  ואין  המובטל  אצל  בקשה  לת  הגיש 

בחודש    תוללים את הזכאימשיך לקבל דמי אבטלה גם אם מלאו מספר הימים ששווא  הו להארכה(  
 לפניו. טף ובאחד עשר החודשים שהשו

 
עד  דמות למובמי הוסמך לשלם מקח הלאוהביטו  י לבירור הזכאות,ל הצפו לאור הטיפו  טלים אלה 

 . 2021ואוגוסט  ים יוליבחודש  ש"ח 8,000סכום של 
 
 
 2021והחל מיולי  2021ד יוני הוראת השעה ע יקונים בתה
 

יוני   • סוף  עד  תקופשל    2021ההטבה  לקיצור  האכשרה  ) ת  האבטלה  שי  חוד  12במקום    6דמי 
מתו מ ודשים(ח  18ך  אכשרה  למחצית  זכאות  עם  המ,  שבחוק  האבטלה    יכה ממש,  קוריימי 

 יא)א( לחוק. 179ף עיס .2021ם יולי עד ספטמבר בחודשי העסקתם הופסקהלמובטלים חדשים ש
ש תקופת האכשרה   • למי  אבטלה  בחודשיםהעסקתו  לדמי  דצמבר ד  וע  2021אוקטובר    הופסקה 

היה  ים לו  המגיעי ספר ימי האבטלה  שר מ, כא18חודשים מתוך    10תהיה למובטל קורונה  ,  2021
 . ב( לחוקיא)179סעיף  .האבטלה הקבועים בחוק מימי 83%  בשיעור של

תלויים )כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי(,    3ויש לו    35למי שמלאו  ו  א   45לדוגמה, למי שמלאו  
 מקורי. מגיעים לו לפי החוק ה ימי אבטלה ש 175 ימי אבטלה במקום 145יקבל 

פ   יימ  5  הורדת • רק  אמאבטלה  )ימי  אחת  ביום    תנה(עם  למובטל    ,30.6.2021הסתיימה  למעט 
)הימים האלה נדחים ואינם    לחוק  172  תיקון סעיף  .1.7.2021י  החל לפנ  ושהתאריך הקובע לגבי

 . מופחתים מסך הימים המירביים של המובטל(
 
בטלה  ימי הא  5 בעבור  לו דמי אבטלה ואילך, לא ישולמו  1.7.2021 ובע לגביושהתאריך הק מי  .1

 ה.  שכת התעסוקרצופים בל ותחודשי התייצב  4ל הראשונים בכ
עד  ה ת ההקל  1.7.2021החל לפני    ו ע לגבילמובטל שהתאריך הקוב .2 או עד    31.12.2021ימשך 

 המאוחר. פי , ל שנקבע לגביו חודשים מהתאריך הקובע  12ום ת
 

הסתיימה    ( 28ו למובטל בן  לד )כמאם יש עמו י  ,28י האבטלה למובטל שטרם מלאו לו  ת דמהגדל •
לכל  30.6.2021  יוםב דמי  ים.המובטל,  מתשלום  י   החל  חודש  בעד  שישולם  2021ולי  האבטלה   ,

שיש עמו ילד, יחזור    28סכום דמי האבטלה למובטל מתחת לגיל    ,2021וסט  אוגלמובטל בחודש  
 ורי.  כום לפי החוק המקלס

יום   • האבט  30.6.2021עד  דמי  המירבי  סכום  לאחרש"ח    422.04  יהה  וםלילה  מי  י   125  גם 
  לום הראשונים.התש

 
הוא  שהתאר   למובטל .1 לגביו  הקובע  ה  ואילך,  1.7.2021יך  התשלום  מיום  ם  סכו  126-החל 

 ש"ח ליום.   281.39 מופחת לסך של  ליום דמי האבטלה המירבי
 

שהת  .2 הקובע למובטל  ליום    ולגבי  אריך  ו1.7.2021קדם  ממשיכה,  ההטבה  דמי כ ס,  ום 
או    31.12.2021עד    הז   ללמובטההטבה  .  אבטלה  ימי   125ופחת אחרי  לא י רבי  לה המיהאבט

 .לחוק  167ף  סעיתיקון   .וובע שנקבע לגביאריך הקחודשים מהת 12תום עד 
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התעסוקה   • לשכת  מטעם  מקצועית  בהכשרה  שנמצא  דמי  מ  –מי  מלקבל  עד    איםאבטלה 
לדמ 31.12.2021 זכאות  לו  שנותרה  בתנאי  ברגע,  אבטלה.  ימישמסתי  י  לדמי    ימים  הזכאות 

 חוק. יד ל179ף לחוק בסעי 173תיקון סעיף  .ס ממשיךאם הקורם ג ה, התשלום מופסק, אבטל
 

 31.12.2021הארכה עד   – מלאות מסוימותעם ג מניעת כפל אבטלה
 

  נסהאומי ותיקון עקיף בחוק הבטחת הכוח הלהביט  )ח( בחוק320-ו  238,  195:  המתוקנים  הסעיפים
לאות: אזרח ותיק  לה עם הגמאבט   למנוע כפל דמי  , במטרה להמשיך 31.12.2021  יום עד  הם בתוקף  

בגיל נ67עד    62  )זקנה( לנשים  כ, קצבת שאירים, קצבת  )אינו שולל תוספת תלויים(, דמי  כות  ללית 
 מזונות והבטחת הכנסה.   

 
ח ותיק  בת אזרזכאיות לקצ ,  הכפוף למבחן הכנסות ותקופת אכשר,  62ל  ישה החל מגיגיל פר נשים ב

בגיל  )זקנ נשים  עבוה(.  שהופסקה  ל  דתן,זה  ממלרשאיות  הלאומי  הביטוח  אבטלה.  דמי  יץ  תבוע 
  וגם לגמלת אזרח ותיק, ופקיד התביעות יקבע את הזכאות.   אבטלהאלה להגיש תביעה לדמי  לנשים  

יום   האבטלה,  31.12.2021עד  והם  דמי  ותיק  אזרח  קצבת  עם  כפל  בחשיובא  אינם  כהכנו  סה  בון 
 זרח ותיק. ת בקצבת אחן ההכנסולעניין מבח יד או ממשל ודה מעב

לפני   כללית  נכות  קצבת  שקיבל  הקור עובד  בע משבר  עבודתו  והופסקה  דמי  קבות  ונה  המשבר, 
שלו   יום  האבטלה  מעבודה    31.12.2021עד  כהכנסה  מנחשבים  כהכנסיד    משלח או  שאינה  ולא  ה 

ולכן  עבודהמ הנבטלה מדמי האאינו מקזז את    הביטוח הלאומי,  בתקופה    כהתוספת התלויים של 
 . הזו

 
 ומעלה  67י  ת מיוחד לבנהסתגלו נקמע

 
לאחר    ,לחלוטין מכל המעסיקים  שהופסקה עבודתוה,  ומעל  67בן  ניתן לעובד    יוחדות ממענק הסתגל

חוק הביטוח  ל  225. תיקון  2021, עד סוף יוני  הנסי מפ  וף להכנסת , כפוכשכירלפחות  חודשי עבודה    3
   ת מסוימות., במגבלו2021דש ספטמבר וף חועד ס  ריך את הזכאות למענקאהאומי הל

 
  2021שהיו זכאים למענק בחודש יוני    יםם מענק הסתגלות רק למובטלישול   2021החל מחודש יולי  

המענק משולם אוטומטית    מענק.ם ה חודש שבו משולם להבאופן מלא או חלקי ב והם מחוסרי עבודה 
וח הלאומי  כדי שהביטע על החזרה לעבודה  . חשוב להודי2021סוף יוני    נק עדהגיש בקשה למעלמי ש

 נוע חובות. י למיפסיק לשלם את המענק וכד 
 

מ הסתגלות  בחומענק  משולם  עבד  יוחד  לא  העובד  שבהם  הימים  למספר  בהתאם  חלקי  עבודה  דש 
 .  2021מבר יולי עד ספט  , גם בחודשיםהחודשבאותו 

 
שם בדוח  יירייב במס הכנסה וסתגלות המיוחד חם שמענק ההסית המרשו   פרסמה  24.1.2021ביום  

ה כשכיר, שאינם  הכנס  בגין  הביטוח הלאומייבי מס מם חי)תקבולים והחזרי  194/196שנתי בשדה  ה
דוח האישי  צורך  ל   דהמיוח  ההסתגלות  נקמעהסכומים ששולמו עבור  אישור על    (.126כלולים בטופס  

 בוטח.  ל כל מהאישי ש  באתר נמצא   - מס הכנסהל
 
 

 ות השעהבעקבות הורא והורותגמלאות דמי לידה 
 

  דמי לידה   למקבלי  30.6.2021  םיועד    ו כללים בהוראת שעהע בנקלחוק הביטוח הלאומי    223בתיקון  
 . (משפחות אומנהפונדקאות ודמי אימוץ, )כולל  תוהורו

 
הלאומ לחו   225בתיקון   הביטוח  הארכהו י  ק  מבשינו לים  לכ ו  יום    שעהוראת  הב סוימים  יים  עד 

 ( לחוק. 2)ב()54לסעיף   וןתיק בב לחוק ו49 עיףבס :31.12.2021
 

קובע:   שביום  הפסיקהיום  בו  בהיותה  לעבוד  מבוטחת  שהסתיים ה  מוגשת    היריון  שלגביה  בלידה 
 התביעה לדמי הלידה. 
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 :מיח הלאומהביטוהבהרות 
 

)הורה א כאשר ה • ביולוגי  הורה  פ א  כמוינו  יום  ת  א  –ה(  ואומנ   ונדקאותימוץ,  יחליף  יום הלידה 
 לת הילד לחזקתו.  קב

 ה. חלף עם האם בחופשת הלידחוק לאב שמתשינוי בן אי •
בגמלה • עוסקת  אינה  השעה  היריון    הוראת  בחל"תלשמירת  שכירה  עובדת  נעדרת    ,של  היא  כי 

 יפת שכר. נה זכאית לקבל גמלה מחלולכן אי ,יריוןלא לרגל שמירת הה מהעבודה לרגל החל"ת ו 
 

 2021ני וף יועד ס עובדת שכירהל והורות דהלי דמי
 

והייתה    30.6.2021ועד    1.8.2020לדה מיום  יו   מבוטחת שאין לה יום קובע  -  עקוב  יום  ת ללא מבוטח
 אית לדמי לידה מיום הלידה. דמי אבטלה עד יום הלידה, זכל זכאית

ם בה  תקיימי, אם מלאחרונהלעבוד  המבוטחת  ם שבו הפסיקה  הוא היו  223קון  ום הקובע לפי תייה
 :  התנאים שבסעיף

 ת.ועד תום התקופה הקובע  1.8.2020מיום  היא ילדה בתקופה  .1
 . 223ום תיקון  חוק טר ה לפי  לה יום קובעכאית לדמי לידה משום שאין  ינה זהיא א .2
 לפני יום הלידה. אית לדמי אבטלה בתכוף  יתה זכהיא הי .3
 

קובע  יום  לה  שיש  אך  מבוטחת  צברה  ,  מתקולא  אכשרה  אופת  דמי  תשלום    -  חלקית  לאה  חלף 
ועד    1.3.2020ופה מיום  מבוטחת שילדה בתק כי    ,בעוק   הלאומי  וק הביטוחלח   223תיקון    -בטלה  א

שעד תום    הלידה, תהיה זכאית בתקופהוף לפני יום  לדמי אבטלה בתככאית  והייתה ז  ,30.6.2021יום  
אילולא ילדה    למים להיו משו טלה שה דמי האבהשווה לבשיעור  ות מיום הלידה, לתשלום  שבוע  15

   לידה(. י דמ ת ה הזאבתקופאם היא מקבלת  )אלא
 

  30.6.2021ועד    1.3.2020תקופה מיום  מי, אישה שילדה במהלך הטוח הלאובאתר הבי על פי הפרסום  
ון שלא צברה תקופת אכשרה  לאים כיו כאית לדמי לידה מבטלה לפני הלידה, ואינה זוקיבלה דמי א

 א:שלום באופן הבקית, תקבל תלשרה ח פת אכצברה תקו או ש

 דה. לאחר הלישבועות  15תקבל תשלום מיוחד עבור  –ת אכשרה מי שלא צברה תקופ .1

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

 
 הייתה יולדת.אם לא יו מגיעים לה יוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שה שלום המסכום הת

 
 ב לחוק( 49)סעיף  31.12.2021עד  30.6.2021 עובדת שכירהלורות הודמי לידה 

 
ביום  טלה  והייתה זכאית לדמי אב  31.12.2021עד    1.7.2021ין  ילדה ב,  וטחת שאין לה יום קובע במ

שהילכן  דםקואו    30.6.2021 בזמן  בהיריו,  שהסתיים  יתה  מוג  בלידהן  לשלגביה  התביעה  י  דמ שת 
 ן: לפי התנאים כדלקמזכאית לדמי לידה ה, תהיה הליד

 ום הקובע.למו לה דמי אבטלה יהיה היון שבו שו היום האחר •

הר  • השכר  חישוב  המבוטחת  לעניין  של  היום  לחישוגיל  את  יראו  הלידה,  דמי  הפסיקה  ב  שבו 
 .עבודה(מו למועד הפסקת ה חודשי העבודה שקדכר ב)הש , כיום הקובעלעבוד לאחרונה

בלת דמי האבטלה  ם הפסקת קשנצברו לפני יו  כשרהפוף לחודשי האפשת הלידה כו ימי חמספר   •
יום הפ)במקום לפ חת קיבלה  המבוט כאשר חודש שבו    ,סקת העבודה שקיים בחוק המקורי(ני 

 :קופת האכשרהלל בתדמי אבטלה נכ
ני יום הפסקת  ( שלפ22דשים מתוך  חו   15דשים )או  החו  14תוך  חודשים מ   10אישה שצברה   .1

 ות. שבוע 15ה לתקופה של תקבל דמי ליד  –האבטלה   מיד קבלת
תקבל   –פני יום הפסקת קבלת דמי האבטלה  החודשים של  14חודשים מתוך    6  שצברהאישה   .2

 שבועות.  8פה של לתקו דמי לידה
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צם מעסיק שצמהשכר הרגיל של היולדת,  ף את  מת שכר שאינו משקהכללים הרגילים של השלפי  על  
, הביטוח הלאומי  ר הקורונהל משבבדת בהיריון בשקטין שכר של עויריון או הבהבדת  ל עומשרה ש

 פגעו.לא ייכדי שדמי הלידה  ת דמי הלידה בהתאם לשכר הרגיל, מתחשב בכך ומחשב א
 

  2021שים יולי עד דצמבר  ודבחה לנשים שילדו  ימי זכאות נוספים לדמי הליד  18מענק בסכום של  
 י( הלאומ  ב)ג( לחוק הביטוח49)סעיף 

 
במחצית השנייה של  וילדה  ר הקורונה  השעה במשבשל הוראת  ב  דמי לידהשזכאית למובטלת  אישה  

זכאות נוספים לדמי הלידה. הביטוח הלאומי פרסם    ימי  18של  מקבלת גם מענק בסכום  ,  2021שנת  
,  עד שבועיים מיום הלידה  מטי לחשבון הבנקה באופן אוטושור דמי הלידר אילאח  שהמענק ישולם

קיבלו את המענק עד סוף חודש    2021אוגוסט    חודשים יולי,שילדו ב)נשים    ורך להגיש תביעהצ  ואין
 . גוסט(או
 

לפי משולם  לת תיקון    המענק  מספר  עקיף  הקורונה    6יקון  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  בחוק 
ש  ברשומהחדש()הוראת  שפורסם  ביום  עה(  מספר    5.8.2021ות  לתיקון  הביטו   225ונוסף  ח  לחוק 

 : לפיו )ג(עיף קטן סב לחוק נוסף 49סעיף ל מי.הלאו
 

ום נוסף על  יה זכאית לתשלהביטוח הלאומי תה   ב לחוק49מי לידה לפי סעיף  זכאית לדמבוטחת ה
 ימים.  18ששולמו לה בעד  ום השווה לדמי הלידה י הלידה בסכ דמ

 אחר.ל דין  ה לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין כ לא ייחשב הכנסהנוסף כאמור  לוםהתש
 

 2021בכל שנת  וק(לח 54 עיףי ס)לפ ת עצמאיתבדועדמי לידה והורות ל
 

לפי  תחושב זכאותה לדמי הלידה  2021 דצמבר ועד סוף  2021 אר לדה בתקופה מינויולדת עצמאית שי
ב ללידהההכנסה  שקדם  השנה  פרסםבה)   רבע  הלאומי  ייעשה    יטוח  הבסיס  שהחישוב  פי  על 
השנה למקדמות( ברבע  או  בר2020בשנת    ליהמקב  ,  או  בשנת  המק  ההשנבע  ,  כגבוה  2019ביל   ,

 ביניהם. ש
 

 לשכת התעסוקה 
 

הסתיימה ביום    במועד בלשכת התעסוקהלא נרשם  למובטל שטלה  ת לדמי אבאים לזכאוהגמשת התנ
  1.7.2021(. החל מיום  ימי איחור  7מקסימום    –30.6.2021ועד    2020החל מחודש אוגוסט  )  30.6.2021

 לה. אות לדמי האבטהמועד לזככת התעסוקה, הוא שתאם להוראות לת/רישום בהובהתייצמועד ה  –
 

מיום   התעסו  14.3.2021החל  מפתוחקה  לשכות  כל  שחייב  ות.  חייב  י  התעסוקה,  בלשכת  ברישום 
בתוך   התעסוקה  ללשכת  ממ  14להגיע  אימים  באתר,  הרישום  יעבורועד  לא  המידע  לביטוח    חרת 

 בטלה. דמי אולא ישולמו  הלאומי
 

הריש כי  להדגיש  ב חשוב  אי   לשכתום  אתמ  נו התעסוקה  הגשת    חליף  אבטלה  חובת  לדמי  התביעה 
עבודה  בהפס המצב    ונה,לראשקת  בלשכועדכון  העדכון  התעסוקתי  את  מחליף  אינו  התעסוקה  ת 

 בביטוח הלאומי. 
 

 עובדים  לנכים שינויים
 

ועד   (2020יולי בעד חודש   צבהמהק) 1.8.2020החל מיום , לחוק הביטוח הלאומי 217ן מספר  קו תילפי 
ה30.6.2021יום   לנכשמות  סכום,  שתיפגע  ר  בלי  מעבודה  להרוויח  לסכה  גדל  של  הקצבה    5,300ום 

ל הש"ח  )שכר  =  חודש  לחודש  )תיקוני    (.50.23%כפול    10,551מינימום  הכלכלית  ההתייעלות  חוק 
השעה    הוראתהפך את    2021-בתשפ"(, ה2022-ו  2021השגת יעדי התקציב לשנות התקציב  חקיקה ל 

 ואילך.  2021טיבית מיולי קבוע רטרואקלחוק 
 

ה להרוויח מעבודה ו/או ממשלח יד היה בסך של  סכום שמותר הי, ה2020חודש יוני  הקצבה בעד  עד  
 לאה.  הכללית המ  קצבת הנכותודש, בלי שתיפגע "ח לח ש 3,941

 
ה דכ הכלכלית,  ההתייעלות  בחוק  לנכים  ההטבות  את  לממן  עי  הוחלט  לנכיל  הזכויות  ם  קטנת 

  ,( לפקודת מס הכנסה5)9לפטור ממס לפי סעיף    ,בהנכי פעולות איאינם  שאינם נכי צה"ל ו   ,יםעוורול
 . ואילך 1.1.2022החל מיום 
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מעבר  נ הוראות  ו קבעו  קיימים  לוו לנכים  או  הלאומי  לביטוח  התביעה  את  שיגישו  לפטור  למי  עדה 
 . 1.12.2021ממס עד 

 
 חיילים משוחררים 

 
השתחרר משירות  נקבע כי חייל ש  29.12.2020הלאומי מיום  לחוק הביטוח    221יף מספר  עק   קון בתי

  3פת תוך  את ששת חודשי העבודה המועד  לצבור, זכאי  31.12.2020ועד יום    1.1.2019יום  מ סדיר החל  
 רורו.  שנים מיום שח

לצבו  2020שהשתחרר בשנת    יל חי עבודת לפני תח   פת אכשרהר תקולא צריך  ב ילת  מועדפת  דה  עבוו 
 שחרורו.שך שנתיים מיום במ

 
 ביטוח נפגעי חיסון

 
פגעי  ו ביטוח נוצ  2021-מו ברשומות תקנות ביטוח נפגעי חיסון )תיקון(, התשפ"אפורס  4.2.2021ביום  

 קורונה החדש.יף החיסון נגד נגלתקנות את ה  וסיפו, שה2021-שפ"אהתוספת לחוק(, הת  חיסון )שינוי
 

 מענק חד פעמי 

ביום    17.11.2020ם  ביו פורסם  הממש(  29.11.2020)תיקון  בין  הסכם  ברשומות  לביטוח  לה  פורסם 
  2,500חיד, או  ש"ח לי  2,000ם של  בסכו  אומיהביטוח הללפיו ישולם מענק חד פעמי על ידי    הלאומי

 ל הזכאים. הבנק ש חשבון ל אוטומטי  לם באופןהמענק שו י למענק. זוג שזכא למי שיש לו בן ש"ח

לשולהמענק   מענ שקימי  ם  ו/או  אבטלה  דמי  במשך  בל  מיוחד  הסתגלות  בתקופה    100ק  ימים 
ומי  אם השכר הי   -בטלה  מקבלי הא  ונים שבהסכם, ולענייןעל פי הקריטרי  31.10.2020ועד    1.3.2020

  422  ש"ח או  10,551משק )מוצע בהיה נמוך מהשכר המי האבטלה  בסיס לחישוב דמהממוצע ששימש  
 "ח ליום(.ש

נסה על  אינו נחשב להככם קובע במפורש כי המענק  ההס  -ולביטוח הלאומי    נסההכ  למסות  התייחס
כל   ואינו    דין.פי  ביטוח  מדמי  פטור  ממס,  פטור  בחשבכלומר,  הביטוחמובא  לגמלאות  הלאומי    ון 

 אות(.ל יקת הכנסות לגמ)כולל בבד
 

 ופת אבטלה ממושכת אחר תקסוקה לתעד השתלבות בשוק הנקים למובטלים בעעמ

  וח הלאומייטלבבין הממשלה    2021מחודש מרץ  ההסכם    כתפורסמה ברשומות האר  5.8.2021ום  בי
שח למובטלים  מענקים  ילעבודה    זרולתשלום  ממושכת  31.7.2021ום  עד  אבטלה  תקופת    ,לאחר 
הק מהשכר  נמוך  החדש  שהיה  והשכר  לקודם  שהחלו  לפני  אבטלה להם  דמי  ר  שמדוב  ווןכי  .בל 

 . 67עד גיל  למובטלים ניתנים המענקים   – טלהאב במובטלים שקיבלו דמי

 רקע

הממשלפורסם    17.11.2020ביום   בין  הסכם  הלאומיה  ברשומות  פו  לביטוח  ביום  )תיקון  רסם 
עד  (  2.12.2020 ישולמו  פעמיים  4לפיו  חד  שצברלמובטלי  מענקים  תקופם  א ו  מת  מושכת  בטלה 

למעגל  וחוזר  מהמב  קההתעסוים  נמוכה  )ברוטו(  חדשה  תקופת    רוטו( )ב  ורתמשכשכורת  שלפני 
 . האבטלה

זרו לעבוד החל מיום  וסף שמאריך את המענקים למי שחפורסם ברשומות הסכם נ  16.3.2021ביום  
יות30.4.2021ועד    1.11.2020 נמוך  )ברוטו(  החדש  והשכר  מהשכר  ,  )ר  להשהברוטו(  הקודם  ם.  יה 

ה ולכל המאוחר  עבוד ה לחזרם ה דשי העסקה לכל היותר החל מיוחו  4  למשך  את המענק  אפשר לקבל
 . 2021יולי  עד סוף

עד סוף  ם  תשלום המענקיאת  ברשומות ההסכם המעודכן שמאריך    ,רכאמו  ,פורסם  5.8.2021ביום  
שח  2021אוקטובר   יום  למי  עד  לעבודה  שנק31.7.2021זרו  בתנאים  מי  אולם  .בעו,  לעבודה  שח,  זר 

 מענקים.  3יקבל רק עד  ,2021  בחודש יולי

 הסבר

מבר  מדו מ  סלוליםבשני  לעבודה.  חזרה  בתנאישל  עומד  שאינו  ה  י  המסלול  של  ראשון,  הזכאות 
לעבודה עד סוף חודש  העובד היה אמור לחזור  השני.    ליבדוק את זכאותו לפי המסלו  הביטוח הלאומי

ימים בחל"ת(  ך ללא  ים, אופרצים להיות  חייב  ימים לפחות )לא  14סקתו היא  , ותקופת הע2021  יולי
 וח הלאומי. ר הביט ם ובאתמי, כמפורט בהסכ31.10.2021ם  עד יו
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לסי היא  המענקים  למטרת  מוגבלת,  לתקופה  ממיע,  אבטלה  תקופת  לאחר  לחזוומובטלים  ר  שכת 
)אצל   התעסוקה  אצל  למעגל  או  המקורי  כאשרהמעסיק  חדש(,  ה   מעסיק  מעבההכנסה  ודה  כוללת 

 לעבוד. חזר   ולאאיל ל, המובטל היה מקבדמי האבטלה שמ  תריוגבוהה נק תהיה וממע

מי האבטלה וכאחוז מהירידה בשכר,  ההעסקה בכל חודש, כאחוז מדהתאם לתקופת  המענק נקבע ב
מספר  לתקרה.  העבו  כפוף  הטבלאות  ימי  חודש,  בכל  דודה  וגם  המענק  סכומי  מפורסמים  של  גמה, 

 הלאומי.   תר הביטוחבא

ל יותר, אפשר  כושממבטלה  אב  -מענק  תוספת  למע ת  תוספת  לעבלמי שח  נקלקבל  עד  זרו  סוף  ודה 
 . 2021ריל פאחודש 

הבקשות  הגשת  פי    -  מועדי  הב על  הלאומי  אתר  המיטוח  לקבלת  מקוונת  בקשה  להגיש  ענק  יש 
ה  רו לעבוד למי שחז  30.9.2021עד    האינטרנט של הביטוח הלאומי  והתוספת למענק באמצעות אתר

שה  יגישו את הבק  31.7.2021ד  וע  1.5.2021מיום  מי שחזרו לעבודה  .  30.4.2021עד  ו  1.11.2020מיום  
 . 31.12.2021למענק עד 

   - לאומי לעניין מס הכנסה וביטוחק התייחסות למענ

יר  9יף  )סע  2021ממרץ  כם  להס  10לפי סעיף   לפ  או את בהסכם הקודם(,  י  המענק והתוספת למענק 
כההס מהכנס כם  או  מעבודה  ידה  תש  משלח  גמלאולעניין  שמשלם  לום  הלאומית  ד.  לבב  הביטוח 

זה ל או  עניין  מעבודה  הכ  הכנסה  היא  יד  סעיף  ממשלח  לפי  בפועל,  חודשית,  )1)2נסה  (  8)   או(  2(, 
 למענק כהכנסה. ראו את המענק והתוספת  אחר לא יין לפקודת מס הכנסה. לעניין ד 

.  חייבת במסנסה שדה הוא הכ ק חזרה לעבות זכויותיך כי מענ וברת דע ארשות המסים פרסמה בח
רואי חשב פנת לשכת  בעד  וונה  אם הכה לרשות המסים לברר  ון  השתלבות בשוק  למענק למובטלים 

 העבודה. 
 

 שיפוי ימי בידוד 

מהמדי מעלות  נה  חלק  בעבור  המעסיקים  את  של  שפה  הבידוד  הביטוח  בדיםהעוימי  של  בסיוע   ,
ש הבל  קמהלאומי,  מהמעסיקיםיד את  מפורט  ל כ.  ווח  באתההסברים  הביט ים  הלאומיר  כולל  וח   ,

   .בקשותהגשת ה  מועדי

תירופ  5.8.2021ביום   ברשומות  מספר  סם  כלכלי   6קון  לסיוע  התכנית  הקורונה    לחוק  )נגיף 
עבור תקופות  באת תקופת התשלום לדמי בידוד    בשינויים מסויימים  שהאריך  ,ש()הוראת שעה(החד

ל  )כול  31.10.2021ון שלו בבידוד היה עד  מר, למי שהיום הראשולכ .  31.10.2021עד  שהתחילו    בידוד
 ם זה(. יו

ועים  מועדים קב   ולפי  ופות בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמתרק בעבור תק  התשלום משולם
 הוראת השעה. ב

 באתר הביטוח הלאומי. בהתאם לפרסום  בקשותת ה שיש לשים לב למועדי הג

ספר  פוי בשל ימי בידוד במלגבי שי  המעסיקים יות  פנגם ב פל  מט  בביטוח הלאומי   סיקיםהמע  מוקד
 .02-5393722פון טל
 

 בעבודה כפגיעה הקורונה
 

ר כנפגע  דה, יוכו בועקב העבקורונה תוך כדי  מי שיוכיח שנדבק  כי  באתר שלו  פרסם    הביטוח הלאומי
ועבודהב שיש  טפספרסם  ,  מיוחדים  הרגים  לטפסים  שמגישלילצרף  תביים  בעת  עה  לפגיעה  ים 

 דה. בעבו
 

 ונהי הקורצבת נכות כללית לסובלים מסיבוכת לקזכאו
 

וקשיי נשימה    כמו: נזק ריאתי  , לו, כי מי שסובל מסיבוכי הקורונהבאתר שפרסם    הביטוח הלאומי
ות  ות זכאי לקצבת נככדומה, יכול להיב ובל  רונית, קשיי ריכוז, פגיעה ה כחולש ייפות ו משכים, עמת
 ו נפגע. העבודה של ושר אם כ לית כל
 

 ר הקורונהבמשב  בחל"ת של עובד שכירלתגמולי מילואים ישית תביעה א

להקל   המעסיק כדי  במילועל  משרת  הקורונה,  משבר  בזמן  העובדים  ועל  תובע  בזמן  אים  ים  חל"ת 
 . ראשונים של החל"תדשיים המלאים הבחו , גםיעה אישית ולא דרך המעסיקתבב יםמילוא לתגמו
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 בתקופת משבר הקורונה  דמי אבטלהבשלום וה ללא ת חופשביסוד מושגי 

 
רל  163יף  סע  לפי  -מובטל   בלשכת שירות  ואים אדם כמובטל אם  חוק הביטוח הלאומי  הוא רשום 

)להלן התעסוקה(  התעסוקה  לשכת  ו :  עבודה  או  ומסוג  מוכןהוא  כמחוסר  במקצועו  לעבודה  בכל  ל 
המת אחרת  העבודה  ולשכת  לו,  לאאימה  מ  תעסוקה  עבודה  לו  הזתאימה.  הציעה  של  לעניין  כאות 

מוב אכשרה,  למשל השלמת תקופת  הוראות משלימות,    עו בחוק, נקבלטהמובטל לדמי אבטלה של 
 ועוד.   67גיל שאינו עולה על  

  התעסוקה  שכתבל  מי אבטלה הוא התייצבותלדאות  לזכ  תנאי בסיסי  -לשכת התעסוקה  ב  םשורי
 ה". כל "עבודה מתאימ  לזמין לקב  דה ולהיותרוש עבוכדי לד

ת  ה מלשכא אינו זמין לקבל כל עבודו"ל הוככלל, כאשר מובטל שוהה בח   -חו"ל  ב  ל ששוההבטמו
   דמי אבטלה.התעסוקה ולכן אינו בגדר "מובטל" לעניין זכאות ל

התעסוקה לשכת  עבו  כים  רס פ  אתר  והופסקה  בחו"ל  השוהה  הקורו אדם  משבר  בשל  ואין  דתו  נה 
חזרהביכולתו   להי  לשוב  יכול  כדולישראל,  עבודה  ררשם  הצהרה  ש  ולמלא  התעסוקה  בלשכת 
 בורה האווירית. מה או הפסקה התחת בין היתר הצהרה כי צומצשכולל מיוחדת,

  י אבטלה בעודו בחו"לל דמוקיב ה  בתקופת משבר הקורונבה מוצדקת  מובטל ששהה בחו"ל ללא סי
שה ה)עד  קיבלופסק(תשלום  הלאמהביט   SMS  הודעת  ,  תשלום   ומיוח  הפסקת  לה.  האבט  מיד  על 

בטלה  חזיר דמי אוידרוש לה   לים ששהו בחו"לבמובט  גיבש כללים ברורים לטיפול  ומיח הלא הביטו 
 בהתאם לכללים. 

ששהה בחו"ל פחות    למובטל  רים חובוצי  לא:  אתר הביטוח הלאומי(בדוק ב)יש ל  תמצית ההוראות
בשהייה  י  30-מ על  בחו"ל  מים.  שבין  31.5.2020עד    ימים  30שעולה  ועד    23.12.2020  ובתקופה 

. בתנאים  חזר דמי האבטלהיקבל דרישה לה  –ד בכללים  נו עומלא יוצרים חוב. מי שאי  –  31.3.2021
 וועדה לביטול חובות. מסוימים ניתן להגיש בקשה ל

הפסקת החוזה ללא    -עיית חוזה עבודה במילים פשוטות, הש -"ת(  לום )חלללא תש   שהופמשמעות ח
כי    אבטלה  בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמיה. ככלל,  ת החופשה לתקופיחסי העבודניתוק של  

 בודה. לכן אינו דורש ע וד אצל המעסיק ו העובד יכול לחזור לעב

ל  ת העובד לחל"ת, העובד אינו יכו איק מוציא  כאשר המעס   -חל"ת כפוי(  המעסיק )חל"ת ביוזמת  
דרך לשכת  )לרבות  ר  אחמקום  והוא יכול לעבוד ב"ת הכפוי  שהוציא אותו לחל  לעבוד אצל המעסיק

משבר  חל"ת כפוי בשל  בטלה בזמן  ים מקדמיים לזכאות לדמי אעו תנא התעסוקה(. חוקי החירום קב
 ה בחל"ת. אבטל אות לדמי רורים לזכטוח הלאומי קבע כללים ב לחוק הבי  225תיקון   הקורונה.

ילדים(  לטפל ב   בבית )למשל, כדי  רפים להישאתשלום כי הם מעדיחופשה ללא  נמצאים בעובדים ש
לפי הוראות המעסיקבמ טלה, כי  ים לדמי אב, אינם זכאודשנמצאים בבידובדים  וגם ע  קום לעבוד 

 הם אינם דורשי עבודה.ולא הוצאו לחל"ת כפוי  , לא פוטרו

  או השעיה של יחסיניתוק יחסי עבודה    צמצום משרה אינו מהווה   -  משכורתהפחתת  /רהצמצום מש
 .  ורש עבודהינו דא בדכמו בחל"ת( והעוהעבודה )

אחר   מעסיק  אצל  חל"ת  בזמן  לקמאפש  -עבודה  נמוכיםרת  אבטלה  דמי  דמי    בל  שלילת  עד  יותר 
 .  החודש(באותו י האבטלה ו הקטנת מספר יממדמי האבטלה, א  )קיזוז המשכורת האבטלה לחלוטין 

שבתו  יםמור השתבשנת  )שנת  פר  -למות(  ן  הלאומי  מור הביטוח  כי  )שנ  יםסם  שבתון  ת  בשנת 
שרה,  לעבוד יותר משליש מ  הםר לשאסו  ןלדמי אבטלה בזמן החל"ת מכיוו  םזכאי  םות( אינהשתלמ
 תעסוקה.לשכת ה הםלכל עבודה שתציע ל   ניםזמי םולכן אינ

כאי  הצדקה לכך, אינו ז  ודתו מרצונו, בלי שהייתהק את עב ל שהפסיבטמו  -הפסקת עבודה מרצון  
  אין יותר זכאות   1.7.2021יום  ל מהח  עבודה.הפסקת ה מים ראשונים מיום  י  90עבור  לדמי אבטלה ב 

 . היה מוצדק. הוא אינו מוגדר כמובטל ון, גם אם החל"תשיצא לחל"ת מרצ לה למובטלאבטמי לד

החודש   במשך  האבטלה  ימי  על   -מספר  הי  המידע  המספר  המובטל  שבהם  רשמים  כדורש  ום  יה 
חכת  בלשעבודה   בכל  הלאומימגיע    ודשהתעסוקה  ה כמלשרות  ישי  לביטוח  ת  )מפ  וקהתעסת 

פסקת עבודה  כת התעסוקה על החייב לדווח ללש  ה דמי אבטלאי לזכש  . לכן, כל מובטל(התייצבות
 . ים שגוייםשוראי לביטוח הלאומילא תעביר   ת התעסוקהכדי שלשכ ועל החזרה לעבודה,

משולמי אבטלה  בעבור  דמי  שם  ימי  למעט  השבוע  ימות  מכלומר,  .  בתכל  אבטלה    גם  שולמיםדמי 
 ימי חול המועד וחג שלא חלים בשבת.   רובבע
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 .  בטלהלזכאות לדמי א כל התנאיםשון שבו התמלאו יום האבטלה הרא  -האבטלה  תקופת תחילת

הקובע סעיף  -  התאריך  הללחו  158  לפי  הביטוח  ה אומי,  ק  הוא  הקובע  שבו  בחו  1-התאריך  דש 
האבטלה, ה תקופת  לפחות    12שחלפו  ובלבד    תחילה  התחיל  דשבחו  1-מהחודשים  תקופת  שבו  ה 

זר להיות  לעסוק במשלח ידו וח, לגבי מובטל שהחל  ט בחוקכמפור  האבטלה הקודמת )למעט חריג,
 (. מובטל

אבטלהפת  תקו לדמי  ל  -  אכשרה  אבטללזכאות  לצבור  דמי  יש  עב  12ה  שכיר  חודשי  כעובד  ודה 
של)למע בעל  סעיף  ט  לפי  מעטים  בחברת  הב6יטה  לחוק  לפנ וחה  18ך  מתו  יטוח הלאומי(,ב  י  דשים 

 הלאומי. דשים כמפורט בחוק הביטוח  של חו התאריך הקובע, עם אפשרות להשלמות

ה  למי שהופסק  חודשים  12חודשי עבודה כאמור במקום    6ור  בתקופת משבר הקורונה מספיק לצב
ספטמבר    העסקתו   חודש  שחודשים    12במקום  דשים  חו  10-ו  ,2021עד  העהופסקלמי  סקתו  ה 
 חלקית.  היא  תמקוצר בתקופת אכשרה הזכאות לימי אבטלה.  2021דצמבר  עדובר  אוקטבחודשים 

ם  חינת תקופת אכשרה לדמי אבטלה וגלידה נחשבים לחודשי עבודה בבשולמו דמי    חודשים שבהם
  חודשיהארכת החל"ד( ייחשבו כלאים של  ל חל"ת )כולל חודשיים ראשונים מחודשיים ראשונים ש

  רה.חינת תקופת אכשה לב עבוד

שת  נדר  אחר התאריך הקובע. לא פים שלחודשים רצו  12  -  שנת אבטלה/שנת זכאות/טלהאב  תתקופ
במשך  מ נוספת  אכשרה  תקופת  שלגביחו  12מובטל  הקובע,  התאריך  שלאחר  את  דשים  השלים  ו 

   כשרה.תקופת הא

 ולפי תיקון   [לאומיהביטוח ה  ( לחוק2ד) 179סעיף  ]ע כלכלי  ונית לסיחוק התכתקופת אבטלה לפי  
שנקבע    ם מהתאריך הקובעהחודשי  12מו  תייהס  30.6.2021ועד    1.3.2020מובטל שמיום    -ק  וחל  225

)ה בלגביו  שלו  האבטלה  שנת  לו  סתיימה  ושולמו  הקובעת(,  התקופה  אבטלה  תוך  דמי  במהלכה 
  –מובטל(  בטלה של התוך שנת האוב  1.3.2020ביום  ה שהחלה  לה בתקופלו דמי אבט  לומר, שולמו)כ

מגי תביעאינו  אבטלה.חדש  הש  לדמי  המ179בסעיף    ה  נקבע  לחוק  החיב  ליום  ועד    31.12.2021דש 
 לה שמקבלים ימי אבטלה נוספים. ומע 45לבני  

לרת  הגד בהתייחס  הקובעת"  האבטלה  עושי"התקופה  דמי  מרץ  ווכי   -ר  שבחודש  שיעור    2021ן 
ומ  שסיימו אתכל המובטלים    -(  9.5%)  10%-לה ירד מהאבט בטלה  י אמדקבלים  זכאותם האישית 

של חצי  י תקופת אכשרה  ל דמי אבטלה לפשזכאים לקבה  ן אל, וכ(30.6.2021ה )עד  רק בשל הקורונ 
בלבד החל    90%ל  דמי אבטלה בשיעור ש  מקבלים,  )עד תום שנת האבטלה(  יםחודש   12שנה במקום  

 . 26.5.2021 מיום

החודשי  "שיעורהגדרת   מועסקים  ה  הבלתי  הב   -קורונה"  בתקופת  מ מספר  בתוספת ע ולתי    סקים 
מע זמנית  הנעדרים  המועסקים  כ מספר  הקשור בודה  סיבות  בגלל  השבוע  הקור ל  בנגיף  )כמו  ות  ונה 

כוח העבודה,  העובדים שנמצאים   כפוי(, מתוך  וח אדם  בירחון סקר כלפי הפרסום החודשי  בחל"ת 
 טטיסטיקה. רכזית לסשל הלשכה המ

ח למ הכוו  -  וזרמובטל  תביע  ובטלנה  חוזרת  שזו  לה  אבטלה.  מדשלו  מיום  י  שנה  עברה  אם 
לראשונ בלשכ ההתייצבות  התעסוקהה  מ  ת  אינם  התוהתנאים  הארכת  האפשרים  לפי  וראת  קופה 

כל שהוא עדיין מובטל  מה. כלה של המובטל הסתיי, תקופת הזכאות לימי אבטהקורונהשעה בשל  
שרה פעם  כאקופת  יצבור ת   אם  .להאבטמי  דשה לד הזכאות, עליו להגיש תביעה ח  סיום שנתלאחר  

 .  שע החדה שקדמה לתאריך הקובהתקופ , שיחושבו לפיפת, יקבל דמי אבטלהנוס

שנות    4ה, במסגרת  שנ   40שטרם מלאו לו  למובטל חוזר  דמי האבטלה    מפחיתיםלא  ההטבה שלפיה  
ביום    זכאותה הה.  30.6.2021הסתיימה  קב במקום  בתיקון  קבע  החוק  הזאת  שלקלה  ם  טלימוב וע, 

 ה. ימי האבטלה הנוספים שקיבלו בשל משבר הקורונ ןו בחשב אלה לא יובאו
שלפניו השלים    ובאחד עשר החודשיםה על אף שבחודש השוטף  שמבוטח זכאי לדמי אבטלבה  ההט

האבט ימי  מספר  לקבלאת  ממנו  ששולל  ביום    –אבטלה  דמי    לה  ב30.6.2021הסתיימה  מקום  . 
בחשבון ימי האבטלה הנוספים    ו אא יובם אלה ל, שלמובטליקון קבועיתההקלה הזאת החוק קבע ב 

 נה.הקורו שקיבלו בשל משבר

ודש ולא  מסתיימת בסוף הח   היות ושנת הזכאותר מהביטוח הלאומי כי  בההו  -סיום שנת הזכאות  
ה  –החודש    בתחילת ביום    קובעתוהתקופה  המ1.3.2020מתחילה  הראש,  ש ועד  הלאומי  ון  הביטוח 

 . 31.3.2020הוא  ,חס לתקופה הקובעתיי תבה ,ףז כניסת החוק לתוקאזכאות מ אריך שנתמ
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סס על  בו)מ  30.6.2021עד יום  כלי  תוכנית לסיוע כללמובטלים לפי ה  מי האבטלהארכת יתמצית ה
 ( 2.8.2020ם מיו הביטוח הלאומי  לש  1469אבטלה מספר חוזר 

ם  ומי אבטלה לפחות ידולמו לו  ואילך וש  31.3.2020ימת ביום  שלו מסתי  זכאותמובטל ששנת ה .1
הקובעת,    אחד הלאומיבתקופה  שנת    הביטוח  את  התקופה    האבטלהיאריך  תום  עד  שלו 

יך לקבל דמי  לה עד סוף שנת הזכאות, והוא ימשם אם לא ניצל את מכסת ימי האבטת, גקובעה
 לה. אבט

י  אבטלה לפנ ואילך, ניצל את מכסת ימי ה   31.3.2020הזכאות שלו מסתיימת ביום    ששנת  מובטל .2
ה   תחילת התקופה1.3.2020לפני  ) קובעת  התקופה  במהלך  הופסקה  ועבודתו  ובתוך  ת  הקובע  ( 

הזכאות ההביט,  שנת  הז  לאומיוח  שנת  את  לו  והואיאריך  הקובעת  התקופה  תום  עד    כאות 
 לה. בל דמי אבטימשיך לק

האבטלה    וניצל את ימי  2020או פברואר  ם ינואר  אבטלה שלו הסתיימה בחודשיששנת המובטל   .3
בעת.  פה הקויאריך את שנת האבטלה שלו עד תום התקו  יהלאומ   הביטוח ים אלה,  לו בחודש ש

 . 2020י לרישום בלשכת התעסוקה בחודש יול כפוף  , 1.7.2020יה מיום תשלום דמי האבטלה יה 

את ימי האבטלה  ת, ניצל  מה בתקופה הקובעאבטלה שלו הסתייק, מובטל ששנת הלמען הסר ספ
הביטוח  ופה הקובעת בתוך שנת הזכאות,  ק תסקה בפ, ועבודתו הו2020בפברואר    שלו בינואר או

את  יאריך  הלאומי תום  לו  עד  האבטלה  והו  שנת  הקובעת  ממועד  התקופה  תשלום  יקבל  א 
 (. 2020דה הייתה לפני יולי  ו )גם אם הפסקת העבוהפסקת עבודת

 :בהרות לפרסום בחוזרה

סיים את    -  2019ר  ונה עד חודש ינואבודה לראשהתעסוקה כדורש ע  תייצב בלשכתטל שהמובכל   .1
עד   האבטלה  הופ31.12.2019שנת  אם  עב.  הקורונ סקה  משבר  בשל  להירשם    –ה  ודתו  חייב 

 . ח הלאומילביטוי אבטלה יעה חדשה לדמ התעסוקה ולהגיש תב בלשכת

  2019בחודשים פברואר או מרץ    ונהרש עבודה לראשבלשכת התעסוקה כדוכל מובטל שהתייצב   .2
  , בהתאמה. אם סיים את מכסת 2020פברואר  אר או  ים ינושלו בחודהאבטלה ש  ים את שנת סי   -

ה סוף  ימי  י)ל  2019אבטלה שלו עד  לו  נשארו  ינוא א  ינואר או  ופברואר  מי אבטלה בחודשים  ר 
מ,  2020 בשל  עבודתו  והופסקה  הקורונה  בהתאמה(,  בלש  -שבר  להירשם  הכחייב  תעסוקה  ת 

 . ומיח הלא לביטוטלה ולהגיש תביעה חדשה לדמי אב

, ניצל את ימי  2019ברואר  בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בחודש פלראשונה    תייצבשהל  בטמו .3
יקבל דמי אבטלה    -ורונה  עבוד בשל משבר הקולא חזר ל  2020לו בחודש ינואר    שנותרו  האבטלה

יולי  בח ה  כפוף לרישום בלשכת התעסוק  2020החל מיולי   ללא הגשת תביעה חדש2020ודש  ה  , 
יקבל    ,2020ש יולי ונרשם בחודש אוגוסט  תעסוקה בחודת הבלשכרשם  טלה. אם לא נלדמי אב

 . 2020סט דמי אבטלה החל מחודש אוגו

, ניצל את יתרת  2019ודה בחודש מרץ  התעסוקה כדורש עבמובטל שהתייצב לראשונה בלשכת   .4
  -ורונה  ל משבר הקולא חזר לעבוד בש  2020ר או פברואר  ואינמי האבטלה שנותרו לו בחודשים  י

מיולי  לה  אבט  דמי  יקבל ב   2020החל  התעסוקה  בלשכת  לרישום  יכפוף  ללא  2020ולי  חודש   ,
ונרשם בחודש   עסוקה בחודש יוליאם לא נרשם בלשכת הת  דמי אבטלה.חדשה ל  הגשת תביעה

 . 2020אבטלה החל מחודש אוגוסט  , יקבל דמי2020אוגוסט  

ב .5 עבודה  כדורש  לראשונה  שהתייצב  התעסמובטל  מחודלשכת  החל  אפוקה  ואילך    2019ריל  ש 
מיום  וקי החל  אבטלה  דמי  אחד(  עב   ילו )אפ   1.3.2020בל  אבטלה  יום  לקי  -ור  דמי  משיך  בל 

 דשה.אבטלה, ללא הגשת תביעה ח 

כדורש עבודה בלשכת התעסומובטל שהתיי .6   ך, ואיל  2019קה החל מחודש אפריל  צב לראשונה 
פברוס סוף  עד  שלו  האבטלה  ימי  את  עב,  2020אר  יים  הופסקה    1.3.2020ום  מי   החל  ודתואך 

ל דמי אבטלה  שיך לקבימ  -שונה )התאריך הקובע(  ות לראחודשים מההתייצב  12ולפני שחלפו  
 (. 15.3.2020ל"ת כפוי ביום ה )למשל, הוצא לחללא הגשת תביעה חדש

כדורש עבודה בלתייצב לרמובטל שה .7 ,  ךלואי   2019התעסוקה החל מחודש אפריל  ת  שכאשונה 
ם  חודשי  12, והופסקה עבודתו אחרי שחלפו  2020פברואר    סוף עד    שלו   לה ת ימי האבטסיים א

)הת  לראשונה  הק מההתייצבות  התעסו  -ובע(  אריך  בלשכת  להירשם  תביעה  חייב  ולהגיש  קה 
 . לביטוח הלאומיחדשה לדמי אבטלה  
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האב  -  דמי האבטלה  וםסכ הבחוטלה  דמי    של המובטל ממוצע השכר  כאחוז ממחושבים  מקורי  ק 
באתר    .לוייםותגיל  לפי    ,בלשכת התעסוקה  רישוםשלפני חודש ה  וניםהאחרדה  עבוודשי ה בששת ח

 האבטלה. וער של דמי יש מחשבון לחישוב משי  הביטוח הלאומ

עוד   להגישכל  אינו אמור  א  המובטל  לדמי  לביטוח הלאומיתביעה חדשה  לחיסיהב  –  בטלה  שוב  ס 
ר או נמוכה יותר  ה יותרת גבוהבוד במשכוחזר לע  ובטלאם המ)גם    חושב מחדשאינו מ דמי האבטלה  

 . בודתו פעם נוספת(פסקה עבתוך תקופת האבטלה והו

 : ות מעבודה, ממשלח יד ומקצבת פרישה מעבודהנסהכ מנכה  הביטוח הלאומיטלה אבמדמי ה

מקוזזת  ו  30-מחולקת להפנסיה    –  מעבודהקצבת פרישה  /נסיה מוקדמתמובטלים שמקבלים פ •
 . ליום מי האבטלהמד

הכלים  מובט • אבטלה  יד    חשלממנסות  עם  לדמי  הזכאות  הבתקופת  מאי  עצה  סוק יע)כלומר, 
פתוח ה   שלהם  שבה    לאומיבביטוח  התקופה  אבטבמשך  דמי  מקבלים  ההכנסה    –לה(  הם 

.  יומי  ממוצע  של  לה בחישובד מקוזזת מדמי האבטהרשומה בביטוח הלאומי כהכנסה ממשלח י
שומת   שתגיע  הכ  2020לאחר  לב ממס  הנסה  הלאומי,  י יטוח  מחדשקיזוז  ההכנסה    חושב  לפי 

 . בשומה

  קום עבודה אחדוצא לחל"ת כפוי רק ממה  או ופוטר  עבודה  ני מקומות  ביל בש עובד שעבד במקל •
א עבודה  . כמו כל עובד שמוצמחשבים את דמי האבטלה לפי המשכורת בשני מקומות העבודה

לדמבתקו זכאות  הואפת  ד  י אבטלה,  במקובניכו   ה, מי אבטליקבל  העבודי המשכורת  שבו    ה ם 
 בר להלן. שמוס , כפירתופי בחי, להאבטלה  ה מימיאו בניכוי ימי העבוד ,הוא ממשיך לעבוד

שמ • עבודמובטל  זמניתוצא  האבטלה  ה  אחר  בתקופת  מעסיק  כפו )  אצל  בחל"ת  עובד  י  למשל, 
 : עבודה הזומשתי אפשרויות לדווח על ה באחתט נוק, כשליח( שמוצא עבודה חדשה

מהמוב .1 הלאלביטודווח  טל  ופר  י ומח  העבודה  התחלת  תאריך  על  הדיגיטלי  טי  בטופס 
ניכויים.  הלאוישומי הביטוח  אינו מופיע ברסיק החדש )שהמע בדרך מי(, כולל מספר תיק 

 כלל מדובר במשכורת חודשית. 
שול תלוש  המובטל  את  התלושים(המשח  )או  הלאומי  כורת  עבודה    לביטוח  חודש  בכל 

הביטוח  קס במחלקת האבטלה בסניף(.  ר הפמספ  לפיינטרנט או בפקס )ר הא ת אתאמצעוב
 ת המשכורת מדמי האבטלה. אמנכה  הלאומי

ש בזמובטל  לביטוח  עובד  מצהיר  מבוטחים,  סיווג  צו  לפי  שמדווחת  בעבודה  האבטלה  מן 
 האתר האישי.  . עדיף לשלוח הצהרה דרךודה הזאתהלאומי על העב

 
באותו החודש,  בהם עבד  הימים ש  על תאריכי   עסוקה ת הת ללשכחודש  המובטל מדווח בכל   .2

 ת.  בר בעבודה יומיכלל מדו. בדרך כימי אבטלה עבד הםשבמים שלא ירשמו את הי ומבקש
יעב כדי שהם  העבודה  בימי  את לשכת התעסוקה  לעדכן  בוחר  לביטוח  ירו  ככל שהמובטל 

אבטלה    הלאומי אאישור  ימי  פחות  להע עם  יכול  הוא  לאתר  בטלה,  הללות  אומי  הביטוח 
 משכורת. ום את תלושי הקסבר בממכתב ה

 
כאות לדמי אבטלה תקבלו  ופת הזתקהלך  למובטלים: "אם במ  ומיהלאוח  להלן הודעה באתר הביט

)בהם למעשה אינכם  עבוחובתכם להודיע על תאריכי ה  –הצעת עבודה מזדמנת ותבצעו אותה   דה 
לשירות התעסו(  מובטלים או  תולביטוח הלאומי  לביט קה: אם  ה  –וח הלאומי  דיעו  הכנסה  סכום 

ו אתכם  לא ירשמש בקשו  –לשירות התעסוקה עו  ודי ם ת נוכה מסך דמי האבטלה המגיעים לכם, ואי
 כדורשי תעסוקה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדתם". 

 
לאחר  ות בעבודה שהחל לעבוד בה  ימים לפח  25מובטל שעובד    -ך  נמומענק למובטל שעובד בשכר  

להיות  שה בחל  ובש  50%-מובטל,  יוממשרה  האבטלה  כר  מדמי  נמוך  לביטוח  י  להגיש  יכול  ליום, 
מענק למובטל שעובד בשכר  בשכר נמוך. לא ניתן לקבל גם    ד יעה למענק למובטל העובתב  ומיהלא

 תקופה ממושכת. שך במ נמוך וגם מענק חזרה לעבודה למובטלים
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 אבטלה  ולי תקב – 2020אישור שנתי למס הכנסה לשנת 
 

ההאישור   בשנת  כנסה  השנתי למס  קיבל  דמי האבטלה שהעובד  המס  ואת    2020כולל את תקבולי 
וה  ל להוציא את האישוריכוצג  יימ ה  .שנוכה מהם   ציא את האישורול להוובד יכע מאתר המייצגים 

   .שלו מהאתר האישי
 

  –  2020ה לשנת  טלרואה באתר האישי ששמו: אישור תקבולי אבחשוב להבהיר כי האישור שהעובד  
 . 2020התשלומים שהעובד קיבל עבור שנת כל את מרכז 

 

 דת נשים וק עבחוף היתר מתוק

אמור   הלקב המעסיק  ממל  עיתר  מפסיק  כשהוא  העבודה  עובדשרד  של  חוק    יםבודה  לפי  מוגנים 
ליך אוטומטי.  ל המעסיק. קבלת ההיתר אינה הן היתר למועד שקודם לפנייה שניתלא    עבודת נשים.

 . לתת את ההיתר פני קבלת ההחלטהל ואת מצב העסק יםד דה בודק את עמדת העובמשרד העבו

תוק ההיתאם  עלף  הסתיים,  להחזיר   סיקהמע  ר  או  העבודה  למשרד  שוב  העובד  לפנות    ים את 
 בודה. לע

  יםהופסקה עבודת עובד שבהם  קרים  משרד העבודה פועל לאכוף מ  מינהל ההסדרה והאכיפה מטעם
   דם.נגוגשה תלונה ים שהנשים, ובמיוחד למעסיקוק עבודת  שמוגנים מתוקף ח

 
  2021בחוק מאריך עד סוף שנת  )א(  3  ףעיס  –(  225תיקון  ן עקיף לתיקו)  יםלחוק עבודת נש   62תיקון  

שבהם    "ת לא תובא בחשבון במניין הימיםבחוק עבודת נשים, לפיה תקופת החל את הוראת השעה  
 .בודת נשיםעובדת מוגנת מפני פיטורים לפי חוק ע

 

 של העובד וקתיצב התעסמבעל שינוי  ומילביטוח הלאהדיווח 

 לדמי אבטלה או למענק הסתגלות מיוחד.  ד ל זכאות העובקתי משפיע ע סותעצב הכל שינוי במ

 ענק.  העובד, כי הוא מקבל את הגמלה/המלעדכון השינויים התעסוקתיים מוטלת על יות האחר
 

 ה. עבודהאחרון שלפני הפסקת ה ום העבודההדיווח הוא על י   –בהפסקת עבודה 
 רונה.חאאחר החזרה לעבודה בפעם ה ל   וןהראשהדיווח הוא על יום העבודה   –בחזרה לעבודה 

 
ב  לצפות  יכול  דיגיטל עובד  בטופס  המעסיקתאי  דיווחי  על  הלאומי  הביטוח  מ  לראות,  ר  צבו  אם 
מעודכן פיטוריםן  ולעדכ   התעסוקתי  חל"ת,  )כולל  העבודה  הפסקת  התפטר  על  חזרה  או  ועל  ות( 

  תולמענק הסתגל  67  ומעל גיל  הטל י אבלדמ  67גיל הזכאי: עד גיל    יפיש טפסים דיגיטליים ל)   לעבודה
 (.  מיוחד

חייבים להצהיר    תני שירות הכלולים בצו סיווג מבוטחים,כנו  בטלהמובטלים שעובדים בתקופת הא
 בטופס הדיגיטלי(.   יתן לעדכןבתקופת קבלת דמי אבטלה )לא נ  על ההכנסות  לביטוח הלאומי

טופס  י בהשינוי התעסוקת  עלה  עסוקלהודיע ללשכת התיבים  טלה חי דמי אבטלים שמקבלים  ובהמ
במ התעסוקה,  קוון  לשכת  שהמעסיק אתר  אלה  השינוי  למעט  על  ללשכת    מודיע  גם  התעסוקתי 

 התעסוקה וגם לביטוח הלאומי.

)ביוזמת המד שעוב  -  1.7.2021החל מיום     1.7.2021  םעסיק( מיוהמעסיק מוציא אותו לחל"ת כפוי 
את  כולל גם  י, שכפו   "תחל אה לשור המעסיק על ההוצעה את איצרף לתבישתובע דמי אבטלה, חייב ל

י על  ומידע    30-. תקופת חל"ת קצרה מרים אצל המעסיקמי החופשה הצבותקופת החל"ת הצפויה 
 טלה. דוחים את קבלת דמי האבלה. ימי חופשה צבורים ימים רצופים אינה מזכה בדמי אבט

 

 נהבר הקורובדים במשמיכה למעסיקים לדיווחים בעבור עות דמוק

   וח החודשי.הדיובמסגרת בדים  תי של העוהתעסוקשינוי  ם על ההמעסיקים מדווחי

פרטי כל העובדים מדי  על עובדים ומעלה מדווחים   180קים שמעסימעסיקים  2021החל מחודש מאי 
 עובד לרבות הסיבה.   ודה של כלהפסקת העבחודשי פרטני מקוון כולל על   100בטופס חודש 
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מ אוקטובר  משכורת  החל  המעסי  2021חודש  אמכל  לקים  לורים  כל  בידווח  פרטי  על  הלאומי  טוח 
 מקוון כאמור. חודשי פרטני   100בטופס   העובדים

לביטוח  לבירורים בכל הקשור לדיווחי המעסיקים    מיכה למעסיקיםמוקד תהקים    הביטוח הלאומי
תביעות    ומיהלא עם  בבקשר  הקורונה  עובדים  טו משבר  פרטני  חודשי    100טופס  ו   102פס  ודיווח 

 . מקוון

 . 02-5393722במספר טלפון שעות הבוקר, אשון עד חמישי במים רעל ביופ וקד מה

מוקד בכל הקשור  ואין לפנות ל  המעסיקים לעיל י  שאלות שאינן קשורות לדיווח בוקד  אין לפנות למ 
 לות מיוחד. לדמי האבטלה ולמענק הסתג

 דמי אבטלה(  ל מקב )העובד ל"ת כפוי עובד לאחר ח לת עבודה שסקהפ

  ד מפוטר אוהעוב  כאשר  -  דמי אבטלהזכאי לוהוא    וילאחר חל"ת כפ  טרשפוטר או התפ חובות עובד  
של תקופה  לאחר  כפוי,    מתפטר  החל"ת  ללשכת  מדווח  ו העובד  הלאומיתעסוקה  שני    לביטוח  על 

 תאריכים:  

ריך עתידי בשדה  ופס הדיגיטלי על תאווח בט)לא ניתן לד   ל"ת יום החעבודה בסל   זרההח  תאריך .1
 זה(.

יטלי  בטופס הדיגאו הפסקת העבודה בשל הפיטורים )(  יחסי העבודהק  תוינ)  תאריך הפיטורים .2
ב שכר,  לעובד  שולם  שבו  האחרון  היום  המוהוא  ההודעה  זה תום  תאריך  להיות  יכול    קדמת. 

 .  תאריך עתידי(

הודעה המוקדמת  ריכת שימוע, למשל, וימי הצורך עימי העבודה לע מנובי התאריכים  ין שנ הפער ב
מסר    אומיהביטוח הל  מוקדמת חוקית.בשל אי מתן הודעה  לולים בפיצוי  שכם  יאו ימ   ,שהיו בפועל

 . שעובד יכול לדווח שלא קיבל הודעה מוקדמת

כן, הוא  עודא מור מעודכן, ואם ל אמהמידע הומי אם  לי של הביטוח הלאדק באתר הדיגיט וב העובד  
 יקים. מצב התעסוקתי אצל כל המעסן את המעדכ

שולח למחלקת הא סיוםהאתר את מכתב    ךדר  בטלההעובד  על  המעסיק    המעסיק  אמור  העבודה. 
ש  לציין  או  מוקדמת,  הודעה  בשל  פיצוי  שולם  שבעדה  התקופה  את  שולבמכתב  בלא  פיצוי  של  ם 

 הודעה מוקדמת. 

ולהתפטרו  תמוקדמ  דעההו  חוק   , לחוק הודעה מוקדמת  2עיף  לפי ס  -  2001-ת, תשס"אלפיטורים 
העוב וגם  העובד  את  שמפטר  שהמעסיק  לתמתפד  חייבים  מוקדמטר  הודעה  לציין  ת  יש  בכתב.  ת 

 פטרות.יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתבהודעה את 

סעיפ  פי  4-ו  3ים  לפי  כל  זה,  או  לחוק  מחייבים מתן טורים  מיה מוקדמת,  הודע  התפטרות  ום  החל 
 י פרק הזמן שבו הועסק העובד. ימים, לפ אחד ועד חודש 

אי מתן  בשל  פיצוי  וק  י החעל פשלם  ל  אמוריק, המעסיק  מיד ביוזמת המעס י העבודה נותקו  יחסאם  
 הודעה מוקדמת )חלף הודעה מוקדמת(. 

תקופה שבעדה  המוקדמת או ה ההודעה  תקופת    -  ה המוקדמתה בתקופת ההודעשלילת דמי אבטל 
הפיצשול מוקדם  הודעה  מתן  אי  בשל  בהתוי  אבטלה,  לדמי  זכאות  שוללים  הביטוח    לצואם  מת 

 .  1981-סד שכר(, התשמ"איצוי על הפלה( )תשלום הבא כפמי )ביטוח אבטהלאו

מעסיקים,   ריבוי  הלאומיכשיש  לא   הביטוח  כי  אבטלה    מסר  לדמי  הזכאות  את  הישלול  עובד  של 
אחדממעסי  שפוטר י)א  ק  פו  לא  אך  מכותר,  המעסיקים(וטר  ינל  אלא  ההודעה  ,  סכום  את  כה 

על סכום  עסיק  את האישור מהמ   לביטוח הלאומייר  בד אמור להעבהעוה.  המוקדמת מדמי האבטל
 ההודעה המוקדמת. 

  21.2.2019מיום    1479חוזר מעסיקים    -וקדמת  עה המההוד  בשל פיצויים ובשלתשלום דמי ביטוח  
שבהם  פמ המצבים  את  סבירים  רט  לעובד  המשולמ תשלומים  של  ים  מוחלט  ניתוק  ועקב  כדי  תוך 

 דיון חופשה(.  ים ופ)כמו למשל פיצויי פיטורים סביר הביטוח שלום דמיטורים מתיחסי העבודה פ

מ הודעה  פיצוי בשל אי מתן  לפי החוק  ותשלום  ביטוחשל בת  יבחיקדמת  עובד וחלק    ום דמי  )חלק 
 בעדה שולם. אותו לתקופה ש לייחסויש  ,ק(יסמע
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מוצדקתיבה  מסרות  התפט יש    -  לא  מוצדקת  סיבה  ללא  שמתפטר  שלי  90לעובד  דמימי  של  י  לה 
ריבוי  ,  אבטלה של  חריגים  במקרים  רק  מעסיקלמעט  התפטר  כשהעובד  העובד,  לאותו  חלק  מים 

 . לה(טבמי האמפחית את סכום ההודעה המוקדמת מד  הביטוח הלאומימהעבודות )

  ימים   90במשך  ללת דמי אבטלה  אינה שו  טרותתפלהסיבה מוצדקת    -  מוצדקת  ת מסיבהטרוהתפ
לדוגמה  ן  דיסק  )פ  ה מוחשית בתנאי העבודההרע  ,ללמש  ,היאתפטרות  וצדקת לה ראשונים. סיבה מ

לעבודה הארצי  הדין  פ  21.2.2005מיום    : בבית  גליה  ע"ע  יליפוביץבעניין  ח(000010/03,  סיום  וזה  , 
 ה ועוד.  בעבוד שיך מאפשרות להמ ם העבודה שלאות במקוה, נסיבסקהע

חל"ת תקופת  לאחר  מוצדקת  מסיבה  שהתפטר  היה    עובד  לדמשבה  אבטלהזכאי  לא    , י  והמעסיק 
   רציפות.דעה מוקדמת, ימשיך לקבל דמי אבטלה במי הודרש ממנו להשלים י

את מועדי הפסקת העבודה של העובדים    חודשי מקוון פרטני כולל  100טופס    -הדיווח של המעסיק  
 חלף הודעה מוקדמת.  על תשלום   ואת סיבת הפסקת העבודה ומידע

 : מעסיקלדיווח של ה  להלן הסברים

תאריך    -  יחסי העבודה  ניתוק  מוקדמת ניתנה לעובד לפניההודעה  פת הותקופוטר  כאשר העובד   •
 . היום האחרון של העבודה  הואהפסקת העבודה  

  -  אי מתן הודעה מוקדמת(  צוי בשלדמת )פיהמעסיק משלם חלף הודעה מוקווטר  כאשר העובד פ •
היום   הוא  העבודה  הפסקת  הפתאריך  ניתן  שבעדו  מ  ,יצויהאחרון  יותר  לא  לפי  ימים    30-אך 

 . החוק

 . היום האחרון של העבודה  הואהעבודה  תהפסק תאריך  - כאשר העובד התפטר •
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 ולשכירים  ים מעסיקות ל הקשורות  וגיס

 ומי ח הלאבביטו ירשכח טובמ
  ם.יריכשחוק לעניק השמויות  ר הזכאול אומיבביטוח הלכיר ובד השחינה של מעמד העבל רבה ותיבקיימת חש

ל שקבענ חבלמ  לבשים  מומלץ  הפסים  הביטוח  צול  היק ה  בדהלאו  סומי   ם דיבימע  ביעתוק  םבוטחימ  וגויבר 
הלאומיהתקין  ש המכ  ,הביטוח  שמעמד  הטוב יוון  נכ שח  בל מלג  הבקשה  תבעבחן  יר  ולא  די י  על  וםריש ה  עת ה 

 המעסיק. 

)מוכר בשם    ביחסי העבודה בדיעבדפרסם בית הדין הארצי לעבודה פסקי דין בנושאי ההכרה    2021  אפריל  בחודש
ספית ובד ומעסיק, לבחון את המשמעות הכקיום יחסי ע בד  בדיעקובע שיש לבחון  . בית הדין הארצי  פס"ד כותה(
 שונה(. ן לרא)נית ממוניצוי בלתי יש לחייב את המעסיק בפי  ולבסוף אם

תביעה של מנופאי  קיבל  ( ש31496-12-18פורסם פסק דין בבית הדין האזורי בעניין גיא נוי )ב"ל    8.10.2021ביום  
כעובד שכיר על העובד  ווח  ילא ד  אף מעסיקשהכיר בתאונה שעבר כתאונה בעבודה. בית הדין קבע כי העובדה  ל

לול והיא אינה אמורה לש ,א היה כזהכך שבמועד האירוע ל אין בה כדי להעיד על  ,התאונה במועד  בביטוח הלאומי
 ודה. יעה בעבממנו זכאות להכרה בפגיעתו כפג

 הגדרת "עובד"
 : מןדלקכ ,קרייםעיגים ה ת הסולת א "עובד" כול רתהגד

העוב .1 אצ עובד  י יימ ומתקי  כירכש  יקו מעס ל  ד  עבחם  )סי  משבנת  בולרודה  ה   עלה  ח פי  שבדרגהפי    1ף  סעיה 
 (.  קוחב

הדבעו .2 נחשב  איעצמכסק  מוע,  הלאומי י  כלפ יר  כש  בד ועל  אך  לתאבה  בלבד,  הביטוח  ההבי  וצם    לאומי טוח 
 צו. ב םבועיאים הקתנ יים הבהתק דים,ת מעביוקביע  םבדבר סיווג מבוטחי

סוגי    דעוו  יספורטא ,  ךרד   המור   ,מהב  בדוע,  ןקחש  ן,ריך, אמ דמ  ,הצמר  רה,חצרן, מו,  ןקיוניבד  ו: עגמאותוד
 ור. מהא בצועו  קבשנם אים, בתנמבוטחי

ת  ואיה,  על פ  וא בחוק, או בהחלטת הכנסת    ענקב   כרושש  יאת מ גם    ובדכע   איםטוח רו יבי  דמ  ם לושת  ין עני ל .3
 . ומי(לאה  וחטביק ה לחו   334  )סעיףו מעסיק כאים שכר רושלום התייב בהח

 רים. חא .4

 ה ודבעי יחס תעבילק "םתייסורהמ"בחנים מה
  . ניםהש  הלךבמו תחתפבודה הביעת יחסי העקל יםהמבחנ 

ה משא  ןחבומר,  כלו   ורב",עהמ   בחןמב"   טקנוין  דבית  ביותר  שנים  בחמ  כמה  שלם  קלת   הואם  הימבינ החשוב 
ש  ,בר". בעתלבות ההש  בחן"מ ת.  וח פחשובים  ו  יה   םיחנמבה   ויתר,  יקעסמ ה  היהקוח  והפיליטה  ידיו השב היו  מי 

רבי  .הסקהע במבנה הה  ברת  פתחות הה  חל  ,םיוכ עובדעובדים   חלפק   הקשה,  קרות העסבך חדר  או  יתהב מ  יםם 
 ים. כעובדבהם מכירה סיקה פהמוגדרות ובכל זאת אינן  העבודהת  עוש להם,ם  יכ יידה ש העבוכלי , הםיעל

פיק סמי  נאת  ,מהצשלעכ  ,ר, אינהכישכ  חודוומת  שכורמ  ושתל  דשחו  ל כלמקב  העובדבדה שעוהשן,  צייב לחשו
וש  בתל כורתמשה  יכיבראת   טפרב ליסיק חיעמ, הודהעב סייחם ימימתקי  כאשר בודה.ע יחסי  תקיימיםשמ ךלכ
 בד.על העוק חוכ דווחול רשכה

 " תחברות "חשבונייין ענב  זוריבבית הדין הא פסק דין

מי ווח הלאהביט  החלטת כנגד  (  18084-10-17)דן דיאמנט    ל ש  יעתו את תב  וריאזדין הבית ה דחה    21.4.2020  יוםב
ה פיק שה  שכר  לושית תעוו באמצשולמה ל   תוודעב  ורתמתות ש כזה ולמרנרשם כשלא    תלמרו "עצמאי",    ות בולרא

 השכיר".    שלנית והחשבבשם " חברה

שויות, רל הו ת משבנוישום והתחר   צורכייתה ללחברה הי  ת בין המבוטח ורי מטרת ההתקשדדים כהצברי  ה מדעול
ח  ט המבו)  ברההמעסיק, החבור  דה עובסה עשרות שבבסיובר בהתקמד  ןאי.  ירשכלהיות    ףיטח העדובמשה  כיוון

נית של שבו "החרת  לחבולכן פנה    יתו כשכירד אבון לעיה מוכה לא ה חברל ה ובע   יימת מסו  הת לחברתת שירוה לרצ
 (. "כירהש

ין אשע  ב ק( ש13632-06-13)  23.6.2014ום  עול שכיר בע"מ מי יין  יי ענ ב  ן הארצי דיבית הה של  זכיר פסיקבית הדין מ
תעלהכי במודל  שבין    שרהק  בו  הסוקר  התוב  ין בל  יםהעובד היחיד  ההחברות  ריעות,  בגרידשום  וא  כי מסמא 
 . סיקמע-ל עובדמערכת יחסים שובדים כאותם עבגין   ות המסברת הניכויים לשלטונ והעת עווברות התהחב
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 העברת כספים מהלקוח לבןל "צינור"בן אצל האב כלהעסקת  י רהתייחסות בית הדין האזו

)ב"ל    יןת הד יבדחה    6.7.2021ביום   י סורוצקויקיר    ב(הא)את תביעתם של זוהר סורוצקי    (13858-11-19האזורי 
עונ   הבן  כי קבע  ו  הבן() להגדאינו  בחוק ה  "עובד"  הלאומי  רת  זכאי  )האב(  עסיק  מ הולכן    ,הביטוח  להחזר אינו 

 . הלאומיביטוח  מהילואים תגמולי המ

, ללא קשר לעסק איצמבד עכעו  וח של העסקקל ל  רותישן  נתהבן  ש  ,את עמדת הביטוח הלאומין קיבל  בית הדי 
   ."עובד" בחוק נה על הגדרתוינו ע הבן אלכן . מהלקוח לבן להעברת כספיםכ"צינור"  העסק שימש רק ו ,האב

 

 1987-תשמ"ז, המוםי ר מינשכוק ח

ד בוע  כלשלם קובעי 1987-שמ"חים(, התיכ חנד ועובער ו)נ  מום ימינ שכר   ות ותקנ 1987-תשמ"ז הימום, ינר מחוק שכ
 שנקבע בחוק.   מוםינימ  כרמשך  נמוו  נאיר שיע שכמג

המי יכונימושכר  להים  לול  או  ליו  שעה,ת  ואינום  תוסנ  שעותולל  כ  לחודש,  ותוספות,  ההח  ,קפת  אות, וצזרי 
גם   לויות  םינימושכר מוק  בח  יםרטמפוהים  קבוע  רכשבי  רכי   ום כוללמיניהמ  רכש  .י ועודבסיס שנתעל    יםנקמע

 . ההמשרבחלקיות 

 דש.  לחו ש"ח 5,300מום הוא  יניהמ  כרש 2017בר צמדחודש ל ממשכורת חה

   יות(.בלומוג ים עםנש)א מופחתת י יכולת עבודהעללבמום מיני רוכך גם שכ תריו וך ר נמ לנועימום המינ שכר 

 ח הלאומי וק הביטחום במינימושכר 

ל348  יףסע משהכנס  מבוטח   י כ  בע קו  ומיהלאוח  ט יהב  חוק)ב(  אינה  ה  םו לסכ  גיעה תו  ר אמו כ  תמזעריההכנסה 
 האמור.  המזערי  ם הסכוהיא נסתו לו הככאי "א, ישתלמו דמי הביטוחח יבלוו ביגל

 מינימום של  רוה לשכשום הכיר לחודש היא סכו ד שעוב  ת של ירעכנסה המז ההבד שכיר כי  י עולגב  בעא קו"י לוח  
ק חוי  פם לימוינמכורת  עבודה, למש  חוקילפי  מינימום    משכורתה בין  תאמיש ה  מר,כלו   ון.רבעבון  הראש שדוהח

 וח הלאומי. ביטה

 ר.כשאות מחליפות ן גמל ענייחת למבוטנסה הם ההכ יא גהכנסה זו ה

   הלאומיח יטולחוק הב 369ף עיס וןקותי ביטוח ה שלום דמי תלסיק לדיווח והמעות  ריחא
ו  או  דיעל עובח  דיוו שלא    רשם,לא נות ממעסיק שלגב  לביטוח הלאומיר  מאפש  ומיהלאוח  יטהב וק  ח ל  369יף  עס
המדמם  ליש  אלש מקרה  וקרה  בעדם,  ביטוח  בכזי  את  והת  יווחד ה  רתהסד  לפניגמלה  ה  ות א הגמלן  יוו השלום, 

ל לי ש  הלאומיהביטוח  ש  ף בכס  תותידיהע וישלם  ועובדם  הכס הש את  ,  בעי ואלמהגשל    פיווי  שת  בל קי  כאיהזן 
 ה. קרהמ תו לאו שרבק

להגבי סעיף  יה  הילחו  369פי  על    אק  דגנוסף  )מגולם(  למשו   אשל  חיטוהב  מיביית  העובד  חלק  כולל  עו,    םיחד 
 זר. וע את ההחבתל יארשהוא  שבגינה מלהגהבסוג   הלאומיהביטוח   תא הגביל אל  369יף עס  ת.סונק הצמדה ו

 י. מוהלא  יטוח וק הב לח 398עיף ים לפי סי ליל פ טיםב הים ש גח ייטודמי ב ום תשל יא ו ו/א בדח על עווודי  לאי

במסגרת  תוי  מולאה   טוחהביק  חול  369סעיף   לשנתקן  ההסדרים  למבנוג  2017ולי  מי  בתוקף  2017  חוק  ה קר ע 
   .ואילך ד זהועבמ  שקרה בגמלה המזכה

 נםאמ   ההי י  יובשהחכך  סיק,  ע הממ  ת ובגל   רשאיי  ח הלאומ טו הביי ש המרב ה הסכום  קר בת  ל וגבוקן הבסעיף המת
הגי  לפ יאך    מלה המהוון,סכום  ביצוע העבירה. הסכום למם  את בה  תרגומד  וששלפי  ל כום מרבי  סמותר  לא  שך 

האהמר לא בי  עיע  מור  השפעמי  20ל  לה  בעב  211,020  –  2021-ו  2020  ים )בשנבמשק    ממוצע ה   כרם   י אור  ש"ח( 
 ם. ישודח  12על  ה שעולה ופ תק לתשלום  איו רישום א

לפני    ימ ואטוח הלהבי  קחול  328יף  עס  חשיפוי מכו וע  לתב  תו ת זכוצות אייב למח   הביטוח הלאומיש כי  ף מודגיעסב
 י. מ ואהל  ביטוחחוק הל 328לפי סעיף  ה שלא נגב ם וכסהק מ חל  על חולי  369לחוק. סעיף   369הפעלת סעיף  

למעסיק וח  לשל  בחייו  ,עיףפי הסליק  המעסאת    ביחי למך  מוסש, בכיר,  שירא  ד גבייהקיפ  מנהמ  הביטוח הלאומי
 עה דימוף ואת כל הפרטים לפי הסעי  ת ללו כה  ע דף. ההועיהס   מסגרתאותו ב   ביכוונה לחי ל הום עדואר רשהודעה ב

 כתב. תיו בונ טעעון את לט ותו כבר זדק ביסמעל
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ת ריש לד  הופכת  ההודעה  ב,ויחה   עתדהו  לו  המסר ו נמועד שבמהם  ימי  45ך  ותב  ואת טענותי  ועןו ט אינסיק  עמה  אם
 ור. האמ ועד ק במעסילמ סרהמנש םולשת

דו  בו לת וא  לחייב  יוב, אםיק, ולעניין סכום החעסהמ  תא  ביאם לחי ט  חליות להת הזכנת ינראשי  גבייה ההיד  לפק
 .בדוהע  גין ב וח ביטת דמי הא   מואו לא שיל/ו ו לא דיווח  םם השג ים,נוספ םיק ין מעסינו וב יבב את החיולק לח  וא

החי בג  על יחול וית  הורא ב  ב פיגוה(.  ביי )ג  סיםהמ  תוד פק  ותו  ה תשלר  יותר  חוב  ום  מס מיו  יםימ  30-משל  ת ר ים 
  369סעיף    ב לפיויהחקביעת    על  ודהבן לעיהד   תילב ובענה  להגיש תהפרשי הצמדה. אפשר  ול  יכל   וםל שישת התדר

  .רומי, כאמואהל  טוחהבילחוק  

י ם דמלשי  או לא  וחא דיולק שיס ממעת  לאובת גמשהוע  תו לתבכוז  את  לאומיח ה לביטור  יזכמדינה  המ  בקרמדוח  
 (.  הלאומיוח טוק הביחל  369יף  סע י עובדו )לפ בעד טוח בי

השכר   סיסת בבית הדין א  ילהגד (  24.12.2015מיום    57285-07-13ב"ל  )  הביטוח הלאומי  'נ  ןאל חיו רפדין    בפסק
שושל  נתי ש  רבעה למבפיו  בלמו  גמלאות   על   לביטוח הלאומי   ווח ידלא  ק  עסימוון שה כי   ,עבודהב  נה תאו ין  ג וטח 

   ח.של המבוט מיתיו האשכר

 למתאת הש  לביטוח הלאומי  ישלם  ד ג'י צבע כהדין קית  עה וב ' לתביג  כצד  קעסיהוסיף את המ  הביטוח הלאומי
ו  שכר ם להתאבטח  ם למבולשל   הביטוח הלאומי   שר נדרשא   דיים תיעם המין ואת הסכותוק המ  שכרח ליטוהב י  דמ

 ן.  קוהמת

 יקמעסי ה על יד שכר ני נתוירת מש

  שנים   7  דעי שכר עבודה  נ נתוור  לשמ  חייב  סיקהמע,  2020אר  ונ יב   קיסלמעהלאומי    ביטוחרסם הפשת  יגרי הא על פ
 אחור.ל ניםש 7ד עת נתוני השכר  להעברק לדאוג  על המעסילאחרת ר שכנת כ ותעבר מר. במ חולא

 וח מרוכזויד

פס וט   שלב'    בחלק   וניס ם ולהכולשהת  אתרט  לפ  ירוט שמי. ישללא פת  זכמרושימה  וצי בריבק  םוילעל ג  ן לדווחיא
כבד,  עול   תוספנ  השומ רכ  126 העל  מכמשתמל  מרווי דך.  ע    םרינמסש   השכרושי  שתלכך  ל  רםגור  מואכז  וכח 

ח יטו ב הך  מכ  צאהתוכ  (.1958-י"חכר, התש הגנת השק  וי חה לפ ריהשכר )עב  כיבי כל ראת  וללים  לעובדים אינם כ
ת לה )ברשו את  והטב  לשות באל גמם  שלאינו מ, ו ותיהםיזכוכל    את  תומלאהגעי  תובם  צות ע ול למנו יכי א  הלאומי

 .  דומה( ראהת הוקיימם סיהמ

י  דמ   נהגי ב   ולמוש)ש  םנחשמל חי   ת הטב  בשל   מלהגוספת  תביעה לת שת  בהג  הוי שי  לש ות בזכויוי  מיצי  לאה  גמדו
מיום שמל )חת ה די חברבועני  ש   של  ינםנידה בעלעבו  יהארצן  יד ת הל ביש ין  ק דבפס  הי צי( מצו ום קיבוליבג   ביטוח

13.8.2014, 45477-09-11, 45521-09-11). 

 

 יקשבון של מעס צב ח קריאת מ

 : בביטוח הלאומי המעסיקחשבון של   שורות למצבהקדות חשובות להלן כמה נקו

  15-ההיום    –ר  יהיה לגבי עובד שכי  הביטוחמועד תשלום דמי    לחוק הביטוח הלאומי,)א(  353ף  בהתאם לסעי .1
 עד אחר(. אם השר קבע מו  עט ום )למת התשלודש שאחרי תקופ בח

במועדים   .2 סעפל דחייה  ח353יף  י  הלאומי  הביטוח  לחוק  להיות)ב(  שק  ייבת  הימים  בחמשת  למועד  אם  דמו 
 .ם ברצףהמנוחה הבאי ם החול הרביעי שמתום ימייהיה ביו וחה לפחות והואימי מנ  3יו  ה האמור 

  בחודש   15  בתאריךך כלל  ר חוק. בדל   353יף  לפי סעם בחשבון המעסיק ביום התשלום  רשנ  דמי הביטוח  חיוב .3
 דר דוח. קביעה בהיע נוצרת –אם אין דיווח  שקדם.דש וח ה בד ועבבעד ה

 כוי. אמור להיות זי וב חיכל  מול  .4

 הביטוח הלאומי.   לחוק 364לפי סעיף  כולל הפרשי הצמדה וקנסותד החוקי, תשלום שבוצע לאחר המוע .5

 . מי הביטוח הלאו  )ג( לחוק364ף  יורט בסעטוח כמפהצמדה כדין דמי ביקנס והפרשי  דין .6

הצשרוהפקנס   .7 למדה  י  הופך  משולם  זקיפל  אםבהת  חביטודמי  קרן  שאינו  תשלומסדר  לפי  ת    354סעיף  ים 
 . סנס על קנוצובר ק וח הלאומי לחוק הביט
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 שיעורי דמי ביטוח נכונים 

ום כי   ת זו מתברר  יה גיסווקי.  חה בשיעור  ולתשלום דמי ביטוח    י לניכוי א אחרסיק  הלאומי המע  חהביטו  י עמדתפל
המשפטיבמחלק לגבי  הלא  חוהביט  לשת  ה  דמיו  ובד שע  67גיל  עד    62בגיל  ים  ש נומי  מהן  מי  לאו  טוחבי  שנוכו 

 67  ל בגיכים  היות מנוים לאמורו  הישמי  ואהלשיעורי דמי הביטוח  י  לפלאומי    מי ביטוחד  לביטוח הלאומימו  ולוש
 (. טלהענף אבמי ליטוח לאושיעורי דמי ב )ללא  ואילך

 
 י אומלהוח ק הביטין בחוונש עהסעיף 

 
ה  ב   שםיוא  אדם,  ני ב  חבר בידי    סעיףלפי הה  עברה עביר, אם נ(ןישונף הע)סעי  לאומייטוח ההבק  חול   398יף  י סעפל

אי  אחרבד ה, או עווגבל(ף משותמעט  שותף )ל ,  הלמנ ה,  הלחבר מנ   ורה היה ב יבביצוע הע  שעת ם אשר בדאגם כל  
וק כל ח   דם לפיא  שלת  ו הפליליריות ח אמ  ע גור  ה יף זין סעלה )אים אינ וכיח שה   םא אבירה, אלהענושא    שהמעל

 ר(:אח
 
 עתו.דיירה נעשתה שלא ביבעהש .1
 . צוע העבירהימנוע את בל יםבירים הסעמצ הא כלב נקט  שהוא .2
 

  סראמ  –דינו  י,  ומוח הלאיטהב  חוקב  כאמורעובדו    וח בעדיטב  ימ ד  טוח הלאומילבי  לם א שילשה, מי  זף  עילפי ס
ח ק הביטו ה לפי חולמ ג  תןה למעובד  העלמתל ידי  ע   אוה  גרם במרמ ש  מי  .יןשהעונ  ס לפי חוקאחת או קנ  הנל שש

חובת   טלמע )פיו    לאו ע  ה זו בחוק  לי ע   המוטלת  א חובה א מיללמי ש אחת. ו  נה ר שאסו מדינ ,  לתהאו להגד י,  הלאומ 
 . ירהעברה העבנ שלגביום אד כל שלקנס ב, דינו יטוח(הב  דמי לוםתש

 רה שא משוניות  אחר

בונ משרה  בתא  להנמ א  וה תאגיד  שא  למעט  גיד,פעיל  מוג  שותף,  אחב  או  ,בלשותף  תפקיד  מטעם חראי  האר  על 
 ה.  רהעבי העוצ ו ב שב םוחהת ד על יהתאג

מ חברהוי  ס יפרק  לשנ יר דסהה  חוקב  רווחי  חבבמסשירות  שנותן    רהשמא  ושנ   נייןלע   עבק,  2017ת  ם  רה  גרת 
 ן. ורת כדישכמ בלחיד קישהי  יפל  ע ד אףיחינסת ה כהכ בשרה תיחהחב  סתכנה בהםם שתנאיאת ה  ,בעלותובש

 ק הבנ לחשבון האמיתית משכורת ומשיכת ה דויקהמ  םושריחשיבות ה 

ת ימו רבה לאשיבות  ח  חס יימ  מי לאוהביטוח הל,  עו פבודה  עבמספר ימי ה ב  ה תלויש  הגמל ות לזכאב  ברדור מכאש
אות  הזכ  תטלהח   תזה א  וןנתס על  מבס  ביטוח הלאומיהש   וןכיו   ת,. זאלהמגהתביעה ל  סים בטופשומם הרהפרטי

 . פשה וחגחוי ימ ה,חלי מימ  בותשולם שכר, לררם בעבואת מספר הימים ש  םילולל כ ה בפועוד י העבימ  .הלמגל

וחג    הופשה, ח ימי מחל  ל )לרבותודה בפוע עבל  פעהימי ההו ר  פמסאת  משקף    ונ יבתלוש אים הרשום  מ יהמספר    םא
שלא   ( להאבטו דמי  א   ות כלליתכנ  תבה: קצוגמד ל)לה  מגלשלם  ל  לו ע  יהלאומ   הביטוחי  אז,  ר(שכ  םלם בעבורושש

לו.  מ  ע תשלוםכדין, או למנו בן  אי   שרכאגם    כךמי שזכאי  יומישדו ח  רה:שמג הסו התאמה  או    ת ית, חלקית או 
   ה.מלא

 יר שכת כעובד  פחואחד לם  יו  בדהעובד ע  חודש שבולת  אבטלה כולהאכשרה לדמי  תקופת    –לה  מי אבטדין  לעני 
 חודש. באותו ה 

כךשמ לה מומל  ום  יתע  וםבת שבו  ממצב  ע  מנ יץ  הח  רורלב  שמנהל  משתשבונוחשד  עםפע ף  ת  עם    או  עובד,  ולה 
שכר, ולשמור שי התלונת  כהבמועד  ים  ם הנכונ ימהרישו  לין. מומלץ להקפיד ע דא כשל  המל בגת  די לזכוכ  ו, סיקמע

 ם.מתימסמכים מא

להיכול   חשדות שעניכות  יקורב   רתסגמב  גם  רר עותים  הלורך  יים  כאלה  מקב   . ומיא הביטוח  הביטוח   לח שו רים 
 . יטוח הלאומיבהדי למשר  קסיעהמ את  או מזמין, מעסיקרים לקחו  הלאומי

צוין במפ   וקח ון  ק ילת  4.2.2009ביום    תהתמ"  דרפרסם משהנחיות שה  רתסגמב היקוורש הת הגנת השכר  עקיף ן 
עבוי שעו ומ ריש  מנהלנו  אי  סיקמער  אשלפיו כש  ה,נוחומ  דהבועשעות  בחוק   דיגיואב   דהת   ו א  ני רואלקט  י,טלפן 

 .  בדעוה  את החתיםלו  ףפן שוטני באוידם רישו לנהל  מכני, עליו

ר  כקופת ההעסקה ועל השל תר ע ישוק א יסלקבל מהמעמתבקש    אוה   הלאומי  הביטוחה מל גמבע  תו  דעוב  כאשר
 . כבתעיתביעה  ב ולהטיפ  רתאח  שותרידלבהתאם פס הטואת    פיד למלאהקל  ובשח. להגמ  של כלישות ם לדרהתאב

הלאומי לבחו   הביטוח  יש  ןנוהג  השכ   התאמה  אם  בקושנ  רבין  שלש  שתלוב  כיוון  ע בפושולם  כר  שלעמדתו, ל, 
 ליה. הורגל א אם להכנסה שהמבוטחבהתת החיים מר  על רשמוא לר הישכ  יפתחל מ מלהג לכליתה ש ת

 טיבי. ק יפר בשכ וברמדם  לבדוק א ידכק ת בבנ קדוהפה  יןב לבתלוש  כרם בין השודק פערי ב  הביטוח הלאומי
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 יקטיבייםתלושי שכר פת יקבדל  – נקבב דותהפקהמשכורת לבין תלושי  אמהת התבחינ

 
ה  קיבל  24.11.2019  ביום ל דין  בית  )בעבודהאזורי  ש  (49793-07-16ל  "ה  תביעתו  דואת  רף ח  כי וקבע  וי  ל  ד יל 

העברההלבין  כר,  שה  י בתלושנטו    שכרו   יןב   בוהיםגה  הפערים לבנודש חה  תשלום   ו טנ  רו כשין  בג ק  ית   במועד 
ישולמו  ,תכורהמש הפגיעה  ולאל תב ים  חוו יהד י  לפ  לו  דמי  השכר  ההפקדות  ושי  וח  הביט )  קהבנ ון  בחשב  לפי 

   .(תרוכ טו במשוולא לפי הברק  בנבונו חשבהפקיד ל  שהמבוטחים הסכומ  הפגיעה לפי י  דמ את םלשי הלאומי
, גם בהמחאות עלפולמו בתשלומים ששוה  תא  םפיר משקכשלושי הן שתהדי  ביתח בי הוכ  וטחב מהשזאת, לאחר  

 . םישונים במועד
 
לתיק מהווים שכר   פחיםבנס  פיים שהופיעוסים הכהנתונ  יוכיח כהנטל להאת    םהריכי המבוטח    עקב   ת הדיןיב

לת גמאת  לם  שליב  חוי  מי הביטוח הלאו.  בלהקתהעה  ביהת ולכן    טיביים ם פיקניתובנ  בר מדואין    וכיו,  לם ל ששו
 ט. יב בהוצאות משפאף חויהשכר, ופי תלושי  ל  הדועב ב פגיעהה
 

וודאות  ש ין  דק הפסמ   יןהבב ל חשו שמלוא   ח הוכילוטח  ח המבליצ ה לו לא ההז  יתה י הפוטית  השייעה  שהקבאין 
עה י התבתה  ייה  כזה  צבבמע כי  הנמנ  לא מן.  תשונו  יםרכבדמהחברה,    עלמשכו בפו תלושים נה  פי  סכומי הנטו על

 ית.   דחנ
 . רבה תדנובקפגרה ית בשש נע י שליטה ינת בעלשליטה. בח לעב יההמערער לא ה

 

  ודה נסת עבות מהכאצ וי הווניכ דהעבו הכנסתיטוח של  בבדמי חיוב 

ה  וק לח  344סעיף   קודת ( לפ2)2ם בסעיף  רות המפורטיקוהממ  דהת עבוהכנס  חו יטב   יב בדמי מחיילאומהביטוח 
 ה. סס הכנמ
 

 :ןקמ לדכ בעקואומי הלוח  טהבי  קבחו ()א344 ףיסע
 
של  כהכ   יראו א( . )344" החודשית  להחודש  בעד  ו  סת הכנאת    דבעונסתו  ש בח  1-שקדם  מו  ובודש    עדחל 

 ..."  ;מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ם בסורטיפ ות המורמקמה ם,ולהתש
 
 קמן: הם כדלהכנסה  מסת ( לפקוד 2) 2  יףסעם בנויית המורומקה

 

ו  יתנ דו, תשלומים שנבימעמ  לעובדו  תנ ה שניוב צק  וא  האהנל טובת  כ  דה,עבומ  חו רו  וא  תורכתשה ()א( 2. )2"
ה יס לכ  בדעול תשלומיםוצאותי וי  לרבות  החז  ו,  לאלחו   תנסיעו,  וןלפטאו    רכב  קת בשל  אץ  ו  רץ 

ויו  אה; שוצעובד כהו מותרים לר המוכאם  שלומית  למעט  ךאד  יגואו ב  תות מקצועירכישת ספר 
וב  ונתי שנ  ןבי  -והכל  ;  ובדהע   של  ותושרל   דמעו השברכב    ששימו  של בין  כסף  בשווהן  בי כסף   ;

 "  ;ושניתן לאחר לטובתין או עקיפ ב  אוין במישר בד לעושניתנו 
 

   מן:לקכדע , נקב1995-"הנ שהת(, יטוחב  תשלום דמים ופטור מלו)תש אומיח הלוהביט ות קנלת  2 רפה מס קנבת
יש  ד "לא  לד קופה  לפי  ס ממ  ההפטור  עובדמהכנסת  ביטוח    מיולמו  לפיכהט  מעה   לפקודה".   …(5)9  ףיסע  נסה 

התייחסות יש  לאומי  כלומר,  ביטוח  דמי  מתשלום  לפטור  פט  בתקנות  להכנסות  סעירק  לפי  דה, לפקו  9ף  ורות 
 ודה. ( לפק5)9עיף למעט ס

 ? קודה( לפ2)2 עיף י ס עבודה לפ כנסתמהי ה

 וח מעבודה. ות או רהשתכרו •
 כב. רוש בשימ שווי •

 קו. ובד ממעסיענו לשנית קצובהה או אנה  בתטו לכ •
 צאה. והכ בד רים לעומותה  וראמלומים כלמעט תשיו... ת ווי הוצאבד לכיסוענו ל שנית םתשלומי •

ביטולום דמתשמ  םיטרופ   תיוותקנוי  מ לאוהטוח  יהב   קוח  ,רמוכל עובד שפטוהכנ  חי  ( 2) 2  יףסעי  לפ ס  ממרה  סת 
 אחר. סעיף לפי ה ממס שפטור  דובע כנסתטוח היום דמי ב מתשלינם פוטרים קודה ואלפ

  י נש ן  בי  דילבומ  11מוד ב/ בע  דהקו( לפ2)2ף  יחסות לסעיהתי   תת במסגרי הוצאווסומים לכילש מתייחס לת  קהחב
 : אותצהו  יגסו
 .קי סעמ ה תבלטושהיא ה צאהו •
 דה. לפקו 17סעיף   יפל  בדעול  אהצוכה  העובד ומוכרתובת ט שהיא להוצאה  •
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  תולעבוד  ושמש אותהמ  המעיל עבודור קניית  בעון  אחרהוציא הסכום ש  בדעויד להמעב  ר"אם החזינקבע שם כי  
וב שונ הלבד  סמל  המ שא  לא  עבידל  סחשיי ,  ההחב  לכום  העש  שמל  ילהמע  עדנו   אם  ,םלאוה.  כנסהזר   ובד את 
 ".סה בידו בכך הכנ יראו ה(, בודעו להוא להשתמש בכול י גם אםיים )פרטה  וירכצל

 וי בניכ  תשמותר  וצאהה סה, לבין  החזר להכנה  סכום  לא ייחשבשלגביה    קיס עת המלטובה  ין הוצאק מבדיל ב"החב
המ על    ת מהמשתל  ודה,לפק   17סעיף    י פלעובד  ל י  עסיק,ידי   ל כ ב  לראות  וםמק בך".  דר  ריצו"ק   הד ופקבש  שם 
שמכנה  רזחהה תסה  ההנומנה  בהתאם  כה  המ   ,קודהלפ  17ף  ילסע וצאה  להבחר  ההחוקק  את  כנסה פחית 
 . ויבניכ אה המותרכום ההוצלס   ההזה  סכוםב לכתחילהמ
 

 ח י ביטולום דמשתהפטורות מ שכירעובד  הכנסות

  שבהם  יםבצמה  תאט  רמפה  1.1.2019  םה מיולחותב  21.2.2019ביום    1479  עסיקיםזר מוח פרסם    הביטוח הלאומי
   .חביטו מי ד םושכיר פטורה מתשלעובד ת הכנס

דמי    ים בתשלוםהשכר חייב י  רכיב   כי מרביתומדגיש    תו רות פט כנסוה  ם בנושא כל חוזר קודה מחליף  ר הז החוז
ל יא   יטוח.ב כפמצוישאינו  ר  כ שרכיב    ורפטן  בחוזר  מתו טן  בי  שלוםר  ללא טדמי  תב כוב  אשרמ  ור שאי  תלקב  וח 
 . הלאומי הביטוחמ

ות א למות ההכנסה  דווח עלשלא י  ק זר מדגיש כי מעסין שהחוו וכי ן  י עניה בזר לפני כל פעול ל החוכוא את  ש לקרי
 חו טלחוק הבי  369ף  לסעיאם  ת הב  גמלאות להחזר    ה חשוף לתביעהצמדה וגם    ובהפרשי  ות נסבק ב  בד יחוישל העו

 ומי. הלא

ת תוב כב  לביטוח הלאומיות  יש לפנ   חוזר,שב  יםר וטפה  םבי מת הרכייברש  פיע מו   ו אינר ש וטפ ר  כשרכיב    להוספת
 . 4715651-02ס  לפקאו  ,1220ינואר עסיקים מלמע באיגרת  יפשמו  , כפיilr@nioi.govrlimo. :ליימ

 וזר:ח ב  יםטרוהמפ ,יטוחדמי ב לוםמתש יםרהפטומשכורת ה  יבירכ  רה רשימתן בקצלהל

י  ימ פדיון    ,פיצויי פיטורין  –עבודה  חסי הי  לשט  לחמו  תוקדין עקב ניפי    לד עובלעמים  לים המשורביס  םיומלתש
חו יו פד לה,  מח ימי  עשני  קמענפשה,  ן  לעם  השירותודפות  כא  מיםלו שתוהציבורי    ובדי  בגייצופ  ן,ו גחרים  אי  י  ן 

יחס  לי  ח וישטוי בימדתשלום  בב  ייח  וקח ת לפי המדקמו  ה עהוד   ןי מתבגין אוי  פיצ  וםלהסתגלות )תשי  ודמות  תחר
 (.םלוה ש דעשב ופהאותו לתק

העובזרהח שהוציא  הוצאות  במות   –  עסיקהמלצורך    די  ברישום  נה  לפי  המערי  פס ההוצאה  )החזרסיק    קבלות 
 .ח(יטו הב  שלום דמייב בתחי  בד עוה רטי שלפ רכבת קזחהוצאות א 

 העובד.   ו שלוק סום עיתחרה לושעית הקוקצ המ הרמהירה על מש יםוו ההם מ כאשררק   – ובדם לעדיומימון לימ 

 סק.הע של וגעליהם לואו שיש  ם(דיאו מרבל ס דה )כמוורק אם הם משמשים רק לעב –דה ובעדי  גבון מימ

 . המההוצא 80% ים רקיותרו כפטור   –ין ורך ד ע ת מלימו גכ יןדפי   לש לעובד ע וד הנדרביג עלות

גמל,וק   ת,ומלהשת  ןלקר   המעסיקות  הפרש כ  יםפטור   –צויים  יופ  היס פנ  פת  התשרק  במגבלת  ה בועקהה  קרהם 
 טבה. ה וף שוויק זהכנסה. מעל התקרה יש לת מס  דוקפב

 . לבדב 2003ת  ות משנבהקצא –וני ומיסוי ה בד בל ינ מסלול הויות באופצ מימוש

 ה סנ הכ  קודת מספב  יםרוטהפם  יסכומ כפוף ל  –  מולןה  רצמדה על השכרשי הת ריבית והפלרבו  ת שכרהלנ  פיצויי
 (. ודהעב  יבים כהכנסתי מים ח כוהס – הל התקר ע)מ

הניתניות  רהיט פנק  עמ העשלומים  עבור  לאחרום  לתקופהמיוחסי  הם  אם  –ו  טירתפ  בד  ני שלאח  ם  יחסר  י  תוק 
 העבודה. 

הוצאו חה לציכ נבותרות  ומעל  בפו  תזר  למומחה  ורכי  וי  ל וחמס  חוץספץ,    םיאלתנ  ףכפו  –חוץ    נאיעיתוול   ורטאי 
 .וצאותהה  את לעבפו יא ד מצהיר שהוצובעשבו הס טופ יפנסה ול כ ה מס תנוקרטים בתופמה
 

 ןדיק פס –מת דהודעה מוק תשלום חלף

החה  ד   5.9.2019  םביו בוקר  ישרשל  ו  עת בית  את(  17176-08-18)ב"ל  האזורי    דיןבית  דמתלאל  אבטשלום   . להי 
קופת בתות  ללנכ   ש ימים,ודלח  רבוקדמת, מעמעה  דוחלף ה  לוםתש  יבלן קבה ת שופהוא האם תקו נדון  הנושא ש 
 . בטלה(אלדמי  ותלזכאאכשרה  ת הסכמית אין למבוטח תקופמת ה דוקמ ה עהההוד ת קופללא ת) האכשרה

קה בחוזה ההעס  תוסכמכספית המ  טבהגדר הא בהי  יםדשחו  כמהקדמת של  ודעה מותקופת ה כי  קבע    בית הדין
ע בי בחוקדנה   לע ולה  עהפה  ן בתקואך אי קו,  יובד למעסן  זכויות  ונ קלי  דכ  רש  כגון להכליל לאומיה   יטוחבבת  ה , 
 ה. רכשהאפת תקוב

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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עד חודש ימים. , קרי  פי החוקעל  מת  דקדעה מוופת הוי תקיא לגבה  ני פרז   בהלכת  השאלה שנדונה  ןבית הדי   לדעת
ובד ע הת  ו רנבצ  אין ה אחת מהשרה והאכ  תות בתקופכללן נ שכ ת  היעדרויו  מיני  קובעוק  חה י  הוא כ  לכךנל  רציוה

מ ודעב  תאלבצע   כז  לויותת  שאינןסיבות  תו  במקרה  קבו.  הח ובה  ב  ווסףי ת  יכ  וקע  כך    30ת  תקופה  יתן  נ ימים. 
 ום.י  30ת, אך עד  מדמוקעה הוד  חלף  תשלום תקופת אתל לי הכל

 מן: לקדכטלה מתחום אב סר נמ ה?אבטל  דמי שוללדמת מוקעה הוד  האם פיצוי חלף 

 יחסי   קיתויז את תאריך נ ומי מזאהלוח  טהבי   ,קדמתמוה  דע וחלף הות לא כהז  תבתקופ  להט באדמי  ת לאוזכן  ילעני 
שהד  ע  דהועבה מחייב  לתקופה  מוקעבהודחוק  שח תקופה  זושת,  מדה  בה  הביייבת  חלף  .טוחדמי  הודעה   פיצוי 

  ו מח כביטו   יר מדמפטו  םובר בסכוה מדאבטלעניין דמי הל  .להאבט מי  ד  ללאינו שו ק,  בחורוש  קדמת מעבר לדמו
 . יםי ופיצ

 דהחסי עבויתוק ילאחר נ  נוסף רשים או שכפרה או שכרתשלום 

 .  חמי ביטו בגינו ד לםלש ויש ,  דהבועהיחסי   חר שנותקוום לאשכיר תשל עובדל םולמש  םעתיל

לבין  (,  סוונ וב שכר  רשי  : הפוןדה )כג עבוכר  כשר  מוגדר  אש  ודהעב  חסי ק ייתונשניתן לאחר    בין תשלוםיש להבחין  
יטורין  יי פ וציפ   ן:ו גכם )תוקועקב ני  עבודהחסי הי   נותקו שרק לאחר    תן ניש  יהוא פיצו   ות הומבום  לשתו ה מצב שב

 .  (ימי חופשהדיון ופ

בל קולמו כמשוי  ,ודהבהעיחסי    עמו  מי שנותקוה לעבודשכר    תשלוםר  עבוח ב וטמי הבישד  בביטוח הלאומי  עבנק
נ ש  יין מילענ יהי  סוחייליו  אש   עדמוהאך  ודה,  ב הע  ייחס  עמו  ותקולא  יחסינותקשבו    עדמוה  ההחיוב   דההעבו  ו 

 ודהלעב  ן הארציבבית הדי  יטוח הלאומיהב י  בהרה על יד זו הו. קביעה  םתאבה  עצתבת  "ף סהנוום  ת ה"תשלוחלוק
זלין שרון טבפסק ד  ם שכרותשל   מועד לפי  יה  היוח  ביטדמי השל  על  התשלום בפו  . (574/07"ל  )עב מן  צופז ושרון 

 . הדהעבו

ביח ד  20.1.2019ום  יב אתן  דיה  תה  )שט  ריםאפשל    תביעתו  לעבודה  וקב61021-11-17  ב"ליינמץ  כ(  הע  ה כנס י 
ה בוד הע  ודשח, יש לייחס ל סי העבודהותקו יחשנ אחר ל, שנים קתו בעברסימעבל מקיש  ותי צש אופותית ממימופיר

 ת. התקנו  לפיוס בחברה ולפר  ןו אחרה

כי 13954-09-15)י  וראז הין  דהבית    פסק  6.7.2107ם  ביו  -  ה"לצ  י ורשפיין  בענ  ןדי   פסק המשולמים ים  ומתשל  ( 
 . חו י ביטחייבים בדמ שלהם שה פרית החופש  ךלמהב  עבק תישרמל

 ניכוי הוצאות מהכנסת עבודהן ייענב שפט העליוןמית הדין בבק פס

  ין ד פסק  ול בפ יט מי  דמי חבר וד  ושאנבו  ן את דעת נת   ייםזרחעורים אר עט לשפכבית מ  תובשביון  ט העלשפמה  תיב
  (.15.12.2016  יוםמ 3844/15 ע"א)  ליתת כל בריאו  ירותנגד שיה  קות  חש פת"פ

 ה דמי הטיפולבי החבר עד גודמ   תאאו    צועיהטיפול המק  י מת דא  ות ראלש  י  ר הייתה אם במוקד הערעו  אלה הש
ר  כמחישוב הש  קכחלת,  וההסתדר  של  הי ותלמוסד בדיה  עו   ןיבג ברה  מת חשמשל(  ארגון"ה י  "דמלן:  ועי )להצקמה

 ים.סיק ובמס מעכר  במס שברה יבת החומח  גינםשבה וד בעהנסת  כוה

קוהד  סקבפ כהי  ודהפקל  (2)2  יףסע  שתכלית  העליון  המשפטית  ב  עבין  כללי  באופן  לנישום ה סה  הכנ  יא   נובעת 
 דה. בוע  תסנהכהיא   –אלה ים ס חי  ם שלקיומשום  מ למת לותמשק ומעסיעובד ו  יסחי  כתוצאה מקיום

ק פיע  יףעסהכי    ןיועלה ית המשפט  ב  ובעעוד  כוללונשו ל  ל  עבודהכנסהדרת  בהג  ,    מן   ההמגיע אה  הנת  בטו  כל  ת 
 .גהמפורט בחרי  למעטהם, ניביה ודבהעסי חלק מיחעסיק לעובד כהמ

 ם רי המועבהנאה  בת  וטו  ום אתשל  ה כלפית, על  ייתתכלדרך  לפקודה ב  (2)2עיף  חריג לסה רש את  יש לפ  וראמ"כ
לעובד  עסימהמ העבמ  קכחלק  שבגדרי  יםנסנכ   ניהםיב   דהויחסי  תשלומלמעודה,  בהע  נסתכה  לה  ם י הבאים  ט 

 החוק". של   כליתת תה אול שב צם,רוש מצמלו יש לתת פישר א ,גהחרי דריבג

ן בד אי ל לעובפוע יע ו מגאינ  הכסףש העובדה  ר.השכמן   תי נפרדלב לק הארגון הם ח יין קבע כי דמנשטירובי  השופט
 תןמ  ך צורד לשם העובוב  העובדבור  ות בערדסתהלשולם  ף  כסה  ן, שכוכר מש  לו כחלק  םלו א שהכסף לה כי  רושיפ

 פים. כסה רתעבהל  ור"רק "צינ המעסיק משמש ד.  ובעלירות  הש

הת את  לראות  הומיל שאין  הוצאם  כהחזר  המעסיא לה  מן  לולכן  ד  בועל   קות  מ  תםראו יש  ת  הכנסדרת  הגכחלק 
 שלאו.  ביןה ואבד כהוצלעו  םרים מותין שה, ב הדבוהע

אזה  ותנהפרש השל   ,הר ומאת  ל טייןבינשרו  ופטדעת  כיםבד והע  עם  לכאורה  טיבהי,  בגובה פג   יןא שיוון  ,  יעה 
 דה. ( לפקו2)2  יףעבודה לפי סעההגדרת הכנסת  מים גזרנה יטוח הלאומי י הבגמול בתו מס מ תרופטופרשות ההה

עהד מפסק    ,מרכלו אולה  ין  הקט להתי  יןכי  הכ ר  לענ העב   תנסנת  הביט  בוחישין  יודה  לאדכ  ח, ודמי  ע גו לפ  י 
 ד. ובהע  נסתהכ  ת מגובהזרוהנגי לאומ יטוח ה בת המלאובג
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 יריםכששל  ת אוי הוצלניכובקשר הלאומי  חטויבהעמדת 

  את עמדתו   1.1.2017ום  בי  יומ הלא  חהביטו  םסר פ  ,2016מדצמבר    המשפט העליון   ביתשל    ןבהסתמך על פסק הדי
 כירים.  של ש תוהוצא ניכויקשר לב

 : ימוא להטוח יבה של תוך החוזר ן מללה

 ככלכי    כאן מ  ה.קוד( לפ2)2ת על פי סעיף  קבער נד שכיבעושל    ו נסתהכ   הלאומי, טוח  ק הבילחו  344ף  יעלס בהתאם  
לפשמ בהוצאה  )סעי  17ף  סעי  ידובר  מפנ  ףלפקודה  לא  הי  הר,  חוק(ל  344ף  יע סה  אליו  לעוונרל  יאשאין  ין  ניטית 
 אומי. הל  חטויחוק הב ענייןל הכנסהשוב ה חי

ש  לל כו  הד קולפ  (2)2  סעיף הכאמו  םמי לושת  מעט "ל  עבודה:  כנסתה  דרת בהג  נכלל  ו נאיחריג  לעובד  מותר  רים 
 צאה". כהו

הל ביטוה  ןנותש   ושהפיר הא ח  לחריג  בומאומי  לפקודה2)2  ףסעיר  שהחריג    (  ע  דענוהוא,   לאש  ירהשכ  ללהקל 
ת רושכ מרות מהשיי  תןוות אכ נל   כלניכוי, ויוו בל ת  ות המותרהוצאו  תלנכו   ה כדיהכנס  מסוחות לש דהגיל  יצטרך

 יק. המעס צעותבאמ

ה  וכר מש  ומ שולר שדמי החב  )עובשל  ידי המעסיק ד  ברוינכ"צהמשמש    על  לעוב ה  ןי "  אד  בניבין הארגון(,    גדרם 
 . ותמשכור כוי מת בני רוהן מותי של פע ודה אףעבת  נסכהכ ויחויב  ןכלו המעסיק לעובדמהחזר הוצאות 

ת א ש  לפר  שי ין כ פסק הדי בע בכן נקש  ו, דתלעמ  ססילעיל כבש   ןו ילע פט השמה  ת יין של בהד   פסק  מביא אתזר  החו
עובד כחלק  לרים מהמעסיק  ב מועה הא נשלום או טובת הל ת ה כפי   ל, ע תייתתכלה בדרך  ( לפקוד2) 2יף  לסעיג  החר

 תת שר לו יש ל , אגריחבגדר ה  הבאים  ם שלומימעט תדה, לבונסת העהכ  של   רה ים בגדנס נכ ם  יניההעבודה ב  י חסמי
 .  קהחו  ית שללכת  אותהשל ב ,םצמצוש מריפ

ד, בות העבודה של הע כנסמה  לקחכתם  ואלריש  חריג, ו ם אינם בגדר הי ה, כהמשפט  יתב  עב קון  ארגן דמי הייענל
 . שלאו ובין  האצהויכוי לעובד כנשהם מותרים ב  בין

 :עובד  רת שלמשכו ושבודק תלומי שא לוח הד הביטעוב לש הטיפולכי דר את מפרט רזוחה
וטו,  ולמו משכר הבר ( שסיק ק המעלוח ד  בוע ק ה)חלהביטוח  י  דמק כי  יבדוויים  כי הנ מבקר    -  םייו כירת נ וביק .1

 ת. אוצוי הוכ ניני לפ
ב  .2 מ  -ורת  כבמשוח  טיבקשות להחזר דמי  ידעפקיד  ניכב  וח ביטדמי    להחזר  ת וקשחה בסיקים  ה ו גין  ות  וצאי 

 . ואקטיבייםר ר רטבח דמי
  ח יטוי בהחזר דמל  ותקשה בידח   עסיקיםמד  קיפ  -ה  נסהכ  סמוח לדשת  הג  קבותוח בעביט  יר דמלהחז  בקשות .3

 סה.נ כה למסשהגיש  ות לשכיר בדוחוצאהה  התרת תבובעק

 

 בות ם הטותשלו זכורת לכללי פריסת שכרת

, נקבעו  ת שכר(תקנות פריס  :)להלן   1995-נ"השתה  ביטוח(, ום דמי  מתשל   ור פטום ו שלומי )ת א לה  ח יטוהב  ת תקנוב
  ר נוסף.כם יש לפרוס שבהש תנאיםהל ו גישכר הרההגדרות ל

 יל  י רגחודשהר שכ

ם גם א ,  לשכר רגיל  בדש נחשדי חו קבוע מס  נובו )  שחוד  לעובד מדישנהוג לשלם    כרשה   הואדשי הרגיל  החו  השכר
גם אם השכר שולם   מדי חודש  ח לשלם את דמי הביטווח על השכר הרגיל ויש לדו  .שלום(א בסכום שונה בכל תהו

 בפועל(.  עד התשלוםפי מובדרך כלל לה דיווח למס הכנסה שנעשבאיחור )בשונה מה

)כגל העובש פי הדיווח  לם, על  הוא משת   דועשב  דשחר החו אשלדש  לשלמו בחוג  נהו ש  בדם חודשי לעולותש  :ןוד 
נ פרמיו ווסת, שעות  משולם   ודש שבעדו דש שלאחר החוהח  בעד   של העובד  י רגילר חודש שכל  נחשב ,  (מהכדו פות 

 החודשי.  שלוםהת

ב  20.1.2020ם  ובי הקיבל  )ב"לזורי  הא  דיןית  תביעתו(  5821-05-19  לעבודה  פרלעמי  לש   את  בות סיבנ  וקבע,  ת 
תק  לע  י כ  ,רההמק אצל נפי  העבודה  תשיקהמעס   ון  ב:  נו   ןי גלום  נסשעות  בפות,   הוצאותוהחזר  ת  חל"ין  גיכוי 

עון  הרב  שלפני   בחודש  ושבוצע  פות עות הנוס, הש עוקב. לכןל החודש הבמשכורת שוע  קב  באופן  יםבד, מבוצעעוה
ושולמו לפדם  שק בודווח  גיעה  ברו  שכלול  השל  ןו בעחודש  ש  בחודוטח  המב  לש   גילהררו  כשכ  שבנח  פגיעה,פני 

 . טוח(בי  דמי וםשלמת טורם ופ שלו)ת הלאומי יטוחבה  תלתקנו  3קנה תלפי הדיווח 
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 שכר )הפרשים(  הפרשי
על  ש לערוך דוחמה, יוכדוה בדרגהעלאה בגין   ם הפרשי ות,דמ פות קותקו י שכר בעד עובד הפרשסיק משלם ל מעכש
 .  לום נוסף(תש  םנאי ם )הפרשי שכר רשיהפ

 ה.  ים, בהתאממהחודש ד אחל כל זקפו על העובד וייש ילשי הרגו החודכרבו לששיחשים י הפר

ותן  א ב  םגימום שהיו נהוביטוח והמקסישיעורי דמי ה  לפים,  שולמו ההפרשי  ינה שבגפה  ותק יתייחס ל  ח הדולכן,  
ולתחופמ  בשיעורבת  י י החסה  בהכנלשינויים  ח,  יטו הב  דמי  בשיעורי  םייו ינלש   לבים  של  ישת.  תקופוה ה קר ת 

 ה התקופה.ותבאביטוח בדמי  תהחייב 

 סףלום נותש
כאשר השכר ברוטו כולל   .שכרשי רפל, למעט הי הרגיהחודש  רנוסף על השכד  בושניתן לע " הוא שכר נוסף   וםשל"ת

 מיםול תשה"  ך כלשבון את סבח   ביא לה  , ישם ביגודגו   האבר י הגם דמ  ן:כגו  נוסף",תשלום  " ל  ש   ותר מרכיב אחדי
 . דשחואותו  ב" יםהנוספ

נול"ת נחששלום  היתר,  ביםסף"  בין  ביאיהב השכר  רכיבי  ,  דמי  ם:  משגוד,  בונו13"  רתוכהבראה,  אינו  )ש  ס", 
מענק(שוטף ברווחי  השתתפ  ,  וכד מענ  ק,סיעמות  רכב  ביטוח  יובל,  גומק  כל  לרבות  בויל ה,  מס  כ ם  אחעבור  ד ל 
ת ו  ,והלל   יםכיבמהר כל  ש ופתתק  שלוםכן  ל לא  י  מד נהוג  שכרשפ הלמעט    דש, וחי  שלמו  )שי  כא ר  יש מאותם  ור 

 (. מום שולשבגינ  ל אחד מהחודשיםכללייחס 

סף  נוליו לערוך דוח על תשלום  ע  ל,גירההחודשי    רועל שכ  ו נוסףהו תשלום כלשא  סו לעובד בונמשלם  סיק  כשמע
   וח(.דמי ביט  םו ל מתש ורופטום של י )תהלאומ הביטוח ותבהתאם לתקנ 

 סה פרי  יקבע כ ומוס מלניקוב  ל ע ו ש ביעתאת ת  (1392-05-17)ב"ל    דהואזורי לעבה  ןדיבית ה  דחה  5.8.2018  וםבי
 דה. ת מעבונכולת מגהבסיס לישוב ן חניילע  םרלוונטית ג ה(סיחייב בפר ה סף )ום נותשלל ש

 כרש בעניין פריסת צעהפעולות שיש לב
ההשכאת    להשוות  שי  2014  ייונ   ודשח  ממשכורתחל  ה .1 לנוסר  המינף  משכר  חוםו ימ רבע  פי  על  טוח  הבי  רז. 

  .חודשי ימום הע משכר המינלרב  הכוונה  1455ס' לאומי מה

מחוד        ינואר  החל  המינימו  2017ש  ל ש  5,000הוא    םשכר  ו"ח  הוא  ממע  ב רחודש  מחו  ש"ח.  1,250נו   דשהחל 
 ח. ש" 1,325א ממנו הו בע ורש דוח לח ש"  5,300ום הוא נימהמי   כרש 2017דצמבר 

ת את  ולהשוו  חודש המסויםד בעובשל הגיל  הר  החודשי  השכר  מהו  קויש לבד  2014  אימשכורת חודש מעד  
להנוס  רכהש א  שידון השכר החמ   25%-ף  של  )הכ תו החוו הרגיל  את  ולל  דש  הנוספות  יורמפהגם  ת, השעות 

 וכדומה(. 

  כדלקמן: הוגש לני בתשלום נוסף .2

הו  יאזום של העובד,  נימהמיכר  מש  מרבעף נמוך  סנוה  וםלשם התא 2.1 ם  . התשלופריסהת הו ארלא חלות 
 ם. ולבחודש התש וח מי ביטנו די גבם שולמיומ  יל,החודשי הרג לשכרורף מצ  וסףהנ

ה  ריסת הפאואזי חלות הור  ו,ם של העובד או שווה לינימוהמר  כשלה על רבע מסף עוום הנולאם התש 2.2
 . הלןל ותהמפורט 

 פריסה: הת  אוורה .3

שנוסתשלום   3.1 שהע  שולםף  לפ  דובלאחר  שנה  המ  ציפותבר  תוחעבד  יוכחהנ   עסיקאצל  לחי,  בש  .  12-לק 
מצוהמ דמי  תשלו   ך רוצלרפת  נה  וקביעהבים  לגמלה,  הב   תטוח  ה שלסיס  ה  חודשיכרו  של    בדועהרגיל 

 . שקדמו לוים חודש ה  11-ובכל אחד מ ף תשלום הנוסחודש שבו חולק הב

לעובוששף  וסנ   שלוםת 3.2 שללם  עד  הקלנחו  כל ב  בדא  השנה  א תידרדשי  שכוללת  שבו חודה  ת,  שולם    ש 
התשלוה ונוסם  שלפנה  11-ף  החמסב  לחלק  יש  יו,חודשים  שבהפר  העוודשים  עבד  בם    12מהלך  בד 

ל של  רגי שי הודורפת לשכרו החמצו שולם התשלום הנוסף. המנה  שבש  דוכולל החו  לו, עדשים הלדהחו
 הללו.   יםדשחוה מחד אכל ב בדהעו

   .העובד עבד ובש נחשב לחודש דשבחוודה ום עב י 3.3
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 וסף  נ תשלוםש של רפה
הלאומי,  הביטועמדת  י  לפ שח  ייש ר  להחזי  ש יוסף  נ   וםתשל  להפרש  כולצורך  הפריסה  ם  שלללי  שולחודש  ם בו 

 מקור.  ף בנוסהתשלום ה 

 בשלשים  ד הפרלעובט שילם  ס גואו ש  דות ח רשכובמו  דש יולי,חו  כורת מש" ב13"משכורת  ם  יללדוגמה: המעסיק ש
 סט.   דש אוגוולא לחוש יולי לחוד  פרשהה ש לייחס אתי זהקרה טעות. במ

למ  המהייחוס  חישמעמשורי  קועד  מחדשו  יוליב   וב  הדוגמה(  )על  חודש  ע   ,פי  חתוך  ההריכה  של  , אהווש וזרת 
 . ילשלע  נותתקל  5וראת תקנה ה  פיוהפעלת כללי הפריסה על 

עלחלות  ההוראו לרבותנוום  בתשלויים  לשינ  העילות   גיסול  כ   ת  הסכו י ועט   סף,  ו/או  ם בוציי קי  םימ ת 
 . קטיבייםרוארט

 לא חודש מ לא עבד במשךובד סף כאשר ענותשלום  פריסתו כרות שבעל הט דמי ביטוח תשלוםחובת 
הלאומי  ש   לביטוח  בהתברר  נהגו  לא  אחפאוהמעסיקים  במקרהן  תשש  יד  הטבול  שלום    הןב שות  פתקו ל  כרת 

חודש מלא,   בד במשךבד לא עבהן העופות שו תקול  דמי לידה,  :ןגו ר, כת שכיפוחלמלאות מים לגזכא  דים היובעוה
 ל"ת(. ום )ח של ת ללא ה: חופשכגון

  יש לחלק  נוסף  וםמן: ככלל, תשל הוראות כדלק  2009ת  ורות נקבעו בשנאמ ה  ופות קשכר נוסף בתים ובונוס  יין לענ
להוצי  ת וראבהו  נקבעלם  או העובד,  עבד    שבהםאחורה    ם שיחוד  11-ו  םשלוהתש  חודחודשים,    12-ל   א שיש 
 לה. או גמ ר שכטבת הקיבל   ד לא עבד, גם אםהם העובלאים שבודשים מירה חפהסמ

 ל"ד פת חר בתקושכח בעבור הטבות  אופן הדיוו  את  פרטהמ   1458חוזר    הביטוח הלאומיסם  פר   29.06.2015ביום  
 (.2015  דש יוליח בחודיוו)מועד  ךילוא  2015י יונ  רתכו, בתוקף ממשחל"תו

 פרשי שכר וסף או הבשל תשלום נגמלה רשי פה
ניתות שסשחייב בפרי  בתשלום )גם אחרי  יחסיכר  זכיש להעבודה(,    ק  לב   ישהפרשי גמלאות.  ל  אותבחון  לשים 

   .(פרש השכראו ה ףתשלום הנוסיום מתן ה)בדרך כלל שנה מ ייהוהש גבלתמל

דול המד פי  מבקר  הלאומי יהב   ינה, ח  למעסמ  טוח  ביקורת    קיםי זכיר  לבעקבות  שיש  לע ניכויים  על  דים  ובהודיע 
 הניכוייםביקורת  ב  ותמשכוריפו ל סשהו  לעובד(, לדוגמה, לעובד  החוק הודע   פיה )על  י גמל פרש בוע הזכאותם לת

   .וימיםם מסמלה בתנאירשי גשלם הפמרכב, ושווי 

 לות מ מע רכב גםשכר מוכאשר ה ות שכר חליפמ ותלאם גמלתשלו יסבסה

כולל  ר שכאש עבודה  לבח ,  עמלותכר  מיש  או  בונוהן    לותאם העמראש  ון  ברג   שכרס    ר עיקיל. הבעיה מתעוררת 
 .  שיםחוד 12-ל ה י הפריסלכלי ס לפשהרי בונוס נפר, הבודיעה בעפג  דמיאו  ת דמי לידהעקבייס ל שוב הבסבחי

שכר רגיל    הם  סים אלה ום העבודה. בונ סכמדי חודש לפי הן קבוע  באופשולמים  ם המסי ס בונופרו לא  להקפיד לש  י
 י חודש. שונה מד מדי חודש, גם אם סכומםשמשולם 

שיכ הלאומי וון  עמפ  הביטוח  הפריס  יפל   ותל ורס  חי  התקנות  דמישולצורך  לליה  ב  יולדות  פנו   דיןה  בית דה, 
 ן: די סקיפבשני   נהנדו ל  יעה ל ורמ הא הוהסוגיי 

 .  20.06.2011ום דה ביארצי לעבוהדין הת בבי ( 129-10"ל רידמן )עב פן קרנגד  אומיהביטוח הלסק דין בפ .1

 . 4.5.2011ום בי  י לעבודהרצהדין הא בבית (543-09עב"ל ) הביטוח הלאומינגד   ת ינלובפסק דין פ .2

גם ביטוח    דמי  ו נוכפי הצלחה ו   לו ע למ שות שמלועורת ועל  משכל  ע   תבססהה  ןקי הדי ס ות בפ בד העוורתן של  משכ
 נוסף.  םלוס לעמלות כתשחדה והתיי י לילדמ ובדותר בתביעת העהכי הביטוח הלאומיהעמלות. ן גיב

לום שתה בתראקה עסילעבודה כי המ וריזאהן ית הדייעת בקב את רצי  דין האת הבי ן אישררן פרידמה של קניינעב
חהעמלו  קתובדהע  של רה  שכמ  לק ת  וקוהע   ת תביעת  א  יבל,  מש כבע  בדת  העמלות  י  הרגיק  לחהיו  שלמשכרה    ל 
 ה. סללא פרי  ידה,י הלוב דמל אותן בחישלכלוש ת, יהעובד

  ין הארצי קיבל את דה  ת . בייטוח הלאומיהבאת עמדת  יק  הצדאזורי  ת הדין החר שביון לאד נית נול פל  ערעורה ש
 לא פריסה.  חת לטמבוה  של החודשי כרהמשק  חל  ה,רקמ בנסיבות ה ,"י נהרבעוה "במענק אור וררעעה

חישושדר  הדגיש  יןהדת  בי אחך  לה ע  רתב  להביא  לרפלייתלולה  שן  עובדותעה  ש  ל  את  ש  ןכרהמקבלות   לבדרך 
 ת. עמלו
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  ת וא ין לרוקבע כי א   (51804-11-17גיגי שלו )ב"ל    בן  ה של איילתתביעת   ת אזורי  ין האהד   יתבדחה    29.7.2019  םובי
המענקים  למשולש  יםוניבע רה  את  לה  לאותכשכ  הלידה  פני ו  רגיל  בנסיבע הרו  ר  ב המיוחד בות  ון.  עה  וצות 

 ת. הקודמ השנה לש צעחדת, לפי ממוובצורה מי יים בעונקים רתחשבות במענה

 בלס   שרה נעמי  לעתה שביתת  אבאופן חלקי  (  59551-05-18)ב"ל  בודה  לעהאזורי    ת הדיןבייבל  ק   23.6.2020ביום  
  שלוםיל ולא כ"תכשכר רג  ,ידה ם הל טרלות שקיבלה  מהעמ  בחלק  אותיש לר   הלידה  ב דמישיתח  כי לעניין  עבקו

שמתחיי בפרנוסף"  כיוון  זאת  יסה. ב  דמש,  חישוב  קב י  בעת  הלאומיע  הלידה  עמלות  הביטוח   יםהחודש   3-ב   כי 
 .םיחודש  12-ל  רניתואח   וספרש לולכן י ,סף"וום נתשל "יחושבו כ  ההליד   נישלפ

 
אף אם הלקוח פרויקטים,  ת עבור  לומי עמלותשמהקדמת    ובעקו נ לבח  הבונוס   שלוםתכי  ה  קנ למס  גיעהדין מ  יתב

 הבתלושי העבר של   רנמצאו תדי  גודל כזה  בסדרעמלות  שכן    ,ילרגכשכר    חשבויי   אחרותות  עמל,  עדםילם בש  טרם
ן ם מההתעלל  מילאו וח הרה לביטן מודיה תן בית. אומיתיא ב המצה את שקפות אינן מ  יר כסתבה ש גם עמלותהיו ו
 ליל. כ

ולא   לחל"ד( ה שקדמה  גין עבוד ד בל"הפרשים בחודשי הח   כולל)  רגיל שכר    דר גב  ן צמן השעלככי עמלות  רון  קהע
 . הלכת פלוניתבר בנקבע כסף, ם נולותש

 
פות, ס נובל עמלות  לק  האמור  ההייתוטחת  בהמנם  גי, ובתספים מלקוחו נו  ליםובעו תקהגי  הלידהת  בתקופת חופש

לו  תחשיב    קבלמ  הדין  בית  –הלידה    דמי  תלורך הגד צל  םהפרשית  ם להגיש תביע תיהוקבובע ות  ל עמל עשנמסר 
י מ ד  בלצורך חישו,  לגיר  כשכרכתשלום נוסף(  סכומן )ולא  את כל    כליל לה  לביטוח הלאומיומורה    ת ת עתידיוצפויו

 ידה.  לה
 

 והטבות שכר בתקופות האלה  "דל חבתקופת  ו תחל"פת תקוטוח ב בי  ימדשלום ת

לא ד ל)או בחל"  אמל   י אחדדרלנש קת חודלפחוסיק  עהמת  בהסכמ   ת"ל בח  יםשנמצארה  שכיועובדת    ירכש  דעוב
לז זו  ,דה(לי  דמיכאות   נהוגלר  אמו  יק עסמ ה,  יםאיעצמ   יםד עובכ   ואאחר    קימעס  אצל  יםד עוב  םאינ  ובתקופה 

 :וח(ביט  מילום דשתת בדבר וראות מיוחדו)ה י ח הלאומביטו הות  נקתל  6תקנה י פ על  להלןכאמור 

ע   לש  ים(דש חו  2)  וניםהראשודשיים  החמ ד  חאבכל   המעהחל"ת  לל  וה  על דווח  סיק  ח  ביטו י  דמם  לשלעובד 
ובחל"ות  טחמבו  כולל  ,םימלייינמ לישפבחו ות  חט ומב  וללכת  ללה  ריכות אתשמאדה,  ת    ן הל   יםעי א שמגחופשה 

   .1954-דתשי"הנשים,   תוק עבודלח 46פר  תיקון מס יפל, הכראההתקופת ה לד דמי לי

 לתקנה: )ג(  6יף  סע  ן נוסח ללה  . ונממ   עובדיע ליג ש  כל סכום מ  יח הלאומ ששולם לביטו   סכום אי לנכות  שרק  ימעסה
 ור".ילם כאמוח שש ביטמנו לעובד את דמי המכום המגיע סל  ות מכרשאי לנכ סיקהמע"

  ת "לחבבדת  והעוד  בה הזו העובתקופ  .6.57%ל  וכפבמשק  ם  ומינ יהמ  משכרר  גזים נליימינהמ  טוחהבי  דמי  סכום
 ק.  של מעסי  לת רגטפשיו  הברח ק ורייות בפו נף זכה ולעד ועבה בע גיפ  מעט לענף, לפי הביטוחלכל ענ  םיוטחמב

הלאומיהב מעסיקים    12.4.2021ביום    פרסם  יטוח  בנושא (  1.8.2021ביום    לאחרונה  )שעודכן  1496ר  מספחוזר 
בח דמי הביטוח  לתיקון מספר  תשלום  החוזר מבהיר   .16.3.2021מיום    לחוק הביטוח הלאומי  224ל"ת בהתאם 

 דוגמאות. לל ו, כחישובהמעסיק ואת אופן  שלום על הת התוב תי חלה חמ

 , בחודש ועד סוף החודש(  1גים מיום  ל שבתות וחכול  -י שלם  זלוע  )חודש  םאייים מלשלחוד או    מלאש  לחוד  הנו הכו
העובד מעסיקים  )  וםתשלא  ללשה  בחופ  נמצא  שבהם  משני  בחל"ת  העובד  יותאם  החודש  ר  או  כל  כל   –במשך 

 . (תקנותשב םלילכל בהתאם, דבמהעו אותם  נכותוח ורשאי להביט י  לם את דממעסיק מש

יו   בדע  ובדהעשר  כא עבודאפילו  אם  כעובשכ  דכעוב )  שבחוד  חדה  או  עצמאי(יר  דד  ישולמו  ביט,  ב מי  יווח  ם עד 
מש והמעסיקי  , דבבל  ה דעבוה אינם  החל"תם  בעבור  הביטוח  דמי  את  שהוראות  החוז.  למים  לב  תשומת  מסב  ר 

המעסיק משלם בחל"ת.  י שנמצא  רלוונטיות למ נן  יביטוח א   ית המיוחדות בדבר תשלום דמוראולה  11-ו  10תקנות  
 ה מדמי האבטל  ביטוחנוכו דמי  ומקבל דמי אבטלה בזמן החל"ת,    בדעוגם אם ה  ,בדו עבור העטוח באת דמי הבי

 . ()למעט בחודשים שבהם יש פטור מתשלום

 . וקיוס ועידו מעמ , על פיעצמוב ביטוחי לם דמ לש  על המבוטח ת"חללישי של ה דש הש וחמה  החל

י  נהם לפאם  ,  לעיל  אמור כחל"ת,  ראשונים של  יים הדשהחו   ן ושב חב  איםמוב  דה לידמי  ל  אכשרה  קופתת  נת יבבח
   .ידהלה לזכאות לדמי    עם הקובוהי

הל  -לידה  פשת  וחבת  וטחמב בעניין  ב  בהרהה   סםפר  אומיהביטוח  לידה,מבוטחות  את   יכותרמאש  חופשת 
 .  1954-תשי"דלחוק עבודת נשים, ה 46ספר  ן מיקו רכה, לפי ת פת ההאה לתקויד להן דמי ל םיעיה ללא שמגהחופש 

המעס מבו  יןגב אלה  דמש  יקטחות  שעבמ   וחטיב  ימלם  חומד  לל  תש פשה  החל  לא  ולכן  השלישי דוהח מלום,  ש 
 . טחתל המבוע וטלתמ וםהתשלבת "ת חוהחל  של אלמה
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הלהביט הללחו  מתייחס  יאומוח  כא פשת  חל ידה  בחו   "ת,ל  עדיין  נמצאת  שהמבוטחת  כיוואף  לידה.  ש פשת  לא ן 
 לאומי.  ח ה טון הבילעניי ל"ת ובדת בחע ה ב יםאו ר -ה  ידל  שתלמים לה דמימ

ר בעבו  םימוהמינ  אתם ולכן המעסיק לא ישל ,העסקה יתה בוהי א א שלודש מלח  רעבוא ב הו  המעסיק  לש םושלהת
עדיי מהו  חודש שב לימקבלת  ן  בוטחת  ה חודדה, אלא מה דמי  ישולם המיעוקבש  לא  כן  כמו  שב .  בחודש  ו  נימום 

 .לע פוי עבודתה ב ימ  יןבעבורה בג  עסיקישלם המ זה שודח  יןבג  כןש העובדת לעבוד,זרה ח

וסף נ  ביטוח הלאומי חוק ה  לחוק  224  בתיקון  -  2021  יולידמי הביטוח החל מהדיווח בעד חודש  ינוי בחישוב  ש
הלאומי,371סעיף   הביטוח  לחוק  קבו  א  שש  ,עכתיקון  להבסיקבע  הביטוח  ישוחס  דמי  והבריאות  הלאומב  י 

סיק חייב בתשלום עהמכאשר    שך חודש מלא,מב  מעסיקסכמת ה בה"ת  יב בעד העובד שנמצא בחלחישהמעסיק  
 .  העובד בחודש שקדם לחל"ת  כנסתהלבין   במשק המינימוםשבין שכר   יהיה כנמוךדמי הביטוח בעד העובד, 

משכר   כה נמו  ,ל"תחודש שבו הוצא לחם ל בחודש שקד  שאם הכנסת העובד,  1496הביטוח הלאומי מבהיר בחוזר  
על, הלחודש(  ש"ח  5,300)  המינימום לחודש , נסה בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת כ ההבסיס    חיוב יהיה 

 .  כולל החלק היחסי של הפריסות

הברוטו שכר  הוא    מול שכר המינימום  "ת. השכר שייבדק לחל   2021אוגוסט  ב  15יום  עובד יצא בזר:  מהחו  לדוגמה 
שי  דהשכר החו  א בחשבון את הביל יש    –  " י הבראהדמ"ש יולי שולמו  אם בחוד  .2021  ולי של חודש ילביטוח לאומי  

שולם    2021  ש ספטמברל דמי ההבראה, ואם בשכר חודולא את כלחודש יולי  חסי של דמי ההבראה  החלק הי  ואת
 חסי של ההטבה. חלק הילייחס לחודש יולי את היש  –שמחייב בפריסה " "ביגודעבור 

עוע  126  ספובט  וחדו ק מהמעסיואילך    2019משנת  החל    -  126ס  טופ בל  הוהדיו   .22  רהמש  בסוגת  חל"בד  חל ח 
על   22  משרה   בסוגדווח  ל  יש  -  2020  הטופס לשנת והחל מ ,  2019עבור שנת  (  3  )מספרופי  ס  126ס  טופ שונה בלרא

 . 126 יפסטו  שתל שלולא בכחודש מ  שך"ת במחלדים בבעו

 

 אומיהל  וחמהביט לקבשהתע ידמ – קורונהשבר הת מופקת

ה  כהוראת שע  ,2021-ה(, התשפ"אאת שערוהו  224י )תיקון מס'  ביטוח הלאומ חוק ה  רסםפו  16.3.2021יום  ב .א
ם  שלופטור מתהמעסיק  את השעה,  רהוופת  בתק   .30.6.2021עד יום    , שהוארכה30.4.2021ועד    1.4.2020מיום  

לא  בהסכמת המעסיק במשך חודש קלנדרי מ ם  לותשה ללא  העובד בתקופה שהיה בחופש   ח בעדמי הביטוד
כל מיומר, הפטור  כל   .לפחותחד  א על  גם אם הסיבה  כמת המעסיקבהס  ת "שהיה בחל  חל  הייתה בשל    לא, 

 משבר הקורונה. 

 . ותלאזכאות של העובדים לגמ בו פוגע פטור האמור אינובהר בסעיף בחוק כי הה .ב

קבל קביעות בשל  די לא לכ  עסקההאי העל  חייב לדווח  במשך חודש מלא,  ל עובדיו יצאו לחל"ת  מעסיק שכ .ג
 העסקה.  ידווח מיד על אי ש,ותו החודעובדים בא קבל קביעות ולא העסי מעסיק שקי .היעדר דיווח

ם  שללייב  ח   לא היה  מעסיקהוח.  ולבטל את הדיו  ףנילס   ותלפנהיה  ל  יכו  –  613פס  וטוח בטעות  עסיק שדיו מ .ד
 . 2021 יוניבחודש  חל"ת  טלה עדבוונדחתה ובת התשלום ח הביטוח כי דמי את 

חל"ת אף על פי שהדיווח  ו ב שהי דים  ר העובומעסיקים ששילמו את דמי הביטוח בעבלרסם  פ  הביטוח הלאומי .ה
  גם)  2021  י יונ  ועד   2020עבור החודשים אפריל  ב   חות שדוול"דוחות הח, שיבטל את כל  ום נדחוחובת התשל ו

י  תיקו   (בחוק  התיקוןאחרי פרסום    עותיק ידווח בטאם מעס אין צורך להגיש  .  ם החיובזוכה בסכוהניכויים 
 יים. ל בקשות להחזר או דוחות הפרשים שלי

   הלאומי.מהביטוח דמי הביטוח קש החזר בי זז את יתרת הזכות בחודשים הבאים או קימעסיק  ה .ו

)ה  6עיף  ס .ז הלאומי  הביטוח  מיולתקנות  תשחדווראות  בדבר  ביטת  דמי  תשל"אלום  את  מחיי  ,1971-וח(,  ב 
בעבו ביטוח  דמי  לשלם  בסעיף.  המעסיק  כמפורט  מלא,  בחודש  בחל"ת  עובד  לתקנות  6סעיף  ר  אפשר  מ)ג( 

 . אומילביטוח הליטוח האמורים, ששילם מעוניין בכך, לנכות מהעובד את דמי הבמעסיק של

ביטוח ששילם  דמי ה  ו לעובד אתל סכום המגיע ממנת מכנכו"המעסיק רשאי ל )ג( לתקנות:  6נוסח סעיף    לןלה
כות אותם  לנ  ירשא אינו    לביטוח הלאומיי התקנה, מעסיק שלא שילם את דמי הביטוח  כלומר, על פכאמור".  
   מהעובד.

 בד. מתבקש להחזיר אותם לעו –העובד מעסיק שניכה את דמי הביטוח מ

 .השכר()כולל בתלושי  חיוביםה  ת בטל אמ –כומי החל"ת העובדים בסשחייב את ק מעסי

 יו בחל"ת.העובדים שההדיווח על  חובת ל א עהביטוח ול ל תשלום דמיע ניתן בחוק ר  הפטו .ח

  עשה באמצעות טופס נ  2021  בחודשים ינואר עד יוניו  2020ת  בשנל"ת  חשב  ובדיםהע   פרטי  לני עהדיווח הרבעו
 : כמו שהיה בעבר ניעו בהר  יווחלא בד, ו 126
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 . (3 ופי )מספרס 126ת טופס באמצעועשה  נ  2020שנת ב בחל"תהיו ש םהעובדיפרטי על מידע  ה -

)מספר    חציוני   126ס  ת טופ ועבאמצ  עשהנ  2021  חודשים ינואר עד יוניב ל"ת  חובדים שב פרטי הע  לע  ידעמה -
 . 2021חודש יולי ב (1

  ד בוע)  22בסוג משרה  ים(  רק החודשיים הראשונ  לאהחל"ת )וופת  אודות כל תק דיווחים  ח את היש לדוו  -
 בחל"ת(. 

  125,  124א' בלבד. שדות  133  בשדה  שוםבור תקופת החל"ת יש לרשילם בעמעסיק  וח שהאת דמי הביט  -
 יכילו אפסים.

 ה והורות ידשנועדו במקור לגמלאות דמי ל, בחל"ד ואחל"ת בטבות שכר ה
)כמו: שו"ת אבחל ופת שהותו  קת ב  חודש גם   ידימ ת לעובד  הטבות שכר המשולמוככלל,   ון, שווי  פ טלוי  ו בחל"ד 

 .  בריאותמי ואול  דמי ביטוחי ובתשלום יכוות בנ יב יח ך כיה ולפעבוד בגדר הכנסות (, הן המווכד ון יתרכב, שווי ע

 

 והורות ופשת לידהר מבוטחות בחבושבמקור נועד ע 1458 בחוזרהוראות 

פורטים . מדל"ת ששולמו בתקופת חבוהט  חל"ת לבין  בתקופתו  ות ששולמן הטבייל בבד מ  2015משנת    1458  חוזר
 ויים בחוזר(:הטכניים מצים הפרט לת )כ והוראה עיקרילהלן  

 [ ילאומה חויט)א( לחוק הב351יף בתקופת חל"ד ]לפי סעהטבות שכר  .1
ח  טוה דמי ביבעבור  ולמויש כו וה וינורו שולמ עבושבך לחודש  וישתד מיוחד,  ובק  102בטופס  דווח  ת  ה ההטב
 יאות בהתאם.ברוח י ודמי ביטלאומ

המ ד  יכוינ מהעובי  ש   עיתבצד  ביטוח  ומל כוי  הני  ייעור לפי  ל )מופחת  הנהוגים  ובהתא(  העובד  לסוג  סוג  אם 
 משני.  או עיקרי -המעסיק  

 ף. סת שכר נוסיין פרילענה דשי עבוד חוכ נם נחשבים)מלאים( אי "דשי חלד וחן, ש ייצ ומש גידמר החוז

 על פי החוזר   ת חל"תופשכר בתק טבותה .2
ת  למשה(, משוהחופראשון של  חודש הה ל מ)הח  בהההט  ילום, כולל גפת חל"תתקוובד בהטבה המשולמת לע 

העובד    תו שליאציעד  למודם  קש  ה דבועהחס לחודש  תיוצל מעסיקו, ועל כן  תו אה מכוח תקופת עבודלו למעש
 . לחל"ת

ד  אחרון שקדם למועהל"ת לחודש העבודה  ח ה  תבתקופ  דלעובולמו  ההטבות שש  ללאת כיחס  לי  קעל המעסי
 .  סהללי הפרייו כ יחולו לגב נוסף ו  שכרדר גהוא ב טבותלחל"ת. סכום הה  אתויצי

חודש  מידי  ל  ביד ק עובוה  המשנ  גהרחופת חל"ת  תק  ם נוסף. מקרים שבהם תשלוכ   102ההטבה תדווח בטופס  
 י. שראההמשרד  דיקתים לברו כחריגעביוחודשים,  12 גם לאחרר כהטבות ש

צא  בו ים לחודש ששקדדש  ל"ת בחוחה   ד בתקופתששולמו לעובות  י סך ההטבודגש בחוזר כק מלמען הסר ספ
 ק.להוראות החו אם ת מחליפות שכר, בהתמלאושב כבסיס לחישוב ג"ת, ייחחלהעובד ל 

 

 ומשבר הקורונה  1458וזר ח

הק  שיבותח  המשנ   קיבל  1458חוזר   משבר  בשלורובזמן  הממוכ  נה  לחהוש  יםובטלת  ביוזמתצאו   ק מעסיה   ל"ת 
   לה.אבטומקבלים דמי 

דמי לקבלת  סף  הבמש  אבטלה  תנאי  מ  -  קורונהבר  הביטו להלן  אתר  החופתוך  "בתקופת  הלאומי:  ללא ח  שה 
ל  אותך  לזמן  יכול  לא  גם אם מדובר  עתשלום המעסיק  כלשהי,  לעבודה  בודה  בודדים. אם חזרת  גם בימים  ולו 

  .בטלה עבור חודש זה"א ו לך דמיישולמורים, לא לימים ספ

ואילך   1.7.2021ם  קובע החל מיו  א177וסעיף    30.6.2021עד  שעה    כהוראתקובע    הלאומי  טוחלחוק הביה  179סעיף  
ם הופסקה ביוזמת המעסיק בשל הוצאתו לחל"ת, אלא א   ו שלא ישולמו דמי אבטלה לעובד שהעסקת כחוק קבוע,  

 . (ולל סופי שבוע וחגיםבעו )ימים רצופים כ נקתקופות שלפי   הוצא לחל"ת ביוזמת המעסיקהעובד 

 "ת. י לשכר בתקופת החלד אינו זכאעובהנאי הנוסף הוא: והת

 בחל"ת   שלום דמי האבטלהשתלחוק הביטוח הלאומי,    320בסעיף  נקבע    1.7.2021מיום  קבוע נוסף    חוק תיקון  כ
 שנותרו אצל המעסיק.פשה יתחיל רק לאחר ניכוי ימי החו
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שכרהפרש נוס  ,י  ב  ף,שכר  ותשלומים  הקורו  החל"תזמן  זקיפות  הלאומי  -  נהבמשבר  הביטוח  אישר    מנכ"ל 
בכתב לנצי המעסיקים  מ  גי  תקופת  הקורונהבתחילת  חוזר    ,שבר  מספר  ביטוחהכי   2015משנת    1458  הלאומי 
 נמסר גם ללשכת רואי חשבון.  אישור זה   .דמי האבטלהגם ל קףבתו

ר  שהתקבלו   הרות והב   1458  חוזר פי    על חשבון  וא בלשכת  משבי  הק בתחילת  הלאר  מהביטוח  הטבות ,  ומיורונה 
ים של החל"ת, אינם משכורת, ויש לייחס אותם , המשולמים בחודשים מלאילום שלהםכולל הגסף  שכר ושכר נו

 .  לפי התקנותה  ס, לרבות פרישלפני החל"ת וןהעבודה האחר  לחודש

  . משברלידה והורותדמי  זכאות לגמלאות    לש  יתקצרה יחס תקופה  ב  הטבות שכר ושכר נוסף  ל מדבר ע  1458חוזר  
ממושכת   ם החוזר לאחר תקופה כל כךיישווחן מחדש את  ב   הביטוח הלאומיולכן    ,שנהורונה נמשך כבר מעל  הק

זכאות להפרשי ין הענילוגם    החל"ת מים ששולמו בזמן  ין זקיפות השכר והתשלוני, גם לע של זכאות לדמי אבטלה
 מי. ו ההוראות באתר הביטוח הלאומר, טרם פורסממאכתיבת ה ביום .להדמי האבט

לעיל,   האמור  בח בלאור  שלתביינת  עת  הטב  עה  בשל  אבטלה  דמי  נוסף  הפרשי  ושכר  שכר  בזקיפות) ות  , לרבות 
הקורונהב  תקבלושה(  וגילומים  תשלומים  במשבר  כפוי  חל"ת  של  ה  תקופה  שלפני  לחודשים  תחלת  ונפרסו 
 . החל"תבל משכורת בזמן העובד קיש אי לטעוןרש לאומיביטוח הה, האבטלה

אם לתקנות הפריסה( השכר הנוסף )בהתיחסי של  בחלק  אבטלה  ת דמי התגדיל אדמי האבטלה    רשיתביעה להפ
   .בחודש שבו התקבלו ההטבות בפועלאו באופן חלקי  אבאופן מלאבטלה זכאות לדמי  עלולה לשלולאך 

גשת שמולשקול היטב לפני  ו   רבהדה  יקפש לבחון בי   -  י וח הלאומהביטמאת  עוד אין פרסום בנושא    כלכלומר,  
וזקיפו, שכר נוסף, תשלומה שמקורם בהטבות שכראבטל   י דמיהפרשה לבקש שהתקבלו בתקופת חל"ת   תים 

 . 1458לפי חוזר ת ונפרסו אחורני שבר הקורונהבמ

לט בתביעה הוח ר  לאחר שכבהתפטר( ו ודה לחלוטין )פוטר או  ובטל שמקבל תשלומים לאחר שנותקו יחסי העבמ
הב האבונקבע  דמי  לתשלום  שי טלהסיס  והתשלומים  בולתקופיכים  ,  שכר,  הפרשי  כמו  העבודה  עמלה  ת  נוס, 

תשלומים ששולמו לקביעת דמי האבטלה.    יסעליו ליידע את פקיד תביעות אבטלה כדי שיעדכן את הבס   –וכדומה  
י ניתוק  ועקב  כדי  פיצוייתוך  כמו  עבודה,  חודחסי  או  הסתגלם  שותשי  דמי  ,  מתשלום  אינם    –ביטוח  פטורים 

 בטלה. מי האשל ד ם לבסיס החישובטיירלוונ

 

 י מואהל ביטוח הין לעני תבמסעדו  תרויהש י עובד  ולשרשרת םרילמלצ(  פטישר )ת

ב   26.3.2018ם  ביו ונתן  קי י פסנ שן הארצי בהדי   תידן  ב   דין  בבתי קפה   סעדות,התשר במ  עניין החלטה תקדימית 
ל ניהוו   א בוד.ע. י,  44405-10-15  י הצוק בע"מוגל  הביטוח הלאומימרי קיס נ'  ואילך )ע   1.1.2019  חלה מיום, שכד'ו

  (.28480-02-16ע  דה ע"וב אל ייח 'ע"מ נמסעדנות ב

 העסק.  ספרי ת ואופן הרישום בטריו הוולונ  מבחן  םהיה קיי  ןהפיל דועותות יה הלכ משנ ין הד קפס

ת ן חקיקה. ביאי   דומשפט העבודה, כל ע וח הלאומי ויטין הבינ על  שות הןלכות החדהשה ן הארצי מדגיש  ית הדי ב
  משפט   יןי נלע סק  עת היכת לבישי שהכנסה  ר הוא  שתשה  לו ש  קביעהע"מ, אך ההממס וה  ייננו מתערב בדאי   יןהד

מס   לש   על ניכוי במקורמוסף,  מס ערך  בחבות  עות עקיפה גם על  משמ   יא בעלתמי הו ביטוח הלא ה  נידי ודה והעב
על  נסהכ עלספרי  לוה ינ ה,  וגם  הגבחוקי  ם  )כמו  נוספים  ה כמ סה  ישקורונה  ה  פתתקוב (.  במזומן  שוימ הש  תלם 

 .ובברים ותם במסעד ניין המענקילע  םהטיפיין שיעור בעני 

כה על  יש השל,  ורונהתם בשל משבר הקודה עבשהופסק  י שרשרת השירותדבעוצר וכל  מלה  רת שלשכוהמ  לגובה
 . יםבלם אלה מקיבד טלה שעודמי האב

 .קסילמעת  באיגר  םוג  ת"ונדע המסר בענף  נסות מתש"הכ  1459/טוחבי  זרחואת עמדתו ב  סםפר  הביטוח הלאומי
 ם:פרסומיהלן מתוך הל

ה  יםמבהיר   איגרת והר  וזחה מתשכי  הכנסה  עבויא  ר  לפיממעסי  ד העובל  ש   דההכנסת  לפקו2)2ף  סעי  קו   דה,( 
 .  הג בכל רכיב אחר של שכרנו  אוהשר כפי ש הת רש לנהוג בסכום נד סיקוהמע

נכל מכוח  ע  רשכדר  בגל  התשר  סוראוה בודה  לחו)א2ף  יעת  ו ימונמיר  כש  ק(  זלכן העם  יק  עסבל מהמלקי  אכובד 
 . נימוםכר המימשיפחת ה שלא דעבו שכר

עבסנככהב  חשנ  שרת  1.1.2019ך  ארימתל  הח מלצדה  ות  וכלשל  עובד ר  שרשרת  ל  באופ   השירותי  תלות  ן  ללא 
 . שלומות

מרוקב בתשלקת  המזכה  גמלה,רה  הלאומי   ום  את  שחמ  הביטוח  להכנסה  לגמל  הבסיסב  בהתאם  , תתייהאמה 
 ר. תשה כספי ת גם אתללכוה
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לחוק   369סעיף    וד כנגעל  ופי  א ידווח כלל, ל  וא   ן,במלוא תשר  מסות  כנהעל ה  ידווח לא    ק סעית הב שבהם  ים  רקבמ
 . הלאומי טוחהבי

 

 בי חוץ( תושעובדים זרים ) תהעסק

ת  א  שאר,ה  יןב  ל,יראו כתושב ישרא לא    זה חוק  ניין  ע ל  כי  2003החל משנת  ע  ובלחוק הביטוח הלאומי ק  א2סעיף  
 דה(. ובעיון  ות רישרב, ל4/ב , 3ב/ ,2/ב , 1/ב וג)אשרות מס שראליב רביקו ישיבתורישיון ל שרה ידו אמי שב

 זרים הים וח על העובדויהד
 

העובהדיווח   נעשעל  הזרים  לפדים  שיעורה  דמי  י  מיוחדים  ביי  באמצ  בביטוח הלאומי טוח  של  עותאו  ירות שכת 
 קה"(.  סועהתלשכת  : "ןלה קה )לתעסוה

   קה עסותכת הלשדיווח ל

זמעסיק עובדים  שמק ר י  בשוים  מושבם  )ל טחים  במשרז  עובדים   ט מעם  נת  ימד   חומיבת  ים עסקמוש  ( תיבק  ים 
לאומי )גביית לתקנות הביטוח ה   )ב(3נה  ה ]תק קת התעסולשכ   התשלומים שלידמדור    תבאמצעום  ווחידמאל,  ישר
 . [1954-י"ד(, התשוחביט דמי 
 ה. עלאווההש   יטל הלאומי וה  חהביטו  יבעניין דמ  הבהרה  ירה גוהה   וסיןכלהאושות  פרסמה ר  2012ביולי    29  ביום

 כוללת  והיתרה  רגל  אימהות ופשיטתעבודה,  נפגעי    :יטוחב הנפי  ת את על כול  ומילאהיטוח  לב   הייב גה  הבהרה,הפי  
 ל ההשוואה. את היט

שי ה סך  הביטוח  דמי  המשתלפ הדים  עובמה  הנגביםואה  וההש   והיטל  מילאועורי   ם זהי   שראלביועסקים  ינים 
 לים.אשרובדים יעל  ים עוטל הלאומי המ חהביטו  ילשיעורי דמ וטין  ללח

 מי ובביטוח הלא חויוד
 לן: שונים המפורטים להונים יי קריטרה לפ ת עובד זר נעש על העסק  לביטוח הלאומי הדיווח

וק  ( לח5א())2סעיף    פיל  אשרותלי  בע   י מקלטמבקשו   טיםפלי  ותרב ]ל  תושבי כל המדינותעובדים זרים שהם   .1
 אים. הבם יפ יעס ב ןט להלרפומ כ מיוחדות  ותהוראאלה שיש להם   , למעט[1952-התשי"בראל, שלי הניס כה

שטחי .2 שאתושבי  תוינם  שעובדישרא  ישבם  בית  ל  במשק  מדוהמע  –ים  ומשו סיק  דמי  לח  לאומי  ם  ביטוח 
 קה.  תעסוהשכת ולא לל לביטוח הלאומיישירות  

זרובדע .3 לפיענ   לביטוח הלאומי  ווחיהד   -ר"  ב"אזו  מועסקיםה  םיים    ם מיו לאומי  הח  יטו בהקון בחוק  תי  שה 
1.10.2005 . 

אמ דממ   חוץושבי  ת .4 סולביט  הנינות  הלאומי  -  ציאליחון  ההוראותחבו  הביטוח  את  אלה  ן  מחלקה  ב  בימים 
   .ר האינטרנטבאת אותם ויפרסם  משפטיתה

בביטוח   77רות  פמספר מזהה שמתחיל בסשאין להם  מדינות אמנה    עובדיבשלב זה  הביטוח הלאומי מסר כי          
זהה  בל מספר מפסים ואין לשלוח אותם לקא  9-ב  102  של טופס  פורטהמ  בדיווח  וח עליהםיש לדו   ,הלאומי

 כפי שהיה עד היום.  ,מהביטוח הלאומי

לעובדלאומג דרשיעום  משלמי)ה  םירזה  םית  בי  למי  ניטוח  הזריםהעובד  -  מוכים(אומי  לענ   ים  פי  מבוטחים 
 ו פשיטתא  החברק  ירופ   ינפח מיטו ב  דה,בוה בעבות: ביטוח מפני פגיע נאי התושיים תא ק ם לבאים שבהטוח ההבי
ל   דמי)ות  מהאי   חביטו   עסיק,מ ל  ש  רגל ומע ועלידה  זרה  ובדת  בארץ  שוהילם  יילד אות  קצבנקים(    ם ע  ן ידכם 

 לדיהם. י

ל הוא    הביטוח הלאומימנמסר    -אמנה  ינות  ם ממדזרי  בדיםעוגמלאות  לעוש  לפניושבות  ן תח בוכי  ים דבמשלם 
ות נכבת  קצ  או  איריםיק או קצבת שאזרח ותת  בל קצ, כמו למשותבבתוש  ת המותנותלאו ה גמזרים ממדינות אמנ

   .תיללכ

כל העובדים לית,  וקצבת נכות כלל  , שאיריםרח ותיקזכאות לגמלאות אזש בת שירוי הבהילאור א   -תשומת לב  ל
 .כל מקרהומראש יטב  ן הומומלץ לבח נה, נות האמדי מהזרים מ

מזם  דיובע שנסופור  5.9.2019ם  ובי   המייצגים  יגיצלנ  ובהרה  -  יהולגרוב  הירומנ  דינותמרים    ביום   ריםחוזי  מו 
המ יהם  לפ  ,31.12.2019 להתיקיעסיעל  ממדינוזרים  בדיולע ס  יחם  בישרד בשעו  ורומניה  היר ולגבת  ם  ל,  א ים 

   .נהות אמנמדימ ם טחיכמבוא לו  תחפ ושיעור ממי בטוח לאודמי בי שלמיםמם הים רגיליזר כעובדים 
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קנדה היא    עםנה  ן שהאמיוו וץ כ ושבי חח לאומי כתמי ביטוד  םמימשל  ם אלהידובע  -  דהי קנתושב  ריםזים  עובד
ם  העובדימזהה בגין  פר  סלקבל מ  םיחייבים  עסיק המ  אות.מללעניין ג  טוחביפי  ענ  ללתושאינה כ  צמתאמנה מצומ

 ח. וביטמי  כפל ד עתלמני  האמנ על חתומה  לראשי (םית מסוימ חוזונדה )במן שעם ק כיוו  ההאל

 הלאומי בישראל, אם  חטוהבים דמי  שלום מתם לעתיפטורי  -  אלים בישרצבושמנות אמנה  ידממ  ריםז  בדיםעו
 הביטוח הלאומי ידי    ל עשרר  או   פטור וה   על פי הוראות האמנה,   ,אמנהה  לי במדינתציאסווח  יטב מי  דמשלמים    הם
 .מנה(ובהר בא פי שמכ) לראביש

 ת ממלכתי וריאביטוח ב
הותקן צו    הזעניין  כתי. במלות מבריא וח  ביט   וקחי  פ  לע  חו מבוט מי אינלאווח הטביישראל בב  שב תושמי שאינו נח

עוי, לרפרט  פואיח רטובי  תרגבמס  ישראלב   רזעובד  ק לבטח  מעסי  חייבהמ מפורט    סדרובע ההק רים זבדים  בות 
 ן. ילא כדשוהים בישראל שה

 ןיא כדלזרים שובדים העסקת ע

 שראל. י ביוקבאופן לא ח  ם והים ש ה הפה שבתקו בעד רים ים זד עובות ללאת גמ למוא משו ל 1.3.2003 מיום חלה

ף זה  עישראל )בסלי  הבחוק הכניס   13  עיףבס  תוושמעמכן,  הה שלא כדי לשוה  ללם גמוא תש י "לכ  בעקו  ב324ף  יסע
 אמור". תו כ שהו תופ ק ת עדא כדין( בלש  שוהה -

"ה של הפי  )לפי  תשלום" מונח  בף( משמסעיל  הביטוח הלאומי   רוש  למקעש   של   םול ובר בתשמד   םבהשרים  יקרו 
ב ו גמלה  גמלאוחל    לאכסף,  כחרותא  תעל  גמ רמלו .  בעד גדרמושאינן    לאות,  כתשלום   ת יכוממש,  הקופת  ות 

 .ע בעבודהלנפגאי ופר  לופ טיגמה: דמי ו לדדין. שלא כ אלוהה בישרשש ילהשתלם גם למ

(  דהוב מע  כותנקצבת  ,  הלידי  מפגיעה, דדמי  פה )עד תקות בשתלמויות הממשלם קצבאות חודש  הביטוח הלאומי
 . ית(ק וחכה פ הל, או שהשהות חו"ל זר יצאהובד ע שה ו)א  יתקלתי חוב השהות ה  פסקהר שרק כא

 .  ר עזיבתולאח תרהונש  הפותק ה בעבור הל גמאת ה א מקבלהות ישראל ב אזתובע הגמלה עושכ

נ ה: קצבה לאלמנה שוגמ ד)לם  ילוית תקצב  יים תלולהחוק  י  פ על  ת  מדה( משתלבעבויעה  אה מפגתוצהרג כ בעלה 
  . כדין ראלשבי יםה ים השוי אל ולתלובישרם ינם נמצא איש

י  בעבור  יםסות נוספ לקנוסות מנהליים  נקם לוייפצ  כדין  בדים זרים שלאעו  קימעסי   . רהיבעה  שבו נמשכת  וםכל 
 ה. רים אלחלות גם במק אומי הל  חביטו הלחוק  369יף סע  ת לפיקציונהס

 

 103 סוטופ 101י טופס לומי

טלמל  עובד  מכלש  לבקיש   העב  עם  יד מ  101  פסוא  ת   הודתחילת  ש ובכל  תעודת   של   וםציל  רףצל  ,מסנת  חילת 
 .  הביטוח הלאומימקבל מ הואת ש ואורים לקצבש הק מכיםסמ זהות שלו וה

פר המסים  הקלותרשות  טופס  בחובת    סמה  קצבאות  ל  רק  101מילוי  השמקבלי  להם  מלבד  כאין  נוספות  נסות 
 . 29.10.2020ם מיו יםרשות המס של  םרסורט בפלמת, כמפוקצבה המשו ה

שחל  מלאמ  103ופס  ט צוילע  מי  בדבהלא  חויטבה  ו  סיוו ומי  מר  המחדלב  .מעבידים  עתביוק  םחיוט בג   רירת 
 י". ק משנסיתן השירות כ"מעי הצו היא להתייחס לנוק לפלמעסי

 . הבתחילת כל שנו  נהלך השבמה  103ס או בטופ 101בטופס בהצהרה  וינלעדכן את המעסיק בכל שי   יבד חיהעוב

אי  620ס  טופ ה  ךמסביר  העובד    פי  עלמשני,  הו   העיקרי  מעסיקנקבע  הזאת   יעההקבי  פעל  .  101  פסבטוהצהרת 
 שכר העובד. מ  וחמי ביט ד ק מנכהסימעה
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 וחובת דיווח רבעונית שיתחוד  בת דיווחחו, 102פס טו , ניכוייםתיק פתיחת 

וח יש לדוי,  אומיטוח הלבה  חוקל  344ף  עיס   פי, לת. לכןומלאגל   בסיסוה  מהו   לביטוח הלאומית המדווחת  שכורהמ
   .איחורב םלשוהשכר  ר הרגיל, גם אםהשכ על  דשחוי מד

ווח י דבסוג    102ס  ופטדיווח נפרד ב  וזהחב  נעשהים  סיווג מבוטחי צו  לפדיווח  ה  2020  רואינהחל ממשכורת חודש  
יק  סוהמע טומטי  ה באופן או וז ח ה  תחפנ   דיווחה  תליט. עם קלפתיחת חוזה הדיווחיף  סנל  ותנפ לך  צורין  . א9ר  מספ

 וקנים. מתת שטעה מגיש דוחו סיקמע ח זה.יוו ד ש בחוזה י חודמד ך חובת הדיווח קבל הודעה על המשמ

פמ תיק )שאינ  ניכויים  תיקותח  עסיק  ביתמבה  עסק ה  ו  הכנסה  מב  (שק  לביטוח   סה כנה  מסמבר  עו  ידע המ וס 
 תובתת רישום הכרבול  ה רבהבקפיד כנסה הלמס  ח ולש שהואהטופס י  ומיל  על  הקפידל  שבקעסיק מת. המ אומיהל
   .בדים הצפויהעו רנת ומספמעודכ ה

י , כדאין העסקההם  שבדשים  חוב   האי העסק  על  ווחדי  רבותל  ,החודשים  בכל  102  יפסוט ח  ווהדי   במועדלמלא  יש  
קב עורו ש  יקמעס  . ותעי למנוע  בטור  שם  לשממ א  3בד  האיור  את  שיעוע   ורש ור  דל  הנמי  רי   ד ע  ים וכמ הביטוח 

 וח הלאומי. טשל הבי  וייםיקורת ניכ לב

)לת  חבר  ריםכישה  יטהשלעלי הב  על  102טופס  ב  גב  תדווחמ  ה(סנ כה  ס מ  קודתלפ   76בסעיף    גדרה הה  פי מעטים 
את   ת מ, רושהה בעלי שליט מתשע  תריו  ם ע  םמעטי  תחבר)  ה סקים אצלמועהעובדים הר  מספות בלללא ת ברה  חב

 חודשי.   ים הואבדעוהבחן מספר . מ(תריוב  השכר הגבוה לי בע לי השליטה בע תשעת

הללא    שהוגשו  102חות  וד הבבישמים  נר  ,טופסגב  ליל כא  לאומיטוח  הו  כתוגא  מכך  וצאשו.   יעהבקנוצרת  ה 
  מטיים(.אוטו יםיקוללע  שוףח  ףלשלם קנסות )וא עלול להיתבעק יעס המ ח.יוו היעדר ד ב

 חוק הביטוח הלאומי.  ון בהתאם לתיק להיות מקוון  חייב  102טופס  2022החל מינואר 

  וקןתדוח מ

 ים. החל מהחודשחודשלושה  ש ד  על  ר שחוידרך כלל באבגיש  ן לה יתנ   ליםרגי  בדיםעול בניכויים    ניםק ותחות מוד
 צרה.  לתקופה ק וקניםלדוחות מת סבר גםה  קשמב הביטוח הלאומיים  . לעתתקןהמ ר לדוח סבה ף יש לצרי עהרבי

דוחתיקו שנעשני  לבע כומש  לבש  בדיעבדים  ות  ש רות  נטהלילי  סטטות  עט מל  ,רת י  קפדנותבים  נבח ,  בע יקון   לס 
לבד  וב  ,ונהורהקבר  מש  זמןשליטה ב   מענק לבעליבלת  קלצורך  ,  102  ן בטופסו ם בטור הנכויה רשא הה שלליטהש

  ים.מספר העובד שינוי ב יןהברוטו וא שינוי במשכורת שאין

 מי.לאוח ה ביטולתקן גם ב - המפורט  100ס בטופ יהנס ר/הפחשוב מאד להקפיד בעת ביצוע תיקונים במערכת השכ

 102ופס בט ותסביר הסבר על אי
בשכר ,  וחביטי המבד  ,ת בשכרי סבירו )א  מי ויטוח הלא של הבם  ריונייטלפי הקרסביר    שאינו  102ש טופס  וגכשמ
סבירות  ה  ית אבדיקר".  לא סביכ" לט  ווח נק וב שהדישמתקבל מ(,  בדיםעובכמות    ו א  , המרבית  ה לה על ההכנסשעו

 .מדי חודשת טופס מתבצעשל ה

 סמכים.  כולל מכתב הסבר, מ  להגיש  יש ,רו סבישאינ  בל משוב של דוחהתקשר כא

מ פעמילאומי  ה  ביטוחהנמסר  הסבבות  ר  ם כי  נאי  כהח  מאיבעת  וירות  פריסלת  תללי  על  השכר  נוסשל ת  . ףום 
מדואכ נוסףבר  שר  שכר  חשנרשם    ברכיב  הרגיל,    ודשיכשכר  לה  ילאומהביטוח  התמבקש  את  בדוחיק עביר    ון 

 כר.השוצע במערכת יקון שבהת ברסלה  100פסי  וטו  שי שכראליו תלו לוח ים, ולששהפר

 רבעוניתח דיוו ובתח

ם בלבד, פעורט באופן ממוכן  שמי מפ  ח דיווי,  חודש על הדיווח ה  וסף , נביטוח הלאומיל ים לדווח  ים חייביק המעס
 בור:  ן בעועברב

 . 126ס טופח ביש לדוו, 2016שנת . החל מ2015עד שנת   מתקדה מוים בפנסייונרפנס (1

 .מקצועית  רהשם בהכתלמידי (2

מל)  תשלוםללא    עובדים בחופשה (3   גם ו  רבעוני דיווח  ב  חל"תים בבד ועל  עח  דוו  2019שנת  ב  -  א(במשך חודש 
   .22  משרה סוגב ( 3 )מספרפי סו 126טופס ב

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

ינואר  בחל"תבדים  ואת פרטי הע          יוני    מלא בחודשים  בסוג   (1  פר מס)י  חציונ   126ווח בטופס  יש לד  2021עד 
 . 22משרה 
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  100של טופס  וח  התחלת הדיו עד  הנראה שיש לדווח את הדיווח הרבעוני  ככל    –  ג מבוטחים סיוו  צודיווח לפי   (4
 . יש להתעדכן במערכות השכר. פרטני מקווןודשי ח

,  קצועימ  םבשיקו  אומקצועית  שרה  חים בהכוטמב  וח עליוד לים לן הכלללה  -  יקום מקצועיושעית  מקצוכשרה  ה
 : 2011י ול בי 1ום ל מיהח

 פים: וח לאומי לענביט דמי תשלום - ההכשרה המקצועיתנותן   חובת

 .במשק( מוצעהמ כרהשצית  מח סכוםמ  0.4% ה )בשיעורד נפגעי עבו ●

שכר  ית המחצ מסכום    0.1%)  לאומי הביטוח הישור מאת  א  יבלו ת וקבתקנו  כךל  שאושרו   ומותקמ  -אימהות   ●
 משק(. הממוצע ב

 "אימהות" בלבד.  ולענף עי עבודה" נפג נף " ות לעהשד  א אתק ממלסיעמה

אל   פונה  ביטוח הלאומיה  .לביטוח הלאומית  ישירו  תטוח בריאויח לאומי ודמי בלם דמי ביטושל  -  למידתחובת ה
ד  סלמדו במוים שיד למתל המית ש ש  ון רשימהבעברר פעם  מעבי  קסיעם. המשלובת התכון חום לצורך עדדיהתלמי

 ולף.ן החרבעוב

 ייעודי  100חודשי פרטני מקוון וטופס  100טופס 

שי פרטני ודח   100החוק מחייב את כל המעסיקים )למעט במשק בית( לשדר טופס    2021חל ממשכורת אוקטובר  ה
 חודשי שיהיה מקוון בלבד   102ר טופס  שידו  נוסף על  . זאת,חודשמקוון לביטוח לאומי, על כלל עובדי החברה, בכל  

 . 2022מינואר 
  

שהדיווח   אף  מחוייבטופס  השל  על  החוק החודשי  העובדים   לפי  כל  של  חודשיות  משכורות  על  מידע  למטרת 
הפנסיה   טופס  –ומקבלי  ושידור  הטופס  יקלו  001  שידור  אחרונים,  פיתוח  בשלבי  שנמצא  כל    ייעודי  על  מאד 

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

 
 החדש רקע חוקי לדיווח המקוון

מחייבת כל מעסיק להגיש  1954-ביטוח(, תשי"ד י  )הוראות מיוחדות לתשלום דמלתקנות הביטוח הלאומי    8תקנה  
ח בעד העובדים, דין וחשבון בדבר השכר המשתלם לכל אחד מעובדיו תשלום דמי הביטו במועד לביטוח הלאומי

 בתקופת התשלום שלגביו מוגש הדוח האמור, לרבות בעד עובדים הכלולים בצו סיווג מבוטחים. 

הלא לביטוח  נמסר  התקנה  לפי  הדרוש  טופס  ומ המידע  בגב  בעבר  חודש    102י  מצומצם  מדי  ידי באופן  על  רק 
בעלי שליטה(. לגבי פרטי   9רק על בעלי שליטה )עד    2016ומשנת    ,ועל בעלי שליטהים(  עובד   9)עד  מעסיקים קטנים  

כל עוד לא הייתה חובת שידור של כל ני.  המעסיק נדרש לדווח בדיווח רבעו  -  עובדים הכלולים בצו סיווג מבוטחים 
 במלואה על כל העובדים במשק. 8וחות לביטוח הלאומי, לא ניתן היה להפעיל את תקנה  הד

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

מידע על    אף גוף במשקהתברר, כי אין ל.  משקב  הקורונה נדרש מידע חודשי על משכורות העובדיםמשבר  תחילת  ב
משכורות של בעלי שליטה בחברות  מידע מצומצם על  הפנסיה )למעט    משכורות חודשיות של העובדים ושל מקבלי

צב והורה על תיקון  (. מבקר המדינה בחן את המשהיה לביטוח הלאומי, שגם לגביהם היו טעויות בדיווח  מעטים
שק.  החוק שרים  ועדת  שלהם. בעהוקמה  המשכורות  ואת  במשק  העובדים  כל  רשימות  את  שינהל  גוף  שיהיה  ה 

 . ה הביטוח הלאומיהגוף שנבחר הי 
 

)נגיף הקורונה החדש()הוראת   במסגרת תיקון עקיף בחוק התכנית לסיוע כלכלי  2020בחודש נובמבר    החוק תוקן
 . מיבחוק הביטוח הלאו  219: תיקון מספר 2020-(, התשפ"א3שעה()תיקון מספר  

 
 : כדלקמן ,לבדאופן מקוון בב יםהביטוח הלאומי קיבל תקציב לפיתוח הדיווח  ,במסגרת תיקון החוק

 
דמי   .1 וסך  המוקדמת  הפנסיה  מקבלי  או  העובדים  לכלל  ששולמו  המוקדמת  הפנסיה  או  העבודה  שכר  סך 

כיום,  מישקיי  617וטופס    102טופס  מדובר בהביטוח בעדם.   הב  יםמאפשר ום כבר  אך    וח,יט לשלם את דמי 
 . זרים על עובדיםמובהר כי אין סנקציות על דיווח יידני  חייב להיות מקוון.הטופס  
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והפנסיה .2 המשכורות  כל  על  פרטני  חודשי  השכר    שכולל   ,דיווח  ונתוני  העבודה  שכר  על  נרחב  מידע  בתוכו 
הביטוח.   דמי  תשלום  חובת  לעניין  עובד  וסיווג  המשרה  היקף  הביטוח,  דמי  לחישוב  חדש.  טוהדרושים  פס 

   חודשי(. 100חודשי פרטני מקוון )להלן: טופס  100לטופס הזה קוראים טופס 
 
בהתאם לשני סוגי    ,פריסת שכרשנעשתה  של משכורות ופנסיה לאחר  של הביטוח הלאומי  דיווח לפי דרישה   .3

 :  שקיים היום(  100)הרחבה של טופס  מידע
 

ל .1 עובד  של  תביעה  לבירור  הלאומי  לביטוח  הדרוש  טופס    –לה  גממידע  קוראים  הזה  ייעודי    100לטופס 
 לגמלאות.

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

  
עובדים  081-בתחולתו הפרדה בין מעסיקים גדולים שיש להם יותר מע החוק קב  - מועד התחולה של החוק החדש

( פנסיה  משלמי  היותר  וכן  לכל  להם  שיש  קטנים  מעסיקים  לבין  גדולים(  מעסיקים  כל .  עובדים  180להלן: 
חודש עבור    ותמשכורות/פנסי מ   מקוונת, לא יאוחר, בדרך  על פי החוק  אמורים לדווחהמעסיקים ומשלמי הפנסיה  

 וטופס ייעודי לפי דרישת הביטוח הלאומי.  מפורט טופס חודשי, 617/102: טופס  2120אוקטובר  
 

עוד התברר בתחילת משבר הקורונה, כי אין    -חודשי    100בשל פיתוח טופס    2021במהלך שנת  צים שבוטלו  קב
ע הוסיף  הלאומי  הביטוח  לכן,  העבודה.  להפסקת  והסיבות  העובדים  של  העבודה  הפסקת  על  סדיר   ודדיווח 

ודה של העובדים, כולל  מועד הפסקת עב דיווחים בתקופת משבר הקורונה כדי לעדכן על מועד התחלת עבודה ועל
 . (קובץ סיום/ביטול חל"ת וקובץ הפסקת עבודה) בחל"ת

 
האלה   שבקבצים  בטופס  המידע  המקוון.  100כלול  הפרטני  טופס    החודשי  שידור  חודשי    100בעקבות    -מקוון 

 .קבצי דיווח נוספיםשדר לא יידרשו ל יםהמעסיק והמייצגים 
 

נותני    -שירותים הכלולים בתוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים  ביטול מתוכנן של הדיווח הרבעוני על נותני  
, מרצים ומדריכים( קיבלו דמי  שירותים בהתאם לתוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים )כמו אמנים, מורי דרך

ופת משבר הקורונה. הביטוח הלאומי שילם למובטלים רבים את דמי האבטלה לפי  תקאבטלה בסכומים ניכרים ב
 , כי המידע בביטוח הלאומי לא היה מעודכן.  2019שנת השומה ל

העבירו את המידע הרבעוני  מעסיקים רבים לפי הצו לא דיווחו על נותני שירות אלה, או שניכו דמי ביטוח אך לא  
טוח הלאומי על נותני השירותים כשכירים לפי מועד קבלת התשלום ולא לפי  ביהנדרש לפי התקנות, או דיווחו ל

לפי צו   לשגרה, יבוטל הדיווח הרבעוני על נותני השירותים  הפוךהחודשי י  100העבודה. לאחר שטופס    מועד ביצוע 
 סיווג מבוטחים. 

 
 למצבים שונים יתרונות הדיווחים החדשים כפתרון

שמותנות • גמלאות  שקיבלו  קיים  ב עובדים  המשכורות  על  החודשי  שהמידע  הניחו  הלאומי,  הכנסה  בביטוח 
על   דיווחו  לא  רטרואקטיביים.  ולכן  חובות  להם  יצר  הלאומי  הביטוח  וכך  שלהם  התעסוקתי  במצב  שינוי 

 העובדים באו בטענות למעסיקים.

ה היה טופס  יע המעסיקים התבקשו להכין טפסים על המשכורות של העובדים עבור תביעות לגמלאות. לכל תב •
לושי משכורת וביקשו אותם  חלק מהעובדים התבקשו להגיש ת  לכל תביעה.שונה בשל המידע השונה שדרוש  

 מהמעסיקים. 
וטפסים נוספים לצורכי גמלאות עדיין מודפסים )למעט עבור דמי אבטלה( ויש לדרוש אותם מכל    100טופסי   •

 לגמלאות. זר דמי ביטוח, או תביעה החמעסיק או משלם פנסיה לצורך תיאום דמי ביטוח, דרישה ל

בקשות   • להגיש  נאלצו  התקרה  מעל  שמשתכרים  תיאוםעובדים  לפעמים  וקיבלו  ביטוח  דמי  חלקי   לתיאום 
סיווג   צו  לפי  היה  הדיווח  אם  הבאות.  המס  בשנות  רק  החזרים  וקיבלו  הבקשה  הגשת  למועד  בהתאם 

 . קן את הדיווח בהתאם לחוקתיחלק מהם קיבלו את כל ההחזר רק לאחר שהמעסיק  -מבוטחים  
אמורים לדווח על העובדים מדי רבעון, בדיווח  מעסיקים לפי התוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים היו   •

כעובדים   לגמלאות  השירות  נותני  של  בזכאות  רבות  תקלות  והיו  זאת  עשו  המעסיקים  כל  לא  אך  פרטני, 
ל  למעסיקים,  ישירות  הגיעו  כמובן,  התלונות,  למעסרבשכירים.  ניכויים  ביקורות  או  ות  נכון  דיווח  שלא  יק 

 שלא דיווח כלל. 

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

ר המופחת לשיעור המלא. ככל שמדובר בשנת מס  ביטוח על הפער בין השיעוי  אוטומטי דרישה להפרשי דמ
 יתן היה לתקן את הדרישה ללא הצגת ההכנסה בדוח שהוגש למס הכנסה לאותה השנה. לא נ -קודמת 
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   2021חודש אוקטובר  הדיווח החודשי החל ממשכורת

חודשי מקוון   100ק בית( לשדר טופס  משהחוק מחייב את כל המעסיקים )למעט ב  2021החל ממשכורת אוקטובר  
חודש. בכל  עובדי החברה,  כלל  על  לאומי,  על  זאת,  לביטוח  טופס    נוסף  ש  102שידור  להיות חודשי  מקוון   אמור 

 בלבד.
 

טופס   להגיש את  כי האפשרות  דצמבר    102ככלל, הביטוח הלאומי מסר  עד  בפועל  קיימת  בשידור(  )ולא  בפנקס 
או    , או הקלדה של הטופס באתר הביטוח הלאומי  ,102חובת שידור טופס    תהיה  2202. החל מחודש ינואר  2021

 בסניף.  קבלת עזרה
הלאומי יזהה את המעסיקים שמשלמים בדואר או הביטוח    2022לגבי תשלום הדוח המקוון: החל מחודש ינואר  

 בבנק וישלח אליהם דף תשלומים עם שוברי תשלום. 
 

מקוון  100טופס   להיות  חייב  הראשוןמה  חודשי  דחיה  שידור  שאין  אף  על  כי  מסר  הלאומי  הביטוח   שידור ב. 
. כלומר, יש מספיק חודשיים  100טופסי  יתחילו לשלוח קביעות על אי הגשת    2022דש ינואר  , רק במהלך חוהטופס

 זמן ללמוד את המערכת החדשה ולהטמיע אותה. 
 

חודשי, הלשכה פנתה לביטוח הלאומי    100ס  וגם טופ  102על אף שבחוק יש הפרדה ברורה המחייבת שידור טופס  
אומי מסר כי לא ניתן בשלב זה ליצור דיווח בטופס אחד בלבד הביטוח הל ים.  כדי לבקש לאחד את שידור הטפס

המעסיק אמור להחליט אם השידור    ,102  בסיום שידור טופס)  הם טפסים גם לתשלום  617-ו  102  יטופסכיוון ש
לתשלו הסכום  ואת  תשלום  עם  טופס  .(םיהיה  את  לייתר  תשלום   617או    102  יכדי  אפשרות  בפיתוח  צורך  היה 

 באמצעות הדיווח. 
 

 15.11.2021לביטוח הלאומי ביום שיש לדווח שני הדיווחים 
 
 -העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת  לסך כל דיווח חודשי כללי ביחס .1

חודשי    102ו החודש, בטופס  ותוסך דמי הביטוח בא  הדיווח כולל את סך שכר העבודה או הפנסיה המוקדמת
  חודשי למשלמי פנסיה מוקדמת.  617 ובטופס למעסיקים

 
פרטנידי .2 ועבור כל אחד ממקבלי הפנסיה    102מהעובדים שמפורטים בטופס   כל אחד עבורמקוון   ווח חודשי 

ת  חודשי, שבו מפורטים בין היתר שמו  100הדיווח הפרטני נעשה בקובץ   -  617המוקדמת שמפורטים בטופס  
הפנסי הפנסי העובדים/מקבלי  העובד/מקבל  וסיווג  מוקדמת  שכר/פנסיה  רכיבי  המוקדמת,  המוקדמת,  ה  ה 

  תאריך הפסקת עבודה, סיבת הפסקת העבודה ותאריך אחרון של תקופת ההפסקה )אם ידוע(.

ינואר ש  החל מחודמקוונים: אפשר יהיה לשדר, לדווח באינטרנט, או להגיע לסניף ולקבל עזרה.  ה  את הדיווחים
  יותר פנקסים כדי למנוע טעויות ולהקטין ביורוקרטיה. יונפקולא   2022

ניתן    תשלום הביטוח  שישלח  יהיה  דמי  תשלומים  בדף  לשלם   2022בינואר  לביצוע  הנוהגים  המעסיקים  אל 
 באמצעות הבנק. 

 
 ח הלאומי טולחוק הבי  219 על פי תיקון -ייעודי מקוון שישודר לביטוח הלאומי לפי דרישה  100 טופס

 
ת או ביטוח ברידמי  ואומי  י ביטוח ללום דמ שות  כרפירוט ש  לל ווהוא כ  סויםמצב ליום  ם מלוהוא צי  100ופס בל/ ט

דוגמה, ל  ם.טיילחודשים הרלוונה  אמתמיוחסים בה  שכרוהפרשי    ""תשלומים נוספים  , כאשרחודשים  12  במשך
 . דמיםלחודשים קושכר   למו הפרשיו שוראה אהב מו דמישול אשרכ

די  כ  .יתרטרואקטיב  ניםש, עד שבע  הביטוח הלאומילו מן  שקב   תהוראואת הטופס על פי    ותפיק השכר מות  נכתו
עוב  חש   נכון,  100  סטופ  להפיק  הרלהקפיד  סימול  בביהחיייבים  כ ל  הלאומי  .הריס פם  לבדוק    הביטוח  אמור 

 פרס. א נשל ף יש שכר נוסודש, כי ייתכן שבשכר מחודש לח קפיצותכולל ש 100בקפידה טופס  

הייעודי,   100אלה את טופס  בימים    סיימים לפתח הביטוח הלאומי בשיתוף עם בתי התוכנה ולשכות השירות מ
 : הנוסף וההפרשים(המודפס )הכולל את החלקים היחסיים של פריסת השכר  100חליף את טופס אמור לה ש
 
בקשה לתיאום או להחזר יוצרת    נת . הזייעודי לגבייה עבור תיאום דמי ביטוח והחזרי דמי ביטוח  100טופס   .1

ת משך הטיפול בתיאום ובהחזר דמי ביטוח מעל  המהלך אמור לקצר א  ייעודי מהמעסיק.  100דרישת טופס  
 התקרה. 

 
  18במשך    שהביטוח הלאומי דורש לקבל עבור כל הגמלאותהמידע  כל  יכלול את  ש  לגמלאות  ייעודי  100טופס   .2

חודש הגשת התביעה לדמי האבטלה במשבר הקורונה    100ופס  לט)בדומה    חודשים שלפני  ששודר בתביעות 
ייעודי יכלול מידע לגבי חודש    100טופס   (.1514קים ומייצגים בהכנת טופס  וחסך שעות עבודה רבות של מעסי

   וד בחודש הנוכחי ומה סיבת הפסקת העבודה.נוכחי אם העובד הפסיק לעב 
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בקש  ויאינו מתנגד שהביטוח הלאומי יפנה למעסיק  ואהעובד שמגיש תביעה לגמלה יאשר לביטוח הלאומי שה

 ש לצרף את המידע על המשכורות של העובד לטופס התביעה. המעסיק לא יתבק. ייעודי 100טופס 
 

במאגר בקשות    ישירות לביטוח הלאומי על פי דרישת הביטוח הלאומיעל ידי המעסיק  הטופס הייעודי ישודר  
השכר למערכת  מקושר  ש  .שיהיה  פניה  לצמובהר,  הלאומי  ורך  הביטוח  טופס  של  לשידור    100למעסיק 

  .טח, נדרש אישור מאת המבוייעודי

י משכורת בעת  רך בהגשת תלוש הצואת  יבטל    100  שידור טופסי  כי   18.3.2021ם  מי פרסם ביו הביטוח הלאו
תביעות בתביעותלגמלאות,    הגשת  הטיפול  זמן  משך  את  בה בשל    יקצר  המסהחיסכון  ר  ויאפש  מכיםגשת 

 ות.זכאות לגמלאות נוספ למבוטח שוטף אם יש ן ביטוח הלאומי לדעת באופל

 
 חודשי  100פס מה כולל טו

 
משכורות  100טופס   הכנת  לצורך  המעסיק  בידי  ממילא  שנמצא  רב  מידע  כולל  על חודשי  להקפיד  מאד  חשוב   .

 הטופס כולל כדלקמן:  .ההגדרות של רכיבי המשכורת כדי שיגיעו נכון לטופס
 
 וצר שגיאה. להקפיד על רישום נכון כדי שלא תיו כמו מספר זהות, שם מלא, תאריך לידה. ,המבוטח  נימאפיי  .1
 כמו תאריך תחילת עבודה.  ,מאפיינים נוספים .2
 כמו שנת המשכורת וחודש המשכורת.  ,מאפייני שכר בחודש המשכורת .3
 כמו שכיר רגיל.  ,סוג עיסוק .4
רשים, סך הכל שכר נוסף, סך הכל הפרשי שכר, סכום  הפמאפייני שכר: שכר חודשי רגיל ללא פריסה וללא   .5

בשל חלף הודעה מוקדמת,  בדמי ביטוח  לל מעל המקסימום(, תשלום חייב  פטור מדמי ביטוח, שכר ברוטו )כו
 ת לעובד, שכר מעל ההכנסה המירבית לעובד. שכר בשיעור מופח

ות גלובליות. למעסיק יש שיקול  ספ יש להקפיד להפריד בין שעות נוספות שמשתנות בכל חודש לבין שעות נו
 שהוא שכר רגיל. –וזר על עצמו מדי חודש דעת כדי להחליט אם מדובר ברכיב קבוע ולא משתנה שח 

יבדוק נוסף בקו.  8וקוד    1בדיווח בקוד    החודשי   102התאמה לטופס    הביטוח הלאומי  פריסה למשל  שכר  ד 
 דשי על אי העסקה. חו   100וגם אין דיווח בטופס    חודשי 100אינו כלול בטופס 

א ליצור חובות של דמי ביטוח לעובד  כדי ל  ,הביטוח הלאומי אמור להשתמש במידע בעיקר לעדכון עיסוקים
, וגם כדי לא ליצור חובות לעובד שמקבל  או שלא עשה תיאום דמי ביטוח  שלא עדכן את העיסוק שלו בעצמו

 . יתכמו למשל בקצבת נכות כללמעבודה, גמלאות שמותנות בהכנסה  
 עבורם שולם שכר.בודה שכמו סוג המשרה, אחוז המשרה, מספר ימי עבודה ושעות ע ,מאפייני היקף משרה .6
 מאפייני חופשה, כמו תמורת חופשה כחלק מהשכר, פדיון חופשה, יתרת ימי חופשה ושעות חופשה.  .7
ודש, יתרת ימי  החמאפייני נתוני מחלה, כמו מספר ימי מחלה ושעות מחלה שנוצלו שעבורם שולם שכר באותו   .8

 מחלה ושעות מחלה מצטברים.
ניכויי דמי ביט .9 ניכויים:  הביטוח    מי ובריאות ותשלום דמי הביטוח הלאומי על ידי המעסיק.וח לאומאפייני 

 . 102הלאומי עורך התאמות לטופס 
סוג האוכלוסיי .10 בבעל שליטה   המאפייני  אם מדובר  וכן  עיקרי  או  במעסיק משני  כמו אם מדובר  העובד,    של 

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

 לפי אופן השידור  חודשי 100על טופס משובים 

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

 
 ן פירוט המשובים לפי ערוצי הדיווח )יש לקבל הנחיות ממערכת השכר(: להל

במערכת השכר לכלל הדיווחים    ניתן לקבל משוב  –)אפשרית עד מספר מוגבל של עובדים(    WCFוכנת שכר  ת
 של המעסיק. 

ייצוג ל ייצוג לקוחות מאפשר לראות משוב לכלל הדיווחים של    –  חותקומערכת  המשוב שמתקבל במערכת 
את התקופה בלבד )ללא מספר  הזין  המייצג  אם    ,סיק מכל ערוצי הדיווח ובתנאי שלמייצג יש ייפוי כוחהמע
 דיווחו.  טרםחודשי ו 100נמצא בפיתוח מסך מרכז למעסיקים שהיו אמורים לדווח טופס  ניכויים. תיק

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

יגיע למעסיקים גם במייל  משוב ש  המשוב מתקבל בשלב זה בדואר, אך כעת נמצא בפיתוח  –  אתר התשלומים
 או באתר. 
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 למעסיקים  של הביטוח הלאומי יםמוקד

 
 , כולל למייצגים. 02-6709970 במספר טלפון חודשי 100של טופס בעיות טכניות מוקד רב קווי לשאלות בקשר ל

 
 מוקד ה  מפורט חודשי לפי החוק החדש.  100-ו  102שידור טופסי  מטפל גם בבירורים ב  קיםסימוקד תמיכה למע

   .02-5393722במספר טלפון  בוקר פועל בימים ראשון עד חמישי ב

 לסניפי הביטוח הלאומי. חודשי או ייעודי   100אין טעם לפנות בשאלות לגבי טופס 
 
 

 סנקציות למי שלא משדר את הטופס
 

את   מחייב  המקוון  הד החוק  ביום  יווח  המעסיקים  מאפשר  האך    15.11.2021לכל  הלאומי  למעסיקים ביטוח 
, אך סנקציות על אי דיווח ללמוד את המערכת החדשה. הביטוח הלאומי ישלח תזכורת  זמן התארגנות הקטנים  

 . 2022יוטלו רק מחודש ינואר למעסיק קטן  2021חודשי של משכורות אוקטובר   100טופס 
 

 את הדיווח כדי שאם יהיו תקלות, יהיה מספיק זמן לתקן ולהשתפר. ת ההמלצה היא לא לדחו
 מדווחים על טופס פשוט מאד לשידור.  –שכבר עשו את כל ההכנות ושידרו את הטופס מעסיקים ומייצגים 

 
 ור קלות בשידור הטופס:לכן, חשוב לדאוג לשני דברים עב

 
 שינוי ההגדרות כמבוקש בכל מערכת שכר.  .1
ליצור מנגנון מסודר חודשי של קבלת    -המלצה למייצגים  המשכורות בתחילת כל חודש.  ל  איסוף המידע על כ .2

שדרושמ למידע  בהתאם  מהמעסיקים  היתר:    -החודשי    100בטופס   שכורות  בין  דוחות.  תיקוני  לחסוך  כדי 
ימי  ל  היעדרויות, סיבות להפסקת עבודה, פירוט הפרשי שכר ושכר נוסף, פירוט רכיבי השכר השונים, דיווח ע 

 מחלה ועוד. חופשה ו
 
 

  מקוון חודשי  100יישום בפועל של טופס 
 

למשתמשים את ההסברים   תשולח   מערכת שכרחודשי )כל    100רוש באופן כללי לשידור טופס  להלן התהליך הד
 בצורה מפורטת(:

 
שלחו  ש  מתוך ההוראות  שינוי הגדרות שנחוץ לקליטה נכונה של המידע. לדוגמה  -  פעם אחת פעולה שמבוצעת .1

חופשה, תחליפי שכר )ימי  הגדרות לרכיבי שכר כמו שעות נוספות, חלף הודעה מוקדמת, תמורת  :  בתי התוכנה
גיבוש ועוד(, הודעה מוקדמת חייבת בדמי ביטוח ורכיב חדש מיוחד שהוא תמורת חופשה טרם ניתוק   אבל, 

 הוראות. התאם ל ב פעוללכל מערכת שכר יש את ההגדרות משלה ולכן יש ל יחסי עובד ומעסיק.
 

 .  יש לשדר את הטופס בצורה מקוונת לביטוח הלאומי - ל חודשבכ .2
 

. בשלב זה הביטוח הלאומי אינו חוסם  102חודשי אחרי טופס    100טוח הלאומי מבקש לשדר טופס  הבי .1
וודא  ש לי  –  102לפני טופס  חודשי    100טופס    שידור, אך ב102חודשי לפני טופס    100שידור קליטת טופס  

 .  102לא נעשו שינויים בטופס ש ו מההתא
לשדר את הקובץ ישירות מהתוכנה או לבחור לשדר    אפשר לשדר דרך מערכת ייצוג לקוחות. המייצג יכול .2

 חודשי.  100קובצי שידור  –, תחת מודול דיווחי שכר כמה מעסיקים ביחד בקובץ אחד
 יש לשים לב למשובים. .3
  ס,החודשי, עם כל המידע שמופיע בטופ  100שיש לתקן גם את טופס    -יש לשים לב בעת תיקוני דוחות   .4

 . חודשי מבטל את הדוח הקודם 100של טופס  דיווח מתקן כולל עדכון בנתונים.
 י. חודש 100לדווח טופס אין   –אם אין דיווח שוטף או דוח מתוקן  .5
צו סיווג מבוטחים  בכל חו .6 לפי התוספת הראשונה של  נותני השירות  על  כל הדיווחים  יש לכלול את  דש 

לחוק הביטוח הלאומי. הדיווח הזה יאפשר    344החודשי, לפי מועד ביצוע העבודה, לפי סעיף    100בטופס  
זה  ולקבל החזרים של דמי ביטוח ששולמו מעל התקרה. השידור ההשירות לקבל גמלאות כחוק  י  לנותנ

  יחסוך בהמשך את הדיווח הרבעוני על נותני השירות האלה.
 .בדיווח בכל חודש יש לדווח על הפסקת העבודה של כל עובד והסיבה להפסקת העבודה  .7
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 הדיווח של המעסיק על הפסקת העבודה בכל חודש 

 
 חודש שבו יש הפסקת עבודה של עובד דיווח כדלקמן:ביטוח הלאומי מצפה לקבל בכל ה

 יום העבודה האחרון שלפני הפסקת העבודה(.  יך הפסקת העבודה )היום שבו נותקו יחסי העבודה/תאר •
 . סיבת הפסקת העבודה •

 תאריך אחרון של תקופת ההפסקה )אם ידוע(.  •
 

 
 ה:להלן עקרונות לדיווח על הפסקת העבוד 

 
בחל"ד .1 גם  היו  עובדת  או  עובד  שבו  חודש  או בכל  בחל"ת  עבדו בשמירת או  וגם  יהיה    –  היריון  העיסוק 

 כעובד/ת. 
העיסוק יהיה חל"ד או שמירת    –בכל חודש שבו עובד או עובדת היו גם בחל"ד או בשמירת היריון וגם בחל"ת   .2

 היריון. 
מכל  ב .3 בחל"ד  או  מלא  בחל"ת  היו  עובדת  או  עובד  שבו  הטבה  ו  לא חודש  להם  שולמה  יהיה    –לא  לא 

 . 55במקביל לדיווח בקוד דיווח  –בחל"ד כולל הטבה, ידווחו בדיווח החודשי  .דיווח
עבודה   .3 סוגי הפסקות  שני  יש  בחודש אחד  לחל"ד   –אם  יצאה  עובדת  שניהם. למשל,  על  לדווח  מתאריך    יש 

 ר לעבודה. זויצאה לחל"ת במקום לח 18.8.2021וביום   17.8.2021עד   11.4.2021
 

 להלן דוגמה שמסר הביטוח הלאומי:
 

 )כולל( וקיבלה גם הטבות שכר  17.8.2021ועד   111.4.202מבוטחת יצאה לחל"ד מתאריך 
 

 תאריך יציאה           סיבה                   תאריך חזרה חודש דיווח            עבור חודש         עיסוק               
 

 17.8.2021ד                        חל"              11.4.2021עובד                                 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              11.4.2021עובד                                  8/2021                         9/21
 

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

 ך יציאה           סיבה                   תאריך חזרה רי חודש דיווח            עבור חודש         עיסוק               תא
 

 17.8.2021חל"ד                                      11.4.2021חל"ת                                 8/2021                    9/2021
 18.11.2021חל"ת                                    18.8.2021                                                                                    

 

 2016ש יולי דחומהחל   לביטוח הלאומי עברומקוון שמ 126 סופט

פס הטו  פת הדיווח.לתקוח פרטני  השני דיוו  בצדעובדים וה  ל על כודשי  חהת הדיווח  א   בצד אחדל  כול  126פס  טו
 . ודשל חבכ ובדל עכ  מידע פרטני על אינו כולל 

הה ב חוק  חי)ת  כליתהכל  ותתייעלמסגרת  לקיק קוני  התיעד  השגתה  נוסף    2015-התשע"ה(,  2016-ו  2015קציב  י 
ביולי  ם עדכון פורסו  2016יוני ש דבחו 1463ם יוזר מעסיקבח ת פורסמו הנחיו  ומי.וח הלאיט חוק הב( ל 1)א355סעיף 
2016 . 

שכר  על ון  שב וח ן די קוון מופן בא  לביטוח הלאומיגיש ת ידמ קמו סיה פנו מי שמשלם ק א( מעסי1()1א )355לפי סעיף  
ק מש בד בח, למעט עוו ום דמי ביטשלייב בתהוא חייב או היה ח  שבעדוילם למי  ששדמת  מוק  נסיהעל פ  ה אועבוד

 לה: עדים אובית, במ

יולי  ב  3  וםצע מי בתה  ראשוןשנה )שידור  תה  יוני של או  דע  ודשים ינוארחבי ה לג  –ה  שנביולי בכל    18עד יום   א()
 . 1  -ופס מספר הט  (.2016

  התבצע   שידור ראשוןשל השנה שקדמה לה )בר  צמואר עד דינדשים  החוגבי  ל  –ה  שנר בכל  נואיב   18יום  ד  ע )ב(
 . 2  -פס ומספר הט .(2017 ינוארש חודב
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ס ת טופ שגה   ילפנ  דרך כללדרשות בת הנך בהתאמוהקיים, ללא צורידע  ע לפי המשלעיל מתבצ  126טופסי    ורדשי
 מס הכנסה. ל 126

שת  יקים ארכה להגהמעס  תנה לכללניאם  אלא    לה,  שקדמהת המס  שנגבי  ל  –שנה    בכל  באפריל  30ום  יעד   ג()
   .3 -פס מספר הטו  .וארבחודש ינר דששו 2מספר   טופסמ  נוישיהיה גם אם לא  היש לשדר טופס ז וח.הד

 ה רשות המסים. בע אורכות שקל אם, בהת1.4.2021  יוםבהחל  2020 עבור שנתבהטופס  שידור        

ד ל הדיווח   הה זבנה  מב  אמור להיות  הטופסומי,  יטוח הלא הב  תרישפי  ר למס  שודמש  126טופס  של    למבנה 
בשנ   נסההכ ה   שלספת  )בתו  הפעם  תיק  הפעילכויינימספר  הלאומי  ם  מבמקו  בביטוח  התיקספם  ס  במ   ר 

 (.  הכנסה

א  ילמו מובגינה,  נסהכמס  שהוא משודר ל  אחרל  ידמ  לאומילביטוח הם  ג  ישודר  מס הכנסהששודר לס  הטופ
 כמקובל. ק, המעסים ולספרי השוטפיחים לדיווהדרושות  אמותיתבצעו כל ההת

ן  ס מקוו ופידווח בט   126  סר טופין באפשרותו לשדאש  קסי מע  -קוון  מ  לא  ופןבא  102  ם טופסיישימעסיקים שמג
 . הלאומי וחיטמוסבר באתר הבש, כפי אינטרנטב

הגיש    אול  לביטוח הלאומיח  ש דושמי שחייב להגי  בעוי קהלאומוח  יט הבוק  לח   357  סעיף   -וח  ד  דרות בהיעביעק
ב לחו   ךתהפו  , הקביעה הקביעה  דועממ  ימים  30ך  ות  שודרי א  ס לפ. אם הטו דוחעדר  יעה בהיביקבל ק  ,עדאותו במו

   .בהחועה ואת  יקבל את הט בידור הטופס מ. שאכיפה ותל שאי להתחיל בפעור הביטוח הלאומיו  חטובדמי בי

 ת השכר ערכ ממ ם" "קובץ זיכויישידור  –ליים  שלי  שכרי שהפרו דובע סיווג דכוןע

בשידור   ין אוטומטבצע באופ ים המתכוי קובץ זי  הלאומיהביטוח    םעוף  בשית   ותחיפ  וכנההת  ובתיירות  השות  שכל
רות  המידע על המשכו  את  יש לשמור  לכן,  . זר(הבקשה להח  ם ושנים מי  7)  ותשנלפי כללי ההתיי  שכרהמערכת  מ
 . תאחרל נת שכר אחתוכ תבין  במעברל כול  ,ניתור אח םשני 7ת פחול

הלאומ למעפמא   יהביטוח  ל שר  ת עסיק  ביטו  יאוםשות  בשידמי  הח  בשיעור  לשנה  זיכויים  "קובץ  דורמופחת   "
בלבדשה כיוו וטפת  מקבל    ן,  החשהעובד  דמאת  לש זר  הביטוח  דרך  ים  ני  התאקודמות  השט  טרנאינר   וחביטל 

 מי.  והלא

 : כרהש ערכתלן במ להורטים ים המפניקו הת לעדכן את   תןילא נ   כי סםורפ  2021אר ינוב סיקיםמעת לבאיגר

 למבוטח.  תשבותו ביטול .1
 . ימעסיק משנכ ית המרב הכנסהה  מעלום תשל  יןבגר חזה .2
 עטים. בחברת מ ליטה ש ם בעבור בעליילי קוני שכר של תי .3

 
 . יםכצירוף מסמב ףסניל יופנהקן שמתוח שה לד קעות בצאמב ם אלה יבוצעווניתיק

ול  מנבדק    סטטוסוי  שינ  עלח  כל דיוו.  יותהספציפבודה  הע ת  ופותקואת    העובדים  פרטי  ל אתמכי ויים  זיכקובץ  
הלאומית  ורכמע הלאומי  .הביטוח  ה  הביטוח  את  אנתומאמת  ולאחר  בימונים,  הנתונים  המת  את  עמד. ודק 

א נמצא לצבה ו ק  בלקווח כמד שמ  דעובק.  בדנוי סטטוס  ינששל  ב  רהחז  לגביושים  שדור  ל עובדכו  יתד יהבדיקה מ
 .הביטוח  מידב העובד חייב אתל קשמתבו  השגיא עתהודמשוב עם ל  מקב עסיק , המטורלפזכאי 

  וקבד ל  דון, מומלץ מאכל  ויים.כבביקורת ני  כוללמדגמית  קים  נבד  חד פעמיים,כלל    דרךרים, שהם בים אחנ יקות
א זי  ורד השי  י נזרים לפ החשה לת הבקהיטב  כי  יו כבקובץ  נכון  א תיקון לה ש  שיתברר  ככלים,   היה   שלאו  א ,  היה 

עסיק  אם המ   גם  וח שקיבל,ט הבימי  את כל דק  עסירה מהמבחז  דרושעלול למי  הלאו  וחהביטכת השכר,  מערדרך  
 ו. ד את חלק עובר העביר לכב

בביטוח    םגף מעסיקילא  ראשמ  תר יש לפנופטו  בילרכב  חיי   ב כימרר  רכיב שכהגדרת  של שינוי  בדרישת החזרים ב
 ההחזרים.שת ריך לדמהלה ר מראש עלישוא ל לקבכדי   לאומיה

. קעסי את חלק המו  העובדת חלק  ל אוכול   ומיאלח ה יטובבהמעסיק  ון  י בחשבזיכונרשם כיים  יכו הזבץ  מקוההחזר  
חהמעסי את  לעובד  מחזיר  במסגרק  המשכ לקו  בחות  ההחזר  ה)מוב  תשבנו חהת ה  דשורת  שמכי  ק סיעמ ה  בלקר 

 . (עובדו ל ותחזיר אלה ייב חק עסין המבד ולכועל ה חלקו ש את כולל גם

 . 02-5386520 קס, פ 02-6463348, 02-6463346ומי: הלא ח יטו מקצועי בב קד תמיכהמו

 . ירותשבית התוכנה או בלשכת הם בר מפורסמימושא האבנועדכונים ה

כדי לקבל   לביטוח הלאומי  תלפנו תבקש  מ  דבעוה  עסיק,רוק של המאו פית רגל  טשיפ  עתאו בטר  סיק נפכאשר מע
 שי.ן איאופב חלקו בהחזרת א
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 סק דיןפ

חברות נאות המושבה בע"מ ונאות השל  את תביעתן  (  70340-05-19)ב"ל  בית הדין האזורי    דחה   15.11.2021ביום  
 מהן דמי ביטוח. ולגבות  רה למעסיקותלקיים חקי לביטוח הלאומיואישר  התיכון בע"מ 

קובצי ה  מיטוח הלאוהבי צי  ביש קגלהן את האפשרות לה, חסם  עסיקותלמ וב  ר דרישות חיצ,  זיכוייםביטל את 
 ימן אותן לחקירות.וז זיכויים

דמי ר על כך שהוא זכאי לפטור מבד הביא את האישוהעועד ש   ,בשנה השוטפתכו  שנוביטוח    דמי  –  בריםורם אית
  ובץהחזר דרך קיש להגיש ל   , פטור(כתב הבלת מק  ם )בחודשרם איבריבמערכת השכר כתו  והוגדר  יאותברביטוח  

בשיז )קונויכויים  סיווג  זיכויי  אוכלוסי   (,1  ד  לשה  .16)עובד(    היקוד  קוחזר  יתבצענים  ידי  דמות  דרך הע  על  ובד 
 .)כמו חייל סדיר( טוחתיאום דמי בי

 חינת ההיבט הביטוחי ב

בק להחהגשת  בד  זרשה  מ יטוח  מי  ההנה  בחי חייבת  כאמור  כאורשכהמ   של  יוחהביט  יבטשל  דבפסמור  ת,  ין  קי 
 בד עוות שהאבגמלה  יע לפג  יפהשקיימת חש  , כיווןלהחזר  הכל בקש  טבהי  רצוי לבחון.  הדולעב  ירצאהין  בבית הד

 . הןל זכאי

 דיעבדב החזר דמי ביטוחש ומרא   חיאום דמי ביטות

דמי  , משלם  ה(ישריל פג   למת לפניהמשו  מוקדמתלרבות מפנסיה  )ותר  ם או י קיי עיסוכנסות משנ מבוטח שיש לו ה
ח ביטוי דמ לום לתש סה המרבית ר מההכנלא יות  הלן, אךרט ל וובאופן המפן  להלהמפורט  בחיול פי סדר הביטוח ע

 רק פעם אחת: פחתמו  יעורלש י וזכא

 .  ק מנכה את דמי הביטוחסיכעובד שכיר המע יו נסות כמה .1

 מו.  ד עציטוח בעב  מידשלם מ ומי, הואח הלאהביטו  ד עצמאי" בחוק"עוב בהגדרתל וא נכלכאשר ה .2

על  טוח  ביי  מדמ   רות)ואינן פטועצמאי    כעובד  ושכיר א  עובדכ נן מעבודה  אית ש: הכנסו"תביו כנסות "פסימה .3
  יטוח בעד עצמו.י בם דמ להתקנות(, הוא משפי על  או  וקהח פי 

 .  וחדמי הביטה את יה מנכמי, משלם הפנסהלאו הביטוחק תה בחודמת כהגדרמהכנסותיו מפנסיה מוק .4

 לא בשיעור המ  י ביטוחי דמת לניכויוחראה
(  )ד342ף  עיס  ים לפישונ   יםיקמעס   אצלכיר שעובד  עובד השת על הלואם מוט במל   חדמי הביטו  וםתשל חריות לאה
ת המעסיק  ת חוב היתר אן בעו בי( לחוק שק)ה342פי הוראות סעיף ל  ת התיאום נקבעוקנו י. תמ חוק הביטוח הלאול

 סף. עסיק נומ צלאובד שע מלא למי עור ה וי בשי לניכ 

לא המר  שיעות הם הפנסיה אנכה משל נית, מממת בו ז מוקד  מקבל פנסיה ם  וג  ד עצמאיבום עכיר שהוא גמעובד ש
דמי  ש ליטהבל  לח 1ב)ה()345ף  סעיפי  וח  הבו(  למעטיטוק  הלאומי,  תיאוםא  ח  נעשה  כיוון  ם  הפנ,  סיה שמשלם 

 . סיק המשניא המעדמת הווקהמ

 ני מעסיק מש קרי וסיק עיעמ
יש  מבל  רכאש כעובעיסוטח  )לוקו  שכיר  צו    ת רבובד  מכ מבוטחים(    וג סיולפי  המה  )לכקורות  פננסה  סיה  רבות 

י המעסיק המשני, מוהמעסיק העיקרי  מי  בוע  קת או יותר, יש לורומק  משנית  דמיה מוקפנס   לוש  ו שי( אמוקדמת
 ח.  הביטו מייכוי ד אם נערך נ ובהת

אם   לא, איעור מלאש בד  מנכה מהעו  ק המשני מעסיה  .מלא  ור יעשחת וופשיעור מ   העובדמנכה ממעסיק העיקרי  ה
 שך.בר בהמסכפי שיואום ינערך ת

העיקריהמע דיאת  נייןלע  סיק  ביטום  הה   וחמי  בטיק  מעסוא  הצהיר  משתכ   011פס  ושעובדו  הוא  ר שאצלו 
   ה.סהכנ מסויים של הניכ  פי לוחשכר העובד על נסה ממס הכ  כהסיק מנ, אותו מע"משכורת חודש". כלומר

עסיק מנכה  פת" )המ רת נוסוכר "משכ משת  אשאצלו הו   110פס  צהיר בטוהדו  מעסיק שעובהוא ה  יהמשנ המעסיק  
יותר משני מעסיקים,   ישיד השומה(. אם  פק  שקבע  או שיעור מס אחרי,  מרבמס הה  ור את שיע ובד  העל  רו ששכמ

   בטופס. על כךיצהיר עסיק העיקרי ווא הממהם ה מייבחר  אזי העובד

ב  620  טופסב מוב הביטוח  אתר  שנמצא  המעסיקכ הר  הלאומי  ההצהר   הג ינ  י  להו  101פס  בטו   הלפי  פנותו  אין 
הלאומי ל קצול  ביטוח  אירך  נ שובלת  על  ככו יר  הע  מעסיק י  חועיקרי.  מ  ייבבד  כל  את  שינוי  עס לעדכן  בכל  יקיו 

 . 101ה בטופס בהצהר
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 מר,ולביטוח. כ תיאום דמי ה  ניין לע  שני"המק  יס"מעה  היאנסיה  הפ,  תמוקדמ  בל גם פנסיהמקשכיר  עובד    שרכא
ם נעשה ואה התי נסהכ במס  ם  גם א ה  סי בפנ  רךעטוח נ יאום דמי הבית  דמת, נסיה מוקת ופ רבד יש משכועור לכאש

 משכורת.  ב

לאכ ההכנסה  עובשר  שכיר  יהנד  ממשלח  היא  הכנוספת  שהיא  או  פסיד  איןביסה  בלערו  ת,  דמי  תיאום  יטוח  ך 
וכה  שכורת נממהמ  ה. אם ההכנסאומיהל  בביטוחים"  ייה מלא שכיר"גב   ך בתחוםערנ  בושהחישן  ות כיו משכורב
ף לא שכירים בסניה מ גביי   מחלקתהתלושים( לאו  )התלוש  ת  א  לשלוח  י ישאז  –משק  ע ב מוצמן השכר המ  60%-מ

 ת. הנוספהכנסה  וח המופחתים בהביט   דמירי את שיעו  , כדי לעדכןהביטוח הלאומי

על  ,101ס  ופ לא ט למ ך  ראין צור  כאש וקבוג מבוטחסיו   רלאומי בדבהח  יטו י צו הב פ   כמו למשל בתשלום  יעת ים 
ו 103בל/  פסטוא  מלד מעובדים, המעבי זהימצ,  עב   הר אם  היחידמקום  ות דמי  נכ שכיר" או שיש לבד  כ"עו  ודתו 

, 103  טופסא  ילמים לא  טחוג מבוו סיולול בצכאשר מבוטח הכסיק,  מע  של  רת המחדלסיק משני. בריביטוח כמע
 המלא.   ח בשיעורי ביטוהעובד דמ ות מכועליו לנ  ,טחמבוני של הש מא שזה מקום עיסוקו היה

מיטב   מיד  אוםתי ל וח  תיאובאחריותוובלבד    בדעובוצע  אין  למעסיקידגמו  טוח למעסיק. בי  דמי  ם.  באיגרת  ם  ש 
לאומי, גם היטוח  הבור מ ישא  אטוח ללבים דמי  מתשלועובד    יק משני לפטורל מעסר עיסוכי חל א   2020מינואר  
 חד.בודה א במקום ע רביתיההכנסה המ  עלה מ ובד עלתעה סת נאם הכ

ה הקכל  דמאותיל  ותשורהוראות  ביטו ם  ד ולח  י  ביטוח  מהחזר  שלאי  מצויות  תיאערך    למבוטח  ת נובתקום, 
 הלן:)ל   1997-נ"זתשים(, הם שונמעבידיטח העובד אצל  ר מבומשכוח  דמי ביט  )תשלום וניכויהביטוח הלאומי  

 התיאום"(.  תקנות "

 רישה( יל פגלמת לפני ומשה הת )פנסימדפנסיה מוק
הוא המעסיק    כירבד שושבו הוא ע  ם העבודהואזי מק ,  מתה מוקד פנסי מ  ותנס הכגם  ר ויש לו  ובד כשכיאדם ע  םא

 . נהופן שו צע באום מבומס הכנסה התיא עבור ם בם אמשני", גהוא "המעסיק הרי ומשלם הפנסיה  יקהע

מ עומ מוקד  הי פנס  מת ולשאם  גם  לגמלאי שהוא  פנסיה מו  ו/אשכיר,    ד בת  גם  נוסף,  מת ממקור מוקד  קבל    ו/או 
למשלם א  אם המבוטח המצילא  ח, אול דמי הביטר המלא שות השיע א  טחמהמבו   מנכהה  סיפנה  שלםעצמאי, מ

   נה.שיעור שו ור על ניכוי בהפנסיה איש 

 סיהשלם הפנמו אצל המעסיק העיקרי    ו הכנסתל  יר ע צהי   ושב   644ל/טופס בנסיה  שלם הפרשאי להגיש למעובד  ה
ההכ זי את  הנין  בתוכסה  השכזאת  ויקבל  נת  תיאר  )מ  לשנהי  מט טואוום  אישור  השנה ילתחזו  מתחיל  ת  ת או 

 העבודה(. 

משלם ודיע להבית חייבת להעקרת  ם.  יאולערוך ת  מי ביטוח, איןופטורה מתשלום ד  טחית שנשואה למבות בלעקר
שמשלם ה כדי  דה כשכיר העבו  תחלתל הד ע מייע  וד ליה להע.  בביטוח הלאומיעמדה  במשחל  י  ונ יל כל שע  הפנסיה
 ת. דמוקסיה הממהפנ חטוי בידמ  ינכההפנסיה 

 ופחת המ עורישראש ב ם דמי ביטוח מויאת
אצל י ש  עובד  או  מעסיקים  מי  ני  )לרבות  פנותר  או  קדמת  מו  סיהשמקבל  אחד  אש  יותר(,ממקור  צל הכנסתו 

 .  וחיט י בדמ  תיאוםל ק, זכאימהשכר הממוצע במש 60%-מ י נמוכה ריקהע  יקהמעס

  ופסבט   הרההצה  נסיה, נוסף עלפלמשלם ה   ישקש להגמתב  ה ינסל הפ מקב י, וש למעסיק המשנ ש להגיובד מתבקהע
 כדלקמן:  יאום דמי ביטוח,לתם אישור ג 101

נסה מחודש  כההת נתוני  אן  מזיי  המשניק  המעס  -  644פס בל/ יק העיקרי בטוהמעס  אצלסה  על ההכנ  הצהרה .1
 .  וכחיתשנה הנהעבודה בחילת ת עדממואו חית,  וכהשנה הנינואר של 

 .  אומיהביטוח הלשל   טרנהאינט אתר תוצע באמ פק שהו אישור .2

  ארדש ינוהמשני, או מחויק  עס אצל המל לעבוד  ש שבו העובד החמבוצע מהחוד  644ס  לפי טופיטוח  ב  ום דמיאית
 .  אינטרנטהמ שורשבאי התקופהי לפ או, יתוכחבשנה הנ

או של   בד של העונסה  הכה  סכוםת  אזינו בתוכנת השכר  נסיה ימשלם הפ  י או נמשהמעסיק ה,  אלהי הצהרות  על פ 
המעקמ אצל  הפנסיה  א  י, העיקר  קי סבל  יתקבל  אוטומטיצל וכך  אישור  דמי    ו  ניכוי  בשעל  הביטוח   פחתמויעור 

 ממוצע במשק(.ה ר השכמן  60%של   וםמסכ ה נמוכרי סיק העיקמעאצל ה )כאשר ההכנסה 

אינוה הח  וליכ  עובד  בשדמי    זרלקבל  הנוביטוח  מנה  הלאומכחית  החזר  האזי  ,  םויאתבוצע  לא    אם.  יהביטוח 
 ך(.  בר בהמשמוס)כ  האבבשנה הייעשה 

  דים ובשל עים  כר שלילי ש  הפרשי  ת. דיווח עלכותרת זוצרת יטיבית, נ ההכנסה רטרואק  המעסיק מזין את  שרכא
 ץ בלבד.   ב קות שידור תבצע באמצעומ
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 ר או אישו  (644)בל/קרי  עיה  ק עסיהמ   הרה על ההכנסה אצלאת ההצמגישים    נםאי  יההפנס   קבלאו מ  אם העובד
באינטרנט, עזא  שהפיקו  הי  הל  אומעסיק  ל ע  משני  הפנסיה  משלם  ביטוחל  דמי  ר כמוסב המלא,  בשיעור    נכות 

 . בדוגמה הבאה

 (:ריקעיהמעסיק הרת קבועה אצל שכומ  עם  םיקי)שני מעס ה דוגמ

 ש"ח  3,000 -רי ק העיק ל המעסיצא ומילאטוח הלביחייב ברוטו רת משכו

  3,000סך  ב  ל המשכורת ד מצהיר עהעוב  -  ח ש"  1,000  -סיק המשני  ל המעוח הלאומי אצלביט  חייבו  וט רכורת במש
 . 644/רי בטופס בלקיל המעסיק העכר אצש"ח שהוא משת

בשיעו  דמי ה  ינכ  שנימעסיק המה של    ד עהמופחת    רביטוח  הממן הש  60%לסכום  ינכה רומכל  ק.ע במשמוצכר   ,
 (. 3.5%) חתפור המו ש"ח את השיע  1,000-מסך ה

 (.12%) יעור המלאש"ח את הש   1,000-הך מס כהעסיק המשני ינור המא התיאום האמלל

 (:סיקים הראשוניםמעה שני ת קבועה אצלעם משכור ק משני שנייס לישי )או מעסיק שהמשך הדוגמה למע

על    644ל/י בספשני טויר בהעובד מצה  -ח  ש"   500  -ישי  לשה   סיק מעהאצל  מי(  הלאוב לביטוח  חיירוטו )בת  משכור
והשש"ח  3,000רי בסך  עיקק הסישלו: האחת אצל המע  משכורותשתי ה  1,000בסך    ישננייה אצל המעסיק המ, 

הכו סך  מצהירעוהל  ש"ח.  בלבטופס   ש"ח  4,000על    בד  ה644/י  השליש.  ) מעסיק  יח שה  המשניי  בשיעור   ייבני( 
 א.  מליעור הקום בשמ בח ש"  500של  ת סךמופח ה

 ן:לקמד כנמסר  644/טופס בל 

 יק הראשי.המעס שכורת אצלהתאם למ , בש"ח 3,000 -שני הראשון( שני )המסיק הלמע .1

)הק  למעסי .2 השני(  המשנשלישי  בהת  4,000  -י  למשכוש"ח,  אאם  המערות  ואשהרסיק  צל  המשנ י  י  המעסיק 
 ח.  ש"  4,000ת  ערכלמ יזין ני(  י השישי )המשנהשלמעסיק ה . ראשוןה

 (. 2021-ו 2020ים  )בשנ 6,331 – 4,000 =2,331מן: וב הוא כדלקישהח

 ינטרנט. התיאום באתר הביטוח הלאומי בא  ם, העובד עושה אתי ר מעסיקיות או  4ר יש כאש

נותן    -  2020בשנת    ווג מבוטחיםסיצו   או  )כמות  שירוכאשר  דר  מרצה  צופ ד שכיר לשב לעובנח   ך(מורה  וג סיו  י 
ניתן  השיעור המופחתנה עוברת את  יים א קמהמעסיד  אח  כלל  צה שלו אוההכנס   ,עסיקיםשני מ ל  צא  וטחיםמב  ,

בוך  לער טופסעתיאום  השנה  644פס  וטו  103  זרת  בתנאי    ,במהלך  בשרק  שק  מעסימדובר  אההכנעיקרי  צלו סה 
טוח י הבידמבד העוב  את כהומז  644 ס טופ  ירותן הש תנומ  לקבמ  המשני המעסיק . ך השנהבמש קבועה ולא משתנה

 אה. בבשנה הטוח בי דמי , ניתן לבקש החזר תיאוםערך א נל שלכ כ .השנהה של אותמינואר  רמו ביתששול

   644מילוי טופס בל/ מועד

מס   ● שנת  כל  באיחוניהרה  ההצ)אם  בתחילת  א  ר,תנת  להצהירפשאזי  ינואמחוד  ר  ה   רש  כפי  נוכחיתבשנה   ,
 ר לעיל( . בוסשה

ת כל  תחיל ב  ןר מכחאיה, ולס נקבלת הפת  תחיללת העבודה או  תחייום  מ  –  דשפנסיה ח  בללמק  חדש אוד  לעוב ●
 שנת מס. 

שקיים   ● אלמי  לתיאוכבר  ביט  םישור  הקרובהדמי  לתקופה  הא  –  וח  של  תוקפו  וישורכשיפוג  כן  מ  לאחר, 
 . מסשנת  לכ  בתחילת

 . ן מהותיפאוה ב נרי משתיקיק הע אצל המעס  וכר שני אם שסיק המאת המע ןב לעדכ מתחייהעובד 

 . 644טופס בל/ ם לפיתיאוע צא לבל  , עדיףעואינו קב ם סיקיהשכר אצל המע בהםים שמקרב

 רביתולה על ההכנסה המ הכנסה שע ביטוח בשל  ם דמייאות
 ם לי קב וח מיט בדמי בהחייבת    המרביתכנסה  מעל ההא  היוללת  כה  ת שהכנסתםדממוק  סיהי פנאו מקבלו/עובדים  

ביט דמ יאום  ת ל  אישור הלאומיפת  השוט  נהלש  וחי  בלטופלפי    בביטוח  ה הבי  רבאת  שנמצא  753/ס  י  ומ לאטוח 
 רנט.באינט

 ת מגוריו.ובי כתל פ טח עהמבובסניף שאליו שייך  גבייה ממעסיקים    לאגףנות  יש לפ  התיאוםשור  אילצורך קבלת  
טופ ש  י  ופסטל בללצרף  וומ  100/ סי  ה  חתומיםדפסים  שקדוהשנ  פתוטהש   שנהשל  ודשים ח   12ות  חלפ )או    מהה 
צ )לנותני ש  של העובדיקרי  הע ק  סיי המער מי הלהצוההכנסה,  ת  קורו, מכל מהבקשה(לחודש    וקדמש לפי  ו  ירות 

ון רסומים לאור תיקאחר הפ. יש לעקוב 2020בשנת  כרשממערכת ה 100טופס  להפיקהיה ם לא ניתן וטחיג מבסיוו 
 (. 2021ק מאפריל החו
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לא   ינש מק היצל המעסביטוח אפטור מתשלום דמי    כי  מפורשב  ים נכתבלמעסיק   הביטוח הלאומים  רסגרת שפבאי
 .בתנאים מסויימים( "ל,מוקדמת מצהפנסיה   –)חריג  הביטוח הלאומימ  שוראיבצע ללא ית

   הביטוח הלאומי יקורתב
המעסיק  ל  תו אצסנכ העל    יהנסהפ   ו מקבל ד א הצהרת העובאת  ת לבדוק  הזכומו את  לעצ שומר    ומיהביטוח הלא

שני  מה  סיק המע  . לכןי הפנסיהמשלמ  והמעסיקים א   על ידי  ח מדווה  126פי טופס  על  ה,  ם הפנסיי או משלהעיקר 
 את   בים לשמורחייהם    אךנסיה,  הפ ל  קבמאו של  עובד  ל הההצהרה ש   דוק אתלב  ביםינם חיי משלם הפנסיה א או  

דה עבוובד על  הצהרת העם על  המעידי  (,103ס  פו ט  )או  101  ופסעם טד  יח  ורי התיאוםאישואמורות  ות הההצהר
 וספת. נ  בודהיחידה או על ע

 פחתיעור המווח בשטהחזר דמי בי
תיאוםרנעלא  אשר  כ ב  ך  ביטוח  השוטש דמי  האו  פת  נה  העיכאשר  שיבמא  מל  שיעור   ניכה  קרימעסיק  ר עו קום 

משנת   ר החללמו ביתשו ש  וחיט הב י  דמ   ר של החז  הביטוח הלאומיע משאי לתבוטח ר, המבוטפתבשנה השו   פחת מו
 ה. המס הבא

ביטלה  בקשה דמי  ב חזר  המופ  הכנסה  לשוח  יח בשיעור  מ  שת  הלאומיהביט להזמין  הבימצעות  בא  וח  טוח  אתר 
ד  ינטרנטבא   ומיהלא בביטוח ים  קיימש  126  סי פע באמצעות טומתבצר  ההחז  . ר(חזה  תבקש  –  ביטוח מי  )תיאום 

   נטרנט.יא באתר הת הוראוחר הב א ש לעקו. יהלאומי

 ביטוח  ים דמותשלמרבית לה דמי ביטוח מעל ההכנסה חזרה
ביהח דמי  מזר  ההכנסהטוח  שלא    ולמששובית  המר  על  תיאום  בשל  מר ביתר  מבנערך  בסוצאש,  ביטוח  הניפי  ע 

 .  םמכל המעסיקי 100 ים טופסי צורפו מאליש 752טופס ב ,יםעסיקממם גבייה בתחו הלאומי

באמצעות  צע  פת מתבטוהש  ה ור השנחזר בעבלא בעבור חלקי שנה. הו  שלמהנה  שור  בע ע רק בבצזר מתההח  לל,ככ
 . הביטוח הלאומיתקבל מבהתאם לאישור שהך ורק א סיקהמע יכויים על ידיובץ זק

)ת"צ  עבוד לאזורי  הדין  ת הבי תו ביעכיר בתיוסף אלבז לה  של   את בקשתו   21.8.2018יום  ( דחה ב 22654-03-16ה 
אי  תייצוגי ה  תובענ כ יתר    מהיזו  שבהה  בגין  תשלומי  התש של  תקרת  שביתמירה  ומים למעל  לטע,  נתו  שולמו 

 . לביטוח הלאומי

סי מבוטחיםצו  שירו   -  ווג  נותן  או  )כמו  ת  כאשר  דמומרצה  לשנח  ך(ררה  צעוב  לפי  שכיר  מבוטחיםסיוו  ובד   ,ג 
השלו  ת  ללהכו סה  ההכנ את  המירביתעוברת  לוה  הכנסה  הצהכנסה  ק  ו פי   כלבמשולמת    ינה א   ו/אובועה  אינה 

פי הצו סיק לאישור המעלפי    בית רקה המירמעל ההכנס  וחזר דמי ביטהח  קבלל  לויכת  שירוותן ה, נחודשי השנה
 זר.לגביה מבוקש ההחבשנה ש  העבודה בפועלי ודשפי חל  חביטוירוט הכנסות ודמי שכולל פ 

 ביטוח  שנות של החזר דמיייתה
יטוח הב  וטפת(. שה  נהשת הלל אים לאחור )לא כושנעד שבע    ןנית ש  לא נעשה מראש  וםיא ח בשל תביטו  ר דמיהחז

  קשרבהים  זרהחב  טיפולן האופ   אתהיתר גם  בין    מפרטה   1461קים  מעסיאת חוזר    9.8.2021  םן ביועדכ   הלאומי
 . יםזר ההח  להתיישנות

 יה מוקדמתל פנסבקמטוח לביחזר דמי ה
ב ובד שבוטח שהוא עמ וגם מקבי   ד או מקום אחכיר   מתקד ה מופנסי וטח שמקבל  במ או  דמת,  מוק  יה ל פנסותר 

מצעות  באר המופחת  טוח בשיעוחזר דמי ביבל הקפונים לטוח מראש,  ידמי בתיאום    צעולא ביש  ,מקומות  מכמה
ה של  רננטאיאתר  הלאומיהביט  עד   .טוח  הוא  שנש  ההחזר  )לא    ם יבע  הלאחור  השוטפת(כולל  לפישנה  חוק   , 

 לי. כלות הההתיישנ

ום  , פונה לתחתמוקדמפנסיה    גם  לו  שיש  ות,סות פסיבי נהכ ו  יש למי ש ו/או  (  צמאיר ועשכי  או עובדמאי )עובד עצ
ממעגביי בסניף  סה  הלאומיהבייקים  לשיהוא    שאליו  טוח  כת יך  ב לקכדי  המגורים,    ובתפי  דמי  החזר  וח יטבל 
ביתר מהפנסיה  מלושש המחלקבבונו  מוקדמת, לחשהו  על    שתיערךלאחר  ,  בביטוח הלאומי  הגביי ת  כל  התאמה 
 ו. ית נסוהכ

 צה"ל התשלומים של  ורדמ
מעלתי אחד  2021נת  לשקרה  תה  אום  עבודה  במקום  שעובד  מ   למי  פנסיה  בטופס   ,מופ"תבנעשה    צה"לומקבל 

  ה ל הקצבנוסף ע  יותר, ני מקומות עבודה ו ה ממופ"ת שעובד בשקבל פנסי מ  .2020לשנת    100פס  וף טובציר  , וןמקו
או   ממקורומקבל  מצה"ל  שהוא    ,נוספים  תקצבה  התיאוםמאיצעבד  עו  גםאו  את  עורך  יש   אומי.לה  בביטוח  , 

 .להתעדכן באתר האינטרנט של מופ"ת
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 איברים תורם

 בשנים בל החזר  מקבד  . העוה השוטפתאומי רק בשנ אישור מהביטוח הלפי  המעסיק נותן את הפטור ל  2021משנת  
 ח. תיאום דמי ביטוך רדקודמות 

 יה( ת בנידו)בעבושנה מה-בלןעובדי ק  ם שלכמעסיק -לן קבה

-שי"ח ת(, הל קבלניםות שחשבונו  ניםדי )הלאומי    הביטוחות  ותקנו תקנ ה ומי  א חוק הביטוח הלל  355עיף  על פי ס
קבלן קובעות  ש  1957 בני   כי  עבודות  באמצעו המבצע  יומש-קבלן ת  יה  הל   דיע נה,  מיום    תוך ,  אומילביטוח  שבוע 

 העסקה.  על ה י המוקדם,שנה, לפן המבל ל קעסקתו שן לה ו הראש יוםאו מהנה, המש -עם קבלן ה  החוז עריכת

עעותו כאילו הוא המ א  ראו , ימשנהה-לןת קבלן על העסקדיע הקבהו  ם לאא מספר    המשנה.י קבלן  ובדסיק של 
 . 648הטופס הוא  

ת מסגר בדות שבוכל הע  , הן " לעניין זהיה"בני   עבודות(,  648פס  ועל גבי ט   ופיעמ )ש  הלאומיהביטוח  ם של  סולפי פר
 ומה. ת צנרת וכד ור, הנחישג לה, י סל דות חפירה,עבו ניית מבנים,ב ית:אזרח הנדסה

א  שהו  הביטוח הלאומימ  אישורל  , יכול לקבובד אחדת על עוווח לפחהמד  , ניכויים פעיל  תיק על  ב  המשנה -ןקבל
 . 648 סטופ  םייה במקוהבנ  תו לקבלןאו  ורוימס י החוק והתקנות,פיטוח על בדמי  משלםווח ודמ

  בעונק  (, וטרםקהחו  שמאפשר  רים )כפיבענפים אח  לני משנהבקגם ל  נוהל זההרחיב  לא    יומהביטוח הלאזה  בשלב  
 נוהל. בת ההרח  את ות המאפשרות נתק

 סיק ידי המע  עלה עבודה ב עדמי פגישלום ת

 עה.  התבי ופסבטם בחלקו פרטית המשלים א יקוהמעסה בעבודה י פגיעמלד תביעה מגיש העובדכלל  דרךב

והטוח  הביק  חו מתק הלאומי  מסוי יאנבת  ,מעסיקל  רים פשאנות  ובאישורמים  של  מרא  ם  הלאו ש  , מי הביטוח 
 הלן: ל טר ה, כמפוע דמי פגי, או לשלם תמורת בדעום התביעה במקוה ת אש גילה

ק  ימעסל   מאפשרתה  קנהת  –  1954-י"דתש(, ההיעה בעבודני פגפמ ביטוח  )  יהלאומיטוח  הבת  ותקנ  22ה  תקנ .1
ת  א  הביטוח הלאומים  לם בשלשו   מילביטוח הלאו   העבי תש את הגילה(  הביטוח הלאומיעם  כם  הסחתם על  )ש
לעובפג הי  דמ אותו  ע  פג נש  ד יעה  אצל  ת  המעסיק,בעבודה  אפהמשכורת  וםשל במועד  לש.  סוחור  בר  גי  את 
 . כםה על ההסחתימאותם בעת ה יןלצי  שוי 22קנה לים בתוובדים שכלהע

   .שונים(אם הרימיה  12לל את  כו )לא  ה עיג הפ ימדמ 2.5%ר עויעמלה בש ם למעסיקמשל הביטוח הלאומי

וחבו  חלק   ד ממלא אתבהעו בטויק משלים את חמעס ה  .ועליותם  טופס  ומגישפלקו  לביטוח  הטופס  ת  א  ס 
 (.עובדה גורימוב למקום יף שקרנההסדר )לס ל פי  ע מיהלאו

עד    ימאו ח הלהביטומלעובד  גיע  שמ  בסכום דמי הפגיעהחות  לפ  להדמי מח/רגיל  שכרד  שלם לעוביק מהמעס
בתביעהטיפו ום  יס הלאומיה  ל  תא   .בביטוח  בחזסיק  מעה  ושרכשהתביעה  הפגידסכום  ת  ארה  יקבל    עה מי 
 לה. מפת העבתוס (13-הום י ל מהשילם )החש

פ של  הפרסו  יעל  הלאומים  ליכ,  הביטוח  לההצטרול  לסדף  תקפר  או   100יק  שמעסיק  עס מ  22נה  י    עובדים 
לביטוח  המעסיק    יןטי במשפ חוזה ה השהוא  ייבות )ב התחתוכ  ת להצטרפו  טופס בקשה  אממל  המעסיקתר.  יו

המעסהלאומי ביטוח  ושבנרת  איג  םג מקבל    יק (.  שועב  ינפגעא  הכולל  דה  דגשיםבין  טופס    מילויב  יתר 
 יעה. התב

  ימדמ   ת)שלא יפח  גיעהפת דמי הפ בד בתקולעו  ילרג  כרשלם שיק מסהמע  2008  מארס   ודשל ממשכורת ח הח
דמנכמ  עה(,הפגי  ודמאל  ביטוח  יה  ביטומי  ממי  בריאות  העובשלוא  וח  של  בדמי שלומ  ד,כרו  חלקו  את    ם 
כלה  )חלק  ומיא לה  וחטהבי על  הבירהשכ  מעסיק(  דמי  ה.  ודמטוח  וכים  מנאינם  ת  הבריאו  ביטוח   ילאומי 

 .  עסיקלמ יר מחז  הלאומי הביטוחה שע פגימדמי ה

 

ני  ש   יםכאשר מתמלא  –  יומ הלאוח  יט הבלחוק    433-ו   95פים  סעי   –תים  חמופ  חודמי ביטויעה  תמורת דמי פג .2
 כדלקמן:  לאומיהביטוח ה  םער ירשאי להסד יק סעהמ  מי,לאוהח  טולחוק הבי 343בסעיף  יםרט מפותנאים ה

ה(  יע ורת דמי פגעה )תמ הפגיי  מ מדא תפחת  של  ,ההפגיע דמי  ופת  ן תקלה בזמ ת רגיור ם משכלם לעובדימשהוא  
הנוה   כךלרה  ובתמו מקבל  בתשלוםא  שה  לענף  ומילאח  ביטו  דמי  חה  בעבודה  בעבוופגיעה  משלם  כל א  ר 

 . ובדיםהע

 . הביטוח הלאומימתשלום   קבלאינו מה ו יעהכרה בפג  ךצורלבעבודה ה גיעהפמי לד  עהיבהתת ד מגיש אבהעו
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 הם:  התנאים

 . דיםובע  500 תפחול עסיק מהמעסיק   -

חמה - הסכם  חותוקף  מייב  עסיק  עבו  וא  צי וקיבק,  לשלם  חוזה  של דה,  בעדעובדים  שבעדו  זמן  ה  כר 
 יעה. ג פה ו קטן מדמינאי  כרכל השדה וסך ה בעבופגיע י משתלמים דמ

 
 בעבודה היעפגי מד

 
ל  י עצו ה, כפיד עבוב  גיעהפוד בשל הלעב  כושרובד את  איפגע ש ת לנ ומית המשולמילה  היא גמדה  בופגיעה בע  ידמ

ר זעה חלקיים למי שחפגי   ימלקבל ד ניתן    ה.דק בכל עבווד ולא עס ב לעל  ג מסוה אינו  שב  נסה לתקופהסד ההכ פה
 .יפן חלק וד באולעב

 
כדי לסייע   .הכדי ועקב העבוד   ךכי חלה תווכיח  דה למי שמועב תאונת  כ  ה ונור הקחלת  יר במכ מ  הביטוח הלאומי
עובד  ביעה  ות בתל במהירלטפ  לביטוח הלאומי המעסיק אמור למסור    ,רונהלפגיעה בעבודה בשל מחלת הקושל 

קה עסיק על הדבעבודה או למלא שאלון למום הגבוהה להדבקה במק  ום סבירותקיהמעיד על    לושור שאי  ובדלע
 (. 257ל/)בנה בקורו

 
  סיק ידי המע  על  מתמשול  ,הבידוד  ימיבנו עובד  ואי  חלת הקורונהלה במלא חש  ,דוד של עובדשל ימי בידרות בהיע

 . לאומיה ביטוח ה מקוונת ליע בת ותבאמצע  ,ינההמד  בהשתתפות
 

ת  קופופא  תן רשנבעבודה  ע  פג י כושר לנ על סמך תעודות א ם  יו  91על    עלה ת  לתקופה שלא  םמיה משולע יפגה  ימד
דע על ימי המי.  ומי אינו בודק אם המעסיק שילם לעובד דמי מחלה בזמן אי כושר העבודה)הביטוח הלא  יםחול

 כדמי תאונה ולא כדמי פגיעה בעבודה(.   נבחנתלמקרה שהתביעה לביטוח הלאומי המחלה דרוש 
 

 . י המעסיקל ידם עגיעה משולהפ  םיור שכ
 ם.היומיים הראשוני ורבבעי פגיעה ם דמי למו משלא  –ם ימי 12-חותה משר פאי הכוקופת כאשר ת

    
מקוהע א בד  ה בל  דמי  כל  מת  מקב  הלאומי  הביטוחפגיעה  דר   מדיל  והמעסיק  להחרבעון  את  ישה  הימים    12זיר 

ה  האל  הימים  ות אתרשאי לנכיק אינו  המעסח.  דמי ביטו  והי   גיעה, כאילוי פנפגע לדמהכאי  ז  ם שבעדםנישוהרא
 לעובד.  יששה מחלימי הת ירבמצ  ובד אוהע  של תוממשכור

  בניכוי   מי הפגיעה ת ד א  ומקבל בחזרהעה  הפגי  ימ דל  כ  תא   לם לעובד , מש22קנה  פי תיעה ל גמי פשלם דמעסיק המ
 אשונים. ימים ר 12

בנקלגמלה    סיבסה להכנה בע  ברבע  סותתאם  לפנהש  הנפגע  שקדם  עדגיה  מ  עה  הקבולסכום  בחורבי  )שכר ע   ק 
ה לפי  החישוב נעש י(.  רבהמ  םלסכו עד  ,  שקדם לפגיעהבעון  בר  איעצמעובד  ל  ש   הכנסה  אוו/עה  פגיל  עון שקדם ברב
 כאמור.  י" נתשכר ה"רבע שע המממוצ 75% לש סיבס

 
ח לאומי  טומי ביהכנסה, ד  מס  םיפגיעה מנוכ ה  ידמליום. מ  ש"ח  1,114.38  םה  2020/1בשנת    רבייםעה מדמי פגי

 י(. מהלאויטוח דמי הב חה בתשלוםהנ  שייתות לצמ 100%ר  ושיעקצבה במקבל עבודה ה  לנכהת ) בריאווח י ביטודמ
 

ב שו חינגנוני  ט לעיל זכאי למכמפוררבע השנה ו בכרנאמנה את ש  שקףינו מא  המל גהם ו סיס לתשלשחישוב הב ע נפג
 .  תווקון המע י לת יםמיוחד 

 
 ם הם: ליו  הדמי פגיע

 x 5%7 ( 1)נתי  ש ר רבעשכ
90 

 
 בי.  רם המלסכו  שקדם לפגיעה, עד וןערבמאי בעצ דעוב  של כנסהה וא/ו עה  י שקדם לפגעון שכר ברב (1)
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 ים ובדלע עסיקמהן רגמאש  עבעת אירועה בעבודה פגי

יף הסע   מו.טעמ  בידו אומע  אצלועובד  הל  שו  ב עבודת עקו  שת תוך כדי עבודתומתרחונה הה, היא תאבודע  תאונת
 ש. ונופ פורטי סע רויא  , לרבותלעבודהנלווית  לות יסגרת פעבמ תאונות המתרחשות ל גם עלהוח

 
מ  שראכ גיבושיאים  לעובד ארגן  מעסיק  השתלמות,רוע  ב ונ ו  יל אפ ו  א ספורט,    ,  מוכל  חו"פש  סיק  למער  שאינו 

לך אירוע ונה במהגע בתאשנפובד  שען  (, ייתכ וער האילהלן:  )ג  ו ז  פות בניתת השמס ואפילו אירוע ברכי  ה לצוכהוצא
 .  ח הלאומיבביטוה  דבועב ה כנפגעי להכר היה זכאה( י נן: התאו להל הנופש ) 

 
לעבודה   נלווית  פעילות  בזמן  בפגיעה  הכרה  כי  להדגיש  בעבודה  כ  -חשוב  ולעובד,   -פגיעה  חשובה מאד למעסיק 

 באותה הפעילות. ככל שיש חובה כזאת , תה הפעילותאו עד דים ב טבה לעובנה קשורה לחובת המעסיק לזקוף ה ואי
 

פ  בי ולכ ה  יעל  הת  הארצי,  י דת  הכרהן  תירבא   הודעבביעה  פג ב  לצורך  במ  תיאונוע  נלרת  סגשנגרם  ווית פעילות 
 ם מצטברים:נאיי ת ימו שניתקשי צריך )האירוע( דה לעבו

 
שיש   .1 שהמאיהשל    קיומוב יק  למעס העניין  החשיבות  מייחערוע,  וורלאי  ס סיק  שלתרוע  חיי  ל  ירועאה  מתו 

במפעלהעב הלאומי .  ודה  המעעמ   את  ן וחב  הביטוח  בייורבות  ון  מימ ב  , ירועלא   ת יוחרבא  ,האירוע  זום סיק 
 . ר(כ)להלן: האירוע המו ומהוכד  וען האיררגו אב ע,האירו 

 
הקנבחי .2 הזיקה,שרת  או  הפעילו  ,  נפג מהלכבשת  שבין  לבין הא   העובד  עה  רי בתאונה,  על  הרוע,    תעילויופ קע 

  , תיו משפחתאבידואלית,  ית, אינדיתצקבות  יוהלה ליכוילות  פע ה  .רמוכה  האירוע  גרתבמס  םדיו לעובהוצעש
 . המוכר רועיות של האי ית הפעילונכומתטגראלי  אינלק ח  איה  עוד לכ

 
אם   הרתהגם  אךמת שון  אנאי  פ והע   קיים,  מן  ובד  תו"וע  הכללרש  לעכשה  או  נית  ניצמו",  א   קתכאשר  ו  הקשר, 

מע  היהבה  ש  ות הפעיל  בין  ה,ק הזיקה  תנו לבה  תעב   ורבהעובד  התאונה  הפגיעהרכוהמ  ועירא ין  מוכר  ,    ת אינה 
 . הדבועב  כתאונה

 
היב לעבוהארין  ד ת  דחה  121-09-18ב"ל  ע )  דה צי  ערע  2019באפריל    29ביום  (  שואת  מרעי  ל  רו  ביקש  שאברהם 

 ה. עבודבה כפגיע ו"ל,בח משרדי שנופ נים במהלךו כדי טיול טרקטור לו תוך אירעהעה שבפגילהכיר 
 

מעסיק  הי  כ  יתלוונ  לותיעפ  ל ש  ש לקיומהראשון הנדרד בתנאי העמ  וטחב שהמולק  אין חע שקב  יצ רהא  בית הדין
 םהיו   סדר   רביתף תכנן את מא קבע מראש, ושנ נים  זמ לוח ה  ך לויות העובדים במהלמלא את פעימן באופן  מל  חרב

 אונה כי כל ת  עהמשמ  איןת לעבודה,  וינלו  תלוו כפעיכול  ופשינת הנחב כי    בית הדין  קבע   עם זאת  בדים.של העו
 .בודהב כתאונת עחשיהלכו ת במ רעהישא

 
לתשלום דמי   ח'ורי  ( את תביעתו של בשארה58295-02-20יבל בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל  ק  28.2.2021ום  בי

  נופש שארגן המעסיק. פגיעה, בפגיעה שאירעה במהלך
המסיבה מהווה פגיעה לך  ווים פעילות נלווית לעבודה, והפגיעה במהמהש והמסיבה  נופבע כי הקת הדין הארצי  בי

   בעבודה.
 

 ד ולעוב למעסיק איםילומ תגמולי ב תוגיוס

ברשומות  2011במרץ    2יום  ב הלאו  127מספר  ן  תיקו  פורסם  הביטוח  המחימ לחוק  המיב  י  בפעאת    ולות עסיק 
 קמן: כדל

   
  ףיסוהו לואים  א שירת במיאילול  משלם לו  היהש  כרש ובד את הע ם לישלק  יסעמואים ה מילת בירובחודש הש .1

לפ הפ  לרבות)  ודעבל האמוכר  שה.  גיל(הר  שכרהעל    הסינ קדות  התגמול  חשבון  על  קדמה  למ  שבנח  רהרגיל 
   מגיע לעובד.ה

 . הביטוח הלאומיבע את התגמול מתמעסיק יה .2
ליע  המעסיק .3 התע ביר  יתרת  את  הכ ל  מולגובד  הקיב   שבו  שהחוד  תורכמשבמאוחר  ל  את  מהבי גתל  וח  טמול 

ין  ל( ובלעי 2עיף )ס י יטוח הלאומהבל מ שקיב מול גהת  ההפרש שבין את   ד בועל ר יעבי  סיקר, המעאומי. כלומהל
 ויימות:מסות עיל( במגבל ל  1עיף מילואים )בס שירת ב בוובד בחודש שששילם לע  תשלוםה
 

 ול. התגמ  תיתרב  חישושבון בחב א יובאלכר זה ש יאז שירות,ך הלמה ד בבם העובד עא.   א       
גם א  היה  דבוהע ש  םכוס  כל  ב.            קום ותו מבא  םהתקפיודה  מי העבהסכל התאם  )בתו  עבודדר מעם נמקבל 

 .(י חגוימ נוחה, ימי מההברא  דמי בונוס, למשל ו )כמ התגמול וב יתרת ישבחשבון בח  (, לא יובאעבודה
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באתר   16.11.2020י מילואים שפורסם ביום  ולתגמ  תשלום  ושאעסיק בנ גרת למא באיתן לקרו פים ניהסברים נוס

 טוח הלאומי. הבי

 

 בועף השר ימי סווב מול המילואים עת תגגדלה

התגתשלו הם  מאוגמול  עד  רצוףות  שיר   רובעב  2008וסט  חל  שאי,  ימים  6  של  מסרית  או  ות  ר השיימי  פר  של 
 הוא:  7  לולות שי כפ ם בניכו פיהרצו

 (. יומי חצית ירו)לא כולל ש  40%פת מול בתוס תגהם למשו  יםצופרות ר ישמי י חמישהגין עד ב -
 ם אחד. ת יומול בתוספגתלם הימים: משוה  ישככל שהיו בחישוב ש -

 

 בדתחשבנות בין המעסיק לעוה

 :6.10.2019יום ה בל בקתשה הביטוח הלאומיל ית ש משפטהחלקה  ת המ להלן הבהרה מא

הביטוח ל  ש  ידודובר לדמשמועל כן    לורת התגמ יתאת  ב  לחש ד  רשת כיצומפוראה  ן האי י  ומ הלאוח  יט חוק הבב"
לים ה )חוקי המגן( הח בוד ן היתר, בדיני העבי   ,בר תלוידהד ו ק לעובסיין המע ביחסים שבד(  ס)להלן: המו  הלאומי

יח העבודה  סעל  הסכו)לרב י  קיב מת  מנח ם(,  שיייאו  ייםצוים  הוא  המע  האין  אחשל   צדכי  קיםסי את  יתרב  ת  ת 
 . תגמולה

ום  צריכה להל י,  שהשכר החוד  את  יש לחלקבהם    יםמהי  רפמס  טה בדברהחלשה  כךכם למת לבתשונסב    ת,זא  עם
ת  ולשיר   ד העוביצא    למשל   אם  –  לומר כ  ;ירות המילואיםן ש מנוכה מהעובד בגי ם היספר היממ   דברחלטה בהה את  

ריא מילו עבושבועשל    ףיצם  לפהימ ווי  ש  את  חשבל   הנוהג  הד, במקום  ה ש-יט שישמע)ל  22-בלוקה  ח י  ים  רי  בת( 
 (.  7א בלבד )ול מיםי 5ק לנכות  עסיא על המ, יהוני פעל   ,דשישכר החוב הישובחש

ה לעבוד   הדין  יתי בבטרור משפביל  בדעוה   יה להיות עילה שלעשו מעסיק בעניין זה  ל השהחלטה    לכם,  כל מקומ
  ."(אינו צד לו מוסד שה רור)כשב

 
עובד הוא  ל תגמול  תשלום ה האכיפה של    על ף האחראי  הגו.  ין שכר עבודהלעובד כד מגיע  לואים שגמול המידין ת 
 . ברתייםד העבודה והשירותים החכלכלה במשראגף ה

 

 ורונההקבמשבר  בחל"תשל עובד  יםמילוא ולילתגמ יעהתב

ש בחל"ת  מ החל   ימיב  ואיםילבמ  ם משרתישכירים  לתג "ת  אישית  תביעה  מילומולגישים  ואיי  את    יםלמקב ם 
הלאומ מ   ישירותל  התגמו התי.  הביטוח  מסכ מוגסכום  יפחת  לא  דל  מגיעי  הטלהאב  מי ום  לשהיו  רת משם 
   ים.במילואהיה   לאוילאאים במילו

שירישכ בם  לעבוד  " חלהיו  וחזרו  כמקבלים    –ת  כשכר    ללבדרך  מהמעסיק,  התגמול    יפחת   שלא,  העבודאת 
ההמזערי  מהתגמול את  ותובעים  הגמללמש ,  ל ת  דמה  מה ג  )אם  ה האבטל  יפי  המזערי(תגבוה  יעה  בתב   –  מול 

 .ן מלאות באופ יזכו צות כדי למ יומאתר הביטוח הלאבם סומיפר חר ה יש לעקוב א ת.שייא

פ חש  ואיר  לשכת ל  נתה בון  משרתי המיל  לתגמוהבסיס  ת  הגדיל אלביטוח הלאומי בבקשה  רים שכים הלואישל 
חה וו רוהבודה  הע  לה גם בוועדתע  הנושא  ו.נפגע  איםילומולי ה תגמכן גם  ול  פגעה בשל משבר הקורונההכנסתם נ ש

   של הכנסת.

 

 רונה( קובמשבר ה  לל)כו יתם במשק ביבד י עויקסמע

ם מיד ע   מלאים של העובד.הפרטים  ה  ם ע  שק ביתמווח על העסקת עובד  לד   בהוח  מיח הלאו ביטו הוראת  ה   ל פיע
 וח.  דמי הביט  לם אתח ולשודוהיה לניתן ישי ם כדאיהמל   יםטלבקש מן העובדים את הפר  ישהעסקה חילת הת

ח טו הבי  דמי  תא  שבחיש ל  ת.ו זה  תדר תעוספמ  קוםבמ  פר הדרכוןאת מסם  ורשולץ  חו  בושתעובד    עלם  ווח גלד  יש
 וץ.ב חהמתאים בעד עובד תוש עוריבש

 אישור   אללזר    בדק עויסלהע  אסור לפי החוק הבית )  אותו משקעבוד בלה  דה תקפ ובד יש אשרת עבולוודא שלע  יש
 .(בביטוח הלאומי ות אולבטח ב חייאמור ק עובד כישמעס  אך מי ה,עבוד
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שמ  לזכור  דמש  שאינוק  עסייש  לשרדלהיעלול  בד  עו  בעבורח  ביטו  מילם  אלש  בצירוף  ם  דמי הביטוח  הצמדה ת 
להולעתיסות,  וקנ להיתבע  אף  גמם  הלאומיש  להחזיר  לעובד  הביטוח  וישלם  הביטוח ק  לחו  369סעיף  )  שילם 

גמ  העובד  . כאשר(יהלאומ  אל תובע  ייה,  עוד עובהל  בש  לה  יזכא יה  ה   לאתכן ששר    וללע  בית,  בד במשק ה שהוא 
 עובד.ל הין עכדם לא דיווח ין אכד  ה שלאלמ ל גקבלעובד ל יע ישס  יד כמחשלהי   קסיעהמ

מ   כאשר ניקיון  בבעובד  בורטי  פ  יתועסק  העבהתגמול  בעד  ידי  על  משולם  הביודה   לחברה ישירות  י  הפרטת  על 
דם הא  נתמבחי  ום חובהולא חלה ש  ,יקס מעה/ה ברחהעל  לה  ח   וחהביט   ם דמיתשלו  חובת  –ד  ת העובששלחה א

נשה  בפגי  רההוב)  י הביטוחדמ  וםל שר לתקשי בהטפרה עוע  ציגי הלשכותשל  ונ"ד  ם  זקן  וח ציגי תחום הביטדני 
 (. 10.1.2018 ביום

מוגדר  במשק    עובד הלאומיבית  שוטפדבעבו  ועסקשמ  כמי  בביטוח  ורגות  במסות  בילות  ה יגרת  של תו   פרטי 
באק  סיעמה בבנייק ני  תדובועו  משותףיון  נכל ן  מיג   םלי.  במבו לדי ב  ל ובטיפם  סקיוע ש  ם  ים קשישב  גרים,ים, 
 .ל המעסיקשידו ח שלקו או מבודות לצורך עסשעוסקים בעמי  ללים כ לא נודיים.  יע בסו

נמדוב שבטבען  בעבודות  ע לשחוצות  ר  תפ  התקינ  אחזקה  למירה  משועל  הקוד  הבית    וא /ו  העסק()ולא    פרטיק 
ל,  טיפו, רנותחצו  קיוןינ ודות כמו: עב , יתהב ל משק הובני  ו תיני בלב  וטי ו/א ית הפרוע לבעל הבי וס  ,תףשומן היני הב

ית  רטחברה פ  שנשלח על ידיסיעודי  טפל  מ  ,חברה  םטעלח מנשמר שלא  שו  , נהג פרטי,ותתי שמרטפ ירוהשגחה וש
על מירה  צת הורים בשובק  יידל  עפת  שות ה מהעסקו  חברהידי ה  ו עלנקבעלשעות ש  ברמעטופל  מהידי  סק על  עומו
 . יהלאומהביטוח   ם באתרפורטיבודה מעה  תנאי. םידיל

גננים ו  ית סדנאותית והנחי טפר ראה  הוהבית:    בודות במשקכלולים בין הע  ינםשאר נקבעו בהוראות מי  יתה  בין
 . ננותבג יסוקם שעיקר ע 

 

 הורונלחל"ת במשבר הקשהוצא  תשק ביעובד מ

ביעובד במשק  שים  בפסק הודתם  עבות  הקורונהשה  משבר  חל ,  ל  להיות לייכו  ,ת"כולל  לדמי  ם  אבטלה,    זכאים 
 זכאות הרגילים. ה איכל תנלכפוף 

 דה.עבועייה מן בסיבת הפסקת העבודה: השון ולצייומק 1500ה בטופס  עה לדמי אבטלקש להגיש תבימתבהעובד 

לתמצובד  עה לצי 1514ופס  בט   םיהמעסיק  מכלור  אישיעה  ב רף  יש  הבסיין  .  אחרת  והעב קת  פס בת  סיבה   –דה: 
 נה. ורו ה היא עקב משבר הקעבוד ה  קתשהפס ןהמציי  מעסיקל כמחתום כתב מף לצר וא  ,נהרו והקמשבר 

 

 ת דתדון במוסיועובדי ניק

לים לוכ   לא היו  ה(העסק  כל תנאיביות )ם וכנס יסגדמ  ,סתתי כנ בן ואחזקת עמותות, לרבות  וניקי   גם  2019נת  שעד  
   .תהבישק  ן עבודות מבי

קיון במוסדות דת ני ת  עבודו  לכן(,גם קודם    רים חריגים)במק  1.1.2020ם  והחל מי   נקבע כי  2019מבר  בנו  ודשבח
רווחים,  מפ  שאינם במכלניקים  עבודוסגלות  לעניי בק  במש   תרת  הלאומיהדיווח    ןית  שני  עד  ה  עסקה)  לביטוח 

 .  (ודש אחדח דים בבעו

עובד  לביטוח הלאומיחייבים לדווח    ,יםווחר   בתנימ ת  ם פעילות עסקיימקיימר  אשוסדות דת  מ ל כיקיון כהנ  על 
 קובל. כמ ,126וטופס  102 בטופס ותיל, לרב כיר רג עובד ש

ת רגבמס  ים האלהובדהע על  דווח  לעובדים באותו החודש, יש    ת עד שנידה  מוסדבמועסקים  ש  ככלר,  וזעל פי הח
משקעבודו החל    ת  במקרי  ,1.1.2020  וםמיבית  ח אך  ה הם  ריגים  גםנ"כביטוח    יאשר  ומילאביטוח  תקופות  ל  ל 

 קודמות. 
 

 הביטוח הלאומיית, על פי שק בובד במח לעטב מבוחששעל פיהם נ צטבריםהמות רונקהע

 דו.  שלח יסקו או מעצורך  ינה לא  בודהעוה (ריםו, או קבוצת הד בית)או ועטי ראדם פא יק הוסהמע .1
 . במקומו אחר בד עו  םקימעסי היוי אזעובד ת הא קיםעסימ יו ה  אלוואיל   חיונית,נחוצה ו  ודההעב .2
 ר.כלא שלו  ד בהתנדבות אבעו  ואינ  ( והואילא סמ כר ריאלי )ולששולם  מהבית   קשבמלעובד  .3
 ברים. או בין ח משפחהבני ה ן ת בייטבעדית דודה במסגרת עזרה האת העב צע ב ינו מא  הבית  קהעובד במש .4
עובד  ות בין  חובת וויוכז  הסדרת י ל וזח   ת קשרסגרמבדה  עבו  שכרכ  תכ רומוע  דת בכסףוצעת נמדשמב העבודה   .5

 . וק סילמע
 ועים. קב ה עבוד  מית עבודה או יושע תמסגרקבוע בו סדירנעשה באופן   ההעבודעיקר  .6
 ישי.א את העבודה באופן  ב לבצעחוימ הבית ק  ד במשבהעו .7
 ודה.העב בביצוע  ובדיםמעסיק ע ות אינ ק הבימשבד בוהע .8
 .  עבודהג ה וס ס לביח  בירסו יל ה ריאף העבודהיק .9
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 בדהעו יתעבודה בב

ל מנה א  שהו  ירוסב   של העובד  יתובעת בה מתבצד והעב  מעסיק. לעתיםהאצל    עבודה  ע צבובד שכיר מך כלל עבדר
 . (9.5.2012ם , מיו41382-08-11"ל  )ב הביטוח הלאומיק דין פרפרה נגד נה בפסנית  ה לכךגמדו .יאעסק עצמ

  מאיחשב עציי  עבודה, הואמבצע ה  של  יתובב  תצעבודה מתבער הש, כאוח הלאומיהביט  םשפרס  ההוראותעל פי  
 א עובד שכיר. לו
 

 י במשק  וניספנ טוחבירחבה לצו ה

ל ביטוח ע  ובתם חעליהלה  ח  א לים שעובד   חל עליהם, לרבות  צודים שהעובבעו הנקיוני  סביטוח הפנל  בההרחהו  בצ
ההפקדה עליהם.  חל  בה  הרחה   וו ולכן צאל  םעל עובדיים  נ מת ני ק בשמ  יעובד   בדרך כללכלשהו.  ם  הסכ  או  חוק  פי

 .  ומילביטוח הלא ום נוסף על התשל י היאונפנסיוח טלבי
 
 

 בית בתחום הסיעודשק  במזר  עובדין וח בגלפטור מדיו זכאיתה שיוסיכלהאו

 תנאים ה  את  רטותפמהות  אאת ההורמי  ח הלאוטוהבים  , פרס 2013ר  ודש דצמבמח  ,1453מספר  ם  ימעסיק זר  חוב
, זרה  דהעובלאומי בעד    ביטוח לום דמי  ומתש  חור מדיוו פט  עובד זרעסיקים  ד שמיעוס  תללי גמ במקו  שבהם קיבל

 ם. יממסויים א תנ או מילאם 

ה  הי   עובד, ותו ה ת שכר לאשלמשמ  כוח אדם ת  ר רך חבד  ר ז  עובד   עסיקהסיעודי שפל  טו, מ2014  וארדש ינ החל בחו
אים: התנבין  )ר  עובד הזלם למש  פל וט ר שהמכהשת  על השלמאומי  ח לוטבי   דמי  םולמתש  מים מסויים  בתנאר  טופ

ל  לה עו עואינשלום  העובד, הת  ת לפקודאה  המחבו  ד אהעוב  וןשבחית לבהעברה בנקאנעשה  ובד הזר  ום לעלהתש
 . (יעודיופל סלאותו מטית  ק בסקה במשהע ם תיק קייו  ש"ח לחודש 3,000של סך 

ה  24.4.2018ם  ביו חלאומה  חיטובפרסם  מזוי  את  שמר  (1454/ חביטו  ר וז)ח  1476עסיקים/ר    ייה האוכלוסחיב 
 . חוזרטו בפור אים שדש לפי התנבחו ש"ח 5,500ד ל עהוגד ורפטה  לך.ואי 1.4.2018יום בתחולה מפטור ל הזכאית 

הביטוח ת  לנכה. מנהמלת ילד  וג  יםמיוחד  ותיםרגמלת שי  קבלי ממור לגבהא  חוזרלון  כדע  רסםופ   2.7.2019ם  ביו
הגא  הלאומי את  התקישרה  זכא יסי ואוכלה  ת בהרחאת  ו  רהדלת  אשר  בתנ יה  מסויאי ת  לם  בתחולה הקלמים  ה 

 . לביטוח הלאומיווח מדי  טוראין פוילד נכה   מלאות שר"םי גמקבלל .ילךוא  1.4.2018מיום 

מטופלים ל  םג  דשלחו  ח"ש  5,500  של  כוםס  עד  זריםבדים  עו על    דיווחפטור מהלה  בהרחמה  פורס  31.12.2019ם  ביו
 .הביטוח הלאומימעוד סי גמלתם יבל קמיים שאינם סיעוד 

 

 2020ר אהחל מינו יעודיפול סיזר לצורך ט דעובד עביטוח ב  דמים שלותאים לפטור מתנ

גירה לוסין וההות האוכתר מרשלו הי  , שישעובד זר  סיקמע  פיה , ל 31.12.2019  יוםת בפרסם איגר   הביטוח הלאומי 
 פטור   יהיה  –אומי(  וח הלוד מהביטעת סי מלל גמקב   ינוסיק אהמעאם    י )גםסיעודר לצורך טיפול  ז  דובע סקת  עלה
ומתמד דשיווח  בילום  עלמי  לאומי  פרבאופ  משלם  הואש  השכר  טוח  של    דבלעוטי  ן  סכום  עד  ח ש"  5,500הזר, 

 . קוכח אומי לוח ביט  ולשלם דמילדווח   ישדש,  ח בחו"ש 5,500לה על העו ום  סכ ל כלע בחודש.
 

  או בד הזר  והע  נק שלת לחשבון הבמשכורביר את העם להוג ית  שק בד מק עובתי  תוחפ יש ל   הפטורכדי לקבל את  
 ו בבנק. ונ בחשת בופקדר שמזובד ההע שםה על משכורת בהמחאאת ה לשלם

 
את   לב לק  כדי   י ודענה למעסיק הסי יפ  ביטוח הלאומי ה  –  ה והורותליד מי  בע דית  אועבודה  ב  פגע יי   ככל שהעובד

ם  כיל המסמת כמור אר זאת יש לש. לאוונו בבנקבשכורת לחשהמשלום  בד ותהעוקת  ס ידים על העהמסמכים המע
 ים ואף יותר.שנ  7לפחות האלה 
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 וטחים( מב ווגי צו סילפל )כול  יקעסירוק חברה או פשיטת רגל של מבעת פם עובדי זכויות

ת יח תצו לפפירוק/  צו/גלרטת  י צו פששלהם  עסיק  ן למניתשם  יד עובל  יהיפנ   23.9.2020יום  פרסם ב   הביטוח הלאומי
   יי פיטורים.צופי נותר חייב לעובד שכר עבודה או  מעסיקכים, והליה

ו  2021-ו  2020  יםבשנ   ם משלאומי  יטוח הלהב  114,452של    כום ד סם עטוריפי יי  ויצפ סכומים לכיסוי שכר עבודה 
 . ש"ח 17,608 לש  סךופת גמל בלכיסוי חוב לק תשלוםד ועו ש"ח

לכ נ  15.9.2019יום  ב ני חדלות י אשר ערך שינויים בד  2018-"חע, התש כליכל  קוםשין ורעו ת פיק חדלוקף חותונס 
נן,  לכ  עון.ירפ המ אם  נפתח  עסי גד  לאחר  חת  לפתי  צוק  ת ירו יש  יעההתב  אתיש  גמ  דהעוב   –  15.9.2020הליכים 

מונה ש  פקיד תלבעל ה   סיםפו הטלכן הוגש ם  דו)ק  מירשהנכסים ה  כונסתק מהתביעה עובר לווע לביטוח הלאומי  
, חייב לקופהיק היה  ם שהמעסמיהתשלועבור    לביטוח הלאומיעה  התבי   להגיש את  אמורה  מלהג  ופת. ק(בתהליך

 . יי הפיטוריןיצו פ  יבכר לאל

 מי. לאוח היטו ר הבאתם ביצאמהסברים נוספים נ

 

 
 הביטוח הלאומי של  ניכויים ורת ביקדגשים ב

 

ן שבכל שלב של , כיוו ךהליהתת  ן איכויים ולהבי ורת נ בביקל  יפו ט   בעתת  אות בסיסיועל כמה הור  פידק להכדאי  
נו  י א   הביטוח הלאומייש השגה. ככלל,  להג צורך  ה  ייה   לאויות כדי שע ט  ם ולתקןמסמכי  אפשר להוסיףהתהליך  

 . שהשגה שהגייבל תשובה ל יק קלאחר שהמעס  נוספתה השגשר מא
 

חו הביט לפי  ה   וחק  לנכותמעסיק  הלאומי  דא  חייב  הלאומייטהב  מי ת  ביט  וח  דמי  ת  משכורמ  ותריא הבוח  ואת 
של   כוייםיקורות הנילכן, בב  ד.עובת הכורמשכנסה ממס הוי  יב בניכ יק חי ס ס הכנסה המעהעובד, ולפי פקודת מ

ושל מהלאוהביטוח   על נסהכ  מס  י  נערכת  השומה  המגולמ הרכ  ה  מס  יבים  של  ודמיים  לאומי ה ח  הביטו  הכנסה 
 . שלא שולמו בריאותוה

 סה נבות מס הכם רנימשך שכבר ב ש, זאת לאחר  מס הכנסהל  לו ם שניכוייומות השביר את  עמ  הלאומי הביטוח  
 ה. עבודבית הדין הארצי לב תדולהלכת ג םבהתאם, הניכויי ותשומאת   לביטוח הלאומי בירמע

 בדביטוח בגין העוהי לום דמהמעסיק בתשקי לחבות הרקע החו

מור א, כת להתניהיתננ  נהואימוחלטת    אהי   לאומיה הביטוח  דת  עמלפי    ביטוחלשלם דמי  ו   ווחלדיק  עסובת המ ח
   .מילאוח החוק הביטו ל  342סעיף ב

הבי  365סעיף    לפי הה  טוחלחוק  מבוטחכשהד  עובלאומי,  הלאומי  יר  אםג  בביטוח  לא    ם  ו  עלי דיווח  מעסיקו 
הלאומי שילםו/  לביטוח  לא  הב  או  דמי  שהואהעובכאשר    .ועדבמ  וחיט את  מוכיח  בפועב  ד  המ  עלד  , עסיק אצל 
 .  ול גמלהי לשלאשר ינוא  הביטוח הלאומי

הל ביט הק  לחו  344סעיף   ב אומי מחייב בתשלום  וח  מפורטים בסעיף ה  ות קורמבודה מהעת  נסיטוח בשל הכ דמי 
 ל(.ע ופב  מהשולא המשכורת ל העבודה )גם אם ה צעשבו בותאם לחודש הכנסה, בה לפקודת מס  (2)2

 מן: )א(, כדלק344הוא סעיף  ומי לאההביטוח וק הרלוונטי בח  הסעיף
כהכנסירא ( א). 344" ש תו  ו  עהחודשית  שקדם  הכנס  את  דובל  החודש  בעד  חלב  1-לתו  שבו    דועמ   חודש 

 ]...[" ; מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ות המפורטים בסורמקמה ,התשלום
 

נסה לפי סעיף ד הכובעע שיש ליודאשר המעסיק  ככי    ,אומיהל  וחיטהב   דתחוק לפי עמל  344לה מסעיף  וע  כלומר,
 (. יםשל רשות המסויים חר סיום ביקורת ניכל, לאלמש)ח יטו את דמי הבלם ליה ולשווח ע דלו  עליודה, ( לפק 2)2
 

 הביטוח הלאומי ל ידי  ה עעקביהסמכות 
 

קביעהסמכ סעי  ות  ר  –  קולח  347ף  לפי  גבייה  לפקיד  רשאי  אקבואשי  את  ששינה  מבוטח  של    טוחבי ה  דמי  תע 
פקיד הגבייה    2017נת  לשים  בחוק ההסדר ן  י התיקולפ.  םו לבתקופת התש  על בסיס מקור הכנסתו   ביטוחי הסיווגו  
 וק(. לח 359עיף החלטתו )ס מק את חייב לנ
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י  משל  וח  ם דמי הביט לקבוע את סכו  ישא רהגבייה    פקיד  –  ק לחו  357  וח לפי סעיף דר דיטוח בהיעעת דמי ב יקב
דוח בהג  ייב ח  יהשה הלאומי  שת  ה  הגיש.  ולא   לביטוח  הדוחות  המסוגי  את הגד  קילפ  יםניק ערלוונטיים  בייה 
ול   355-ו  342יפים  ם בסעיט מפורת  מכוהס פקיד    גיש.עסיקים להומ  חידיםיל  עשהדוחות    מרביתכוללים את  חוק 

 לחוק(.   359  יףעהחלטה )סמק את הנה חייב ל הגביי 

  חהביטוח למבוט ע את סכום דמי  י לקבו יה רשא י קיד הגבפ  –  לחוק  358יף  סע י  וח לפ לד גוד  יבנ   טוחיעת דמי ביקב
משוכנ  אם,  יקעס מל  או שהוא  שלבוטח  מהנסת  הכע  העבודה  שכר  ע עובד   או  המעסיק  הסכומ ולים  י   ם י על 
   לחוק(. 359 ףעיס טה )לפי את ההחל  ייב לנמקיד הגבייה ח. פק דוח שהוגשם בפורטימה
 

קוימה  שנים מהמועד שבו    7  היאשנות הביקורת  התיישנות    –  א לחוק363לפי סעיף    םבביקורת ניכוייהתיישנות  
 או ממועד קבלת מידע לעניין החבות בדמי הביטוח, כמוקדם. ,ח הלאומייווח לביטוהד ת חוב

 
 ר ושי השכתל

זה גם   ובכלל  ק הגנת השכר,לחו   24ב מסעיף  כמתחייהכנסה  הרכיבי    כל  תלושי השכר אבת להציג    יבק חיימעסה
 ומה.  חו"ל, ארוחות וכדעות ליסון נכג סף בות שוות כהט

 
 בד ח מהעוביטו ניכוי דמי

 .ובדע מה  י הביטוחאת דמה  כמנמעסיק וח הלאומי ה הביט)ג( לחוק  342סעיף  פיל

בשו למשל,  הנזאת,  הלת  (2)ב()8נה  קתמ,  הקנות  ביטוחבדיוחדות  מ וראות  )ה  לאומיביטוח  דמי  תשלום  (,  בר 
בתק 1971-תשל"א כתוב .  לעני ב  נה  לעובד    ובישח   כידרין  מפורש  ביטוח  ביבמ דמי  מעסיק  תשק  רשאי"יהי   כי   ה 

 . של עובד..." משכרו ותכלנ
 
 הלאומי  בביטוח םת ניכויייצוע ביקורוב

ניכויים  קביב הלאומיבב ורת  לבדוק  גינוה  י טוח  המ  5ד  עם  מתוקדהשנים  הומות  שבע  האך  )למעט שנים  חרונות 
 חריגים(.  

 ם: ההלאומי  וחהביט של ייםניכוקורת ה ם שנבדקים בבייריקשאים העיהנו

ג  ווסי,  יםלומת לבין התשחובין הדו אמות  ת, בדיקת ה102לטופס    126פס  טו בין    , התאמהרבי השכרכיבדיקת כל  
ה עובדי בטור  בם  פריסת102טופס  נכון  זקי שכר    ,  לעובדים  בות  טה  פתנוסף,  ש)לרבשכר  הוצאות  נזקפוות  ,  (לא 

מינ  בדיקת הכנסםמוישכר  ביקורת  מחב,  מות  תיאת  וחבר   תיתשפח רה  ד ובית,  ביטוח  ם  דמ)נימי  ביטוח   יכוי 
ים  דיווחאיתור    דיווח,  נות ללאשות  יווסוכל תשלומים לאר  (, איתווספותנובד בעבודות  המופחת למי שער  בשיעו

 ועוד.  םיטוח בעדשלום דמי הבם ותסיווג מבוטחיצו   יפ  עלג עובדים  סיוו כוזבים,

חלקי  ב  וי רכזקפו שושסיקים  מע   שווי רכב.פת  יר כמו זקשכפו בק נז  שלאכסף  בשווה  ם בודק הטבות  יויכ מבקר הני
 .רשם בהפ מחויבי –ת הפרטיו סיעותנב מדויק של הלפי חישו

ו כאשר  קן דוחות, או מת בע החזרים, אק תויס עהמאו כאשר    לאות,י תביעת גמלגיבו עת גם  יים מבוצרת ניכוקובי
 ודה.בע י בחון יחסצורך ל שי

 
 סיםרשות המשומות ב

ני  בוצעתמר  כאש שנים, ותן הא  לביקורת בגיןאומי מגיעים  לה  ביטוחמבקרי המסים, וה  ם של רשותוייכ ביקורת 
 שכר. א הטבות ושנה בול ת כפתכן ביקורית

ות השכר  ין הטבינ( לע 18.07.1995אריך  מת  0-14דב"ע נה/"מ )בע  ותת פטרוכימי תעשיוכת "גדות"  י הללל על פהכ
נזקפוומהא שלא  ה ת:  במשכור  רות  ביק ת ייאם  ניכוייוה  המס   של  ם רת  אות  יםרשות  שנים  על  ייבים ח מ  אזי  –ן 

 . מסיםעם רשות ה םם להסכבהתא יקיטוח את המעסבדמי ב

תקן את  סים ויסכים ל ת המשל רשו יים  יכו כם נסבהת על טעות  טענו  אינו מקבל  הוא  כינמסר    יביטוח הלאומהמ
 . שומת הניכויים ןקו לאחר תי עות רק טה

י  ומר הביטוח הלא גם למבקי הצמסים כדי ל ברשות היים  יכוהנם שומות  כהס  העבודה של   תניירו  אתר  מוחשוב לש
מס    חלהוכי  כדי מסוי  ותחסהתיי ,  שולי שיעור  מבחינלעובד  ביט שיעות  ם  דמי  אורי  מעל  וח  ום  קסיממה  הכנסה 

 . ועוד
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ולא לפי   סההכנ  מסב  ותלהסכם השומלפקודה בהתאם    (2)2י סעיף  נסה לפכהוח את הייב בדמי ביטמבקר מחה
 דמותניכוי המק  רום לאחלתשל  מסדר את סכום הכנסה שיהס  דוגמה, כאשר מה. להשומידור  ששקיבל מ  ידעהמ

 דפות.ל הוצאות עובשולמו שש

 
 שומות סגורות של החברה במס הכנסה

  ימ אוהל  ביטוחת את הוב רה מחיישל הכנסות חבשומות    ולא כויים בלבד  ינ   , כי שומותי היאח הלאומיטות הבעמד
   .(196/89ע"א )  14.6.1993מיום  ליוןפט העשת המביב  יתןי פרטס, שנמא דין  סקיס פזאת, על בסת ביקורת. בע

את   13.5.2021  ביוםארצי  ן הדחה בית הדי  ,(15414-08-20עב"ל  ) ן הארצי  הלכת רמת בטיחות בבית הדי מסגרת  ב
היתר  וקבע  החברה   ערעור  על הלכת אמי   בין  לעיל,  בהסתמך  הניש  פרטס  העובדים  שומת  של  שווי כויים  בעניין 

 שונה ונפרדת משומת מס הכנסה של החברה עצמה. בתעבורה, ת הרכב של קציני בטיחו

רה עדיין פתוחה וניתנת לקביעה החבהתיישנה, ייתכן ששומת הניכויים של עובדי  מס של החברה  גם אם שומת ה
. על כן, החברה, ולא של העובדיםא שומה של  מערערת להסתמך הי"השומה שעל סופיותה מבקשת ה  שומתית.

ההכנסה של עובדים יכולה להיות השלכה על  נסה בניגוד לשומה, הגם שלתוצאות קביעת  הכ אין מדובר בקביעת  
 החברה".  ומתש

 
 המסיםות התיישנות שומות שמגיעות מרש

לפי חו  א לחוק הביטוח הלאומי363סעיף   לעניין התיישנות חובות  לאומי. חוזר ק הביטוח ה קובע את ההוראות 
מבהיר את עמדת הביטוח הלאומי לגבי תאריך התחלת   15.5.2016מיום  (  1460)חוזר מעסיקים/  7ביקורת ניכויים/

 בביקורת ניכויים. תקופת ההתיישנות 

 :  קורת הניכויים של מס הכנסהלביבהקשר  להלן מתוך החוזר

, המוקדם מועד קבלת מידע מרשות המסיםדיווח או  /קיום חובת רישוםמועד  השנים הוא    7הקובע למניין  המועד  
 מביניהם.

הלאומי לחיוב  הקביעה של הביטוח    -ן קליטת שומת ניכויים של רשות המסים במערכות הביטוח הלאומי  יילענ
בתוך   תופק  הביטוח  המידע  ים  שנ  7בדמי  נקלט  שבו  שלו  מהמועד  ניכויים  במערכות  ביקורת  לאגף  נמסר  או 

 פי המועד המוקדם מביניהם.מייצגו, ל באמצעות המעסיק או

קיים הבסיס של עקרון סופיות   -ות המסים ביחס לשנים בהן הסתיימה הביקורת  רשלעניין קבלת מידע חדש מ
רק של רשות המסים, ואז   בוע חיובים מסוימים היאלק  למעט אם יש חשד להעלמת מידע, או כשהסמכותהדיון,  

 ם. הביטוח הלאומי יהיה רשאי לחייב בהתא

 :ן המעסיק שלמה עמר ייבפסק דין בענ  נדונה ת ביקורת ניכויים של מס הכנסה התיישנו

  (, וקבע כי 60041-12-17עה של המעסיק )ב"ל  דחה בית הדין האזורי את טענת ההתיישנות בתבי   22.6.2021ביום  
בביקורת  קב ביטוח  דמי  של מס  יעת  ניכויים  שומות  הסכם  פי  על  של הביטוח הלאומי,  נעשניכויים  תה  הכנסה, 

ולפיכך   25.8.2013הובא לידיעת הביטוח הלאומי ביום    2010-ו  2009כדין. המידע בדבר שומות מס הכנסה לשנים  
 יעת הביטוח הלאומי.בקב לא חלף המועד ולא חלה התיישנות  - 18.6.2017 -במועד הוצאת הקביעה 

 
   םניכויי תרקויות בבנסולקה נסכה ה במספשרי לשומה בח הלאומהתייחסות הביטו

על    הביטוח הלאומי שהגיש    ורים,רע דה בארבעה עי לעבורצן בבית הדין האק די ניתן פס  2020באוגוסט    24יום  ב
 : ס(נו ממן  ר אילן,לכת מד"א, ב)ה רייםין האזוהד ל בתיש קי דין נפרדיםארבעה פס

דין אי  עניין אוניברסיטתב   בפסק  כנגד  בר  )לען האזורי  י הד  בית ל  קיב  הלאומי  הביטוח לן    6497-08-16ל  ב"בודה 
א  (24.2.2019  וםמי תביעת  את  וניברסיטאת  מעל  והורה    ןיל בר  ניביטול  שומת  של  שערך  וחלט  הביטוח כויים 

בפ  הכנסה,של מס    ניכוייםת שומת  עקבוב  הלאומי היה אמור, לדעוא הלוח  ביטה  ה.שרשנעשתה  בית  מי  הדין, ת 
אמנם  פשרה.  ברכה  נעון שהיא  וכי סה,  כנמס ה  ליכויים שהנ   תונים משומתנה  תתיק אלהע לא  ו ת  עד   שיקוללהפעיל  

ומות  ש  שונה.רשויות  תי הל ששלה  תכלית הפעו  ךואולי זהה, אאחיד    הואמיסוי  ה   י רשויותשת   ה שלולע פל הרציונ
 . ווטלת בסוקנה  כלבוטלו ו הניכויים

מב בעניין  דין  מסו פסק  בע"ממן  וניטול  בביאומ הל  חטו יהב נגד    ף  )ד ה  תי  האזורי  ם יו מ   59912-03-16  ב"לין 
ת בפשרה. שומו   כנסה, שנעשתהויים של מס הניכות שומת  קבם בעייוניכומת  הוציא ש  הביטוח הלאומי(  2.4.2019

   לו.והקנסות בוטן יד בבית ה אושרויים יכונה
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קי  ים עובדב   ה עשכה למומה ופוגעת הלצתי פג יטת הגילום הקבושש  בין היתר ה  בעק  השופטת  לשלם   ושיקם  יכי 
מהעובד וח  דמי הביטת  כתה אנילא  יקה  ובדה שהמעסב"עין"(. העות ההטבות  בלררם )כש  מלואעל    ם גמלאות לה

  לעיב שכר ו רככ  יבה הכיר ברכיטוח. מס הכנס בי  שלם דמובד למהע   חסךנ כן  נאה נוספת שה לצמיחת טובת  גרמה  
 ת. וגדדין   פי שנקבע בפסקפעול כהביטוח הלאומי ל

ות לא ומת. הש נסויל קיכויים והט ציא שומות נהו  טוח הלאומיביה  –  מד"א ובעניין  נס  חברת  ין  י ענבהדין    קיבפס
 וטלו. ב הקנסות ורי ו דין האזבבית ה ודונ נ

 הארצי:  ןי לבית הד יל לעם ין האזורייבתי הדסיקות פ ערער על כל   הביטוח הלאומי

אתיק   הארצי  הדין  בית ככלל  ה  בל  שור עער כל  הלא  לים  כלליוק  ומיהביטוח   בעתיד  יםדומ   יםלמקר  אצבע  בע 
 נסות. ק ו , ריביתי הצמדהפרשב בהכויים, חיו את שומות ניהוצל

יא שומת וצלהי  המוסד רשא   י עולה כהאמור  "מכלל  הארצי:    הדיןית  בבע  מס הכנסה קו  בפשרה של  מות עניין שול
   עליה". התבסס וסד למה  ירשא, נסהס הכמ ייד ם על ה שומת ניכויימשנערכ אך כויים בעצמו, ינ

להזחשו שור ביקן  י ניע לר  כיב  הכנסה  ת  מס  בל  הדיןבי  חליט ה  8.10.2020ביום    כי   פשרה שהסתיימה    ריאזוה  ת 
מערכו  בעניין באלביט  התב  שבכל"מ  ע ת  בכתב  שלמקום  הביטוח  אלביט  יעה  או  ב  שתוקףומי,  לאה  נגד  מישרין 

כתב )  קהימחל  זונה  ין טעהרי שד  הכנסה, ם מס  עה  רפשהסכם    ומי עלאיטוח הלסתמכותו של הבן את היפיבעק
  . ואחרים( ין מד"אעני ין ב ן פסק הדמת הוגש לפני  יעה תבה

הדין  וחןבהקנסות  לעניין   סע  בית  את  ופק הבי  חוק  יפיהארצי  הלאומי  מסטוח  ה קנ ה  370בסעיף    ה.הכנס  ודת 
 לקם". ח...כולם או ת.ועל ריבי..נסק ח... על י ביטומהפרש ד  דעת "לוותר עלל יקוש לביטוח הלאומיהמחוקק  

ונשי, ע עיף  ס  וא ן שהקנס גרעובע  קוה  לפקוד   191  , וסעיףהמס  לום ר בתשפיגו  ין נס בגקע  בלפקודה קו  190עיף  ס
 ך מהנדרש.מונ סכום מסל ע ודיווח התרשל  ומה כי הנישום  ד השפקי מצאככל ש

הלאומיחב ביןימת  קילא    וק הביטוח  בתשלו קנס אח   אבחנה  לקנס  ר  התרשל  ישונעום  ואי תשלוםועל   נדרש.   ת 
נסה  כ מס הת  בפקוד  ביטולו.  בותלרו  ישקל הפחתת למוסד תיה  נר פ . לאחריביתב  ן חיו ואי  אוטומטית   ל טמוקנס  ה

 בית, ויש קנס. ורי מדהצי ההפרש יש

לא    שהכסף  יללה, ממ ואה מהכסף שנשתש ה  איריבית ה .  של הכסף   יראל הערך  ה   עלה  שמיר ל  ועדו נהצמדה  הפרשי  
תקו   ויד בהיה   שמט  ה.פבאותה  הבייהקנס  הל טול  בחל  ימאו ח  לק נועד  קנסה קו  לבח והכסף  ערך    עלשמור  ו   וא 

 "עונשי". 

בית לפי  ריו  השוק(,  בית )רי  ביתיקת רילפי חוק פס וכה  נמת  יבי רת:  סוגי ריביו  י שנש  י מבהיר שן הארצי  הדית  בי
 לארבע  ת אי התשלום פאת תקו חלק  מו  (א159בית  נה )רישל   4%ור  גבוהה בשיעית  יברא  יא לפקודה, שה 159  ףיסע

 . לביטוח הלאומי שיקול דעת ן , עם מתוןיצת קודונ

בשלוכ ממדיניו מר,  כיוםהביטולית  ונה  שיש  לראשוניוב   ם  הליהתאם  הד,  קוית  מציעיבית  על  להטיל  ן  אי    קנס 
ך ע כ ככל שנקב  , ועלות מחדלב   נושא יו, ו חיוול דע  מון א  קי המעסכי    נההנקודה הראשו מ   לביטוח הח  ם דמי ותשל
 . בות הפחתת הקנסותבר נסיראש בד תלהק  קול דעת ללאישלהפעיל  יהביטוח הלאומ על   קובע כי , ומהבשו

הדין    תיבעת מספק,  קול דיהופעל שא  לש  ואבו מצשבמקרה    כייים  ור האזהדין  את בתי    מנחה  ציהארת הדין  יב
 ת. הקנסו לבטל בפסיקה את ולאת חוזר, ע ד צוע שיקולילב וח הלאומי ביט לין נישיב את הע החייב ל

עו"ד ת  ית מנגל, חברפי ין  ני בע  מיהביטוח הלאואת ערעור    20.12.2020ביום    ארצי הדין  בית ה  קיבליין הקנסות  לענ
הק ש  נקבע (.  49789-10-19עב"ל    ,26486-10-19עב"ל  ) מבוטלסנביטול  שמורה  לחו  ות  לברה  לאורהזכות  גן  פנות 

 ך רגן המוסמטת האומיד את החלאפשרות להע  הלחבר  יש  יום. לאחר ההחלטה  60תוך    אימהבקשה מתהמוסמך ב
 . (4899/21 "ץעליון נדחתה בגהמשפט ה)עתירה לבית  הלעבוד ית הדין  וטית בב לביקורת שיפ הלאומי  וחבביט

ערך בבנק ורת ניכויים שביקות  שהטיל הביטוח הלאומי בעקבאזורי את הקנסות  ביטל בית הדין ה  21.5.2020ביום  
ערער   .2013  עד  2011לשנים    לאומי  הלאומי  הד  הביטוח  פסק  הדעל  לבית  הארציין  קבלו    6.5.2021וביום  ,  ין 

 י. את הצעת בית הדין להחזיר את המקרה לשיקול הדעת של הביטוח הלאומ (  55188-06-20ב"ל )הצדדים 

   28.2.2021ות עד קנס  לביטול לליםהכ

 קנסות   לבטלללא קנסות, כלומר,    להזין את השומה המתוקנת  מיםאים מסוייה רשאי בתנבקר ההמ  28.2.2021עד  
 לא  ם  הבדים שלור העמספשסיקים  למע  העש נמלא של הקנסות    לטויבקרים. בעם המ  הו פעולתפ ישש  יםלמעסיק 

יים מספר כוני  רתוקבי ר זובח)מפורט  שנים  10במשך  רכיב שכרו ת נה באושורת הראיקווזו הב דים עוב  249על   להע
 .(5.1.2016ועדכן חוזר מיום  10.7.2018ום בי אינטרנטה רשפורסם באת 11
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 1.3.2021מיום סות יטולי קנלבדשים חה ליםהכל

הלאו מספר  רת  ביקווזר  ח  1.2.2021ביום  פרסם    מיהביטוח  קנס בנושא    14ניכויים  ניכות  הפחתת  , וייםביקורת 
 .רמעב לי ל כגם זר בחופרסם לך וואי  1.3.2021מיום  בתחולה 

ה הדשיחהכללים  כי  קובעים  מי ם  ביק  1.3.2021ם  וחל  בעקבות  הקביעה  את  ויייכנורת  הודעת  גם  תכלול  כל  ם 
 . עסיקת המבקשר ( רק לאחדעת ולבשיק)ת יופחתו . הקנסוהקנסות

וי  מבקר, ליקות  : המלצכל קריטריוןים לים המירבי ואת האחוז  סותת הקנהפחתקריטריונים לכולל את ה  החוזר
 )שנה שישית ושביעית(.  ת הביקוריוחדים ושנות ם מילכלי, נימוק מצב כ חוזר,

 כדלקמן:ק, ספ, למען הסר מסר הביטוח הלאומין שבוח ירוא  לבקשת לשכת

עם הראשונה,  י התגלה בפיקוהללפי הקריטריונים שבחוזר, למשל, אם    ל הקנסשאה  ן להגיע להפחתה מליתנ .1
 ם.וקים מיוחדיויש גם נימ רהגדרה שבחוזהל פי י עלאה, המצב הכלכלמ  רש המלצת מבקי

, ויש גם  מיםתר הביטוח הלאומי או באתר התשלובא  ן מקווןפבאו   הפחתת הקנסות מתבצעת הגשת הבקשה ל  .2
 ם(.ה או בקשה להפחתת קנסות ביקורת ניכויישת השגג)ה  מייצגיםר במערכת השוקי

בשמג מעסיק   .3 הבקשה  את  היש  למועד  שיו הקביעה  סמוך  עתש  קבלבטח  מועדוובה  לפני  במערכת  החיוב    ד 
ה  וועדהחלטה בבמקרים שמגיעים לות  להי עלולים    העיכובים  קביעה. ימים לאחר מועד ה  45הוא  ש,  הכספית

 ץ לתת את התשובות ללא עיכוב.כל מאמ לעשות ח הלאומי הבטיחטוביהעליונה. ה

 

 במהלך הביקורת בקר שנוקט המ תהפעולו

 בקש.הוא מכים שהמסמ פירוט רת עםוקיהב  תיכלמעסיק הודעה על ער מבקר שולח ה .1
 קורת. עורך את הבי  רהמבק .2
שישב איתו    רההחבג  לנציותו  עביר אים ומהממצא  ובו סל  קן איליוגין  כמ  רת המבקקורהביממצאי    תעקבוב .3

 ר(. נמסר למבק אחד ששמואיש קשר תמנה מ  דרך כללרת )בהביקו במהלך
 .  ימ והלא  וחרשומים במחשב הביט ם עדיין לאאיבשלב הזה הממצ .4
  , אתםילוגה   רת שיעווא  ביםאת החיו  בדוק לכדאי    בה, בין היתר רלב    תשומתאים בהממצ  וק את אי לבד כד .5

הסכומים  ואת    כבבשווי רכבים  יבו הרהתקופות שבהם חו  אתד,  ובכל עלם לוי שגות השובים ואהרכרי  פמס
 ברכבים.   נסעוהעובדים ש  ואת שמות

לבב  כדאי .6 הזה  התייחסשלב  שהמבקר  שיל   םובדילע  דוק  דהם  ביעורי  מ מי  כמיוחדיטוח  מקם,  שכר  בו  לי 
בנמקסימ מקבלי רנוע  י ום,  מהבי באקצ  ,  ווהלא   וח טות  זה  זריים  דעובמי  כלבדוק  הזמן  ם.  האם  ם  שוביחיל 

 .למבקרש דע שהוגם למיתואמי טכניים והעובדותה
ש .7 האחרי  מאגיליון  חזר  ולא המעקסל  למבקר,  מוהתיקונים    חרסיק  הממצאים  לעברשנעשו,  עלומ מים    נה 

 .המבקר
לונה רהממ .8 אי י המעסם  ע שנעשה    כםשהסבמקרה    ןתיקו   לצורך  גיליון למבקר האת    החזירשאי  ל  קובמנו  ק 

 י. רלוונט, או שחסר מידע םויב מסכיבר חיובנערך    ו שלאליו, אע
 ם נדרש. א בקש מידע נוסף,ומ  קסל מתוקןא ון י בגילק מצויד למעסיר  בקר חוזהמ .9

 פת. ה נוס לבדיקהקשר לאיש נשלח  מתוקןה להאקס ון נערך שינוי, גילי אם .10
סול .11 אישור  של  אחר  הממונהממונהפי  מ,  הזרה  את  לביקים  אותלראשר  פ)א  ערכתמ עה  בקוות  ייצה  וג  בץ 

 . יעהמיום הקב  םימי  45ך כספי תו חיוב יםיק ומזרלמעס ר רשוםאת הקביעה בדוא ח ול(, שותקוח ל
שר להגיש  פזה אמועד  יום מ  30ך  ק. תולמעסי  הרשום  ראדו ה  מידע בדבר מועד מסירת קיים    י בביטוח הלאומ .12

  רוהגיש ערעשר לפממועד זה אודשים  ח  12ך  ובת  )או  השגההל  ד שכת המועהארהבקשה ל  ו אתאההשגה  את  
 ה(. ד לעבו  בית הדין האזוריל

 
 

 כויים יקורת ניבעקבות ב שכרחליפות מלאות מ פרשי גה תשלום
 

המשפט    8.7.2021ביום   בית  הלאומי  את  העליוןקיבל  הביטוח  העובדים בעניין    ערעור  של  הכללית  ההסתדרות 
שור תובענה איל של ההסתדרות  וסילק את הבקשה    ,(6729/10בר"מ  )  רחב חיפהבמההסתדרות    –בארץ ישראל  

  .(רומה לשיפור המצב במכלולבשל הת ובשכר טרחה חיוב הביטוח הלאומי בהוצאות )למעט  הסף על ייצוגית 
 (. 5958/21)דנ"מ  2.11.2021שה בקשה לדיון נוסף שנדחתה ביום הוג
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גובה   יןיעדר הלימה בין דמי הביטוח שהביטוח הלאומי גבה ממעסיקים עבור עובדיהם, לב ל ההצביעה ע התביעה  
הביטוח הלאומי נהג לגבות   .אירוע מזכה""  הגמלה בפועל לעובד, לאחר קרותסודו חושבה ושולמה  שכר, שעל יה

וגלובאלי קולקטיבי  באופן  ניכויים  בביקורת  ביטוח  יי דמי  איפשר  שלא  דמיח,  של  פרטני  שנגבו הב  וס  יטוח 
 גבו דמי הביטוח. שבעבורם נלעובדים  –ים מהמעסיק 

  , ולכן 2003מערכת ממוחשבת המספקת פתרון למצב משנת    2013בשנת  ח  הלאומי פיתהביטוח    -בעקבות התביעה  
 בית המשפט העליון לתיאורטי. יהעניין הפך לדבר 

גמלאכיום  משלם    הלאומיהביטוח   מהפרשי  )תגשכ  פות ליחות  ד יוא מיל  מולי ר  פגם,  וד  ,יעהמי  אבטלה  מי  דמי 
תביעה לדמי ב  ילואים אומ ולי  ק בתגמ מעסי  תביעתם להתאב ו  א ,  להמשי גהפרשל עובד ל ה  ות תביעקבבע  ( לידה

 ".  22 תקנהלפי " פגיעה

ם  סוימ  ן עובדגיבטוח  כשיש חיוב בדמי בים )מלה פרטניירת ניכויים הפרשי גום בעקבות ביקמשל  וח הלאומיהביט
ישז הב ה  דועהותו  גמ וביק עת  והפרשי  גלוברת(  הגביאת    בוחןו  , ייםל לה   369יף  סעי  לפ   קיםעסימהמ  גמולתית 
 הלאומי.  חוהביטק לחו תוקן המ

הלאומי כלס ב  מוסיף  הביטוח  בי  וף  נידוח  פיסקה  כ קורת  שע  לתשומתויים  המעסיק  לדווח  לב  שינוי ליו  י  על 
לע  ביעקבובד  המשכורת  פ  ככלל,ויים.  יכהנקורת  בות  סעל  הוד ב  3יף  עי  לעובדחוק  לעבמוול  עה  )תנאי  וד עמד  ה 

והבודע חובתו  2002-שס"בהת,  דה(לעבו  בלהוק  מיוןיכי  ל ה  מעסיק    ל ש,  על לעובדילהודיע  כל  אי  נבת שינוי    ו 
 וי.  ינשעל הום שנודע לו ימים מהי  30, בתוך ומי שכר עבודהר לתשלל שינוי בקשכ כלל זה ודתם ובעב

לו  יוכ די שתר כיין ה, בדמי ביטוחב  החייבותת  נסוגדלת ההכים על ה ובדלע  עודייב להק מחוהמעסי  ך,לכהתאם  ב
 ות. גמלאי רשהפ  לתבוע

 
 

 םעובדיבוש לבגין ימי גיהטבה  יווזקיפת ש

"טכ  ככלל, המע אשר  גוובת  "טובתסיק"  על  אינהעוב  ברת  המעסיק  שוד",  זוקף  במשכוו  המשת וי  העובד  תף  רת 
מטעיפב המלות  מסיקעעם  אך  נ ,  המעס ונוד  בהעווחות  בחן  נבחניחות  הלאומיבביטו ם  יק  בי,  יקטייאוב   ופן בא   ח 

 לא.ממ שהואד קיבד ולתפס לעוייחבהת

בודה הדין האזורי לעבבית  טרפיק    יישון ין דה נל פסק דעוססת  מבה  9.4.2018ם  ה ביופרסמה הנחי   יםמס ה  תרשו
לפיה,  (30052-07-12  )ב"ל ב,  הימי ים מתק ים שבהקרמרק  כל  אינו  מעס, הבהנחיה  םרטיהמפו  תנאים ם  ף  זוקיק 

 לה. ים האכללת המץ אי אימהלאו וח דים. הביט ובשווי לע

שתנאיל  מהדוג תנ  יקעסמה  בהנחיה:ם  את  הגקובע  עיבוש  אי  הליומשלם  משמהם,  משכועסיק  מללם  אה רת 
ל, אישרוע, ב ע השב, באמצזוג  א בניעשה לל נ  שגיבוגיבוש, המצדיקים את ה  כי העבודהימי הגיבוש, צרדים ב לעוב
 .רתקויקת הביו לבדשמרם נסמכיל המכרה ו העשו תוכנית א ל הרצאהולש כ ה, הגיבובירת סבעלו

 
 

   ב כרבחלקי שימוש וי שו

 ימוש חלקישל שווי ש  ו מקבל חישובאינ  הלאומיטוח  הביבעניין מס הכנסה,  העליון  משפט  בית הבעקבות פסיקת  
 יות. עסקהנסיעות הפרטיות והלפי יחס 

 /124586כם מיסוי שלא בהס ת לטחה  - שירותנאי טככב ל וש ברוי שימשו

חווש  –קשה  הב שימוש  בוהפרט   סקיותהע  ותע הנסייחס    לפי  לקיי  הנסיעומכ  שליות  ש  תות  טכנאי  הגדולה  ל 
 .חתהה נדהבקש  –ק בור העסים בעהמזגנ

 

 אגר פעולי ורכב מרכב ת

הרכב ש  או  חון,ב ביטא רכהולה:  חד מאשומה אה  דפקי  של  קיים בו להנחת דעתוא רכב שהתפעולי" הו"רכב ת
  , צאות רכב(וה   וי)ניכ  הכנסה  ות מסתקנבש  לליםם לכאבהת  שהות עובד כלשוועמד לרה  ולא ק  העס את  משרת רק  

 . 1995-התשנ"ה 

רשועמדו  לפי לייחד, המעסיומיהלא  חהביטו ו   ת המסיםת  אמור  רכב    ק  להימראש  רכב תפמסוים  ועליו  ות  עולי 
נ עבוהללקבוע  קפברורי  דהוי  במשמעי וחד  ם  דניים,  ברכבים  ל  חסי ים  ולנשימוש  ביא  קוטהאלה  על  קומצעי  רת 

 .  עשקב ליםהנה
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 לי. תפעו כרכב לא יוכר  ית, הרכבב הבד עובד מוכשהעומי, הלאוח הביט   הליו נ ל פי ע

ם ילמצב זה  גים להשתמש במונח הר" אך נוה"רכב מאג  ה מונח בשםקנות מס הכנסה או בתכנסמס ה  פקודתב  אין
הו  כלש ד לעובצה  אינו מוק כבסק, שהר העשל  ת שוטפת שנועד לפעילו ב כר םובדיות הע לרש יד מעמ מעסיקשבהם ה

 אגר.  מהתמש ברכב שד שמלעוב  אחרכב צמד רהו אשלו

הלילה,   עד לשעות  ו הוא עבדבד ביום שבשווי רכב לעולזקוף    ורך ין צא לפיה  ה  יה מקילה הנחפרסמ  ות המסיםרש
)מיום   ועסוף השבב  ולאן שיטתי  קראי ולא באופא   פןו, באחודש(י )בעמחד פאופן  ביתו בב  הר חנמאגולכן רכב ה

 רת. חב למ ת הרכר אחזיובד הוהע יםבחג ( אובבער ישיחמ

פי ההור א   על  השיכאשאות,  ותן  בר  הואמוש  מי   רכב  אפותר  שוו בחודש,  חת  עם  לזקוף  בהתיש  יחסי  אם י 
ביונים שנקלקריטר עומד  מי שלא  רכבשוו  וףלזק  חייב  האלה,  ים נטריו קריבעו.  מודאתבה  מלא  י  לתקנות.  גש  ם 

 ם.מורי ם האיהתנא ום  באשר לקי ודאת התיער שמושיש ל

על החלטת בית  מ  "ת בע חוטירמת בשל    הערעוראת  (  15414-08-20עב"ל  הארצי )דין  דחה בית ה   13.5.2021ם  ביו
בית הדין האזומטעמי   (41881-06-17  )ב"להדין האזורי   בית הדריו של  ד  שעל בע  קין האזורי  .  לשלם  מי  החברה 

ב טיחוב   ציניב של קשימוש ברכבגין    ותנ התק  לפי"שווי רכב"    ביטוח עבור רכיב  עובדי ה עבורה שתת  . חברה הם 
ביקורתעב   וב הוטלחיה של הדרישה של    םיהיבטים שונ דן בהאזורי  ית הדין  ב.  2012  עד  2009ים  לשנ   םייכוני   ת 

 ד. לום ועוגיות, התיישנ הה  י לרבותוח הלאומהביט

 להסעתועד  מיה  ,כבשר  ,יאור ח  יןי בענ  את קביעת בית המשפט העליוןורי  האזהדין  בית  יר  מזכ וי הרכב,  ן שולעניי
  פשרות לו אודה ויש  העביום    יוםבס   תיחוהבט  ןקצי   ידיכב מצוי בהרלי  ך, ככ  על  נוסף  נו "רכב עבודה".יא  ,יםנוסע 
 רכב עבודה.  אינו  כןשפחה ולמ  בני עתוהס   שיתלצורכי הסעה האיברכב שימוש  תלעשו

נסה ת גובה ההכלבין קביעלחברה  ה  יש להבחין בין שומה המוצאת על ידי פקיד השומ: "הדין הארצי הוסיף  בית
מהווים   ממשקים מסויימים ביניהם, הרי שאלה גם שיש  ה   וב בדמי הביטוח.ת החי ורך קביעי החברה לצשל עובד 

 ית שונה". פעולה מנהל

חברת ל  ש תה  תביע   את ,  הל המקרדות שיבות המיוחנסב(  19447-06-17)ב"ל    אזוריבית הדין ה  קיבל   1.9.2020ביום  
צי דין בארה  תמך על פסקן הסיית הדכי ב  ייןלצוב  חש  יים.ניכו הת  ומת שוביטל א  ,רכי דיןת עוברח  , שהיארטיר  א.

בר אילן עניין  פסק הדין בבה, על אף שבמס הכנסת ניכויים  ומלבין ש  מת חברהשובין  ן  לא הבחיבר אילן ובעניין  
בדוב ניכע  ש פירור  שומת  מס  ויים  ל  מהכנסהשל  לשנים  בבר  דו.  ניתן  שבה  2013עד    2010שומות  לערערהי ן    ה 

 ומה. שדות הלו ועבוט 2017נת . בש שומה דתועלו

הלאו  הדין  ערער  מיהביטוח  פסק  הצדדי.  (34669-10-20,  7169-10-20)עב"ל    על  בערעור  הדיון  הגיעו בתום  ם 
על ביטול פסק הדין בבית הדין  ו   חברת עורכי הדין תשלם בביקורתוח שביטדמי הסכום    על בין היתר    להסכמות 

 י בוטל. הדין של בית הדין האזורין ופסק להסכמה תוקף של פסק ד  קיבלו 8.7.2021ם ביו. זוריהא

הדיןביקיבל    9.12.2020ביום   )הא  ת  של  מדתע  תא(  5149-11-20,  4169-06-18ב"ל  זורי  הלאומיו  פיו  ל ,  הביטוח 
יש   ד, ולפיכךכב צמוכרין השאר  החברה, בות שלהם מן  ר יהש   השתמשו ברכב  מעליות בע"מ  ברלינר   רתי חבעובד

 וש מלא. בשווי שימ לחייבם
ר הנגדי של  עוערהוגם    ,משווי השימוש המלא  50%-ק ברמקרה"  בות היאותם "בנסייבה  ועדת השומה שח  לטתהח
 .   בהתאמה וונדח ובוטל –יוב עצם הח ברה על הח

 
 

 קל  ד וכיבהגדרת 

התשל"ב ת(,  סוימומהוצאות    ניכויה )נס מס הכ  שבתקנות  בוד קל""כי  המושגבה את הגדרת  רשות המסים הרחי
 נה. העוקות ירת ו רוי, גם לפ1972

 

 וס ייחל תיתנו נן נאית שעודפו הוצאות

 הן  לייחוס,  נותטובות הנאה הנית  כנסה.הס  למאמה  ההתח  בדות שתואמו  בוהטה   מהות  אתמבקר הניכויים בודק  
 ו"ל. פרטית לחת עובד  נסיע גמה,מי ביטוח. לדובות שכר החייבות בדהט

שאינן עודפ   צאותהו לי ניתנו  ות  אינן  ת  ב יחוס  ביום  שלת חייבות  אךטדמי  לש  וח,  אתיש  היע הת  מור   םמתאיוד 
 . מסל התקרה שפטורה מל, מע "חו ל  עובדשל  ת סקית נסיעה עאו וצה  החזר שלך הוכחת ההוצאה, כמו למצורל
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    לחוק  359עיף לפי סטוח קביעת דמי בי ערר על -רת ניכויים  יקועל בהשגות 

י שגבייה רא  דפקי  הביטוח הלאומיממנה    השומ  תמקום ועדלחוק וב  359יף  קן סעתו  2017נת  ם לשהסדריה  בחוק
)פקיד  המו לדון בהשגות  ידו או עלשנע  חוביט   דמי  יעתקבעל  ון בהשגה  ידא  ל  תגוהשסמך  על  נה מו ידי המ  שתה 

 . 1.1.2017הגשת השגות פורסם באתר הביטוח הלאומי ביום  והלנ  .(יועל

ביטוח י העת דמעל קבי ההודעה    רה לחייבמסניום שבו  יום מה  30וך  ב בת כתיש להגיש ב  מנומקתה  את ההשגה
שור  ר התשלומים ויש גם קיבאת ונת באתר הביטוח הלאומי או  מקו  ורההשגות יש להגיש בצהאת  רשום.    דוארב

ך את ארית להגושקיד ההתר לפומ   שת השגה או בקשה להפחתת קנסות ביקורת ניכויים(.)הג  ת המייצגיםרכלמע
   .גהשת ההשהגל  המועד

להחליקבההסדרים    חוק שיש  שבהיומ  שיםחודשלושה  ך  תוב  גהבהשט  ע  נמ ם  והפרט   כלרו  סו   ים המסמכים 
 דים. יוחמ ם מטעמיםיספ ם נודשיחוושה  רות הארכה לשלשההחלטה בהשגה, עם אפ הנדרשים לצורך

נדחתה  א באופן    באופן ם ההשגה  או  החמלא  יקי חלקי,  רעל  דעה  הוה בל את  יב  בדואר  את ם  ללש עליו    ם.שוכך 
 . בודהלע י ראזון הית הדילב ה יעקבל הע   הגיש תובענהל הדרישה או
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 ליטה  ש ובעלי שפחתיים מ  יםסקע

 
 יטוח הלאומיבעל שליטה בחברת מעטים בחוק הב 

 
ם זכאים לגמלאות ינב בחוק הביטוח הלאומי, שבעלי שליטה בחברת מעטים א 6ף  קובע סעי  1.1.2004החל מיום  

צורך תיקון החוק טוח בעד גמלאות אלה. לנם משלמים דמי ביבעת פירוק חברה, ולכן הם אי  וזכויותלה  בטדמי א
 בחוק הביטוח הלאומי:   1לסעיף    הוספו שתי הגדרות

 
 ". ודת מס הכנסהבפק 32כהגדרתו בסעיף  -ליטה "בעל ש

 ". בפקודת מס הכנסה 76כמשמעותה בסעיף  -"חברת מעטים 

 ות לדמי אבטלה.  כאות של בעל המניבבחינת הז הביטוח הלאומיאת   ת מחייבברוהח הרישום הפורמלי ברשם 
 

 10%-ב  לבדו או ביחד עם קרובו,הוא ככלל, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין,    ( לפקודה 9)32שליטה לפי סעיף  בעל  
  10%ת לקבל  כואו מכוח ההצבעה, או בזת  מהמניו   10%ניות או מכוח ההצבעה, או בזכות להחזיק  המ  לפחות מהון

 ט בסעיף. נהל, והכול כמפור מהרווחים, או בזכות למנות מ
 

ל כמפורט בסעיף. בני אדם לכל היותר, והכו  5ל, חברה שבשליטת  לפקודה היא, ככל   76לפי סעיף  חברת מעטים  
לכל  בני אדם    5טה של  לינחשבים לאדם אחד לצורך הגדרת הש  –שותפים בשותפות  ו ורובו, אדם ובא כוחאדם וק

   תר.יוה
לעניין סעיף  הגדר ]גם  בן76([ נמצאת בסעיף  9)32ת קרוב  צאצא אח, אחות, הורה, הורי הורה,  זוג,  -)ד( לפקודה: 

החי ומנהל משק בית    אדם נשוי "  –לפקודה    1סעיף  הגדרת בן זוג ב  אלה.וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מ 
 ".משותף עם מי שהוא נשוי לו 

דין ואליהופ"ש באר ש  פסק  יוסף  נ'  )ערעור אזרחי  של  בע  העליון  6357/99ם  משפט    יתכב בשבתו    בבית המשפט 
בייאזרח  לערעורים שניתן  "קרו10/4/2002יום  ם,  כי  נקבע  כל  (  החזקה  ללא  גם  שליטה"  "בעל  ייחשב  שהיא ב" 

בית    הכרעתו  במניות.  סבירה  העליון  המשפטשל  בלתי  תוצאה  יוצרת  ה ,  הלאומי,  על  הביטוח  שלפי  כי יבטי  וון 
זו בני המשפחה, המקיימים את ההגדרה של "קרוב, כתוצאה  גם  ל  נ אין להם קשר לחב  אם",  בים בעלי חשרה, 

 ם לעניין חוק הביטוח הלאומי. ובעקיפין בעלי שליטה ג, ליטהש

 ל שליטה בעקיפין בחברהוב משפחה אינו מחזיק במניות החברה ואינו בעהדין בעניין שלם, כל עוד קר  על אף פסק 
למו שויו  ילכעובד שכיר רג  יהיה משפחה  על קרוב ה  102ח הלאומי מצפה שהדיווח בטופס  יטוהב,  )שליטה עקיפה(

 ויות בעת פירוק החברה )פש"ר(לה ופש"ר. בעת תביעה לדמי אבטלה או לזכמי ביטוח לאומי גם לענפי אבטבעדו ד
 . המד ואת יחסי העבודחן את המעבוטוח הלאומי יש להצהיר על המעמד כקרוב משפחה ופקיד הבי

ווח עליהם לפי ת בחברה שדיון לקרובי משפחה ללא מנרוצוא פת לשכת רואי חשבון פנתה לביטוח הלאומי כדי למ
יבלו מענקים לבעלי י אבטלה בזמן הקורונה )ולא קבעלי שליטה ורק מהסיבה הזאת לא קבלו דמפסק דין שלם כ

מני  להם  היו  לא  כי  בחברה(.  שליטה  כי  ות  שליכש הוסכם  בבעל  מדובר  יהיה טה  לא  הוא  בעקיפין,  או  במישרין 
א לענף  ומעשמכ  בטלהמבוטח  עובד  יחסי  ד  ק,סיתקיימים  אם  בטופס  גם  ב  102ווח  שליטה.  הזה  כבעל  מקרה 

 .)הסבר בהמשך המאמר( המהות קובעת ולא הדיווח הטכני
 

 ם בשל משבר הקורונה לשכיר בעל שליטהמענקי
 

ונפגעה ההכנסה בשל משבר הקורונה, רשאי לשכית בחברה, עבד בה כ ליטה בחברה שמחזיק מניובעל ש בחון  ר, 
   בטלה שוללת זכאות למענק.אות לדמי אזכותו למענק ממס הכנסה. כאז
 
לו בטעות, יכול לבקש לבטל את ה לדמי אבטלה והתביעה אושרה  על שליטה בחברת מעטים שהגיש בטעות תביעב

 .ה שעוברת מהביטוח הלאומי למס הכנסהליטיע ברשימת בעלי הששהזכאות תבוטל, הוא יופאחרי הזכאות. 
. 

אומ לאהוח  הביט המסים  לרשות  מעביר  בעלת  י  המדורשימות  מעטים,  בחברות  השליטה  שליטה י  כבעלי  וחים 
 .  הטופס(, שלא קיבלו דמי אבטלה)כולל בגב   102בטופס 

 
ביטוח הלאומי ת העטים מעודכן במערכעמד כבעל שליטה בחברת מ אם המהמייצג של בעל השליטה יכול לראות  

)רשימת עיסוקים/עיסוקים   ת המייצגיםרכקים של בעל השליטה במעסוימת עיבחודשים מסויימים, דרך מסך רש
 ת מעטים"(.בעל שליטה בחבר –ופה/פירוט עיסוק: "מח  בתק
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  6משכורת במשך    יר בעל שליטה חייב לקבלק, שכפרסמה רשות המסים כי לצורך זכאות למענ  18.1.2021ביום  

)מיום  דשיחו בחוק  כהגדרתה  הקובעת  מהתקופה  החל  יום    1.9.2020ם,  תקו  עד(  31.12.2020ועד  פת  תחילת 
לתביעה, הרלוונטית  הת  הזכאות  ביתר  שעמד  ובתנאי  רצופים,  שאינם  בדואף  לחקיקה,  הרלוונטיים  מה נאים 

 בטלה. הא שקדמו לתביעה לדמישאינם רצופים בחודשים  ודשיםח  6לתקופת האכשרה לדמי האבטלה שהם 

 י ומחברה בהיבט הביטוח הלאב הוצאותדין המענק לשכיר בעלי שליטה ולמענקי 

הו אף  לבעלעל  סיוע  מענק  דין,  כל  החיקוק  ראות  לעניין  כהכנסה  נחשב  אינו  בסעיף  שליטה  האמורים  )א( 16ים 
ח בריאות יטוטוח הלאומי וחוק בהפקודה, לרבות חוק הבי  למעט לענייןמענק עבודה )מס הכנסה שלילי(,    לחוק

 ממלכתי. 

בגין המענק הסוציאלי )מענק   ה, שהתקבוליטהקשר למענקים לבעל השלב  3.8.2020רשות המסים פרסמה ביום  
חייבת הכנסה  הוא  שליטה(  בעל  לשכיר  בביט  סיוע  חייב  ואינו  הפקודה  ]סעיף  לפי  לאומי  כמפורט  18וח  לה)א( 

נקי במסגרת מע   1301.ב. בטופס  7בסעיף    2020לשנת  וח  המענק יש לרשום בדלחוק מענק עבודה[. את    )א(16בסעיף  
במע"מרוקו חייבים  שאינם  לשכי  –  נה  )שדה  מענק  שליטה  בעל  ביום    (.110/099ר  פרסמה  המסים  רשות 

 ( לפקודה. 2)2לפי סעיף   מעטים לתקופת הקורונה הוא הכנסהק הסיוע לבעלי שליטה בחברות שמענ 14.12.2020
 

לחוק מס    16סעיף    הםחל עלי כי מענקים ש,  21.12.2020ת רואי חשבון ביום  לשכאומי הבהיר לבקשת  לההביטוח  
)למעט  הלאומי והבטחת הכנסה  הביטוח  י גם לעניין גמלאות  נחשבים כהכנסה בביטוח הלאומ  שלילי אינםה  הכנס

 טחת הכנסה(. חריג בחוק הב
 
 

 עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי 
 

ים משפחתיים,  סקחים בעבוטי דין, מפורטים להלן סוגי המהלכות מפסקו  על פי חוק הביטוח הלאומי, תקנותיו
 כדלקמן: 

 
 ר;העובד השכי      -
 

 אי; העובד העצמ -
 

 מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי; -
 

בני  עזר - בין  טבעית  הדדית  המק  -משפחה  ה  בן    ריםבאותם  אצל  בעבודה  עוסקים  משפחה  בני  בהם 
 ובר בעזרה בין בני המשפחה. כיוון שמד  ם,המשפחה האחר והם אינם נחשבים כעובדי

 
 , נקבע: 11.11.93, מיום 78-0 /, דב"ע נג הביטוח הלאומי נ'  פייגלשטוק 283פד"ע כ"ו  -ק דין בפס

 
יש    "כאשר הצדדים הם  משפחה,  לבחון בקפידה את טקרובי  וולונטריים, יב  מקום  יחסים  שנוצרו:  היחסים 

וחובות כו התנדבותיים או קשר חוזי להסדרת מערכת ז ויש לתת את הדעת, בין היתר יות  ל,  כר כגון  היסימני  , 
 כדומה".שכר ריאלי או 'סמלי' ו  מסגרת שעות העבודה, 

  -צי לעבודה  הארבפסק דינו של בית הדין  ה שבשליטתו נקבעו  המבחנים לקביעת המעמד של בעל שליטה בחבר
 ווה . פסק הדין מה1999תן באפריל  שני  -קופף  וסנ' יוסף צבי גר  הלאומיהביטוח    02-182, דב"ע נז/20182/97עב"ל  
 ם ההכנסה המזכה בגמלה. מעמד ולעניין סכו  ות בביטוח הלאומי לענייןחלטלה בסיס 

 המסקנות שלהלן: את  גרוסקופףבית הדין הארצי קובע בפסק דין 

 אדם המבצע עבודה בעבור חברה הוא "עובד" החברה. ש -הכלל הוא  (1

בהם קיימת קרבה  ם שביתר במצהי  לעניין קיום יחסי עבודה, ביןבת ההוכחה  חועל החריגים לכלל מוטלת   (2
   משפחתית.

רה היה עובד שכיר על שליטה בחבערך בית הדין מבחנים, ובעזרתם קבע שהמבוטח שהוא ב   ופףגרוסקבפסק הדין  
ו  ניםבחברה. מבח  תמש בהם מש  הביטוח הלאומיאלו הפכו למבחנים מובילים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה, 

 בחברות. ה השליט   עליי לקבוע את אופן ביטוחם של בכד

ר, כדירקטובין תפקידו ופעילותו של בעל השליטה כ"עובד" לבין פעילותו    ניתן להבחין  האם  -המבחן הראשון  
 בעל מניות או קרוב משפחה. 

ההמבח השליטה    -שני  ן  בעל  האם  כלומר  פיקציה.  או  אמיתי  הוא  בחברה  העבודה  הסדר  בחברה  עוהאם  בד 
 פועל.ב
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 ":היה "שכרו" של האדם כ"עובד מהלקבוע תן האם ני -המבחן השלישי 

 ה לתשלומים אופי של שכר? האם הי א.

נכסים? ב. עירוב  יש  הא  האם  נשמרתכלומר,  המני  ם  בעלי  לבין  החברה  בין  בחובות  ות  ההפרדה  בנכסים, 
ן הלוואה, לחשבון משיכות  כורת לחשבומשובהכנסות )האם יש הפרדה בפועל בהנהלת החשבונות בין חשבון  

 (. ומהוכד

 הלכת גרוסקופף וםייש

ורת שמקנה זו כמשכבפעילות ה  ות ולהתנהג כעובד שכיר, כדי שהביטוח הלאומי יכירשכר וסוציאלי מומלץ לשלם  
ב רווחי העסק, הביטוח הלאומי  סכוגמלאות. כאשר המשכורת  פי  על  כלל  בדרך  ואינה קבועה,  שונים  טוען  מים 

 תקנות.ם לסיס ובונוסים שיש לפרוס בהתאובר בשכר במדש

הביט  348עיף  ס לחוק  י"א  קולוח  הלאומי,  לפוח  לפחות  ישולמו  שכיר  עובד  בעד  ביטוח  שדמי  משכורת  ובעים  י 
חוק שכר מיניסכום שכב לפי  או שעתי(. אין החרגה בסעיף האמור    מוםר המינימום במשק  יומי  )חודשי, חלקי, 

 משפחה.י לבעלי שליטה או לבנ

 ותו בעלואות של בעל השליטה לחברה שבהלו

ה  19.6.2020  וםבי בית הדין  השליטה   ( את תביעתו של מנחם כרמל, בעל11245-06-18)ב"ל    אזורי לעבודהקיבל 
כי הלוואות פרטיות בסכומים של  ברה, וקבח יונים ואף עשרות מיליונים, שמשך והשיב חליפות מחשבון  מילבע 

 יטוח. י בינה כשכר, ולפיכך פטורות מדמ ת בעלים שדיכהחברה, אינן בגדר מש
 
ם כאן", ולא היה מקו שכן "מרבית מאפייניה של ההלוואה התקיימו  ות אמיתיות,  ית הדין קובע שמדובר בהלוואב

 ת שומת ניכויים כשכר.להוצא

 ל שליטה בחברה לעצמאי  מבע שינוי מעמד 

דווחת  חברה מכאשר    ,12.9.2021כן ביום  ועד  24.2.2009בתאריך    הביטוח הלאומישפרסם    1382לפי חוזר ביטוח/
ממושך באופן עקבי,  לביטוח הלאומיי ביטוח שלמת דמ כשכיר בחברה בשליטתו, והחברה אינה מ בעל השליטה על

ל בעל השליטה לעצמאי ולגבות ממנו חובות שהחברה חייבת ו ש רשאי לשנות את מעמד  הביטוח הלאומי ושיטתי,  
משכורתו ה  ,בגין  הככאילו  זו  כעצמייתה  הלאומי    אינסתו  ה הופ)הביטוח  את  השליטה    שלד  ממע ך  משכיר בעל 

 .  לעצמאי(

ב שליטה  בעל  שמוגדר  למי  מתייחס  בע"מ,  החוזר  משפחתיותחברה  חברות  עובדי  חברותלרבות  לרבות  שבהן   , 
  לפי   השליטהשל בעל    לרבות קרובוו   ם כבעל המניות וגם הדירקטור וגם העובד היחיד של החברהש גהיחיד משמ

 דה. קולפ  76 סעיף-לפקודה ו  32יף בסעההגדרה 

ביום    הנחיה )בבית הד   15.8.2010זו אושרה  וקיבלה תוקף מחייב בבית  2725/09ין האזורי לעבודה בבאר שבע   ,)
 (.  41787-10-10עב"ל  מיהביטוח הלאו ז נגד  מזו)יוסף   12.7.2012הדין הארצי ביום 

לפחות  לההביטוח   לכיחודש   12אומי מחכה  לבעל  החוב סוי  ים  שולח  מכן  לפני  ה  טהשלי  בחברה. לאחר  התראה 
את מעמדו לעצמאי,    רשאי לשנותלאומי  ה ליטה אינו מסדיר את חוב החברה, הביטוח  ד, ואם בעל הש שינוי המעמ

 השנה שבה נוצר החוב. לו מתאריך תחילת מו  לפי נתוני השכר השנתיים ששול

 ם סגירתה. שנים מיו 7עד  פעילה,  השינוי תקף גם לחברה שאינה

 שבו נמצאת כתובת המגורים של בעל השליטה.  מיאוטוח הלבי סניף ההחוב יטופל ב

הדין האזורי  2016בפברואר   בית  )ב"ל    דחה  הזו26120-05-14,  54328-12-14לעבודה  בני  של  ג( את תביעתם  יא ג 
כעובדים    לאומי לביטוח הם  דווח עליה לאומי שעל פיה הם חויבו כעצמאים למרות שה לבטל את החלטת הביטוח  

 וח באופן עקבי. ם את דמי הביט ה בגינלמלא שי , אך החברהשכירים

ביום    בית דחה  לעבודה  האזורי  תביעתו    18.11.2018הדין  )ב"ל  את  גבאי  רונן  בעל ב  ,(17551-07-16של  של  נו 
הביטוח    ,יטההשל החלטת  את  הביטוח  ה וקיבל  בעניינו.  ההלאומי  של  מעמדו  את  שינה  מעוב לאומי   ד מבוטח 

מניות כלל  לו  לא היו  , אף על פי שאליוגין העסקתו בחברה ישירות  ב  רהוב החבהחברה לעובד עצמאי וייחס את ח
 בחברה שבבעלות אביו. 
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 וחדותמי בותגביית חוב דמי ביטוח בנסי –סך ההתאגדות בחברה  הרמת מ
צעים אשר מקנים לו כמה אמ  ומיהביטוח הלא ( הועמדו לרשות  2017חוק ההסדרים לשנת  בחוק )א ל 367בסעיף  

הם דמי ביטוח במקרים שביכול להרים את מסך ההתאגדות ולגבות חוב ביים. בין היתר  יבה אפקטאמצעי אכיפ
ביטוח  חברה שהיה לה חו נכסים או פעילות ללא תמורב בדמי  להתחמק ו בתמורה חלקית במטרה  א   ההעבירה 

העבודה ת  לוועד   הביטוח הלאומי היה אמור לדווחח הלאומי,  לחוק הביטו  187על פי תיקון    מתשלום דמי הביטוח.
 אלה.ת של הכנסת על יישום הוראות סעיפי החוק הוהבריאו

 מלאותזכאותו לג המועד שבו נבחן עובד שכיר לעניין

חן על פי רוב , מעמד העובד השכיר נב בביטוח הלאומיהתיק  להבדיל מהעובד העצמאי שמעמדו נבחן בעת פתיחת  
ש משך שנים רבות וכשיגיד בל עוב במעמד ש  מוראה עצייתכן שמבוטח י  וצאה מכך, עת הגשת תביעה לגמלה. כתב

 תביעה לגמלה יתברר שמעמדו לא תאם לדיווח.  

חב דיווחה  לדוגמה:  השלרה  בעלי  ובעלה הם  בחברה שהיא  כשכירה  נשואה  אישה  יתברר שלא על  בה. אם  יטה 
עבודה יחסי  לבי   התקיימו  האישה  נכללת  בין  היא  ואין  החברה  "ע ן  היאבהגדרת  עצמאי",  וטחת מבאינה    ובד 

 עבדה. יא תקבל קצבת אזרח ותיק )זקנה( כעקרת בית ולא כמבוטחת שיפות הכנסה וייתכן שה מחל לאות לגמ

י עבודה גמולי מילואים וכדומה, בין שמתקיימים יחס, מי שעובד בפועל זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה, תככלל
 צמאי".  הוא נכלל בהגדרת "עובד עובין ש 

וזכויוד אבטלה  בפיר מי  מק  וק ת  רקחברה  ישכ   בל  לגביו  שמתקיימים  שליטה  יר  בעל  ושאינו  ומעסיק  עובד  חסי 
 בחברת מעטים. 

 

 לגמלאות הביטוח הלאומי   בעלי שליטהזכאות 

ובזכויותמאז התיקון בחוק שהוציא את   בענף אבטלה    הביטוח הלאומי בפירוק חברה    בעלי השליטה מהביטוח 
הדין   לקבוע    כמעטובתי  נדרשים  מעמואינם  השלי  של  דםאת  מע  טה.בעלי  ברור  כאשר  זאת  ספק כל  לכל  ל 

וכא בעבודה,  מקורה  לגמלה  בסיס  המהווה  המשכורתשההכנסה  משכורת    שר  היא  השליטה  בעל  בפועל  שמושך 
שמקורה   ברורים,ראויה,  כללים  לפי  ומשולמת  האמורה  שינ  בעבודה  הואין  לפני  סמוך  קיצוניים  שכר  גשת ויי 

 התביעה לגמלה. 

מוסר מידע בטופס התביעה על הקשר המשפחתי או  לי שליטה תובע הגמלה  בע  ה לגמלה שלביעבתהחלטה  לצורך  
 חברה.  על השליטה ב

הלאומי הבי ס  טוח  מוסבר  שאינו  בשכר  גידול  כל  לעומק  על  בוחן  הוכחות  ומבקש  לגמלה,  העילה  למועד  מוך 
 ות או של קרוב משפחה. מנים השכר בפועל בכל תביעה של בעל תשלו

התביפקי לשלוח  עוד  רשאי  לבירושאלת  הגמלה  לתובע  כחלק ון  להתייחס  יש  זה  לשאלון  העבודה.  אופי  ר 
 מועד ישלול את הזכאות, והתביעה תידחה. מתן מענה במהתביעה. אי 

באשרלאומ ה הביטוח   ספק  קיים  כאשר  ולחקור  לבדוק  ממשיך  וכאשר לעצ  י  השליטה,  בעל  של  עבודתו  ם 
 . יטהפועל לבעל השלב  משולמתכורת אינה סדירה או אינה המש

הלאומי הביטוח  קצרה  פקיד  העבודה  תקופת  כאשר  לגמלה  הזכאות  את  היתר  בין  של  בודק  במצב  עזרה ; 
עבו כנגד  שאינם  תשלומים  משולמים  כאשר  נ משפחתית;  שאינה  או  חיונית;  אינה  העבודה  כאשר    חוצה דה; 

אין   בעל השליטה  שיצורך להעסי)במקום  יש  בשכר(; כאשר  עובד  בעל השליטה;   של  ולים במשכורתוגדנויים  ק 
בע גדולה  כאשר  ביתרה  והוא  בפועל  המשכורת  את  מושך  אינו  השליטה  וכאל  דמי בחברה;  חייבת  החברה  שר 

 .לביטוח הלאומיביטוח  

)עב"ל  26.12.2016ביום   בית הדין הארצי לעבודה  נתן( את ערעורה  4990-07-14  דחה  בן  רויטל  , בעלת מניות של 
התאם לשכרה ברבע השנה שקדם ללידה. בית הדין ל, לתשלום דמי לידה ביהורותי ייעוץ ונשילמתן    יחידה בחברה
 . שיקפו את עבודתה ומטרתן הייתה להגדיל את דמי הלידה  ת בשכרה לאקבע שהתנודו

 
כשכירה, טשטוש גבולות    תנהלות לא שגורהתובעת יוצרות רושם של ההבית הדין קבע כי "התנודות בשכרה של  

צמאית, ונראה שתנודות השכר אינן נובעות מעבודתה, אלא  ירה, כבעלת מניות וכעכשכתה והכנסותיה  לוהתנה  ןבי
הדין כי "עולה חשד שהתנודות בשכר   יים של התובעת והיותה בעלים של החברה". עוד קבע ביתיקולים אישמש

 ה". כרה כעובדת שכירטיביות ולא משקפות את שקהן פי
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 בעל שליטה שכיר ם להגמלה החוסמת ג  לי כל שוםפסק דין בעניין יי

מים משולם, שהיה בעל מניות יחיד  יעתו של רח( את תב 31640-09-14דחה בית הדין האזורי )ב"ל    22.1.2017ביום  
 שכר הרגיל.אונה בעבודה, נוסף על התה המתחשבת גם במענק שקיבל מהחברה לאחר הבחברה, לשלם לו גמל

לכך  בית   חשיבות  מייחס  היחידח  בוטשהמהדין  העובד  לושק   היה  שולם  ולא  מענק  קודמות.    יבל  בשנים  מענק 
 צמו. להעניק לע  כלומר, מדובר בבונוס שהמבוטח החליט

מנף את תקנה  מהגמלה החוסמת אינה חלה עליו. בית הדין    בעניין  11המבוטח הוא זה שהעלה את הטענה שתקנה  
ו  11   ון מצד מבוטחים שינסו נכ   חסום דיווח בלתיל   היא  11מות שקבעו שתכלית תקנה  מאזכר הלכות קודכנגדו 

 הם זכאים לה. ור הגמלה שלהעלות את גובה הכנסתם לאחר התאונה, כדי להגדיל את שיע

 סמת. לה החוי השליטה כעצמאים, כולל לעניין הגמנמסר שהוא מתייחס לבעל  הביטוח הלאומימ

 
  בעבודהה חברה לאחר אירוע פגיעם לבעל שליטה שעובד בבונוס שמשול

 
 אין לראות  ( את תביעתו של גורי צוקר וקבע כי46493-09-16בודה )ב"ל  ה בית הדין האזורי לעדח  30.3.2020ביום  

הנכות   וגמלת   שכרו הרגיל לצורך חישוב דמי הפגיעהבתשלום הבונוס ששולם לו לאחר תאונת העבודה, כחלק מ
 מעבודה.  

בה חשבון,  רואה  בחברה,מבוטח,  יחיד  שליטה  מש  על  של  מנקיבל  קבוע  שכר  החבר  12,000ה  חודש.  כל  ה ש"ח 
 הייתה שותפה בשותפות רואי חשבון.

 לפגיעה.   ש"ח ברבע השנה שקדם 36,000בודה בהתאם לבסיס שכר של ר כתאונת עאירוע מוחי שעבר הוכ
 ולצרף  סכום זה סירב לפרוס    ומיהביטוח הלאש"ח לאחר הפגיעה.    140,000ך  וחד בסהחברה שילמה לו בונוס מי

 לה.  ר הרבעוני לעניין הגמהשכממנו לבסיס   3/12
 

ת שכר שתכליתה לשמור על רמת החיים אליה  גמלה מחליפיה דמי פגיעה בעבודה היא  בית הדין מזכיר פסיקה לפ 
המבוט  אמת  הורגל  בזמן  שדווח  לשכר  בהתאם  הח  קרות  רבה  בטרם  חשיבות  יש  ולכן  בגמלה  המזכה  אירוע 

 : זאת מטרה כפולה ות לחשיב  ל השכר.לקביעה אמיתית ש
אמור   יד התביעותר שקיבל המבוטח למעשה. פקכנסה שפסקה ולכן מתבססת על השכהגמלה אמורה להחליף ה

בקפידת יתר על   חברה נבדקות"תביעות בעלי שליטה ב ל החוק: לבדוק את נכונות השכר כדי למנוע ניצול לרעה ש
מלאכות  דיווח  לחסום  כתכליתמנת  בדיעבד  בהחלת  11נה  תק   י  המדובר  שאין  כך  לפי ,  בבחינה  אלא  התקנה 

 ".נה גם במקרה של בעל שליטה בחברהיתה של התקתכל
נב התובע  אם  עדיי"בין  כעצמאי  אם  ובין  כשכיר  נבח חן  הייתה  שהיה/הייתה  ן  בונוס/מקדמה  של  סבירותו  נת 

 מדווח/ת". 
 

 י  טיב טה באופן רטרואקליבעלי ש ון שכר תיק

 מיוחד בזמני משבר. רלוונטי ב הפחתת שכר של בעלי שליטה בדיעבד.סקי דין מובילים בנושא מוצגים להלן שני פ 

 דין הארצי פסק דין בעניין ויפג בע"מ בבית ה

שעניינו  ,  (000376/06)עב"ל    יטוח הלאומיהבהארצי לעבודה פסק דין ויפג בע"מ נ'    ן בבית הדיןנית  21.5.2007ביום  
 ועל שכר נמוך יותר. בעל שליטה שמשך בפ דיווח על שכר חודשי לקן בקשה לת

יותר.    ש"ח, אף שבפועל נמשך   20,000ום שכר לבעל השליטה בסך  וחה על תשלהחברה המערערת דיו שכר נמוך 
אושרו א  , ומשלהמדען הראשי  תוח על ידיוך הנחה וצפייה שיאושרו מענקי מחקר ופיווח עליו נקבע מתהשכר שד
 עבודה. ואקטיבית את שכר הברה ביקשה להקטין רטרהח –המענקים 

היה השכר   ת כן, שכן השכר שהוצהר עליו וששולמו ממנו דמי ביטוחניתן לעשו  בית הדין הארצי לעבודה קבע שלא
בין    בע יטמן קשופט יגאל פל נטי. כב' הכר, לו העובד היה זכאי להן במועד הרלווגמלאות מחליפות שהקובע לעניין  

 בפסק הדין, כדלקמן:  7ף היתר, בסעי

ר אשר לא שולם בפועל. עפ"י טענתה, לאומי משכ  המערערת, היא כי אין לגבות דמי ביטוח  "טענתה העיקרית של
 טענה זו...  . אין בידי לקבל כרו של ד"ר שדה שלא כדיןהמשיב גבה כספי ש

המוסכם השכר  הנטענת  ש  בתקופה  בסך  פ ש"ח  20,000ל  היה  על  העוי  .  בוטח  זה  פגיעה בד  שכר  לעניין  למשל 
דמי  בע ולעניין  לבודה  היו  צריכים  זה  שכר  פי  על  לכן  דמי  אבטלה.  )החברה השתלם  המערערים  ואין  הביטוח 

שיפחית את החיוב בדמי הביטוח לאחר   ודה המוסכם באופןרטרואקטיבית את שכר העב   ובעליה( יכולים להקטין
 הרלבנטית".   פהה בתקוה זכאות לגמלברר שלא קמשהת
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 רצי בע"מ בבית הדין האין בעניין סגנון הכרך ק דפס
בע" הכרך  סגנון  בחברת  השליטה  אבעלי  הפחיתו  החברה מ  כלכלית.  מצוקה  בשל  רטרואקטיבי  באופן  שכרם  ת 

שהסכים  פ השומה  לפקיד  השכר.  נתה  את  השומה  להפחית  מפקיד  האישור  עם  פנתה  הלאומילביטהחברה  , וח 
 כר. השית את שסירב להפח

ה אף הוא תביעה, וערערו לבית הדין הארצי לעבודה, שדחשדחה את ה   -  ית הדין האזורי לעבודה לב   התובעים פנו
דין חברת  א )פסק  הדין האזורי  בית  של  ואת התביעה מטעמיו  בע"מ  נגד  סגנון הכרך  בבית   ,הביטוח הלאומיח' 

 מיום   000748/07ה עב"ל  בודת הדין הארצי לעביוב  11.9.07מיום    003881/05ל  יפו ב   –הדין האזורי לעבודה בת"א  
28.1.2009   .) 

 השיקולים לדחיית פסק הדין:

ביט .1 ולהק   לדעת  –וחי  שיקול  ביטוחית  זכות  קבלת  לאפשר  סביר  בלתי  הדין,  אתבית  בדיעבד  מחירה    טין 
 ומשה.כשמתברר שהזכות לא מ

( לפקודה,  2)2סעיף    לפיבע שההכנסה היא  נקלאומי  לחוק הביטוח ה  344עיף  בס  –פירוש חוק הביטוח הלאומי   .2
על  לא    אך אף  השומה,  פקיד  שקבע  מה  לפי  היא  ההכנסה  כי  ונקבע  שראוי  הרשויות  פי  קביעת  כי  רצוי 

 וחלט וזוהי רק נקודת המוצא.כלל זה אינו מהמנהליות יהיו אחידות, אלא ש

 עיקרון הביטוחי. יש טעם לסטות מקביעת פקיד השומה בשל ה

 בן משפחה  קת ם בהעסמבחני

 
קב  1  סעיף הלאומי  הביטוח  כלבחוק  ביחדע  שעובדים  משפחה  לפני  "עובד"  בהגדרת  מיוחדים  )הפסיקה   לים 

 חוקה(: רחיבה את הכללים האלה גם לקרובי משפחה בדרגה יותר רה
 

אם    –"  "עובד אף  משפחה,  בן  עולרבות  של  יחס  המעסיקו  קרובו  לבין  בינו  שהואאין  ובלבד  ומעסיק,  עובד   בד 
אחד   –, הייתה נעשית בידי עובד; לעניין זה, "בן משפחה"  הוא  בודה שאילולא עשה אותהובעפעל באופן סדיר  במ

 , ילד, נכד, אח או אחות. ההורים
 

שט לב  לשים  התביעותויש  הלאומי  הביט לגמלאות    פסי  בדבוח  הצהרה  קשר כוללים  )ללא  משפחה"  "קרבת  ר 
 י(.וק הביטוח הלאומ לח 1סעיף ב בהגדרת "עובד" פחה"להגדרת "בן מש

 
ה בין קרובי יחסי עבוד  לבחינת  המצטבריםאת העקרונות    הביטוח הלאומיפסיקה, אימץ  לאור הכללים בחוק וב

 משפחה שעובדים בעסק אחד:

ביחס  -  במפעלבעסק או  מתבצעת עבודה   .1 לוודא שלא מדובר  וולונטריים התנדבותיים במסגרת  יש  עזרה  ים 
 בד ומעסיק.  זכויות וחובות בין עו  רכתחוזי להסדרת מע קשראלא ב משפחה, טבעית בין בני

 
 ורך. פעם כשיש צולא מדי פעם ב - העבודה מתבצעת באופן סדיר .2
 
עשה   .3 שאילולא  בעבודה  מתבצעת  המשפחה  בן  בן  העסקת  אח  המשפחהאותה  עובד  בידי  נעשית    -  ר הייתה 

 כלומר, העבודה נחוצה וחיונית.
 
עבודהסימ .4 ליחסי  היכר  ל  -  ני  הי תת  יש  בין  הדעת,  מסג   תר,את  כגון  היכר  שכר  לסימני  העבודה,  שעות  רת 

 ריאלי ולא "סמלי" וכדומה. 
 

ית הדדית, חובת ההוכחה רה משפחתשפחה שטוען שהיחסים בינו לבין קרובו חורגים מגדר עז"ל, קרוב מלאור הנ
 שכיר. בד יות המאפיינת עוזכוובות וימת מערכת חוזית של חכי קי הביטוח הלאומי , ועליו לשכנע את ומוטלת עלי 

לביטוח   מה הדיווח  מעסיקו  או  המבוטח  אין  ולעתים  שוטף,  באופן  מבוצע  לכך  לאומי  בין  ודעים  התאמה  שאין 
ס השכר הקובע של מבוטחים ובסי לאומי. בעניין זה, מעמדם  הבביטוח  מד  הדיווח כפי שהם רואים אותו לבין המע

 מי.  לאוהביטוח הגמלה מ קשת בעת ב רק בדיעבד, בדרך כלל רים נבחניםשכי

ת המתאם בין השכר  לאומי א הח  לגמלה מחליפת שכר )כגון, תביעה לדמי לידה(, בוחן הביטו  כאשר מוגשת תביעה
טרם אם  הכספים.  הפקדת  לבין  שכר  הפ  המדווח  העלאת  הייתה  העבודה  אסקת  ראיות  לעובדת,  להביא  יש  זי 

 ומה.או גידול במכירות וכד  ודהוצאה מגידול בעבכת  דוגמה:העלאת השכר אמיתית, למעידות כי מתאימות ה

משפ ומקרובי  שליטה  מבעלי  דרישה  יש  לגמלה  תביעה  הצבכל  למלא  לעבודה חה  שקשור  מידע  שכוללת  הרה 
 (. מידע נוספים )או לשלוח חקירהמסמכים ו הגמלאות להחליט אם עליו לבקשיד המשפחתית. כך יכול פק 
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כדלקמן ולחתום על   חה יש לענות על השאלותמשפה או של קרוב/ת  ליטעל/ת שתביעה לדמי לידה של בלמשל, ב
 הצהרה שהפרטים נכונים: 

 הזכאות? )פירוט העבודה שבצעת בפועל(   בודה במועדמהו תפקידך בע .1
 כתובת( ך בפועל? )יש לציין ודתהיכן בוצעה עב  .2
 בודתך? )יש לפרט ימים ושעות( מהו היקף ע .3
 פר זהות( ומסידה והורות )שם ת לך תקופדת שהחליפה אותי במהלפרטי העוב .4

 קי דיןפסדוגמאות ל
)ב"ל    12.5.2015ביום   בית הדין האזורי  כי53326-01-14קבע  עובדת שכירה בחברה   (  הייתה  בוזגלו  ליטל צרפתי 

עדר יחסי  ה את תביעתה בהי דח  הביטוח הלאומילאחר שדמי לידה. זאת,    יה והיא זכאית לתשלוםאב  שבבעלות
 . חלפה על ידי עובד אחרהו באופן סדיר ולא בדהשלא ע עבודה, בטענה

יעתו של מוריס רווח לתשלום דמי אבטלה,  ( את תב 46711-11-14קיבל בית הדין האזורי )ב"ל    23.12.2015ביום  
כלל קטן בהרבה מתוך  מרות שלבנק הופקד סכום  בע לעניין דמי אבטלה לבתלוש השכר הוא הקור  וקבע כי השכ

יה בבעלות ביתו ובעלה, פוטר בשל ד כמה שנים בחברת בניעב  ת, לאחר שהמבוטחזא  מזומן.השכר ששולם כולו ב
 יים. צמצומים ולא קיבל פיצו 

 –ההולם את אופי תפקידו  ה המגיע לו או מזה  מזדין קבע שאין די להראות כי המבוטח נהנה משכר גבוה  בית ה
   ר בשכר פיקטיבי.דובאו שמ  לא קיבל את השכר בפועללהראות כי הוא  הביטוח הלאומיאלא על  

הרי... בעניין קף ששולם,  טענתו לפיה משרתו של התובע אינה מצדיקה תשלום שכר בהי  גם אם יוכיח הנתבע את"
  של העובד ה"מקורב"שפחה אין מתום בכך כי שכרו  ה בין קרובי מר בהעסק זה נפסק, לא אחת, כי שעה שמדוב

 וד לו לרועץ". לעמ ך כדי עובדים אחרים, ואין בכיהיה גבוה משכרם של 

הד   9.7.2016  יוםב בית  )ב"ל  דחה  האזורי  סנ26074-05-14ין  סלע  סיון  של  תביעתה  את  לקבלת  (  לידה  דרס  דמי 
פיות תואמות  שי השכר לא שיקפו העברות כסת, כיוון שתלוחתי. זאבהתאם לתלושי השכר שקיבלה בעסק המשפ

הזהבפועל במקרה  הייתה  לא  יחס  .  קיום  בדבר  העבומחלוקת  התעורר  דה.י  בהמחלוקת  השכר ה  לגובה  אשר 
 י של העובדת בעסק המשפחתי.  האמית

ב באיזון  כי  קובע  הדין  הע בית  עמדת  עמדת  ין  לבין  הלאומי ובדת  לגוב  הביטוח  לבקשר  יש  השכר,  רק ה  בחון 
לות ה ככתבם וכלשונם. התנהתלושי השכר ואת הסכם העבוד ולא לקבל את  מרכיבים שהמבוטחת הוכיחה בפועל,  

הכנסת עבודה ושל תמיכות ברמה המשפחתית שאינן כלל הדין היא "שעטנז" של  ית  רות בעסק לדעת בשתכהה
 קודה.  לעניין הפ  הכנסה

היא תשלום הלידה  דמי  שעב   תכלית תשלום  ואשרלמבוטחת  נכרת מקו  דה,  הלידה  או  פרנסתה לרגל ההיריון  ר 
 במשלח ידה.   ן היא עובדת יותר או עוסקתואי

 לידה. פיו יש לשלם את דמי ה של שכר ההולם לדעתות הקבע א  בית הדין

רונ  22.11.2018ביום   בעניין  האזורי  הדין  בית  )ב"ל קבע  דהן  משפח 58248-02-16  י  בת  של  ההוכחה  נטל  כי  ה ( 
מהו  שמ  להוכיח  בת השכר  על  מוטל  גמלה  לתשלום  בסיס  במק  שמש  א המשפחה.  קיבל  הדין  בית  הנדון,  ת רה 

שהיית הקבועה  בשכרהעלייה  לגמ המ  ה  כבסיס  אחז  לה,בוטחת  תוספת  את  דחה  ששולמו  אך  כיוון  הרכב,  קת 
ת ודרך ל הנוגע למהוה מעוגן בכתב ולא הייתה קיימת עקביות בכרכיב לא הי סכומים משתנים בחודשים שונים, ה

 תשלום. ה

תו של בית  ביעי על קת ערעורו של אדר עציונ( א3767-10-19עבודה )עב"ל  הדין הארצי לדחה בית    29.11.2020ביום  
על התרשהאזהדין   המבוססת  ה ורי,  גם  כמו  לפניו,  והראיות שהיו  ואביו  המערער  והרמותו מעדות  איות עדויות 
 וריו, וכפועלעבודה בינו לבין החברה שבבעלות השל יחסי  הוכיח קיומם  הובאו לפניו, שלפיה המערער לא    שלא

 . אבטלה נדרשת לצורך תשלום דמי יוצא לא צבר תקופת אכשרה 

)ב"ל  ה בדח  6.7.2021יום  ב ויקיר ס 13858-11-19ית הדין האזורי  ורוצקי ( את תביעתם של זוהר סורוצקי )האב( 
"עובד" )הב להגדרת  עונה  אינו  הבן  כי  וקבע  הביטוח   ן(  לה  הלאומי,  בחוק  זכאי  אינו  )האב(  המעסיק  חזר ולכן 

 ביטוח הלאומי. מילואים מהתגמולי ה

שנים ביחידה מובחרת   6.5-ירות קבע בצה"ל של כמש  יד לאחר שהשתחררו מ הבן שלאב כבעל עסק העסיק את  ה
טענת ששולמו לטו לחודש,  ש"ח ברו  30,000לושי שכר בסכום של  נפקו לבן תחודשים רצופים, שבהם הו  3למשך  

 לו. האב במזומן, עקב עיקול חשבון הבנק ש

הלאומי שדחה   טוח, תבע אותם מהבילבןלואים  יק שילם את תגמולי המי ן זומן לשירות מילואים. האב כמעס הב
 עה בטענה כי הבן אינו "עובד שכיר" אצל האב.   את התבי

כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק.  להוכיח    מוטל עליהם החלטה כי התובעים לא עמדו בנטל ה  מגיע לכלל  בית הדין
 .  יותומהות  ר ומלוות בסתירות רבותקביות, לא היו אמינות, לוקות בחסהיו ע העובדות לא
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קיב הדין  הביטוח הלאומיל אבית  ל  ת עמדת  ללא קשר  עצמאי,  כעובד  של העסק  ללקוח  שירות  נתן  עסק שהבן 
ד  הבן אינו עונה על הגדרת "עובד" בחוק. עו  לבן. לכןים מהלקוח  העסק שימש רק כ"צינור" להעברת כספהאב, ו

 בית הדין בצעד חריג: קבע 

לנכו רוח"מצאנו  למורת  ביטוי  לקבל  ניסות התובעים אשר  נהלנו מהתן לתת  לב  תום  בחוסר  מילואים  ו  תגמולי 
ע, ביחד וצאות הנתבבחוק סוציאלי, התובעים ישלמו את הה שעסקינן  מהמוסד שלא כדין. אשר על כן, חרף העובד

 היום". ימים מ   30, וזאת תוך ש"ח 7,000ולחוד, בסכום של  

שלא   ווןהיריון ודמי לידה כי  ירתלגמלה לשמחמודי אח סמ של הדין האזורי את תביעתהדחה בית   15.8.2021ביום 
, אם אכן  א הוכח שהתשלומים שקיבלה לטענתהיק, וכלל להתקיימו יחסי עובד ומעסיק בינה לבין בעלה המעס

 המעסיק. בפועל, היו תמורת עבודה מסודרת אצל בעלה קיבלה אותם 

בדת" כמשמעות ר "עובגדללמד על היותה    כדיבמשרד  שאין בנוכחות המבוטחת  בית הדין קובע בסיום פסק הדין  
 לחוק הביטוח הלאומי.  1ונח בסעיף המ

 מעמד אשת בעל השליטה 

ככלל וכך  עובד  עבודה,  יחסי  מעסיקו  לבין  בינו  שמתקיימים  מי  בחברה   הוא  מועסקת  אישה  כאשר  גם  נדרש 
שה אפשר מצב שבו אימי  הלאומ  ו(. כלומר, חוק הביטוחבעלה )או בעל שמועסק בחברה בבעלות אשת  שבשליטת

 הצדדים.   ןצריכים להתקיים יחסי עבודה ביאולם כדי שהדבר יתאפשר,  תהיה שכירה אצל בעלה,

תביעת   13.9.2009בבית הדין האזורי, נדחתה ביום    ומיהביטוח הלא, קרפל בת שבע נגד  10731/08בפסק דין ב"ל  
ות טען שהמשכורות ביע ה לאחר שפקיד התלידי ה דמ השליטה בחברה, להגדלת המבוטחת, שהייתה אשתו של בעל

 בהרבה.  שכר נמוך  לפי  יקטיביות, ואישר לשלם דמי לידהכה לפני הלידה היו פשמש

 להלן מתוך פסק הדין: 

 "המסגרת המשפטית 

ה זכאית יולדת לחוק קובע את התקופה בעד  50אומי. סעיף  לחוק הביטוח הל  49לדמי לידה נקבעה בסעיף  הזכות  
לי כי  53יף  סע   דה.לדמי  קובע  "שכר  דמ  לחוק  הם  ליום  לידה  המי  של  הרגיל"  לתקרה העבודה  בכפוף  בוטחת, 
מתקבל מחלוקת הכנסת הוא הסכום ה  53ע כי "שכר העבודה הרגיל" לעניין סעיף  לחוק קוב  54. סעיף  שנקבעה

 קדם ל"יום הקובע", בתשעים." המבוטחת, ברבע השנה ש

 ע: חוק הביטוח הלאומי קובל  298סעיף 

ות(, פקיד התביע  –המנהלה )להלן  המוסד שהסמיכה לכך    מוסד תתברר בידי עובד ה ליעה לגמלה שהוגשתב   "כל
יד התביעות להחליט "אם תינתן הגמלה תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן". מכוח סמכותו של פק  א יחליט אםוהו

לה הגמ ם כבסיס לתשלום  ליהח עדוו אם הנתונים שהמבוטח מ  ו מידה תינתן", מוסמך הוא לחקור ולדרושובאיז
(. בהקשר זה נקבע 46  , פד"ע ידיהביטוח הלאומפיקהולץ נ'    115-0מא/   או פיקטיביים )דב"ע  הנתבעת הם אמיתיים

 , כדלהלן: 523, פד"ע עד יטוח הלאומיהבאודט ברכה נ'  140-0בדב"ע נב/ 

, יש  דה(בעבודה, דמי לי  יעהדמי פג )כגון,  לתשלום הגמלה    הביטוח שבהם שכרו של המבוטח משמש בסיס  בענפי
, שנועדה להחליף  , על הגמלהרה כפולה. מחד גיסאת" של השכר. לחשיבות זו מטעה "אמיתיחשיבות רבה לקבי

שקיבל   השכר  על  להתבסס  שפסקה,  ניצהכנסה  למנוע  כדי  גיסא,  מאידך  למעשה.  הוראת המבוטח  של  לרעה  ול 
 נתונים בלתי נכונים". על  אין הוא מושתת  האםהשכר וותו של ת לברר את נכונהחוק, על פקיד התביעו

)ב"ל  קיבל בית הדין האזו  25.8.2011ביום   ליטל חגי לתשלום דמי לידה לאור ( את תביע22362-11-10רי  תה של 
 לבין חברה בשליטת בן זוגה. יות שהוכיחו כי התקיימו יחסי עבודה בינה  הקביעות העובדת

 חברה(  כ  דו מאוגינשא) ף דים בעסק משותבועוג הזני ב

 2014נת  מש הדת מס הכנסקופב 66יף בסעים נתיקו

 . בעניין זה 1416יטוח  ב וזרם ח ספר הביטוח הלאומי .1.1.2014 ן בתחולה מיוםקס הכנסה תות מקודלפ 66 עיףס

ב  יםבד עוזוג שי  נ ים בא, רשמיום זה  החל   סקעמהתיהם  וכנס ה  עלד  רנפ ב  שוחי  ערךשיי  תבועעסק לו ה ותא ביחד 
   :מןקדה, כדלוקפל החדש )ד(66 יףע בסם שניריו ריטק ים הימ תקיאם מ, המשותף

 שותף. ק המהעסה מהכנסר ה ייצות לדרשכל אחד מבני הזוג ניגיעתו האישית של  .1

  צור ליי  מתו לתרו  ישיר  יחס ב   תף ועומדותמשה  לעסק  תומתרו  ת את נסה התואממקבל הכ י הזוג  מבנ  כל אחד .2
 ותף. שק המסמהע סה נההכ
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ההכ כ .3 מהנסאשר  הב  –ם  ורימגה   מבית  ופקתמ  עסק ה  קבעד  ש משמרים  מגוית  ואת  מ  את  רך  ההכנסה  קור 
 ת.    הפעילו

ב נוסף  ביקודלפ  66ף  סעיתיקון  לס האפשאת  טל  ה  שחייבקבו   הכנסה  כוםרות  נפ  ע  בתנאי  במס    גהזו   שבני רד 
   [.ודהלפק  ה() 66עיף ס  לוט ם ]בימגורהית בב אול  עשבוצע בממועות בש 36 של  פתתודה משועב ל ע  צהירוה

  פרדנ   ובחישים  בעאינם תואם הם    ,ךואיל  2014בשנים    גם  וגז  ניבעל    להח   24  הנתקלפקודה,    66ף  סעין  ר תיקו חלא
  קודה.( החדש לפ)ד66סעיף  לפי

 

   רה(כחבמאוגד  אינו)בעסק ש   להעבשל  ירה בעסקשכג ות זב שבהםצבים מ

ה בעסק של בעל ה  שכיר ת לבוג נחשזבת    (.יפרט  סק)בעעלה  ב  ל ש  רה עובדת שכי  חשבתי  אישה כי    וקיתניעה חמ  יןא
 1995בשנת  ן זה עוד  בענייהבהרות    םפרס  לאומי הביטוח הם.  לכתכה  בודהי עיחס   מים ביניהםיימתקך ורק אם  א

 .קיםעסילמגרת באי

זאת,  ע המקרייע מ  לאורם  בפוט  שבם  הש איהם  סיקה  שלכשכיר  רהוכה  אבעל  ה  מספר   הלאומיהביטוח    ימץה, 
בהם בן ם שקרים למם גזהי  כללים דה )הבוע  ילקיום יחס   יםל המבחנ ף עסנופסיקה,  בבעו  נקש  יםר טבמצם  יחנמב

 :שתו(א ק שלבעסועסק מ  הזוג

קבש .1 ויציב  כר  הכב  תנה מו  נושאי  פועל,ב  שמתקבלוע  שלכמצב  ושאינהע  ללי  מוסק  ממנו    בדת העוו.  שפע 
 ן כלכלי.יכו ה לסחשופינה  ישה( אהא)

 . ודהב ע שעות שלקבועה  רתסגמת קיימ .2

הזב .3 מקבלתות  רכש  ג  בתר  התנאים  וסיאלי  כגו אלייםצי סוהפת  ח,  הופשן:  ובראה,  יוקר  ה  כל  כמתוספת  ו 
 . בדיםהעו

 דה. ום העבובמק  המהותיותת וט ההחלת מקבל אש  זה הוא ה ובעל עסק,  ב בעלים והגת מנהגינה נה א האיש .4

ובדת ער  דבגן שהיא  כוית  דהוהעב   סיו יחנ בחיימלה,  לגה  עבי פועל והוגשה תת ב עובדישה  ם האים שבהקרמ  ותםבא
 . הלאומיבביטוח  ים  כלל ל תאםבהכאית לגמלה ה זתהי היא ת ומלאוות לגהזכא נתחי ב לצורך  ,יתמאעצ

" שכיר ד כ"המעמאת    שיר"כ"להול  אינו יכ דבר  ל  אית לכ צמעכ  יא מתנהגת ה כאשר ה ירכשכ שה  האיל  ע   ח טכנידיוו 
ה ונ עה  אינ שו עצמאית  )א  תמאיבדת עצעוהאישה מ   מדבמע  יו שינ  שכן  ים,דהצדן  ה ביוד בע  מתקיימים יחסילא  כש

 מי שאינול   יותטוח בי   ותיוספת זכו הובחוב   ומןני מס, טונכ ה בשל תעבוד  ניכירה שלא על פי די ת שלעובד  (דרהלהג
 גל.ות רפשיט  ענףוב  ף אבטלהבענ  וחון ביט כג ,ןמבוטח בה 

כאשר   הלאומין,  על  ע קפמ  הביטוח  מנבחי   ליד  א  מדהעת  כווחהמדה  שישל  בעלה,  יר שכת  של  תוכ  יכדה   ל שלא 
 גיעות לה. ן מ אשר אינ ות וימזכ ות הנ לי

 ןפסקי די

טעמים   משניי לידה  מלד  תתביעה של המבוטח( נדחתה  15.9.2010  וםמי  535-09  לב")ע  ישעאל  בן  זהדין עליבפסק  
 ם:רייעיק

 ות. שונת ה ופוק ך התבמהלשתנה לא היווח דה שלמו וסכור, שכ  לש פועלום ב תשל לא הוכח .1

 .  תהחת מעבודדרה המבוטפות שבהן נעבתקו עבודה ה את  שהד אחר עבעוח כי לא הוכ  .2

יב ופות העתק  כי ין  צי  רצי האת הדין  בי )כלומר יעבת ל  סמך הנסיבות של כחנו לגופן על  יב ודה   דותכן שבלייית  ה 
 על(. ל הבה שכירשת דכעובכר ומבוטחת תאות ההב

  ם דמי ביטוח שיל  שבעלה  פיעל  ף  ה אליד  ידמס לאירי  ספחי  ימחכ   עתה שלתבי  דחתה( נ5923/08ל  " ין )בד  קספב
 ה. כעובדת שכירבעדה 

לאישודוגמ איודבע  חסיי  םקיור  ה  של  בעסשה  בעלהק  ה  עם  הדין   משותף  בפסק  בביתט  נינ   נמצאת  ן הדי  לוי 
להאזור )בעבוי  בי אי  ה זבמקרה  (.  7.8.2012ם  ומי  3792-06-11"ל  דה  הד שר  האת  לאח אבט  דמי   זוריין   ר לה 

 ם.  אחרונישי העבודה ה בחודה שכר ל  ולםש שלאפי  לע  אף וטרה,ה פ ישהאש

עלה  ין בבוטחת לבהמ  ןבי( כי  11.8.2013,  350-05-11רי )זוין האד ע בית הקב  זןה חילגיל  יגניין אב ין בעד  גם בפסק
 ה.  לבטאדמי ין  יבודה לענ חסי עו י יימ התק

הארהדי  ביתה  דח  19.4.2017ם  ובי לן  תב  (26582-06-15ל  ב")ע  העבוד צי  א  תהיעאת  ימית  דשלת  תרשל  מי לום 
ה במסגרת יחסי עבוד   לאם, אך  ימסו   ףקהיה בבעל   לש  יהאפ במעבדה  חת  וטמב ין הארצי קבע כי הידה. בית הדל

 . קולעס תית"שפחמכ"עזרה   ה, או בעלשל פה שותכאלא ,  שכררת ומת  דהע עבולביצו
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 ינג הש והז ןשל ביר כזוג שני החד מב א ראשהמצב בפועל כ
מבני הזאח  ראשכ הסיווג  השנ  וגן הזמברת  מקבל משכו  גוד  נבביט הי,  כשכיר  בוחי  כדק  רטרדרך  ת, טיביאקולל 

מבאח  כאשר תי גמ  הזוגני  ד  המבנ  אחד אם    גמלה.לביעה  ש  ב שד  ובע  זוגי  א לווד  ליוע  -המשותף  עסק  כיר 
   .ילעהוסבר לי שכפ דה ועב  יחסיים מ שמתקיי

ת ההעסקה רק ר א, ומאשזוג  ודה בין בניעב סי  יח  םיוקנת  חיב ם למבחני  ( ילסבר לעוי שה)כפ  קבע  ח הלאומי הביטו 
ו  אינ  כירהזוג הש  ן, בסגרת השעות קבועהדתו נחוצה, מבו עסק, עב  מת עובדאב  גהזושבן    פקסל לכל  ור מערכשב

מבעלי  נהגכמ   מתנהג והוא  ויבו קר  שכל  עו בפקבל  ם  שע  במצב  מו  נויאציב  שלהתנה  כל אולל  וכ   קהעס  כלכלי  ת 
   שכיר.הוג  בנק של בן הזן הלחשבו השכרעברת תשלום ה  בותלר , ירכד שובע בל ים שמקאתנה

הלאומי לבחו נו  הביטוח  יא  ןהג  השכ ש  ם  בין  לשהתאמה  בתלוש  שנקוב  בפועלש  כרר  שלע כי,  שולם  ו, מדתוון 
 ליה. רגל אהו חמבוטשה להכנסהים בהתאם  חיהת מעל ר  שמורא להי רשכ  ליפתמח הה של גמל תכלית

ר ש ביטוחי כאה  הסיווג   יר אתמכש   כשכיר אינוהזוג    ל בן ש וח "טכני"  דיו,  יללע  ור, כאמומילא ח הטוהבי  דתעמל
בעת יות  לה ולזכוי אבטלדמות  תר לזכאהין  ביד שכיר,  בות של עה כהלכתם לקבלת זכויועבוד   סייח   מיםקיין מתאי

 . עסיקהמ  גל שלר תטפשי

 

 1416ביטוח זר וח –ה גמללעה  ביתגשת ר מואשכ

. ת בסיס לגמלהמששסה שמנ ההכ ת  ובירסאת  בפועל וודה  חן אם בוצעה עבבו  ומיהלאהביטוח    כיבהיר  ר מוזחה
 ה. ל התקופכורך ל לאפועכר בת שלקבלת הוכחות  ובר יתר, ל ידתדה בקפ יחסי עבו בודקיםה לאבטל   ותבתביע

הלאומיש  מאחר שזר  מהחוולה  ע גמלאושלמ  הביטוח  הזוג  בנ ין  ב  חלוקהה  פןוא ו  תם  ע דיעב  בחןני   ם י ללו בד, 
ו  וצרהיו ל בדיעבד  עלחובות  יתא.  לייםפליבטים  הין  להיבח   וליםאף  הלאומילביטוברר  ם  עמידה  ש  ח  תנאי באין 

ל 66יף  סע ויעבירהנכו  וקההחלת בסיס  ע אבקיד יקהפ  , הדפקו)ד(  צוי  ר  ןלכ.  הכנסהה למס  קירי הח צאממאת    ן 
 פועל. בלמצב  ניתןש ל ככ הזוגת בני ו סהכנ  ם אתתאילה תמיד

 

 תיסופמה וש אתוהוצ כנסה היון במס לאחר ד הזוגני ה בין בנסכה ברתהע

הלאומי שומהמקב  הביטוח  בה  ופיתס  ל  אתתאומעדכן  דמי  ם  כאשה  הפרשי  הכביטוח.  בן  ר  אי  כעצמ   זוגנסת 
רק    וחביטדמי    ישהפרטי של  אוטומ   בוחי   נוצר  –ת  שכיר מוקטנכ  נית בן הזוג השסנוהכ ת  יפ סוהה  ומבשלת  מוגד

 כיר.שוח לבן הזוג המי ביטדם י ולא מוחזרימא צהע ן הזוגלב

וג  ל בן הז ית שסקה פיקטיבעהין מדובר ב כי אה  פקיד הגביי יח ל כויש לה  יוב הכפול,החלבטל את  י  כד   זה,ה כרמקב
טוח  ביי הדמ  מילביטוח הלאו  ומשולח כחוק ודמי הביטו  ונ ממכשכיר, נוכו    דעובן  כאג  והזן  שבות  הוכח יא  להמצו

 המלאים. 

 

 ( "24תקנה  "י לפי הזוג בנ ןיקה בומשותף )יחס חלהסק הזוג עצמאים בע ניב ישנ

  נסה ההכ   וקתחל   פןות אאעת  וח( קובביט  תשלום דמי  רבות בד מיוחד  מי )הוראותביטוח הלאוהות  קנ תל  24תקנה  
 ה.  ק חלוללים לכהואת   אוגד כחברהמנו  ישא משותףבעסק ם מאיצע כ  ביחד ג שעובדיםזו בני בין

בי ביום  1479פר  ס מח  טוחוזר  בדבר תשלום דמי  ות המיוחדות  רא להו  24  תקנה   יקון תבנושא    1.11.2020  פורסם 
בר תשלום  בד  חדותמיו אות  )הור אומי  ת הביטוח הלתקנו]   1.1.2021ה מיום  ל ובתח  ני זוג(לוקה בין בטוח )יחס חיב

 .[2020-התשפ"א תיקון(,( )חויט דמי ב

שכ בקשה  ה  הל התקבל  יואומי  לבביטוח  שנה  ל  פריא ב  30  םעד  שנת    רהפשא   –בכל  בין ועל  פב   רוחלב  2020עד 
ושני שלייל ש  יחס חלוקה של  לפי  ההכנסות  תקוחל הע)  לכל אחד  יצ או חלאישה    עלהב בין  ש  ש  יחס   גבלה עדם 

לשל של  חלוקה   היש  לעיס שא  הוש  זוגבן  בנוסף  שהגישל   .(מאיצהע  ו וקכיר  לאחר  האת    מי  ל,  ירפבא   30בקשה 
   .קנהת והכל בתנאים שב השאייש ללבעל ושל  לישש  ניש  ל הייתההמחד  ברירת

 : 2021נואר  י מ בתוקףאת התקנה קן  ית  הביטוח הלאומי

   .זוגבן כל ל 50%תהיה באפריל(  30עד  וקה ס חלעל יחודיע י  מי שלא)לל ת המחד בריר .1
 מקביל. בכיר שעובד כשליש לבן הזוג ש ה עלאינה עול ש ת הכנסותקוחלטל התנאי בדבר ב .2

 
 ום דמי ביטוח.המרבית לתשל  סהה להכנפ ופח כביטו עניין דמי ן לוג שמובאת בחשבוז ןל כל ב שה סכנהה

  ונהזוג עה  ת ב  אם  ק ררית  אפש  מורה אה  24תקנה  י  ג על פ ו י זנכנסה בין בה  ת שחלוקיא  ה  הביטוח הלאומית  דעמ
 ת". מאי"עובדת עצ לש ם לכללי
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.  שהריגיל פגיע לוג ההז   בןה  ת שב ה השוטפבשנוג  י זלוקה בין בנ ח  חסנות ישלתן  ינבהיר כי לא  ה  הביטוח הלאומי 
 חס החלוקה. ית ת ניתן לשנות א בשנים הבאו

כשני  ב לתאהבים  י אמעצדיווח  סעדרישום  לפ)ד66יף  ת  מבכל    -קודה  (  לאמו  זוגהי  נ אחד  תפר  בביטוח ק  יתוח 
ההכנ   הלאומי הלפי  השפוצסה  בשנה  ווטפיה  שעומספת  במהעב   תר  ז נבעל  לשבוע.  ע  מוצודה  אלהוי   24ה  תקנ  ג 

 לה.  חה ינ אמורה א ה

 

 יק רח ותזאצבת לק  תיימלנמי ותהשלמת זכאיחס חלוקה לפי  שה כעצמאית לית באי טרואקטיברה רהכ

לב ות  קצבתביעה  בעעבדששה  אישל    יק תאזרח  בעלהמ סק  ה  עם  עכתקו ת  דממוקתקופה    כרות   שותף  ודה  בפת 
כ לאישה לופ,  רהמצאף  לתקו   די כעד  רק    אך ת,  ואי ת  ההשלמה  ת קצב  ת בלקל  ת הנדרשלית  נימ המי אכשרה  פת 

תקופות    ירתוצב  יותו י הזכויצ מ  ןבי ל  חיטוביטוחית ותשלום דמי הבכות ההז  רך איזון ביןת, לצו. זאותיק  רחזא
 . ריםאישם ותיקים ויאזרח  ףח לענוביט

ביןקנותוההחוק    לפית  בוטחום מהנשי  ,אמור, כמשותףסק  ן אם בעחו בל  מומלץ יות  זכו   לצורך צבירתר  תהי  ת, 
 . יומ וח הלאות הביט מלאלג

עלה עם ב  שותף בעסק מה  דעב  שהם שבהם האיקרית בעקבות מיביאקט והרטר  ההכרה  תאימץ א  אומיהביטוח הל
 . 30.7.2012מיום במכתב של מנהל אגף ביטוח ובריאות  על שם הבעלרק  שהענ   לביטוח הלאומידיווח האך 

האלה,   ההוראות  פי  בשנים  כעל  השלשמדובר  לצורך  תקוישנות  זקנפת  מת  לקצבת  )אכשרה  ותיק(,ה    אזרח 
העבודה, שומות מס הכנסה שבהן   לביצועיות  וראיות אובייקטיבבני הזוג הוכחות שונות  הביטוח הלאומי מבקש מ

 .מעובדים, ספקים ואחרים המצביעים על ביצוע העבודה בפועל ותצהירים האישה רשומה כאישה עוזרת

הדביבל  ק  7.8.2012  ום בי  , הגמולד ה ית  בה והככתב    כהמל  שלה  עת ביתאת    ( 1875-09  "ל)ב  לעבודה   י וראזין  יר 
 .לם עוווח כך מלא דש בעלה אףעסק של ת בעצמאי כעובדת

 1980  ם שני, בענתהלט  ם.שיחוד  143של    כשרה ופת אברה תקוצ  1992  ועד   1961ה כשכירה בשנים  עבדתב  כ  לכהמ
ל בע ה שם ה עלעש נן דונב  לביטוח הלאומי  וחיו ך הדות, אעי הס פק שירות המסה בעסק  על בם ע  בדההיא ע  2008 ועד
 בד.בל

לד בי  2009בשנת   היו  ווח קשה  עועל  בעעצמאית  בדתה  לה ביתקטי ואר רט  המשותףסק  ת  חסרות  שהיו  כיוון   ,
 ת זקנה. לקצבכאות טוח לזבי ת פוקות

 29)חלף  ש   ובשל הזמן הרב  פועלעבודה ב   על  עיות משמד  ח ת  ראיו  של היעדרה בבקשתאת    החד   ביטוח הלאומיה
תחי   (םניש ליוע  בודההע  לתמיום  יה   וםד  כי  וטען  שהצהרה,  בעפעייתכן  המלותה  היית שוסק  בגתף  רה עזדר  ה 
 ת. עצמאי  דתבוכע א ת של אישה לבעלה בלבד ולובלקמ  יתפחתשמ

הדבי האזות  ל ין  מטעוה  וטחתהמב  יר יאומת  תרשםה   ודהעברי  ש עדים  חשבון  רוא דות  בע  כומנתמה,  לו  בונתקה 
 סק.בע עבדהת חוט שאכן המב  ,ןדית הביידי ל  כמהימנים ע

דנינו    קיבל  28.8.2021ביום   של שבה  האזורי את תביעתה  הדין  כי התקופה שבה   ( 29369-09-19ב"ל  )בית  וקבע 
עבדה בעסקת המשפחתי תחשב כחלק מתקופת האכשרה לצורך תשלום קצבת אזרח ותיק. על פי פסק הדין, אי  

דמי הביטוח( אינו בבחינת    שילם את כלווח ודי   אישי )כאשר הבעל פן  ה באו דעל ידמי הביטוח  תשלום  הדיווח ואי  
 דיווח". "העלמת דיווח" אלא "בהעדר טעם ל

 
 אות לדמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ולקרובי משפחה  כז
 

היותו "עובד ח הלאומי מגדיר מבוטח לזכאות לדמי אבטלה וקובע בין היתר את התנאי של  לחוק הביטו  158סעיף  
י י עובד ומעסיק לפי דינ כלומר, חייבים להתקיים יחס  ביטוח בעדו".  ם דמישלושמעסיקו חייב בתכר  כאי לשהז

   .ם(בד כלול בתנאים שבתוספת הראשונה לצו סיווג מבוטחיודה )או שהע עבו
 

   ת מעטים וכן קרובי משפחה נבדקים בקפדנות יתר כשהם תובעים דמי אבטלה.בעלי שליטה בחבר
 

פסק דין עלי    רה שבבעלות בן משפחה אחר לדמי אבטלה, הואד בחבעובכאות בן משפחה שן זבעניי   פסק דין חשוב
)עב את14.7.2016מיום    (51264-10-13"ל  תיתי  לבחון  שיש  קבע  הארצי  הדין  בית  בש  .  אבטלה  לדמי  ני  הזכאות 

 שלבים:
ברה, בהיבטים  הח  תנהלותהיקף ההשפעה שניתן לייחס לבן המשפחה שאינו בעל מניות על ה   -בחינה ראשונה   .1

 לדמי אבטלה )שליטה עקיפה(. נטייםלוו הר
 חסי עובד ומעסיק. י בין החברה פחה להאם שררו בין בן המש   -בחינה נוספת  .2
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   ק שבבעלות קרוב משפחהסהעסקת קרובי משפחה בחברה או בע
 

כל   –רה  בחבשליטה  עובדים שכירים בחברה שבבעלות קרוב משפחה שלהם, לרבות בני זוג שאחד מהם הוא בעל ה
 אבטלה, כדלקמן:לענף חן עובד נב 

 
. ככל שיש שליטה ישירה, אין זכאות  ה[לפקוד  76-ו(  9) 32המעטים ]לפי סעיפים  נבחנת שליטה ישירה בחברת   .1

)כא בחבר שלדמי אבטלה  מניות  יש  הוא  ר לאדם  אינה חברת מעטים,  או שהחברה  בה,  בעל שליטה  ואינו  ה 
 (.יכול להיות זכאי לדמי אבטלה

 
ג  ומידת השפעת בן/בת הזולפי התנהלות בני הזוג או קרובי המשפחה  .  המעטים  ברתשליטה עקיפה בח  חנתנב .2

יש    וסמכויותיהם בחברה.  פחהו קרוב המשא ישירה אך  זכאו שככל שאין שליטה  עקיפה, אין  ת לדמי  ליטה 
 אבטלה. 

 
 בחינת יחסי עובד ומעסיק

עקיפה בח .3 ואין שליטה  ישירה  אין שליטה  ב,  םעטיברת המכאשר  כחברהשאינו    עסקאו כשמדובר   -  מאוגד 
 , אין זכאות לדמי אבטלה. ודהפי דיני עב ק ל כשאין יחסי עובד ומעסינבחנים יחסי עובד ומעסיק.  

 
כל עוד העובד אינו מחזיק במניות   -פחתי שמאוגד כחברה  טלה בשל עבודה בעסק משכשבן משפחה תובע דמי אב 
חתי שאינו מאוגד כחברה. ככל בכל עסק משפה, כמו  בודומי בוחן יחסי עלאהביטוח  ה  –ואינו בעל שליטה בעקיפין  

ומ ש עובד  יחסי  תושבותהת  ייבחנו  –ק  עסימתקיימים  גיל,  )כמו  אבטלה  לדמי  לזכאות  הנוספים  ותקופת    נאים 
 אכשרה(.

 
ים חי  ן שביטממניות החברה. במקרים אלה כל מקרה נבחן לגופו )פסק די   10%-ם לבני משפחה יש פחות מלעתי
 (. 3.10.2010מיום  1059-09האזורי לעבודה ב"ל  הדין  בבית מילאו טוח ההבי נגד 

 

בניכאשר   יש    לכמה  בני ות בחברת מעטים, מחברים את אחוזי המניות של  מנימשפחה  כולם ומחלקים במספר 
כים המזתנאים  מאפשר לקבל דמי אבטלה, כפוף כמובן לקיום יחסי עבודה וליתר ה  10%-פחה. אחוז נמוך מהמש

 בדמי אבטלה. 

 
וא קרוב של שה  רק העובדה  ת בחברה, המשפחה אין מניו  ק דין שלם ועל פי הפסיקה, כאשר לאחד מבניל אף פסע

וף לבחינת שליטה במישרין או בעקיפין וכפוף תשלול זכאות לדמי אבטלה, כפ בן משפחה שיש לו מניות בחברה לא 
  1813-09סק דין פליקס יער, ב"ל  , פ24.4.2013מיום    3145-11-10, ב"ל  לבחינת יחסי עבודה )פסק דין דוד יהודית

 (.29.12.2015מיום   45410-02-15מה ב"ל פרים וגיופסק דין א  19.3.2014מיום 
 

בעניין בעלי שליטה בחברת מעטים שהם בני זוג.    28.5.2006ם  ביו  1410ם חוזר אבטלה מספר  לאומי פרסההביטוח  
  מייחסים לו שליטה בחברה רק בגלל מניות בןרה, לא  בבחאין כלל מניות    זוג מבני המובהר בחוזר כי אם לאחד  

  שוי להיות בעל שליטה בחברה מכוח חלופה אחרת.ת עו בעל מניו שני שאינ זוגו. בן הזוג ה
 

( קובע לעניין זכאות לדמי אבטלה, כי בן זוג שאינו מחזיק במניות חברה שבה  123/06י  לאומי )כלל החוזר הביטוח  
 ם מסוימים להיחשב עובד ולא בעל שליטה.ל בתנאיויכ חשב בעל שליטה, ו נבן זוג 

 
אשר בן הזוג עובד שליטה מועסקת בחברה שבשליטת בעלה )נכון גם כל הזוגו של בעכאשר בת  אור האמור לעיל,  ל

: פין ה בעקיהשליטה( ואין לה מניות )או שליטה( בחברה במישרין או בעקיפין )הכוונה בפסיקה לשליטאצל בעלת  
 102בטופס    לת שליטהן לדווח עליה כבעידת השפעת בת הזוג וסמכויותיה בחברה(, איהזוג ומ   נילפי התנהלות ב

ומעסיק כהלכתם בין בת זוגו דת שכירה, כפוף לקיום יחסי עובד  מדי חודש, אלא כעוב  לביטוח הלאומידווח  המ
 של בעל שליטה שאין לה כלל מניות בחברה, לבין החברה. 

 
 וקרובי משפחה וטיפול בתביעה  י מניותבעלשל לדמי אבטלה   יעהופס תבט

ים, כמפורט על שאלות ולחתום על הצהרה שהפרטים נכונות  ן(, יש לענל בטופס המקוואבטלה )כול   בתביעה לדמי
 להלן: 

 יום או היית בעבר מבעלי העסק או החברה?האם אתה נמנה כ  .1
במ .2 בעבר  מוגדר  היית  או  כיום  מוגדר  אתה  הכנסהאם  כס  בחה  שליטה  )עלמע  ברת בעל  סעיף    טים    32פי 

 לפקודת מס הכנסה(. 
 יקך? בינך לבין מעס בה משפחתית האם יש קר .3
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 בוחן את המידע שיש בידו:  הביטוח הלאומידיקת הזכאות לדמי אבטלה ך בלצור
 
 ושיעור ההחזקה במניות החברה.  102דיווח על בעלי שליטה בטופס אם יש  .1
 כר ואם השכר ריאלי. ינויים בשו שוסדירה, אם היה ציפוכה, ראם תקופת ההעסקה אר .2
 

מבקש  ה הביטוח   נוספ   לעיתיםלאומי  פרטים  בלהשלים  לרבות  )לדוגשאל ים  ומעסיק  עובד  יחסי  לבחינת  מה, ון 
 יטוח הלאומי(.  שנמצאים באתר הב 6106-ו  674טופסי  

 
הביטוח   בידי  שאין  פקהככל  בתביעה,  להחליט  כדי  מידע  מספיק  התבלאומי  פיעו יד  את  למעסיק  לונה  מובטל ו 

 קירה.  ח  חשולה, הוא ע כדי להחליט בתביעיק מידרך תשאול. במקרים שאין לפקיד התביעות מספלצו
 
 

   3-6/2020בחודשים של קרובי משפחה בחינת הזכאות לדמי אבטלה 
 

 ותו הזמן.  בא הלאומי נבחנו שליטה עקיפה ויחסי עבודה לפי המידע שהיה בביטוח  2020מרץ עד יוני ודשים בח
ת זכאו בנושא ה  סףיגיע אליו מידע נוככל ש   ר לעצמו את הזכות לבחון את המעמד בדיעבד,לאומי שומהוח  הביט

 .  ות מדי פעם ופועל בהתאם לממצאיםלדמי האבטלה, מבצע בדיקות וחקיר 
 

עקכי שליטה  על  שהמידע  לדמי  וון  התביעות  ברוב  הלאומי  הביטוח  בידי  מצוי  היה  לא  קרובי  של  אבטלה  יפה 
י בחן צרה, הביטוח הלאומקופה קובשל כמות התביעות העצומה שהתקבלה במשך תי השליטה,  בעל משפחה של  

ות של מי שהיו רשומים  ודחה באופן אוטומטי תביע  2020וף יוני  סי עובד ומעסיק בתקופה ממרץ ועד סר יחבעיק
 כבעלי שליטה.  102טופס ב
 

   2020החל מחודש יולי חה  בי משפשל קרובחינת הזכאות לדמי אבטלה 
 

משפחה    תביעות וקרובי  שליטה  בעלי  של  אבטלה  רבה,  נבדקותלדמי  בקפדנות  בקש  שוב  מילרבות  נוסף ת  דע 
   מהתובע ו/או מהמעסיק.

 
 מניות בחברה ליטה ואין להם כבעלי ש  102רובי משפחה שרשומים בטופס ק
 

המשפחה, , כי קרוב  מטינדחו באופן אוטו טה  לי שליחלק קטן מהתביעות לדמי אבטלה של קרובי משפחה של בע
 דין שלם בבית המשפט העליון.   פסק לפי הוראות  102שליטה בטופס  ם כבעלשלא היו לו מניות בחברה, היה רשו

 
 כדלקמן:   26.10.2020צגים ביום  סר לנציגי המייקשת לשכת רואי חשבון, הביטוח הלאומי מ לב

 
ה  כשאדם אינו מחזיק במניות של חברה  והוא אינווא  שבה  לפי הכללים שבפסיקה,  ל שליטה בעבע   עובד,  קיפין 

 ח לענף אבטלה. ת מבוטהוא זכאי להיו
 

סממנים של  )לרבות בדרך של חקירות( אם מתקיימים    ות לדמי אבטלה הביטוח הלאומי בודקהזכא ורך בחינת  לצ
 בעל שליטה בעקיפין ומבקש הוכחות רבות.  

 
טח לענף אבטלה גם אם דווח בטופס א יהיה מבוהו  רין או בעקיפין,מישליטה בככל שנקבע שלא מדובר בבעל ש

 ווח הטכני. הדי  קובעת ולא ות. במקרה הזה המה שליטה כבעל 102
 

 יטוח הלאומי כדלקמן:כלומר, עולה מדברי הב 
לפי כל הסממניםככל שיש קרובי מש להם שליטה עקיפה   פחה של בעלי שליטה, שאין להם מניות בחברה, אין 

 תביעה שלהם לדמיילים הי דיני עבודה, ולו היו רשומים כעובדים רגומעסיק לפ   ובדמתקיימים יחסי ע ה ובפסיק
 בלת, יפעלו כדלקמן: מתק בטלה הייתה א
 יגיש ערעור.  –ו לדמי אבטלה נדחתה מי שהתביעה של  .1
 עה.רשאי להגיש תבי – 102שלא הגיש תביעה לדמי אבטלה כי היה רשום כבעל שליטה בטופס מי  .2
 
ם עקיפין ומתקיימיליטה ב , התובע דמי אבטלה, להוכיח כי אינו בעל שליטה כאמורל ש רוב משפחה של בעל קע

ן את השאלות שיש  לפני הפנייה לביטוח הלאומי כדאי לבחו  יק לפי כל הכללים של דיני העבודה. ומעסיחסי עובד  
 בטפסים המצויים באתר הביטוח הלאומי:

 (.674)מעביד שאלון לבחינת יחסי עובד ו .1
 (. 6106יטה בחברת מעטים )עמד בעל שלת משאלון לקביע .2
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 ה  ביעות לדמי אבטל דין בתדוגמאות מפסקי 
 

 יםלדמי אבטלה מבעל שליטה בחברת מעט  כאותשלילת הז
 

רהב לתשלום   ( את תביעתה של גיטל דיאמנט30811-03-16רי לעבודה )ב"ל  דחה בית הדין האזו  12.7.2018ביום  
אבטלה. שליטחת  המבוט  דמי  בעלת  והייתה  מה  את  מעהעבירה  עקב  המניות,  העברת  לאחר  לאחיה.  בר  ניותיה 

   תפטרה, ותביעתה לדמי אבטלה נדחתה.ה, המרוחק מביתלות החנות למקום הפעי

תביעה  דרת "בעל שליטה בחברת מעטים", וזה היה מצבה טרם הגשת הבית הדין ציין כי המבוטחת נכנסת להג
מך מעסיק. בית הדין נס -ם המעשי של יחסי עובדחון את קיומלב  . משכך אין צורךותהלהתפטרלדמי אבטלה עובר  

מעסיק, כאשר אין  -מם של יחסי עובדשם נקבע כי אין צורך לבחון את קיוצי,  ת הדין הארהלכת עלי תיתי בביעל  
 כי מדובר בבעל שליטה בחברת מעטים. חולק

חת ולפיה תיבדק מציעה המבוטי שיטה, ופרשנות כפ השלל בעל  א הבסיס לבחינת מעמדו שההגדרה הפורמלית הי
 חוק.  ותרת תחת הוראות היים, ח המהות חלף הנתונים הפורמל

ולפגום בבהירות שביקש   וסר בהירות ואין להחזיר הגלגל אחורניתלחוק הביטוח הלאומי תיקן מצב של חב  6 סעיף
 ו המפורשות.  המחוקק להנחיל, בניגוד להוראותי

הדין   כיבית  גםבנ  קבע  העניין  מניותיה הע  סיבות  האבטלה,  ברת  דמי  תביעת  את  שהגישה  לפני  אינה   כחודש 
ביטוח בגין ביטוח אבטלה, הם יושבו לה ציין, שאם שולמו עבור התובעת דמי  עה וחה את התבימסייעת לעניינה, ד

 במגבלות הדין.  

)ב"ל  דחה בית הדין האזורי לע  29.3.2018ביום   דמי אבטלה, ץ לה של רונית זואר יעתאת תב  (43037-10-17בודה 
 ירה. ת שכפקדה כעובד בלבד ובפועל היא תצהרתי חרף טיעוניה כי רישומה כבעלת מניות היה ה

בעל של  מעמד  כי  קבע  הדין  קטגורי  בית  באופן  שולל  מעטים  בחברת  מבלי   שליטה  אבטלה  לדמי  הזכאות  את 
 –ברורה    כלית החקיקהי תבית הדין קבע כ  רה.ין החבומערכת היחסים בינה לב  להידרש לבחינת המעמד בחברה

 לה. ת לדמי אבט כעובד עצמאי, זכאומוחזק למנוע מבעל שליטה בחברה קטנה, ה

י לעבודה, שקבע: "נראה שדי היה בבית הדין הארצ  הביטוח הלאומיתיתי נ'  פסק הדין המוביל עמדה זו הוא עלי  
ה לתשלום ות את התביעלדחכדי    –יד בחברה  היחמיתי וער הוא שהיה "בעל השליטה" הא בקביעה שלפיה המער 

 אם לאו". ה "עובד" בחברה... וביןידמי אבטלה. זאת בין אם המערער ה 

בית הדין האזו  3.2.2017ם  ביו )ב"ל  דחה  כי ( את תביעתו של אמיר שו 26658-09-15רי  ורץ לדמי אבטלה בטענה 
דין כי לו  קובע בית הם.  ליטה בחברת מעטיל שותו בעק הביטוח הלאומי ובפסיקה בהישלילת הזכאות מעוגנת בחו 

 בחברה כבעל מניות, או לממש את דו  בטל את מעמעבודתו לבקש משותפיו ל  ותרצה המבוטח, יכול היה במהלך שנ
 זכויותיו בחברה.  

 
ב   13.3.2017ביום   )ב"ל  דחה  לעבודה  האזורי  הדין  תביעתו60451-12-14ית  את  מקס   (  אסף  של  אבטלה  לדמי 

בבהי צוייג  בירנ שליטה  בעל  אחברותו  מעטים,  את  לחברה  מניותיו  מרבית  את  שהעביר  פי  על  הדין  ף  בית  חרת. 
 יטה. כל להיחשב בדיעבד כמי שלמעשה לא היה בעל של שליטה מבחינה פורמלית לא יועל וטח שהוא ב קובע כי מב

 
הו לא  המבוטח  כי  הזה  במקרה  הדין  בית  קובע  ועוד  עבודה  יחסי  התקיימו  כי  לאכיח  תקופת הש   לכן  את  לים 

 חוק לזכאות לדמי אבטלה. ה הדרושה בכשרהא

 ברה של בני משפחה שעובדים בח זכאות לדמי אבטלה 
 

הארצי   29.11.2020ביום   הדין  בית  )עב"ל    דחה  אד3767-10-19לעבודה  של  ערעורו  את  דמי  (  לתשלום  עציוני  ר 
נתקי שלא  האזורי  הדין  בית  כקביעת  שאושרר  משום  וזאת,  יחאבטלה,  בינ סי  ימו  ומעסיק  לעובד  החברה  ו  בין 

 .   דתיותהעוב כאת ערעור מתערבת בממצאיההמצויה בבעלות הוריו, ומתוך הכלל שאין ער
 

עתו של מירון חזן וקבע שעל אף היותו  ( את תבי17730-01-19"ד האזורי לעבודה )ב"ל  קיבל ביה  22.10.2020ביום  
ולכן הוא זכאי לדמי    טה" בחברה,שליהוא אינו "בעל    יו,לות אב מנכ"ל, בעל זכות חתימה ודירקטור בחברה שבבע 

 אבטלה. 
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שאלת ה'שליטה" בחברת מפסק הדין: על מנת להכריע בטט  צי, ואף מצכיר את הלכת עלי תיתי בארמז  ת הדיןבי
לצורך קביעת הז שנטען  מעטים,  מי  של  למידת ההשפעה  הנוגעת  מהותית  בחינה  לערוך  יש  אבטלה,  לדמי  כאות 

כילג שליטה",  הו  ביו  "בעל  פרהמתא  באותם  בסעיף  רכזת  שנקבעו  חלופיים  תנאים  או  מס ל   32מטרים  פקודת 
ת לקבל רווחים או בזכות למנות מנהל כפי שנקבע בסעיף  )שליטה בזכויות ההצבעה, בהון המניות, בזכו  הכנסה
 הנ"ל(.  

 
התמקד תוך  בבחזאת,  ההשפעה  ינהות  היקף  לו  שנ   של  לייחס  הרלוונטיים יתן  בהיבטים  החברה,  התנהלות   על 

ל השליטה בחברת מעטים מגדר הוג להצדיק את ההחרגה של בעם נהיבטים שבהיטוח אבטלה וליתר דיוק: בלב
אבט  לדמי  החברה הזכאים  של  וההוצאות  ההכנסות  לסוג  להיקף,  הנוגעות  ההחלטות  קבלת  אלה:  ובכלל  לה 

טען לגביו כי הוא שנ  להיקף התשלומים וההטבות שמהם נהנה מי  קת הרווחים אוחלולאופן ולעיתוי    ין;ולעיתו
בדים להיקף השליטה שלו על הפסקת ההתקשרות עם עו  ואה לבעלי שליטה אחרים וכן,השו טה וזאת, בבעל שלי

 ונותני שירות. 
 

וח  הביטה היה על  קיפלהוכיח שליטה ע  כדיקיפה:  לאחר שבית הדין קובע שאין שליטה ישירה הוא בוחן שליטה ע
כ  הלאומי המעידות  ראיות  ה להציג  "בי  לדוגמוא  בעקיפין,  שליטה"  קשהמבוט  –א  על  את  ח  או  שכרו  את  בע 

 לחילופין העביר מהונו לטובת החברה. ות הנלוות לעבודתו בחברה, היה שותף ברווחים, או ההטב
 

תובע שימש כיד של המבוטח וה  ביו יטה בחברה היה אהשלובעל    קובע בהתאם להתרשמותו, שהבעלים   ת הדיןבי
נ בעל  היה  האב  היה    יסיוןימינו.  הוא  עצמאית,  בבעבודה  ההון  ההחברבעל  את  שקיבל  זה  והוא  חלטות  ה 

 המשמעותיות בה וניהל אותה בפועל. 
 

הדי בעבית  החברה שהוא  מנהל  בין  יש להפריד  כי  מדגיש  ע ן  של  מעמדו  לבין  בחברה  השליטה  בל  ככל    כיר ובד, 
 אבטלה. דו ואישר את הזכאות לדמי לתפקילשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים  ות לו סמכויותענקשיהיה, שמו

 
 שעובדת בחברה בשליטת בעלה   ,בעלת מניותתביעה של אישה שאינה  ייתדח

מוק שעל  בניבטלה,  ( את תביעתה של שרה חלק לדמי א40183-04-17דחה בית הדין האזורי )ב"ל    13.11.2019ביום  
שלא   יהייאף  שליטה  לה  שליטה  תה  לה  הייתה  החברה,  בניהול  קובע    עקיפהשירה  הדין  בית  יש  בניהולה.  כי 

 ברת מעטים" ולפיכך אינה מבוטחת בביטוח אבטלה. כבעלת שליטה בפועל ב"חתה לראו
 

עם עובדים חד  י  2016לאה של בעלה, פוטרה בתחילת שנת  המבוטחת, מנהלת חשבונות שכירה בחברה בשליטה מ
אכשרה,   ה בטענה כי לא צברה תקופתלדמי אבטל  דחה תביעתה  הביטוח הלאומימים.  ברה, בשל צמצובח  אחרים

 ובד ומעסיק בינה לבין החברה.  א התקיימו יחסי עי לוכ
 

המקרה את  בחן  הדין  ש  בית  בעלת  הייתה  המבוטחת  אם  הכללים:  פי  עקיף  על  או  ישיר  באופן  בחברה   –ליטה 
בין המבוטחת    ובד ומעסיק הזו היא שלילית, ייבחנו יחסי עהתשובה לשאלה  ל שלדמי אבטלה. ככ  עתהחה תביתיד

 טת בעלה. לחברה שבשלי
 

 התביעה מהנימוקים כדלקמן: הדין דחה את  בית
מחזיקה כלל במניות החברה. גם  מישרין, לבד או ביחד עם בעלה, שכן אינה  המבוטחת אינה בעלת שליטה ב .1

 שליטה עקיפה.  לכן יש לבחוןה. הוכח כי הייתה ל לא מנהל, זכות למנות 
טה בחברה, באשר  יותה בעלת שליל ה ם מלמדים עזכויות החתימה וכדומה אינהול והתפעול,  כל סממני הני .2

 ת החשבונות בחברה.  מקצועה ועיסוקה הוא מנהלת המשרד ומנהל
ויה  הצהרות ביעו על תנודות מהותיות, היו הבדלים בין  אולם, תלושי השכר הצ העבודה    ימילגבי שכר הנטו 

שהופיע החוד מה  לבין  בחקירה  היא  שיים  בתק  בתלושים,  המשכורת  את  קיבלה  קולא  של  כלכלי  שי  ופות 
 רלוונטיים ועוד. לא היה רישום ימי חופשה ומחלה שהוצהר עליהן בתלושים הבחברה, 

היא שה .3 הדין  בית  הנוגעומסקנת  בעלה החלטות  עם  ביחד  קיבלה  לרישמבוטחת  בתל ום  ת  ברוטו    ושי סכומי 
על  להשפיע גם  רה. ההחלטות האלה עשויות  למצבה של החב  יקולי כדאיות כלכלית ובהתאםהשכר שלה מש
 יטה הרשמי של החברה.  פסד של החברה, שמהם נהנית גם התובעת כאשתו של בעל השל מאזני רווח וה

 
)ב"ל    17.5.2019ביום   האזורי  הדין  בית  את54379-09-17דחה  ש תביעת  (  לדמיה  לוי  מרים  בטענה אב  ל  טלה 

  המבחנים של  3  על  הדין הסתמךמהמניות. בית    100%ה היו  ת מעטים שלבעל מעשה הייתה בעלת שליטה בחברשל
 הלכת גרוסקופף בבית הדין הארצי כדלקמן:

 
 האדם כ"עובד" לפעילותו כקרוב משפחה? בחן בין תפקידו ופעילותו של האם ניתן לא .1
 קטיבי? אמיתי או פי הואבעסק של קרובו   ובעעבד התהאם ההסדר לפיו  .2
או אופי  ם התשלומים נשק א זה יש לבדווב המשפחה כעובד. במבחן היה שכרו של קרהאם ניתן לקבוע מה ה  .3

 של שכר.

mailto:ornazachcpa@gmail.com
http://www.nevo.co.il/law/84255
http://www.nevo.co.il/law/84255


  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

134 
 

 
התקשרות לביצוע עבודה תמורת שכר. קיומם של יחסי עובד ומעסיק ה עומדת בבסיס    -על פי ההלכות בפסיקה  

 דה. ור ביצוע עבועב  ייבים מתן תמורהמח  מטיבם,יחסי עובד ומעסיק, 
ולא קיבלה ה לבין החברה  בינבד ומעסיק  יפין, לא התקיימו יחסי עועלת שליטה בעקנמצא כי התובעת הייתה ב 

 שכר בפועל. לכן התביעה נדחתה.
 

 יטת בעלהבעלת מניות שעובדת בחברה בשלאישה שאינה 
 

תב  7.2.2021ביום   האזורי את  הדין  בית  ש קיבל  שיעתה  ברדל  עזרתי  )לומית  דמי  33931-12-18ב"ל  ה  ( לתשלום 
לאחר היא  אבטלה  כי  בעקיפין  שנקבע  בעלת שליטה  שבב   אינה  בעלעלובחברה  של  יחסי ת מלאה  ומתקיימים  ה 

 עבודה. 
 

ת תביעתה של ציונה בן גיגי לדמי אבטלה, לאחר שבית  ( א7649-03-16ן האזורי )ב"ל  קיבל בית הדי  7.8.2017ביום  
 ים. ואינה בעלת שליטה בחברת מעטבבעלות בעלה ה שהיא שכירה בחבר  כי ין קבעהד

 
בוטחת אינה בעלת שליטה בחברת מעטים. ית הדין כי המ קבע בלב הראשון  . בש1עשתה בשני שלבים:  הקביעה נ 

ולכן לא טען אחרת במקרה הזה(,    הביטוח הלאומי יחסי עובד ומעסיק )בית הדין כי התקיימו    . בשלב השני קבע2
 אבטלה.   דמי טחת זכאית לקבל מבוה
 

שבעלה הוא    רה בחברהכשכי  ריה שעובדת( כי ספטני מ43732-11-14הדין האזורי )ב"ל  קבע בית    17.11.2016ם  ביו
 בעל שליטה בה, זכאית לדמי אבטלה. 

 
רח וא בהכקודמים שלא קיימת חזקה חלוטה לפיה בן זוג של בעל שליטה בחברה ה  ע על פי פסקי דיןבית הדין קוב

מדוב שליטה.  בבעל  שניתנת  ר  החזקה  על  הוא  והנטל  שהיא  לסתירה  להוכיח  ל תובעת  ואין  המניין  מן  ה עובדת 
סמכויותיה בחברה יפה בחברה. בית הדין בחן את התנהלותה ואת מידת השפעתה ואת  שליטה עקרבות  שליטה, ל

 ית ולא בפועל. רמללא פו  וקבע כי היא שימשה בעסק כעובדת מן המניין בלי שתהיה בעלת שליטה,

 ת קרוב משפחה ניות, בחברה שבבעלורוב משפחה שאינו בעל מבעבודה של ק כרהה

שאהין לאחר  ( את תביעתו לדמי אבטלה של מאג'ד אבו  58086-11-16ורי )ב"ל  הדין האזבית    קיבל   17.5.2019ביום  
הלאומיש עבו   הביטוח  יחסי  התקיימו  שלא  בטענה  אבטלה  לדמי  תביעתו  את  בינדחה  לדה  בבעלותו  חברה   בין 

 . עסק בחברה כשנה ואז פוטראותו, על אף שהו יינו שהעסיקהאח

( את תביעתו של מוריס רווח לתשלום דמי אבטלה,  46711-11-14  ב"ל י )האזור בית הדין    קיבל  23.12.2015ביום  
כלל   תוךהרבה מבע כי השכר בתלוש השכר הוא הקובע לעניין דמי אבטלה למרות שלבנק הופקד סכום קטן בוק

פוטר בשל יה בבעלות ביתו ובעלה,  עבד כמה שנים בחברת בני  את, לאחר שהמבוטחלו במזומן. זכו  השכר ששולם
 קיבל פיצויים. לא ם ומצומיצ

מבוטח לא קיבל את השכר בפועל או שמדובר בשכר פיקטיבי חייב להראות כי ה   הביטוח הלאומי בית הדין קבע ש
 ו:אופי תפקיד מזה ההולם אתאו ה מזה המגיע לו גבומשכר  ואין די להראות כי הוא נהנה 

ום שכר בהיקף ששולם, הרי... בעניין ל תשקה  אינה מצדי  תו לפיה משרתו של התובע "גם אם יוכיח הנתבע את טענ
ר בהעסקה בין קרובי משפחה אין מתום בכך כי שכרו של העובד ה"מקורב"  זה נפסק, לא אחת, כי שעה שמדוב

 לו לרועץ". ך כדי לעמוד בכ דים אחרים, ואיןעוברם של יהיה גבוה משכ

 עבד ידבמעמד  כתוצאה משינוי ר דמי ביטוח זחה

שככל   (,יתה וחיונ צנחועבודה  ת מאשר  תיזרה משפחפן סדיר )יותר כעא באוה שלחשפמן  די ב על יק  שמועסדם  א
  ן אי ן, ש. מכא מיואהל  חהביטו חוק    יפ   ר על ישכ  בד עונחשב  נו  אי ,  רכבש  עובד אחר   וסק במקומועהיה מ   ה לא אהנר

לדוומ עלקום  שכיר,    כעלשפחה  המבן    ח  לא  עובד  העובד  ההבילאות  מגמייהנה  שכן  ו רחזו י  ולא  ומי,לא טוח 
 חדים.  אים מיותנבח, אלא ולעובד דמי הביטועסיק  למ

 כר הומשפחה ש ןב  ה שלדבות ענסה כהכ ווח ד  שרא נסה הוא שהכ בביטוח הלאומילים ל בגיבוש הכה נחהמקרון  יהע
משכ  גדלתהה  הייתאך    ,ירככש הזפל  יתתלאכור  לגמלהכאוני  או  ת  המשפחה  ש,  עבד  בן  שהתב  ,לל כלא  רר או 
 . ימ הלאוק הביטוח  לחו  358  ו/או  357סעיפים  פיל ,מעסיקהכנסה חייבת של ההיא   - ית תפחש עזרה מבבר דושמ

דחזילה   ראמואומי  הליטוח  בה ר השכ   צאותוה  הבש  סההכנ  ממס שה  דח  שומה  יאימצק  המעסי אם  ח  טויבמי  ר 
 . לאומישל הביטוח ה ותנתיישהה כללי וף לבכפוו הופחת 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

135 
 

י  נגד  ל בדרקאזחבפסק הדין    ( כי 15.6.2008מיום    007486/06)בל    פ"תבהדין האזורי  בית    בעק  הלאומיהביטוח  י 
הלאומי ב   הביטוח  למדינהת נהג  הנוי אם  עבכנכה  חהשדוו   נסההכשה  ה שע   הגתות  יוהת  של  הודסת   חסה ובע 

,  העובד  חס לחלקיילו ב וא  מעסיק( חזרה מהנתבע.)חלק  ביטוח  הי  את דמבל  קי ל זכא  אינו תובע  ה  כךשומ  יק, עסלמ
 . עות לתובישיר רוחזילהק יעל המעס

 אמור. ר הוזלח  ייבו ל גקיב  הביטוח הלאומיוה, תחסיק( נד וחלק מעק עובד י הביטוח )חלר דמתביעה להחזה

בדמי הביטוח   חלקם  תלא יקבלו א  קיעסוהמ בד  העו  דין,הסק  את פ  יהביטוח הלאומ   י הבנתל פ י עכה  בעל פ ר  ובהה
גם זרחב מ  יאמצי   קימעס האם    ה,  שהוצאוהמסי   ותרש אישור  כיו ה ר  כהשת  ם  שופחתו,  ששול ון  מה המשכורת 

 ק". סי"המע  ולאחי   ע שייכתתובול לכביכ

אש  בפסק עפרודועב (  ל")חוקר  דין  בע"יותשתו  ת  לאשקו מ  ת  נ'  ר  הלאור  ם מיו  45688-06-11  ב"ל)  ומיהביטוח 
הבית  חייב  (  26.10.2015 לעב הדין  הלאומיאת    דהואזורי  דמת  א  זירלהח  הביטוח  שכל  הביטוח   רה חבמה  לשיי 

חברה ה  ביןל  בינה סיקמעו דבעו  חסייימו יקלא הת הביטוח הלאומי ענת שלט ,דתבור עובשנים בע 11ך במש תבטעו
   .בדית בלחתפמש  כעזרה ומהתר אאל

ביקביע  פיל בכוובת  ו היה מדובריל א  רי,אזוה  ן ידהת  ת  זדרמית או    מי ד  שבת כספיה  תנייתההיגיון בהיה    ן, ונת 
 ה. בר הו בחשר כלחגורם א ף לזכותסה תיזקפן כזה שההכנ באו הנסבמס הכ תחוווח בתיקון הד הביט

ה הכמבתי  הלאומישל  ו  ותכמבס  ירו שפט  ולמייפנ  חוזריםין  התקל   הביטוח  רפיהם  ל  ע  פעולים  במאך   סגרתק 
 . חוקפי ה נתונות לו ל ה ת מכויוסה

סעי מחייב לח  362  ףהוראות  את  ווק  הלאומית  בילהש  הביטוח  דמי  ביוח  ט יב  לתששולמו  בהת לא  ר,  גת הצניה 
האישו ממס  עלר  אח  סהההכנ  תזקיפ  כנסה  לדעתרלאדם  הבי  .  וחד במיתי  דמיאינו  ו   בירס  אינו   אינהת ן  י דת 

 . זדון נתוואה כא נמצשל קוםבמ

הד בי קת  במקיימת  מו עשלט   ובעין  נשוא  מות  ה  פסקקרה  הבוסינהדין  החרית  הה ת  צדיקומגות    יהנחביטול 
 . פי החוק עלבית(  ילא ר להצמדה )לרבות  ומים הסכל יר את כהחזל  לביטוח הלאומיוהורה   מיתהפני 

 

 S CORPORATIONמסוג  וחברה LLCמחברת  הכנסות

ביום   פרסם  הלאומי  ה  22.1.2017הביטוח  בעניין  לסניפים  מתאגימארכנסות  הוראות  הברית  מצות  , LLCסוג  ד 
אי פנייה של לשכת רולאחר  .  בחוזררט  , כמפוידנד מחברה רגילהחברה זו כדין הכנסות מדיוון דין הכנסות  ה לפי

 . S CORPORATIONמסוג   הלפרסום גם חבר הפ חשבון נוס

 חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה 
ים את הכנסתה א , בהתאמה, רוודהלפק  1א64עד    64  פיםפי סעי שקופה, ל  בחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה

הנישום המייצג(, ואילו רווחים    –ית  משפחת)בחברה  ות  ס הכנסה בידי בעלי המני החייבת של החברה כחייבת במ
 ים אותם כאילו לא חולקו לעניין החיוב במס, על פי פקודת מס הכנסה. שחולקו בפועל לבעלי המניות, רוא

ת פי הסעיף האמור, כאשר חברה משפחתית, חבר   הלאומי. על וח  א לחוק הביט 373  עיף נוסף ס   2008שנת  החל מ
לפקודה בשנת מס פלונית, רואים את ההכנסה האמורה   1ת לפי סעיף  ייבת הכנסה חו בית או חברה שקופה מפיק 

בפוע  כאילו חולקה  טרם  ההכנסה  אם  גם  זאת  המניות.  לבעלי  המס  שנת  אותה  בסוף  והכול  חולקה  בהתאם ל, 
 ות בחברה משפחתית(.  בהחברה )לר  וחיאותם היחסית ברולזכ

ורן בחברה משפחתית או בחברת בית או בחברה  שמקווידנדים  י , הכנסות מד2008  ודש מארסמח   1368על פי חוזר  
ביטוח בדמי  חייבות  כפי    שקופה,  בפועל  הדיווידנד  חלוקת  במועד  ולא  ההכנסה,  הופקה  שבה  שנה  אותה  בסוף 

היחסי    מחולקים בין בעלי המניות בחברה לפי חלקם  ורים להיותאמ   החברה המשפחתית  וחי. רו2007היה עד  ש
 ברווחי החברה.  

ה, וההכנסה החייבת וזר, התיקון התאים את מועד החיוב בדמי הביטוח למועד החיוב במס הכנסהח  מר, על פיוכל
הכ  למעט  הכנסה,  במס  החייבת  להכנסה  הושוותה  ביטוח  הפטורהבדמי  לשיעור  ביטמדמי    נסה  עד  ן מ   25%וח 

 . 12%הוא   צע במשק. על פי החוזר, שיעור דמי הביטוחוהשכר הממ

 חוזר: ה להלן דוגמה מן 

רה המשפחתית שיוחסו לבעל רווחי החב   מהרווחים.  25%משפחתית ארבעה בעלי מניות, ולכל בעל מניות  רה  לחב
 ש"ח.  200,000מניות אחד לצורך מס הכנסה היו 

לכל   12%כל בעל מניות. החיוב בדמי ביטוח בשיעור  לש"ח    50,000ל  ס הכנסה שנתית שיוחאומי תלצורך ביטוח ל
 להלן:  דבעל מניות יהיה כ

 ש"ח לשנה.   27,020 -החייב  ש"ח לשנה, והחלק  22,980 -מהשכר הממוצע במשק(  25%) 2008הפטור בשנת לק הח
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 הכנסת חברה משפחתית יכולה להיות גם הכנסה ממשלח יד  

ב  2014רואר  בפב   26ום  בי הארציית  דחה  )עב"ל    הדין  של53464-09-12לעבודה  ערעורה  את  לובינסקי    (  מירה 
ידה    כי משיכת רווחי החברה המשפחתית שבבעלותה היא הכנסה ממשלח  ,קרה וקבעהמ  יוחדות שלמבנסיבות ה 

 כעובדת עצמאית. 

 לאומי הלביטוח   ממס הכנסה מידעהעברת ה

הכלכלית   ההתייעלות  ח)תיקונבחוק  התכי  ליישום  ל  ניתקיקה  התשס"ט2010-ו   2009נים  שהכלכלית   ,)-2009 ,
 לאומי. הות בחברה המשפחתית מרשות המסים לביטוח מני ות בעלי הק עברת מידע בכל הקשור לאחזאושרה ה

 לאומי )גם בגין שנים קודמות(.  השל החברות המשפחתיות לביטוח  הכנסותת ה רשות המסים מעבירה א

ית חשב אינה מייחסת את הכנסות החברה המשפחתמי, מערכת האומלהנוהג הביטוח    יהם ות שלפבהתאם להורא
היחיד   שא   ,(304/204/367)שדה  שבשומת  ההכנסות  את  רק  המשפחתיתל  לא  המניות   החברה  לבעלי  בהתאם 

 יטה שלהם.ואחוזי השל 

קל בעקבות  הביטוח  דמי  את  שילם  שכבר  טוען  המשפחתית  בחברה  המניות  בעל  הש כאשר  ממס   ומהיטת  שלו 
 ([. 170/150בשדה ) יא הכנסה מעסק כמו למשל כשההכנסה המועברת ליחיד ה]ניף סיו לפנות לעל הכנסה,

 נוספות לחיוב בדמי ביטוח של הכנסות בחברה משפחתית   רותהבה
דני אל נתן    2008בשנת   .1 הזו  מר  ובריאות בתקופה  ביטוח  בין    בביטוח הלאומיקיים, מנהל אגף  ואיש הקשר 

בחברה  ללשכת רואי חשבון, שלא יחויבו  בעל פה  מן, הבטחה  באותו הז  ןשבו ללשכת רואי ח  מילאויטוח ה הב
לחוק הביטוח הלאומי,    350ס מוגבל הפטורות מדמי ביטוח לפי סעיף  ת בשיעור מסות פסיביוכנמשפחתית ה

 ה ליחיד )וגם רווחי הון ושבח מקרקעין(.  מבדו

אות האלה לא  , אך ההור2013  שנת  עד   ח בחברה משפחתית יטובדמי בלא חייב הכנסות אלה    הביטוח הלאומי .2
 . פה של מנהל האגףהבטחה בעל , על אף ההלאומי הביטוחבחוזר רשמי של פורסמו 

הלאומי .3 בשנת  הביטוח  לחייב  המ  2013  החל  החברות  של  האמורות  ההכנסות  את  ביטוח  שפחתיות,  בדמי 
 מרשות המסים.   ותחתישל החברות המשפ  סותל ההכנמידע ע , לאחר שקיבל את ה2009יבית משנת  רטרואקט

 תבויות.  ונערכו דיונים והתכ  לביטוח הלאומילשכת רואי חשבון פנתה מיד  .4

ת מסוימות בחברה  יטוח הכנסות עמדת הלשכה שלא לחייב בדמי בא  הביטוח הלאומיקיבל    27.4.2015יום  ב .5
  היו  מיוהלאעל פי שבביטוח    )אףיין  ענואילך, מועד הוצאת חוות הדעת שלהם ב  2014משפחתית, החל משנת  

 כי החיוב מוצדק מבחינה חוקית(.  כבר אז סבורים 

כ .6 הובהר  ללשכה  משבהודעה  הפטור  מיוחסת  ואי  2014נת  י  הייתה  שאם  להכנסה  מתייחס  הייתה  לך  ליחיד 
  המשפחתית. הכוונה גם לרווחהחוק, ולכן אותה הכנסה פטורה גם לחברה  ביטוח לפי  פטורה מתשלום דמי  

 הון.  

לשכתהה .7 בין  חשבון  רו  תכתבות  הלאומילביאי  הלשכה    טוח  במזכירות  רואה  נמצאת  לכל  במייל  ונשלחת 
 הדין הארצי בעניין.   זכרת גם בפסקת הדין של ביתההתכתבות הזאת מו  .פונה ללשכהחשבון ש

רי  אזוהדין הבית  .  2013ועד    2008ום שקיבלו בגין השנים  מבוטחים ערערו לבית הדין על דרישות התשל   50-כ .8
בי  הל  27.1.2020ום  קיבל  הביטוח  עמדת  )ב"ל  את  בחברו64018-11-16אומי  מניות  בעלי  כי  וקבע  ת  ( 

שום המייצג בשנת  ייבת שיוחסה לנימי ביטוח על כל ההכנסה הח ל אחד לפי חלקו( חייבים בדשפחתיות )כהמ
ות  , לרבנסות בחברהההכוסוגי  א חולקו לו בפועל. זאת, מבלי לאבחן בין מקורות  המס, מדי שנה, גם אם ל
    טוח.ירות על ידי המבוטחים, היו פטורות בידיהם מדמי ביכאלו שלו היו מופקות יש

 
 וטחים ערערו לבית הדין הארצי. כמה מב .9
 

לאומי  ה , הביטוח 2013שעד דרישות התשלום בשנים לעניין    יטוח הלאומילב בעקבות פניית לשכת רואי חשבון  .10
 ם.  ת הדין הארצי תחול גם על המשלבביל החלטה שתתקבל וכ  מחאה",לום "תחת  פשר לשלם תש אי
 

הלאומי .11 ביום  הו  הביטוח  לסניפים  הבהרה  לנציגי   10.11.2019ציא  ביום    והודיע  כי    14.11.2019המייצגים 
נוספת פעם  נבחן  המשפטית  הנושא  מחבלשכה  בהם  לחזור  החליטו  והם  בשנת  ,  שניתנה  הדעת  .  2014וות 

 . 2014ות הדעת המשפטית משנת לחו תן הפטור בהתאם יינלא   2018משנת  לפיכך, החל

שות התשלום עד פרסום החלטת  קפאו דרינת לפיה יופרסם הבהרה מתוק  הביטוח הלאומי  15.12.2019יום  ב .12
בעניין לעבודה  הדין  בימיםבית  הדין    .  בית  פסיקת  בעקבות  הוראות  לפרסם  אמור  הלאומי  הביטוח  אלה 

 הארצי. 
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לפי ההבטחה שנתן  2017ד  ע  2014שקיבל בשנים  וב  על החילערער  צה  מבוטח שר .13 כת  ללש  הלאומיהביטוח  , 
תבקש  ה, בהתאם לפרסום של הביטוח הלאומי,  2019-ו  2018ישה לשנת  רואי חשבון, או לבקש הקפאת הדר

הג לפקיד  של הבביטוח    בייה להעביר  למס  ההתאמה  דוח  את  חוות    לאומי  את  שכולל  המשפחתית  החברה 
 נטיות.  שומות שלו ושל החברה לשנים הרלוווה  שבון ואת הדוחותהח  ל רואהתומה ש הדעת הח 

הסכמי שכר הדירה והפקדות שכר הדירה לבנק.    גם אתעתים לצרף  שר מדובר בשכר דירה, הפקיד מבקש לכא
תאימים בדוח היחיד ושיש הסבר בדוח  , יש לוודא שההכנסות רשומות בשדות המאמורלצורך קבלת הפטור ה

 ת ההכנסה. מהורה על מה בחבההתא

ן  ות )פסק די אישר בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי בעניין החברות המשפחתי  5.10.2021ביום   .14
  2013עד    2009לפסק הדין השלכה עצומה על החברות המשפחתיות בשנים    .(61198-02-20ל"ע    ,נחושתן ואח'

 ואילך בשני היבטים:  2018ובשנים 

 שפחתיות. ת המברו בחת בדמי ביטוח יבוחיד חיהכנסות שפטורות אצל הי -

ביטוח   - בדמי  מחוייבות  יד  וממשלח  מעסק  המשפחתית  החברה  של  מדיהכנסות  ככהכנסה  על  ל  בידנד, 
 המשתמע מכך גם לעניין הגמלאות. 

ש" .15 הארצי  הדין  בית  החברה  קובע  של  החייבת  הכנסתה  הפקודה  לפי  מהי  לבחון  יש  הראשון  בשלב 
ה השני,  בשלב  ח המשפחתית.  אשר  ייבכנסה  יהיו  זו,  החברה  יהית  מניות  בעלי  בידי  הופכת  מקורותיה,  ו 

כמחולקת   נראית  שהיא  שעה  כהכנסההמשפחתית  שאינ   להם  בדיבידנד  דמי  שמקורה  מתשלום  פטורה  ה 
 ".ביטוח

 
ראו   זה.  הליך  מושא  למחלוקת  הנוגע  בכל  הלאומי  הביטוח  מהתנהלות  רוח  מורת  מביע  הארצי  הדין  בית 

את  בעמוד   64סעיף    באריכות  הדין  הרוח  31  לפסק  מורת  כי  מצאנו  "לא  כי  הארצי  הדין  בית  קובע  אולם   .
 ".אות התיקוןבור על הורהאמורה יש בה כדי לג

ש לעקוב אחר הפרסומים של הביטוח  יהביטוח הלאומי מסר שיפרסם חוזר ברוח פסיקת בית הדין הארצי.   .16
 הלאומי. 

המשפט   7.11.2021ביום   .17 לבית  עתירה  הלאומי  ן.  העליו   הוגשה  מקדמית  התבקש  הביטוח  תגובה  להגיש 
 (.007504/21בג"ץ ימים )תיק   21רה בתוך לעתי

 
 בבית הדין הארצי( דהוקייצג )הלכת הפסדי חברה משפחתית המיוחסים לנישום המי 

 
אישי    באופןס  חלייוקבע שאין    ( את תביעתו של שלמה דהוקי19049-11-13דין האזורי ) דחה בית ה  2.8.2017ביום  

 המשפחתית.  ה  גרת החברה משפחתית, לנישום המייצג בחברההוצאות הרשומות במס את 

( וקבע כי נישום מייצג  10067-10-17הערעור )עב"ל  את    13.5.2020המבוטח ערער לבית הדין הארצי שדחה ביום  
משפחת מדבחברה  אם  אף  האישיות,  הכנסותיו  על  ביטוח  בדמי  חייב  ניית  בדמי  ממח  הולובר    שפחתית ברה 

 מס.  צוייה בהפסדים לצורך המ

ידי    וחות למס הכנסה על הכנסות אלה כ"דמי ניהול", שקוזזו עלא דיווח בד הוהמבוטח נתן לחברה שירותי ייעוץ.  
חות החברה למס הכנסה בשנים אלו דווחו הפסדים, הפסדי חברה משפחתית שיוחסו לו בהיותו נישום מייצג )בדו

ניהו  שדמי  נכיוון  כהושמ רל  הלאומיהביצאה(.  ו  את    טוח  משירו החייב  הכנסותיו  בגין  ביטוח  בדמי    תימבוטח 
 התעלם מהפסדי החברה המשפחתית.    הייעוץ, ב

 
הכנסה לבין ההסדר בסעיף א לפקודת מס  64ן בשני הבדלים מהותיים בין ההסדר בסעיף  בית הדין הארצי מבחי 

 א לחוק הביטוח הלאומי:373
 
א לחוק  373תית לנישום המייצג, וסעיף  חפסדים של החברה המשפוה  חייבת   הכנסהקף  מש  הא לפקוד64סעיף   .1

 חוס הפסדים.     ינסה חייבת, ללא י יחס רק להכ תימ
א לחוק מייחס  373ף  חס את כל תוצאות החברה המשפחתית לנישום מייצג אחד וסעיא לפקודה מיי64סעיף   .2

המשפ החברה  של  בלבד(  )החיובית  החייבת  ההכנסה  לתיתחאת  בע,  מניוכל  ב ל  ההחזקהת  שיעור  לפי    ה, 
 במניותיה.  

 
כעצמאי(  מעבודה( לא ניתנות לקיזוז מהכנסות המבוטח מדמי ניהול )סות שאינן כנהפסדי החברה המשפחתית )כה

 רים שונים של דמי ביטוח.  כי מדובר בשני סיווגים שונים של הכנסות ובשיעו
 

משפח חברה  הפסדי  כי  קבע  הארצי  הדין  המייצים  מתשלומ בעים  שנוית  ת בית  לנישום  יקוזזו  גששילמה  לא   ,
 שכן כשכיר, והוא יחוייב בדמי ביטוח כחוק.   עצמאי וכל כ מהכנסתו של הנישום המייצג
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לפ בכלומר,  יחוייבו  משפחתית  חברה  רווחי  הארצי,  הדין  בית  קביעת  החברה י  מניות  בעלי  בידי  ביטוח  דמי 
את הכנסותיהם האישיות   ו", והפסדיה לא יקטינבית סה פסיכ"הכנרה  החב  המשפחתית כל אחד לפי חלקו במניות

 וח.   יט החייבות בדמי ב
עבבהתא הפסדי  לייחס  ניתן  הדין,  בפסק  הלאומי  הביטוח  לדברי  מהכנסה ם  ולקזזם  המשפחתית  החברה  של  ר 

 ברה המשפחתית בשנים עוקבות.  חייבת חיובית של הח
 

ול פסק דינו של בית ט הגיש שלמה דהוקי לביה שהעתיר  סף את ל ה ן עו דחה בית המשפט העלי  21.10.2020ביום  
לצדק. עוד   ל המקרים החריגים המצדיקים את התערבות בית המשפט הגבוהינו נמנה ע א   הדין הארצי. המקרה

נראה לגופם של דברים,  כי "אף  בית המשפט  בית הדין הארצי טעות   קבע  נפלה בפסק הדין של  כי לא רק שלא 
 מכונם". על דברים עמיד  א השהו מהותית, אלא

 

 ומשיכות יתר של בעלי מניות  ארנקחברות 

 
ה ההתייחוק  התקציב  עלות  לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  התשע"ז2018-ו  2017כלכלית   ,)-2016 

א, 62-( ו1)ט 3הוסיף לפקודת מס הכנסה את סעיפים  "(  2017דרים לשנת  )להלן: "חוק ההסדרים" או "חוק ההס
 . 1.1.2017יום  ה מחולתב
 

לפקודה, עליו לדעת שלתיקוני החקיקה א  62ו  ( א1)ט3ם  ישי של מבוטח הכנסה לפי סעיפי כאשר נוספת בדוח הא
 ט הביטוח הלאומי, כדלקמן:האלה יש השלכות רבות בהיב

 
 טוח. הגדלה אפשרית בחבות בדמי בי .1
 השפעה על זכאותו לגמלאות.  .2
 ל בעבר.  קיבלאות שיר גמהחזו ל נ לאומי לדרוש ממהאפשרות של הביטוח  .3
 

נציגי  מספר פעמים כדי לדון בנושא.    הביטוח הלאומי   נציגי  ו עםנפגשת רואי חשבון ולשכת יועצי המס  נציגי לשכ
 , על כל המשתמע מכך. לראות בהכנסות האלה כהכנסות פסיביותביקשו הלשכות 

הלאומי המבו  בביטוח  הלשכה  עם  בשיתוף  וההנחיות  הנהלים  את  ששפטיחנים  הבית  הלל  לאור אומטוח  י, 
 . מורכבות הסוגיות

 
זה   הלאומי בשלב  דר מקפי  הביטוח  את  למישוא  התשלום  המידעת  את  וממציא  שמבקש  סוג   י  להוכחת  הדרוש 

 ההכנסה )הרחבה בהמשך(. 
 

 הזכאות לגמלאות השפעת הגדלת ההכנסות על 
 

 מאות: דוג כמהלהלן   טחים.מבוולה לשלול גמלאות באופן מלא או באופן חלקי מהגדלת הכנסות בשומה על
 
או   .1 של  הגדל הוספה  בסעיף  ה  )כהגדלה  עלולפקודה    2ההכנסות שמקורן  ילדים  לו  רתם  לשלול מאלמן שאין 

זכאות    באופן מלא או חלקי  לשלול  בחוק( את ההכרה כאלמן לעניין הזכאות לגמלאות הביטוח הלאומי, או
  67גיל  )לנשים עד    ותיק  אזרחבת  ים בקצתלוי   ספתאו תואזרח ותיק בגיל פרישה שמותנה בהכנסות,  לקצבת  

 .בלבד()הכנסות פסיביות  בקצבת נכות כללית ייםתלוספת או תו, (70ולגברים עד גיל 
מנכה שמקבל  באופן מלא או חלקי  לאות  הכנסה מעבודה או ממשלח יד עלולה לשלול גמה או הגדלה של  הוספ .2

 דמי אבטלה.   מקבלש לובטממ  ם וגםחדית נכות כללית, מנכה שמקבל גמלה לשירותים מיוקצב
 

שנמנע מלמסור    מידע מטעה או  לביטוח הלאומי מי שמסר  על  ות  נקצילחוק הביטוח הלאומי מטיל ס   327יף  סע
כיו זכותו לגמלה.  על  כדי להשפיע  ביודעו שיש בכך  בדיווח רטרואקטיבי, עלומידע  לה לעלות הטענה ון שמדובר 

זאת עלתה לדיון בישיבות עם ה  ההסוגיי טוח הלאומי.  יהבמלאות  יין גלענשהיחיד לא דיווח על הכנסתו במועד  
 שיפורסמו. ובטח לתת לכך פתרון במסגרת ההנחיות וה  יהלאומ הביטוח

 
 הוספת דיווידנד והכנסה שאינה מעבודה בדוח האישי 

 
רגילה  נד  דיוויד .1 לפבחברה  במס  סעיף  שחייב  )בשיעור  125י  מוגבל  מס  בשיעור  לפקודה  וב  30%ב  ור  שיע מס 

, אך  ק הביטוח הלאומילחו(  6)א()350ביטוח לפי סעיף  יב בתשלום דמי  הוראת השעה(, אינו חי לפי  ס  מ  25%
 ת כהכנסה שאינה מעבודה. רלוונטי לגמלאו

בשדה   .2 הכנסה  לביטוח    305/205/167כל  השומה  אומי  להתעבור  שאבמסגרת  מעבודהכהכנסה  תחוייב  ינה   ,
 . בודהה מעינ ה שא הכנסת כ בהתאם בדמי ביטוח ורלוונטית לגמלאו
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 פקודה ל (2)2עיף כמשכורת לפי ס  /158172בשומה בשדה  הוספת הכנסה
 

א 62ו  ( א 1)ט3בדוח( לפי סעיף    172/158כנסה ממשכורת בחברה שבבעלותו )בשדה  כאשר בעל השליטה מדווח על ה
הלאומי הביטוח  בנת   לפקודה,  התאמה  אי  לצוף  ואמורה  הכנסה  ממס  השומה  את  המונימקבל  בין  רת שכום 

 . 126 ורת שדווחה בטופסוחת בשומה ובין המשכ שמדו
 

זיהוי הה  ר כי מס  ומיהביטוח הלא ודווחה בטופס פרש בין המשכורת ששולמה בפועל  יוקם מנגנון מיוחד לצורך 
 שומה. בלבין המשכורת המדווחת  126

 
העבודה יחסי  הלאומי   -  בחינת  ומעסי   הביטוח  עובד  יחסי  קיום  לבדוק  באמור  חברת  ק  בעל   לבין הארנק  ין 

המעסיק בגין משכורות והטבות שהמעסיק   את  בדמי ביטוחרת ביקורת ניכויים, ולחייב  השליטה, בין היתר במסג
 א דיווח עליהן ו/או לא שילם בעדן את דמי הביטוח כחוק.ל
 

טח . הוב2017ת  יטוח הלאומי בטענה כי חיוב חברות הארנק במס החל רק בשנשבון פנתה בעבר לבלשכת רואי ח
עללש הביטוח הלאומי  כה  מנכ"ל  ידי  יולי  ל  כי חברות  2018בחודש  י ,  לא  שנת  חויהארנק  עד  רטרואקטיבית  יבו 

 (. 2018, שהחלו לאחר יולי 2016קורות ניכויים עבור השנים שעד כולל בבי) 2016
 

 ( לפקודה 1)2כעצמאי לפי סעיף  170/150 הכנסה בשומה בשדה הוספת
 

בחי מדובר  היחידוב  כאשר  הביטוח    170/150בשדה    של  יד(  המעמד לאומ ה )משלח  מול  ההכנסה  את  בוחן    י 
 .  ח החדשואמור לתקן בהתאם לדיוו  שרשום אצלוסוק העי ו הביטוחי 

 
תיאורטי בלבד אצל היחיד    וחיוב המס ה בחברה  א לפקודה יש לזכור כי מדובר בהכנסה שהתקבל62לעניין סעיף  

הא הדוח  הוגש  שלגביה  המס  על  ישיבשנת  אף  שיש ,  סכומחבו  פי  על  ביטוח  בדמי  אישית  ידי  ת  על  שנמשכו  ים 
 היחיד. 

 הביטוח הלאומי ל ם שחיות בינייהנ

הוראות ו  בשל מורכבות הסוגיות ובשל התמשכות משבר הקורונה, אך יצא  נחיות ם הטרם פרס  הביטוח הלאומי
החקיקה לתיקוני  העובדים  לב  תשומת  את  להסב  שמטרתן  לסניפים,  שיצא  כ  .ביניים  ש כל  דמחיוב  ביטוח ל  י 

 ב עד הוצאת חוזר מנחה בנושא.  החולהקפיא את יש   –( לפקודה 1)ט3-א ו62ם בעקבות יישום סעיפי
 

 וראות שפרסם תחום הביטוח במשרד הראשי לסניפים כלשונן: להלן הה
 

לכם ההסדרים  במסגרת  ,  כידוע  בעל  2017חוק  למשיכת  בנוגע  חקיקה  תיקון  המיסים  רשות  בחברות  ם  ייזמה 
 ת דיבידנדים. חלוקרנק ולא

וח ון זה על המעמד, על חובת תשלום דמי ביטתיקגע להשפעת  חוות דעת הלשכה המשפטית בנואנו ממתינים ל 
 והשפעתם על הגמלאות. 

ככל   בנושא,  מנחה  חוזר  להוצאת  פנעד  יש  שיתקבלו  ולהעביר  יות  ארנק  בחברות  שמקורו  החוב  את  להקפיא 
 ת לשונית "חברות ארנק". ם תחבירוריכת קשר וער מלתחום הביטוח פנייה ב

 
, כיוון שטרם  2017בשומה לבין הכנסה שמקורה בחוק ההסדרים  לה  הכנסה רגי  אינו מבדיל בין  יטוח הלאומיהב

 ואילך. 2017דוחות לשנים ב האינפורמטיביים קיבל מרשות המסים את המידע מהשדות
י שהחוב  ( לפקודה כד1)ט3א או  62פים  בסעי מקורו  ביטוח ש  דמיוב בלאור זאת, יש להודיע לסניף בכתב על כל חי 

 כל עוד לא יצא פרסום אחר בנושא. ", חברות ארנקיוקפא תחת הכותרת " 
 
 

 המסמכים כדלקמן: להקפיא את דרישת התשלום, רצוי לצרף למכתב את כדי 
 
 .(טיים ת )כדאי להדגיש את השדות הרלוונ( ושומה לשנת המס הרלוונטי1301שי )אידוח  .1
 

 נק: ת ארלחברו רלוונטי
 
 . השדות הרלוונטיים( את דאי להדגיש)כ שומה לשנת המס הרלוונטית( ו1214דוח של החברה ) .2
 ה מאושר על ידי רואה החשבון של החברה. דוח התאמה של החבר .3
 ביאורים לדוחות הכספיים. ה דוחות כספיים של החברה, כולל .4

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

140 
 

 
 

ק ההסדרים  לאומי מידע על חיוב לפי חוהטוח  רה לביינה מעבים אהמסיכל עוד לא נקבעו ההוראות וכל עוד רשות  
 :באופן אוטומטילאומי ההביטוח  קוטות שבהן ינ, להלן הפעול 2017

 
ההכנסה  מ  כאשר .1 סעיף  מסווג  קור  לפי  היחיד  טופס  2)2אצל  ואין  לפקודה  המבוטח  קבבמ  126(  קבל  מיל, 

ב בדמי ביטוח )בדומה  יחוי, הוא  ר ההכנסהמקועל    תבקש להצהיר על מקור ההכנסה. אם לא יצהירמהודעה ו
 ת שכיר בחו"ל(. להכנסו

 
יטוח הלאומי,  ן לו תיק עצמאי בב( לפקודה ואי1)2הכנסה אצל היחיד ממקור  ור הם מסווג מקבמקרים שבה .2

שעות בממוצע בשבוע( רטרואקטיבית, כולל    12ברירת מחדל של    פי הוא יקבל דרישה לתשלום דמי ביטוח )ל
 ת.נים הבאולש  מותמקד חיוב 

 .  ק, יקבל הפרשי שומה כמקובללאומי כחוהמאי שרשום בביטוח ד עצעוב .3
 

החייבות    יגיעה אישית,ן משאינ אחרות  הכנסות  )  305/205/167מסווג מקור ההכנסה בשדה    שבהם  במקרים .4
 יד יקבל הפרשי דמי ביטוח כהכנסה שאינה מעבודה.יח(, ה ים רגיליםבשיעור ממס 

 
 דמי ביטוח. בחברה רגילה, היחיד לא יחויב בדנד כדיוויההכנסה   קורמבמקרים שבהם מסווג  .5

 
 ם.יו בהתאהגמלאות יה ההשלכות על  .6
 
 

 טח קיזוז החזר של בן זוג מחוב של מבו
 

 מסר כדלקמן: הביטוח הלאומי

 הודעה עם אפשרות להתנגד.   ח הלאומי שולחיטו הבלפני ביצוע קיזוז בין בני זוג   •

הזוג ממנו נלקח  משיבים את הסכום שקוזז לבן   -ז קיזויצוע הת לאחר בקבלות מתהתנגדהודעה על הגם אם ה •
 .הכסף
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 תלגמלאוו וחשלום דמי הביטלת  ,"לראל בחושושב ישל ת ודלמעמות רגיות הקשוסו

 ל ויצא לחו"ל בישרא טח שגר מבו לשושבות תושלילת   ותהגדרת תושב
ישראל  תו ישר  נואיששב  ל,  לאאזרח  ביחזלה   בחייהוא    .לראבישק  חוכ  תהושחייב  מחאק  המקנהאשת  ת  ורות 
חוק א ל2  בסעיףאל  ישרהישיבה בכללי  פוף ל)כ  5, א/4/, א2, א/ 1וג א/מס אשרה  ו  אע  ב ת קלישיבן  ושירית:  שבותו

 . (אומיטוח הלהבי

וגר באל שישרתושב   ו וטח בבו"ל מב לח  אוצי ארץ   א הו ד  ותי, כל עלכת ממבריאו  חחוק ביטו  פי  עליטוח הלאומי 
יצי  וכלל"  אריש  בושכ"ת  ומיח הלאוט ביוכר במ בדנימ ז  יאל ה חו"תו לאעוד    ךממשי  הלאומי הביטוח    ללכ רך  ת. 

ן  מכחר  אולחו"ל,  א נמצא בהו  ראשונות שבהן שנים הבחמש ה  שראליתושב  כ   לץ ויצא לחו"ר באר שג  דםבא להכיר  
 .  יוהיכן מרכז חי  רר עמובמ

 . אלזר לישרוהמבוטח חר שלאחת  וספנ ם פעה  נעש  וחיירכז  ן מענייבר רוהבי, בוטחהמ התושבות מה ככל שנשלל 

, בביטוח הלאומי גבייה  הו  הביטוחפקיד  ת על  מוטלת(  ריאוח בוביט   יין חוק לענ)לרבות  ת  ובתוש  אשטה בנולההח
זו אינה  ה  ודה.לעב  ציהאר  יןבית הדות שנקבעו בהלכ על פי   ס  כגון מ  ,םריים אחגופ  לשויה בהחלטתם  תלחלטה 

 ים.  נהפ  דסה ומשרנהכ

ית, אך  יד קה מייד ללא ב  אומיבביטוח הליתים  קבלת לעת טה מקליבמשרד ה  ושב חוזר ל תשת  ובתוש  עלרה  ההצ
ל,  חו"דיין בעים  חיז הכמרתברר ש, ואם מקבע  לארץ למגורי  חזר  ירמצה אם ה  מןבציר הזחן  ח הלאומי בוהביטו 

 .ך כהמשתמע מל בית, על כטיתבטלת רטרואק מ  התושבות

 ם: חניי מבשנ  קה לפיפסיחן ב ב ים ניהח רכז . מלבישרא יוחי רכזשממי   ואאל השר יב תושעה שסיקה קבפה

המגורים   וםמקאופי המגורים ו,  תירלוונטה הבתקופ ה בישראל היי זמן הש - י(יקטיב אוביבט הייות ) ת דבות עונסיב
ק ו העיס  קוםמ,  ייםתוחברים  י ילתה ק  קשרים,  יוילד  ומדיםל   של האדם ובותו  רת משפחגורת מ  בושהמקום    ,יפיזה

מטרת  ו  ותוסדבמנים או  גוהאדם בארשל    תוחברו  וא  ילותופע  מקום  ,ייםלכל הכטרסים  קום האינמ  ,רותכתוההש
 מעסיק ישראלי(. בודה מטעם ע ואי אופול רפ ם, טיודיימראל )ל שה מחוץ ליהשהיי 

 ו. חיי כזאת מר ואהר  ן הואאדם והיכהונת כומה  -  יובייקטיבס בטיה

 ץ. כאשר ארבטוח  יי הב דמ  םו תשל   או בחו"ל הובעוד  חטומב ל השת  ושבות ה  קביעת  עלים  שפיע שמים  רמוהג ד  חא
 חשב עד לאיזה תאריך נ  רן חד וברוופ ריע באלהככדי    בביטוח הלאומיך  מוסמהיד  בפני הפק  תצגוהמובעובדות    ןאי

ישטח  בוהמ נקבתושב  תארראל,  הפסקת  ע  שבועבמ  ותבהתושיך  שיל שבעדח  יטוהב  פתקות ימה  סתיהו  ד   ם ה 
 ות. פנים רצוש לחמש לל לא מעברדרך כב ךאוח, יט בדמי  טחמבוה

 

 :ם הבאיםך כלל במצבירבד תנעשיבחו"ל נות הראשום יך חמש השנהלמבות בנת תושיבח

 .  תוו שב ש לדון בתובקבוטח מהמ .1

 . הבצק המבוטח תובע .2

תושב  ות  י להותו אדם חדל  , שאורהלכא  ,עולהדע שממנו  מיטה )לההחעל    פיעע שמשמיד  לביטוח הלאומי  יעהג .3
 . (אלישר

חוזר  שתו .4 עוב  שאדחה  לאו  גריםש  קבגובמרץ  אב  ינם  ג  יןלעני )  ערי  אמלאומקבלי  ותת  גמלאות    או  יקזרח 
מי ותיק  כברלפ ש  , 1471וח/יט בוזר  חב  13.11.2019ביום    וראות ה   ופורסמ  ,ותוחד אזרח  ש אחר  ל  יהן  נה  חצי 

ה כ  ה כרהמיום  אשב  תובאדם  כעחוזר  חו ו  פק רשא  ,דשלה  לבלאוהח  הביטויד  י  של    בותשוהת  את   חון מי 
  שמרכז חיי המבוטח  נעוכש   אהו  אם  יעבד ות גם בדשבת התואשלול  לו  , חוטבמה  בדיקה עםפוף לכח,  המבוט
 .(הל חובות בגמ ת ר יא יצהמשמעות הי  אם , גםאלישראינו ב 

 

 מי לאווח הת בביטשבועת תוקבי ב תיהמשפח ן התאקרוע

ל עו  מיוטוח הלאהבי וק  חי  ל פמבוטחים עת  להיו  םישיכל, ממו"חב  חמבוטם הים עהשוה  18  גיל  ים עדוילד  זוג  ינב
 אל. שרי תושבכ טח ח המבוותושבי ישראל, מכ  ביםנחשוד הם  ע  תי כלת ממלכ וריאוח בט וק ביח  פי

כל  שלשבות תות הנבדקת תושבו פסקתה שה לבקבבחינת   ד.אחא פחתי כתראות בתא המשג לנוה  הביטוח הלאומי
שבות אם קת התודם להפסא  לתאושר בקשה ש  אלש  ,טנטרנ תר האיפרסם בא  ומיהביטוח הלא  משפחתי.ה  תאה

  .ראלששארים בי יו נו וילדבן/בת זוג 
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לחו"ל שיצא  מי  את    לדוגמה,  לפרנס  בי  משפחתו כדי  הלאומי  הב   ,ראלששנשארה  ליכול  יטוח  בו להמשיך  הכיר 
 א ודה וה עבו  לצורך   ו"ל היא ח ת בהשהו יקר  ע   ן, כל עודזמ  גבלת, ללא הלמעשהשנים, ו  5-למעבר    שראליכתושב  

 . קר בארץלב מגיע מעת לעת 

 

 בחו"ל דים ם שלומנטיסטודושבות לן תחבמ

חר )לא זמן    הגבלתללא  גם    אלרשיב  שיחשב תולה שיך  להמם וינ ר מחמש שיות  בחו"ללמוד  ולחיות  יכול ל  סטודנט
 . תמעת לעבישראל  בקרמוא וה   יתזמנ ל היאו בחו"של  הייההשעוד   כל(, בביטוח הלאומיתו וה תושבנשנבח

על  המצות  ל עופ   מבצע  דנטוהסט  םא אחרתתקעות  השביעות  השהיי ס,  בארץ  שיהראשונ  היבת  זמהת  נית ייתה 
 ל.   ות תישלהתושבולית והפכה לש 

 

 ישי שלבני הגיל הת לוחן תושבמב

הלאומיה הנבשך  בכ  מכיר  ביטוח  השליגי י  ינוסעי י  ש ל  הזבל  "לחו ר  ותם  שהפנ  מןשל  ב  ,להם  ישוי  ת חינ ולכן 
 ןחם את מב מישיגמ   הלאומי  בביטוח , והשנים  רךלאואל  בישרשצברו  בות  שתוה  קתון את ובשבח  ה ת מביאהתושבו

 התושבות. 

לחהמבוטעל   שיצא  להוכיח  פעמו" ח  ריל  לב ם  כדי  לטיכאו  ו  ילדיאת    קרבות  למשדי  לא לו  ש  בותשותוהל,  יל, 
גם בות הם.  ניש  5במשך    בישראלר  מאש  ותרי ע  בממוצ  "לובח   הה ש  אם  טל  י  לאומיהביטוח  את מנו  מל  ול שלא 

 חו"ל.ל יו חי  ביר את מרכזמע הוא אינוכל עוד  התושבות

 

 ת שבותושלילת 

 ה.  לתלי ש לע  עבדייט בדל חח ולהטוהמב  תושבות שלה בכל עת את  חדשבחון מלרשאי   הביטוח הלאומי קידפ

פן ובאר  וע בירלבצ ורה  מאת  הזמן, המערכ   ישראל רובראל ביש  תושבהה  בהן לא שם ששני  שחמ  של  הפתקו   רלאח
י זכא   עדיין  בו המבוטח רעור שעזמן קצוב לן  . ניתושבותלילת תשליך של  ו הבילג  להתחיל  ופו עלולוטומטי, שבסא

מכים סמף  צירובתום  וח  לאמומ  תושבות  עתביקל  ןושאל  שבותתוהיטול  ב  ר עלצרף לערעוליש    ריאות.בתי  לשירו
 . לישרא ב יןי עדים  רכז החימות ו"ל ממשיכה להיות זמניהשהות בחשים עיד המ

מי  אומי ודח לביטו  דמי  מתשלום  ור , פטד בישראלאינו עוב ו  הביטוח הלאומי די  יל  ע  שראליושב  מי שאינו מוגדר ת 
 . אל(שרבי ושנצמח ו ו אות שהופקבי פסי הכנסות לשראל )גם עבי ותבריאביטוח 

 

 ים השנ שבות במהלך חמשת תולילש

יין לא ם אם עד ג  , יכול לבקש לבטל את התושבות מלא  ופןבא  יו לחו"לחי   כזרזב את ישראל והעביר את משע  מי
 . תדש רטרואקטיביבדק מחותו תיושבם חזר לאחר פרק זמן לישראל, תך א, אלחו"ל ם מאז שיצאשני 5 עברו

  ר חצי שנה שהיו בחו"ללאח  שבותהתו  יקשו להפסיק אתשב   ג זו  בני   לגבי  באתר שלו   מהוגמי פרסם ד אווח הלהביט
חזרשנ  חראול כוללתו,  ארץל  ותיים  רטרואקטיבית,  תיבדק  ה   שבותם  התושבותעבור  שבה  אם   תקופה   נשללה. 

בחהחיים    רכזשמיימצא   והשהות  בישראל  כתזמנית  הייתה  ו"לנותר  יוכרו  הם  ב,  ישראל  וידיושבי   בו יחועבד 
 וח. הביט התאם בדמיב

 

 30.6.2020עד   - הונקורר הבשמי בימ שבותבתו יפולטבלות קה

בשני  ,  דםל אש  ותויעת תושבקב במקלה    ךבדר  הגנ   מיהלאוהביטוח  ,  30.6.2020  וםעד יה וונר הקובר  משת  פקותב
 ם:ניאופ

  ום שיצאו מי   שנים  5ברו  ע   , גם אםרהמשב"ל בכל תקופת  ים בחו ל השוה שראבי ימתושתושבות  ה  נשללהלא   .1
   .מהארץ

מי נשוב .2 הלאו,  ליםרגי   םמיה  יותר  משק  תןנ  מיהביטוח  רב  של  רה  הצלהות  שבתוהשל  קה  הבדילב  שבל 
לארץ לה  ,החוזרים  לחזר קטיוביי הא ות  וכחמאשר  למגביות  קבעה  הפ  .ורי  שאי  רהיה  גבייה  ה וביטוח  קיד 

   ונה.ור ה היא משבר הקבכשהסי ושבות הת  ר אתאשל

  ותקיבד  עורך   ח הלאומי הביטו   לים,המק   איםהתנפי    ל ע   וות שבושרה תואאל ו לישר  שחזר   יהיר כי מ להבחשוב  
   .לישראבר  ולג  נשארכן שא מןבציר הז
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ש הא   קוייבד ספקות,    שיככל  נבד  ,תדרושוה  ותביובייקטיההוכחות  ב שלא  אקו  הישועת  ככל    .תושבותר 
ע  שתמל המ, על כ תקטיביבות רטרוא שוהת   ל, תישלל" חייו נשאר בחורץ ומרכז  ר לאלא חזשהאדם    בררשית
 .מכך

 

 2016 חל משנת הסה  הכנמס להרה ת הצחוב

ש להגיייב  ודה, חלפק   1ף  סעיימים שבת ה חזק  ראל לפינחשב תושב יש"ל ולחו א  צשום שיוינ  לכ  ,2016  תשנמ  החל
 ב ישראל. שותנו יטוען שאוא כל שה מלא כ ת גילוילתאו  ו"ל,ץ ובח באריו סות הכניר על כל הצהול  מס הכנסהלדוח 

רף לצ  ייבוץ, ח ח   בשות   שהוא  ען שטו  ,לפקודה  1  שבסעיף  תהחזקו   לפי   שראלשב יתו  הואם ששוני  ,2017משנת    החל 
ת קבלבישראל ולוח  ביטום דמי הל ות לתשקשורה  ותשאל  לענות על  סתבקש בטופא מ. הו 1348פס  דוח השנתי טול
   .לביטוח הלאומימסר   בות שהואשות ון האת שאל  לצרף הוא מתבקשו  ,יהביטוח הלאומות מצבאק

 

 ן די יקספ

ו יטוח ששולמ י בזר דמזי להחרמ  ברגהיין אז( בענ2311-09  )ב"ל  יר והאז  הדיןת  ביבן  פסק דיתן  ני  30.6.2011  םובי
  ע כית הדין קב יב  .תושב ישראלהיה    מורה לאהא  פהתקושב   בטענה  ,2007  עד  2000ם  י ד השנבע  2008  שנתבעל ידו  

ם, דימוינמשכו הלבו  וך שרהזמן האק  ראף פ  י עלרהם,  ודי מיתה ל היי  ה לחו"לנסיע ה י מטרת  כ   קתחלו משאין מ 
 יטוח. בדמי בין ב בדכך חויולפי  ,רץהא שבע תובות הותר נ

היב קיבל    22.5.2017ום  בי )בלעבו  דיןת  תבי(  51264-08-16ל  " דה  רוני  ב  של  עתםאת   בהם והכיר    ייןבינשטהזוג 
 . אליישר ק מעסיעם טשנים, מ  שש ךו"ל במשבחת יחומהלך שלבראל כתושבי יש

גין  ח בביטומי  ום דשלו בתיב אותקאל וחי זיח  דיה בןבועל  ו שת ביעת תא  ן האזוריהדיבית    חה, ד13.7.2017  יוםב
כללי את    חן באופןורי בין האזבית הד  י.אומהלוח  ביטתו בתושבו  לא נותקהשיוון  בחו"ל, כ  כירו כעובד שינסות הכ

 ין. דהוטל כ  יובח , והשראליב תושר נותה וח היי המבוטקבע כ ו החייםז כרת מים לקביעהמבחנ 
ל צהארין  ד הון בבית  בדי בוחז  (60937-09-17ב"ל  )ע  8.9.2019יום  ב  הדועבי  ת שבו שלילת התו  טענתבוטח מהמ  ר 

   .הערעורה את  דחאין שיהוי ושבע י קרצהא דיןית הבד. בלהשיהוי ב בטענתוהתמקד 
 אלי. וציח הסוביטין העני ביות כו ז תיעלקבה  אמננה ס אית כפל מיעלמנ האמנה   כי  ,רציהדין הא ביתעוד קבע 

 
הדבי  ל בקי  2017בר  מצבד האת  ורי  ז הא  יןת  ז)  יםמבקשבקשת  בל קיעל  והב  2012בשנת  מגאורגיה    עלו ש ג  ובני 

ואי  וח רפ ט יבצורך קבלת ראל ליש תושבי ני וקבע כי הםיו( לסעד זמית ח ן אל לסכעלוו לתי קבא שימותרפי כטיפול 
ד ן פסעד למת   לבד,ב ק  יתב  (2208-06-17  ל"ב)אזורי  ן הי דדן בית ה  2018ובר  באוקט   10  םביו  י.קריהע ק  יבת ין  ק 
כתושב  כירהל  התביעהת  א  ודחה  עיקריה מבהם  ישראל,  הצד  אחרי  נמצאה  לטיפולק שלא  ך  מושהמי  רפוא ה  ה 

נמצ  בעל.השל  "ל  בחו ללא  גם  צידוק,  מלהיעדי,  רפוא   א א  כה  מ שומרויות  הנדובתק  לישראכות  כוע   ונה,פה  ן ל 
   . עהביהת  תהדחנ

הלאומי  החליט   25.7.2017ום  בי ה זשע  נה טעב  17.3.2016ום  מי   מבוטח ה  תוושבתאת  תק  לנ  הביטוח  את    ארץ ב 
 ם ינש  ה מכ  ארץ כבר נו באי  ורכז חיימ  כי  טוח הלאומיהבי  עב ק  ,וד י  ל ע  ה שגוה ש  הגשהל   הבוג תב  "ל. חוומרכז חייו ב

ימר  לא ישרוב  "לבחו נו  זמ ת  הה מרבישו א  וה   שכן ,  ןכ ל  םדוק ו ם ביק   רתהמתגור  זוגה  ת ב  עםקשר    לו  ישודדים, 
 ק. לפי החו וטחינו מב ן או"ל ולכ בח

יק  העת הוא  י  כח  הכרב  תמלמד  האינחו"ל  לפיזי  ו המאת מיקוהעתיק    התובעשהעובדה  כי  רי קבע  אזון הידה  בית
 .חבוט משל ה  םייח ה  רכזמ  את  ניםח וב  שרתו כאריאובומצב    קדםתמל את גילו השקלל ל. יש  לחו"יו  מרכז חי את  

בית מר  הליך כיח ב הוכ  מי,לאוהח  יטווק הבל חש  סיסובב  העומדת   יתל יאהטריטורות  ע משו המורה לנר אף כי ב"
ו  אינבדה כי  העו  רותרץ, זאת למין מצויות באיעד,  ובותתוש   בחינתטית לנ ופה הרלבק , גם בתל התובעזיקותיו ש

 .ע"בק ורימגה כי גרונבהו מגורי ות ב אכי אין לרו  תגורר בהמ

אתמזכ   דיןהבית   שפיספ  יר  ו"ד  בביימוילש נט  הארצידיהת  ביץ  הן  להצריה  בחינ:  נכאש  ותיעש כה  אתניור  ת  ם 
 .חוט מבהיל  גפי  על " ושבותתנה של ה"תופי המשתנה ולא נון החיים המשלסג הדעת 

צה  מיהא ות  יתיאמ ה הקזיה  אתק  י לנתה כדבות, ואין  ביכורח הנס ה ממעשעליו ל  כפיתל נהתובע בחו" "שהותו של  
ו גילחייו, באת  ו ול גוראת    ורלקש בחר    ובע התכי    ינולם מעיננע  לא  שנים…   רותשע  משך  המדינה  נו וביןת בי יימקה

הקשר רקם  ר נעיד כי כאשלא, שהתובע הא…  תורבחייתה  זו הי ו"ל וחרך קבע בדתגוררת  אישה המהמתקדם, עם  
בם  צמוילם  בשל ג  ךבארץ, אחרת  הא  החציתומ ל  "חו ה בשנמה  ציתמחת  לשהוים  השני  גתו תכננווזבינו ובין    וגיהז

 …" צוןמש הרהתמא ם, לניהוע של שרע הי הבריאות 

נכסיו וקשר בד  לעילש ת  בדובעו  חשבבהת ובהייו בישרבר  ש  בדבר   הלאומי  הביטוחמצד    דר הוכחהעאל  ל  קיומם 
 . אלשריב וטחמבה לו ש ותשב ת תוא רומאש  את התביעה  ןל בית הדיבקו בחו"ל, מם שלשרינכסים וק
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ה  דחה  13.8.2018ם  ובי הדין  ערעו  ציראבית  )עישל מיכאל    של  רו את  הביטוח ש ך  כ  על(  18308-12-17ל  ב"ימוביץ 
 ם רבות.  שני ו"ל במשך בח  80%של  ייהשה של יקר בע, ב2006 שנתו מ את תושבותשלל  הלאומי

ת  . בי2003שנת  מו  תושבואת תטל  לב  עבשת  גיןפיי  לל מיכאורו שצי את ערעראין הבית הד  חהד  27.3.2018  ביום
תו  התושבות. עדו   ביטוללקשה  הב   את  ששבו הגיד  עו, המ2013עד שנת    אלושב ישרת  חוט המב כי    קבע  יהדין הארצ

 וזכותמים את  פעימש עשרות  מ   והוא  רכז חייול ממספקים ע  ניםתו ניפק  א סל  הואינה,  מייתה אה  לא  וטחשל המב
 . וריציב  ןבמימו ריאותלשירותי ב

בבקי  16.7.2018ם  ויב הדיל  תביעת  ריהאזו  ין ת  )ב"ל בו ניג פי  אוהדשל    ו את  ושבותו  ת   תאושלל    (9166-09-17  ים 
שילם ף שמ"י ועל אכע  דהבתו עשאשף  ל אים, עי רכז החמ   בחןי מבלבד, לפ   באופן הצהרתי  טיבי,קטרואן ר אופב

וח יטמי הב דש  ען קבהדי  ביתה.  רזבח  טוחהבי  יאת דמ  א דרש. התובע לםיהשנ  במשך כלח  דמי הביטו  אתיפות  ברצ
 לל. שתישתו לא א תבותושבע שף קאומגיעים לו  לא

חזר ה  אין ש  ןוו כיימי ותקד אינו    ,וא שגויי הזורת הדין האדין שניתן בבי הפסק  דעתם  לי  כ   אומיהל  הביטוחמנמסר  
 ות לתוצאה. פקאין ניטוח, ב של דמי

בת קצ  םול דלאל לתשל ג'מי  רו של עוער  ת א(  14606-10-17ל  עב")  ה עבודרצי ל האהדין  בית  דחה    16.4.2018  יוםב
 אל. ב ישרשתוהיה  א ה לישגיל הפרל ו הגיעם שב ביור שמאח יקתו אזרח

הדין  ב הביטוחשקבע    יהארצ ית  ה וק  יק  על  תיםשתמו  ענפיות  רביומ  ילאומ ח  וזיקה  שבין  בצישר  וטחים המבה 
  המבוטח תושבא היה  כן, לל  דםוד קוק וע ותיח  ראזבת  קצ  םשלוכה בתמזגיל הלהמבוטח    עיביום שבו הג   למדינה.

   מחוץ לישראל. הת היטיביוקייהסוב ו יותיבהאובייקטת מהותיות היקוו בזחיי ז  כמרל, שכן שראי

אכשרה לא  בתקופת הותיק ורח  קצבת אז  לתא המסד לקבהוות  ושבהת ון  עיקר   יןעדיי " כ ובע  וק  דין מסכםית הב
 . "די

( 2442-12-18  ל")ב  לקו יז'   ןישל קונסטנט  ד זמניעפה לסחוד העתו  תבי   את  ורי אזהן  הדיבית  דחה    11.12.2018ביום  
י  וא ו הרפ מצב  ףאת, חרזמלכתי,  ביטוח בריאות מ  רותים לפי חוקיש לי  זכא  ו נאישכך  ומאל  שרוקבע כי אינו תושב י

ד יוחהמום  תשלת, ה התושבו  לילתשן כי בשל  יד בית הד קבע  וינטנסיביים. ע יים א רפוא  םלייפומצריך ט ה  קשהה
 זר של התשלום ששילם. הח  אי לבקשזכ או וה  טי,נלוו ר  ההמתנה אינותקופת  פדיוןל עב התו שילםש

ור  סנדאלכל  עתו שתבי  תא  (20149-01-18דה )ב"ל  י לעבורהדין האזובית    לקיב   2019  ניביו   4  יוםב   יכ  קבעפיליש 
 . 2011ת  שנל מחו"ות בל אף שהראל עכתושב יש ותראול ישה, רק מיוחדות של המבנסיבות ה

יתו  יע ר ר עםורהתגו  בשבעלותו משק חקלאי ב .ך קבעדרה ב רגנה, ויהמד  םצה סמוך לקועלה אר  ,90ן כב  ,בוטחהמ
י  החו המנ קשר  נו  שהתאלמןלאחר    לדיו.ועם  לבבצר  אחיינו  אישה  ממוש הו  ש  הם  ונגריה.ה   ידתיל  רתן  ך זמן 
 . ונגריההותר ב י ברזמן  שהוהם , חוטהמב של  ותיאו הבריבמצב והרעהקדם תמ ילה העקב ג  םראל, אולביש

ו לפ  של  וורערע ת  א  (1293-12-15)עב"ל    צידין הארה  תביבל  יק  20.11.2018ביום    אין   בנסיבות המקרהשקבע  וני 
ת  בו  ישרלראות  בח אושב  כדלקמע ה  חרףהדין,  ק  בפסו  נ דוים שנמהשנ  לקל  וילדיוובדות    םטינים ההק  ן: אשתו 

 . השנות המימ 40%-שראל כצא בינמוא ה ות ורבים מל פעישרא ע למגי א הו  אל,בישרגוררים ל המתושבי ישרא ת
קבי גבעת  לפי  המקרה  הדין  עלמעידיה ם  מנימהסאך  י  ול בין  בי  ם  ארעית  ה   שראלשהות  על  סממנים עולים 

 .לא רלישעותית שמומ רהייש זיקה ם על עימצביה

 . ברו בדעתוהוכרע ליון המשפט הע תיב ספיר ב לכתהסתמך גם על היפסק הדין 

  יכ  קבע  יןד ה  יתב  ניאל פוקס.תו של דשבויתוק תונ  ןיינבע  (39636-09-17)ב"ל  י  ורת הדין האזבי  ן ד  27.5.2019ום  בי
 , ראל. זאתישגרה ב תו שחשפמ   תרנספ  ק למטרתרו  היא אך  יגריהבנ לידתו ושהייתו    שב ישראל מיום וח ת טהמבו

הזע שמרבית  אף  הל  בניגו  שוההוא  מן  הדריה.  עובד  קייבית  הלאומידת  עמאת  בל  ן  חשיבויבענ   הביטוח  ו ת ין 
 .תי חשפ מהתא ה  לש תעהמכר

הענייב הא ן  שקהודעה  המיוטומטית  השלילטח  בובל  הד  יןמצי   שבות תולת  הלאומי כי    , ןי בית  ל מטפ  הביטוח 
  ודתבנק  חוקר(.  יד לו)או להצמ  חט מבו  לת של כסיבות העובדתיונלת לדעת את הו יכול אין  ו  חיםבוטיוני ממילב

טרם    אישודעה אוטומטית  הותה  זו היי  ת,לשל נושבות  תה   הילפה שאת ההודע  הביטוח הלאומיח  לה שבש  מןהז
 . ןתי ויות להו נסיבאת המן הז  תוובאק דב

הדדחה    23.6.2020ביום   בניעתתב  את   יהאזור  יןבית  של   ( 56483-05-18)ב"ל    ריסהמ  תו ואשגרוס  יעקב  ימין  ם 
בה ת  עה  כל שראל  יב  םתוג שמרו על תושבובני הז  יכ  עוקב  ,יתב קטירוארטפה  תקו ל  יתהישראל   ושבותהת לביטול  

   .ארה"בב ררו התגו

ו את עזבהם  .  ב(בארה"  לדאחד נו )ילד    שם ם קבלו אזרחות  י ילד וכל ה  הזוגבת    ב."ארהח  רואז  בארה"ב   נולד   הבעל
   ארד. סיטת הרוור באוניב הבעל שללימודים ורך לצ 2013 מחציתראל ביש

לכוו   לאומי  לאות  ושבן התבשאלו  ושכרה ה  להםהדירה ש.  עקבהוראת  ב  מולוודמי הביטוח ש,  תק תושבוויתננה 
 ארץ. צרים בק יקוריםהגיעו לבבני הזוג ורה. כה ש ו בדירגוררל התחו" ב ו שנהכל  מתחדשת בחוזה שכירו
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 תבביוד  עב ל להח  הבעל   .ך קבע"ב דרישאר בארההל  ,תםלטענג,  בני הזוטו  החלי,  2015ך  במהל  הבעל  לימודי  יוםבס
ובןטו סבובלים  חו למ   2017שלהי  ,  חדעם  וקעבר  פנו  ה  2017  תבשנ  רק  ש.בודה  הלאומים  לנתק שו  ובק  לביטוח 

   .1.10.2017ם מיואושר  יתוקנה . 2015משנת  תבותוש

 גורי קבע. למלארץ   חזרו  2018  ודש ספטמברחב

 ,סובייקטיביאופן  ב  אול  טיביייקב או  ופן בא לא    ,לישרא ל  הזיקהו את  וג לא נתק ז הבני  קנה כי  ע למסהדין מגי  בית
אירוע  כל    לח   שלאמ  ,תקופהה ל  ובסופה ש  ,םניש  בע במשךשלם דמי ביטוח לנתי  ושביר כי תסב   זהין  "א  :כי  ןי יומצ
יבקביט לשלו וחי,  וכתול  ש  על  לק  אהצמעמדו  החזר  האבל  דמי  ששילם. ביטוותם  אתהדבר    ח  שיטת    ד יסו  נוגד 

 . "יתבות הדדרוע  יאליסוצ  טוחבביר דובי מ רט כ פביקרה וח בעהביט

קובע שמתוהי  "כ  הדיןית  ב  לסיכום  ש  עלרו  בעים  בתקופה  התגו  העתכל    במחלוקתתושבותם  בארצות   ורר בה 
 . עהה את התבי ודח  "תהברי

בית  11.4.2021ביום   )  קיבל  האזורי  תביעת  (48524-12-19  לב"הדין  ואת  הובר  שאול  של  תושב קבו  שהתובע  ע 
מבוטלת,   21.11.2018ל מיום  שרא להיות תושב י  ק לפי הוא הפסי  הביטוח הלאומיטת  , החל . על פי בית הדיןישראל

 דיו ממנה. שה ביחד עם בת הזוג החדשה שלו ושני ילפרי  בגיל תעמים רבול פ בחו"ארוכה בחו"ל העל אף השהייה 

 שראליטוח בהבי ותיפרצ

לפקושרי   2סעיף  ב  נקבע  2003נת  בש במס  רפורמה  ה  בותעקב כיה  אהופשישראל    יושבת  של כנסות  ה  דה  ו  קו 
 .   ס, חייבות במישראלץ לחו מאל או  ישרב מחונצש

זושבנ חופא  הכי לענהמס  סיס  ב  ףה  מס  ה  נסהין  בלבסיס  כלומיטוב דמי  חיוב  מקורות ה מההכנסות  כל  ר,  ח. 
בדמי    וב . החיביטוח  יהחיוב בדמס  לבסי  נכנסות   ל,ישראתושבי    די בי  "ל וות בח קהמופ  קודהלפ  2בסעיף    נוייםהמ
על  נוח  טיהב כפעשה  לא בי  ימבד  וב החיללי  י  ביוד  מיוטוח  בריאות,מי  המ  טוח  העמלפי  המש  יביטוח ד   בוטח ל 
 . תו המועדובא

  .לייםמייטוח מינ י ב דמ וא משלםה ,תכנסוה  בוטחמם אין ל א

הכמת  שרכא בחשמקסה  נקבלת  ישו ורה  הכע   עוללפ  "ל  פי  הבחשפורסמה  ה  בטבל   מפורטיםה  לליםל  ביטוח וזר 
 : לו"ח סות בהכנה  ןנייבע , 2004ולי בחודש י  153/2004לאומי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ה במס  ורמהרפ קבותעבל בחו" סה הכנסות לחהתיי המבוטח  עמד מ

 ערותה תמלאוג בייה ג בארץ ל חו"ב
 וישינ
 קהחקי

      
 אין   י סעיףעפ" יל גר רגיל  שכיר   -שכיר 

  ק ולח 76 ל גיר יל רג צמאיע סיקמע
   רגיל  רגיל  "ע לעל  ראלייש
      
 אין  ע ל"על ודה עבא משל כנסהה שכיר -כיר ש
   על"ע ל ה בודלא מעשהכנסה  צמאיע זר  סיקעמ
   לעל"ע  ודה ה שלא מעבכנסה "ע לעל  
      
 יןא  לעל"ע   ה לא מעבודסה שכנה שכיר יצמאע
ות  זכא יל גר עצמאי 

 לת במוג
  -  נהתק  פ"י ע

מפביטו עה  גיח 
ים  בדעו-הדבעבו

  יםעצמאי
 (2נה )תק

 

   ע על"ל דה לא מעבונסה שכה לעל"ע  
      

 אין  ל"ע על שלא מעבודה ה נסהכ רכיש הכנסה 
   ע לעל" ה בודסה שלא מעהכנ מאיעצ הדועבלא מש
   לעל"ע  ודה עבסה שלא מהכנ ל"ע לע 
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 טרנט אינה  תרא  לאחר עדכוןו"ל,  בח  שוהההל  ל תושב ישראח שטו וב בדמי ביילח ות  הקשור  אותהורהמ  קחל  הלןל
  ,והסברים נוספים  הלן לההסברים  כל  )  2020בר  חודש דצמב,  רילוקיישןל  שור קבמידע נוסף ש  הביטוח הלאומי   לש

 :(ת בחו"לזמן השהוב ת/מד המבוטחמעלב ל . יש לשיםבאתר הביטוח הלאומי םיצאנמ, וגהזת לבות בקשר לרב

 
 ? לארץ וץלח  היציא על ווחיםמד דכיצ"
 

חיים ז הומרכ  '(וים וכבת, ביקור קרוימנה זעבוד   ול,יטלימודים,  זמנית )למשל, לצורך  ץ לארץ היא  בחו   השהות  אם
 שראל: ייין בדע

לממהאהיציאה  לפני   • יש  דיופט  לארץ  וחשס  שנתן  רב  ולהגייבון  בללמח שו  ,  בסניףב וגיטוח  קת  רוב  הק  ייה 
 .האתר  ותעצמבא וריך אומג  וםלמק

השה • לארבחות  אם  היאוץ  הגלמטר  ץ  ה ת  ומרכז  לארחירה  לחוץ  הועבר  למל  ץ:יים  לקבשאל   איש    יעת ון 
 " ר.האת צעות באמו אמגוריך   םקומלהקרוב בייה בסניף גטוח ויחלקת ב למ  להגישוו חו"ל,ב ושבות לשוהה ת

 
 ל ות בחו"השה ח בזמן מי ביטוד תשלום"
 

 בתשלום  ארץ. פיגורוץ לו בחתהו ת שבתקופ  גםת  וח בריאיטו בדמי  י ומ ח לאוי ביטו מד   לםשל  חייב  אלרשתושב י
ב ברדמי  בתקו ייטוח  לפגאל ץ  בחוהות  הש  תפאות  עלול  בזכורץ,  לקבלע  שאות  ובזכאות    ריאותבי  ירותת 

 " .לקצבאות
 
 תוק( )עילוקיישן מן רי ח בזי ביטודמ תשלום"

בריל   מי • הכוקיישן  שנמצא  לו  מ  סותנויש  מ ס עאצל  )לא  זר  ייק  כנח  אלה הכנסות    –י(  שראל עסיק  -שבות 
מעבודה'ה' שלא  פסיבית(  )הכ   כנסות  דמי  בת ויחויב    –נסה  המתקבלתלשומ  אםבהת   וחביט שלום  ממס    ה 

מהה הוא  השומה  מקור  אם  גם  )זאת  אקטנכ כנסה  דיביסה  בשייהי  הביטוחמי  ת(.  דמי  ו  עבורביט עור    וח 
 . מעבודה הכנסות שלא

ש • הכ  ןשילוקייבר  אנמצמי  לו  בואין  ביטישלם    –  חו"לנסות  מינדמי  ב  ש"ח  177בסך    מלייםיוח  -)החל 
 לחודש.( 1.1.2020

 " ת.בריאו חו ומי והכנסתו תחויב רק בדמי ביטי ביטוח לא מתשלום דמ ורפט – נהבמדינת אממי שעובד  •

 
נבהה   הקבל הת  ותמ והשן  יינבע בפרה  נצה  כשנער   ישהגוספת  הלאומיי  יגעם  יא  -  10.1.2018יום  ב  הביטוח  ש ם 

א וה  -ה  ומ ת שלב א מתקלכל עוד    .הס הכנ  בל ממסקלשומה שתת  תאם, יחויב בהו"לחהכנסות מ  לא ב ישרתושל
 . ימוםמינב לפי היחו י
 

 לי אוציחון סת לביטמנוא

להאמ סוצבינות  מסא יטחון  אדירולי  רת  שתיבי  לייא סוצה  ןוחביטה  ציפותת  אים תננה  אמלכל  דינות.  המ  ן 
 ת.  ח בריאול אמנה לביטוה ע מנה חתויראל אמדינת יש. לה המתאימים

איתחל  ראששינות  ימדה על תומה  לביטחון  נואמ  ן  ג  תוללושכ   ,וציאליסת  התו מלאגם  אורוא   :ן,   גוואי, וסטריה, 
ורבגיה,  נ  נד,ול ה, דנמרק, המניה, גרטניריב  (,1.6.2017  וםחב מי מורה )בלגי ריה,  גל(, בו1.12.2015  ריךמתא) יהאיטל
 ויץ.  ו ושה  יבד( ש1.10.2017מתאריך ניה, רוסיה )רומ צרפת, ,פינלנד, צ'כיה(  1.5.2021תאריך  פולין )מ, יהקסלוב

 בד. וח לאומי בלביט  ידמ  פל ת כמניע  הסדירמ  (קוויבק  דה )ללא חבלקנם נה עהאמ

 

    ראלייש  סיקמע לכיר שד שעוב

מעכ יתושסיק  אשר  תושח  שול  ראל שב  לחו"ל  ב  עובד  נקשהע  זה וחו,  מטעמוישראל  של    נוי ד  -ל  שראיב ר  בודה 
ע ה כדין  ביבד שועובד  פיע   ביטוח  המשלם דמי   ,אלשרכיר   76עיף  ס   לפי  אלם בישרהוגיהנ   דמי הביטוח  יעוריש  ל 

 .  אומיל הביטוח הלחוק  

 ל המעסיקש  כשכירים  ל,נות בחו"ברות ב ד בחל לעבוראמיש ם  ישלח שנ  יםדבגם עוות  לרא ן  ית וימים נמס   בתנאים
 .ללחו" ם תלח אוששי אלרהיש

מוהשכיר  ח  טומבה לשפח בני  זכאים  מכשי ב   פואיר   יפולטתו  חו ראל  ביטו וח  בריק  ממלכואח  כן  ת  כמו  הם  תי. 
הלאומי.  חוק    חו מכ  ת לזכויום  זכאי תגמה,  דולהביטוח  קצבאושלוהמשך  ב מו  דיםילת  ם  א צאמהתנה    ר ישות 

 .  ומיהלא  לביטוחם תאימ

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

147 
 

ר שואילקבל    ניתן  עם זאת,חמש שנים.    ת היאבירמה  הפהתקו   ,מיאולטוח הביחוק הל   76פי סעיף  ל   ן זכויותיילענ
 שנים. שמחמ תריו ל נמשכתו"ה בחהיים אם השם, געפל פעםה מופ קרכת התיוחד להאמ

ם שתשלו   יר שכ  בדון ע ע בו טושחס למצב  תיימה  1419טוח/ר בי זוות בח ורא ה  הביטוח הלאומי סם  רפ  2.6.2014  ביום
הו חו"ל  מסואש"ל  תברצול  ,לשמל)  מיתי"א  רל"שכ  והא  לגמלאותך  בס  יעה  גילפי  הכנסה  בחינת(ותרי  והבס   .  

יגדליבסם האנסה.  הכ ובמס    בביטוח הלאומים  ייניכו רת  ר לביקוהחומ ת  רבהע  לולתכ   הטענה יחוי  ס  ב  המעסיק 
 ח הלאומי.טווק הבי לח  369 סעיף ית לפומלאר גהחזב ב חוילהיות מ לול ע ם וגםרשיבהפ

 

 חו"ל אי במעצכ עובד, שלרא בישי מאבד עצעו

  ין ביןחב לה  יש   .עליו  טלתומ  דמי הביטוח  ם וולתשלוח  דיוריות ל מו והאחצל עע  לביטוח הלאומיח  מדוו העצמאי  
עצ אעובד  אתמנה   שרמאי  כעוב בוטח  מוגין  וירלס  "לובחו בישראל    עסקיו  ל  עצמאי,בארץ   כל ו  שבמצב    יןוב  ד 

 .  ל"בחו ןהוהכנסותיו    לו"ם בחו היסקע

לימש  אהו  :הראשון  הקרבמ מיך  כהיות  עבוטח  המצ עובד  כאילו  יותיוהכנס  בישראל,  ובדע   וא אי  דמי ב  חויבוו 
כ הומק ביטוח  " שכנסה  ר  ל.  עצמאי"  דעובל  לזכו  כיזכור  חשוב  גמתו  בשלקבל  לו ריה שאד בובע  עהפגי  לאות    עה 

 . לו"בחשנפגע  ימא בד עצועשל  הדפגיעה בעבו  ןייבענ ומיא הלח טו ביה קנותתשבים ופה לתנאבחו"ל כפ

ששהשני:  קרה  במ בראדם  בחו"ל  יצוהה  בישסעי   עםמט פות  בוקו  כ פנלענף  חו  יטוראל,  עבודה  עבעוגעי  צמאי ד 
בוגבמ כלל  רדל  אחתך  הולחובף  וכפו  לשנה  מר ת  הלאומיאש  דעה  ה  זהרה  קמב  .לביטוח  שלו  הכנסות  יסווגו 

 ביטוח.  ימבד התאםב  ויבויחו  תיוסיבכפ

 מלתם גלתשלו  גרי דרייפינל  של את ערעורה    (44225-04-19ב"ל  ע)  בודהלע  יצארה  ת הדיןיבה  ח ד  11.2.2020ביום  
ב ש  מותועקב    יםתלוי  מ  עלהל  אף  ש  אחרבחו"ל,  כעובדעל  רשום  ב מעצ  שהיה  כ וכה  לאהלאומי,  ביטוח  אי  י  ח 

עובד  כ  אאל ,  אלישראי היעסקו העצמרת  גסמה בבוצע  (ה בניגרי  סגול לצלילה בנמ)תו  שבה מצא את מו  תופעילה
 .(שראלבי ודהגעי עבנפלא כיסוי )ל ה ע את הפעולצירותה בישבשקומית, מברה  של ח ירשכ

 

    (אית"ן/ )עמ"י  ליראיש קומימ עובד

ישראאז בחורח  השוהה  לעבודה  הת,  ניזמאורח  ב  ל" לי  ישראיגונצבקבל  במעמדיל ת  בחו"ל  עובד    ת  מי מקושל 
פי  מנ ז  ורחאבסק  ומוע תייחס מ  ח הלאומיהביטו   .יםי אלרשהי  הד י העבווק ח  חליםה  קרה זוחד. במזה מיחוי  על 

 .  בביטוח הלאומי אלשרי ושבלתנחשב א  ד הול עול כ בישרא ריעובד שכ  לכא  לאית"ן/י לעמ"

 מעסיק זר  אצל שכירעובד 

מהח הלאומי  2014שנת  ל  בדיקהעו  הביטוח  בעוטומטא  רך  קית  שכולמבוטשל    ומהש ת  לבת  כנסה ה  לתח 
 –  1417טוח/יבחוזר    לפי  ,(126ן מטופס  וני )כג ור חיצוממקכיר  ות שכנס ה  על ל  יבמקב  ח ווי ד  ים קי, אם  ממשכורת

 . שומה קבלתת  קבורור שכיר בעביתהליך 

ים כ בצירוף מסמינו שולח הסבר  א שמבוטח  ר.  רוב לבימכתבל  קבוטח מהמ  ת,רכמער בק כשכיעיסו  לא קייםם  א
  בחו"ל. תכורמשמ  הקורשמ הדעבו מ נהשאיכנסה דל על המחת כבריר כלל(דרך )ב בוימח

 ם.   יהתונ נאי התאמה ב וספים שקיימת נ טחים ובבים גם לממכת חלשלו אמור  יאומיטוח הלהב

  2  קורן בסעיףי ביטוח כאשר ממ דיבות בחי  "לת מחונסוהכ   ,אומיהלח  ק הביטו לחו  345  ףסעי  יפ ועל    ל עיר ל כאמו
 מי. וח הלאוט באתר הביט ור, כמפ בביטוח הלאומיוגים הנה   םליכללהתאם  ה בס כנס הת מ ודלפק

עור מבוטכאש מו עצד  בע  חביטו י  בדמ  חייבש   דבכעו  בביטוח הלאומיוג  ו מס  , הוארזסיק  בור מע עב  כשכירבד  ח 
 בשומה: ת וסנפי ההכביטוח([ ללום דמי דבר תשב מיוחדותת  הוראו) יומאל ח הת הביטותקנול  1]תקנה 

 . הלבט דמי א ת לענף, לרבוד שכירבמבוטח כעוו איעובד עצמכ ביטוח מילם דמש -ץ ארובד בע שח בוטמ א.

 . כפי שהובהר לעיל ,בודהמענן  שאי תכנסובעל ה  בוטחכמ חי ביטוממשלם ד  -"ל בחו  עובדשוטח במ ב.

 ות שני םשניביים לאקטיי ביטוח רטרודמ תבייניין גבע  יזורהא הדין יתבב דין פסק

מיזל   יהשל ארו  נ ענייהאזורי ב דין  ת החלטת ביאת ה(  10820-09-17  עב"ל)  ארציה  דיןה   ית טל ביב   30.7.2019יום  ב
 . 2010-ו   2009ם גם בשני וחביט מי הד  את חטוות מהמב בשאי לגר  הביטוח הלאומיי  כ ,בעוק

 .  2010-ו 2009ם  יבשנר סיק זעמ צל בחו"ל אד בהתובע ע

  וא שה שם  נראלון  . בשאלתושב ישרכ  דו מעמ  אתדי לשמר  ת כתושבו  עת ון לקבילשא  לביטוח הלאומי   ר יבהע  הוא
 ס(.ה החייבת במההכנסם  סכו ןו )בלי ציל " חוזר ב  יקסמע לעובד אצ
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 ם. ינימליימ טוחיב דמילשלם  ו אות ייב וח  בדוי שאינו עכמ  2009דש מאי בחו מדומע  אתקבע  יטוח הלאומיהב

וח, יטב  דמיי  הפרש  ישובח  רךלא נע  אך,  אומיהל  ביטוחלגיעו  ה  השומות  .עדמו ב  כנסהת למס הודוח  שיגע ה התוב
 ל. בכמקו

 
לתובה   לקיב  2014  וסטבאוג  רק מאשורע  מכתב  הלאומינה   2010-ו  2009ם  בשניכיר  כשדו  מעמ  ורביר ל  הביטוח 

 . יטוחב  מידם תשלוב בי חו  ואה  2015ר אנוי  ובחודש
 

הדי האבית  ל זון  בי קב  (15956-05-15) ודה  עברי  מ,  26.6.2017  וםע  לראי   יכ  ,יתשמע חד   חהמבוט   תנסו כבה  ותש 
 טוח. ות בתשלום דמי בייב סות החינהכ כיבות במס, ישח ק זר,סיעמ  צלא"ל ובח שכירכ

וח הביט דמי    לגבות את  לכיו  לא  הלאומי  הביטוחי  כן  דיע בית ה קב,  דנן"דיות של התיק  חוהי  נסיבותב"  ,אולם
 .2010-ו  2009ות המס שנן גיב 2015ת בשנ תובעטלו על השהו

 
 . יטוחדמי הב לוםבתש ע בותוחייב את ה  ורין האזדיבית השל  ביעהת הקל אטבי  ירצן האדיבית ה ר,ומכא

 

 חו"ל ב ם היות לשולאגמ

ו 324ים  פ סעי ה65-)א(  לחוק  הלאומבי)ב(  ק טוח  לכ  ובעים י  יששתוי  שנב  לישראמ   מצא ראל  יותחוץ  משל  ה  לושר 
לח על שלה  ופבתקה  בקצלם  וא תשודשים,  החודשעולה  ה הבהסכמת  ב  אלם, אשיושת  מי לדוגמה,    .ילאומ יטוח 

ממשיך לקבל את   , רשכיובד  אל כערישב  משכורת ה  ל אתוממשיך לקב  יק ישראל סיעמבחו"ל מטעם  וד  א לעבוצשי
 . ל היציאה לחו"לע  אותהגמל תמחלקו ל ווחדיתאם לבה ת בישראל,או הגמל

  , 2009-ס"טשת(, ה2010-ו  2009לשנים    ליתהכלכ   ית התכנ  ה ליישוםיקק חני  יקו)ת  תלכליהכ  לותתייעהה חוק    פי  על
אב  החל לתהרה  קוצ  2009  טוסוג חודש  חודשים  משישה  חודשישלקופה  בושה  ת אחריו שפיסה  התוך  מתלבד,  ם 

 מה. ותחרים בור גמתי שמ על   לחול רק יכהצר  יאליינה לביטוח סוצדמה

אשר  כישראל.  מ   ותעל יציא  לביטוח הלאומי ודיע  לה  ורמא ל,  שראמי  אויוצה  בלקצכאי  זשל, מי  אמור לעי לאור ה
יוצא  ש  לביטוח הלאומי ודיע  מ   בוטח אינוהמ עופמישראל לתק הוא  ק תופס   ה צבהק  ם,דשיחולושה  ל שה העולה 

 "ל. א שוהה בחו וה כאשר תהו א  קבלליך וכאי להמשח זבוטם המירת מחדל, גם ארבכ

 

 בית קטירטרואות תושבו ותיקח ר זא קצבתא ושבנ  זוריאהית הדין בבדין  פסק

רחל יאל  גב'  שורץ  לארצות  צה  להירמט ב  55  גילב  הבריתאה  ש יכלכל  עזרה  בבנה  היא  ת  שם.  בארצות עגר    בדה 
והגיזו  בןעם  רה  גרית,  הב לתל  עהג  שנה  מדי  ימיםוכחשל  קופה  ארץ  דיתיחמשפר  ולביק   דש  לא   הת ר.  בארץ 
 .  ויותזכ ה  רתלשמים  יימלימינ חודמי ביט מהא שילשכרה והיהו

  ח הלאומיהביטולה  יעהוד  2011ני ו בי. ו"לבח  כתממוש ה בשל שהותנלקצבת זק  התנדחתה תביע 2009מאי  דש בחו
 .  ךאילו  2011  וארמינ נשללהתה כי תושבו

ת צבתביעה לקה  הגשת  בת במועדתה תושא היייה   נתה,טעל.  2012רואר  בפבדין  ת הלביביעה  מבוטחת הגישה תה
 . 2010 דצמברוף סעד  ה קצבה ל היע מג  ןלכנה וקהז

וכל    2006בת משנת  שו. נקבע שהיא אינה תביטוח הלאומיב  תושבות ה   לבית הדין נבחנה  ת התביעהשגהבעקבות  
 ו לה. ר זחוהילמה  וח ששביט י המד

הדין קי26.2.2014  םמיו,  34758-02-12ל  )ב"רי  האזו  בית  את  (  הלאומיטענת  בל  שו  הביטוח  הביטוח כשקבע 
 .  2006נת  מש ביתטיקואטר יטוח ר הב וטחת את כל דמי ב החזיר למו  התיקן אותוא ה, טעותהאת  ילה ג יהלאומ 

 

 י: ארצההדין  ית ן של בי די קבית הדין מצטט פס 

הגשת  ת  לא בעו אזכאותבוטחיו ואת  ממ  אחד  לכ  של  תוותושב  נתון אתגע  ל רחן בכינו בוא   הביטוח הלאומי .1
 ית. ביט אקרטרום ה, גלגמל  עהתבי

 אות. כ הזי פי תנאל  כוח חוק בלבד ועמי ניתנות לאהסוציחון  יטהב  םמתחוות  יזכו .2

 מת לו בחוק.יי ק שאינה זכאותטח מבולקים הה לאינה יכול  הביטוח הלאומי  לשת טעו .3
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  ©2015 : ימוכין ס                                                                               ון שבח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                     ורותמש ויותכל הזכ 

mpa@gmail.cocazachrno                                                                           021.211.91       : ךיתאר                                                        
www.ornazach.co.il 

____________________________________________________________________________________ 

149 
 

 

 ריםאית שבק או לקצצבת אזרח ותיקל ביעהת וגשתמ י כאשרהלאומ יטוחהבוראות ה

 אזרח ת  קצבו מוגשת תביעה לכל מקרה שבל  יםם אחיד ליכל  קבעו  רחוז  הביטוח הלאומי  סםפר  2012ר  מבבספט
ה  ועד זכותו לגמלממ  ר משנהל יותבחו" הה  שו  יקות  אזרחע קצבת  ר עולה שהתוב ים. כאשיר אשבת  לקצאו    קיתו

הוגש שמכוח  מנוחשהו  )א יש  םרילשאיה  תביע ה  ו  בחו"ל  משנההה  יותר  התיק  וע(,  תלב בר  אם ותושב חינת   . 
 במלואם.  חויט דמי הבו חזריו   ד,בדיעבל שבות תישלוהת

 

 השהות בחו"ל עניין ל לאר לישיסה הכנם וישראל ואה מי פירת יום היציס

ו  2.6.2019ם  ר ביוחוז ם  רספ  הביטוח הלאומי  יישא ספובנ(  1584ספר  ים/מר יתיק ושא)אגף אזרח  היציאה   וםרת 
 . 1.1.2019ום  מי ולהח ארץ, בתל  חוץהות ב ש –ץ חזרה לארויום ה

בעניאחידולצורך קביעת    שאבנו  פטיתשמ  דעתחוות    אהצי  זר,וי הח פ  על היפיר ס  ןי ת  ימי השהו ימניב  מיםת  ת ן 
ות אול זכל לשלולה  פים עורצו  םים מלאיעל שלושה חודש  הל פה שעולתקו  ו"ללחה  איצי   רה,)לצורך ההבה  בחו"ל

 למשל(.ותיק, ת אזרח בקצל

פע י חשביי  ,המשפטיתת  הדעחוות  י  ל  מה   םוו  ויארהיציאה  הוץ  כה  ר חזם  בהש  ימילארץ  זו ח  ארץ.ות  דעת  וות 
י השהות מ י  בספירתיקון  ע תוצב  םיה שגבי ל הביטוח וההידי מנ  אות והן עללהגמ ל  מנהידי  על  ן  ה   ליישוםקבלה  הת

 .ת מבוטחבמערכ

מדבהחוז גם  ר  ח  ותתושב  בחינת  עלר  לענלעולה  ספירדש  היציאה   ימ י  –רץ  בא  םמצטברי  יהשהי ימי    365ת  יין 
 היציאה.  יוםו  יסההכנ  יוםת עי אחר גרהם ל מים בכל יציאההיכל  . סךץארה בי שהייימ כו חשבי רה יחזוה

 

 סקי דיןפ

ודה( עבב  ונה א אינה ת)שתאונה  דמי  שלום  תל ה אבני  עתה של דניאל בית  רי אתהאזו  הדיןת  יב   דחה  11.6.2018יום  ב
ת עקרכנה  תאודמי האת  בל  תק א  שהי  ן ע בבית הדיקבונ  לנדיהו   די מעסיקי  על  בחו"ל ה  ל  כר ששולםהתאם לשב

 יות(.איש  ותאונלת טוח בי תללה כוד אינהאמנה עם הולנ) בית

ה  23.7.2018  ביום בית  של(  33023-11-14  )ב"לי  רזוהא  דיןדחה  תביעתו  ב  את  ל   ןשאול  יק ות אזרח    קצבתדוד 
  ת(. כאולזם  רושידהחודשים ה  144ך  מתו  וחט חודשי בי  110  א צברהו)  ה בישראלה מספיקת אכשרופתק דר  עבהי

ה לתוקף של יס יום הכנתהיה רק מ  גיה,בלעם  נה  האמ ח  וכמ   לקיתתיק חלקצבת אזרח ו  ותשהזכא שר  ין אהדי בית  
 יה. ם בלגנת עוק תהמנה  האמ

באות קצום  לתשל  ריפ  של סגליתתביעתה  ( את  11330-03-15ב"ל  )  לעבודהורי  ן האזידה בית ה דח  24.5.2018ם  ויב
נבעודם  יילד עמצה  בחו"ל  למטרל  יה ילד  םאת  שימודית  שס כיו  לה,ם  מייבון  היעדרותה  לא  (  םיוד)לימשראל  ת 
 ד. יקשל הפדעת  שיקול ם ריאפשהמ  בביטוח הלאומיו  נאים שנקבע ן התבילה נכל

הד  דחה   26.2.2019ביום   הבית  לעין  )בואזורי  בתביעות  א  ( 34138-06-16,  34179-06-16ב"ל  דה  רפ  נית  ל א הזוג 
 ם. בותתושלת לי ש קבאת עז ,ביטוח הלאומילבם ל חוו ט ביתיק ולו  חזרא צבתשלום קתמאי להמשך ש ריהאלגו

 

 רץ לארה  ו"ל ועם החזבח  לשוהים וח בריאותביט

שנות  שתי "  במשך  ר ממנה עדשנ רץ לאחר  לאשחוזר  ל  ראושב ישת  ממלכתי,   טוח בריאותבי   קחו ל  58עיף  על פי ס 
ה , או שלא הי בארץ  לאומילביטוח היף  צר  ןפוות בא ריאוח בילם דמי ביטש  בהן לאש  ,ת או יותרוופ רצדרות"  יעה

פי הגדרת  ע ראל  יש  ושבזו תפה הבתקו לוהוחזר ם  הו   וחביטהילם את דמי  ם שא  )גם  טוח הלאומיהביל  (, אינו  ו 
 עה בחוק.  וקב תנה" ההמת  ץ במשך "תקופם באר החולי ות ופיים מקוא רפשירותים ל לקבאי כז

ה   תושר לפד אפ ב המתנאת תקופת  ,  עם זאת.  (2021-ו  2020ים  נש"ח בש   12,210  של  ללכום  )בסכו ד  אח  תשלוםה 
פופו יט וטלי    ום המיוחדהתשלאת    םששילי  מ  .יתהמתנה המקור הפת  תקובתום    רקתקבלו  י  ו"לפולים בח יריות 

 חדשה.   התנהמופת תקר  יווצשלא ת , כדי ך זמן סבירתולארץ  חזורל ל חייב"בחו

תום  ידמ לנה  ת ופת ההמתק   עם  מיד  ההמתקו   ן דיופל  בש   םימולם התשסיואחר  או  ם לו )או לאחר התשתנה  פת 
אי ועם    (,יפעמ-החד התושבשקבלת  ל הלביטוח  מהות  ור  נשללה  ששתומי  אומי  י  זכא  וטחבמה  ן,לכ  םדקובותו 

 חולים.  הת  פומקו חתלא טרף ולהצ  ממלכתיוח בריאות יט חוק ב  ל פיע  בריאות רותילקבל שי

 הואו  יעבדבדעה שבותו נקבתום  אפרטי ופן  אם בשילשות יא פואות רחזר הוצלקבל ה םאד  ל יכויימים  ונאים מס בת
 . דמועב  המיוחד התשלום לם את שי

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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 ו תושב ישראל שאינ למי נהמתהה לפדיון תקופתחד מיוהתשלום ההחזר 

לעבוהאז   דין ה  בית חה  ד  11.12.2018ם  יוב )ורי  הד  תא  (, 2442-12-18ב"ל  דה  לסתביעתו  של עחופה  זמני    ד 
  ת זא  .כתיות ממלוח בריאטיב וק  י חלפ  יםכאי לשירות ו זאינ   ומשכך   אל,רב ישתושנו  יא י  בע כ קילקו ו'סטנטין זקונ

 יים. טנסיבאינ  יםיא ורפ ליםיפוריך טהמצשה רפואי הקחרף מצבו ה

 : תנההמה ופת תק פדיון ניין  על הובהר 

שילהמב תקופ  שםל  מתנהההת  ופתקן  פדיואת  ם  וטח  ההמתנקיצור  טי  הת  אפול  לקבלת  ש  ךרפואי,  ילת ל בשל 
הותובשתו פדיבג  םתשלו,  ת וין  א קופ ן  ההמתנה  ר ינ ה  תקת  .נטילוו ו  המ שלום  תקףופת  שר  תנה  ככל  טוח הביק 

 ל. אשב ישרות כח טמבור בכימ הלאומי

תשמ ששילם  מבוטח  עלום  פדי בויוחד  הופק ת  וןר  ונת  אי מתנה  כי  זי  כושראל  יב  ושת  נוקבע  לאינו  שירותי כאי 
 ה ששילם. נמתהה  תקופת ןיו ם פד ותשל של בקש החזראי לריאות, זכב

  סקיוריטי אנד דיפנס סיאינטרנשיונל    .די  .אס.  אי  רתאת תביעתה של חבהאזורי    ת הדיןידחה ב   12.11.2021יום  ב
כי העובד המבוטח לא היה תושב קבע הביטוח הלאומי  בהן  ביטוח בריאות לשנים  להחזר דמי    ,(55672-05-17)ב"ל  

   ישראל. 
 

 י ביטוח דמ  לוםותשת גמלאו –  יקות וזרב חשותו חדש  עולה
מכל  הם  הכנסותיעל  ח  וולד  ים בקשמת  ם, ההלאומי  הביטוחמ גמלה    יםתובע   שחדולה  עו   תיקושב חוזר ותשר  כא
 . הל ל גמם שבכלילכל , בהתאם"לץ ובחוארב  קורות,המ

מפורטים ה  רותמקומה  תנסוההכ  אתלל  כ  דרךב  תולל כו  תו א רך גמלת לצווחודו המ  ההכנסותי  ר כ ווד לזכמא  חשוב
וי בית מדמוורת ממס ו/או פט וורה פטל א  סותם הכנגם א  -סה  כנדת מס הולפק  2  סעיףב ך ור ן צאי   גם אםטוח, 
 . ות המס יהן לשלטונעל  וח דול

הוודי אי   על  לנסות עלהכח  ל הוול  ו כ  שלא  ם גמלהאד  יקבל  בושמצב  ביל  ת א ה  בחזר  שוריד  הביטוח הלאומידין 
    ם.ם פלילייבטי הי וןוהג לבח נ  ביטוח הלאומיהיגים  מקרים חר ב דה.מ הצו  תוקנס רוףה בצימלגה

 ן:לקמ כד 10.1.2018ם יוישה בבפג ים מייצגת הוח לנציגי לשכוודי הביטוח הלאומי

  רשב חוזן לתווכ  מחו"להכנסה    עלעולה חדש בלם  ניש  10  שךוח למוומדילום  טור מתשפ   םסים קייהמברשות    •
בילובתשבת  יחו מ  ההכנסהאומי  הל  וחט יבבותיק.   דמי  כטם  או  שמתל  כוח  שומה  מתקבלקבלת  דע  ימ  אם 

 מו. צע  חוטבמהמ

סבר כי  הו   הלאומי.ח  בביטו  רפטום ל ת המסירשודי  י  עלפטור  ן המת  ה ביןקבלהלה מדוע אין  שאהועלתה ה  •
 ת.  רוופט תסוהכנל  ה סגורה שמיש רשי לביטוח הלאומי   ה.פטור זלל ב נכ נואי לאומיהביטוח ה

ההכנסה.  ל  ש לדווח עמתבק  ת,ונסכ ה  ןמבח  י בהן נדרשת לביטוח לאומ יעותב  מגיששייה זו  סלוכ אוט מויע מה •
 ת. בחיי  כנסה דובר בהמ רכאמות ויויטוח ה בי ב דמ ישוב וחיוע חבצ ל מחויב הביטוח הלאומי

כהמ  עתלידי  באהו • האי ב  ישתתפים,  י  הנחיה  ורסמתמפ  נטרנטאתר  תושב  בהשאל  שרכי  לי וא  ו"לח והה  ו  ן 
הקבי  מידלום  שבתייב  ח  ותנסכה בשיעור  בחוק.  טוח  יאבוע  הל  שם  מחו"ל,  ו נסכו  לשומה  ב  יחוית  בהתאם 
 . ימוםמינ ה  יב לפיויח ומה מתקבלת ש לא ודע  ה. כל כנסס הבל ממתתקש
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 סיעוד בגמלת  נסות מבחן הכ
 ינ ש  אםפחתי )מצב המש לם  א תה ת בוחן הכנס ד במב עומש  ד למי ת סיעולפשר לקבל גממא   מילאוביטוח ה וק הח
 :  (ידבחן כיחיי יים, כל אחדוג סיעוד ני הז ב

 . (2020/1 נתדש בש"ח לחוש 10,551ק )שבמע כר ממוצשת אח : פעםליחידאה מלמלה ת לג רבימה הכנס -
 (. 2020/1נת שדש בש"ח לחו 15,827)ק משע בר ממוצ שכחצי ו עם : פחידלה ליגמ 50%-ל תיב רה מהכנס -
 יחיד. סיעוד ל לגמלתת זכאו  ןש אי ח לחודש"  15,827 לש  סך שעולה על בהכנסה -
 (. 2020/1שנת ש בודח לחש" 15,827)צע במשק וממ  כרם וחצי ש: פעה לזוגה מלאמלג ל ביתרמ הכנסה -
 (. 2020/1שנת ש בד חולש"ח   23,740) קמשע במוצשכר מע בם ורימיעפ ה לזוג:גמל  50%-ל יתרב מ הכנסה -
 ינו סיעודי. ן זוג שא לו ב ישמי של עודילת ס ת לגמו זכא אין שדולח "ח ש 23,741ולה על סך של ע שסה בהכנ -
יבת  פסות - שכר  -  מלאהמלה  לגלד:  עד  ב   חצי  )ממוצע    50%-ל  (.2020/1נת  בש   לחודש  ש"ח   5,276משק 

 (. 2020/1 נתבש ודשלח "חש  7,913)ק שוצע במשכר הממ מה  75%-גמלה 
 

שמנס ההכ בובות  במבחשב אות  ההון  לסיע כ חן  כנסות  הן  הכק לפ  2  עיףבסקורן  שמ  ותסכנהה  לוד  מס  ה נס ודת 
ח  יטוצבאות מהב קיה,  סנסות מפנכה  י,עצמא כנסות  שכיר, הכדה כו מעבוברוט   ותסכנה  דוגמה,לגים(,  חרי  טמע)ל
 ת. יבימר ודים ידנווימדוגים, סים, מתמלנכמ  ברוטו תהכנסו   וגםלאומי, ה

 י. וד פרט ע סיח מביטו  נסותוהכ  אהויצולי שהנאצים ונ  דיפותפגעי רלנ  צבאותמקנסות  הכ ון ות בחשבמובא א ל

, אחרת ורים  גמר דירת  כשות  זמני   ו ובות המגורים של ירשכיר את דמש  מי  –גורים  מדירה לשכר  מת  כנסוה  לעניין
 ת.  צאוהולההכנסות  הפרש בין ה רק כנסותהן ה חשבון למבחא במוב

לצמההכ ת  הפחיר לפשא בןעבור אחזקבצאות  עוד הובסינסות  הכ בחן המ  ורךנסות  של   גם ו  יעודיסוסד  במ  גזו  ה 
 . ןדי פסק י  מזונות לפתשלום 

גורים ל מ קבל מידע עמ   ח הלאומיביטו ה  –  15.10.2013ם  ו מי  1417וזר סיעוד  ח   לכן, לפי  .יגזו  אסות הונחן ההכמב
משלושהיתפשומ טיההגבי  לקתמח  מקורות:  ם  שיש)רש תלות  ה  כת הערמדוח  ומידע    ביעהתה ופס  ,   ק לנבד  ום 

 רת. אח יםחי אם מוכ  ג, אלאי זונ כביהם אל תייחס מ  מיח הלאוהביטו (.  גוז ן/תביים או חבר/ה לח

 יעודגמלת סב 2021בשנת   יםשינוי

הה   2021ואר  בינ .1 השלפעיחלה  במה  למקבלי  הטישעות    לוגדוה  בסיעוד.  רפורמהישית  הכספית  והקצבה  פול 
 . SMSדעות הו ליהע  םבלי, שמקאיםופן אוטומטי לזכבא  ניתנתוספת הת . 5-ו 4,  3 ד ברמותת סיעוקצב

להעסקת  כת היתר  דש/הארתר חקבלת הילה  ל בבקשיפוט  ן ייבענ   9.2.0002פורסם נוהל מספר    1.1.2021  ביום .2
עובד    להעסיקמטופלים המתגוררים בבית אחד    שניאפשר למתא  ל  1.1.2021וד. החל מיום  ף הסיעד זר בענעוב

 הזר. ל העובד ע  יפולטי ומסו יוצר עבמצב שאינלמעט  פול בשניהם,טיר אחד לצורך הז

----------------------------------------------------------------------------- 

 לייעוץ   וחברת אורנה צח בע"מ  רואת חשבון, בעלים ומנכ"לית משרד רו"ח אורנה צח  -כותבת  ה
חוקות  ולפתרונ הלאומי  לפי  לב   לייצוגו  הביטוח  הלאומי,  וביטוח  שלארגונים   מעסיקים חברות 

 ים וכןלארגונ  ומילעצמאים וליחידים. מרצה על חוק הביטוח הלא  וקיישן,לרילוצאים  יל  ,בדיםעו
 שנים.   30של באקדמיה ובמסגרות מקצועיות. בעלת ותק בתחום 

  הלאומי   יטוחהבבון עם  י חשכת רואשל לש  הארצית  שרקדת העיו"ר ו  :םי ריויבין תפקידיה הצ ב
 . 1996נת  מש  יהלאומ הביטוח  א שונבסת נכה ביגת הלשכנצכה ה בחקיקפעילו

סח המלא ונהו את  א  הדין  ים מפסקיאת התקדימ ה,  יקהחק  ליף אתמחינו  א א לעיל  בהמו  חהנוס
 ם.מור בה את הלב ל שומתת להסב אאלא בא  ,הלאומיוח יטהב מיופרסשל 

במאמר  מידע  הל  כ במיא  הוהמוצג  כללי  ואל דע  בובד,  להדכ  ין  ייי  ו/אווות  ו אדעת  חוות    עוץ 
 מהם.ות נעמי ו להאם כייל נקיטת הלה  צהמל

צועית לפני  ק מ  ל עצה קבשים לואלה נדר קוראים  ה   כלפי  לשהי ריות כאחאת ב ושאינה נ  תבתוהכ
 ור. מידע האמהכת על סתמהמה לעופכל 

 הכותבת. מ  ורישלפרסם ללא א יק אוהעתין לא  ות ©ריות שמוזכוהל כ
 .ל.ח.ט 
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