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   2021לשנת   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 

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

 7 סכום הבסיסי" ה" וקביעת  2006משק החל בחודש ינואר  הממוצע בבשכר  םינוייש

 7 לטלפון הנייד  SMSקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודעות 

 8 טוח הלאומי מתחזים לעובדי הבי

 8 ותשלום בכרטיס אשראי בעסקה בודדת  םהסדר תשלומי ,  הוראת קבע

 9 וח לאומי יטבל קוח לחשבון המוסד אית מחשבון הבנק של הלהעברה בנק

 9 אתר שירות אישי באינטרנט 

 9 משבר הקורונה ב  בור עובדיםלדיווחים בעמוקד תמיכה למעסיקים  

 9 במוסד לביטוח לאומי והחזרי דמי ביטוח דמי ביטוח  התיישנות חובות 

 10 ים עיקול

 11 ייצוג במוסד לביטוח לאומי 

  

 15 ה דובמע נןיא ות שכנסלבעלי הצמאים ולע הקשורותות גיסו

 15 האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים 

 15 עובד עצמאי 

 16 מענקי קורונה לעצמאים 

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

 17 בית" ל "עקר ש מי ביטוחבדות החב

 17 יבור ידועים בצ

 18 ות שאינן מעבודה בעל הכנסוטח מב ו יאמצשאינו עובד ואינו עובד ע בוטחמ

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

 19 ביטוחו של עובד עצמאי בעל הכנסה נמוכה שהוא גם שכיר

 20 עובד לשעה 

 20 ומיצוי זכויות לגמלאות  קביעת מעמד המבוטח

 25 אות  מללג תיוזכו עניין מיצוי דמי הביטוח לותשלום   עובד עצמאי םרישו בתחו

 27 בפגיעה בעבודה גמלה חוסמת
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 עמוד תוכן

 28 מאי של עצי ביטוח ות דממקדמ תיקון 

 29 פיגור בתשלום דמי ביטוח 

 31 הענקה מטעמי צדק 

 31 והורות העסק בתקופת חופשת לידה  ושימור   תחזוקה

 32 דמי ביטוח הכנסות נוספות החייבות ב ישח  כאשר למבוט תרהעברת תלוש משכו

 32 ס כי מלאומי בניכוי לצורה חו טיהתרת דמי הב

 33 ביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח הפחתת דמי ה

 33 קודמות  שנים ב דמי ביטוח בעבורשוחי

 33 הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סוקים מעורבים ו יע

 34 י מ )א( לחוק הביטוח הלאו350בתשלום דמי ביטוח על פי סעיף   ר אינן חייבותשאביות ת פסיהכנסו

 35 בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו  י זוגנן מעבודה בין בנחלוקת הכנסות שאי 

 36 ביטוח  דמיחבות בלעניין   מהכנסות שונותשל עצמאי  הפסד קיזוז

 37 לפני גיל הפרישה - וקצבת אובדן כושר עבודה סיה מוקדמתנפ

 41 ות  בריאדמי ביטוח לאומי ו/או טוח מתשלום דמי בי םיורפטחים מבוט

 44 סיווג מבוטחיםצו של ה ם התוספת הראשונשוייב 2020סוגיות בשנת 

 52 קורונהבזמן משבר ה סיוע כלכלי 

  

 57 ולשכירים  סוגיות הקשורות למעסיקים

 57 אומי וח ללביטמבוטח שכיר במוסד 

 58 1987-"ז מנימום, התשחוק שכר מי 

 58 ח הלאומי לחוק הביטו  369 ףיון סעקיות וח טיבה  דמיאחריות המעסיק לדיווח ולתשלום 

 59 לאומי בחוק הביטוח הסעיף העונשין 

 59 נושא משרה אחריות  

 59 ומשיכת המשכורת האמיתית לחשבון הבנק  ום המדויקהריש  בותחשי

 60 ות מהכנסת עבודה הוצא  ניכויו  נסת עבודהחיוב בדמי ביטוח של הכ

 63 חל"ד() חופשת לידה  פתוקתבו  חל"ת(לום )תשה ללא תקופת חופשתשלום דמי ביטוח ב

 64 כר ותשלום הטבות לי פריסת שתזכורת לכל 

 66 )כולל במשבר הקורונה(  1458לפי חוזר  חל"דאו ב חל"תות שכר בבטה

 67 סף או הפרשי שכר ם נו תשלובשל הפרשי גמלה 

 68 ם מעמלות מחליפות שכר כאשר השכר מורכב גום גמלאות הבסיס לתשל

 68 דות לעניין הביטוח הלאומי שרשרת עובדי השירות במסעלו לצריםמ יפ( ל)טתשר 

 70 תושבי חוץ(בדים זרים )ת עוהעסק

 71 103וטופס  101מילוי טופס 

 72 רבעונית וח חובת דיוו  חובת דיווח חודשית, 102טופס , פתיחת תיק ניכויים

 73 2016י דש יול החל בחו  ר למוסד לביטוח לאומיקוון שמועבמ 126טופס 
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 עמוד תוכן

 74   ביטוח בריאות  מי ביטוח לאומי ודמיפירוט שנתי של השכר וניכוי ד   - 100 סטופ

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

 75 בדיעבד   חודמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטום תיא

 79 נייה(ב  עבודותהמשנה )ב-י קבלןעסיקם של עובדכמ - ןהקבל

 79 דמי פגיעה בעבודה על ידי המעסיק  םולתש

 81 עובד ול  למעסיק ילואיםולי מ בתגמ סוגיות 

 82 קורונה( )כולל במשבר ה בית בדים במשקמעסיקי עו

 84 צו סיווג מבוטחים( יק )כולל לפישל מעס  יטת רגל חברה או פש זכויות עובדים בעת פירוק  

 85 מי לאווח לביטהמוסד  ל ביקורת ניכויים ש דגשים ב

  

 91 תיים ובעלי שליטה פחמשים עסק

 91 שליטה בחברת מעטים בחוק הביטוח הלאומי  בעל

 91 נקים בשל משבר הקורונה לשכיר בעל שליטה מע

 92 ים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי עסק

 93 י מאבחברה לעצ המבעל שליט שינוי מעמד

 93 וחדות מי ת בובנסי חוב דמי ביטוח ייתגב –רה חב ב ת התאגדוהרמת מסך ה 

 94 לעניין זכאותו לגמלאות   ירעובד שכהמועד שבו נבחן 

 94 הלאומי  הביטוח ליטה לגמלאותזכאות בעלי ש

 95 טרואקטיבי תיקון שכר בעלי שליטה באופן ר

 96 מבחנים בהעסקת בן משפחה 

 98 שליטה בעל המעמד אשת 

 98 ד כחברה( נו מאוגשאיתף )ק משו דים בעס העוב גבני זו 

 101 מניות בחברה ולקרובי משפחה דמי אבטלה לבעלי  ל תזכאו

 106 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד 

 S CORPORATION 107וחברת    LLCחברת הכנסות  

 107 פה קומשפחתית וחברה שחברת בית, חברה 

 110 עלי מניות בשיכות יתר של חברות ארנק ומ

 112 ל"חול ב שראמדו של תושב ירות למע גיות הקשווס

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

 116 רציפות הביטוח בישראל 

 119 הים בחו"ל לשוות  לאגמ

 121 בחו"ל ועם החזרה לארץ הים לשו  בריאותביטוח 

 122 יק תושב חוזר ותעולה חדש ו

 123 ודבגמלת סיע  תמבחן הכנסו
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  2021ת  שנוהוראות ל הדגשות
 הביטוח הלאומי   מיחובת

   גלרט-צח נה אור רו"ח

ב מתמקד  שוניםהמאמר  הלאו  נושאים  לביטוח  בשנת  מי  הקשורים  בהם  לרבות  2020שדובר   ,
 על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו.  ומבוסס ,קורונהר למשבר הבהקש

ב  וש במידעלפני שימ ו יש להתעדכן  נומידומי. האליטוח ה הבאתר  חוק    את  ד להסבעע במאמר 
 ת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. שומת

 , 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 ים דמוליווח ולתשנתונים לד 

 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
  ש"ח

 ודש לח
ש"ח  
 ש לחוד

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

המרב ית ההכנסה 
 43,240 43,240 43,240 42,435 שלום דמי ביטוחלת

 
43,240 

 
43,370 

 
43,890 

 
44,020 

 
44,020 

מ לענירהכנסה  ין בית 
 5,678 5,556 5,453 5,297 ( *)חת ור מופשיע

 
5,804 

 
5,944 

 
6,164 

 
6,331 

 
6,331 

הממוצע  השכר 
לעניין תשלום במשק,  

 9,464 9,260 9,089 8,828 )**( חביטודמי 

 
 

9,673 

 
 

9,906 

 
 

10,273 

 
 

10,551 

 
 

10,551 
 
 משקע ב צושכר מממ 60%הכנסה בשיעור  עד -חת  פוור מ שיע (*)
ל) בהתאם  עקיף  **(   הלאומי  שעה  הוראת    –  220ר  מספתיקון  הביטוח    29.12.2020מיום  בחוק 

ל ו שעה  בהמשך  )הוראת  הממוצע  השכר  החדשיף  ג נ  –חוק  התשפ"אהקורונה  השכר  2020-(,   ,
 . 31.12.2020ביום  יהיה השכר הממוצע במשק  2021הממוצע במשק בשנת הכספים 

 
 

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

 מת מוקד 
 % 

 עובד עצמאי 
 % 

עובד ואינו   נושאימי 
 עובד עצמאי 

 % 
  1/17-מ         12/16 דע  
     

 4.61 2.87 6.72 0.39 מי ביטוח לאומישיעור מופחת של ד
 5.00 3.10 3.10 3.10 בריאות  שיעור מופחת של דמי ביטוח 

 3.49 9.82 5.97 9.61 

     
 7.00 12.83 11.23 6.79 אומי ל  טוחדמי בי של ר מלאעושי

 5.00 5.00 5.00 5.00 יאות דמי ביטוח ברא של שיעור מל 
 11.79 16.23 17.83 12.00 
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 )דוגמאות(   2019נואר  ל מים הח ישיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכיר

 

 

   .2023צמבר  עד ד  -נים עה לחמש ש את ש בהור - 2019ת  בשנ נוסף למעסיק  0.1%שיעור  חיוב ב (1)

זכויות  ף לענ  טחיםומב  אינם   יםמעט   בעלי שליטה בחברת  (2) ולענף  ל  גבפשיטת רעובדים    אבטלה 
 . טוח אלהבי נפילע  מיםל ם משואינ מעסיק וקובפיר 

גיל    62נשים בגיל   (3) ולכן שיעורי  בתנאי החוק(  )ככל שעומדות  לה  זכאיות לקבל דמי אבט   67עד 
א  מל ר  יעושב   0.21%  :בטלהלענף א  ומיטוח לא דמי בילום  כוללים גם תשלאומי  ה דמי הביטוח  

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

ין  הנשים בשיעורי דמי הביטוח של קבוצת  רסומים שלו את  המוסד לביטוח לאומי לא הפריד בפ
ולא  אים  לאומי מל  ביטוחי  דמ  ם האלהמהנשי   ניכוולכן מעסיקים רבים לא    ,67גיל  ל גיל פרישה  

נכות  יש ל   2021החל מינואר    ח הלאומי את דמי הביטוח הלאומי בשיעור החוקי.רו לביטוהעבי
ו, כולל על תשל דמי הביטוח בשיעורים הנכונים  את שכר נוסף שנפרס  על  ומים לשנים קודמות 

 . לשנים קודמות

, אם המעסיק  מידמי הביטוח הלאו  בהפרשלב זה  שבבות  דורשות החזר דמי ביטוח מחויינשים ש
 )עד שיפורסמו הוראות בנושא(. טלהאת דמי הביטוח הלאומי לענף אבבמשכורתן לא ניכה 

  , זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק אך בחר לקבל קצבת נכות מעבודהמקבל קצבת נכות מעבודה ש (4)
 . מבוטח שמקבל קצבת אזרח ותיקהוא כמו 

איברים   (5) פט  ראשתורם  מתשלקיבל  לאומיור  לביטוח  מהמוסד  בריאות  ביטוח  דמי  קוד  .  ום 
 . 16איברים הוא  של תורם ה )עובד( בביטוח הלאומיי האוכלוסי

 ( וזים ח א מלא )ב  ( אחוזים ב ) חת  מופ  
 יק מעס  עובד  סה"כ  ק מעסי  עובד  סה"כ  

       ( 1) 102טופס ב 1 טור
 בדים "תושבי ישראל" שמלאווע

ל"גיל  שנה וטרם הגיעו  18להם 
 7.60 2.001 19.60 3.55 3.50 57.0 הפרישה" 

       (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 

 "גיל הזכאות" לקצבת בר מעל אישה וג
ים קצבת אזרח ותיק, שאינם מקבל

 122. 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 אזרח ותיק 
כללית קצבת נכות מבוטחים המקבלים 

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

ם  מקבלי קצבת נכות מעבודה, שלה
 2.12 5.00 27.1 0.48 3.10 3.58 פטור שנתי מהביטוח הלאומיאישור 

רישה, שנעשו אישה וגבר מתחת לגיל פ
 2.95 87.2 10.23 0.82 243. 064. 62ושבי ישראל מעל גיל לראשונה ת

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

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

 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 626. ( 4) (3) זרח ותיקקצבת א
רבי "גיל פרישה" לבין "גיל מאישה בין 

שאינה מקבלת  (67) בטלה"יטוח אלב
 7.12 10.07 17.19 3.28 3.38 6.66 קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי

בת אזרח קצ םימקבלרים שנשים וגב
 2.12 - 2.12 0.48 - 8.40 (4) ומיח לאותיק מהמוסד לביטו

 7.60 7.00 14.60 3.55 00.4 3.95 ה  ת אמנדינתושב זר ממ
 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 ר וחיילים בשירות סדי ( 5)יברים ם אתור
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 ישה פרל גי

 . 70הוא ות זכא גיל הו 67 ברים הואישה לגר פל יג

 עד לשינוי החוק(  62ר  הגיל נשא )בשלב זה לידתן עדמו לפי  שיםנל  פרישה גיל טבלת

 ה ישפר גיל דה יל ושנת חודש

 חודשים ם שני תאריך  עד מתאריך 

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

 

 ןת לנשים, לפי תאריך לידתזכאוגיל 

 זכאות   לגי לידה  חודש ושנת

 חודשים שנים  עד תאריך  מתאריך 

- 6/39 65 - 
7/39 8/39 65 4 
9/39 4/40 65 8 
5/40 12/40 66 - 
1/41 8/41 66 4 
9/41 4/42 66 8 
5/42 12/44 67 - 
1/45 8/45 67 4 
9/45 4/46 67 8 
5/46 12/46 68 - 
1/47 8/47 68 4 
9/47 4/48 68 8 
5/48 12/48 69 - 
1/49 8/49 69 4 
9/49 4/50 69 8 
 - 70 ואילך  5/50

 ות חייבות בדמי ביטוח נסמינימום למי שאין הכ כוםבס  מי ביטוח מקדמות ד
שבמ  מבוטחים עובל  עמד  ע "לא  ולא  בה  )ללא  "עצמאי  דובד  חייבות  יד,  למ ת  ,(חביטודמי  כנסות 

בד,  בריאות בל  חטודמי ביומי שמשלם    י שמצוי בהכשרה מקצועיתת, מבחל"ובד  ע ה,  למיד ישיבת
 וגם הביטוחי. סיו ום, בהתאם למקדמות דמי ביטוח בסכום מינימ  שלמיםמ

הממוצרבעוניות  ה  המקדמות השכר  מן  בנגזרות  שע  בשנ   10,551א  הומשק    .2021-ו  2020  יםש"ח 
ינו עובד עצמאי שאין לו  וא נו עובד  בוטח שאימ למי  לאוח  טו בי  ים דמי ושבפיו מחשל  ינימוםבסיס המ 

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

 ש(. דובכל ח

 ואילך.  2019  םיודש בשנש"ח בח 104של קבוע ם כוסשבים במחויאות ח ברביטוי דמ

 ב כדלקמן:התשלום מחוש

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

 ש"ח לחודש(.  128שהם  ) x 1,583 (9.61% - 5%) + 312=  385בעון רל
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ה  דעהו  2019,  2018בשנים    תטוח חסרויות בלהם תקופ   שילמבוטחים ש  ולח המוסד לביטוח לאומי ש
 ור לרציפות ביטוח.  ם האמינימולתשלום המ 

ישלח  כל מבוטח   דורש ממנו תשלום,  יום אחד, בחודשים שהביטוח הלאומי  לביטוח  שעבד, אפילו 
ק.  שור המעסיאו את אי  ,שבו מצויין חודש העבודה הרלוונטי  106טופס  או    ,הלאומי תלוש משכורת

 יק. מעס ה וראת איש   שלוחל יש ,שללמ ,הותהז  רשיש טעות במספ לככ

המשכורת בחודש   את  הבא כוללהמשכורת של החודש תלוש חודש והבוד בסוף ל לעעובד החלפעמים 
והמעסיק רשם את המשכורת של    30.4.2019ד החל לעבוד ביום  העוב  למשל,.  )כהפרש שכר(  הקודם

ד  בעמום  ניום מישה לתשליד הזה דרבלח לעואומי ישלה . הביטוח  2019  יום זה בתלוש לחודש מאי
אפריל   מבקש  .2019חודש  הלאומי  המשכורת  לשלוח    הביטוח  תלוש  מאי  את  חודש  שבו    2019של 

 שת התשלום תבוטל. סבר, ודרי, לרבות השל חודש אפריל ה ההשלמהעמופי 

 סיסי" הסכום הבוקביעת " 2006אר במשק החל בחודש ינו  עכר הממוצשב יים נויש

בחחה ינואול  ח  ףנוס  2006  רדש  הביטומושג  לחוק  ) אהלח  דש  משו ומי  התשנ"ה לב(נוסח   ,-1995  
"חוק   הבסי)להלן:  "הסכום  והוא  הלאומי"(  משמהביטוח  הבסיסי  הסכום  בסיס  סי".  בעיקר  ש 

 יטוח. בדמי  שלוםת לתיבמרלאות ולחישוב ההכנסה הגמומי לתשל

לגמל  הבסיסי  נהסכום  כגון:  כאות,  דמיכות  ל  הדלי  מענק  ,פגיעה  ללית,  דמידה יודמי  ה  תאונ  , 
וללא    2020  תש"ח לחודש( בשנ  44,575  –בית  )הכנסה מר  לחודש  "חש  8,915הוא  ,  ידותני ת  וגמלאו

 . 2021שינוי בשנת 

ה   (זקנה)ותיק  אזרח  גמלאות    כגוןסי לגמלאות,  הבסי  הסכום וכן חישוב  רבית  סה המהכנושאירים 
  ש"ח  44,020  –ת  ביר)הכנסה מ  דשולח   ש"ח  8,804א  הו   ן דמי ביטוח,ן תגמולי מילואים ולענייילעני 
 . 2021-ו  2020 יםדש( לשנלחו

 . (2021-ו  2020 יםש"ח לחודש בשנ  10,551משק ) על השכר הממוצע ב םי ם מבוסס בייה מראבטלדמי 

 לטלפון הנייד   SMSת ודעקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהו

 חים:וטח לאומי עם המבלביטו  המוסד שבהם מתקשר להלן הדרכים

 . המבוטחהמייל של  ור ישיר לכתובת  ו יומכתבים בד תשולח הודעו  .1

 .SMS-ם בג רטוי מפ איש מידע תבעלועות שולח הוד .2

בדרך המקובלת של הזנת קוד    י אומעמצעות שליחת קוד חד פמאפשר להיכנס לאתר האישי בא .3
 . ש וסיסמהמשתמ

מוש  ת השיהחוזר ואואר  ת הד היא להפחית א  ומיל המוסד לביטוח לאבדואר ישראל )המטרה ש .4
 ן(. קוומדיוור הפעולות בעל ידי הגדלת    לארדואר ישב

טו הביט  פס בכל  הלאומשל  למש  י  יוח  אמסקום  המבוטח  ן  מעוניים  בדואר  ידמ  בלתבק  ןאינו  ע 
 קמן:לנייד, כדל SMSובהודעות  ינ רואלקט

רגיל". כאשר   ר דוא  במקום  גיטליים...בערוצים הדיאישי    לות מידעבל הודעות הכולסרב לק"אני מ
שדההמב ממלא  מ  ה ז  וטח  יקבל  לא  ודהוא  אלסרונים  וימשיך  קואר  המלטרוני  את  כתבים  קבל 

 .SMSת ני וגם להודעווראלקט ואר ראל. הסימון משותף גם לד שידואר  ותצעמבא

בל  הסכמה לקהבכך את    ומי רואה, המוסד לביטוח לא לעישלאת השדה    כאשר המבוטח אינו ממלא
לב  טליים. יהדיגוצים  רבעמידע   שטיהמוסד  לאומי    יקטרונ לאהר  בדוא  הודעהטחים  למבו  חלו וח 

 . ואר ישראלב בדתכמקום מב שי,ירות האיתב באתר הששמחכה להם מכ 

ין בטופס את פרטי  יב לצ ס אינם של המבוטח, הוא חיפוכאשר פרטי ההתקשרות שהמבוטח רשם בט 
לגבי גם  הקשר.  הה   איש  חלות  הקשר  בדברוראיש  לקב הסי  א /ההסכמ  אות  ב כמה  מידע  ערוצים  ל 

 ל. לעיסבר ופי שהים כי לט דיגיה

 בוטח. של המת שרוהתק את פרטי ה  ןעדכ ב לחשו
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 הלאומי  הביטוח  לעובדי  ם מתחזי

כדי    הביטוח הלאומי  לפקיד   השמתחז  דםאבדרך אחרת  ו  בטלפון א  מבוטחיוצר קשר עם ה ם  תילע
ח מספר  על  פרטים  בנקשבולקבל  פ  ן  אשראיכרטירטי  או  מס  או  הביטוח  ההזד ,  הלאומי    כעובד 

 .  (ץ לבית)כדי לפרו רותימי במהיטוח הלאולהגיע למשרדי הב  שמבקו

ח  ר הביטו אתות שבלפי ההורא  ב ולא בטלפוןיש להעביר בכת  איאשר  סכרטי /קבנ  חשבוןפרטי   .1
 . בדרך מאובטחת הלאומי

 . ביטוח לאומילוסד  למ  תויע במהיראינו דורש להג הלאומי  הביטוח פקיד  .2

המ   .  3 את  להנחות  להיש  שמתקשראת  ת  פנויוצגים  הפרט:  גייצלמ  מי  מופיעים  צמייי    רכת במעג 
  צא נמחובות של המבוטח  ה. המידע על  לפון של המייצגר הטפססור את ממ אין לולכן    המייצגים

 . המייצג יודע אם יש חוב בביטוח הלאומיולכן    במערכת המייצגים

 ודדת אשראי בעסקה בתשלום בכרטיס  ו יםשלומדר ת סה, עת קב הורא

 אי.  שרא בכרטיס ו ק א נבב יות יכולה לה  לביטוח לאומיסד ומלהוראת קבע 

הקבע  באותה הוראת    ת ובגם חולם  ואפשר לש  ותאת המקדמות השוטפ  עבהוראת הקאפשר לשלם ב
של   תשל בדרך  מומים  הסדר  פבתיאום  עם  לאומיראש  לביטוח  במוסד  הגבייה  כקיד  שהפקיד  ,  די 

 .  מיםלותשדר הת הסאסיק  מעה/יערוך עם המבוטח

 תשוטפו ותמקדמ

 טיס אשראי. ראו בכ נקבב כאמור אפשר לבצע  וטפתה הש בשנ תדמו מק םובע לתשל הוראת ק

בשמשו המקדמה  תשלום   בחודש  תהוראלם  בינו   הקבע  חודש אר  בעבור  שנה  בשנה   כל  דצמבר 
 מת שבעבורה שולמה המקדמה. הקודכניכוי לצורכי מס בשנה  קדמה לה, מוכרש

קרלהו  שהבק באת  ישט רכבע  אשראי  לביל  יס  למוסד  לאומיהעביר  באתר  צשנמ  פסוט ב  טוח  א 
 .ייצוג לקוחות ך קובץאו דר  נטיטוח הלאומי באינטר הב

מי ל  22.4.2014ום  בחוזר  המוסד  ה ב פרסם  לביצוע  אפשרויות  שתי  לאומי  קבע יטוח  בבנק.    וראת 
ה לחיוב  אשהרמת  להק  הבקשת הש א)ניתן להגי  אפשרות אחת היא לקבל את הטופס חתום מהבנק

ניף  טופס הרשאה בסלחתום על    -ייה  השנות  האפשר .  נק(הב  ט של האינטרנ   ר באמצעות את  גם  ןוחשב
 המבוטח.  קוםבנק במיפנה לומי ש הביטוח הלא 

מ המוס  7.10.2015יום  בחוזר  לביטוח  הודיע  שבהד  לתת  וראלאומי  אפשר  בנק  בחשבון  קבע  ת 
 . ףתוקועד פקיעת מ ל קרת סכום אותלה  וראהה  תאביל  הגל רשהרשאה כללית ללא הגבלות ואפ

 מים תשלוהסדרי 

לע כאמו הפרי  אוטומטבאופן  חלה    נהאיקיימת    ת קבעהוראל,  יר  שועל  ו/שי  עלמות    ומים תשל   או 
, לצורך הסדר  ת הוראת הקבעיו אלהחיל עלור לבקש  מ אהמבוטח  .  ותמקדמות שוטפ  אחרים שאינם 

ר תשלומים בהוראת  שר לעשות הסדשבר הקורונה, אפמ  שלבתשלומים במקום הסדר בהמחאות.  
 אם נעשה הסדר קודם שטרם הסתיים. י גם אשרא  קבע בכרטיס

הוראת   של  הראשון  התשלום  דחייה  המועד  אוטומטי  באופן  מקבל  ממועד  30של  קבע  ביצוע    יום 
 הוראת הקבע רשומים בהסכם התשלומים שמפיק הביטוח הלאומי.ההסדר. מועדי התשלומים של 

ת  ת הקטנבאמצעו הסדר  םגך לערויכול  וב  יבקשת החימים לול תשעורך הסדר  ימ ואל  טוחיבהמוסד ל
  (.מלת ניידותנכות מעבודה וג  צבתדים, קצבת יליק, קבת אזרח ות )קצ בפועל טח מקבלבה שהמבוקצ

לא לחרוג מהסכם  ש בכרטיס אשראי מאפשר למבוטח  ע לחיוב חודשי  קבת  תשלום באמצעות הורא
 אשראי. הת ברבין ח ל  נובי םייהק סגרת המ

 . בפועל לוםמועד התש סה בהתאם לרכי מס הכנלצו כרמום מיר התשלוגרת הסדום במס לשת כל

שהו לב  לשים  קבע  יש  מראת  ה   חליפה חדשה  הקי  וראתאת  גהקבע  וגםימת  למקדמות  להסדר    ם 
 תשלומים. 

ת הלאפשר    -בהמחאות    שלומיםהסדר  יד  פקם  ע  םמוקד  תיאוםב  בהמחאות  תשלומים  סדרערוך 
בהגביי  ב  ףסניה  קובץאמצאו  לקוחו   עות  מוריימלת  ייצוג  לש  חאותההמאת  שה.  צג    מידלוח  יש 

 .  חיל ההסדרן שממנו מתול מועד התשלום הראשלהקפיד ע  בדואר, ויש
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 בעסקה בודדתשראי כרטיס אבתשלום 

  ד,אח  בתשלום   לאומי במוסד לביטוח  ניתן לביצוע    עסקה בודדתבראי  רטיס אששלום בכם לתהסכו
  לביטוח במוסד  הערך    םוי  ט.דיי קרשלומתב  או  ראי,רת האששל חב  ים היאומ ללתשקה  כאשר החלו

כרטיס  שבוצע   לומיםשל תשמי  לאו יוםראאשו באמצעות  הוא  ש  י  בוצעה  התשלום  גהעסקהבו  ם  , 
 כנסה. לצורכי מס העניין התרת ההוצאה  ל

גרת של  סמהמ גהירעניין חל ללכוס, הכרטי תנאי תשלום של עסקה בודדת בכרטיס אשראי נעשה לפי 
 .גרתמסה  וחסימת ראיהאשכרטיס 

סה  מאפשר כני  ה זד  קוקה בטלפון חכם. ברוד לסרי מודפס ברק  ביטוחי הדמ  מקדמות   על  ההודעל  בכ
 ראי לפי פרטי המבוטח. ס אשמאפשר תשלום בכרטיוח לאומי, ו ביטל המוסד לתשלומים שלאתר ה

 מי לאו טוחלבי המוסד ןשבולח  הלקוחק של העברה בנקאית מחשבון הבנ

קים,  חות הבנניתן ללקו. השירות  תשלום זה  צעימאב   וםשלסכום לתה  בהמגבלה על גון  אי זה    בשלב
 ות. יפעברות כס לביצוע ה מן הבנק   ימהמתאשיש להם הרשאה 

  הוא יום   15:00במהלך יום עסקים רגיל עד השעה    תקאינת שבוצעו בהעברה ב יום הערך של העסקאו
יוהתשלוםע  ביצו של  .  הערך  בהעברילומהתשם  שבוצ בנקאי  ה ם    םוביו  א   15:00ה  שעה  אחרי עו  ת 

 ם הבא. ים העסקהוא יוליום עסקים, שאינו נחשב 

 נטרנט  באי שי  אתר שירות אי

שיק אתר  אישיים  לצפו  ירות  מבוטח  כל  יכול  בבישבו  האישי  בתיקו  להדפיס  ,  הלאומיטוח  ת 
שלו הביתית  במדפסת  לכאישורים  לפק והתוב  ,  ודעה  קניד  לבטל  חלקיובא   סותאף  ת  המערכ  .פן 

ביטוח הלאומי  הבסניף  מקבל    יסמה שהמבוטחמצעות קוד וסאבת  ריפשאליה א   סהניטחת. הכ מאוב
 .חד פעמי()לרבות קוד  הלאומי יטוח ר הב ן באתמזמי  ו אוהזהות שלדת תעובהצגת 

ל להמוסד  במי  אומיביטוח  הודעה  שמחכהב  ילשולח  פעם  ח  כל  השירמכתב  באתר  הדש    , ישיא ות 
שטחיבולמ כתומם  ייחודאלקטרו  דואר  תבסרו  שאוני  להם  לביטד יל  ע  מת י  המוסד  לאומי, י    וח 

 . לאתר השירות האישי  צטרפוושה

 

 משבר הקורונה ב בדיםם בעבור עוייווחדלים מוקד תמיכה למעסיק

ם  דיווחיל  לבירורים בכל הקשור  . המוקד נועדמוקד תמיכה למעסיקיםהמוסד לביטוח לאומי הקים  
ללמו  המעסיקים   של לאסד  תביעות    שר בק  ומיביטוח  ותביעות  נה  ורוהק ר  במשבים  בד עועם 

 .  בקשות לשיפוי בשל ימי בידודמעסיקים בקשר ל

    :רונהקוהדיווחים הקשורים למשבר ההכוונה לכל 

 . 100 טופס .1

 . הפסקת עבודה ץקוב .2

 . ם חל"תסיוו א  בץ ביטולוק .3

 בידוד.  דמיבקשות לשיפוי  .4

 . 02-5393722במספר טלפון   13.00עד    8.30בין השעות   מישיבימים ראשון עד ח עלפוקד המו

ר  כל הקשולמוקד בלפנות  ואין    ללעי סיקים  רות לדיווחי המע נן קשוקד לשאלות שאיאין לפנות למו
 . ולמענק הסתגלות מיוחד  לההאבט  לדמי

 

 י במוסד לביטוח לאומ  י ביטוחרי דמוהחז חטובי דמי  תובות חותיישנה

מי ביטוח  ם חוב דק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלולחו  159יקון  נכנס לתוקף ת  1.1.2015ביום  
ית שבתובצעו  לאומי  היוש  בעך  לכל  מ נים  שוקיעד  מותר  בהמו  החוב,    ברמעת  והוראוות  תניל 

 לחוק.  בתיקון  פורטות המ

ובע  ק ש ,בריאות ממלכתיבחוק ביטוח  15עיף אם לסת בהתאוברי יטוח מי בעל ד חל גם  התיקון לחוק 
מי  הלאו   ק הביטוחהוראות חות חלות  תשלום דמי ביטוח בריאודמי ביטוח בריאות ו  גביית  שלעניין

 י. ומ ח לאיו דמי ביטוה  לוכאי
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ב  בות חושאי לגיטוח הלאומי אינו ר נות והבההתייש   ופתתקה  ברשע  י לאחרכ   159  ע תיקוןקובד  עו
הוראות    ל אףת, עאובזכויות לגמל  ום החוב לא יפגעאי תשל  –הנצמח מהם(  חוב  )וכל  ח  ביטו  דמיב

 כל דין אחר. 

  בות חול  תיישנות שכללי הה   ים אתרטמפה  ים חוזר  וח לאומימוסד לביטפרסם ה  159בעקבות תיקון  
תאם  ה, באותוח ברימי ביטהחזרי דמי ביטוח לאומי ודאות ושל  ח ברידמי ביטוו  ומי דמי ביטוח לא 

 . ת התיקון לחוקא הבנתול

לביטוח החילאול  המוסד  כ   מי  עד  תיקון  סת ניעליו  של  לתוקף  כלל   159ו  לפי  ה   יאת  התיישנות 
דה  לעבורצי  האת הדין  בי  שלן  י דיבפסק  הלכותלפי  יצוע וב ראות  פי הונהליות פנימיות, למחלטות  ה

התיישנות  ף לחוק הכפו  הוא אינו  הארצי, כיהלכה ישנה של בית הדין    ירבות, על פנים  שך שמוסבר ב
   יישנות לפי רצונו.הת ה כללי יו את שהחיל על פיאף על  הכללי, 

הביטוח  4.6.2020ביום   ל  הלאומי  פרסם  נושא  ב  1438ביטוח  זר  חו/ 1461קים  מעסיחוזר  עדכון 
 שנים.  7רת זכות בתוך  ית והחזרוב דמי ביטוח ישנות תשלום חהתי ל  יםהכלל

   ביטוחדמי החזר  תיישנותה

 .  נות הכללייישההתלפי חוק  אחורהשנים  7  בביטוח הלאומי מי ביטוח נעשההחזר דככלל, 

ביט בעת  ביטוח  דמי  תושבותהחזר  מיותב ל  שראפ  ול  שנים  שבע  הגשוע  הבקם  לה ש ת  דמי  ה  חזר. 
   כות ביטוחית.נה מזטח נהה שהמבוהתקופ ם בעבורוחזרי מ נם אית  יאווח בר טיב

 לא כולל השנה השוטפת. ורה שבע שנים אח  ועדמבה א נעשום שלתיא  בשל זרהחהעובד מקבל 

ת  בשנ שטען  פלוני של  ערעורו ( את 31462-06-17 "ללעבודה )עב הארצידין ית הה ב דח 26.3.2019ביום 
קיבל  צבת הנכות שחת מקפעם א –טוח בידמי ול של כפ ניכוי ו נוכה ממנ 1997עד    1993ים שבשנ 2016

 נות. להתייש טען ח לאומי ד לביטוסמובל. הקי  שהוא חת מהפנסיהופעם א

ק  לעבודה  הארצי  הדין  כי  בית  יכוח  לביטו מוסד  הבע  ולא  ידע  לא  תשלומל  לאומי  על  לדעת  י  היה 
 בל קצבה. וא מקכי ה  ול ווח א די בוטח לר המכאשהכפל 

 

 המשפט העליוןבבית אל )מד"א( ישרם לוד אדוגן דין מיענפסק דין ב

הדין האזורי ואת הערעור    לטת ביתל הח לאומי עלביטוח  דסר המורעואת ע העליון דחה בית המשפט 
 (. 6.12.2018ביום  5008/16ע"א  "א )דד של משכנג

  שנים ב  22רת תקנה  ביתר במסגשנגבו  ביטוח  דמי  לה    להשיב  אומיח לסד לביטוד"א טענה שעל המומ
ל  ואילך   1997שנים  . ב1996עד    1990 ב הבידמי    ם החזיר אתאומי אמנהמוסד לביטוח  כת  רעמטוח 
הותיים ודרשה  ים מ פגמ   ישובחנפלו בע את ההחזר, אך מד"א טענה כי  סיק שתב ל מעמטית לכאוטו

 ה. דני שעשתיטוח לפי חישוב י הב את דמי 

 ות. התיישנטען ל  אומיוח לסד לביטהמו

  וח הלאומי, חוק הביטל  362מכוח סעיף  יטוח  החזר דמי בת ליעוכי בתברצי  ן האיהד בית  קבע    ככלל,
 השבת כספים. כספית ליעה ובר בתבת כי מדנוישההתיוק חל ח

הז הספציפי  דחה במקרה  המוסדהאר  הדיןבית    ה,  של  הטענה  את  בל  צי  רק  לאומי  עקבות  ביטוח 
יות  רטנה פות השבתביעגיש  הל   סיקים שלאדד את המע צמו עוומי בעח לאביטו המוסד לה שובדהע

 ת. למערכת האוטומטימתין  אלא לה

רילעניי הוספת  ון  ההפרבית  סכו  דהצמשי  ההשבה על  הד  קבע  ם  ההוראות  בית  חלות  כי  הארצי  ין 
 . לחוק 362עיף סועות בהקב

 

 עיקולים 

 הם:  יקולע ונים לביטולריטריהק כי לביטוח לאומי נמסר וסדמהמ
 תשלומים.  סדרה וע ביצו/או   במזומןב ל החוכ תשלום .1
 שהיא.  הל סיבוב מכל הח וס כ איפ .2
דוחות  ת וטפוומן, כולל מקדמות שובמז  החוב  ם כלתשלוהוא    נדל"ןהתנאי לביטול עיקולי רכב ו  .3

 שוטפים. 
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ידנשלחים    עיקולים  וליביט מערכתעל  יד   האכיפה  י  על  או  לצד  בסניף,  הפקיד    יהאוטומטית  גם 
   מעסיק.ל אוטח בווגם למ  ישיהשל

 
  היה א  שללשלם פיצוי למבוטח  יטוח לאומי  לב  מוסדאת ה  2.10.2019ביום  חייב  ם  ושל ה  פטבית מש

   (.28940-11-16)ת"א   םמוסדות שוני 27-ב דיןעיקולים שלא כהטלת בגין ח, יטו דמי ב יב כללחי
 

 . חריגים(  מעט)ל  סגר בתקופות החדשים  עשו עיקולים  נ   לא משבר הקורונה  בשל    -רונה  משבר הקו
עלתבימכ נחוה   ם  יוהחל מחו  לחייבים   יםשלחבות  בוחן    ואילך.  2020לי  דש  לאומי  לביטוח  המוסד 

 בימים אלה את חידוש העיקולים. 

 ייצוג במוסד לביטוח לאומי

תאימים  י כוח מת ייפוי יב הצגג( מחי לייצ  מי )למי שמורשיםלאו  חטוביוסד ל ם במבוטחיהטיפול במ
 ד.  ה בנפרלכל תחום גמליה, ווהגביטוח ם הבין תחולעניי

יועצי מס ועורכי דין או אחרים  שבון,  חוק הביטוח הלאומי רק רואי חל  386מורשים לייצג לפי סעיף  
 . ייצג היא אישיתות. הזכות ל שהתקיימו בהם התנאים שבתקנ

אינביטולסד  המו לאומי  ייפוי  מק  ו ח  את  שהמבבל  המסים נות ח  וטהכוח  לרשות  קיין  כמ.  ה  מים 
 : ח הלאומיבאתר הביטו של ייפויי כוח םסוגי

קבל  ר לאפשה ומוהגביי   הביטוחבתחום  טחים  מאפשר לייצג מבו  -  ( 70בל/)  ייצג/תמכוח לייפוי   א.
שכולל    טי: טופס מפורומ לאוח ה באתר הביט  70  יש שני סוגי טופסי.  נסות מגמלאותמידע על הכ 

ייפוי  גמלאות, וטופס כללי שכולל    י סוגיכוח לפ יפוי  אפשר מתן ים מוג   יקעס בוטח ולממלפירוט  
 אות. מלהגולכל בייה כוח למחלקת הג

הכייפו לי  מתייחס  פ  מבוטחוח  מספר)על  מס(  הזהותתעודת    י  פי  )על  תיק  ולמעסיק  פר 
ייפויי הכ פשר למלא את  ם(. אהניכויי ייצו  אותווח בשני  פי    ג הטופס.    פר תעודתס ממבוטח על 

מענות  זהה אינו  לשלו,  אמ יק  הזכוייצג  בתיק    ת ת  גם  המבוטח  את  אותו  לייצג  של  הניכויים 
 וטח.  מב

 אית. ת רפו סודיותור על וח לווי ייפוי ככולל  אינו - מידע והרשאה למסירת כלליכוח  ויייפ ב.

תחומי    כלל   מלא, המתאים   חייפוי כו   -  ע מיד  סירת אית והרשאה למסודיות רפו  תור על כתב וי ג.
 ת.  בלקוחויפול  ולכל סוגי הט  אותמלהג

שר לקבל את  אמי מלאו  וחיטסד לב שהמו  אישור לפעולה מיוחדת   -  ייפוי כוח למטרה מיוחדת  ד.
 ו. ול לפי ח ולפע י הכוייפו

 
 ים י למייצגקד טלפונמו

ות  אות מחליפל שכירים ולגמ נם  איים שם למבוטחלנושאים הקשורי)גים  צמיילמוקד ל  פוןהטל  מספר
   .02-6709093הוא  סמספר הפק .08-6509933הוא ר( שכ

 הלאומי רשאים לייצג בביטוח צגים הלמיי –יצוג לקוחות שור למערכת ייק
בלשירות המייצ קיימתומ לאה  ביטוחגים  ומערכת משוכל  י  לי תקדממלת  בקו ל  יצוגת  אמצעות  חות 

מינטרנט,  אה נישכוללת  חידע  ועדכוניושהולי  למייצב  אינפורמטיביים  המ מיי  גים.ם    םחובריצגים 
 .  ט עלותלות, למעלא עות לפעולות רבולבצע   לקבל מידע  למערכת רשאים

מייצג לפי מספר הזהות שלו, אך המוסד לביטוח לאומי  וג לקוחות ניתנת להזכות לייצג במערכת ייצ
 ות. להשתמש במערכת ייצוג לקוחהמייצג  של  מאפשר לעובדי המשרד 

לפי שיקול    ות ואם הוא מפר את ההסכםלקוח  ייצוגכל מייצג חותם על הסכם התקשרות למערכת  
לאומי  לביטוח  המוסד  לנתק  דעת  רשאי  לאומי  לביטוח  המוסד  מ,  המייצג  המוסד    .המערכתאת 

 ור. בגין הניתוק ונותן זכות ערע שלביטוח לאומי שולח הודעה מרא

חדש  ה שירות  השיק  לאומי  לביטוח  ייפוי מוסד  לשליחת  לקוחות  ייצוג  הבמערכת  החתומים י    כוח 
,  02-6463300  הכוח בפקסיי  יפום, נוסף על האפשרות לשלוח את יבקובץ סרוק דרך מערכת המייצגי

 יה עד כה.כפי שה

ששו  כייפו  לחמייצג  ק  חו יי  ייפ   רשאי  הלקוח טתם.  לילסניפים, מעכב את  על  לענייני  לחתום  כוח  וי 
 .  י גמלאותינניבייה ו/או לעביטוח וג
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ומ  של  יקהבדעם  פב י פעם  דמי עורך  מ וד לביטוח לאוסהמ טחים  פויי כוח של מבויי  בטלייפויי כוח 
  (.עצמאי הזוג שלובן ש מיל או שליטה עלי שביטול של ב ין )א שכירים

  בנושאי גבייה וביטוח   קוח לפקיד המטפל בודעה ל לשלוח ה ייצג  צוג לקוחות מאפשרת למיי כת  מער
 ערכת(. ה בממופיעקיד" שפמ הודעה "לים לב לש)יש  ת למייצג ו עהודלוח  ד לשיפקל  גם פשרתמאו

מאפהמערכ היתר  שרתת  מקדמות,    בין  ושללתקן  דוחות  בסיטפדר  קי אמצם  כת  מערמהשור  עות 
פשרת  מא,  ד המטפליים לפקר דרכה מסמכי ברת להע, מאפשיח הלאומ נט של הביטו לאתר האינטר

 ראי.בכרטיס אש  טוחביי לשלם דמכן תשלום ו יברלהדפיס שו

 החדש.על המייצג  דעהול המקב  . המבוטחלום שקדהכוח  יואת ייפ  חדש מבטל ייפוי כוח

מ רישום  אפשריוצבעת  חדש  המבו  םולרש  ג  כאת  בטרם   עצמאיד  עובטח  יי  עוד  הכוח  התקבל  פוי 
 ם. תוללא ייפוי הכוח הח   ים,שבועיוקף לבת י נלאומי. הרישום הזמ יטוחמוסד לבמשרדי ההחתום ב

 . 02-6463251וא ה  יכהשל מוקד התממספר הטלפון 

 ס: אישורים לצורכי מ המערכת כוללת

הכנסה  אישור   - הב  עללמס  לצוריכו בנ  ים המותר  ומיהלא   יטוחדמי  מי  ההחזר    או,  סכי  סכום 
 הכנסה. סמ  יכלצורהמותר בניכוי    של הסכוםרט מפו דוחגם המערכת כוללת  .ייב במסהח

י פגיעה  מד )  הכנסהתשלום מס  כר החייבות בש  מלאות מחליפותבגס  רים שנתיים לצורכי משואי -
 . (אבטלהוהורות, תגמולי מילואים ודמי ידה מי ל ודה, גמלאות דבעב

,  קתירח וז א  תבמס, לרבות קצת הטח בשנשקיבל המבוממס  ות  ורפטת  של גמלאו  שנתי  ריכוז -
   .ת ילדיםוקצב  לד נכה, גמלת ייתכלל  תת נכוקצב, מעבודה נכותת קצב

 מי לאווח ביטהמוסד ל רדים למשמייצגית יסכנ
חש ויו וב רואי  לס ר  מסעצי  ן  להיכנס  קבל י נשאים  בשעות  לאומי  לביטוח  המוסד  קהל  פי  לפי  ת  או 

 עם הצגת תעודה מתאימה ותקפה.  תור,דה ב ז וללא עמיורמז  ליךה בשה, פגי יאוםת

  ח הלאומייטוד לבוסמהמתקני  ה לניס בכ  בידוק סלקטיביצגים  המיי  עובריםבתוקף    הבהצגת תעוד 
הצורך )לפי שיקול דעתו    תשק/ אמל"ח ובמידנ  אותלהמצ  יםלאשמתוון,  רך הביטח ענשי מידי א  על

 . באופן סלקטיבי יםדק נבית המייצגים ב, מרככללף. ואולם ק מקיבידו  מתבצעח( המאבטשל 

 

 המייצגים  ב ות לתשומת לנקודות חשוב

דר .1 מערכת  פנייה  אפשרית  ך  לקוחות  והביטוחלקת  מל  ה ז  בשלב ייצוג  בלבד  גה ח  ן  ולכבייה 
 . בנושאי גמלאותגבייה ח והביטולעובדי ה  טלותשלוח מללא   םימתבקש םימייצג ה

רשללבקשת   חשבוכת  לא ביל  המוסד  , ןואי  נ טוח  לאפשר  ומי  ישירה  מיד  קבלתערך  ופנייה  ע 
לפי    צג המיי  ימציא אם לייפוי הכוח שהתב   ,ל המיוצגאישי שההאתר  דרך    ותלמחלקות הגמלא

מיוחד    פרמסלפי  ו  גמלההג  סו ה קה .  למייצגמזהה  אך  ,  2020בשנת    מוכן  להיותאמור    היישור 
 . קורונהבשל משבר הנדחה 

 
יפוי  הלאומי את י  טוח טית בבילמחלקה הרלוונ  לשלוח ות רצוי  דע בגמלאימדי לקבל  ים, כבינתי 

ובלהכוח   ווימס  ריםקמ גמלאות  לצרף  רפואיתור  מים  סודיות  העל  ידי  על  חתום    טח ובמית 
 לאומי(. ביטוח הה תרבא  70ס מספר  )מצורף לטופ 

 
ייצו .2 ישבמערכת  לקוחות  הכ תבויותהתכשל    רוכפת  ג  שפו  פתור.  שתי  תשוורותח  יד  ק פבות  ת: 

 יד למייצג. ת פק תכתבובויות והלהתכת
 .  ב בזמן סבירהגיול  ידות מהפקהתכתבוי אם יש  לבדוק  אמורהמייצג 

  -  ןיו בטלפולאשר  להתקקיד  הפקש מומבות  ח וקל   וגשר מייצג שולח מטלה לפקיד בקובץ ייצאכ
 . קשהן את פרטי הביג מתבקש לצי צימיה

 
  עה הזאת,ר הקבי. לאוהיותרכל  עבודה ל  י מי  14יהיה תוך  מענה לפקס  נקבע בביטוח הלאומי ש .3

ששולח   במייצג  במקביל  לאקש  מתב,  פקס מטלה  ייצול  שלוח  במערכת  לקוחות  מטלה  עם  ג 
 .טופלמ אם הפקס ולאשלו א ,שלח את הפקס הודעה שהוא 

 . לפני שהוא פונה לסניף ההבקשה טופל   םות אחייצוג לקו ת כרבמע  דוק מתבקש לב גמייצה
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רכת ייצוג  ח מטלה במע מתבקש לשלויצג  המי  ,עבודהמי  י  14הלך  מב   א טופלהקשה לאם הברק  
מספשבה    ,לקוחות את  הפקסיציין  א  ר  שלח  הפנייהשאליו  משלוחת  תאריך  את  ואת    הפקס  , 

 . ייהנפה  אושנ
 

לבדוק אם אפשר   וא מתבקשלומים, ה ש הסדר ת  לערוך  מי כדיויטוח הלאבלנה  ג פומייצש  לפני .4
את במע  לבצע  ייצוג  ההסדר  )נמצא  וחלקו רכת  יבמעת  תחתיצוג  רכת  ת  תרכוה  לקוחות 

 מבוטח/הוראות כספיות(. 
 

 
למבוט  לדעת  יכול   מייצג .5 או  למעסיק  חוב  אם  הודעת  יש  ראשוח  הרשאה  או    וא(  הנ)תזכורת 

משהו גובה, קולבי  ועמדא  ישעסלמ אם  או    ר  המקביעה   יק  לראות  גייצ.  כל    הרשימ  יכול  של 
שלו בקט  המיוצגים  מסויישנמצאים  להיכנסכומת  גוריה  הלת  ך  הלקוח    פיספצי יק  ל  פטולשל 

לראות    ה.בבעי יכול  רשהמייצג  שגם  הימה  כל  הוד  יוצגיםמל  בשלושתשקיבלו  הימים    עות 
   האחרונים.

 
לכ יהמייצג   .6 הימרשוך  תמסמן  ול  משדרש  מעסיקיםת  הדו  הוא  את םלהש  שוטפים הת  וחאת   ,

תששלגבי  המעסיקים שוברי  להנפיק  רוצה  הוא  להפ לום  הם  תששוב  קי)במקום    לכל   לוםר 
 סיקים. צת מעלקבו  ם מסך עם מזהה פנקסכת כוללת גפרד(. המערבנ סיקמע

 
הסדרכל  ב .7 בפנ  ומיםשלת  עריכת  או  לקוחות  ייצוג  מערכת  לס יי דרך   ש מתבק  המייצג  ,ניףה 

 ושבת.  ישים ש ימע, ללא היבקראת ה הוך תאריאת ום רשל
 

סניף(,  ב  פקידעם האו  וחות  לק  גות ייצות )במערכשלומים בהמחאסדר תצג מבצע המייר הכאש .8
ל ע בחזקתו,וודליו  נמצאות  שההמחאות  והשהסכו כדי    א  שתאריכימים  בהם  מחאות  רשומים 

היתא בהסדר  שרשומים  לסכומים  ישלומישתימו  ה  חלשלו  ם.  וע  יצב  לאחר  דימאות  המחאת 
 האפשרי.  בהקדם ף יקבל אותןסניד ב יקר כדי שהפדסהה

 
קבהורא .9 בכרטיסת  א  ע  לעפאשראי  בכדשר  הכותרת    חותלקוצוג  יי  מערכתן  )תחת 

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

ר  עבילה  שקאומי, מתב הל  חו ח לביטשראי של הלקוהא  כרטיס  פרטי  את  ריג שמעוניין להעב יצמי .10
   .אבטחת המידע( ליקות )בשל שילקוחו  ייצוג במערכת  רך מטלהדפקס ולא אותם ב

 
תשמייצג   .11 עצמפותח  למבוטיק  קובץ  חאי  הכוח  )  לוודא  ייבח  ותקוחל ייצוג    דרך  שייפוי  אחרי 

  לשלוח   יצג אין צורךהמיל ידי  ידע ע המ  תנומי מעודכן )בהז לא ה  וי בביטוחהמידע שמצש  נקלט(
הלאומי לביט אך  6101  ספו ט  וח  אמומ ה,  הט   לשמור  רייצג  החתאת  כהוכ ופס  לביצוע  ום  חה 

 (.  הפעולה
 

כנסות  , את ההשכירכ  וד לעב  שהפסיק  או כמי   ריכטח כעובד שהמבוהמעמד של    ת דכן איש לע
 דואר.לוח ובת למשואת הכתובת המבוטח יטוח, את כת אינן מעבודה שחייבות בדמי בש

 
ניכ .12 תיק  שנפתח  במסי ולאחר  מהכנס  ים  בפ  ומלץה,  פרט קס  לשלוח  התיק את  חלקת  מל  י 

   ומי.ת התיק בביטוח הלאדי לזרז את פתיחם בביטוח הלאומי כ מעסיקי
 

ש .13 כל    בביטוחנפתח    םהניכויי  ק יתלאחר  עצמאי  וטחבמהלאומי,  כעובד  תיק  לו    מקבל   שאין 
לואמועה  דהו הפרטיםר  את  הל ל  ע   מלא  בביטוח  שמעמדו  כדי  כעצמאי  יהיה  ואעיסוקו  מי 

 . מעודכן

יש להגי  חביטו ונו בשב חבקביעה    יש למעסיק ככל שמתברר ש .14 דוח שלא הוגש  ש את ההלאומי, 
ואכיפה של  גבייה    להליכי  אפשרותהרבות  וב, ללחהפוך  שת  ינ עה לפל את הקבי בהקדם כדי לבט

 לים. ת עיקולרבוו  החוב
 

ווח  למס הכנסה יש לד  םוח לאומי מדי חודש, גם אגש למוסד לביט מו   102שטופס    ים לביש לש .15
 ה. נשי ם בחצאו פעיים פעם בחודש 
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עסיק  מ   -טי  באופן אוטומ לה שיורדת מהחשבון  הוראת קבע רגי   של מעסיק אינה  ביוח  הרשאת .16
ס  ת טופשדר אחייב לשוטף,  ם דמי ביטוח באופן  יוב לתשלובהרשאת ח  אומי ל טוח הם לבישלשמ
 וב. ת חי הרשאדוח אחד בכל  אפשר לשלם רק ההרשאה.חיוב מתבצע דרך הורק אז  102

 
 . הדוחות שקדמו לו שנית יתר אי מנו י איסופ 126ס טופ .17

 
,  טוח הלאומיי רט לבר מפוסבלשלוח ה  יו רצאינו סביר,    שהגישדוח  כאשר מעסיק מקבל משוב ש .18

 מסמכים.  וללכ
 

חודשים.    3רק עד    תקבלים בדרך כללל בעלי שליטה, מת שורושכעבור משאינם  דוחות מתוקנים   .19
לשלושה   ן תיקו מעבר  מחייב  דוח  הפאיש  חודשים  בור  המע  ףיסנ קיד  לצריתבק  ק סיולכן  ף  ש 

 ואסמכתאות המעידות על התיקון.  הסבר
 

ומי  לדווח גם למוסד לביטוח לא   רצויהמניות,    יב בעלת הרכא  או משנה  םששר חברה משנה  אכ .20
 שינוי.על ה

 
ביטוח  , שפונה למוסד לקיעסיק נעשה רק דרך המעס ביטוח לעובד ולמלל החזר של דמי  ך כבדר .21

ב המקדרכילאומי  כאשר  וא.  ובלותם  נסהמעס   קתילם,  והחיק  המוסד  בגר  פעילה,  אינה  רה 
 . שירות לעובדוח ימי הביטובד בדהע חלקמי מחזיר את  לביטוח לאו 

 
למו תגמולי  הם שודים לוברשימת הע את  ישור שכולל  רכת המייצגים כוללת בתיק המעסיק אעמ .22

 . מילואים
 

בתיק    –ות  וג לקוח ייצ  תכים במערמעטבחברת  שליטה  ם כבעל  כיר רשואם עובד ש  אפשר לבדוק .23
 עיסוקים. מסך דרך  –יטה בעל השל 

 
למ  הלאומי  הביטוח  2020בשנת   .24 לעמאפשר  שנירוייצג  תשלומ  ך  אחהסדרי  )במקום    ד(ים 

לקוחו ייצוג  משברתבמערכת  בשל  נוס  הקורונה.  ,  בשנת  הסדר  פקיד    2020ף  התערבות  מחייב 
 . בסניף
 

מבקש   .25 הלאומי  כתובת  ם  מהמייצגיהביטוח  את  מס   המייל לעדכן  הטלפ ואת  מוסד  ה.  וןפר 
נערךלביטו  לאומי  מל  ח  למייצג  שידור    מייל ב  שובשלוח  הלא לביטו קבצים  בכל  ן  ומתכנ   יומח 

   .מידע נוסףייצגים במייל וח למלשל
 

עודכנת  המ  ובת ר ולעדכן את המערכת בכת ל המיוצג חוזב אם הדואר שלשים למתבקש  המייצג   .26
 למשלוח דואר. 

 
ב .27 בידוד  ימי  בשל  לשיפוי  בקשה  להגיש  רשאי  ייפו  מקוםמייצג  לו  יש  אם  רק  כוח  המעסיק  י 

ייג אינו מקושר  צ בביטוח הלאומי. אם המיי ייפוי הכוח,  וג לקוחותצ למערכת    הוא מעביר את 
 לסניף שאליו שייך המעסיק.  לעדכון הייצוג
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 עבודה שאינן מ כנסותהלי לבעמאים ולעצ ורותהקש  יותסוג

   מבוטחים שאינם שכירים של טוח  בי דמיהאחריות לדיווח ולתשלום 
 י.מא עצל הק ע ה רל חח יטו הב י מד  םולתשלמי ו ו אד לביטוח לוסלמ  ווחהדי   לעהאחריות 

  ורךלצ  מדי מוכהוח על הכנסה נבמועד, או דיו  ביטוח דמי ה תשלום או אי  ,עצמאי"כ"עובד  שוםאי רי
 ן או חלקן. לגמלאות, כול  וימים, לשלול זכויותלים בתנאים מס ו יכ ות,ם מקדמשלות

ב מכיר  לאומי  לביטוח  בעכפג  נהרווקהנגיף  המוסד  ליעה  שמובודה  ומי  כדי  תוך  שנפגע  עקב  כיח 
 ודכנת. שום כעובד עצמאי ולתשלום מקדמות לפי ההכנסה המעחשיבות לרינותן משנה   העבודה.

 וח טבי דמים ולשל  וחדוב למי חיי – 342סעיף 

י, חייבים בתשלום דמי  ואינו עובד עצמא   עובד ינו  שאח  בוטומ  ,ימא צעוא עובד  הח ש מבוט א( ")
חייבת    ה טח אינמבושת ותה אח הי רק ג' בלבד מכו לפי פוטחת  במם; ואולם מ צעד בע ח טובי

 בתשלום דמי הביטוח". 

 עובד עצמאי 
 מי:הלאו הביטוח  לחוק  1בסעיף צמאי ובד עלהלן הגדרת ע 

שלא    שלח ידובמבאותה תקופה  שעסק  מי    -  חלק ממנה  מס פלונית אולעניין שנת    ,י"מא עצ  "עובד
 לה: מא  אחדקיים בו תוה  (,דיח  שלמ  -כעובד )להלן 

 ;בממוצעות שע 20ות לפח הוא עסק במשלח ידו, .1

 ;מהשכר הממוצע 50%-הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל .2

וצעת  שית הממשבוע בממוצע והכנסתו החודבעשרה שעות    יםשתת  פחושלח ידו ל סק במהוא ע .3
 . "...;'שלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח אממ

לונית )או  סק בשנת מס פוע י שא מ הו  ,הלאומי  יטוח לחוק הב   1פי סעיף  ל  מאי" ע"עובד עצר,  מכלו
 :  מאלה דח אקיים בו  , ומתח היד(ל)בקשר לאותו משיר ובד שככעא של ידו  חשלמבק ממנה( לח

 . וצעבשבוע בממת שעו 20פחות משלח ידו להוא עוסק ב .1

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

החודשית הממוצעת    והכנסתוממוצע,  ע בעות בשבורה שידו לפחות שתים עש  חק במשלהוא עוס .3
 ממוצע במשק. מהשכר ה 15%חות ממשלח ידו היא לפ 

 ד לביטוח לאומי.  סאי" במוובד עצמחשב "ענ  יללע ופותת החלבו אחקיימת תמי שמ

מ גםמבוטח  ל  וגדר  השנייה  התוספת  פי  על  עצמאי  וקביעתובמ  וגויס   צוכעובד  ים,  מעביד  טחים 
נהג  ל לא  )  יתמונדוגמה:  ומעסיק(חי יימים  מתקכאשר  עובד  שעו  סי  בביבומי  רק  ים  בתנא  -ו  תד 

 צו. רטים בפושמ

ד  המוס  'אום חיים נ)רוזנב  2003צמבר  בד  4ום  ת"א מיב  דהבועזורי להא  הדין  של בית  על פי פסק דין
מאי בהגדרה  ד העצל העובקבע מעמדו ש נ  יהפ  ל עש  סה( נקבע, שההכנ001176/02טוח לאומי, בל/ לבי

ההכנתהי לחוק,    1עיף  שבס הפחתת  הסה  לפני  השומה,  ב  שלפי  יטוח  הב ודמי    גמל פת  וק ההפקדה 
 חייבת בדמי ביטוח. י ההכנסה ה , ולא על פומה בש הנס כההעל פי   לומר,כוי. כ יים בנ מי, המותרלאוה

 בד עצמאי  ם עורישו
תקנות  פ על   עועם,  ישורהי  תונם  מא  ב ייח  יאמצבד  החלמהימים  י  90ך  להירשם  שבו    וד עב ל  ום 

 . הביטוח הלאומי(  לחוק 77ד )סעיף  ביטוח נפגעי עבודה עליו להירשם מייין לענ   עצמאי", אךד כ"עוב

נאי לגמלה  אי, התבד עצמעושלגבי  יטוח נפגעי עבודה,  קובע לעניין ב   ומיהלא ביטוח  ק הלחו  77סעיף  
וטל  המ ת  א  צמאי, או שעשהבד עכעו  מילאו  לביטוח  דסמום ברשו  העהפגי  תבע  היה  חא שהמבוטוה

 ם. כדי להירש יו על

  עשהלא  ש  מבוטח  . דלבב  ליוה עחל  חוט דמי הבי  ועל תשלוםשל העצמאי  קו  ויווח על עיסד האחריות ל
)ולפעמים גם לא יקבל    העי עבוד, אינו מבוטח בענף נפגאיד עצמכעוב  י להירשםו כדעלי   לוטהמאת  

 הביטוחי.   ובסיווגנוי על כל שיטוח הלאומי להודיע לבי יאח אחרבוטהמ  .(תרווהו דמי לידה

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 16 - 
 

הדין    26.1.2021ביום   בית  דמי    (13945-12-18ב"ל  )דחה  לתשלום  חיימוב  אהרון  של  תביעתו  את 
לביפגיעה   במוסד  רשום  היה  לא  הוא  הפגיעה  שבמועד  כעוכיוון  לאומי  עצמאי  בטוח  רשום  ד  )היה 

לתקנות הביטוח    2קנה  ולא עשה את המוטל עליו כדי להירשם לפי ת,  כעצמאי שאינו עונה להגדרה(
 )רישום, הגשת דין וחשבון, או תשלום דמי הביטוח(.  1963-, תשכ"גשום(הלאומי )רי

 

 קורונה לעצמאים י  נקעמ

 
סוציאלי   מענק  דין,  כל  הוראות  לעצמאים על אף  כהכינא  ולבעלי שליטה  לסיוע  נחשב  לעניין ו    נסה 

בסעיף  החיקוק האמורים  לחוק 16ים  של עבוד   מענק   )א(  )מס הכנסה  לענה  למעט  הפקודה: ילי(,   יין 
ממלכתי,  הלאומי  ביטוחהחוק   בריאות  ביטוח  הכנסה,  חוק  הבטחת  המזו,  חוק  ונוחוק  חוק  ת 

   התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.
 

ב הלאומי  במ   ןח הביטוח  הדברים  חשבו  קשת לב  פטיתהמש  חלקה את  רואי  ביום  וקבע    ןלשכת 
המענקי  21.12.2020 עליכי  שחל  סעיף  ם  מס  16הם  שלי  לחוק  כהנחשב  אינםלי  הכנסה  כנסה  ים 

לגבי חלק  .  אזרח ותיק(י הכנסה לקצבת  )כמו למשל מבחנ  בביטוח הלאומי גם לעניין חישוב גמלאות
   .המענקהגמלה לבין  )הורה עצמאי( אין זכאות לכפל בין  מזכאי הבטחת הכנסה

 
ביום  ח לאומי פרס המוסד לביטו גם מענקנקר)ש  ונהורק קמענ  , כדלקמן:9.11.2020ם  (  סוציאלי  א 

נה הבאה. המענק לא יגרום לחישוב  תשלום דמי ביטוח ולכן הוא לא ישפיע על המקדמות לשפטור מ
 רונה. מן משבר הקויר ועצמאי וקיבל דמי אבטלה בזמחדש של דמי אבטלה למבוטח שהוא שכ 

 
 קים: בהקשר למענ 3.8.2020ם פרסמה ביום רשות המסי

 
בגין   .1 הסוצהתקבול  לעצמא יאהמענק  סיוע  )מענק  שליטה  ילי  לפי  ולבעל  חייבת  הכנסה  הוא   )

 מענק עבודה[.  )א( לחוק16לה)א( כמפורט בסעיף 18ח לאומי ]סעיף  יטו הפקודה ואינו חייב בב
ובבול התק .2 ההוצאות  מענק  בגין  עיים  מענק  הכנדוד  גין  ה התעסוקה הם  לפי  חייבת  פקודה  סה 

 אלי לעיל. מענק הסוציה מקבילה לוח לאומי. אין הוראוחייבים בביט 
 

וא  מרץ  לחודשים  השעה  בהוראת  הקטן  לעסק  המענק  לעניין  שעת  2020ל  פריהבהרה  בתקנות   :
  מתשלום דמי  יאלי לעצמאי, ולכן הוא פטורהסוצחירום המענק לעסק הקטן נכלל כחלק מהמענק  

מהמענק ביט החל  מאי  וח.  חודשים  כלואילך,    2020יוני  -של  הקטן  לעסק  במסגרת  המענק  ול 
 החרגה לחוק הביטוח הלאומי. בועות ואין ההוצאות הק

 
ביום   פרסמה  המסים  ומע   14.12.2020רשות  קבועות  הוצאות  בעלי  שמענק  לעצמאים  הוצאות  נק 

ר בגינו התקבלו.  אם למקויבת במס בהתים הכנסה חי עסק קטן )להלן: מענקי הוצאות קבועות( מהוו
עוס שהמלדוגמה,  כתוצחזור  ק  נפגע  מהתפשטו שלו  נאה  הקורונהת  המקורגיף  או    ,  מעסק  הינו 

 לפקודה.  2בהתאם לסעיף במס ייב חו, והמענק י ממשלח יד
 ( לפקודה. 1)2לפי סעיף  הכנסהכבתקופת הקורונה יראו מענק סיוע לעצמאים על פי הפרסום, 

 
בטופס  ה המענקים  על  ב  1301דיווח  במע"מ  מענקי  –  7סעיף  נעשה  חייבים  שאינם  א.  "קורונה"   :

סי לעצממענק  )מרץוע  הקטן  לעסק  תוספת  בלבד(  אים,  חייבים  אפריל  שאינם  אחרים  מענקים   ,
לאומי.  ב לרבות  ביטוח  לעסק  קבועות  בהוצאות  השתתפות  מענק  ג.  שליטה.  בעל  לשכיר  מענק  ב. 
ממושכת" תעסו"פגיעה  עידוד  מענק  לאומי,  בביטוח  החייבים  אחרים  מענקים  ליום    קה,  )נכון 

 ר כל הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי הפקודה.אחמות להחייבות נרשכל ההכנסות  (.12.2.2021
 

ר ד או  כהכנסה ממשלח ית(  )כמו מענקי הוצאוח  הכנסה שחייבת בדמי ביטו   לסיווגבה  יש חשיבות 
 מה: רת. לדוגהכנסה אחכ
יד    -דמי אבטלה   - עונה להגדרה(   )גם  מקוזזות מדמי האבטלההכנסות ממשלח    לעצמאי שאינו 

צו סיו )למעט חריגים    נערכת התחשבנות   נסה שומה ממס הכ  ולאחר שמגיעה מלפי  ,  בוטחיםוג 
שכלולה בשומה  ממשלח יד  אי  כנסה של עצמ. כל ה(3.11.2020מיום    1480וח  בחוזר ביט כמפורט  

הכמגיעה  ש בהתחשבנות.נס ממס  כלולה  דמי    ה  על  משפיעה  אינה  יד  ממשלח  שאינה  הכנסה 
 האבטלה. 

  .בד עצמאי"יטוח כ"עומחושבים לפי ההכנסה החייבת בדמי ב   -  לעובד עצמאי  תגמולי מילואים -
של    ביטוח, הם אינם חלק מהבסיסם דמי  מתשלו  יס סוציאלי פטוריםנקים על בסכיוון שהמע 

 העצמאי לחישוב התגמול וכך התגמול נפגע.  

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 17 - 
 

 
להכיר   בבקשה  לאומי  לביטוח  למוסד  פנתה  רואי חשבון  של הלשכת  עצמאים  בתגמולי המילואים 

במילואים  המשרת  דבר מיטיב עם  , ככל שה2019של שנת  סיס ההכנסות  בונה לפי  בר הקור משבזמן  
 נה. בזמן משבר הקורו

פורסם בעיתונות כי שר האוצר שוקל אפשרות לקבוע כי מענקי הוצאות יהיו פטורים מתשלום דמי  
זה ביטוח,   מאמר  כתיבת  ביום  האבטלה.  מדמי  יקוזזו  לא  לחילופין  לא    או  העדיין  יש    חוק.תוקן 

 . כי צפויים שינויי חקיקה לעקוב אחר הפרסומים
 
 ות ריאי ביטוח בלאומי ו/או בדמ חו יטב בדמי  ותיבאינן חי וטחות שבמ
 

זוגה, כמפורט בחוקנ ט עגובציבור ולמע  הידוע  )לרבות  ה נשואהא אישיה  עקרת בית ב  ושת  ה(, שבן 
  הכשכיר   תדובע  ה אינ  יאה ו  ם, ושאירי  ותיקים  םיח רנף אזק לע והלאומי כחוח  בביט   מבוטח ה  ראליש

ה"  רת בית נכ וח הלאומי )"עקיטהב  וק בח  ותדרעל פי ההג"  עצמאית עובדת  "  הינוא  ל"ת()לרבות בח 
 יטוח הלאומי(. חובה" כמפורט בחוק הב   תבוטחת "מנחשב

  

  תחטו במ  יאשה  פי   ל אף עבריאות,  יטוח  דמי בו  י לאומטוח  מתשלום דמי בי  הפטור כאמור  ית  רת בקע
   אומי.הל י לענפי הביטוח חלקפן  ת באווטחמבו  ותבריא וחיטבב

 
י  מוח לאביטו סד להמולויים מן  ם או קצבת תשאירי  בת קצ  קבלתהמ,  האלמנ א  היקצבה  ה בת  מנאל
אלמנה  .שראלבי קצבה  כאשר  כשכעובד  האינ  בת  על    ה ואינ  היר ת  עצמאית"  הה"עובדת    גדרה פי 
  מהקצבה.מנוכים    אותטוח בריביי  מד  לאומי.  ביטוח  ימ ד  תמינה משלא, היא  הלאומי  ביטוחחוק הב

דמי  ום  בדבר תשל  )הוראות מיוחדות  יומלאטוח הביבתקנות ה  דד מיוחיש מעמ  הקצב  ה בת למנ לא
 . (חביטו

 קר בית" בות בדמי ביטוח של "עחה

ר  ערעוחה  שד  עבודה,הדין הארצי לכנגד החלטת בית  תירה  דחה ע  (15.8.2010מיום    1046/09)בג"ץ  
אשר    של ואישה  מהמ ק יב בעל  ליטוח  ב ל  דסושו  בכ"עקבבעל  הכיר  לאומי  אותו    ית"ר  ולפטור 
 . וחי ביטשלום דממת

 ועים בציבור די

כנהוג בין בעל    ביחד   וקשרו גורלם לחיות  ףמנהלים משק בית משות   ראש  י זוגבנ ם  ר הבציבו  עיםידו
 לאישה. 

בציידועי המעמלעדכרים  אמור  ובם  את  במוסן  טופס באמצע   ימ ואל   לביטוח  ד ד  באתשמצו  ות  ר  י 
ע על תשלום  יפמשר  בציבוים  של ידוע  מד. המעאמתיםמ  יםסמכף מולצר  לאומי באינטרנטח היטו הב

 . לגמלאות  ותויזכ ביטוח ועלדמי 

בות  חיי  מיןו הג מאות מין כידועים בציבור. בנות זואותו  שאי להכיר גם בבני  המוסד לביטוח לאומי ר
בל  ת  673/להצהיר בטופס  ו"המבוט   הזוג  תב  היהמי  " מי תה חת"  יטוח  בית". המוסד לב ת העקריה 

 . בורדועות בצית הן במעמד של יוחוט מבעוד הכל פעמית,   רה חדצהההר כי  מי מסלאו

  .לפי מגורים משותפים גםבדרך כלל  נבחנת   ן זכאות לקצבת שאיריםלעניי  בציבור ה ידוע
בחד  26.8.2020  ביום לעבוהדין  ית  ה  )ב"ל  דהאזורי  תבי   (35066-11-18ה  שאת  יצחקי   לעתה    רינה 

ולכן בית הדין בחן    רו ביחד גלא    גו י הז. בנז"ל  רגב  עקב ר ירת מפטי  תוקבבערים  ילתשלום קצבת שא
שיתוף כלכלי ממשי או רעיוני ברמה הנדרשת לצורך  "לא היה ביניהם  כי    בעוק  ל היחסיםולת מכא

 . "ריםיהזכאית לגמלת שא   ור"ציב עה בידו בה כ"  הכרה
 
פלוני לת תביעתו שן האזורי אדיבית ה דחה    13.5.2020  םויב ,  (30027-12-16ב"ל  )  איריםקצבת של 

הוכיח משק בית  קבע שעל מנת ל   . בית הדין חהנוהמ   שהיה ידוע בציבור של  עןבוטח טפי שהמעל    אף
  וכן  , פיםתורצון לחיים משו  ורל ת גקשירגם  הוכיח  אלא יש צורך ל   ,רים משותפיםמשותף לא די במגו

 . במאמציםיתוף על ש המושתת כלכלי םויק
 

פרסם    1.11.2020ביום    -נפרד  או גרים בשני  ורה הוי להנשו  שאינ  להורהאודות קטין  ירת מידע  מס
מינהל הגמלאות של הביטוח הלאומי חוזר בשם: מסירת מידע להורה. החוזר מפרט את ההנחיות  

ההורים,    חדא  י ה על ידגשת תביע ה  אפשרותלגבי    ה אודות ילדו הקטין והנחיותהורלמסירת מידע ל 
 או שהם ידועים בציבור. ם שאינם נשואים ורילגבי ה  ים, וגםרים בנפרד או גרוש ם גששני ההוריכ
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 אינן מעבודהות שטח בעל הכנסוומב עובד עצמאי שאינו עובד ואינו בוטחמ

ובדים או  ע   כיוון שאינם  עד עצמם דמי ביטוח ב   תשלוםבים בם החייימבוטחסוגי    ו נכללים בקבוצה ז
 :למשל, עבודהינן מת שאכנסובשל ה

 . חוביט דמי מוםנימי ם לשל  ייבולכן ח  לו הכנסות יןשאטח ובמ .1
 . לם מינימוםולכן מש   כללה, שאין לו הכנסותמב או  ,או בישיבה ,תלמיד במוסד להשכלה גבוהה .2
 (. "הכנסות פסיביות"  :גם לן)לה דה ושאינן מעבת הכנסו לושיש   חמבוט .3
 יסת פרט. בפול  ןקורשמ ודהושר עבובדן כ או קצבת או/  מתיה מוקדפנס  למקב .4
 בד עצמאי.עו  דרתגהונה לע  י שאינומאעצ .5
 .(חריגים מעטל) ת של ארעיהול שוהה בחו"שה  אלתושב ישר .6
 . יעת מעבידיםבוטחים וקבוג מצו סיותוספת השלישית בבקבעו  בתנאים שנ -י רטאספו .7
 

 ה אבטלדמי 

אככלל,   שנסלהכ כלל  רך  דבנחשבים    בטלה דמי  מעבודהאיות  בתקופמעל  , נן  משבר  ט    ,הקורונהת 
   ויימות.ת מס לאוגמ עם לפ ע כנו מ לכדי  ,שעהכהוראת 

מקבל    מובטלאם הד( לחוק הביטוח הלאומי,  )348לפי סעיף    -  אבטלה במשך חודש מלא  דמי  לתקב
מלא  בעד   אבטלהדמי   דמי נ   -  חודש  האבטלה   הלאומי  הביטוח  יכוי  כאימ  מדמי  ההכנסה  לחושב  ו 

בסכום  א הו 2020 בשנת הלמדמי האבט לאומיהדמי הביטוח  כוייננימום(. ום המזערי )מי כה בסית הי
   נשים בתנאים מסויימים(.מ)למעט בשיעור מופחת ומלא מנוכים ביטוח בריאות  מיוד ש"ח 24של 

, (טוחיהוראות המיוחדות לתשלום דמי ב)תקנות  ל  10לפי תקנה    -  ודש חלקיחבקבלת דמי אבטלה  
.  ש מלאבעד חודי אבטלה  מדכשהוא מקבל  למעט    ,לאומימי ביטוח  מתשלום ד  בודה פטורע  מחוסר

בשיעור מלא  טוח בריאות  דמי בי  דמי האבטלהמנוכים מ  ולכן  ביטוח בריאותי  ן פטור מקביל לדמאי
 ת על פי החוק. ומופח

 

 "עצמאי דברת "עודגהבו כלול שאינ איעצמ

שבמיקיי מצבים  נחשם  אדם  אצמעב  הם  ראי  אךו יוש צל  המס,  ל לבמוסד    ת  ההכנסה  ואביטוח  מי 
לא  ד או מעסק אך  ממשלח י  היש הכנסאשר  יימים כק תלו מלהם  ביצמה ת.  פסיבי  וגת כהכנסהמסו

 לחוק הביטוח הלאומי.  1מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף  

ת להכנסה  בושחנ צמאי  עכ יו תווהכנס   "ימאד עצבוע גדר "אינו מו ם התנאי  יינו נע ב ים מי שלא מתקיימ
 ת(.  פסיבי הנס)הכ  יעובד עצמא עובד ואינו מבוטח שאינו   לה שהכנס חרת:א

עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי  אינו עונה להגדרת  "מבוטח ש   ההכנסה של  ,2008נת  מש  החל 
השכר    ןמ  25%ה עולה על  הכנסה שאינ  טלמעעצמאי,    ו עובדינ וא מי שאינו עובד  ביטוח בשיעורים של  

 ם.  ולטורה מתשהפמשק,  ב עצמומה

 מהגוד

בן  נניח למשל ש ח רומשכ יש    40למבוטח  בת ממוישודת  רשום  ו   ח "ש  10,000של    סךצעת  אינו  הוא 
עבודתו הן    ש"ח ושעות  35,000כ"עובד עצמאי". הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא  

 .  ע בשבועצת בממועוש חמש

  בדמי   בת החיינסה  ת. ההכבייספ  הכנסה נחשבת ל  הסנ , ההכימאעצ  דדרת עובנו עונה להגימאחר שא 
ן השכר הממוצע  מ  25%של  בשיעור    ולה על סכוםשע  הכנסהכום הסבא  הי  12%יעור של  ביטוח בש

 ודה.  במשק. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת לעניין פגיעה בעב 

  ר וכעה הזו לא תגיפה  , אזיהעצמאי רך לעיסוקודאו ב י אקו כעצמעיסוהלך במ ע פגטח נ בוהמלכן, אם  
ד  טחוהמבובודה,  עבכפגיעה   יקבל  פלא  בע ג  גיעהמי  שלאהמשכו  רובם  בי  רת  ובדן  א תקופת  קבל 

 ושר.  הכ
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 מבוטח שאינו עובד שכירהחיוב בדמי ביטוח של  
 (. ריכובד שע  וניא אחר )שבוטח מ של השנתיתחישוב הכנסתו   - 345סעיף 

( של  8)-ו(  1)  ות סקאבפ  טיםמהמקורות המפור  ותכנס ה  ת אתתינשכהכנסתו ה  אויראי  עצמבד  וע א(")
הכלפק  2סעיף   מס  עשאי  יומה,  סנודת  ואנו  עצובד  עובד  את    אימינו  השנתית  כהכנסתו  יראו 

בסעיף   מהמקורות המפורטים  והכול    2הכנסתו  המס שבעדה   -האמור,  דמי  מ  בשנת  שתלמים 
 ן בהשגת ההכנסה. י רמישב ורותקשה  כו ההוצאותנואחר שפת( ולט והש  השנה  - ןוח )להל טיבה

השוטהה (1) ()ב בשנה  עכנסה  תיקבע  פיפת  כאמ ההכשל    ת פיהסו   ה השומ  ל  לאות נסה  שנור    ה ה 
ההכנסה בשומה(, בהפחתת    -כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה )להלן    לפני 

 ה:ל אסכומים 

בימ ד  יסכומ )א( מקבמו  טוחי  בש  יבניכו ותרים  מ היל  ס  א 47יף  סעלפי  ה  מ ומההכנסה 
 סה;לפקודת מס הכנ

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

עודאו כל  שו  ולם  נערכה  הביטוח  לא  דמי  חשבון  על  מקדמות  ישולמו  כאמור  סופית  מה 
בתקנות, שנקבעו  להוראות  המקדמותו  בהתאם  חוקני לע  דין    ביטוח;   ידמ  כדין  הז  ין 

ייק  ותבתקנ הו  ע בכאמור  תו  איםתנגם  שלפיהם  הקודהכללים  שנה  כנסם  כספים  של  ות 
 טפת. שוהקדמות בשנה לום המך תשלצור ת,קנו תבי שנקבעה קודמות, כפ 

  לגבי מבוטח שלא נערכה לו שומה כאמור והוא חייב על פי התקנות להגיש דין וחשבון על (2)
 "...בוטח.של המ ןוחשב דין וה יכנסה לפ הה  עכנסתו, תיקבה

בד שמהחיוב  ביטוח  עובד  ב מל  י  שאינו  ומבושנהוא    רשכיוטח  המתי  לשומת  בהתאם  של  צע  ס 
 .  אומילח ההביטווק בח  345 עיףבס רואמ , כחטהמבו

על  וטהמב  ה של כנסות בשומההל  א עהי  טוחיבבדמי  ות  בהח ו1)2פי סעיפים  ח  מ   (8)2-(  ס  לפקודת 
כ  הכנסה הכנסה,    כוייםזי  או  וייםכני  ור,פט ל  לפני  מס  פקודת  ניכוייםללפי  תשלומים  שב  מעט  ל 

ח  יטובי  לם דממש ת  סוהכנ  ן לושאי   י מ  .מס  יכ י לצורוכתרים בניוהמ טוח לאומי,  י ביל ודמ מג  ת לקופ
 מינימליים. 

י הצהרה, או  ם מקדמות על חשבון דמי הביטוח על פסופית, המבוטח משל  עוד לא נערכה שומה  לכ
 ת הביטוח הלאומי. יה במערכנה המצו ומה אחר שו י לפ

 נתיתשי היא צמאהכנסת הע – ח'וא סימפר ישע יןדפסק 

ישע    1353/04עצמאיים )עב"ל    ל עורכי דין בעניינם ש  18.12.2007  םוביה פסק  לעבוד  בית הדין הארצי
 . ביטוחלד ותם המוסאחייב פרימס ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי( שהשיגו על גובה המקדמות שבהן 

ה  תי בדת  מע עובד  נסש"הכ  היא צי  ראהדין  ה וב  ש יח  צורךאי לצמעת  ביטוח  נתית  שהכנסה  יא  דמי 
חודש הכנסה  כולא  שנקית",  הביט   )א( 345  ף עיס בבע  פי  הלאומי. לחוק  מהגדרת  אתז  וח  בשונה   ,

 לחוק הביטוח הלאומי(.  344הכנסת "עובד", המחושבת לפי הכנסה חודשית )סעיף 

 
 ם שכיר א גשהו ה מוכה נהכנס  בעלמאי  צע ביטוחו של עובד 

 
קובהלאומ   ח הביטולחוק    ()ב348סעיף   שאין  צמאיעעובד    ייןלענ   עי  שמבוטח,  הכנ:  או  לו  סה 

ח י"א(, ישתלמו בעדו דמי הביטוח הלאומי  לגביו )בלו   רמזערי האמוהה לסכום  יע מג  הנאי תו  סנשהכ
 ר. מוהמזערי הא סכוםתה היודמי ביטוח הבריאות כאילו הכנסתו הי 

 
ההו  7.5.2001  םמיו  1274ביטוח    חוזר את  לערקובע  שהצע"  ניין אות  ושכיר",  כעוכנסמאי  בד  תו 
 . חוטבימי דביב ום החילמינימ נה מגיעה אי אי עצמ

 
החו פי  מיוזר,  על  עצמאי2001ר  בינוא  1  םהחל  עובד  וגם  שכיר  עובד  שהוא  מבוטח,  דמי    ,,  ישלם 

פ לפי בסיס המינימום  ד חת בעם אביטוח  נקב  348ף  של סעיות  רשנ ם לפאבהת  ו: ינהילבד.  ע,  לחוק 
 ח. ביטו חיוב בדמישכיר לצורך חישוב הבסיס לד ובח כעוטב מאת הכנסתו של ה ןחשבו להביא ב שיש

 
טח לכל ענפי הביטוח אליהם מבוטח העובד העצמאי, לפי ההכנסה  ובשיך להיות מצמאי ממד עעוב

וטח  המבת שכר  ליפ ה מח לגמלות  אזכשל    רהמקכיוון שב.  יטוחשעליה דיווח ובגינה שולמו דמי הב
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הכנס בגוב  יפיצומקבל   שהבסיס  ית וה  הרי  דמלותש לו,  יהיה  ים  לגמלה  ולזכאות  הבסיס,    ביטוח 
 יר והן כעובד עצמאי. ובד שכ עהן כ  ,בפועלביטוח  דמינו יג ב למוושש
 

כמה אפשרויות   ה  לפי להלן  כעו  של מבוטח  כנסההרמת  אינן    בדשכיר, שהכנסותיו  ות  יע מגעצמאי 
 : מוםינ למי

 
שכיר עולה    בדעותו כ כנסוה  ,בד עצמאילעו   םימוכה מהמינ וצמאי נמ שהכנסתו כעובד ע  ,מבוטח .1

ה המינימום  יחועל  עוח  ביט  ימדבב  יי אמור,  עלכעובד  האמיתיתהכנס  סבסי  צמאי  )בלי    תו 
,  )או הפסד(  0  אם הכנסתו כעובד עצמאי היאבמקרה כזה,    .השלמה למינימום של עובד עצמאי(

חוק    פי ל   ת עובד עצמאירדגא נכלל בההוש   ל פיע   אףכעובד עצמאי,  ביטוח    לל בדמי כ חוייב  י   לא
 ח הלאומי. טו יבה

 

א .2 שכל  מהכנסו מבוטח,  שעובכ  הןו,  יתחת  והןד  עצ  כיר  נימאכעובד  לעובד  ,  מהמינימום  מוכה 
עצמאי   כעובד  ביטוח  דמי  ישלם  האמור,  המינימום  על  עולה  וסכומן  הכנסתו  על  עצמאי  פי 

 ית.יתאמה
 

אשכ  ,חוטבמ .3 מ ל  כע   ,הכנסותיוחת  מהמי  , אימצעכעובד  הן  ו  ר שכיובד  הן  לעונימנמוכה  בד  ום 
עולה   אינו  וסכומן  המינימעצמאי  ביטלם  יש   , רמוהא  ם ועל  על  דמי  ההפרש,  בגובה    הכנסה וח 

 שבין הכנסתו כשכיר למינימום לעובד עצמאי. 
 
כירות( או שיש  מדמי ש   )כגון:  ת פסיביות  פולו הכנסות נוס   לעובד עצמאי, שיש   אינו מתייחס  חוזר ה

הכנסו מוק  ת לו  מתמד מפנסיה  אלו  במקרים  העובהך  משי.  על לש  י עצמאד  ביטוח  דמי  כל    לם 
כיוון  נימום,  כעובד עצמאי עד לגובה המי  ם דמי ביטוחיגם אם השל  ,לתקרה(  )עדות  פ סנוו ה ית הכנסו

 ותר.  ההכנסות כעובד עצמאי בפועל היו נמוכות י ש

 ה עשל עובד
קו  מעסי  יןלבינו  קשר במבוטח שה  אבד לשעה הווע נות,  פי התק לו ומי  הלא  חהביטו  לחוק  1  ףלפי סעי

כאותו  ישום לעניין זר כפוף לחובת ה  הבד לשעועים.  פ רצוים  מל שבעה יתקופה שאינה עולה ע הוא ל 
 לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

 חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן: 

וח  ט יאת דמי הב  םלק, מש המעסי  לשידו  שלח  מאו  קו  עס  צורךלה שאינה  דוב ד לשעה" בעוב"ע .1
 צמו. בעד ע

ידה לצעבועה" בלשד  "עוב .2   ת העבודהמספר שעו   כלל  ם, אסיקעשל המדו  ורך עסקו או משלח 
לשבוע, מדווח ומשלם את דמי הביטוח בעד עצמו. אם מספר   4סיק אינו עולה על  ותו מעאאצל  

הביטוח    ימ לום די ובתשוכ בני  חייב  יקהמעס שעות,    4עולה על    קיאצל אותו מעסשעות העבודה  
 . ודבע

בו עאמר  וסף אל י ו שעת יב ת  את  ( 51434-12-13ורי לעבודה )בל  ין האזהדת  בי  בל קי  23.8.2015ביום  
לצורך    יכ וקבע   לשעה"  "כעובד  לראותו  אין  לשעה",  "עובד  שהוא  שנקבע  ואף  עבודתו,  בנסיבות 

 . יעהגפדמי  לום שלתכאי שכיר שז אלא כעובד ילביטוח לאומ  רישומו במוסד

 ותצוי זכויות לגמלאימו  מד המבוטחעמ יעת בק

יטוח  בוטח לפיו במב  שהואד  עמלמ ח  טומב  לכ  לש האמיתי  את ההתאמה בין המעמד  לבחון  מומלץ  
 .ם מיותרוכדי למנוע תשל -, כדי למנוע שלילת גמלאות בעת הצורך, או לחלופין הלאומי

הבד חשיבו לפני  ת  שנת  יקה  המפאהבשל    2020סוף  שנת  בתוך  מעמד  לתקן  במיוחד  סשרות   ,
 .הבטל הא ינסות מדמעצמאי כדי למנוע קיזוז הכ ה  את התיקר ים לסגוטלים שרוצבומל

שום עובד  קים לריינם מספדיווחי מע"מ א -י  יטוח לאומבוסד לנ' המ ןבל מוס ע 33996-12-17 ל"עב
 עצמאי 

שכי עובד  היה  לבן  ועמוס  עצמאי  שהפך  רשר  לב מב ם  והיה  כעצמ יטו וסד  לאומי  עונה  ח  שאינו  אי 
  ר להכי  יעהתב  ש מכן הגי  ולאחר  28.6.2016  יום עיסוק ב שינוי הל  אי. הוא הצהיר עמצע  בדדרת עולהג

 עם לקוח(. מריבה  נתו עקבר הלב שנגרם לטע )אוטם שרי דה בעבו כפגיעה 9.6.2016ם מיובפגיעה 
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ביום   פגיד  לתב ורו לקאת ערע   30.4.2018בית הדין הארצי דחה  ולא עשהעה  מי  את המוטל    מאחר 
 נה. אובד עצמאי טרם התוע כ שםרכדי להי עליו 
עחוזהארצי  ין  הד  בית כי  ה פעמימכח  בוט למ  יאומטוח ללבי  מוסדהיע  הוד  ת שלפיהןל העובדור  ם 

וטח  המב   מעמדו זה אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.כי בה, וגדר מאי שלא עונה לההוא עצ  מעמדו
 רוע.ם האירט  דוי מעמויע על שינ לא הוד 

ם דרך  יכולים בשו  ח "אינםורף לדיוווה שצונל לו או המכתב הא מ  "עמע כי דוחות  בית הדין שב וקוב
 . ת"אחרום בכל דרך  שוי חובת הרילו כמי שום, אירהנות ת תקריש" כדבוןשחן וידכ" חשבילה

 הגיעם הפביו ובד עצמאיאין רישום כע -ח לאומי רביץ נ' המוסד לביטורונן הו 430/07ל עב"
  28.4.2005עבודה. ביום  ה לביתו מו  , בדרכאונת דרכיםתב  ר פציעה קשה נפצע המערע   3.4.2005ביום  
)למס הכנסה    2005  רסאש מחודב   חלאי המצק כע יתחת  תיפבקשה ל   ומטעמ  ולש  וןבשרואה הח  שלח

לא    שהמבוטח ם  גיעה נדחתה משו(. התביעה לדמי פ2005פברואר  דש  יק בחופתיחת תמכתב ל  נשלח
 . ת הפגיעהם כ"עובד עצמאי" בערשו היה

  תאא  הו  ףא  בלי קלעבודה    ח לאומי. בית הדין הארצייטומוסד לבה  את עמדת  ורי קיבלזאה בית הדין  
ה לוסמ עמדת  את  מוא  שה  וך ת  ומי,אלטוח  יבד  הפזכיר  של ההלכה  מעשסוקה  מחפיה  או  של  ה  דל 

עצמאימיי כעובד  מבוטח  ברישום  למ  -  צג  יועיל  י,  רמכלו  בוטח.לא  לרבות  דיעאי  החוק  ת 
 ילה.  עומאינה    -יצג תרשלות" המי"ה

גםעצמאי    -בסקי  אולדומר    54699-05-18ב"ל   ש  שהוא  מהכ עם  ר  כיעובד  חייב  ימום  סקנסת 
 ביטוח( ום דמי ינו חייב בתשל)אף על פי שא בעבודה כנפגעהכרה רך וצאי לבד עצמורשם כעילה

  לתשלום   יקסבאולדו מר  של  את תביעתו  (  54699-05-18  "ל)ב   האזורי  ת הדיןבידחה    16.12.2019ביום  
ועקב עבודתוותלו    עהירשלטענתו א  , הי פגיעמד זמן  ברשום  היה    א לש    ןווכי. זאת,  כעצמאי  ך כדי 

לביסבמו  התאונה לאומיד  ההגדרה  עצמאיעובד  כ  טוח  הביט  לפי  הלאומישבחוק  פי  וח  על  אף   ,
 ירבית. את ההכנסה המ שהכנסותיו כשכיר עברו

 
 הבאות:  מההנמקות   בעיקר העה נדחת יבתה
מנפ  רכב - כי  אי  שרשום  יסק  שכיר  ל   נוכעובד  כיכול  ע  מיהיחשב  המוטל  את  כדי שעשה    ליו 

 . צבי גסנר(עניין ב פסק דין)  רבייםרו דמי ביטוח מיואף אם שולמו עב  ,מאיצעעובד כ רשםהיל
נות לאי  לשענת ר ט  גם "ח שלו, ורו  צמו ולא שלל המבוטח ערשם היא שיהחובה להכי  עוד נפסק   -

 . ברדה והניג( דין יפסקפקת )סמ  אינה - ביצוע כאמור
 
מחדלו    תך כדי לתקן אבכן  , אישלו  "חרוצת  ע  פיעל  "ל  עפ  ד כי אף אם המבוטח ע ביה"ום קובכיסל

 .  "כעצמאיעצמו  מלרשום
 

כעוב  -ל'    א'  12663-12-17ב"ל   להירשם  מנת  על  הנדרש  כל  את  עצמאיעשה    להכיר יש    ולכן  ,ד 
 בעבודהיעה גכפ פגיעהב
 

  ג(ריבאופן ח)וקבע את תביעתו של א' ל'  ( 12663-12-17)ב"ל  האזורי  ןידהקיבל בית   24.11.2019ביום 
עשה את כל הנדרש  א  ו הבעת שנפגע בעבודה,  ביטוח לאומי    דסהיה רשום במו  אל  טחבוהמש  אף  לעש

 . הוד יעה בעבפגכ  פגיעהב  כירהל יש  ולכן ,על מנת להירשם כעובד עצמאי
 

  ומי יטוח לאמוסד לבה  .נות פחרו ין אכמתק  יא מוק כעצלעס  לשהחמרוסיה,  ה עולה חדש  היח  טהמבו
את   פלדמ  ותביעתדחה  רהילא    ואה  כי  עהגיי  לביטוב ם  ושה  עצמאי  לאומי  חמוסד  במועד    כעובד 

 את המוטל עליו להירשם.   שהע לאו , הפגיעה
 

  עיומג עצמאיעובד שם ברשויות כריות לה רשנד הפעולות הת כל ח ביצע אכי המבוט  תרשםה ת הדיןבי
 אים:  עמים הבהטל את התביעה מ יש לקב יסקנה כ למ

טען כי    יועץ המס  .יעשה הכל  כי  הבטיח לו  ג ציהמי  .רוסיתהה  השפר  ובד  מס  עץיול הגיע    ,כעולה חדש
אהוא   טופסהניח  אל  ת  במעטפות  התיק  ו-פתיחת  הטופס    שלחגם  תור  לביט למ  קסבפאת  וח  וסד 

 . לאומי
הו  ףא תמשלא  לאור  יצא  הפקס,  משלוח  פתיחת  ו מכעוד  הגדוליתהת  הקים  לאורך  ביד שנה    יים 

 י. נחיצו קבלן משנה בידי נעשה  םסיהפקח לו מש ותשרכי   ההבהרההיועץ, נתקבלה 
 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 22 - 
 

הדיןבי כי    ת  של המב מתרשם  הייתה מהעדותו  ונתמכה  וטח  המסב ימנה  יועץ  של  כי  קובע    ,עדותו 
היה    מיח לאווטי וסד לב המ  ל ע, ו עצמאי  מנת להירשם כעובד  לנו ע ממש  דר כל הנ  את   בוטח עשה המ

 .  דופי ולא להטיל בו סתור גין לאמהל, פתיהאמלגלות  
 

ה  בבית  טישלר  כת לה  את ר  מזכין  יד הת  בי יש לפרש את החוק  קרה שבכל מ"  :ארציהדין  ל ספק, 
ב עסקינן  עת  ובוודאי  המבוטח,  בר  שאינו חדש    עולה לטובת  הבירוקבקיא  את    ל קיבו  "יהרטזי 

   .בנסיבות החריגות התביעה 

 ת ם מבוטחאי רישולג המייצת של חלקיאחריות  –מנדז נ' בירן  41386-11-10ת"א 
דפב קב  ןיסק  המחוזי  תבי   עזה  )לק והמבוטח  ייצגהמ ש  המשפט  ביחוחת  אשמים  המייצג(  של  ד  תו 
של  50%:50%) זכאותה  לשלילת  שהביאה  ברשלנות  לגמלא המ(  פגבוטחת  בשל  בעבודה  יע ות  ה 

לא לביטוח  שמהמוסד  לאחר  עם  ותעקב בי  וחמ  באירוע  תה לקומי,  זע  ויכוח  כובדת.  יוון  את 
היי  תטחשהמבו רשומלא  לי בלסד  ומב  התה  עצמאיי  מוא טוח  האייום  ב  ת"כ"עובדת  רוע  קרות 

 ודה. עבב

ח  המחוזי  המשפט  בתארבית  המייצג  את  ללקוחתו  20.10.2015יך  ייב  בסכום    לשלם    50%פיצוי 
 בה. קצה מהפסד

 יןד קסות פקבבע –בות שומה ת תיק עצמאי בעקחיפת
  ורר יבל  מכתב  ה סנהכ מס  מה  לשהתקב   ות שומהב עקאג' בק חג'יצח  שלח למרי  המוסד לביטוח לאומ

לרבמעמדו במכתה  ההכנסמקורות    ירוט פ  ות ,  העבודה.  שעות  אינו  והיקף  המבוטח  כי  הובהר  ב 
 ה.ור אמ הי בתקופה כעובד עצמאה מבוטח לענף נפגעי עבוד

ח  ביטו  דמי   לתשלום  קספנ  6.4.2010ומי ביום  אל  ביטוחל  סדמושלח לו ה  תגובת המבוטח,  רדעבהי
   ם.שלאשר עליו ל וח טיב ה ב דמיושיח ורטפו ב מכתב שעצמאי ו עובדכ

 .   מוסד לביטוח לאומי ונדחההגיש תביעה ל עיסוקו,    במסגרתגע המבוטח בתאונה נפ 19.4.2010 וםבי

ו של המבוטח וקבע כי  תעאת תבי   (2416-06-11ל  זורי לעבודה )ב" אההדין    יתב  לבקי  9.7.2012ביום  
ן  ענייל  איו כעובד עצמתאולר  שקרה יהמ  ותסיב נב   יאי, הרובד עצמעכ  במועדנרשם  לא    שהמבוטחף  א

 ה. בעבוד פגיעה 

אימ  לאומי  לביטוח  גםהמוסד  הדין  בית  נוה  ץ את החלטת  וקבע  שעל  למקרים אחרים  פנימי  פיו  ל 
ריך  תאתיק עצמאי חדש, ייקבע    תלפתיחת  רמ גוח לאומי ויעה למוסד לביטוגמש  ומהל שת כבעקבו

 ה. סמס הכנ השומה ב כת ם עריפי יוום לריש

אומי  בית הדין למוסד לביטוח ל ה  ל הור קרה שלעי. במוחיט תשלום דמי הב  ת ובישלב לח  םילשיש  
טח שקיים  ובמלה ממג  לתימאפשר של  י. סעיף זהומלחוק הביטוח הלא  366להתחשב בהוראות סעיף  

 לקי. ח באופן ו א  לא, באופן מלו חוב

 

 לאומי לביטוח  סדע במות מידת קבלבעקבו שיםקידום שומה והפר

,  ת שומה ממס הכנסה. אולםלבעת קב  קודמות  ניםלשה  בהפרשי שומ  יבימח   י מלאו  וחיטבד לסהמו
מי.  וא יטוח ללבד  סע חדש במות קבלת מידבו יש מקרים שבהם נוצרים הפרשים לשנים קודמות בעק

 . 126ו מטופס  א הכנסהס ממה  מה שהתקבללדוגמה, משו

  למבוטח הכנסות   יש  ,הדוגמ )לי  מלאוהח  וב הביטים במחשנדכם מעוח אינט המבויו של  סוק כאשר עי
שכיר, או שהפסיק לעבוד כשכיר( ומגיע למוסד  כ  י שכירות, או שהוא עובדמיטוח מדבדמי ב  בותייח

 טומטי. ו א אופן ב ותבא ם בשנים הנוצרים הפרשים ג ,יסוקיוע על  דע מעודכןח לאומי מיטו לבי

ר שאינו  דהודעה  יקבל    שוםעצמאי  הביטוחעל  דמי  מ  רישת  מומה  השו  שנתהחל  ההועד  ודעה  עד 
 לשנה הנוכחית(. ות קדמ )לרבות מ

עצו כעוהודעה על קביעת מעמד   כאשר עצמאי מקבל על כך, עלי  ימאבד    סד וממיד ל ת  ונ ו לפוחולק 
ם  ק על רבמות יתקנים קודון לשק ינכון, ת  ע ידהמאם  .  (6101)בטופס    המעמד  לשינויי  אומ ביטוח לל
 אלה.  יםהשומה לשנ  בלתק
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   עצמאיד  ובע של ווגיסה וישינ מועד

ה  5בסעיף   נלחוק  הלאומי  עוביטוח  שאינו  למבוטח  והפך  עצמאי  עובד  להיות  שחדל  שמי  בד  קבע 
נחשב  עצמאי  עובד  עצמאי  ואינו  ליום    לעובד  שהמולח  לביטוסד  ו מל  דיע הו  שבועד  או    סד אומי, 

ו  עתד   ולק יש  ילפ  רשאי,  יטוח לאומיב המוסד לכאמור.  ח  בוט מלותו  לו, על הייע  ד וי המוא ח לביטו ל
י או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות  ותו כעובד עצמא לראי,  ת העובד העצמאולבקש

 רה.  הודעה האמורה או אף בהיעדה

)עב"ל הא  ןהדי  בית   דחה  26.12.2017יום  ב לעבודה  ר  ורה ע רעאת  (  16519-11-15  רצי  ברוך  של  חל 
 ". עובד עצמאיהגדרת עונה ל נהאי ש" למי ת"ית עצמאיבי מ"עובדטוי מעמד רטרואקינו לשונפינק

משנת   רד  הלכת  פי  עובד 1997על  לפיה  חזקה  קיימת  במעמ  ,  נחשב  מודעצמאי  שהוא  עד  זה  יע  ד 
זוהי א  וי,השינ  י על לאומוח  לביט  למוסד   הלא ע לש  שוםחה מ נדר  לסתירה. הערעו  נתשנית   חזקה   ך 

ו  רה עלישהצהי  הממה  ונשבי  יקטאג רטרוצורך בסיוו הטענותיה בדבר    אתכיח  ת להודי המבוטחבי
 בדיעבד. 

שביקש    עתו של עמי הופמן,( את תבי3593-06-13דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל    4.1.2015ביום  
אקטיברטרואאופן  בלשנות   מהשכנס ההסיווג    תי  שסווגהכרה  נדל"ן  למוב  ת    י מלאו   חו ביטסד 

 ודה.  בהכנסה שאינה מעל וג שלסיו  כנסה מעסקכה

ל ר ואזה  הדיןבית   ה  בעק  דה בועי  ה  מבוטחכי  על  עצמאי  דיווח  ביטוח  יותו  דמי  שילם  השנים,  כל 
לאור    .ודהי עבנפגע  ביטוחלרבות    עצמאים  שחלים על מבוטחים  מבוטח לענפי ביטוחבהתאם והיה  

שתאז שהסינוי  ,  אף  נעשה  לביטוחלמו  השפנ  דעלמו ודם  ק  נהיווג  ולאומ  סד  הוראות  הכ י,  לפי  ול 
 חוק.  ה

 
 םורונה לעצמאיר הקלמשב שרי בק אומהל חיטוהב אותהור

 
בחודשים מרץ ועד יוני    בשל משבר הקורונהים  ופסקו ההקלות שניתנו לעצמאה  1.7.2020החל מיום  

ו,  2020 עצמאי  תיק  מקיתבבסגירת  את  הפרסום    .דמותקון  שהלכ   הלב  תתשוממסב  ם  וטחימבך 
ל  הק בקש   ביתקטי אורטר  הגיש יכולים  בתקופת  שניתנו  להקלות  )ות  עד    15.3.2020-מ ורונה 
30.6.2020 .) 

 
צומצמה עקב משבר הקורונה,    ועובד עצמאי שהכנסת   2020יוני  עד    -  ת דמי ביטוחת מקדמוטנהק

מקדמוהיה  יכול   להקטנת  בקשה  הת  להגיש  הצ  ביטוחדמי  סמך  בלבד  על  בקשה  ועצמבאהרה  ת 
בצעת  מות מתדקטנת מק ה  1.7.2020החל מיום    לבקשה.  ריםישוף אלצררך  צו  א, ללקון מקדמותתיל

,  מקדמות של מיוצג במערכת ייצוג לקוחות  הקטין או להגדילול ל המייצג יכ)  מסמכים  רק על סמך
 .(גם בשוטף

 
  וד בעקבות ין לעבלחלוט  יקעובד עצמאי שהפס   -או סגירת התיק העצמאי(  )  עצמאי  עיסוקסגירת  

הקורומש הביטוח    עצמאי.ה  העיסוקלסגירת  ה  קשב  ישהגל  ליכו  ,הנ בר  של  הפרסום  הלאומי,  לפי 
ה  ההעצ  עיסוקסגירת  בביטוח  לא  מאי  ובמע"מ.תיק    גירתסבותנית  מ לאומי  הכנסה  מיום    במס 
   .חודשים לפחות 3עבד כעצמאי  שלארק למי  אפשרית עיסוקהסגירת  1.7.2020

 
פחותה משלושה  תקופה  ל  צמאיק העוס יעה  ת לבטל אתכי האפשרולאומי  ביטוח  ל  הובהר מהמוסד

 . 30.6.2020 ועד 15.3.2020: ונהבר הקורקופת מש, אך רק לת 30.6.2020ם אפשרית גם לאחר חודשי
 
במעמד עצמאי    ה לא יהי  מבוטחכעצמאי וה  העצמאי יבוטלו תשלומי המקדמות  עיסוק סגירת ה  םע

לאומי כעצמאי  ה   יטוחבבב  וש  םירשלה  עליו  א ייפגעו,צמאי לשל הע  ותכדי שהזכוי  בביטוח הלאומי.
 אי.עצמעובד חוזר לעבוד כ וא היום שבו המ
 

 הלאומי  חו טיבה תהוראו –ד יסוק עצמאי בדיעבעסגירת  שינוי או

ביום  רסוח הלאומי פיטהב ביטוח/   28.5.2018ם  גל"ש/ )חו  1457חוזר  עיסוק  (  1440זר  בנושא סגירת 
בדי עצמאי  עונה    ימל   גדרה להה  שעונ  י אצמעד  ב ומע בדיעבד  ק  עיסונוי  יש  ן כו  ,עבדעובד  שאינו 

ו עונצמאי שאינ עמלהגדרה  עו  לעובד  להגדרה  לאי שעצמה  ופרסםהגדרהונה  ש  דוח ב  זרולחעדכון    , 
 בהרות בדבר מצבים חריגים. ל השכול 2019מאי 
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ולפנות לביה  קשבבלמייצגים    החוזר פונה  זמן אמת,  באומי  הלטוח  שלא לעכב את הבקשות האלה 
לפי המבוטח  ושר כרות וביהיבז נות,  בנאמ   פה מהמייצג לנהוגצמ  י אומח לוט יבלד  וסהמ  ניתן.ל שככ

לוכלפי   להמוסד  שימואומ ביטוח  באי.  לרעה  בהורתט יש  פןו ש  המשרד  יו  האלהאות  י  לבחינת  עבר 
 וטחים או לפי מייצגים(. מבי ת ממוקדות לפ הראשי )יבוצעו שליפו 

תבי כל  כגמ ל  עהלפני  על א דלה  להקפיד  העעד  י  לא    רכאמוכי    ,ןמזב  וקיסכון  רטרואקטיבי  שינוי 
 בל.  כרח יתקבה

קוהחוז נוהלר  לגבי    בע  לשינו ה  וחהדיו אחיד  העיסוק  רטרואקטיבי  הירסגולי  אמעצהי    עיסוק ת 
 . להלן תמצית הדברים: בביטוח הלאומיי מאהעצ

או על    קהעיסושינוי    צהיר עלמ  אובו הש   6101ייב למלא טופס  ות כי המבוטח חע ת קובההוראו .1
   .וקעיסה  גירתס

השוטפת  רואקטירטנוי  יש .2 בשנה  ה  -בי  אסמכתמ  גבייהפקיד  ללא  מקבל  הצהרה  ילת  תחאות 
 . קןהמתו ם בחוזרורטימפה  יםגכפוף לחרי, נה השוטפת בלבדשה

קודמות   .3 בשנים  רטרואקטיבי  מחייב  פ ו לתק  ינויש  כל  -שינוי  קודמת  אסמכתאותה    המצאת 
ה  לדוגמה  .תוי אובייקטיב במת ה  ת ריסג  -  ( וקהעיסירת  סגל)  חוזרלפי  במס  ערס  יק  מוסף,  ך 

 .סקהעהכנסה או סגירת 

שינוי  .4 יאושר  מעובד  שלבר  מע  רטרואקטיבי  לא  השוטפת  העו נה  לרגד הל ה  נעצמאי  אי  עצמה 
 נה להגדרה. עו  אינוש

שינוי .5 בחשבון  הל  יש  ,ייב ואקטרטר  בעת ההחלטה לאשר  שהמבוטח  זכות הביטוחה  אתביא  ית 
  ח למבוטח ח הלאומי של שהביטות  ודעוה ,  טחובהמ  קיבלש  אותגמל  נים,ורך השא לממנה    הנהנ

 ועוד.   ימוא טוח הלעמד שלו בביה שהוא ידע על המ ול ע מהם

 .טרואקטיבירר שינוי אינו מאשוא  ה  עומד  חייב לנמקהפקיד   .6

 

 בעניין שינוי עיסוק של עצמאי  הבהרות נוספות

של • מעמדו  את  משנה  אינו  מקדמות  לא   טחהמבו  שינוי  לביטוח  כלומובמוסד  סוג  ש  ר,מי.  ינוי 
בהגד שכלו  עצמאי  דבועמ עצמאל  עובד  לרת  עונה  י  "שאינו  בים  מחיי,  ך ההיפאו    , להגדרה"מי 
שלדי בהמבוט   ווח  ש  6101/לבס  טופח  רב  וחשבון  הב נמש  ינת)דין  באתר  הלאומ צא  י  יטוח 

מקוון לדיווח  או  לכל  (להורדה  הוא  ההכנסה  חישוב  כאשר  לכ)  השנה ,  שבל  או  ה  התקופה 
 . רשום( חהמבוט

ונה על  נו עשאי  וטח "עצמאיד עצמאי" למבוי סוג מ"עובפס שינעל טו חתום  ל   איאינו רש  יצג ימה •
בק  ההגדרה"  על  לסגירתאו  בביטוח  ק סועי  שה  עצמאי"  "עובד  א  הלאומי.  של  אפעולות  י  לה 

 המייצג. אפשר לבצע בקובץ ייצוג לקוחות על ידי 

 לה דמי אבטעצמאי שמקבל 

שה מאעצ • המשבי  לפני  שכיר  ריה  לפי  ש   )כולל  זמנית ו  ב   גם  מבו כיר  סיווג  שהטחים(צו  א  צו, 
כ עובד  פוי  לחל"ת  שאינו  דותו  נההקורומשבר  ל  בשאו  אבטלהבע  הואהל  ובש  ,מי    אינו  משבר 

כעצמאי   כלל  מורעובד  את  (,דרך  ה)לדוגמה,  לסגור  למ  עיסוקה  ישקול  תקופת  העצמאי  שך 
  המשבר.

שה • זמן  בצמאהע  עיסוקכל  הלאומ בי  היטהבחוק    –פתוח    ייטוח  את  יב  י חמ לאומי  וח  לנכות 
כ  2020  נתבשמי  ח הלאולביטו  ועהשיד  ההכנסה יד  עצמ)  עצמאיממשלח  הוא  שגם אם    אינואי 

מדמהדר הגל  עונה בחישוב  (  מקבל  שהוא  האבטלה  התחשבנו   ערךותי  ,יומיממוצע  י    תבעתיד 
 .  לביטוח הלאומי 2020תגיע שומת  לאחר ש

רואי   • פנתהלשכת  הלטלבי  חשבון  את  לשה  בבקשי  אומוח  של  קיזוז    ןפ אונות  ההכנסות 
האבטלההעצמאים   אתכדי    , מדמי  לבטל  או  ק  הקיזוז  להקטין    המוסד.  הוטופשלה  בדרך 

מי  מד  סכום שיקוזזטין את ה להקחוקית  ך  רד  בוחןשהוא    12.10.2020ביום  מסר  וח לאומי  לביט
 .(הקיים  י החוקפל עשה הקיזוז נ  -רסום אחר כל עוד אין פ) עצמאיםשל ה האבטלה
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צו סיווג מב י אבדמל  קבשמטל  ובממ • לפי  לפי בסיס המקדמות שלו  טוטלה  מאי  כעובד עצחים 
מנ2019ת  נבש לא  זהכי,  בשלב  כעצמאי  ם  למובטלי)  האבטלהמדמי    הכנסות  צו  לפם  הכוונה  י 

מ  סיווג בחודשים  אבטלה  לדמי  תביעות  שהגישו  יוני  מבוטחים  עד  הלאומ והביטו  2020רץ  י  ח 
ממש את  לם האלה  למובטליאפשר  , במטרה ל857  סופ ט  ללא   יעה תבה   בטופס   ת ההצהרהאקיבל  

  (.םב החירוהזכויות במהירות במצ

  806/857טופסי  ביחד עם התביעה לדמי אבטלה  צו שלחו  יש לשים לב שמובטלים רבים לפי ה •
פי  לולא    ,בד שכירוע מהמעסיקים לפי הצו והם מקבלים דמי אבטלה כמו כל    1514טופס  או  ו/

 .  2019ת  בשנ ותנס ההכ

יטוח  דמי בי  רשפה  עצי מבאומ ח הלביטוה,  2019  לשנתשומה  למוסד לביטוח לאומי  ה  יעכשמג •
   .)לחובה או לזכות( קובלכמ

 

 2019נת דמי אבטלה לפי בסיס ההכנסות בשמובטל לפי צו סיווג מבוטחים שמקבל 

השומה • להפרשי  הלאומי   ,2019לשנת    בהקשר  מו ביט  חוזר  פרסם  הביטוח  ם  ויב   1480ר  ספח 
נסות  שמקבל דמי אבטלה לפי ההככאשר מבוטח    יר את הפעולות שהוא עושהבה המ,  3.11.2020

להקטין את דמי  ו  2019בשנת    כדי לעדכן את המעמד  ,806/857פונה אליו עם טופס    2019נת  בש
  ן ינעולות האלה א, הפ857טופס  יטוח הלאומי  אינו מוסר לבכל עוד המובטל  כלומר,    .ביטוחה

 ות.שנע

אבטלד   שמקבל  ,הצו  לפי  מובטל בשנתה  מי  ההכנסות    -  806/857טופס    גישמש,  2019  לפי 
וכ ה  שכולל ביטוחינ נסה  דמי  מב  כוי  סיווג  צו  והגבייה  פקיד    -  2019לשנת  וטחים  לפי  הביטוח 
ההכנסה  מ  בסניף את  העצמאי  בשומהשמופיעה  קטין  המעמד   עדכן מו  של  המבוט  את  ח  של 

שכירלעוב הס )  ד  שבטוכלפי  עצלו  (806/857  ספום  ההכנ )במקביל  י  מאעובד  שנותרעם  ה  סה 
 , כמקובל. (שאינו כלול בצו כעצמאי

את הבסיס    לשנות במטרה  ,  אבטלהה  ידטלה לפק לפתוח מבייה  הגו  פקיד הביטוח נדרש  קביל,  מב
  יים, תחו פעמ . המטלות ייפלדמי האבטלה בהתאם לבסיס החדש שקבע פקיד הביטוח והגבייה

היו בשנת  וחלקם    2019ו בשנת  חלקם הי ש   בטלה,חלת האלהת   שקדמוודשים  הח  ששתהתאם לב
ללת  ך התחשבנות כוטלה חייב לערופקיד האב  י.אינו סופ  2019ת  לגבי שומהחישוב  לכן,    .2020

המובטל אבטלה  ,עם  דמי  שמקבל  אחר  שכיר  עובד  לכל  הכנסות  כמו  קיזוז  כעצמאי    יו)כולל 
 ה(. מדמי האבטל

כעובד  ויה לפי בסיס הכנסותמי אבטלד  שמקבל ,הצו לפי מובטלכל עוד  , לכברירת מחד מר,כלו
בשנת   הוא  ,  2019לשנת    806/857טופס  בסניף    הגבייה  למחלקת  מעביראינו    ,2019עצמאי 

לי דמי הבידמי    קבלמשיך  לפי הבסיס שלפיו שולמו מקדמות  ללא  2019טוח בשנת  אבטלה   ,
ההכנסות בתקופות  2020  נתבש  איכעצמ   קיזוז  מובט,  בזמן  חזר  ולא   לשהוא  שבר  מ  לעבוד 

 .(ראותפורסמו הו טרם – 2021שנת ב וזזלעניין קי ) הקורונה

נותן השירות לפי  ניתן לקבל תמונה מלאה על  806/857לפי טופס  , רק  החוזרי  לפ הצו,    פעילות 
 עדכן מעמד רק לפי טופס זה. ולכן הביטוח הלאומי מ

   מלאותלג יות זכו מיצוי ח לעניין וטהבי ום דמי שלתו מאיעצעובד  םשוריחובת 
לביטוח פרסם  המוסד  בוח  לאומי  מסזר  ל  27.5.2019ביום    1468פר  יטוח  לשנועד  מבוטחים  הסביר 

 ן: כדלקמאים לח ידם כעצמ ש מב יםסקשעו

גדו .1 חשיבות  לרייש  של  שוםלה  לאומי  לביטוח  עצמ"עוב  במוסד  הד  ל  עונהאי  מיצוי  להגדרה" 
לגזכוי בעבודל  שב  לאותמות  והומי  )ד  תאימהו וגמלאות    הפגיעה  לשרולידה  וגמלה  מירת  ת 

 . היריון(

כאשר עצמאי    .ותמה איבעיקר לגמלאות  וי  חללא די   דמי הביטוחם  גם לתשלו ת גדולה  בוישח  שי .2
"עובד עצמא  נרשם בעיסוק  אריך  לתשת תשלום  , הוא מקבל דרי" בדיעבדרהה להגדי שעונשל 

של   ממועי  60עתידי  זרישה.  דהצאת  הוד  ום  לגמלכ לעניין  אאואות  כוימהת  לת  דמי  ה ידמו 
ל  ,וןייר שמירת הות וגמלה לוהור היריון, שמירת  /הלידהי  פנ ביטוח ל  שלום דמיתיש חשיבות 
 רם הגיע.י טהחיוב העתיד דועמ אםגם 
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רבה חשיבות  מעמדלעדכו  יש  ב   ן  כ"עובדת  מבוטחת  אהיריון  עונהם  עצמאית"  הגדרת    היא  על 
עצ ח ישום  רה  :ית"א מ"עובדת  התשלוובובעיקר  חיית  לפניבים  ם  הקובעי ה  להתבצע  שמירת  ל  ום 

   ה.הליד און ההיריו

לחופשת    תאון לצתכושמ  ת בן הזוג וברל  ת,מי לידה והורוד  בועלת  תוונכו בשהדבר נכון גם לכל מי  
 אומנה.ות שפחעד ולמ רה מיומץ, להוורה מאלהמי לידה, דתבוע דה וללי

, התשלומים  מיםולש יפת תדר זק ל סשב,  בעיום הקו ה  וח לפנידמי ביט  חוב של  אם ישי  כ  זכורחשוב ל
 . פני הלידהל ש תקופהל יוחסמהחוב  ולכן    ,ם את החוב הישןסימכ המאוחרים

עצמאי במס הכנס פותח תחדש ש  חלכל לקו  1468חוזר    מלץ למסור אתומ  -  יםלמייצג ובמס  יק  ה 
מבקש  שהוא    או  וק,עיסיחת ה פת   לי עלאומטוח  ד לבילמוס  עם ההודעהלחכות  ומבקש  סף  רך מוע

 . ה"עונה להגדר ו"עצמאי שאינ ל בעיסוק ש  שםלהיר

אזולאי   רונית  הדחה    10.12.2017יום  ב  -הלכת  הדין  לבית  את    ( 23629-06-16ל  "ב)עה  ודעב ארצי 
רונית  ה שעתתבי לל  גאזולאי  ודמימלה לשמירת  תשלום  הלידה מאח  היריון    שולמו ביטוח  ר שדמי 

שלא נבצר ממנה לשלם    ןו ועמי צדק כיה מטענק להה  ת תביעתהדין דחה גם א  תידה. ביאחר הל רק ל
 הביטוח.  ידמאת 

 
נקלפיה שנסהכ עבודה ועל היקף    מילאו  טוחלביהמבוטחת דיווחה למוסד   ה  ונ אינה עבע שהיא  הם 

ידה  דמי לודה ופגעי עבלענף נ  מבוטחת  הנדעה שהיא איחת קיבלה הוהמבוט  .יבד עצמא גדרת עולה
מתביוה דשקא  ללא  להודיע  אםת  שחוי   יחוי  שתהב   או  בהכנסותיה  ינוי ל  כדי  עבודתה  א  היקף 
 וטחת כעובדת עצמאית. מב

הלידה  אחר  ל  אית רקף עבודתה כעצמהיקי בנושיביטוח לאומי על הל  מוסדת הה א המבוטחת עדכנ
ולכןיב טרואקטיר בדמיחוי  ת  לתהאך    ביטוח,  בה  שמ ביעות  הירירגמלת  ו ת  ניון  לידה  חו,  דלדמי 
 ק. צדי קה מטעמות התביעה להענברל

דה  הלימי  הלאומי מתנים את הזכאות לתשלום ד  וחביט לחוק ה  58ף  וסעי  50ף  עיהדין ס  בית  לדעת
מאית  ובדת עצכנסתה כעביטוח מהמי  ד  שילמה  בכך שהמבוטחת  מה(התא)בן  מלה לשמירת היריו לגו

 בסעיף.  בק הזמן הנקובעד פר

"  ות ראה של "נבצתוצ הוא ח ודמי הביטכי אי תשלום  וא הצדק  י קה מטעמ הענ קנותהתנאי ליישום ת
מסיבות הימנעות  אי    ,ייקטיביותובא  שהיא  כגון:  סיבות  בשל  הרישוםוב ח  עליעה  דיולא  או    ת 

 . יפל בענייןנציג אחר שטיצג או  י מם( של הו מחדלי)א םו מעשישל טעות, שכחה או ב, אוםשלהת
כנסתה  את הודה והיקף העב  טחת הגדילה אתבומה שהבד עצם העואך    כון,יה רב סייריון האמנם הה

 יניה. ניבע עה על נבצרות מלטפל בימצה אינ

 פסקי דין נוספים

ת(  17577-03-18  ב"ל)  דההדין האזורי לעבות  בידחה    4.3.2019ביום   בן  ביעתאת    הרוש ה של יסכה 
ר  חארק ל  ושולמהלידה,  ופה שטרם  קתית לאעצמדת  כעוב  חוהביטדמי  ש לום דמי לידה, מאחר  שתל

לדווח  המבוטחת,  תעלידיהובא  י  לאומ ה טוח  הבי   לחשש  כתבמב  הלידה. עליה  ע"  כי  דיחוי  ל  ללא 
 ותה בלבד. השינוי הוא באחריי כ ,חתוטמבה את  "היר"הזהוא עשה למ   שינוי בהכנסותיה". ובכך

הדי פסקבית  שומלה  על  ן  ורדינה  הלכת  המיל  צי:האר  יןהדית  בב  פי  ד"שילמ   םיאת  ביטוח"  מי  ה 
 ". ם הקובעלפני "היו ם נעשהלושהתש –ש כך לפר ר, ישהאמו 50  ףבסעי" ביטוחדמי  שולמו"ו

הלכת פי  רחמי  על  הא  ם אסתר  הדין  היאההו  לית תכ  רצי:בבית  בעצם  ש  ימו ש  עו נלמ  ראה  לרעה 
לים את  ש י –לה לגמ כה  זוע המהאיר  קיים שנים חובותיו, ובבוא י אאדם למכוח החוק, כדי ש  הביטוח

 .מזכה ו מעמדא  המזכ יעת מצבקב תו, לרב תאוהחסר לזכ כל

על  הקובע    ו יכולה הייתה לדעת במועדחת ידעה אוטמב אין נפקות לשאלה אם הכי  ש  מדגיהדין  ת  בי
וח "ללא דיחוי על שינוי  דו לעליה  דיעתה כי  הובא לי  2012שנת  שקיבלה בב  כתמב  ה.סותי וי בהכנהשינ

ל ובכ  תיה".הכנסוב המה"מעשה  ך  לסוזהיר"  לביטוח  כי  תא  ומיאד  הוא    וינ השי  המבוטחת 
 לבד. תה באחריוב

 
לתשלום  יעל חי    עתה שלאת תבי(  62017-02-18)ב"ל  ורי לעבודה  אז ה  ית הדיןב קיבל    8.12.2019ביום  
פי  כי קרה,  יוחדות של המות המבנסיבקבע  ו  ,צדקמי  מטע  הידדמי ל  על  יטוח  שתשלום דמי הב  אף 

ת  ונסיב   בשל טוחמי הבי ם את דבוטחת לשלר מהמבצנ  ד הלידה,קטיבי לאחר מוערטרואאופן שה בנע
 במועד. מלץ לשלם את דמי הביטוח ק הדין, מופסף על אטרם מועד הלידה.  ותבי ייקטיאוב
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 הודעבפגיעה ב בחוסמת  להגמ

דרך  ס, בביטוח של עובד עצמאי היא הבסיי  דמות דמ ההכנסה החייבת בתשלום מק  -לה חוסמת  מג
ק  לפי חו  כרתומות  נדבהתבעת  גיעה  בודה, או פ עה בעת פגיבעושבת גמלה  נסה שממנה מחכ ל, להלכ

בדאומיהביטוח הל של  פגיעה לתקופ  מי, המזכה  בין  םימי  90ה  רצ  לפחות,  ובין שאינם    םופישהם 
 . במענק לנכה ולאלמנה וים אבת תלוי מעבודה, בקצגיעה המזכה בקצבת נכות פ  וא ם,פירצו

ע  בולק,  םיעל שנתי  לה התפרסשוב הגמסיס לחים שבהם הב ירי במקלאומ  טוחד לביהמוס  נהג  בעבר
ח  יטוגף בשל אפי שנאמר בחוזר משותף  כ  ה. זאת,עי גפודמת לשנת ההשנה הק  -ה  ומהשנה החס   תא
 .  2.2.06מיום  46/06פר מס ודהעב י ף נפגעאגאות ובריו

י(  טוח לאומלבימוסד  נ' ה  לומוןוי ס ל   377/03  ן הארצי לעבודה )עב"לל בית הדיסק דין ש בעקבות פ
  םבחודשיי  הדוח שנפגע בעבי לגבי מבוטכ  ביטוח לאומיל  סדמוט בו, הוחלז  נהבפרשנות של תק  הדן

פגיעה והן על השנה  עה האירבה  ה ששנה  הן על"  חוסמתלה  "גמלי  ו כלופעלהראשונים של שנת מס, י
 ה. ל השקדמ

 יבה מיט שומה

קבע הבסיס  ה ני פשעל    ה נהכנסה בשה   אתבאופן אוטומטי  לל  בדרך כיל  ד לביטוח לאומי מגדוסהמ
טיבה זו  טח. שומה מי ם המבוב עיטייעה( מידע שמפג ני המלפ   ודצא בידו )עמנ  שרכא  , הדמי הפגיעל

 גמלאות.   בסיס לאת ה גםה  לימגד

 פסקי דין לדוגמה:  לן כמה. לההפגיעה  יב עוד לפניהוכיח כי מסר מידע מיטל  אירשע ג פנה

  וני ט סן בחסאל  ש   רעורוע  את(  34322-10-18  )עב"ל  צי לעבודהארה   בית הדיןדחה    27.10.2019ום  בי
כ  נקה  נסההכ לפי    ישולמו  עה דמי הפגיי  וקבע    פי שומהולא על  המקדמות טרם הפגיעה    בעו שלפיה 
 .  עהפקיד השומה, מאוחר מיום הפגי ם עם  סכבה עהקב, שנסופית

הכ  ערךטח  המבו מס  שומות  בעניין  השומ ו  ומע"מ נסה  הסכם  הוגדלה  לבהתאם  הסופית  ה  נ שה 
ית  ם בוג  11מהוראות תקנה  לסטות    שהדחה את הבק  יאומוח הלהביט  יעה.לדמי פגסיס  ה בתישהי

 אזורי. הדין ה
 

הנסיבות המצדיקות    ה דנן לא התקיימוקרבמ י  כ ע  וקב  דחה את הערעור  ,, כאמורהארצי  ת הדיןבי
 .  11נה תקסטייה מ

על    רצי מעמיד אותואה"ד ה, אלא שבי"  " ב"הלכת סדיקיההשניופה  "החל  תו עלהמבוטח מבסס טענ
ר, ובו נקבע המשך לפסק הדין האמוב  ף,ניתן פסק דין נוסמר סדיק  ל  יינו ש שבענ  אלא."..  :ותוטע

מקום  כ המב י  להסדבו  הגיע  ש  ידפק  עםר  וטח  )כפי  השומה  תיקון  על  בעהשומה   ל ש ניינו  ארע 
בזמנו    הגיששצ  בג"אף  .  "סופיתעת השומה ההיתה בקבישידו לא    אין לראות בו כמיהמערער כאן(  

   לו. ועיללא היק, דסמר 
 
נגעו    ,11נה  קסטייה מת  ריםיקה המאפששהוכרו בפסם  רי, שהמקית הדין הארציגיש במדסיכום,  ל

שב בעיק למצב  תיקד  טחומבו  רם  על  ומ  וןיווח  התאונה  טרם  טרם    דיווחה  ניםוש ים  טעמההכנסה 
 התאונה.  ערב  מיטוח לאווסד לביהגיע למ

ית תביעתה  א   הדין האזורית  יבל  יב ק  18.11.2018ביום   )  תהודישל  כי  59243-02-17גרינברג  וקבע   )
  חוסמת( ה ה  לגמ)ה  המקדמות  נות לתק   11  קנהעל תתופ  א לבאותה השנה  בודה נוספת  ה בעונתאבגין  

ה  נה הראשונאחרי התאויטיבה לפני התאונה השנייה )וה משומומי  וח לאכיוון שהגיעה למוסד לביט
 נה(. באותה הש 

הד  דחה  21.11.2017ביום   להאר  ן יבית  ת51290-05-16ל  " ב)עה  ודעב צי  את  וקב (  ש.ש.  של    בע יעתו 
מההכנש לתשלום  בסיס  ששימשה  בס בוד בע  נה אוהת טרם    קדמותסה  תשמש  דמי    ום שלתל  יס ה 

וקצבתהפגיע בעב הנכו  ה  בית  הדין  ודה.  דור ת  הלכת  את  של מזכיר  ואת  שלהתכלישת  וושקביץ    ות 
 התקנה.  

בי ד  13.3.2017ביום   של  רצי אתהדין הא  תחה  פמ יצח  תביעתו  וקביק  שילי  את    בעניינו להחיל  ש  ע 
הכנסה  ה   י,אצמע  מדובר בעובד  כי כאשרין קבע  (. בית הד1124-07-15)עב"ל    החוסמת ה  מל כללי הג
בשומה  תהאמיתי  ביטוי  לידי  של  הסופית   באה  אמת  לדיווחי  רבה  חשיבות  א   ויש  ודות  המבוטח 

 תו. הכנס

עניין תיקון הבסיס  ב  יץשקבדורו  ריוי  שלורו  דה את ערעובצי לעהדין האר  ביתה  דח  25.2.2016  ביום
שקיבלה  וםלתשל לן  בגי  גמלאות  בעבודה  השומפגיעה  לפי  כ2011שנת  ה  לאחר  וה  חדושהיוון  ,  גש 

 עבודה.  גיעה במועד הפ
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ק  פורטה בפס)שפסיקה נרחבת  אושרו בנבחנו וה  ותוחוקי  11ה  סבירות תקנ שקבע    ,יהארצ  יןבית הד 
 יקה:פסה על פי הנ קת התתכלי סיקה זו.פ( ואין לסטות מןהדי

 . בשומהת יולמנוע עריכת מניפולצ  .1

 . דהובעב  וצאה מפגיעהתרדה כסתם יכנעל מבוטחים עצמאים שה  נהגה .2

 סתם.ר הכנשיעו תאאמת   זמןים לעדכן במאעצלתמרץ מבוטחים   .3

  וגם   תוההכנס   היות בצדללה  כוי  המ ה על שוולפיהן השפע   שנקבעו  ההלכות  עלחוזר  ארצי  ה  בית הדין
ום המקדמות בשנת  ל תש  תו לעדכן את וליכמדוע לא היה בתן כל הסבר  נ  המבוטח לא  .אותצההו  בצד

 ה. מועד התאונ ילפנ   2011

)ין הארצי לעבודה חה בית  ד  17.8.2015  ביום ל מאיר אלמקיס  שביעתו  ( את ת4424-10-12  עב"לדה 
ד  עבמו  דמותום מקלתשל  בסיס   משה ששיסה  ני ההכ לו על פולם  צבת הנכות מעבודה תשוקבע כי ק
ד השומה  קילפוגש  השי  שנתאו על פי דוח    ,שו קודם לכןוגשה פי דוחות מע"מ    לא עלה ו ע יגההכרה בפ

 .עהגיפ ה ועדלאחר מ

ח  וקזובית הדין  כי אי ר שוב  וכי  מע"מחות הות לדוע מן משובע  ל א,  נסות  שינוי בהכין כל משמעות 
 ."ה שקדם לפגיע מועד שה בוי נעשינה של כך ד ע ללמ ולכ ישה הנעשה מעלא   המבוטח "כל עוד

בית    9.6.2015  וםבי לעבודה  יןהדדחה  ש  האזורי  תביעתו  שאת  ל מואל  ול  לקזז קבע  וי  ניתן    כי 
מ שם  מיושלמת לו  לאומי  וסמהמגיעים  לביטוח  המולכחוב  ד  לביפי  גמלאות    לאומי  טוחסד  בגין 
 ים.שר שנכע ופי שחל ל פ ף עת אא י, וזביטוח לאומליתר עקב טעות המוסד ולמו לו בשש

בדח  10.4.2014  ביום הארה  הדין  )עב"ל  ש  רו ערעו  צי את ית  אורי שמש  וקב 6584-09-12ל  יש (  כי    ע 
למס ערך    יות תהאמי תיו  נסועל הכ  חו פי שהוא דיווסמת אף על  ה החמלהג   לי כל בעניינו את  ל  הפעיל

 טוח(.דמי הבימות מקד  הגדיל את)אך לא הפגיעה ד י מועמוסף לפנ

 

בית    3.3.2011  וםבי א  ציהאר  הדיןקיבל  של מנשה  ניינו  עב   טוח לאומיעור המוסד לבירע  תלעבודה 
)עב"ל   ב  .(218-10תעשה  הדינקבע  שכאשרפסק  מעודכנ  דסומב  ה מצוי  ן  הצהרה  לאומי    ת לביטוח 

הכנס מבובדבר  לששנ ב  חטות  שומה  ומגיעה  הפגיעה,  זימוקדמת    הנת  שומה  מה  "שו  אינה  וותר, 
למיטיב גמל ינ עה"  הגדלת  גם  בעיעה  מפג   אהכתוצ  תואין  לביט   םאבודה,  למוסד  הגיעה    ח והשומה 

 . לאומי לפני הפגיעה

 אי של עצמ י ביטוחתיקון מקדמות דמ

 פשרויות הבאות: האמ י אחתעל פ בעתנק   השוטפת הושבות המקדמות בשנמח יהפ  ההכנסה שעל

 כנסות. הה על  ניתעדכ רה הצה לפי .1

 ח לאומי. טו סד לביבמו ה לבתקשהה ס האחרונ מ הת שומלפי  –ת ני דכ ע רההייתה הצהאם לא  .2

ל  דיטוח, אפשר להגדמי הבימקדמות  שונות מההכנסה שעל פיה חושבו    בפועל  אם הכנסות המבוטח
אומי  יטוח הלבאתר הבשנמצא    , זולמטרה  שנועד    דס מיוחות טופקטין את המקדמות באמצעלהו  א

 .  (672)טופס  טנ טרינבא

 . בשנה יםפעמ ארבע   ן:עורבל כבפעם אחת  י י מקדמות אפשרנו, שי תאם לתקנותהב

מק שלא  עצמאי  ומתיט ככלל,  המקדמות  את  השומהברר  ן  ממה  שלו  נסה  ההככי    לפי  יותר  קטנה 
 דד.בחזרה צמודים למפים העוד וח ביטמקדמות דמי ביטוח, יקבל את דמי הה עדבם ילשש

הורהצלהוכחת  התנאים   בשיעור  בשינוי  מצוייך  בתמקדמה  הב   4ה  קנם  הלאומ טילתקנות    יוח 
התשמ"דת(וקדמ)מ הקודמת,:  הםו  1984-,  לשנה  במס  שומה  מקדמות  שינויים    שינוי  הכנסה, 
העבמ שחזור  לצורכי  דווחסקאות  מוך  הלמב  מס ו  השוטפת  בשנה  רצופים  חודשים  ל  שלושה 

 . יםם משכנעים אחר נימוקית, או  ודמהק בשנהנסה בילים למס הכחים המקהדיוו

הםע נמשכ  מוקיםינ רפו  :לדוגמה  ים  הא אישור  הבכ רידה  יעל  ע  ימצבי  המבושרו  של  וטח,  תפקודי 
פויה  ערת הצשוהמ ה  ס כנהודעת מייצג על הה,  10%-תר ממבוטח שחל גידול בהכנסותיו ביורת ההצה

 .  של משבר הקורונהבהכנסות ירידה ב , אולשנה השוטפת
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מקהקטנ מדמות  על  חתימה  חייבת  ת  המבוטח  מג  טופסשל  החוסמתה  בלותבשל  בוטח  מה)  גמלה 
מייצג אינו רשאי  ה  נה בחתימתו(.טקהמקדמות ולאשר את הההקטנת  ל  עות ש המשמת  אעת  לד  בחיי

 .  נסות הצפויותהכ ה לע  עהרשאי למסור הוד ופס וט הום על לחת

רשאי ממקדמה   תאשנות  ל  המייצג  מערכת  ות  דרך  רשום  המבוט  רכאשרק    ותלקוח וג  ייציידית  ח 
לאולבי  מוסדב במערכצמו  -  עצמאיבד  עו כ  מיטוח  ייהיר  כדלקלקצוג  ת  "אני  מןוחות  מצהיר : 

 . ח"פי בקשת הלקו-עה עלבוצ הנשההגדלה/ההקט

שרצו בהמייצג  י  הלקוח  בקשת  את  להעדם  עב  כתיקבל  היפות  את    הקטנת  טופס  על  לקוחחתים 
 ס ופהט  את  שמוריהמייצג    אומי,ח הלטוביהטופס לביר את  , כמקובל, אך במקום להעתהמקדמו

 . לואצ

ת הטופס צג אי י העביר בעתיד למחה לבהבטאו  ח  עם הלקות  ניטלפויחה  להסתפק בש  מומלץ לא  
במיוחד  החתום רק    רותאפש  יש  כי  )חשוב  מקדמות  יכול ורבעון,  ב  חתאם  פעלשנות  אינו  הלקוח 

 .(הפעולה ר ביצועלהתחרט לאח

קבל החזר  מטח  בווהמ  תחילת השנהממות רטרואקטיבית  מקדת ה קטין אלאומי מהמוסד לביטוח  
שלים את דמי  אמור להוטח  מב הונה  תחילת השמבוצעת מ  גדלהה  ביתר )גם  מו ששולוח  ט ידמי הב  לש

 טוח(.הבי

י  מאג מעצוי סוינ מי. כלומר, שוסד לביטוח לאובממבוטח  ה  של  דועמאת מ  ינו משנהקדמות אשינוי מ
פס  ו טשל המבוטח ב  ח וום די ביחיימ  ך, יפאו הה  עצמאי",  ד וב"עי ל עצמא  ד בודרת על בהגו נו כלשאי
 י(. נת שבון רב ש וחדין ) 6101בל/

מקדמות   שמגדיל  ואבמבוטח  שנה  מדי  עקבי  מס  ופן  שנת  כל  שובסוף  נמוכמגיש  באופן    המה 
לאומי,הר הצהמ  תי משמעו לביטוח  למוסד  שמסר  ל  ה  במוזמן  לביטמ בירור  כאלאווח  וסד    שרמי. 

  י ומלא ח  טו בימוסד לה  .ילאומיטוח  ד לב וסבמ   רירון לבמוזמצג, המייצג  י מיייד  על  הנעשת  הגדלה ה
 התאם לתקנות.ב אל ה הגדלת כיסוי ביטוחי שייתה םבודק א

מר משלם  מבוטח  מקדמכאשר  )בדראש  כלות  דך  בחודש  הביט,  (ברצמל  מפקיד  לבקש  וח  עליו 
אהלא לעכב  החזר  ומי  כדי  צע  שבוום  להתשת  יוחזר   שהתשלוםביתר,  בוטח.  מל אוטומטית    לא 

   ת.הלקוחוג וצ ת ייזר במערכחה לעכב רשאי  גציימה

הגם  תשלו יום    קדמותמ  דלת בשל  עד  השוטפת  ב  31.12לשנה  ייכלל  השוטפת,  המס    אישורבשנת 
 . אההבהמס   בשנת סראמב 3 יוםהעתידי שלו הוא עד  ב  יוחה  עדנה השוטפת רק אם מולשי  השנת

של  מקדמות  (  קטין)לא להגדיל  ת לה אפשרו  בימים אלההוא מפתח  וסד לביטוח לאומי מסר כי  המ
רים  קלמ  מאד)חשוב    2020  לשאותן ברבעון האחרון    הגדילא  , למי של2021אר  ינו  בחודש  גם  2020

ב פגיעה  בשל  שלחודש עבודה  הראשונים  שה .  (המס ת  שנ  יים  יושלם,  ככל  בינואר  פיתוח  התשלום 
 .מיהלאויש לעקוב אחר פרסומי הביטוח  לצורכי מס הכנסה.  2021שור השנתי של כלל באייי  2021

 ה והורותדימי לריון ודי ת הירה לשמ גמל ועתבל נתוווכבלמי ש תמומקדלת הגד
ת לשלם את  , חייבוקדמותמ  ותביטוח או המגדיל  ימבות דייהח   ,ןבהיריועצמאיות    יםש לזכור שנשי

י  לכל מ  כון גםירת ההיריון והדבר נ ות עוד לפני הלידה או לפני שמ הפרשי דמי הביטוח ואת המקדמ
) לידמי  וע דלתב  שבכוונתו   הרזוגו, הו  תום בידה במק לשת  ופאת לחן לצוו תכשמג  זו ה  דת, בןלוהיה 

ואה, עקב פיגור  במל   קה אוחלב  מלה לא תישלל,שהג  י כד  אתז  מנה(.חות אועד ומשפיומ  מאמץ, הורה
 לחוק הביטוח הלאומי.   50ף בתשלום דמי ביטוח לפי סעי 

נשללה הזקרבמ לדים שבהם  לידהכאות  לג  מי  בח טבוממ  יוןהיר רת  ימלש  מלהאו  רק    לת גדה  שלת 
שו  תוטפהשבשנה  ת  מוקדמ לזבלמה  שלא  יש  לסניף.  פ מן,    לה גמה ,  הסניף  להסכמתאם  בהתנות 

ההל   םתשול המ פי  השב  יתקורכנסה  השומה,  ראשון  לב  קליטת  התחשבנוובעת  ממילא  ת.  תיערך 
הג יבטל את  את  דלת המקדמהסניף  להגדיל  לזכור  יש  כזה  ולכן, במקרה  לאחר    תדמוהמקות  מיד 

 דה. ליה  שתופמח ת חוזרתחטשהמבו

 מי ביטוחום דשלתב רגופי

 י כלל  -ומי טוח הלאק הביחול  366 יףסע

  למעט חריגים, כגון)  י שלא שילם דמי ביטוחד מ נג  ותיצ נקטוח הלאומי כולל סילחוק הב  366סעיף  
שחל עליו סעיף    ,רותוהוומי שתובע דמי לידה    ן לו סנקציה כלל,איש  מוכרתנפגע בעת התנדבות  מי ש

   .(רתיוחמורה ה  ינקצהס  םלחוק, ש 50

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 30 - 
 

  י ת על ידת שמשולמווהגמלא   בול את רשול  ית אומפח   ביטוח  בדמיר  וגפים  השב  ריםקמ סעיף דן בה
 לאומי: יטוח וסד לב מה

 ה. כלל בגמל חודשים אינו פוגע  12 פיגור בדמי ביטוח שאינו עולה על

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

 י. ה בחצהגמל תופחת    -ם שידוח 36על   עולה שים ואינודחו 18 עלה העולר  יגופב

 לואה. לה בממגה תישלל  -חודשים  36 לולה ע עהיגור  פב

 ט בסעיף. ם, כמפורחודשי 60נים, תוארך התקופה עד למי שמבוטח במשך תקופה העולה על עשר ש

יראו בחוב ש פיגור  כ  ח( ש"  1,580-כ  -  2020  שנת)ב  במשק  עצמהשכר הממו  15%  עד  ל לעניין זה לא 
זכה  מה  הות המקרשלפני קר  ם ימי  90  ךחל בתוומו  ד תשלשמועבחוב    ם לאוג  ,וחיטמי ב ום דלשבת
 אומי(. לחוק הביטוח הל 50עיף  לעניין גמלאות אימהות חלות ההוראות שבסמלה ) לג

  םימ לושתה  רכת הסדערי  מיוםוסדר  חוב ה ה  ,םילחוק עולה כי עם עריכת הסכם תשלומ   368עיף  סמ
 ו. דה בלעמי  וףכפלך, ואיו

מק  עו  ריוצ  ,היש נקוב בדר, במועד החביטו  מיד  בות הפרשיביטוח, לראי תשלום דמי    ף,על פי הסעי
 י.  חלק אופןאו במלא   ופןמלה בא לול גש לל לו וח שעפיגור בדמי ביט

 ב:  דר החווד לא הוסכל ער, לומכ

 וב. החמ  לקיזוז חבק לה מהגמ 75%לדוגמה,  ,מבוטחיקבל הקית ה חלבמקרה של שליל .1

 גמלה.  לאה לא תשולםמ  להבמקרה של שלי .2

שבו    דעמומהלהשתלם ולא  היו אמורים  טוח  הבי   ימדבו  היום שיטוח נבחן מדמי הב  ור בתשלוםיג הפ
 ם.  ותשלה לשיהדר  נשלחה

 .בהסדר תשלומים ההיתרמהחוב מיד ואת   25%ם ים לשלמבוטח לעתרש הנד חובוי היסכל

ב תכלומר,  )למעגמלל  ביעהכל  מבאט  ה  לדוגי וכלוסיות  בע,  מהוחדות,  קשים  הכנסות נכים    לי 
אופן  גמלה ב  ללשוי ביטוח שגור בתשלום דמם פים קייא  וקדכדי לבקורת גבייה  ערכת ביוכות(, נ נמ

   .חלקי ופן בא  ואמלא 

  בעח וקמבוטאת טענת ה  (2416-06-11)בל  אג'  'בעניין יצחק חגת הדין האזורי  קיבל בי  9.7.2012יום  ב
הודיע    לאומי ח  טוהמוסד לבידות שבהן  יוחנסיבות המב  ק, ובד עצמאי כחוא נרשם כעשלי  על פ  ףאש

נפבטר  דמעהמ   כתב עללו ב ייבח   –גע בעבודה  ם  נרכאיל   מאי עצ  ובדכען  הוא  ה  ולם, אםשו    דין בית 
י  ח לפדמי הביטו   תשלוםיגור בב בפהתחשישוב הגמלאות בן את ח י לבחויטוח לאומ מוסד לב מורה ל

  אם. התב הזכאות לגמלהולשלול את   366בסעיף   יםללהכ

י  כ  עקב ו  ת תביעתו של יוסף לוי( א57149-05-15)ב"ל    לעבודה  האזורי  ה בית הדיןחד   26.3.2018  ביום
שביצע ולא מהיום    שלומיםהסדר התום עריכת  מי  שולם לו רקה( ת)זקנ  ותיק זרח  את לקצבת  הזכאו

    .שההגיע לגיל פרי שבו

  עדה למנועגמלה, שנוכלית שלילת הת ברית הדין הארצי בדן של בסואליככת מהל לע סמך ין נבית הד 
,  יטוחב ילם דמי  לא ש   ר:מואל  ו, קופה ארוכה את חובותישך ת במ  ייםם אשר לא ק"...אד  שבו:  צבמ
ר  ועשי לו גמלה בולם  י תשרך זכאותו ויצפה כ סר לצות כל הח, ישלים אמלהע המזכה לגאירו בוא הוב

 . "הזכ מה מועדל מהמלא הח 

 

 והורות גמלאות דמי לידה –הביטוח הלאומי  לחוק 50 יףסע

צמאי או  של עובד ע  חו שלום דמי ביט, פיגור בתאומיהל  טוחלחוק הבי  50יף  סע   לפייל,  י שנכתב לעפכ
   .וןהירי ירת וגמלה לשמ  ות, דמי אימוץרדה והודמי ליילת שלול לגרום לת עלבדת עצמאיוע לש

ספיקה  תקופת אכשרה מ  ת/למבוטח שבגללו אין  ריון  הי  תרה/שמידליה  ביום   קייםוב שבכל ח  מדובר
ללזכ הל אות  )לדמי  ממידה  חוב  לחועט  היריל   רוןחאה דש  קדמות  הלידה/שמירת  שמועד    ,וןפני 

 (. לידההוא אחרי ה קו חהמו לפי  תשלו

של    ומי שומהאל למוסד לביטוח    גיעהדמי הביטוח במועד אך ה  מקדמות  תת שילמה אוטחאם המב
  ביטוחה  מימים, כל דקיפת תשלוכי על פי סדר ז  החוב שולל דמי לידבוטחת  למר  וצייו  ת,מדונה קש

 חובות העבר.   תו אסכ יפת בשנה השוטששולמו 
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  10)   י הלידהמספיקה לדמ  שרהתקופת אכטחת  א תהיה למבוול  דהכה לליקופה הסמותל  ור החוב יעב
מתוך  חוד הקוהיו  לפניש  14שים  אום  מתוחודשי  15  בע,  הקי  פנשל   שיםחודה  22ך  ם  ובע,  היום 

הי לייר ולשמירת  לדמי  או  חלקיים:דון  כעוטובי חודשי    6  ה  עצמאיח  מתוך  בדת  ם  שידוחה   14ת 
 דמו ליום הקובע(. שק

ב ורבעני  דין   קספכבר  הש  הנ יד ין  בבית  מי דין  ומלה  בית  393/97עב"ל  )  18.7.1999ום  הארצי  קבע   )
  ח ו)א( לחוק הביט 50שבסעיף  "  וח ביטמי  ו דלמ ו"שוטוח"  מה דמי ביהמילים "שילשאת  רצי  הדין הא

קובע" )יום הלידה  ה  וםהי "  ילפנ ה בפועל  תשלום נעשו, שהינ הישבעבר, ד  רש כפעולהפהלאומי, יש ל
 (.שבפסק הדין ןייבענ

 י צדק מטעמקה הענ

בי  ורגי פ  בשל לה  גמ  בעת שלילת רישום   ו בשלאח  טובתשלום דמי    להגיש אפשר  אי,  ד עצמבוכע   אי 
 .  הענקהקשי הלמב נסותרך מבחן הכועהמוסד לביטוח לאומי   יםעתל י צדק. טעממ ענקההעה לתבי

כטענ פיה  בתשלוםי  בי  גור  הטאי    או  טוחדמי  בשל  נגרמו  כחוק,  רוא  עיהרישום  של  מחדל  ה  או 
רצי  ן האת הדייב ה בנדחת  -ענקה  הה  בקשמ  שלן מטעמו  עורך די  אומס  עץ  יו  , מנהל חשבונות,חשבון

 על שלוחו.  בעתוה יות שלאחרה י חלכקבע , ונעבודהל

הד  דחה  20.5.2015ביום   הארצי  בית  ערעורהין  לויע ד  עו"ל  ש  את  )ע-ופרה  (  1632-10-13  ב"לגרין 
כעצ לידה  דמי  בתשימאלקבלת  פיגור  עקב  דמית  גם  לום  ודחה  להענקה    הלש  קשההב  את  ביטוח, 

   ק.מטעמי צד

הדי יב הארצי  ת  בל    קיים  כיק  פסן  ביןי קשר  דמתשלו  נותק  לבהביט י  ם  הזכויות  בק  ין וח  לת 
ר  שו הקתואת משלום, ניתן לסטו ת  ים חובתמבוטחת לקי הם שנבצר מעל פיו. רק במקו  הסוציאליות

 ה. דרך מתן הענק תוויולהעניק למבוטחת את הזכ 

  2009  בשנת  תיעו שמ באופן מ  שגדלו  יהותרה לדווח על הכנסחבת  ערערהמכי  קובע  דין הארצי  בית ה
  על   מתקדם,יריון  שהיא בה  ה עין לשוברי התשלום ביודתמהל   שבחרההיא  ו  ,2010מאי  רק בחודש    –

בישקיבלה    אף כ  רההובשבו    7.12.2009  וםמכתב  לי   י לה  דמי  לענף  "בחירותיה    .דהאינה מבוטחת 
 י הביטוח במועד". מ דת א לםלשה מ ות להיחשב כמניעלא יכול  שלה

 

 והורות ה ת חופשת לידקופבת  ק העס תחזוקה ושימור

 
יבים  צמאית חיע ו הי אצמא, אך כאשר העית עם התינוק ות בבא לשההיה  דמי הליד  יתתכל  ככלל,

פעו בל הצע  חופכרחי לות  בזמן  ללידה  ת שות  העה  ושימור  תחזוקה  למצורך  לפנות  עליהם  וסד  סק, 
 ש. ולבקש אישור מראלביטוח הלאומי  

 
ד  ק את העובסילהע   קמעסי  ים עלוסראש  י העבודהדינ  ליהםעחלים  ן  ולכ  שכיריםהם    שליטההי  בעל

 . םכדין עצמאילידה דמי ה םשלון תנייינן לעחיות דהכרשיש פעולות   לידה, אך ככל פשת המן חו בז
 
כלצי  בושח זכאיין  מבוטחת  שבה  בתקופה  לפסיקה,  בהתאם  מהמוסד  י  היריון  לשמירת  לגמלה  ת 

יא  שהככל  ק( ועסירה על המא לצורך שידה ההעבוד )גם אם  וח לאומי היא אינה רשאית לעבולביט
 מלה תישלל. הג - אתפה הזקובתתעבוד 

 
ר שאלות  ועצמאי  של  בותלאור  שישלת  בעלו ות  פעולות    תחייבוטה  בזמן    בעסק  רחיותכהלעשות 

   :2.12.2019י ביום , התקבלה הבהרה מהמוסד לביטוח לאומבמטרה לשמור על העסק חופשת הלידה 
 
דמי" הבשיעו  כספיפיצוי  מתן  היא    הלידה  תכלית  בתקופה  לההרגיסה  הכנר  אוה  בה ,  האב    אם 

אצל    ך רקיים צו  לעיתים  את,ז  עם  .דיליפול בת לשם הטיבת בשהום ולק את עבודת רשים להפסינד
 . לשם תחזוקה ושימור העסק זו, לבצע פעולות הכרחיותם במהלך תקופה עצמאי

  
 ים.המבקש ושות  לל המבקי כלגב לל אחיד ים אישור גורף ולא קיים כמעניק אנו לא 
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  ת ו והור  לידה  ופתקתלך  במהעסק  הכרחיות ב  בצע פעולות עבוד ולבים ליי החאו עצמאי  ת  צמאיעל ע
פניה  העסק. ב לקיום    מסודר ולציין מה העבודה ההכרחיתאופן  להם בש  פנות לסניףה(, לדת ליחופש)

 . ילהרתם הרגאו הימים הנדרשים לכך ביחס למש יש לפרט את היקף השעות 
 . "הלבקש  וריש וב ניתן אר ל פיי ועטנ באופן פרמקרה נבחן כל 

 
נ2020אפריל  מחודש    להח)   381טופס   במ העס  קותחזו  רמולשי   ועד לבקשה (  תקופת  ק  שת  פוחהלך 

לעצמאית.  דהלי עצמאית    והורות  לקבלכל  ההודעה  הט  את   אמורה  עם  יחד  הלידהופס  דמי    . על 
 אתר הביטוח הלאומי. הטופס נמצא ב

 
  ותלוהפע   פני הלידה ואתרגיל ל  דה ך יום עבוהלם במעיסוקיהמטלות/התבקשת לפרט את  מ  לדתהיו

כמה זמן נדרש לבצע    -  יפהל חבדת מ , אם יש עולמשל  לידה.ה  תחופש  בזמן  העסקמור  ההכרחיות לשי
 את הפעולות ההכרחיות. 

 
מומלץ    כןול(  )משכב לידה  בתינוקטפל  ה היולדת אמורה להשבועות הראשונים שאחרי הליד  6שך  מב

 ידה. חופשת הללהמשך   סקור הע לשימ ת יוחר כות ההאת הפעול לדחות 

 דמי ביטוח בות ייבהחות נוספסות הכניש  חוטבמל  רוש משכורת כאשתל תברהע

יות, שהם גם  או כבעלי הכנסות פסיבם בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כעצמאים  חייבישם  חיטומב
  .סניף(ם ביריא שכייה מלתחום גבלביטוח לאומי )ל  סדמול  ת, יעבירו תלושי משכורתכירים בו זמניש
 .  דכןועמ ה יה י מיביטוח הלאוב השחבמים מידע הקיי שה, כדתאז

מלא  י ביטוח בשיעור ה שלם בשלב הראשון דממבוטח מה, מתואו מאינדכן או מעונו אי דע המי כאשר
בשי גם  משעור  במקום  או  ביטוח  המופחת,  דמי  שהיהלם  בעוד  מופחת  רק  לשר  מוא  בשיעור  לם 

 המלא. בשיעור 

תשל לשנת  דף  למקדמותבמקום    2021ומים  להמוס  -  דרישה  לאומי  ביטד  מחייב  וח  עובד  אינו 
מעל    מקדמותתשלום  ב  מאיעצ משכורתו  המירביתכאשר  שנת    .ההכנסה  ד  המוס  2021בתחילת 

שלחלביטו  לאומי  הואלמבוטח  ח  שבו  מכתב  אלה  חל  לעדכןם  מהמבקש    ים    3ף  לצרו  ,שינוי  אם 
 הפסקת העבודה כעובד שכיר.   או לעדכן על עדכנייםתלושי שכר  

 י מס ורכלצ  יוכיבנאומי הל  טוחהבי דמי רתהת

תלצור חייבולשך  ביטוח  דמי  שא חיועת  הוד   לקבל  טחבוהמ  ם  יותב  ב  שה  דמי    חיטולשלם. 
ללא לשוהמ וא  מים  ביתר  לתשלום  נחשבים  חיוב,  בתשלומהודעת  כלולים  בניכו   יםינם  י  המותרים 

 נסה. לצורכי מס הכ

הביטוח  52%רק   וש י  ומלאה   מדמי  בפו ולששחוייבו  מותעמו  דמ  י כצורל  כוייבנרים  ל  ביטמס.  וח  י 
 וי. כ ימותרים בנם ינא  בריאותה

קבע בכרטיס אשראי,    ות, בהוראת חאמ)בה  סוג לומים מכל  תש   סדרה  ותבאמצע יטוח  הבי  דמם  ולשת
ום  עד ת   שולמו ש  ם יהתשלומלצורכי מס רק בשל  מלה( מותר בניכוי  יזוז מגבנק או בק ראת קבע בבהו

שנש תשלום  המס.  בוקבעסשולם  ת  במלומ  ראישא יס  רטכבת  דדה  בתר  במועניכוואו  ע  צו ביד  י 
 . בקרדיט(מים או לותשל קל וח  אם ףאהעסקה )

תשלומינכלמס    רכילצוהשנתי    שורבאי המסם  לים  שנת  סוף  עד  הש  ששולמו  בגי בשנה  ן  וטפת 
 החיובים הבאים:

לתקיח .1 רטוב  מועד  ופה  עם  עתידרואקטיבית  לת חיוב  יום    שלוםי  בשנתבפבר  14עד  המס    ואר 
 ה. באה

 ה.הבא   סמהת שנאר בבפברו 14 עד הואם ומהעתידי לתשל   בויהח מועד ש שומה הפרשי .2
 בשנת המס הבאה. בינואר  15שלומה הוא  ד תמועשפת ה השוט של השנ דצמבר דשחומת דקמ .3
 שראי.יס אע בבנק או בכרטוראת קבולמת בהצמבר בשנה השוטפת המשחודש דמקדמת  .4
 ה הבאה. בשנ סראבמ 3 דא ען הוי בגינ וב העתידדמות שמועד החי קמת דלהג .5
 

ביי תקלות  התשליט קלתכנו  את  מומים  המס  שנשל  ן  רו חאה   םביו  למים שו שר  נקת  טים  לוהם 
  עד)או    קבת אר בשנה העובפברו  14  עד המועד לתשלום הוא    ס הבאה. אםשל שנת המ   נתיהש   רישובא

את  ן  לתק  יד, כהקבלה  את צילוםלביטוח לאומי    דסלמו  לשלוחאזי יש    ,לעניין מקדמות(  סראבמ  3
 ר.  שואיה
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 חטויב הדמי  בחישובלאומי ה וח חתת דמי הביטפה

לב חישוב המקדמות.  עלת כבר בשמהשומה מופי  יכו נם ב שמותרי  הלאומי טוח  י הבידמי  וניכ   ת הפחת
י  העתידישוב  חהאפשר ל וב ככל  י הביטוח באופן קרת הבסיס לחישוב דמך מגמה לחשב אמתוזאת  

חישוב  בשלב    רכב   ה" מההפחתהנהנ"וטח  מבה  ך זודרם. ביסהמ  ה מרשותלת השומ שיבוצע בעת קב
 .  ותהמקדמ

ההכנסה שלפיה  והה יותר מס הכנסה גבמ  ומתש ר בו של דבר בסופיווצייבת שתח ה  סה נכ הככל שה
  ה דמיההכנס מוינוכו  בת זו,  בהתאם להכנסה חיי  דמי הביטוח יוגדלומי הביטוח,  מות דנקבעו מקד

לאומי המ יחולו  בהת  ועל.בפו  שולמם  שטר  ף את,  תיאורטי חושבים  ביטוח  על  רהדבאמה  קיטון  ים 
   יבת.י החה  בהכנס

 ת נים קודמוור שבעב ביטוח י דמ  חישוב

 לת השומה ממס הכנסה.  ה לאחר קב על הפרשי שומ אמור לשלוח הודעות ח לאומילביטו  דוסמה

רת  וכהמשכום  ם ס לבדוק אמאי, כדאי  בד עצשל עוובד שכיר וגם  מד של המבוטח הוא של עהמעאם  
של    המלאפחת או  ומ הר  יעובש  החישוב  לע  ע י שפזה מי )סכום  טוח לאומהמוסד לבי   ישומיבר כן  עודמ

   .ח(דמי הביטו

ובדרך כלל נשלח לחד ללא פיוח לאומי בסכום אבלות במוסד לביטכים מתקות ננסהכ ח  מבוטרוט 
  מלץומו  יורצ  ת הזוג. הוא בן/ר הנכה  כאשנסות  ת ההכ יש לבדוק קליטתב המבקש את הפירוט.  מכ
   מכתאות.אס עם םסברי והה  פירוטהח את לולש

 טוח י בידמ ישרות הפבקלאות בעמג ןועדכ

אומהשי  הפרש   כוןדע אתלעדכ  מור ה  גם  המוס  ן  מן  שהתקבלו  לביטהגמלאות  לאוד  למעט  מי,  וח 
 . דהבעבו פגיעהבבשל "גמלה חוסמת" ה ומבמקרה שהשומה חס

פגיעה,  ד  אות:בגמל )אימהמי  ממולתגו  (2016יל  ר פמאות  ל  וסדהמ  ,םיא וילי  ע מ ואלביטוח    ורך י 
 ת. לאוגמ יפרשוה ביטוח י דמיהפרשולב של  ב מש חישו

קובעת את  כנס: ההבדמי אבטלה בשומה  מובטל שק ה  וזזו הכנסות מדמי  הקיזוז מדמי האבטלה. 
וההכ  או  כעצמאי  ה  נסהאבטלה  אפס  תהיה  לקבשומה  אמור  הזר בחבל  הפסד,  דמי  את    לה בטאה 

 זו. שקוז

 יין דמי ביטוח ייבת לענהכנסה מחמס  שומת -זורי  הא ןידה יתין בבדפסק 

( וקבע כי  34728-06-12עתו של מאיר בן חמו )תבי את  דה  ואזורי לעב בית הדין ה דחה    9.12.2012יום  ב
ם  ן תשלויני ייבת לעסה ח כנמהווה ה  2011רה משנת  שם פהסכת  גרסבמ  2004מת מס הכנסה לשנת  וש

 ח. טוביי דמ

נמו  קיצאי דין    סקפבעה  נקב   ההלכה )עב"לד לביטוח לאו' המוסעלם  ובפסק  24.1.2010,  82/09  מי   )
)ע   וסד ' המאחרים נ  15-וון מתן  ין גילא ד יין תשלום  נ(: "...לע24.6.2010  397/09ב"ל  לביטוח לאומי 

דבר,  של  ו  קרעיה וב ס הכנס מת  ין פקודי וב ומ ביטוח הלא ה  ק ה בין חורברוקה  זי ת  מ ח, קיידמי ביטו
 לום דמי ביטוח לאומי". לגבי תש א המחייבת גםהי ה מסוימת כנס ה יבגל הכנסה  מס גו יוס

דעת בקביעת גובה  לביטוח לאומי אין שיקול  מוסד  ל  –סים  מרשות המ   ה סופיתשוממת  קיי   כאשר
בית ה" החייבת".  א אמרכ  בע קהדין    הכנסה  שהמוסגת  לאול  דב,  יכולא    מיביטוח  הפעיל  לל  היה 

 חייבת". וים "הכנסההומ בים שאינםרכיה רוע יח מה שיהוכ אל ח המבוטכי  ת דעל שיקו

 ח טוי בידמ לוםתש  רבבדת  ודיוחהוראות מו ם ם מעורביוקיעיס

מי  וב בדכללי החיקובע את    345ר וסעיף  מי ביטוח של עובד שכיהחיוב בדקובע את כללי    344יף  עס
וטח  במ  לש  טוחי בי מ בד  בחיוה פן  מאי. אועובד עצ  וואינד  ובשל מי שאינו עיטוח של עובד עצמאי וב

 . תקנו לפיווהובתקנות ש 371בע בסעיף קנמעורבים   ל עיסוקיםבע
 
 :2004ודש פברואר  מחו תנותכבמ  )א(371סעיף  לש אישרה

 

לקבוע,  א(.  )371" רשאי  והן  השר  כלל  בדרך  הורא לסוגהן  מיים,  דמי  ווחד ות  תשלום  בדבר  ת 
אות עט הורמל  ,זהרק  ות פאהור  אף  לה עכוחן יפלהלן, ו  םנוייהמ ם  וח של המבוטחיביט

נסה הכה  על  הל והעם  וכמס  מי ביטוחד  לםקנות לש בת  יבושלא יחו   דבב, ובל345סעיף  
   טוח..."שתלמים דמי בייה משלפ תבימרה
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דות בדבר  השר לקבוע הוראות מיוחי  שא"ו, רבפרק ט  , שעל אף האמור371יף  של סע   ההכוונה בריש

נסיה  הקשור לפ  כל ב  למעט,  בתקנות  עוקבנים שבתנאלום  ותש  ורת מתן פטוח, לרבו ט ידמי ב  םותשל
 .  (לחוק ב345  עיףבס ר דסמו גינןב  חומי הביטד וי)שאופן ניכ מתמוקד

 
הל הביטוח  )הו תקנות  תשלאומי  בדבר  מיוחדות  התשל  וםראות  ביטוח(,    גם:  )להלן   1971-"א דמי 

הוראות מיוחדו או "הוראו"תקנות  שיוחדים מעבור סוג ב  קובעות  ("תוחדוימ   תת"  ,  םיח טול מבים 
י  דמשיעור    ם, מהלשולוח  ו דל  חלה האחריות   , על מי יטוחים בדמי ביב חי, האם הם  טו בתקנותפורש
וקים  של העיס   ביטוח   דר החיוב בדמי בתשלום ואת ס  המבוטחים חייבים    ל אילו הכנסות ח, ע טו ביה

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

ב בדמי  ויסדר החת את  קובעויטוח(  דמי ב  תשלוםבדבר  דות  יוחת מוארו ההלאומי )  טוחהבי   תקנות
שכיובע  גם  אושהמי  ל  וחביט עצובע  םוגר  ד  זמנית  ד  בו  החייבת  ההכנסבלות  במגמאי  המרבית  ה 

השני    בובשל  ריכ של העובד הש  בשלב הראשון ההכנסות  וןחשבאות בה זו מובתקנבדמי ביטוח. לפי  
 ת.נסה המרביעד ההכ ימא צבד עכעו בוטחתו מאונסות של ההכ

, שיש  צמאיבד עעו ו  או/ר  ובד שכישהוא ע   טחמבו   יכ  נקבע   1.1.2008הוסף ביום  ק ש)ב( לחו371בסעיף  
שכיר ואינה הכנסה  בד  ה כעוינה הכנסלפקודה, אשר א  2עיף  ם בסמהמקורות המפורטי  גם הכנסהלו  

 הכנסה זו. ל חל עה ורע בשי אחרתתו ההכנסעד ביטוח ב לם דמי יש ,רת(חא העצמאי )הכנס  כעובד

משנת   הב   ,2008החל  הלחוק  מושג  אומי  יטוח  אחרסנהכ"  -  שחדמגדיר    סההכנ:  כך  -ת"  ה 
המפורטים  המקומ הכנס  2בסעיף  רות  אינה  אשר  מעבודתלפקודה,  המבוטחה  של  ש  ו    כיר כעובד 
כ"עובדנ איו מעבודתו  הכנסה  )הכו  ה  פסיביו וסלהכנ  הנו עצמאי"  כשבמסת  הכגרת,    אלה  נסותת 

 (. עצמאי" בד"עו תדרכלולות בהג הלאומי אינן   ביטוחחוק ה לענייןאי, של עצמ ות שהכנס םג ותלכלו

עו  דעוב  גםא  ושהח  מבוט וגם  עצמאישכיר  זמנית  בד  שהו  -  בו  שמבוטח  עובד  גם  וגםא  עובד    כיר 
בעצ זמאי  מהכ  שלםממנית  ו  ביטוח  מהמקורודמי  ו 1)2בסעיף  ם  טיפורמ ה  תנסתו    דה,וקלפ   (8)2-( 
  א בא תולש  פקודה, ובלבד( ל2)2בסעיף  רטים  המפו  קורותסתו מהמוח מהכניטהב מי  ד   וכורי שנ אח

לעניי בחשבו לבין ההכנסה  מס  כעובד שכיר באותה שנת    בין שכרוהעולה על ההפרש    הס הכנה  ז  ןן 
 ה. השנ התבית באוהמר

ספק הסר  הבלמען  דמי  את  מבמיטוח  ,  שכירעוא  ו שה  ח טושלם  "עו/ו  בד  ע  אי"מצע  דבאו    ל גם 
 סותיו.  מחצית סך הכנרת פחותה מההכנסה האחם  א גם", רתאחו הסת הכנ"

)על פי חוזר    ביטוח  ום דמישל ע במשק פטורה מתצומהמ  כרהשמ  25%של  סכום    דע  אחרת  ההכנס
  כר השן  מ   25%על  העולה    קל הראשון אלא על ההכנסההש  נה מןתשלום אי ה  טוח הלאומי, חובתהבי

 שק(.  מממוצע בה

ביטבתשלום  ת  בוי חין  אינות אשר  יפסיב   ותסנהכ עלדמי  ס  וח  לחוק  350עיף  פי  )א( 
 ביטוח הלאומי ה

דמי    יבות בתשלוםאשר אינן חינסות  הכ  של  מפורטת רשימה  ימ לאוה  וח טחוק הבי)א( ל350עיף  סב
ב  בחיוותי  מה  ויינחל ש  דחלהלן, ובמיו  קיקה בהכנסות אלה כמפורטי חשינויחלו    2008בשנת    ביטוח.

 ם. ידנדייוודמת  וסהכנ

 י ניכיון ריבית ודמ, דנדוידיו
לחוק 6)א()350סעיף  פי  על   הלאו  (  שלהו סנההכ  ,ימהביטוח  אינןת  ביטוח  שתבות  יבחי   לן  דמי  לום 

 :  2008חל משנת ה

חברה  כנסה בלמעט הב לפקודה ) 125עיף  בס  מוגבליעור מס  ן שידנדים שחל עליההכנסות מדיוו .1
בית  חבב  ית,תחפשמ פהית  בין  .ה(פושקובחברה  רת  ביטם  לומתשה  טורר,  הכנסדמי  ה  וח 

 ה(.ט ילבעל ש תמחברה )לרבו בל בעל מניותד שמקווידנמדי

על דוית  יבר  ת הכנסו .2 שחל  ניכיון  שיעומי  בסעיפים  יהן  מוגבל  מס  וג)125ר  לפק125-ב(  ודה.  ג)ג( 
   בדמי ביטוח. בת בשיעור מס שולי חייבתחויית המ ריב

 ממס רותות פטווהכנס תרוכיי שמד
הביטוחול   (7)א()350סעיף    יפעל   הלאומ ק  שלהלה  י,ח  חייבוהכנסות  אינן  דמין  בתשלום    טוח,יב  ת 

 : 2008ת ל משנ חה
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 ס בשיעור מוגבל: עליהן מ  מדמי שכירות שחל  תוכנסה .1

  -ל  "ו ח(. מ10%יעור  החייבות במס בש   ים בלבד,גור ות ממדה )הכנסלפקו  122לפי סעיף    -ץ  באר
פחת  וניכוי בשל    תחבניכוי פהכנסות    :ף עיהסת  סגר שבמה  דיר  שכר  )כל   דהא לפקו122סעיף  י  לפ

 (. 15%במס בשיעור  החייבות 

ר לרבות שככל דין,  פטורה ממס לפי  ה  עצמאי""עובד  או ככיר  בד שכעוסה  כננה ה נסה שאיכה .3
ב)א(  345יף  עבס  קדמת כהגדרתהורים, למעט הכנסה מפנסיה מושכרה למגר ממס מהדירה פטו

 . שבסעיףאים בתנ בע בעתידהאוצר יק רשש סותכנמעט הלוי,  לאומהק הביטוח לחו

 אל שריב םגורימל דירה  ניין שכר הרחבות בע

ה יטובה  רוזבח )כללי  לאח  הבהרה  26.10.2004מיום    219/04ומי  הוצגה  דעת  בה(  לחוות  תאם 
  אינן  –ע  "ות הלהכנסמה כובשת  )שרשומו  ראלנסות משכר דירה למגורים בישכהעל פיה  פטית, שמש

  ל את למגורים בישרמדמי שכירו  הכנסותום.  ת סכללא הגבלי ביטוח  מד מת  רווט פ  ית(,שיא  הע יגימ
הגב לל  תורפטו משפטלא  תאםהב  לה,א  דעת  חוות  משותה  גם  חוזר   2008נת  ית,  לפי    ואילך 
 . 2008ממאי  1368וח/ ביט

ד  בילג למשכר  בחו"ל  ירה  מ  -גורים  ביטהפטור  נדמי  אםרן  יתוח  המסשיע  ק    ,בלגומל  בישרא  ור 
   ומי.יטוח הלא לחוק הב (א)350 ףיבסע  ורטכמפ

הבה נוספ להלן  לחוזר  ות  רות  שכיטובב  לוע בפ  הטיפולל  וע  219/04הקשורות  בנושא  הלאומי  ר  ח 
 מגורים בישראל: הדירה ל 

ב  ו מוגבל בשלת דירה למגורים בישראל אינ שכרמה  נסותל הכר עחוזמי ביטוח לפי הדמהפטור   .1
)ירוכדמי השכנסה מה ההבגוב  זה ירת  ר בדמדובובלבד ש  הכנסה(,  סמ  ותאור מהונה  ש  פןו אבת 
מדובר  .  קצר(  ורים לטווח למגרה  כהשבר באין מדו)  ם וריג מ  המושכרת למטרת  ורים בישראל מג

 (.ד )הל"עממשלח ינן מעסק או מעבודה, ואינסות שאינן בהכ

  רה די  כרתמהש  הכנסה  מהשומהחית  להפ  יכד   -אין שינוי    מוסד לביטוח לאומי כל עודול בהטיפ  .2
  ס מלגיש  השאת העתק הדוח    פקיד הגבייהביר לטח מעהמבו  ס שולי,שיעור מ ב  בהויח ש  יםמגורל

שכר    כמירה, את שומת המס ואת הסמשכר הדי  על חישוב ההכנסה   דמעיפח הנסעם ה נסה  הכ
 הדירה.  

רת  השכרת די  :מאותג דו.  ם דמי ביטוחאינה פטורה מתשלולצורך עסק  ם  רית מגות דירכרהש .3
 .  רלטווח קצ או ,יםדילגן ל ו א ,דרמשל ים מגור

ת דיוני  וק בעקבות מעססו להכנוח והפכ ורות מדמי ביטכר דירה למגורים שהיו פט שנסות מהכ .4
נמסר    ילאומח  וט יבמוסד לב  בישיבה  -  עליוןובירן בבית המשפט ה ם  לשבעקבות הלכת    שומות

  בעיק  המוש יד השפק  לכ וכמי  ח לאווטוסד לבילמ  עת גםובק   ליוןת העיקס פי  , כ לנציגי המייצגים
יתייחס לה  מעסק,האלה  הכנסות  סיווג האת   סק,  כנסה מעכנסה כהגם המוסד לביטוח לאומי 

 לחוק הביטוח הלאומי.  1עצמאי שבסעיף   ני הגדרת עובדחוף למב כפ

 שקדמובשנה השוטפת ובשנתיים  וגז בניבין  דהבוחלוקת הכנסות שאינן מע

והגבייההביטו   נהלמ   לש  ותפסנו   תרו הבהו   2004  צמברד  שחוד מ  242/2004  רפסמ  רחוז וח  בביט  ח 
מפרה את  לאומי,  הטיטים  בחלוקדרך  הכנסופול  המשומעבוד  שאינןת  ת  הזוג,  פותה  בני  לשני  ת 

 מהם.   , או על שם אחדוגז ני בנישמקורן מנכסים הרשומים על שם ש

תב  מכפי    ל )ע  ו להקדמ ש  םיפת ובשנתיהשוט  נה בשחוזר ניתנת  סים על פי הקת הנכת לחלושרוהאפ
 . (ת ת משנה אחת לשנתיים שקדמו לשנה השוטפוא ורהרחיב את ההש, 17.8.2006ם מיו

מגיעהאמודע  המי באלא ח  לביטומוסד  ל  ר  שלעות  צמומי  א בוטמה  פנייה  ממקורות  ח  אחרים  ו 
 לה(.ביעה לגמתלדוגמה, )

  .םיש ם ובגרומניבאל זוג נשואים,סק בבני ר עווזהח

ל אחד מהם לפתוח  ה כאמור לעיל, על כמעבודה  אינה שכנסההאת    קלחלנים  מעוניי הזוג    בני  כאשר
 .הםידי שני  ה עלמוהרה חת הצולצרף  6101 פסדה בטו נן מעבוסות שאיק של מבוטח עם הכנסועי

 ה.  שנ בכל ה וקחל מחדש על אופן ה אין צורך להצהיר 

ם  ליהכלפי    לע עמידב  לנהוגהוא רשאי    ם,יפ סנום  מגורמי  מידע קבל  כאשר המוסד לביטוח לאומי מ
 . יעה לגמלה(תבב ייהבעת ביקורת גב ה,גמ)לדו  זרבחוש
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ידועים  )לרבות    וגדה בין בני זמעבוינן  שא  סותהכנ  וקתלחלר  אשי בח הלאומתקציר הנחיות הביטו
 ציבור(ב

ההכנסות  חלוקת 
 ה עבודשאינן מ

 1.1.1974רי יום ין אחנישוא 1.1.1974נישואין לפני יום 

ל  מים עם רשוסינכה
 הזוג  בני שני םש

טפת  בשנה השו נסות  כהה וקת  לח
שלפניהי נתשבו על  בצ תת  -  ים  ע 

מב אחד  בקשת    או הזוג    ינפי 
 וסף. שור נ ישת אא בקלל הם,ניש

ההכנ החלוקת  בשנה  שוטפת  סות 
ש עם  -לפניה  ובשנתיים  ת  המצא  תתבצע 

 .  שהנכס רשום על שם שני בני הזוגשור אי

  על   יםשומ הנכסים ר
 הזוג   מבני חדא שם

הוקלח בשנ וסהכנת  הת    ת פטשוה 
שלפ הצהרצ תתב  -ניה  ובשנתיים  עם  ה  ע 

על  ב  בכת הזוג  בני  שני  שיוכשל  ף  תוונת 
 ם.  כסיבנ

ומצוי    וזרצורף כנספח לחהרה מצהח ה נוס
הבאת הביטוח  נטרנט  באילאומי  ר 
 (. 631)בל/

 

 ח מי ביטודיין  לענ  ות שונותהכנסמאי  מצ של ע  סדז הפקיזו

מוזקי בקב  3.4.2011  םוי ב  -משכורת  ז  היב ע  לעבודהורהאזן  דית  ני  לא  כי  לקב,  דמי  ל  יתן  החזר 
ל  מבוטחת כעצמאית )ב"די הת הפסמשכורו מהנוכ סה  כנמס הלצורך    שכורת, כאשרביטוח שנוכו ממ

34797-10-10 .) 

פסיביות  מהכנ  קיזוז בית    15.8.2016ום  יב  -סות  לעבדחה  האזורי  אהדין    ח טבומ  עתתבי  ת ודה 
ח ל  שיקשב הצורך  שקזז  ל   וח יט ב  מי בד  ת יביחה סה  נ הכישוב  ממהכנסותיו  ההדה  עבו אינן  פסד  את 

הדוקה בין ההוראות    יצר זיקהחוקק  ן, המהדי  ביתעת  ה(. לדזז בשומו )שכנראה לא קומעסקנבע  ש
  בדמי   החבותלאומי גוזר את    סד לביטוחוהמו  כנסהמס הח לבין פקודת  טובימי  הנוגעות לתשלום ד

 (. 51979-01-16 לב"כנסה )ל מס הש תמושוהמ  וחיטב

הדיןבידחה    5.1.2020ום  יב  -מילואים  תגמולי  מ  קיזוז לעבודה  הא  ת  את  (  29673-10-18  "ל)בזורי 
שלתביע העסקיתגמולי    להפחתת  וינברג  ודדע  תו  מההפסד  השנה  מילואים  באותה  לו  בית  .  שהיה 
  ק לם חאינ  םילואי המיתגמול .  יטוחבי  מדלום  יבת בתש סה חים הכנתגמולי מילואים הקבע כי    הדין
   כנסות נפרדות.ק, אלא העסות הסנמהכ

 
  לגבות דמי ביטוח בע  תנ ה  שלמכות  הסור  נו מקי ה)א(  345כי סעיף  מחלוקת  ן  אי "ת הדין קבע כי  יב

ה   לאומי הכנסות  הבי  מחלוקתגם  אין  "   ."מעסק  תובע בגין  חייב    דיםדצן  המילואים  תגמול  כי 
 .  "הלאומיטוח  הבי וק( לח 1()א)350 סעיף מכוח וזאת דמי ביטוחום תשלב
,  הכנסה  מסת  קוד לפ  (8)2ו  ( א 1)2  סה בסעיפיםבת במס הכננסה חייכהכ  ל מילואים אינו מוגדר מותג"

 .  פקודת מס הכנסה"ל  2סעיף בכלל זכר ו אין ל 
 

ד.  הפס  לויש    אונסה,  לו הכ   נסתו נמוכה או שכלל איןם הכ גם אים למבוטח  ואים משתלמ תגמולי מיל 
ת הכנסה, הם  ליפמח  לואים הם גמלה תגמולי מי ש  הגםש  כך על    צביעי להכדוק אלה  חבהוראות  ש  "י

חלק מהכנסות עסק  תגמול מילואים  ות בלרא  ןת א נישלאן  ה. מכקפהיתה ובבמהו  'הכנסה'בגדר  לא  
 . ות במס הכנסה"של התובע שחייב

 
  זה בחוק  ףאימץ סעי  אקק להמחולפקודה,    28ף  אפשרות לקיזוז הפסדים הקיימת בסעיה מהבשונ

 בהלכת משה ברנס.  ע גםקב וכך נאומי,  ח הלביטו ה
במסכן,    לע" חייבת  ניחייב  הכנסהמ   כי  הובדבע  גם  ואיםמיל  מתגמולשונה    הכנסה  לקזז  ת  תן 

ברעיון של  כלל  אינו מכיר    מי הלאוחוק הביטוח  ואלו  ,  סהת מס הכנפקוד)א( ל 28סעיף    פ"י הפסדים ע 
 . "הכנסהמס פקודת ת תכלי משונה  וליתשתכ ליסוציאק וח ו זה הינ  חוקי  כ  עםהטן הפסדים מ  קיזוז
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 ה פריש י גיל פנ ל –ה בודר עובדן כושוקצבת א וקדמתנסיה מפ
ה  להכלכ   ת מדיניובחוק  התשס"ד  2004  שנתלית  חקיקה(,  נוסף  2004-)תיקוני  לחוק  345סעיף  ,  ב 

   י.לאומוח ההביט

מ"פנס  בקויה  מוגדרת  כ345  יףסעדמת"  לחוק  המצקב  מכוח  לשתבה  א קי חמת  עבוה  ו וק    הדסכם 
עובד  דבלעו שהיה  למי  ה  או  לג בטרם  מעבוגיעו  שפרש  לאחר  פרישה,  פרידיל  מוחתו  או    לטתשה 

 או חלקי.   כושר עבודה מלא דןובתלמת כאמור בשל נכות או בשל אשמבה הת קצרבוחלקית, ל

  י פנל   ותלגמלאה  פריש  תע)ב  תמוקד מהסיה  ל משלמי הפנ חלה חובה על כ  2004ואר  פבר   החל בחודש
בי  תור בת חוברישה(, לפר  גיל לנכות דמי  לאומהביטוח,  ביטוטוח  ודמי    הא הקצבת ממלוח בריאוי 

" לרבות "פנסיההסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת,  ו  א  קוק מכוח חייה( המשולמת  )או הפנס
 א או חלקי. בדן כושר עבודה מלושל אאו בבשל נכות ת למהמשו

שמקצב/הבפנסי פרטוליבפ   רהוקה  במקני  בתחון  יא  סת  ביטמדשל    רוכוי    חייבתה  ההכנסווח,  י 
 .וטחהמבעל ידי אישי באופן וח בדמי ביט

 הם:  םלתשלו  רייםהעיקים  ללהכ

  על   ד גיל פרישה,וח הלאומי עב לחוק הביט 345על פי סעיף    תקדמסיה מוים מפנמנוכח  טובי  דמי •
   .לגבר( 70-ישה ואל 62 – 2020)בשנת  ל פרישהגי  קופי ח 

לפי שיעור  ח,  טו בי  נסה המרבית לתשלום דמיכ ות ההולגבב  ,הי פנסכל ה מ  ם ינוכמ  ח טובידמי ה •
 . עור מלאמופחת ושי

מנספ • נחשבת  וקיה  ממעסדמת  הביטוחע לשני  יק  דמי  ניכוי  מס,  ניין  לצורכי  אם    סה כנה  גם 
 ה היא המעסיק העיקרי.נסיהפ

הפ  2019לשנים    126בטופס   • יש  בואילך  קצבלב  (04)  קדמתומפנסיה    ןי רדה  א ין  כוובדת  שר  ן 
 .(24) דהעבו

 ה שפרי ילשר עבודה לפני גכואובדן  או קצבתמוקדמת  ל גם פנסיההמקב ריכש דבוע
גם  שמקב  עובד שכיר מל  ביטוח  ד  לםמש  -ת  וקדמפנסיה    וסותי כנהמשון.  בשלב הרא  ורתכשמבמי 

   מועד. ם הנהוגים באותוי הכלל   ביטוח לפי יקדמת מנכה המשלם דמסיה המופנמה

כנסה  הת פרט, היא נחשבת למפוליס  היאדה  ועב  ר שוכ  דןובצבת אמקו  א  יה סנ פכנסה מהל שההככ
מי הביטוח  שיעורי ד  לפיו  יםכלל ה  אישי לפיופן  הביטוח בא  את דמיד משלם  מעבודה והעוב  שאינה

   סה שאינה מעבודה.של הכנ

  ח מי ביטואום די תל  שוראי  בקשל  ניתןסימום,  לה על המקוע   יטוחבדמי ב  ות החייבותאם סך ההכנס
 מת.  כו ביתר מהפנסיה המוקדוח שנוביטה י מר דקש החזבלאו מראש 

הביטוח    י זר דמהח  –ת(  "ופה"ל )מ מצ  תמוקדמפנסיה  גם    תמשולמד  במקום אחבד שכיר  לעוכאשר  
 "ת. מופנעשה ב

 שהל פרילפני גי בדן כושר עבודהוא בתאו קצ מוקדמת נסיהפ גםהמקבל  מבוטח אחר
ון.  הראש  אי בשלביו כעצמסותכנה  לע  חויטב   ימ ד  םלמש   -  ת ה מוקדמיס פנ  םגשמקבל  אי  עצמ  עובד

   ד.ועאותו מב יםוג ם הנהלפי הכללי חי ביטו שלם דממהמהפנסיה המוקדמת מנכה  ו תימהכנסו

מקבל    א, ובנוסף לכך הו(כעובד עצמאי  אלכיר וד שעוב)לא כמעבודה  לו הכנסות שאינן  ש  שיטח  מבו
מו פ משקדנסיה  ביט  ם למת,  בשדמי  מ  תיו נסוכ המן  ו שרא  ב לוח  שיעו  על   -ה  וד בעשאינן  דמי  ר פי  י 

והכלליהביט המוח  מהפנסי תאימ ם  מהכנסותיו  הים.  מ מוקדה  דמנכה  מת  לפי  ביטוח    יהמשלם 
 עד. מו  באותונהוגים הכללים ה

קצבי  עצמא  מבוטח גם  ע  אובדן  תשמקבל  פרטבודכושר  מפוליסת  ,  2019ביולי    הובהר   -  ה 
הכנסה  אינה    פרט  סתליבפו ה  קורמהכושר שבדן  ת אובצכנסה מקהה, כי  2017נת  משת  ביאקטירטרו
  ייבת בדמיהחה  ר עד התק  ,בהתאם  ביטוח  י בדמ  תב ימחו, שמעבודה  ההכנסה שאינאלא    לח ידממש

   ח.הביטו 

  פוליסתב  הורמקבודה  ה או מקצבת אובדן כושר עסיפנמכנסה  הה  שאינו עובד עצמאילמבוטח  ש  ככל
   ביטוח.י המשלום דין תי נע ול  תלאוגמ  ןי ענידה לובשאינן מע כנסותהן ה   שלו נסות ט, כל ההכ פר

טוח  תיאום דמי ביל  ישורבקש אל  ןניתום,  סימהמקעל    להוחייבות בדמי ביטוח ע ה  ותאם סך ההכנס
   ת.קדמומסיה ההפנוכו ביתר מ נש לבקש החזר דמי הביטוח או ש מרא
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ש המקרים  מפורטים  משלםבהלהלן  מלנהפנסי  ם  פטור  בה  דמי   דמתוקמה  הפנסיהמיטוח  כות 
 אומי(: הלהביטוח  ם שלמיסורפסס על וב)מ
 . 2004-שה, התשס"דרייל פק ג ישה" על פי חול"גיל הפרו ם שהגיע גמלאי .1

 אלמן/ה וילדים(.  :וןי )כגשל גמלא שאיריו סיה לפנ .2

 . ואילךמהחודש שלאחריו   רקנוכים דמי ביטוח מ  –לחודש ואילך   2-לגמלאות ב  מבוטח שפרש .3

 ביטוח.  לום דמיכנסה פטורה מתשכה סיה נבפ ודפותע ניםשק במענ  רואה ומיאללביטוח  דהמוס .4

סה מהפנסיה  הכנשה   וןכיו   1.9.2007ל מיום  בדמי ביטוח החת  יבינה מחופנסיה אהכנסה מהיוון   .5
 ו אין היוון.  לאיאה כקדמת מחויבת במלו המו

ו  אה )אנשו  ה איש  –י ביטוח  מ ד  םלותשרה מ פטוהביטוח הלאומי    קו רתה בח דגת" כהרת ביקע" .6
,  ירהת שכת כעובדם אינה עובדומי, אטוח הלאחוק הבירת בית" על פי  "עקיא  ( הרבציבוה  דועי

וטח  במחוק )טח לפי פרק י"א לבן זוגה( מבו  )או  בעלה שית", ואמ"עובדת עצה  ינא ו  חל"ת נה ב אי
  .(איריםקים ושיחים ות ענף אזר ל

כאמו         בית  מ עקרת  הפנסיה ר  למשלם  הלאוטו ביה  באתר שנמצא    619ס  ופט   וסרת  עליה  מיח   .
את  לע הפדכן  את  אם  נסיה  משלם  ששינתה  של    לההמעמד  במעמד  אינה  בית  "עקרת  והיא 

 . טוחדמי בי נהי שינכו ממ נשואה", כד 

 . די שנהמ מהביטוח הלאומי  לקבל אישור  ציבור חייבתבידועה         

הוא  ,  לאומי(  חלביטו המוסד  ת  לטהחפי  )ל  ישראל  תושבו  ינא  וקדמתפנסיה המל המקבר  אשכ .7
 . נהמדי ש ומי וח הלאט מהבי אישורטור ניתן לפי  פה  .וחי ביטום דמתשל פטור מ

רה  פטו  ,מי בישראללאו ביטוח  ד להמוס  יים מןו לם או קצבת תבלת קצבת שאיריה המקאלמנ .8
 .מדי שנה יאישור מהמוסד לביטוח לאומ   לפידמי הביטוח  מ

לתקופה    ת מלאהיזמנ ת  ליכלת  וכת נקצב  לאומי בישראל  חטולבי  דמהמוס   בלהמק  מבוטח נכה .9
לפחותשל   ק  , שנה  כנכ  תצבאו  יציב  ללית ות  קמלאה  או  מעב   צבתה,    100%בשיעור    ודהנכות 

 אומי. ביטוח לוסד ל, לפי אישור מהמותלצמית

לבלשי  שי שמקבלס  ם  הקצבה  לביטוחוג  מהמוסד  המבוטח  ג  ל  ניידות,  גמלת  לה  מלאומי. 
 מור.  ם בפטור האכימז נםאי ,לדוגמה ליו,ה לנכי פווגמל  יםוחדימרותים שיל

יו הנוספות  מי ביטוח כיוון שהכנסותום דלתיאור  איש י  המוסד לביטוח לאומ מ  שקיבלמבוטח   . 10
 . וחביט  ימיבת בדה החי ת על התקרעולו 

האיגרת   פי  ניכויים  ,  2021ינואר  מעל  שיהחזר  סטבשל  ניתן  נוי  אח  7טוס  מערכת  ושנים  דרך  רה 
 .(שפונה לביטוח הלאומי שב ישראל בביטוח הלאומיינו תומי שאל)למעט  המשלם הפנסי  שלכר הש

 חו"ל מת מקדה מוסיפנ

  טוחבדמי בי  יבתיא חיהן  כדה ולולפק   2ל היא הכנסה שמקורה בסעיף  חו" ממוקדמת    ככלל, פנסיה 
ן  אי   ,י חוקל פבר או עעלש  סיקממע מחו"ל    פנסיהלח לאומי,  וטי בלד  המוס  עמדתי  לפ.  עד גיל פרישה

   י.מו אטוח הללחוק הבי )א(350ף ר בסעיוטפ

 
 העבוד רושכ ובדןומקצבה בשל א פנסיהביטוח מ ימם דותשלוי ר ניכובדב מיאוח הלהביטו הוראות

כושרצבוק  הפנסיהמשלמי   אובדן  מעב  ת  משנ  126ופס  בטם  דווחיודה  ד  סומה  ך.ואיל  2016ת  החל 
לל קצבת  פנסיה )כו ביטוח מה ו דמי וכם נא 126סי ת טופקליט עת בשבודק בנה תהליך לביטוח לאומי 

 .  כושר עבודה( ןדאוב
ה  ינה מעבודכהכנסה שא  תסווגמ  ,יטוחנוכו ממנה דמי בלא  שה  עבוד  כושר  ןת אובדאו קצביה  פנסכל  

   ".דהבוע במסגרת ה לאוד עבשר כו בדן"אוממקור 

פט   דקבוי  הלאומ יטוח  בה מהמבוטחים  מתשלום  מי  הבור  ה  נעומו  טוחידמי  עות  ד ומשלוח 
ת נכות  צבק  קבלישראל, מ  תושב  ו, מי שאיננשואה לתושב ישראל   תת בי, כגון, עקר האלה  םטחילמבו
ה  חייב  וני שאי  ומ   בפטורכה  המז ההכנסה  כי  שבתשלום  התקר   ול נוספת  על  החייבעולה  בדמה  י  ת 

 . טוחבי
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פור יללהכ ביטוחב  דכנו עוו  3.3.2019מיום    1461מספר    ביטוח   וזרחב  לראשונהסמו  ם  מספר    חוזר 
לאומי    . 15.7.2019ום  מי   1469 לביטוח  שנה    פרסם מהמוסד  כל  הפנסיבתחילת  למשלמי  ה  איגרת 

 .  עבודה ושרדן כאובבת וקצ נסיה למשלמי הפ ם נטיילווהר  יםל הכללריכוז ש תשכולל המוקדמת

הבמסג שרת  לול תהליך  לביטוח  המוסד  מוא ח  ל  כתבימי  בשהתק   ההכנסהי  גב בירור    , םידיווחבלה 
נוכו  וח  ביטיוכיח שדמי ה  םובה, אלא אימים לתג  60המתנה של  לאחר  יטוח  ב   דמיב בחוימוטח  והמב

 ום. לר מתשוא פטוהו שא

באופןומ התהליך   בכמחזו   פעל  שנה  רי  דיול  כל  הוחעל  שסיפני  ה עבוב  לוקבתהה  השנר  .  מתקודה 
התה ן  באופ שבוצעליחריג  עישב  2017,  2016השנים  בעבור    ה יה  2019  סראמש  בחוד  ך    כובים ל 
 יווחים. הד  תטבקלי

הב   15.7.2019ביום   חוזפרסם  הלאומי  אתהמב  ,1469מספר  ר  יטוח  שלהאפ  טל  ת  העבר  שרות 
 חוזר.  ה רסום פד ועחל ממ דה ה עבושר  ובדן כוצבת א שלם קלמאו יה חריות למשלם הפנס הא

  כםמהס  ו ק אויקמח הפנסיה    כי מקור  חוטח שמוכיי מבומי כ הלא זר מסר הביטוח  חוחר פרסום האל
  ה פנסיה הילחשב את דמי הביטוח בשיעורים שמשלם היד הביטוח הלאומי  קפמש  ל לבק, יכו הבודע

 . מעבודה האינה שכנסהביטוח כהי מדשיעורי  םומק( ב11.79%-ו  3.49%) וממנ תלנכוור אמ

  אתה ומפרט  ת מהקצבויצאות משפט והו  י דיןורככוי שכר טרחת ע ניהאפשרות של    זכיר אתוזר מחה
שבההחדש  תוהורא ה י ות  לגבי מבוטחיהבי  חברותטו  קנ ן  הפנסיה  ומשלמי  ניכוי  ם שפטורים מטוח 

 הביטוח. דמי 

הפנסיה מסיר  אינו  ר  החוז ממשלם  נ   קדמת המו   אחריות  לפישלא  מוהחוק  הג  שאם    זרבחו  בהר. 
הייועהט מת  של  )הפנסים  לשתה  טעות  לדה  הייתה  לה י  ובחי ה,  בד(העו  סוטטסבוגמה    יות כול 

 ים. ניכוי  תביקור במסגרת

 שר עבודהאובדן כו ןיגבה שמקורה מפיצוי מהכנסיטוח מי בשלום דת

 יטוח: ן כושר עבודה מחברת בובדבשל א לפיצוי  יםי טלוונהר החוקפי סעי

  ותיו הכנסגין  י ביטוח בדמבתשלום  יב  י חאי  עצמ  עובד  -מי  הלאוח  ו הביט וק  לח  345סעיף  כוח  מ .1
ה  ודתפקל   (8)2-ו  (1)2ורות  מהמק עובשאי   ימו  כנסה,מס  ואי נו  ע ד  ענו  בדמי    -צמאי  ובד  חייב 

לפי שיעורי דמי    ביטוחבדמי  ויב  מח  סוקיעל  )כדה  פקול  2  סעיףפורטים בקורות המ מהמ  חביטו
 (. יטוח שבחוקהב

ובד  או ע  מאי,ד עצעובשכיר, או    בד שהוא עו  וטח מב   -  ומי הלא וח  ביטלחוק ה  )ב(371  עיף מכוח ס  .2
לפקודה, ישלם    2  בסעיף רטים  פוהמת  ורו ת מהמקאחר  הסנ לו הכ  מאי, שיש עצד  עובגם  ר וכיש
 . דהמעבו שאינןת הכנסועל   לח ש יעוראחרת בשעד הכנסתו הבביטוח גם  ימד

סעיף   .3 ה345מכוח  לחוק  הלאומי ביטוב  אבש  פיצוי  ל שמקבי  מ  -  ח  עובד ל  כושר  מכוח  ן  בודה 
  אמנם חייב   , ףסעיבש גדרה בה, כאמור בדעויה שה למי ו  ובד א לע  ,קח חומכו  ממעסיק או יסה ולפ

"פנסיה    של  ליםם לכל וח בהתאכוי דמי הביט חייב בני  יו צימשלם הפ  , אךהביטוחמי  לום דבתש
 ת".  מוקדמ

בגדר סולכל מי שהכנסתו אינה   הביטוח    לחוק  345  בסעיף  לאא   אומילוח הביט ק הלחו  ב345עיף  ה 
 . תונ ובתק  ים שבחוקלללכ  אםבהתמו בעד עצ חטו יבמי האת ד, חייב לשלם יומ הלא

לקבע    2.12.2015ם  ביו האזורי  הדין  אלנו שבעניי(  13357-04-13"ל  )ב  עבודהבית  מפונל  כי    כלוף, ס 
הביטמחבר  שקיבלהפיצוי   פולית  בגין  ב וח  פרטית  כ סה  אובדן  עוששל  חי בודר  בדמיי ה  טוח  בי  ב 

 ה מעבודה.ניכנסה שא כה

האזורת  בי קבע הדין  השתשל  י  פוליס בגי וח  ביטת  מחברמתקבל  ום  הכנסות  גבהוא    תפרטיה  ן  דר 
למאנ לפקודה.  5)2סעיף  פי  ונה  בו ציהפ(  חייב  ביטוי  הבידמ  ורי שיע  לפי   חדמי  עטוח  י  ל  שחלים 
 מי.ח הלאו יטוחוק הבל)ב( 371-ו  345ן סעיפים לשילוב בי עבודה, בהתאםאינן מסות שהכנ

ן  אבמוד  חמ  עו"ד  לשת תביעתו  ( א11043-05-16ב"ל  ה )דלעבו  האזורי  ת הדיןה בידח  19.3.2017  םביו
שקיבכי  ע  וקבברי   הביטוח  פוליסתוכ מל  תגמולי  מ  ח  בבחהביט ברת  חביטוח  הם  הכנסוח    ה ינת 

 טוח. וחייבים בדמי בי  ודת מס הכנסה לפק  2סעיף תה בגדרכה
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 ומי ח הלאטוראות הביוה
נסתו  הכל  רףצטה   פיצויהאי,  עצמ  בד לעושולם    כאשר הפיצוי,  בעבר  הלאומיהביטוח    הוראותפי  על  
 .  מאיעצשל עובד י ביטוח מ ד ריבדמי ביטוח בשיעו בהיוח נסה ההכ וכל  עצמאיממקור   המבוטחשל 

 :4691ביטוח  וזר תוך ח ן מלהל

ה הדין  בית  לעבוד"בעקבות החלטת  )עב"ל  ארצי  של כ( ה14089-05-13ה  עצעוב  נסה    ן דאי מאובמד 
הגנו  שנפי  יבי כט קא  -(  8)2( או  1)2  ורממקלא  , ופאסיבי  -(  5)2ור  ממק  תסווג כהכנסה ה  כושר עבוד

ר  ות ממקוהכנסודה לעב   ן כושרנסה מאובדף הכלצר  אין  ,ךלאיו  2017, החל משומות  כך. לפיבעבר
 (".5)2ר ת ממקווכהכנס ו ווג יסובד עצמאי עבודה של עההכנסות מאובדן כושר  אי.עצמ

 
 2020מסר לעניין שנת   אומיביטוח להמוסד ל

 
שנעשולעדכוניאם  בהת" הבמב   ופורסמו  126בטופס    ם  נ  החדש,  קובץ נה  של  אנו  לדיווחים  צמדים 

 חברות הביטוח ולא לניכוי דמי הביטוח. 
וכ שכידוע  בי   חלוקה וצעה  ב   ,פורסםפי  הקצבברורה  סוגי  פן  ואנו  בהתאאות  י  ווחלדים  ועלים 

 : באה ןבאופ המעסיקים
  

 ונטיים:רה הרלוהמש  סוגי
o סיק המעדי  ר על ימקוי ביכו נ  - פנסיה 
o פנסיה ניכוי במקור בשיעורים כמו של ודה,ם עבוק/הסכוח חיקכמ - בודה ן כושר עבדאו 
o  עורים של הל"עית בשיעצמא בצורההמבוטח  מול יכוית נ חוב - אובדן כושר עבודה . 
 

ון  הסכם פשרה בציס"ד/חר הצגת פלאת  זא( ו לוםוצע התש נה זו ב בש)ש  2019בוצעו עד שנת  ות יפריס
 זר.ת החווארלהותאם ע ניכוי בה ביצו יות ולוונטת הרופוהתק

נימום  ת המי בגבולו  לא יבוצעו פריסות ונתייחס להכנסות אלה כהכנסות שנתיות  2020שנת  החל מ 
 . "מוםהמקסי ו
 

 ם של נכה כללית ים מתוספת תלוייפנסיה ואובדן כושר עבודה מקוזז

 
מעבודה או ממשלח    השתכר ן לו כושר לשאימי  הוא  "נכה"  קובע כי    יביטוח הלאומלחוק ה  195  עיףס
ואין לו הכנסה בפועל מעבודה  או יותר,    50%-כאמור צומצם עקב ליקוי ב  להשתכרו  שר כוו שא,  יד

יד ממשלח  ב  ,או  המפורט  על  עולה  אינה  שהכנסתו  ממסה  הכנ  הגדרה.או  או  יד  מעבודה    -שלח 
 הכנסה.   ( לפקודת מס8( או )2)  ,(1)2סעיף   פיל ,בפועלחודשית,   סההכנ

 
נכות לקצבת  זכאי  כאמור  וככתכללי  נכה  שיש,  א  ל  ילדיםילו  ו/או  הואשה  בתנאים  זכאי  ,   ,

 גם לתוספת בגינם הקרויה "תוספת תלויים".  מסויימים,
 

  –לשקל  סה זו שקל  תנוכה הכנ  –יד  ממשלח  או    עבודהשלא מהכנסה חודשית  כל שיש לנכה הכנסה  
 .  מלאה, עד גובה קצבת יחיד יםיו מתוספת התל

 
הדיןבי דחה    4.11.2020ביום   לעהאזו  ת  )ב"ל  ב רי  של  (  60077-06-19ודה  תביעתו  עיסא  רמזי  את 

לאחר שקבע כי קצבה שקיבל מקרן פנסיה בגין אובדן    ,לתשלום תוספת תלויים לקצבת נכות כללית
 עבודה". "הכנסת  בבחינתאינה  ושר עבודה כ
 

נ ואב  המבוטח  עבד    ישנ לשוי  קטינים,  לב,  7/2010עד    ירשככילדים  אירוע  מהמוסד    עבר  וקיבל 
נקצבלאומי    לביטוח מלאהכות  ת  גם    ,כללית  הנראה  מקרן  המבוטח    תלויים.  תוספתוככל  קיבל 

 . קצבת אובדן כושר עבודההפנסיה בה בוטח 
 

הנ  2018בשנת   לאח)ככל  משקיבל  ר  ראה  לב המ  חןב(,  126בטופס  טוח  הבי  חברתמידע  יטוח  וסד 
קצבת  אומי ל גובה  הכוללת  את  שהוא  הנכות  תוך  את,  א קצבמלוא    מנכה  העובדת  כושר    דה ובן 

   .ויצר חוב למבוטח  מתוספת התלויים
 

פי  מחברת ביטוח כקצבה ל  ובדן כושר עבודהאהכנסת  יש לסווג  בע כי  את התביעה וקחה  ד  ת הדיןבי
לפ5) 2  סעיף וקודה(  האינהיא  ,  או  ה  עבודה  יד,  כנסת  הת  הפחיתהליש    כןולמשלח  לויים  מתוספת 

 שקל לשקל.  
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 יאותו דמי ביטוח ברו/אלאומי טוח יב דמיום ים מתשלפטורם בוטחימ
י  לום דמ תשרים מ, פטולאומיהביטוח ה  נוספות שלוהוראות    הביטוח הלאומי וק  לח   351יף  י סע פ   לע

)או  הלאומ  יטוחהב דלמימשי  מ  ימם  קצבאהמקבליים  מבוטחם(  ופחתיביטוח  מהם  טוח  ביות 
 .פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות(  יםוטחלמבאין ) ומיהלא

לק  משלם בחהמעסיק  .  דבלב  ריאותטוח בבי  ימ ד  להלןר  הנכה כאמו  ירהשכ   בד מהעו  מנכה  מעסיק ה
   ק(.ימעס לש גל ת רפשיטאו   רוק חברהובדים בעת פיע  ותפש"ר )זכוי המעסיק לענף נפגעי עבודה ו 

 ות. טוח בריא ביודמי  לענף נפגעי עבודהי ביטוח לאומי לם דמאי מש העצמ דבהעו

קצ ו אזרבת  מקבל  א  תיקח  דמי  משלם  מת  ואי הבר   חוביט ת  האזרכניכוי  הוקצבת    , לכן  .ותיקח 
  וגם העצמאי אינו לאומי ובריאות    ביטוחן ניכוי של דמי  אזרח ותיק אי  תבל קצבשל מק  כורתממש

 .  יעצמא  כעובד וותי ס נעל הכבריאות   חלם דמי ביטומש

  יה פנסבת  ואבריביטוח    אומי וגם דמיח לוטי י בשלום דממתפטור  שהוא נכה  מקבל פנסיה מוקדמת  
   .טוחמי ביות בדחייב ת אחרות הלו הכנסו  ככל שאין ,מתהמוקד

  ריאות יטוח בי בדמ   לם מינימוםמש,  רח ותיקקבל קצבת אזאינו זכאי ל יה בגיל פרישה ש נס מקבל פ
 גמלה. ב

אזה קצבת  למקבלי  ותוראישורים  נכות  קצבת  ותיק,  נשלחים  ממו הם  איברים    מירח  חשבים, 
מסור  ל  על המבוטח שנה אחת. בכל שנה    ירבית שללתקופה מ והם  סיק  אך ממוענים למע  יםלמבוטח 

 למעסיק אישור מעודכן.

בשידור קובץ    נעשים במערכת השכרלמקבלי קצבאות  שינוי סטטוס והחזר דמי הביטוח שנוכו ביתר  
 ולא בביטוח הלאומי. פה רטרואקטיבית  גם לתקו זיכויים

 י:ק באופן מלא או חל ום דמי ביטוח לאומיתשלרים מ הפטו םוטחיבמה  לןהל

 .מלאה לשנה לפחותקצבת נכות כללית  מי שמקבל .1

ר  בשיעו  מלאה  ית ללכ ת  כוקצבת נל  שקיבה  נכ   -  יתותמצללית מלאה  בל קצבת נכות כלשמקמי   .2
וק  ח ל  א 220יף  עי ספל   ל בקל  זכאי   , ותהכנסות גבוהשל  ה בלרון, וקצבתו הופסק   תיקוןלפי    100%

 סד לביטוח לאומי. מהמו לאישור בהתאם ,ים נוספיםחודש  36במשך  ו את הפטורה א הנחה תא

   .צמיתותל 100% ה בשיעור ודעבכות מ ת נקצבבל שמקמי  .3

 . עלפוה( בנ)זקח ותיק ר קצבת אז מי שמקבל .4

את    עותיק או שתברח  שהגיע לגיל זכאות ולא תבע קצבת אזה,  ת מעבודשמקבל קצבת נכו מי   .5
 .הצבהק

ל  אך  ,ותיקאזרח  בת  צקבל  לקזכאי  ש  מי .6 מעבוקצ ל  קבבחר  נכות  פרישדבת  בגיל  במקום  ה  ה 
עובד  למעסיק.    וח הלאומיקבל מהביטהוא מר את האישור שעובד שכיר מוס.  קותי  אזרחת  קצב

ים  אזרח שור ממחלקת  האיי עם  וח הלאומ יט הב  ים בסניף מלא שכיר גבייה  ד  פקיה לפונ   עצמאי
 ח. הביטודמי  ירוע י ש תא טיןקהל כדי  ותיקים

ופרסם בחודש  ה,  נכות מעבוד   ם קצבתשמקבלי  רישהפם בגיל  מבוטחי  עלהקל    ח לאומיד לביטוסומה
 :  קמןכדל 2020 ובחודש אוגוסט  2012 מארס

ל  שחלים ע  יםללודה יחולו הכ עבפרישה המקבל קצבת נכות מבגיל  שכיר  ד  רתו של עובל משכושע  כדי
שמקב ב   םולתש   ןלעניי   קי ותאזרח  ת  צבק  ל מי  לקצב ע  יטוח,דמי  תביעה  להגיש  ותיקזאת  ליו  ,  רח 
ש לקללבחור  ותיקזאת  צב ק  תא  בלא  למעססוולמ  רח  אישור  ר  את  העקרוניהיק  ש  ודבח)  זכאות 

 .  קצבת אזרח ותיק( עגם על מי שלא תבזכאות בגיל  ם יחולוים המיטיביר שהכלל בההו 2020ט  אוגוס

  לעלאומי ובריאות  ביטוח    דמי   ממנו   כהנמ  קי עס המ  ,למעסיק  ר האמו  האישוראת  סר  ומ   אינועובד ש
 שנים.  7י הביטוח של י דמהחזרלשנות  יי הת  יש. פי החוק

לשי לנכהמי  רותיםקצבה  קצבה  ג  וחדים,  פגיעתב  קצבהות,  ניידמלת  פוליו,  לנכי    בה קצו  בהיא   של 
 מי. לאוטוח  לביסד  , אינם מזכים בהנחות במון(מי להל ת תל)הלכ צה"ל
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קובהלאומ   חטו יהב   לחוק  ()ד320סעיף   "היה  י  שאם  לולאע  זכאי,  ז  אדם  סעיף  ליותר    ה,הוראות 
 בתקצ:  ותבאת שתי קצוכאשר למבוטח מגיער,  כלומ  לקבל אחת מהן".אחת, הברירה בידו    מגמלה

 ר באחת מהן.  בחוייב ל הוא ח נית, זמ בו  -ית ללנכות כ  בתבודה וקצנכות מע

א21494-06-14  "לב)ע  הדועב להארצי    הדיןת  י בדחה    7.5.2017ביום   של(  תביעתו  תלמי    ת  עמוס 
ביטוח  לתש דמי  מופחתים  ו לאלום  ממשלח  מי  הכנסות  ביבגין  לו.  שהיו  הדייד  הארת  כי  ן  קבע  צי 

שולמ  מאחר כללת  צב ק  לוה  שלא  מהמוסנכות  אי  ומילא  יטוחלב ד  ית  זכהוא  להנו  י  דמב  נחהאי 
 הביטוח.  

ת לפי חוק  בל גמלת נכוקבחר לוון שכי   ימולאח  וטיב ל  דמהמוסכללית  ות  נכ   צבתל קהמבוטח לא קיב
היותו  הנכ בשל  המבוטקובע    הדיןבית  צה"ל.    נכהים  ל  חכי  להקים  יכול  "סאינו  המערב  עצמו  ל" 

 . ליםהמסלות משני  יוכוז

 

 ל דמי ביטוח  וקדמת לשיעור מופחת שפנסיה מד/מקבל זכאות עוב אישור על

מסביר את התהליך  ה  1.1.2019לה מיום  ובתח  1462/רפמס  טוחבי  וזר ם חאומי פרסח לטוהמוסד לבי
אישהנפ  לש  ןכומהמ עובדי  יםור קת  קצבלמעסיקי  המקבלים  נם  ולמשלכל  כותת  פנסי לית  ה  מי 

לפי סעיחהביטוות  ברח  )לרבות  תמוקדמ )ב  345ף  (  למבוט "פנסיה מוקדמת"לחוק  בלים  חים המק( 
 קצבת נכות כללית.  

  םלכן האישורים הו  ם,ורים מעודכניאיש  מתקד יה המוס נמי הפומשל  םיקי המעס   מקבלים  ה בכל שנ
גם באתר  נ ר  שוהאי  גבלת.ו מפה  לתקו ל . את האיהאישיירות  שהמצא  יש  או  ו/ק  סיהעביר למעשור 

 יה. פנסשלם הלמ

כמבהיר  החוזר   שכי  בחויחו כל  שינוי  מבוהתשבת  ל  של  תנפיק לום  הרעהמ  טח,  חודעכת  דשה  ה 
 .ישינו תאם לה בות ייבת חופוותקפטורות פות קות המפרטת

הנוכחי  למעסיק  מופנה    שוריהא  .הישלם הפנסמלו  ק אעסימלבוטח לצורך העברתו  נשלח למהאישור  
פטור  ישור לקת אלהפ  מילאו  יטוחד לבפנות למוסאמור להעובד  .  לאומייטוח  מוסד לבלשידוע  כפי  

 (.ףוסו נש אק אחר )חדופנה למעסימה

ת.  טוח בריאו יב ב בדמי  ייוחמי  וא לוח  טימי בפטור מתשלום ד  מבוטח רט כי המפויק  סלמע  רשובאי
ה תשחו  חלהעצמו  מעסיק  על  דבת  ביטוח  לום  נפג   לענפים  ימ לאומי  עבושל  ו עי  עובדזכוידה  ים  ות 
 (. 2020-ו  2019 יםנלא בש בשיעור המ 2.12%)  תאגיד ופירוק גל ת ר יטובפש

ה  ה חדש דעהו  קי פה להוראמ ת  רכמעהח,  יטוהב   מיד  וםשלבתח חייב  והמבוט  תוזכאאם חל שינוי ב
 . יבותהחי תהתקופום התקופות הפטורות וסיק עלמע

 

 רישה יע לגיל פמבוטח שמג

מניח    אומיביטוח להמוסד לה,  ישגיל פרמגיע ל  צמוע  דח בעבתשלום דמי הביטויב  שחיכאשר מבוטח  
תביעהשהוא   ותיק    בת קצל  מגיש  הקצבה  אזרח  את  הויקבל  מגיל  ד  כןול   ,פרישההחל  מי  שיעורי 

 הקצבה.וי מניכם כ לשאמור לאת דמי ביטוח הבריאות הוא  ותר יו מוכיםנהיו  ביטוח יה

וטח אינו  רר שהמבבתישה. אם מ ל מגיל פר זר הח ורך חישוב חוטוח הלאומי עודשים הביח  3ר  בוכע
קצבמ הוא  קבל  ותיק,  אזרח  בדמי  מ ת  ולעיסוקיו  ,מלאיםיטוח  ב חוייב  לגילו  גם    ,המתאימים 

 ודמים.הק  םודשילח

 . תקופת הפטורכולל , עבור המעסיק מקבל אישור מהביטוח הלאומי  ,זרח ותיקכל מקבל קצבת א

 

 נכות מעבודהכה דמי ביטוח בריאות מקצבת לביטוח לאומי מנסד והמם שבה איםהתנ

נכות מ   ככלל, קצבת  פטורה  ביניכוי  מעבודה  ודמי  לאומי  ביטוחטוח  לם  טח משמבווה  בריאות  דמי 
   האחרות. הכנסותיובריאות ממי ביטוח י ודלאומח ודמי ביט 

 . הצבמהק   ותאיר ח ביטובי דמ מנוכיםיש מספר מצבים שבהם 
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הקצבה  :תמאודוג  הלן ל מלבד  אחרות  הכנסות  למבוטח  ש ,  אין  למבואו  שאי הכנסורק  טח  יש  נן  ת 
רק  טח  יש למבוש  או   ,בחודש(ח  "ש   500-)כ  הממוצע   כפול השכר   5%עולה על  סכום שאינו  מעבודה ב

יל,  ר לעהוסבש  כפיו,  יתותלצמ   100%בשיעור של    מעבודהנכות  קצבת  ו  ה מוקדמת" סי פנ"ות מהכנס
   בודה.עמבחר לקבל קצבת נכות ו )או הגיע לגיל זכאות( קח ותי ת אזרבצקבל לק זכאי ההי כההנ

 

 פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורמי איברים 

טור  עים פ, קובהפטור מתשלום לתורם איברים  קנותת( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ו1)ז14סעיף  
ל בריאות  ביטוח  איבריםתור"מדמי  בחההגדר )לפי    "ם  הה  התשוק  איברים,    ,(2008-ס"חשתלת 

 חודשים. 36לתקופה שעד 

משנת   שנתי    2021החל  אישור  השכירים  האיברים  תורמי  לאוכלוסיית  שנה  תחילת  בכל  יישלח 
לפ זכאותם  על  לפ  טורהמודיע  זכאות  הצהרה()אין  על סמך  ל   . את האישורטור  מעסיק.  למסור  יש 

מעסיק או  את האישור ל  מי שלא הציג  .איברים"תורמי    ורפט "של    במערכות השכר נוסף שדה מיוחד
באמצעות תיאום דמי    שהוא מקבל פנסיה, יכול להנות מהפטור באתר הביטוח הלאומי בסוף השנה

 ביטוח. 

 .  trumutbb@nioi.gov.ilרסם מייל ייעודי לפניות : הביטוח הלאומי פ
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 סיווג מבוטחיםצו  של   התוספת הראשונה  יישוםב  2020נת  גיות בשוס
 
)להלן:    1972-בשל", ת(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)לאומי  צו הביטוח השל    תוספת הראשונה ה

כעובד    בשהוא נח  –  וים שקבע הצ התנא גדר  נכלל ב   חשאם מבוט  ,תעקובהצו(  צו סיווג מבוטחים, או  
  בחנים נוספים.ך במללא צור ,מי טוח הלאו ן הבי ניי לע שכיר

 
העבודה הרשומים  תנאי    ם ממלאים אתד הוע שכל  מבוטחים,  מפורטים ההצו  אשונה של  בתוספת הר

ם  ומשלוח  ומד  הוא כן  ול  ח הלאומיהוא המעסיק לעניין הביטו בודה  ום גמול העשחייב בתשל י  ו, מבצ
ייחס אליהם  להת  ם שמקובלותיתני שירונמדובר ביר.  ד שכוטח עובהיה המבלו  דמי הביטוח כאי  את

  :וכממס הכנסה,  ןכעצמאים לעניי

עניםשחק  שומרים,ים,  ים, מדריכ, מרצמורים )מספטמבר   מורי דרך,  (2020)מספטמבר    י במהובד, 
לקי  גז, מח  ירינים, מתקיני מכש חצר  ניקיון,  , עובדייםרטא, ספו ול(גם מורי דרך עם רכבי אשכ  2020

 ו.  ד, והכל בתנאים הרשומים בצועו  ים דתייםקידממלאי תפים, תריס יני מתק גז,

דמי אבטלה,    וענה והם יכולים לתב הקורו   הכנסה ממשבר עה הירותים אלה נפגמנותני ש  לחלק גדול
ע  פי חוקוון שלכי תנאים  את הקרה  ק בכל מויש לבדם.  יריובדים שכהביטוח הלאומי הם נחשבים 

   טחים.יווג מבום בצו סשרשומי קיםהמדוי
 

ים:  מעמדו במס הכנסה, מעורר קשיים רב   פי חוק הביטוח הלאומי, לבין ח ל בוט מד הממע  הפער בין
 משפטיים ותפעוליים. 

 
 

  כירעובד שכ ומי הלא וק הביטוחמעסיק על מי שמוגדר בחות האחרי
 

  טוח בעד יבדמי השלום  י לתאחרא ק לפי הצו(  )לרבות מעסייק  , המעסומיביטוח הלאה  בהתאם לחוק
סד לביטוח לאומי יחד עם  מודמי הביטוח ולהעביר אותם לב  קוחלאת  עובד  מה  בד. עליו לנכותעוה

 שילם את  ווח על העובד או שלאמתברר שהמעסיק לא דיהביטוח הלאומי. אם    המעסיק בדמיחלק  
 . חביטומי ה כל דנו לשלם את ומי דורש ממהלא, הביטוח טוח לאומיביוסד ליטוח למבי הדמ

 
או    אם המעסיקגם    ,להגמ  ירשכ  ומי משלם לעובדלאח  לביטוסד  המו שילם את    לאלא דיווח עליו 

לביטוח לאומי רשאי לחזור למעסיק  וסד  . הממוכיח שהוא עבד  בעדו, ובלבד שהעובדדמי הביטוח  
 . בדישלם לעו  אומלאות ששילם זר גממנו הח בועולת

 
לעיל,  האמ  לאור לנותן    ימור  שירבעב  שירותשמשלם  מ  תוור  חי  לקבשהוא  אישי,    לבחון  יבבאופן 

 : ןלקמכד

כיר לפי  של עובד ש  כל הסממניםאת  י שיש לו  מ  -חוקי העבודה  י  אם מתקיימים יחסי עבודה לפ .1
רצי  ת הדין האיב  כפי שקבע ,  אומיח הל ק הביטו לחו   1ף  נחשב ל"עובד" לפי סעי  פט העבודה, מש

 . (327/99עב"ל  ) ן כבהד מוהנד בעניי  21.8.2001ביום 

ביוגלד הדביר  הכי  29.4.2020  ום מה,  מרד  ורי ז אה  יןת  לבד"ר  שכיר  כעובד  אש  זכאות  צוכי  רך 
 (. 35651-08-16)עצמאי ווח במשך שנים רבות כ אף על פי שהוא די לדמי אבטלה,

חייבים אותו  מ  נאי העבודהחון אם ת לבב  המשלם חיי  סיק,סי עובד ומעאם לא מתקיימים יח .2
הלנכות   ב  הל הא  שירותמנותני  כ דמי  ולדווחיבדעויטוח  שכירים  לע  ם  ,  ילאומהוח  ביטליהם 

 ם. חיבהתאם לצו סיווג מבוט 

 . חברה(הת עם  דה נכר)הכוונה שהסכם העבו םבצו סיווג מבוטחי ותכלול  חברות אינן .3

 
 ה ר הקורונמשב לפניפי הצו שלא פעלו ל מעסיקים

רבים  ם  תיירוני שת לים נומקב  םיה לצו סיווג מבוטח נהתוספת הראשו ו  מיוביטוח הלאמכוח חוק ה
ונה, אף על פי שהמעסיקים לפי  קור ה  רבים ושחקנים( דמי אבטלה בזמן משדרך, מדריכ   )כמו מורי

שבר  של מראשונה בם לודתעב שהופסקה  , לפני  2020לפני חודש מרץ  הצו לא ניכו מהם דמי ביטוח  
 הקורונה. 
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של  ומילא  לביטולהמוסד   באתר  הקורו ו  פרסם  משבר  שצמשע,  הנבתחילת  לדעזאי  לדמי    ות כאי 
ווח עליו  יא דשלם גמול העבודה לם מא  םגיש תביעה לדמי אבטלה, גוטחים יצו סיווג מב   אבטלה לפי

מבוטחים.   סיווג  צו  הפרסום,  פ  על לפי  לביטוח  י  ישלםלאוהמוסד  דמחשבו   על  דמהמק  מי  י  ן 
ים  בוטחמסיווג  צו    י פעצמאי הוא כשכיר לה  מעמד שלן האכ  אם  עם המשלם  יערוך ברור  האבטלה,

 ביטוח, כחוק.  ת דמי הסיק אמהמע כן, יגבה םאו

שלם  כל דמי הביטוח הלאומי והבריאות מהמר לדרוש את  לאומי אמו  טוח יב לבמקרה כזה המוסד  
ם  עכך  חר  להתחשבן אבוטחים, ו בצו סיווג מלים  ים שכלודעובל ה עבור כ  צו()שהוא המעסיק לעניין ה

העצמ דאיכל  שיקבלו  ביטם,  בהתבחז  חו מי  החרה  בביטוחנששבנות  שלהם  לפי    תית  הלאומי 
 השומות. 

ל  פנתה  חשבון  רואי  לסומלשכת  )גם  ד  לאומי  הכנסת(  במסגרביטוח  של  והרווחה  העבודה  ועדת  ת 
את  ב הוגן  באופן  לבחון  )שלאמהמ  הביטוח  ידמ  לוםישה לתשהדרבקשה  שבר(  קרסו מהמ  עסיקים 

א  םמאיעצ  בגין הביטוח  ת  ששילמו  כדמי  עצמאעובדי " כחוק  לפניים  ולמ  ם"  המשבר,    נוע התחלת 
ם מהמוסד לביטוח  רישת החזרים של העצמאיוד  חוט בד למעסיק בגין דמי הביבין העו  התחשבנות

 לאומי.  

השי האלנותני  לדמי  )שהג   ה רות  תביעות  בחוישו  עד אבטלה  מרץ  טופסי    2020י  יונ  דשים  ללא 
לפ  מקבלים (  806/857 אבטלה  שדו דמי  ההכנסה  למוסי  לאוחה  לביטוח  דמי  מק  ךלצור ומי  ד  דמות 

עביטו כעובדים  ל2019בשנת  אים  מצח  ק,  הה  יזוזלא  השל  כעצמאכנסה    . 2020שנת  ב  יםמדווחת 
 . מעסיקים של נותני השירות האלההמוסד לביטוח לאומי לא פנה ל

אבטלה  קיבלו דמי  למובטלים שלה  בעניין ההתחשבנות בדמי האבטנחיות  מו הפורס  1.11.2020ביום  
, שכולל  מהמעסיק  806/857טופס    טוח הלאומיביל  וסריםמ שלאלה    קר  –  2019  הכנסות לשנת לפי  

   ומי.יטוח הלא ביטוח שנוכו והועברו לבדמי הואת  ו לפי הצונסות שדווח הכ

י ממשיך  , הביטוח הלאומ )ורק טופס זה(  806/857  טופס הלאומי  לביטוח  אין  עולה מהחוזר, שכל עוד  
האבטלה  אלשלם   דמי  ערת  התללא  העוחשבנויכת  עם  פונהו   דבת  אינו  יזום    לכן    למעסיקבאופן 

 . (שבר הקורונהמ עד, כפי שהיה ת ביקורת ניכוייםייתכן שיפנה בעתיד במסגר )

להה רשאי  מתמעסיק  דוחות  עבור  גיש  אלהוקנים  שירות  טו  נותני  לאחר    806/857פסי  ולהנפיק 
 התיקון. 

החל  לדמי אבטלה  חדשה    ל תביעה כבוברור כי    דהמייצגים באופן ח  גי צימי הבהיר לנהביטוח הלאו
  ,806/857ופס  י טלפ   רש להוכיח שנוכו ממנו דמי ביטוחדנלפי הצו  ואילך, המובטל    2020לי  ו מחודש י

 (. בחוזה דיווח נפרד 9וד מתוקנים )בק מחוייב להגיש דוחות  שלא פעל לפי הצו יקולכן המעס

 

 ו:צטוח לפי הלבי םהתנאיו ג מבוטחיםיווו סבתוספת הראשונה בצי השירותים  תנ נוכל רשימת 

ד  הגמול משולם בע  -משלו הפתוח לקהל  עסק    לו ניהואין לו מקום לדים  מעסיק עוב  גובה שאינו   .1
גדר מראש  ים מור מגור אזוב  אואישית קבועה,  מה  רשייקרן על פי  עות בע המבוצ  פעולות גבייה

 . מעסיקמאת ה
נ   .2 ל  וןקייעובד    וםתח  אם  -בדים  עו  םים מעסיקנות, שאינבגנקו  ר עיסומעט מי שעיקאו חצרן, 

 . חייב בתשלום גמול העבודהמי ש  אוק ה. המעסיעו מראשנקב  מני ביצועההעבודה וז
בית  עניין עהבהרה ל כ  -ובדי משק  ולם  חים, אמבוט   וג סיובמסגרת צו  ים  לול עובדי משק בית 

 ם כשכירים. ילא הם מוגדרירך כלל מתקיימים יחסי עבודה וממ דב
לביששירמכ  מתקין  .3 גז  מחלי  ומ ,גז  קול,  תתקימרכיב  מע    -סים  רין  שאינם  סיקים  בתנאי 

שר  ט כאלמע  ,בכל תנאי העסקה  -מקום לניהול עסק משלהם הפתוח לקהל    להם  יןאו  עובדים
 . המעסיקרכן צהה עם ישיר  ותה על פי התקשרנעשדה  ביצוע העבו

  .ודהם גמול העבלובתש חייב מי ש ואסיק ה . המעקבע מראשתחום השמירה נ אם  -שומר  .4
תממ .5 מוסדות  ייםדת  פקידיםלא  מ  מטעם  לרבות  ומנקרשגדת,  כשרות  משתלם אם    -  רבש  יח 

   .ול העבודהחייב בתשלום גממי ש א. המעסיק הוגמול בעד העבודה
 ירים ואינם עצמאים. כלל שכ דרך ב הם -ם תייד יםין ממלאי תפקידנילע הבהרה

וכן אחרי)א(    .6 ציבוריישורתק  מצעים המועסקים באמרצה  או מדומן  כו  )ב( ם,ת  אם   -  ריךרה 
  לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או   הנע שש לתקופה של רבנערך מראעבודה  הסכם ה

שבעה   או  הרצאות  השבע  לפחות,  הענילפ ל  וכ שיעורים  המעסןי י  ש  וא ה  יק .  שלום  בת  יבחי מי 
 . ול העבודהגמ
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  רים דמיה(, מואקב  לכולים )למרצבחנים  נ  הצותנאי    -ומדריכים    םמרצים, מורי  הבהרה לעניין
ומדר לל בקורסו)כ )להלן לשם הקיצור: ומדריכים במתנ"ס   טפור לרבות מדריכי סיכים,  ים(    ים 
ימי  רצמ כמות  לפי  של  סדרה:  ההרצאה/הוראה/הדרכ ים(,   12במשך  ות  פחל  הרצאות  7ה 

יין  בענ   1.5.2018ום  בי   1456ספר  יטוח מחוזר בעולה מ)ם מיום ההרצאה הראשונה  שים רצופיחוד
 לפחות.   בע שנהה של רקופלת  ראשאו הסכם מ( םינהאמ

וח  ביטלהיערך לניכוי דמי ה  , על המשלםיגי המייצגיםשנמסרה לנצ  אומילה וח  לפי עמדת הביט
ש  חו ויהד   את  קןראשון, או לתלפי הצו כבר בתשלום ה כלול  נותן השיראם התברר בדיעבד  ות 

 .יהיה מעודכןשכיר   עמד המבוטח כעובדי שמ, כדתנאי הצוב
 

למרצה    ההתייחסלא  ולכן    2020אר  פברובחודש    הרצאותבע  לארמרצה  ינה  מ זחברה ה,  לדוגמה
ה  מרצאותו    את שוב    זמינההי,  ר הסגר השנ לאח,  2020  אוקטוברבחודש    .לפי הצו  שכיר  כעובד

ולכן המרצה כלול    ונהמההרצאה הראש  בתוך שנה  הרצאות  8)סך הכל  נוספות    אותלארבע הרצ
מבוטחים סיווג  לא   .(בצו  לביטוח  מצפה  מוהמוסד  את  ל  רהחבמה י  חודש   102טופס  תקן    של 

 . (9דיווח נפרד בקוד  וזה)בח  על המרצה לפי הצו 2020אוקטובר  דעדווח בלוכמובן   2020אר פברו
 

כ כמאמן    לעניין במכון  כלל  מדובר  –ר  ושושר  שכיריםבמדריכי  בדרך  א  ם  כושר.  לא בחדר  ם 
ע  מתקיימים עובדים  בודהיחסי  הם  עצמאמב  מדובר  שכירים(,  )שאז  לצורכי  דריכים  מס  ים 

  ה ולכן הם כלולים בצו סיווגבעד העבוד את התמורה    דר הכושר משלם להםהל חהכנסה, שמנ 
 צו. נאים שבקיימים את התם משה וטחים, ככלמב

קלמטפלים   למשל(  )כמו  תקשורת  מהב  –ינאית  הלא נמסר  שיטוח  שהצו    בעצמאים  מדוברומי 
 חל עליהם. ינו  א

בכליהמדרידרך    מורה  למעט  -  31.8.2020)עד    ךרדמורה   .7 תיירים  מלווה  ,  (בבעלותוש  רכב  ך 
  -  סיעותיים ומשרדי נבורצי  דות, גופיםמוס ם המאורגנים על ידי  וים אחרים בטיולירפואי ומלו 

   .עבודהם גמול הבתשלוחייב ש ימ . המעסיק הואהעבודהמול בעד משתלם ג אם
 

ת(, אך ברוב רתלוש משכו)מקבלים    יםר ים שכך ההדרמורי    לפעמים  -  י דרךן מורלענייה  הבהר
הכנסהם  מקריה במס  עצמאים  בצו  שהם    וככל  ,הם  המפורט  העבודה  בסוג    ג וו יס כלולים 

עובדים  -מבוטחים   נחשבים  "מעסיק  שכירים  הם  מאאצל  רבים  לענייים"  רק    טוח הבין  ד, 
 י.  הלאומ 

אף   משברבתקופת ה  בפועל,  ק קבוע.יסמים רבים ללא מע גור  מול  בדרך כלל  עובדים  ךמורי הדר
 ך הם לא מוזמנים לעבוד.  א פיטר אותם,מעסיק לא 

כל הסכם שכלול  1.9.2020מיום  ן  התיקו  על  אששל    הצו  יאנבת   חל  רכב  עם  דרך  ,  כוליתמורה 
   .1.9.2020כאמור  , שהוא ום התחילהנכרת לפני יכולל הסכם ש

 ותם, שברשרכב  ללא ה  הכרבהדגם    עסקו  1.9.2020י רכבים, שלפני  לב, שמורי דרך בעלם  ישיש ל
   ודם.סח הק ו בנוים בצ כלול

כנות היהודית לארץ  וסה  לשהמועסקים במסגרת תקציבית    ,ושב עוליםחבר מושב עובדים או מ .8
  הוא  עסיק. המ עסקהתנאי ה  כלב  -  ודה שיתופית של המושבלאג ותף להם או  כוש המששראל ברי

 .של המושבהאגודה השיתופית 
ו  .9 ול תפקידן  ית לייעב -עקרותכת  הדר  -מית  מקו  רשותאו  הסעד    ם משרדעטמכות מוס חונכים 

ובקי הבית  ילדבמשק  עם  התקינים  היחסים  ש  אוה   קהמעסי   .יהןום  גמול  מי  בתשלום  חייב 
   .ההעבוד

בתוך שטח   שה טלל המבשביל בע סוקו הוא  ה ליהלומים ועיקר עיבעל מלטש"מולה" מכר  השו .10
מעסיק    ,המלטשה שאינו  המסקהעה תנאי  ל  בכ  -בד  וע בתנאי  ש  הוא  עסיק.  לום  בתש  חייבמי 

   .ודהול העבגמ
קשרות בינו  ודה לפי התבעל   הנ מבצע העבודה הופ  , אםים, תעשיה ומסחרעבודות משרד, שירות  .11

שעילבין   באדם  עיסוקו  ובהפנקר  וגמו יי משלוח  עובדים,  העבודה  ת  על    משתלם ל  מי  דילו  י 
אותו, ע   עטלמ   שהפנה  כאמור  שנשלח  שיר  למי  התעסידי  המעס הק וות  ה.  ש  ואיק  חייב  מי 

 . ודה לפי ההתקשרותהעב  גמולתשלום ב
 ,וארכמשמעותו במדריך הד ,ת דוארבי  ןהבבתחומי רשויות מקומיות, שיש  רי דואר  חלוקת דב  .12

  . ן משרד התקשורתי בק לבין המחל  ל פי הסכםחלוקת דברי דואר נעשית עאם    –  1977-"זשלהת
 . עבודהה ולום גמלש חייב בתמי שהוא   סיקהמע
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הופ  .13 אכל  בידמנעה  או  אמותית  של  משחק,  ןורית  לרבות  במופע,  הנחיה  או  דק,  לום,  שירה, 
ר  ,הקראה ניצוח,  וקוסמות,  פנטומימה  ,דו קינגינה,  כל  לוליינות  בכל    וכן  מאלה  הופעה  אחד 

ציל ולצ או  הקלטה  הרך  למעט  אום  ציל קלטה  פרסומתוו  לצרכי  אםם  בכתב  כם  הס  ,  העבודה 
לתק  ךנער שלמראש  שנרב  ופה  ל ע  של  או    פחותה  הופעותלסדרה  ובהופעות    לפחות;   חמש 

כם העבודה בכתב נערך מראש סה  -  ()א6כשלא חל האמור בסעיף    -  ציבורייםצעי תקשורת  באמ
הו   תן סדרה למ הולפחותפעות בחודש  של שלוש  ש  א. המעסיק  גמב בחיימי  ל העבודה  ו תשלום 

 . סכםלפי הה
 

שחקני לעניין  לצורובהופע  -ואמנים    םהבהרה  הקת  הם  פיקהמ   –צילום    או  לטהך  ים 
 ים. ם יש לפנות לאיגודים המקצועירים נוספילפי ההגדרות שבצו. להסב מעסיקיםה

גודת  , "אן זהימטעמה. לעני  ת ספורט אומסגרת אגודביבית,  ספורטאי העוסק בפעילות ספורט  .14
י  צמא על באופן עו הוא פבין ש  ,יםמ יי ספורט מסויו בענפאדם העוסק בענף א-בני -ר חב  -"  ספורט

. המעסיק  ערך מראשה בכתב שנהסכם העסקאם נחתם    -  ט אחרספור  לגוף   מסונף בין אם הוא  ו
 סקה.עהשלום גמול התב יבחי מי ש הוא

 
הלאומי    וחיטגמלאות הב ר לעניין  י שספורטאי יבוטח כעובד שכידכ  -  רטאיםפויין סהבהרה לענ

ל זכאי  עלי ויהיה  אבטלה,  דמי  בקריעמול  וקבל  בתוס   ן טריוד  סיה  פתהקבוע  בצו  ווג  ראשונה 
   קה.סלום גמול ההעהמעסיק הוא מי שחייב בתש  ום הסכם העסקה מראש בכתב.ם: קיבוטחימ
 

יא  אומי ה ח ליטוי עמדת המוסד לבבפועל, כ  תשלום שכרש  אם י  המוסד לביטוח לאומי בודק גם
יש להראמו)כל   העבודהוע  יצבם מתן תמורה בעבור  ומעסיק מטיבם מחייביבד  סי עושיח   ותר, 

ותשלת שכר  שכלושי  בפוום  שר  המינימום(על,  משכר  נמוך  גם  אינו  בוחן  הלאומי  הביטוח   .
הש בין  לכהתאמה  עבודהקי הר  בהיקף  )למשל,  המשרה  ש  ף  צרלישל  משרה  להראותש    יך 

 . יםות לתנאים סוציאליזכאות( וום לפחהמינימ כר מש משכורת של שליש
 

מיום   .15 עםועימקצצוות    איש:  1.9.2020החל  הנמנה  הטכנ   ,  הצוות  או  עובדי  בה האמנו י  פקה  תי 
רסומת, כמו שיש לגבי  פ  י ורכלצהקלטה או צילום  נוסח הצו אין החרגה של  קולית או חזותית )ב

לתקופה  ראש  נערך מ  (,1.9.2020פני  )כולל הסכם שנכרת ל  כתבדה בהעבוסכם  ה  םא(,  האמנים
ר של    שנה  בעשל  לסדרה  או  הפקה  ישמחלפחות  ובהופעו פחל  ה ימי  תקשורת   תות;   באמצעי 

העב  –וריים  יבצ מראש  הסכם  נערך  בכתב  שלושודה  של  הפקהלסדרה  ימי  לפחות   ה    בחודש 
ע אעט  למ) גם  שחל  להלן  הצו  עליהם  חל  המ ם  והמדריוריל  שחייב  (כיםם  מי  הוא  המעסיק   .

  .י ההסכםהעבודה לפ לבתשלום גמו 
 

לעניי הבמ הבהרה  עובדי  וההפקן  הצו    -ת  וה  ז   שלתנאי  הבמה  ליהעובדי  של  תנאי  ם  הצו 
 האמנים.  

 
כאמור    הוא, ש החילהת  יוםני  לפנאי הצו, כולל הסכם שנכרת  ון חל על כל הסכם שכלול בתיקהת

1.9.2020 . 
 

 "מעסיק" על ידי הלצו   בתוספת הראשונהכללים שה יישוםובות בנקודות חש

נציגי  בפגיש  הובהרההלאומי  ביטוח  ת העמד ובהור הות עם  רסם,  מי פיטוח הלאושהבת  אומייצגים 
 ן: ט להלכמפורדע שנשלח לאמנים, לרבות בדף מי

להדיו  .1 ותשלוםוח  לאומי  לביטוח  הב  מוסד  הפ ליטוח  דמי  הצו  וראי  ללא נעשה  ות  ההכנסה    על 
 . המע"מ

לנכוה  ק לפיסיהמע .2 ביטו  הלאומי ואת  חי הביטו ת את דמ צו אמור  צמאי  ות מהעח הבריא דמי 
  גם   נותן השירותשהוא מוסר ל  תשלום  אישור   בכל  כלולול  ,םחיצו סיווג מבוט  הוא שכיר לפיש

 . כושנו ביטוח י הדמ את

הצו   .3 לפי  לביטהמעסיק  למוסד  לאוומדווח  וח  ומי  הלאומי  הביטוח  דמי  את  הבריאות  מעביר 
צו הכללים של  בד לפי כללי הלים על עוכיוון שח  ,רכיד שעובבמדובר  עסיק( כאילו  עובד ומ ק  )חל

 . כירשעובד 

המעסיק  ח  הדיוו לכן,   לאומי  וסלמשל  לביטוח  הביטוח  ד  דמי    דעב   ותהיל   יםאמור ותשלום 
 .  חוק הביטוח הלאומיל  344ף ר בסעי, כאמוחודש התשלוםבהשירות ולא  ןבו נית ש דשחוה
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פי האיגרת למעסיק מ קבע  2021ינואר  על  בעד חודש, החוק  דיווח מקוון    2021פריל  א  מדיווח 
כל העלגחודשי   כולל  ובדיםבי  בצו סיווג מבוטחיםי שינותנ,  )למעט מעסיקים    רותים הכלולים 

שלהם חובת הדיווח האמור מתחיל מהדיווח בעד חודש אוקטובר    עובדים  180עד  קטנים שלהם  
2021)  . 

דוח   מגיש  פרטני המעסיק  מקוו   חודשי  נ  ןבאופן  גם  כולל  עובד,  כל  צו  בגין  לפי  שירותים  ותני 
 ה ולא מועדי התשלום. ל פי חודשי העבודהדיווח הוא הוא עוג מבוטחים, כאשר סיו

לפי צו סיווג    על מי שמבוטח   9זה דיווח נפרד בקוד  בחו  102ס  בטופ  לדווח יש    2020החל מינואר   .4
ואילך    2020  חים בשנתאו יותר מהדיווחד  שבא  לככ   ר כיי מסוח לאומ. המוסד לביטמבוטחים

 . 9ח וזה דיוו דוח מתקן בח  הגישמור לסיק אמע ה דווח אחרת,

למשלםרת  ברי .5 בי   המחדל  דמי  ניכוי  המלאהיא  בשיעור  להשתמש    טוח  מעסיק  הלקביעת  )יש 
נותן שירות טופס  רשאי לקבל מ מעסיק משני    (.101ופס  ום בטבמק  103ס  ופט ב  נימש יקרי וההע

  הרי קבועת אצל המעסיק העיקהמשכוררק אם  חת, המופ  וח בשיעורום דמי ביטולערוך תיא  644
 נה. השכל  שךבמ

דמי   .6 החזר  ביטוח  תיאום  ביטואו  הצו  למבוטח  ח  דמי  המירבית מעל  סתו  שהכנלפי    ההכנסה 
חודשי השנה, מחייבת את המעסיק לפי הצו לתת לנותן  כל  ך  זהה לאורוההכנסה לפי הצו אינה  

י מועד  צוע העבודה ולא לפביועד  לפי מ וח  דמי ביט וניכוי    חודשית השירות אישור על ההכנסה ה
 רה. ם התמותשלו

י .7 ברבעון  קובץ  שדרל  שפעם  הצוחים  המבוט  את  לאיטולב   למוסד  לפי  פי    ומי,ח  הוראות  על 
טוח  ץ מקוון באתר הביאפשר לדווח בקוב  .(652בל/)רנט  נטאי י באומצויות באתר הביטוח הל מש

 הלאומי. 

  להפיק   יתןנ  לאו,  יםטח ם בצו סיווג מבווליהכלמבוטחים  על    126ווח בטופס  יאין ד  2020עד שנת   .8
 (. 2021משנת  םינ תוכניווחים אלה מ)ד 100טופס  רםבוע

לפ המעעל   .9 הצו  סיק  התשמלי  למקבל  אסור  ועל  שנתי  ישור  לום  ההכנסה  ודמי  המ  כוי ניעל  ס 
והבהביט הלאומי  ני  ,0806/0857ס  פבטות,  ריאו וח  על  שנתי  אישור  הכנסה  שהוא  מס  כוי 

  "(.857טופס  ום קמב"ום ו רששעלי מס במקור )או בטופס   ם ניכויהמחייבימים  מתשלו
 

מש .10 השנתי  ניכו האישור  את  המלב  וי  הבניכוי  את  ס  הלטידמי  וביוח  האומי  על  טוח  בריאות. 
ב  שלםהמ הית  וראיש לכלול  בין  גם  השנתי,  הסכר,  שאת  בינ ממום  דמי  נוכו  דמי  ו  את  טוח, 

הלאומי ביט  הביטוח  דמי  את  הברישנוכו,  את  שנוכ אות  וח  של  ו,  "(  יק מעס)ה"המשלם  חלקו 
 .  שלםהמ אצלהצו  עובד לפי  ופה שבה המבוטחהתק  ואת טוח לאומייבהי בדמ

 

 ם החייב בדמי ביטוח לפי הצו כוהס

להכנסות  וסהמ מתייחס  לאומי  לביטוח  הראשוכ שד  בתוספת  הלולות  של    המבוטחכאילו    -  צו נה 
 . שכיר בדעו

הלאהביטו  מסח  את  אימץ  בית  ומי  דוידוביץ  הדין קנות  ,  22.2.2007  םוימ   ( 006545/05ל  "ב )  בעניין 
כ  בהכנסותיר  להכ לפיברוטו  ני  -הצו    שכיר  שלוהה  כוילפני  כהעצמאי  צאות  מדגיש  הדין  בית  י  . 

המבוט יזדקק  מכוח  כאשר  לזכויות  )ח  שכיר  דמהיותו  על, הגמלה תח(י אבטלהכגון  לוא  מ   פי  ושב 
 וח. שממנה נגבו דמי הביט, הכנסהה

(  24829-07-15שלמה )ב"ל  בן  מה  נע  של  יעתהבת  אתה  דרי לעבוין האזודחה בית הד  12.11.2017ביום  
כ נוכו  י וקבע  הכנ  הממנ  כדין  מחזור  לפי  כשכירה  ביטוח  כדמי  ולא  במתנ"ס  לפי  סותיה  עצמאית 

 ה. השומ

 באופן כללי ובזמן הקורונה - ילאומ ד לביטוחמוסאי עם החשבנות של העצמתה
לאווסהמ .1 לביטוח  ממס    ימד  במקבל  ההכנסותהכנסה  את  השומה  הע  מסגרת  .  צמאישל 

 ו.  יטוח לפי הצההכנסות שמהן נוכו דמי ב תת גם אכוללו ההאל ות ס נההכ
 

לק  ס פלונית )או חהוא מי שעוסק בשנת מלחוק הביטוח הלאומי    1על פי סעיף  אי"  "עובד עצמ .2
ידו    ממנה( כעובמשלח  שכירשלא  ל)בק  בד  ומת  לחמשו  ת ואשר  אי קהיד(,  בו  התנאים  חד  ים 

   .בשבוע תוסוק ממוצע עות עימבחן הכנסות וש שכוללים
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ת  ור שמוגדת  נסוההכ  ת אתפחילה  ראמופקיד הביטוח והגבייה    ,בשומהעצמאי  ה   ות של נס הכהמ
 . וכעיסוק שכיר לפי הצ

הכנסה,   .3 ממס  השומה  קבלת  שול סד  המולאחר  לאומי  לבירור  למבוטח  ח  לביטוח  מכתב 
שיעצמאכנסות  ההכ או  דרל ו,  תשלום  ח  ההכנסה  טוח  בי  דמיישת  כל  בניכוי    ,איצמכעעל 
 .מסמאי בשנת המו בפועל כעצמות ששולדקהמ

ת כשכיר  פעם אח  –תן הכנסות בשנים הקודמות  ל או דמי ביטוח עכדי להימנע ממצב של כפל   .4
גבייה  הפקיד  עביר ל העצמאי מ   –י למס  מאעצמקור  ה המדווחת מסלפי הצו, ופעם שנייה מההכנ 

הלאומי  דמי הביטוח    וי ניכ ועל  מס  הנת  בש   ההכנסות לפי הצו על    ראישוומי  טוח הלא ביה  בסניף
השומה את ההכנסות  יפחית משדי  , כ( 806/857)טופס  מההכנסות האלה    יטוח הבריאותב  דמיו

   . ה שנת מסבעד אות ו דמי הביטוחשמהן נוכ
 

שמג ההכנסות  הן  לדוגמה,  בשומה  הצו  לפ  הכנסה ל  ול כ  806/857פס  טו  . חש"  100,000יעות  י 
ה: עובד שכיר בסכום  ל המבוטח יהימעודכן שהמעמד ה   .ש"ח  70,000בסך של  ל השנה,  שך כמב

 . ח" ש 30,000הכנסה שנתי של  מאי בסכוםד עצועוב ,ש"ח 70,000של   יהכנסה שנת
 

בת  )קצ  הממשכורת ומפנסי   ממשלח יד, , הכנסות  טוח הלאומילחוק הבי  176,  175לפי סעיפים   .5
 לה. ם היו בתקופת האבט אות מדמי האבטלה, ת חפו רישה( מפ

,  תשנתיקה  שהורד הסכום כשכיר לפי הצו, בחלו מאי לאחר  למבוטח כעצ  הכנסה שנותרם ה וכס
המובטלונמות  להי  אמור של  האבטלה  מדמי  מ   כה  אםיומי  מוצע  לפי  את    העצמאי  )אלא  סגר 

 .( הקופת הזכאות לדמי האבטלבתוטין י לחלתיק העצמאה
-39009)  26.3.2017  י לעבודה מיום בבית הדין הארצרוד גרון  בעניין נמדין  פסק  ,  ין הקיזוזני על

ני02-16 לאומי  לביטוח  המוסד  כי  קבע  א(  הככה  המת  עצמאי"וכ"ע   בוטחנסות  מדמי    בד 
 דחה את הערעור.  כדין, ו –האבטלה 

 
הב   176יף  עס מת לחוק  הלאומי  ואינלמשיחס  ייטוח  כללי  באופן  יד  ד  עובלהגדרת  ה  מפנו  לח 
סעיף    צמאיע כלו  1לפי  הלאומי,  הביטוח  שלחוק  הכנסה  כל  מופחתת המל  מר,  כעצמאי    ובטל 

 .  ו הכנסהל  שוי מאיעובד עצ תדרא לא עונה להגמדמי האבטלה, גם אם הו
 

דמי    אם .6 נעשה    ילפ  הביטוחניכוי  מבוטחים  סיווג  ידיצו  מחדל    המשלם  על  בשיעור  כברירת 
תיא ו  המלא נעשה  אלא  לתבום,  אפשר  המו השיעו  זרחה  תוע  עובד  ינטרבא  פחתר  כל  )כמו  נט 

טוח  עורך את ההתחשבנות של דמי הביח הלאומי ש לב פקיד הביטו תשומת    שכיר( או להסב את
 ת הצו. ול במסגר לום שכלמסכום התשחת ר המופביטוח בשיעולהחזיר גם דמי  שיש כעצמאי,

 
לפי הצ עצמאי  דמי אבטלה  כאשר  בסיו מקבל  בדוק  שימומלץ    ,2019ת  שלו לשננסות  ס ההכלפי 

  806/857פונה למעסיק כדי לבקש טופס    אלפני שהו   (ים לפי הצוהמעסיק)מכל    וניםאת הנתהיטב  
שנת  ל  806/857מי את טופס  מעביר לביטוח הלאוולפני שהוא  בריאות,  טוח לאומי ושכולל דמי בי

 : ןט להלורמפכ  ,2019נת לשה בות קבלת שומי ביטוח בעקרשי דמשלם הפאם הוא אמור ל, גם 2019
 

  י דמי ביטוח פרשע הצי מבאומ ח הלביטוה,  2019  לשנתשומה  למוסד לביטוח לאומי  כשמגיעה   .7
לזכות()  קובלכמ או  למובלחובה  כולל  ההכנטלים  ,  בסיס  לפי  אבטלה  דמי  סה  שמקבלים 

  הביטוח הלאומי  השומה,  להפרשי בהקשר    .מאיכעובד עצ  2019ששימשה יסוד למקדמות לשנת  
הפע,  3.11.2020יום  ב  1480ר  ספמ  וח ביט  חוזר  םרספ את  עושהמבהיר  שהוא  כולות    אשרה 

טופס   עם  אליו  פונה  לע  ,806/857מבוטח  את כדי  עוד ר,  ומ כל  .2019נת  בש  המעמד  דכן  כל 
 ות.שאינן נע עולות האלה, הפ 806/857לאומי טופס האינו מוסר לביטוח  המובטל 

לפי צו סיווג מבוטחים    ביטוח   יי דמ ניכו ה ו הכנס  שכולל  -  806/857טופס    גיש מש  לפי הצו,   מובטל
והגבי פקיד    - בסניףהביטוח  ההכנסה  מ  יה  את  ה   ומהשבשמופיעה  קטין  בהתאם  י  עצמאשל 
לפי הסכום  ) שכיר  המבוטח לעובד  את המעמד של    עדכןמ ו  806/857  טופסבות  המופיע ות  נס הכל

  .(ל בצוכלו ינושא ה כעצמאיסה שנותרעם ההכנ)במקביל  עצמאיעובד  לו  (806/857פס שבטו

ס  את הבסי  לשנות במטרה  ,  אבטלהה  לפקיד  לפתוח מטלה בייה  הגו  פקיד הביטוח נדרש  במקביל,  
  פעמיים, . המטלות ייפתחו  פקיד הביטוח והגבייה  ס החדש שקבעטלה בהתאם לבסיב אלדמי ה

ת  וחלקם היו בשנ  2019  ם היו בשנתבטלה, שחלקאתחלת הלהו  שים שקדמששת החודהתאם לב
 י. אינו סופ 2019ומת י ש לגבב  ישוחה , לכן  .2020
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ל להמוסד  בשנת    ו מעמדאת  משנה    אומיביטוח  המובטל  שרגי   שכיר   לעובד   2019של  גם  ל  הוא 
כמו לכל עובד    ,עם המובטלללת  וטלה חייב לערוך התחשבנות כפקיד האבל.  י במקביעצמאובד  ע

שמק  שכיר אבטלאחר  דמי  הכנסות   הבל  קיזוז    ( 2020ת  שנב   ההאבטלמדמי    כעצמאי  יו )כולל 
 . ועלולים להיווצר חובות

 כעובד יותהכנסו לפי בסיס  שמקבל דמי אבטלה  ,לפי הצו מובטל עודכל ל, כברירת מחד כלומר,
בסני  מעביראינו    ,2019  בשנת  עצמאי הגבייה  הוא ,  מהמעסיק  806/857טופס  ף  למחלקת 

לפיי  דמ  קבלל  משיךי דמיהבסיס של  אבטלה  ללא    ,2019  תבשנטוח  הבי  פיו שולמו מקדמות 
וד , כל ע(ראותפורסמו הוטרם    –  2021נת  וז בשזלעניין קי)   2020נת  בש  כעצמאי  ההכנסות  קיזוז
 , עליו לעדכן את הביטוח הלאומי לעבודאם חזר  .ודולא חזר לעב בטלמו הוא

לפי טופס  פל לנית  806/857י החוזר, רק  ע ן  נותן השקבל תמונה מלאה  פעילות  לפי הצול    ירות 
 ופס זה. כן מעמד רק לפי ט דעולכן הביטוח הלאומי מ , טלהמוב תי שליהאמכר ולדעת מה הש

 

 בימים רגילים – צו סיווג מבוטחיםפי מלה לה לגיעתב

השירותונ בש  תני  במשכיים  עובד בים  נחשצו  כלולים  לביטורים  לגמלאסד  וזכאים  לאומי  ות  וח 
   ק.מעסי  גל שלרטת פשיוק חברה או דמי אבטלה וזכויות בשל פיר בות  , לרגם זהלסיוו התאםב

לגמלאות   זכאות  בחלפעול    ש ילצורך  הביטו   1456וזר  כמפורט  הלאומ של  היתר יב ל  שכול  ,יח    ן 
 טלה.  עות לדמי אבהרות להגשת תביבה

לצרף   יש  אבטלה  לדמי  חתהצהרלתביעה  יד ומ ה  על  הה  ב כו ש  חמבוט י  תקופת  היין  ללת  את  תר 
ואת  העבוד העב ה  הפסקת  זסיבת  אם  ע ודה.  הפסקת  יש   דהבוו  החזר  זמנית,  מועד  את  ה  לציין 

 ודה.  בעוער ל המש

להדגי לחשוב  בתביעה  עיסוק  ש  "תחום  של  ברישום  אבטלה:  שלדמי  המק  עיקרי  יש  עבודום  ה", 
א  לא מצויין שהי. בכל תביעה ש וטחיםווג מבי צו סילפא  העיסוק הוולהוסיף שיין את העיסוק  לצ

 פול בה עלול להתעכב. הטי -הצו לפי 

 

 מילואים  וליתגמתביעה ל

נותן שירות עצמאי שכלול בצו סיווג  שאים,  ביעת תגמולי מילותין  ני על  מסר   אומיביטוח להמוסד ל
שהוא נחשב לעובד    י פ, אף על  "מעסיק"א דרך האים ולילולי מ תגמואישית לש תביעה  יגמחים  מבוט

 יק לפי הצו.מאת המעס  806/857טופס   שיתהאי  צרף לתביעהיש ל ומי.  שכיר בביטוח הלא 

 
 1.9.2020ם ו בתוקף מיוקון לתוספת הראשונה לצ ית
 

ברש  26.8.2020ביום   הלאהביטו צו    ותומפורסם  מעביד  ם מבוטחיסיווג  )ומי  ח  )תיקון(,  וקביעת  ים( 
שלא    י שירותיםנ נותגי  נה לצו שני סוהראשו  לתוספת  שמוסיף   ,1.9.2020ום  , בתוקף מי 2020-התש"ף

   :קמןכדל, נכללו בעבר
 
 ו. בצ 7תיקון פריט   –שכול( )רכבי א ותםי רכב שבבעלירים בכלתי כיםמורי דרך המדרי .1
הטצה .2 והייכנ וותים  באמנות ם  קוהפקויים  או  ליות  פריט    –במה(  )עובדי    ותיותז חת    15הוספת 

 לצו.
 

, כולל הסכם שנכרת לפני  רותיםיהש  תנישני סוגי נול  ש   צוהל בתנאי  סכם שכלוכל ה  חל על   התיקון
   .1.9.2020 , שהוא כאמורתחילההום י
 

ם  שלווהתניכוי  ניין חובת ה ודה קובע לעהעב  חודשכי    גים המייצ  לנציגי  י מסרהמוסד לביטוח לאומ
החדשי  לפ עובד    הצו  לשכירלכל  לפי  ,  שכיר  עובד  סעיוהצכללי  רבות  לפי  הביטו לחו  344  ף ,  ח  ק 

במה,.  הלאומי אוגוסט  דשעב  של, למ  עובד  קו  2020  בחודש  ב  (דם)או  התשלום  את  ש  חודוקיבל 
חל  החדש  הצו    –  2020פטמבר  ס התש אינו  ספטמברלועל  בחודש  בי  2020  ם  מועד  העבודה  כי  צוע 

 . ורכאמ ,קובע
 

  1.10.2020ביום    סםפרנט ור אינטתר הראות לעניין התיקון בצו באם הולאומי פרס ד לביטוח  וסהמ
 הרחבה ותיקונים(.   –ם חים וקביעת מעבידיו סיווג מבוט )צ 1478מספר  חוזר ביטוח
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 1.10.2020מיום  1478זר ביטוח וח

החוזר  קוןתי  עותמשמ לפי  קב  –  הצו  למעפנוס   וצותהכנסת  של  ות  שכיעובמד  לעניין  דים  חוק  רים 
הלאומי  הביטו  ביטוחח  להם  הלאבט   לענף  המקנה  מה,  מיום  .  1.9.2020ם  יוחל  כל  1.9.2020החל   ,

בתנאי  צורף  ש  טחמבו שעובד  הצו,  לצ  סקהההעבתיקון  יתחיל  אכשרה    בורשבצו,  בביטוח  תקופות 
 אבטלה. 

 י עובדי הבמה גב ל 13.9.2020ם אומי מיוהביטוח הל פרסום באתר

  6  רו לפחותאחר שיצבק לי אבטלה רים לדמות זכא התרב   בעולםצמאים  ר שעובדים ע הפרסום מבהי
מ החל  עבודה  כל1.9.2020יום  חודשי  מרץו.  מחודש  החל  י ה  2021  מר,  לם  זכאיהי וכלו  י  לדמ   םות 

 . אבטלה

עבודה בעבודת    חודשי   6ור  לצביש  שבר הקורונה  מ  ן בזמלקבלת דמי אבטלה  כי    ד מובהר בפרסום וע
חת  ת(, או ת ולהופעו  רותפחות )לחזדשים ל חו  3ל  סכם שתחת ההיא עבודה    –הפקה  . עבודת  קההפ

דה  ובדובר בעמ  יבוריים,צ ת הקשורבעבודה באמצעי הת  ראם מדוב  ה לפחות.ימי הפק  5הסכם של  
 . דת הפקהם כעבותחת ההסכם מוכרי םה. כל החודשים שפקה בחודשימי ה  3ת לפחול  ם שת הסכתח

תקופה    –ם זה(  יו   )כולל  1.2.2021  ועד  30.9.2020ום  במה היא, למשל, מיאם תקופת העבודה של עובד  
כ תוכר  עבוד   6-זו  לצורך  חודשי  האה  אבטכתקופת  לדמי  החודששרה  אמברספט ים  לה:  טובר,  וק, 

חשב  ות נ לפחחד  ה אשבו יש יום עבוד   שדזאת, כיוון שחו.  2021אר  ואר ופברו, ינ2020  דצמבר,  מברבונ
 לה. טפת אכשרה לדמי אב עבודה לעניין תקולחודש 

הפרסום  לע סכוםפי  האבט  ,  מחושדמי  לפ לה  ממב  עצמאיים י  כעובדים  השכר  שים  חוד  6-ב  וצע 
   ים.נ אחרו

 . 1478 סמת בחוזרפורמ ינה רשימה סגורהסוקים שאעיהימת שר

 וגמהלדם ולפרסוהערות בהקשר 

הני לע .1 בחואבטל   מילד  תוזכא ין  מרץ  ה  בעצמאים  מ  2021דש  שאין  דובר  תקופת  בלבד  להם 
 רת. אחבעבודה אכשרה כשכירים 

ש  )החל מחודל  ועבודה בפ עה העצומועד שבו בלאומי על המוסד לביטוח  המעסיק אמור לדווח ל .2
הש2020ספטמבר   לנותן  ולתת  איש (  העירות  על  הצו  לפ  ודהב ור  תנאי  ספטמבר ד מחוהחל  י   ש 

2020.   

 מו למשל תושבות וגיל. עצמו, כ  זכאות של המבוטחויה בכללי התל ה בטל דמי אל כאותזה .3

 
 

 2020בחודשים ספטמבר עד דצמבר דיווח 
 

ואת  ח  ו ות הדי חות איג לדישור חר , ניתן אטוח הלאומיסר הבישמ ף  ידע נוסולפי מ  1478  פי חוזר על  
הביטוח   דמי  יום  תשלום  הצו  15.1.2021עד  פי  על  שמוגדר  למי  ה עסיקכמ,  בעד  ש עובד,  ו  פ נוסים 

 . 2020מבר ונוב  ברטומבר, אוקסקה: ספטודשי ההעבגין ח -יקון לצו בת
לאומי   לביטוח  למיאהמוסד  לפ פשר  זמן עסיקים  הצו  ה התארגנות    י  המעסיק חקלתיקון  אך    יקה, 

 גם בשוטף.  טוח הבית דמי שלם אוח ולשאי לדו ר היה
 
 לגבי עובדי במה  2021אר עד יוני נוי ניכוי דמי ביטוח בחודשיםפטור מו ייה אחד
 

לא    המפיקים  י באפשרותהמפיקים כ  ילנציגי עובדי הבמה ונציג בכתב  לביטוח לאומי הודיע    המוסד
ובריאות   לאומי  ביטוח  דמי  הלנכות  יוני  י בחודשים  במה  מעובדי  עד  שיפורסמו  2021נואר  עד   ,

להעביר    מי, חייביטוח לאוסד לבלמו  דווחטוח ולא יל מפיק שלא ינכה את דמי הביהוראות בעניין. כ
 למנוע קנסות. פר תיק הניכויים לאגף גבייה ממעסיקים כדי את מס
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 ורונה שבר הקבזמן מ ע כלכליוסי
 

  התכנית לסיוע)להלן:    2020-הוראת שעה(, התש"ףהחדש( )   נהרוקוה  לכלי )נגיףכ  וענית לסי חוק התכ 
 :כדלקמן ,ח הלאומיהביטו  רשהקב  ללתו כהתכנית . 29.7.2020אושרה כחוק ביום  ( כליכל

 
הלאואת  הורהארכת   .1 הביטוח  בחוק  הכוללת  עהשעה  ימי  יום קום  )במ  31.10.2021ם  וד  עד 

ארוכה יותר מתקופת הזכאות לדמי   (31.10.2021)עד  ק  חו של הלת  כול פה הקו הת  .(30.11.2020
ביעות  תיש  ו להג לכטחים יוי שמבוועדת הכספים בכנסת, כדו   של  יבה, כפי שהובהר ביש טלההאב

 חוק. אקטיביות בהתאם להטבות השונות שב יותר ולקבל גמלאות רטרומאוחר 

 

ד  או ע  30.6.2021  דעחד  מיוות  סתגלהנק  ולמע  טלה לזכאות לדמי אבת  קובעה ה  תקופ ת הרכהא .2
 . , כמוקדםטיסטיקהלסט  כזיתלפי פרסומי הלשכה המריים  ד מסומוע

 

  מהסכום ערב ההפחתה   90%ר של  ועשיל   וחדימ ה  תגלותההס  מענקוסכום דמי האבטלה    הקטנת .3
 . םשיפורסבמועד , (ישית ו האקבל דמי אבטלה לפי זכאותמובטל שמ)למעט ל

 

 : בעתופה הקותום התק עד י  ומלא ביטוח הלחוק ה 216קון  בתיים הארכת התיקונ  .4
  תביעה חדשה לדמי אבטלה.שת  הג  יימים, ללאים מסו, בתנאהארכת תשלום דמי האבטלה -

"התקופה    ךה במהלהסתיימשלו  ששנת האבטלה    ובטלמככלל,    כי  אומי,לה  הביטוח ר מנמס
 קובעת.פה הום התקולת  ך עדתוארה  אבטלשנת ה –הקובעת" 

י אכשרה מתוך  חודש  12מקום  חודשים ב  6)  להבט לדמי האאכשרה  ור תקופת הצקי  המשך -
 .(חודשים 18

 החל מהפעם השנייה.  ם ראשוניםימי 5יטול הורדת ך בהמש -
  ד בלשכת התעסוקה טלה למובטל שלא נרשם במועי אבות לדמאלזכ תנאים  ההגמשת    שךמה -

   .איחור(ימי  7  מקסימום – 2020סט )החל מחודש אוגו
תייצבות מאוחרת  ה  כלבכן,  בד. לוטלת רק על העוהתעסוקה מ  ירשם בלשכתה האחריות ל

התעס  ל יש    –וקה  בלשכת  התעסלפנות  לאיחור  וקהלשכת  ההסבר  ע  . עם  ה  בודבהפסקת 
שיש אי התאמה בין מועד  בעצמו  הלאומי מגלה  , אם הביטוח  הדיןורת  מש  נים, ולפ הנלראשו

ה בה למועד  אבטלה  תחילת  הת רישום  הוא  עסוקהלשכת  ע,  הפונה  ללשכת בור  מובטל 
 . האבטלה  ילתתח  ם אתהקדיכדי ל קההתעסו

 

טלה  אב  ימד את כמות המובטלים הזכאים לר  תוד י וע   להגדיל   במטרה,  חדשיםהוספת תיקונים   .5
ה משבקופת  תב מיום  בתקופ  נה, ורו קר  א)דמ  1.8.2020ה  אוגוסט  י  חודש  בעד    2020בטלה 

 בעת.תום התקופה הקועד ו  (2020 ספטמבר ו בחודששישולמ
ר, למי  ימים רצופים ללא שכ   14-ים לימ  30-מ  כה בדמי אבטלההחל"ת המזתקופת  קיצור   -

 ואילך.  1.8.2020מיום  לחה  ויכפ לחל"ת  שהוצא
 .(28בן  למובטל )כמו   אם יש עמו ילד, 28  ו לומלא טרםל שלמובט  הי האבטל דמ הגדלת  -
 ימי אבטלה.  125רי ופחת אחבי לא יסכום דמי האבטלה המיר -
 . הזכאות שנות 4רת במסגנה, ש 40שטרם מלאו לו  לה למובטל חוזרהאבטתו דמי לא יופח -
 אים.  מליקבל דמי אבטלה    –התעסוקה  שכתלם טעמ מקצועיתה כשר בה נמצאמי ש -

 

ערכאה .6 ת ה  התקוד  הקובום  שלפה  תוקנו  עת  שבו  בחוק  320-ו  238,  195:  הסעיפים  המועד  )ח( 
  בעת ופה הקותום התקעד    שיך להמ, במטרה  ק הבטחת הכנסהבחוקיף  ון עומי ותיק יטוח הלאהב
ירים,  , קצבת שא67עד    62  ילבג לנשים    קנה(יק )זות  זרחגמלאות: אעם ה אבטלה    מיד  כפלע  נו למ

    נסה.הבטחת הכם(, דמי מזונות ולוייפת תתוסלל נו שויא כללית ) קצבת נכות

 

עד סוף    תם,ומעלה, שהופסקה עבוד   67ם בני  בטלימיוחד למומענק הסתגלות  הזכאות ל  תהארכ .7
  יש בקשה להגילך רשאי  וא  2020אוגוסט  החל מחודש    .31.12.2020לפחות עד  ו  התקופה הקובעת

הסע למה  דשח מובטנק  רק  מיוחד  שהו תגלות  עקדועבפסקה  ל  מתו  לתקופה    רונההקו  שברב 
 . (2020ולי ש יחודסוף  עד   ימים כפי שהיה 30)במקום   ימים 14רצופה של  

 

יצאה הוראה של רשות המסים שמענק ההסתגלות המיוחד חייב במס הכנסה    24.1.2021  יוםב .8
י מס מהמוסד לביטוח לאומי בגין  ים חייב )תקבולים והחזר   194/196בשדה  ויירשם בדוח השנתי  

 (. 126כלולים בטופס נסה כשכיר, שאינם הכ
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ם  בלישמקדים  עוב  ם יהקלה לנכה,  ק, בהוראת שעהלאומי הענילחוק הביטוח    217תיקון מספר   .9
כללית  קצבת בעד  צקהמ)  1.8.2020מיום  החל    . נכות  יו בה  יום    (2020לי  חודש    , 30.6.2021ועד 

דש  לחו  ש"ח  5,300של    גדל לסכום  צבההקיח מעבודה בלי שתיפגע  רוולה  נכהל  ותרשמ  הסכום
 .(50.23%כפול  10,551לחודש =   םוכר המינימ)ש

 

הפטור  ה .10 דמי  ארכת  ש  ירשכול  ילעצמא  ביטוחמתשלום  מענק  ליטה  בעל  סיס  ב  עלשמקבלים 
 . סהממס הכנ סוציאלי

 

מספר  בתיקון   .11 הלאומי    221עקיף  הביטוח  כי  נקב   29.12.2020מיום  לחוק  שהשתחרר  ע  חייל 
, זכאי לצבור את ששת חודשי העבודה  31.12.2020עד יום  ו  1.1.2019רות סדיר החל מיום  משי

תוך   בשנת    3המועדפת  שהשתחרר  חייל  שחרורו.  מיום  תקופת    2020שנים  לצבור  צריך  לא 
 ום שחרורו. אכשרה לפני תחילת עבודתו בעבודה מועדפת במשך שנתיים מי

 

ה  גמל  מקבליראת שעה ל ו כללים בהונקבע  12.1.2021מיום  לאומי  יטוח החוק הבל   223בתיקון   .12
 כדלקמן:   ,מנהאות ולמשפחות אולפונדק  ץ,, דמי אימולשמירת היריון, דמי לידה

וילדה   - קובע  יום  לה  שאין  לדמי    30.6.2021ועד    1.8.2020מיום  מבוטחת  זכאית  והייתה 
 לידה.מיום ה תהיה זכאית לדמי לידהה,  אבטלה עד יום הליד

ביולדת   - שילדה  מ עצמאית  יוני  2021ינואר  תקופה  סוף  זכאות   2021  ועד  לדמי    התחושב 
לליהל שקדם  השנה  ברבע  בדהידה  או  בשנת  ר,  המקביל  השנה  השנה  2020בע  ברבע  או   ,

 , כגבוה שביניהם. 2019המקביל בשנת 
ם או  לידה חלקיי  לא צברה תקופת אכשרה ואינה זכאית לדמי,  קבלת דמי אבטלה מיולדת ש -

עד  )ים  ידה המלא ת דמי הל השלמת תקופללתשלום בגובה דמי האבטלה עד  זכאית    מלאים,
 . שבועות( 15

 

ביטוח  וצו    2021-עי חיסון )תיקון(, התשפ"אפורסמו ברשומות תקנות ביטוח נפג   4.2.2021ביום   .13
חיסון התשפ"א  נפגעי  לחוק(,  התוספת  שהוסיפו  2021-)שינוי  נגיף  ,  נגד  החיסון  את  לתקנות 

 קורונה החדש.ה
 

 "תקופת הבחירות"דמי אבטלה ב
 

דין מיוחד על    בחוק,  ה, כהגדרת בחירותהקופת בחירות חל בתקופת  וי תשלומים בתעל פי חוק מיס 
בסכומים   לענתשלומים  למעט  הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  הכנסה  אינם  אלה  תשלומים  ף  שנקבעו. 

רשות המסים והביטוח    . ל גמלה אחרתלכ או    לכן אינם שוללים זכאות לדמי אבטלהבעבודה ופגיעה  
 בי הדין המיוחד בתקופת הבחירות. פרטים את ההוראות לגהלאומי פרסמו חוזרים המ 

 

 ף הקורונה החדש ה ממושכת לאור התפרצות נגיר מתן מענק בשל תקופת אבטלדבב הסכם

מענק חד  לפיו ישולם    ח לאומי טו כם בין הממשלה למוסד לביפורסם ברשומות הס  17.11.2020ביום  
זוג למי שיש לו בן    ש"ח  2,500או    ,ידיחל  חש"   2,000סד לביטוח לאומי בסכום של  על ידי המו  פעמי

למענק בישזכאי  להס  29.11.2020  ום.  תיקון  משולםפורסם  המענק  האמור.  מתקיימים    כם  אם 
 התנאים הבאים: 

ו לו  שולמ  –  67יל  )ואם הגיע לג  31.10.2020ועד    1.3.2020בתקופה    שולמו לו דמי אבטלה בפועל .1
אב ולאחר  דמי  בפועל  הסתגלות(טלה  מענק  )רצ  100שך  במ  מכן  אבטלה  שלא ימי  או  ופים 

כאשר  ר הראשון  ורשה   ם ימיהצופים(,  האבטלה  בחודש  במניין  אמתנה(    מי)ידו    100כלולים 
ל  הימים. הממוצע  י האבטלה היה נמוך מהשכר  מ דחישוב  השכר היומי הממוצע ששימש בסיס 
 ליום(. ש"ח  422או  ש"ח 10,551במשק )

במשך  לו  שולם   .2 הסתגלות  רצופיםלפחות    טלה אב  ימי  100מענק  שאינם  או  בתקופה  (  )רצופים 
 . 31.10.2020 עד ו 1.3.2020

לזכהמענק   בשולם  ואים  נובמבר  נוסף    2020דצמבר  חודשים  מידע  הבנק.  לחשבון  אוטומטי  באופן 
האישי מופי  באתר  אבטלה  של    ע  )נתוני מענק  ובאתמהמובטלים  הביטוח  משכת(  של  תר האינטרנט 

 . רשומים מות העבודה כל מקוו  מעודכניםהשינויים בעיסוקים  כלשעל המובטל לבדוק   הלאומי.
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כלומר, פטור ממס, פטור מדמי    כנסה על פי כל דין.אינו נחשב להההסכם קובע במפורש כי המענק  
 .ות(הכנסות לגמלא  )כולל בבדיקת בא בחשבון לגמלאות הביטוח הלאומיביטוח ואינו מו

 

השת בעד  למובטלים  מענקים  מתן  בדבר  התעסו  לבותהסכם  אבטלה קה  בשוק  תקופת  לאחר 
 ף הקורונהי התפרצות נגממושכת בשל 

בפו  17.11.2020ביום   הסכם  ברשומות  לביטוח  רסם  למוסד  הממשלה  עד  ין  ישולמו  לפיו    4לאומי 
במשכורת  תעסוקה וחוזרים למעגל הת אבטלה ממושכת חד פעמיים למובטלים שצברו תקופמענקים 

שלפני   חדשה מהמשכורת  היאמטר   .האבטלהת  ופתק  נמוכה  המענקים  לתק  ת  מוגבלת,לסייע,    ופה 
תיקון    2.12.2020ם  ביו  .לחזור למעגל התעסוקה  ים לאחר תקופת אבטלה ממושכתל טבלמו פורסם 

 להסכם האמור. 

,  מהירידה בשכר  אבטלה וכאחוז כאחוז מדמי התקופת ההעסקה בכל חודש,  ע בהתאם להמענק נקב
  בודה וממענקלהרוויח מע  מירבי שניתןהסכום  הו  ש"ח   200  ואה  םליוכפוף לתקרה. המענק המירבי  

ימ   ש"ח  632ד הוא  חיב חליום. מספר  דוגמה,    ומי המענקסכ   של  טבלאות ודש, הי העבודה בכל  וגם 
 וח הלאומי. באתר הביט יםמפורסמ

 כדלקמן:  לקבלת המענק נקבעו תנאים מסויימים,

  כלומר,  )היום הקובע(.  1.11.2020  פני ימים רצופים ל  75במשך  המובטל לא היה מועסק כשכיר   .1
 (.)כולל יום זה 31.10.2020ועד   18.8.2020ים  בין התאריכ

ב .2 בפועל  אבטלה  דמי  לו  אבטלה    75ך  במש  )כולל(  31.10.2020ועד    1.3.2020תקופה  שולמו  ימי 
)ימי אמתנה( אינם  ו בחודש האבטלה הראשון  שהורדם  מיהי)רצופים או שלא רצופים(, כאשר  

הימים    כלול במסגרתלחות, ניתן  מי אבטלה לפ י  25. אם המובטל צבר  הימים  75  ן ימני כלולים ב
ה  שהתקבלו בתקופ  ,עה בעבודה ותגמולי מילואיםמירת היריון, דמי פגי , גמלה לשדמי לידה  גם

 . הרלוונטית

לעבוד .3 חזר  בחל"ת(  המובטל  ה  )לא  או  ימים    14למשך    28.2.2021ועד    1.11.2020ם  תאריכיבין 
ך יותר  ת המענק במשאניתן לקבל  נמוך(. לא    ל מענק למובטל העובד בשכרשמקב   ימעט  )למ  יותר

   .2021  יוניב  30חרי ולא אדשים חו 4-מ

כי   מסר  לאומי  לביטוח  כהמוסד  אוטומטית  ישולם  לעבודה  חזרה  טומענק  ללא  זכויות  פס  מיצוי 
 . י חקיקהכי צפויים שינוי הפרסומים של המוסד לביטוח לאומיוב אחר  לעק יש . בקשה

 להסכם: 9ייחסות למענק לפי סעיף תה

מ פטור  ביהמענק  דמי  הלאומי ומו  הסהכנמס  מ  ,טוחתשלום  הביטוח  גמלאות  לעניין  בחשבון    בא 
 יד.כהכנסה מעבודה או ממשלח 

סעיף   את  9לפי  יראו  מ   להסכם,  כהכנסה  לפי ההסכם  לבעהמענק  יד  או ממשלח  עניין תשלום  ודה 
סה  יין זה הכנסה מעבודה או ממשלח יד היא הכנ. לענ בלבד  ומי לא  לביטוח  גמלאות שמשלם המוסד

ק  ענ( לפקודת מס הכנסה. לעניין דין אחר לא יראו את המ8( או )2)(,  1)2ף  סעי  חודשית, בפועל, לפי 
 כהכנסה. 

לה את  במטרה  גובשו   םיבטלהמוחזיר  העבודה,  ל  יןב  לשוק  למוסד  שני  י בהממשלה  לאומי  טוח 
ומות  ברשומות. הסכם אחד תוקן ברשהסכמים  פורסמו ה  17.11.2020  םו בי .  הסכמים למתן מענקים

 : 2.12.2020ביום   קןתוי והשנ   29.11.2020ביום 

בסך  .1 פעמי  חד  מענק  שיש  למ  2,500)  ש"ח  2,000של    מתן  זוג(  לו  י  מבתקושלמי  בן/ת  יום  פה 
אבטלה  על  בפו לו    שולמו   31.10.2020ועד    1.3.2020 ו דמי  אבטלה  דמי  מכן  )או    ק נעמ לאחר 

גיל  תלו הסתג או    ימי  100  משךב(  67  בשל  )רצופים  רצופיםאבטלה  כוללשלא  ,  (האמתנימי    , 
או מענק  ,  ליום(  ש"ח  10,551במשק )  עהשכר הממוצמהבסיס לקביעת דמי האבטלה היה נמוך  ו

מיוח לבני  הסתגלות  המעלה  ו   67ד  במשךבתאריכים  כמפורט  לפחות  ימים  100  אלה  והכל   ,
ל  בהדרגה  30.11.2020עד  ו  19.11.2020ים  התאריכ  ן בי  שולםממענק  ה.  בהסכם חשבון  ישירות 

 ק. הבנ

מובטלים המצויים בתקופת אבטלה  יים לחודש  מענקים  4-יותר מ  ולאיים  פעמ  ם חדן מענקיתמ .2
 הסכם. פורט ב, כמרים למעגל העבודה בשכר נמוךוחוז ,ימים ומעלה  75מושכת של מ
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 ימי בידודי מעסיקים בשל  פושי

  1.10.2020ום פה מיבתקו חלק מעלות ימי הבידוד של העובדים עבור  בם יקי עס המ את  הינה תשפ המד
מהמעסיקים  31.3.2021ד  וע דיווח  יקבל  לאומי  לביטוח  המוסד  פבר .  מחודש  אך  2021ואר  החל   ,

 .ם מפורטים באתר הביטוח הלאומיהסבריכל ה  .בית מיום תחולת החוקהזכאות תהיה רטרואקטי

 

 ים ודמי אבטלה מובטל

רואים אדם כמובטל אם הול  163לפי סעיף    -טל  בומ רות  ת שיבלשכ  שוםא רחוק הביטוח הלאומי 
התעסוקה(   לשכת  )להלן:  ו כמחוסר  התעסוקה  לעעבודה  ומסוגל  מוכן  בכל  במק  בודה הוא  או  צועו 

ה אחרת  לאמתאימה  עבודה  התעסוקה  ולשכת  עבוד  לו,  לו  של  הציעה  הזכאות  לעניין  מתאימה.  ה 
נקבעו בחלבטי אלדמ המובטל   מובטל,  ה,  וק הוראות משלימות, למשל השלמת תקופת אכשרה של 

 ועוד.   67ל  לה עו עושאינ גיל

חו"ל ללא סיבה מוצדקת וקיבל דמי אבטלה בעודו בחו"ל,  שהה ב מובטל ש  -חו"ל  ב  מובטל ששוהה
הודעת   על הפסקת  מהביטוח הלאו  SMSקיבל  האלו תשמי  דמי  בוחן את  . הביטוח  בטלהם  הלאומי 

 (. בזמן שהמובטל היה בחו"ל )למעט חריגיםדרישת החזר דמי האבטלה ששולמו  ים לענייןהנהל 

ללא    הפסקת החוזה  -וזה עבודה  ח יית  במילים פשוטות, השע  -  (ל"ת )ח  תשלום  פשה ללאמשמעות חו
  ה כיאין זכאות לדמי אבטלהעובד    , בחל"ת ביוזמתקופת החופשה. ככלליחסי העבודה לת של    ניתוק

 בודה. כן אינו דורש ע אצל המעסיק ול לחזור לעבוד העובד יכול  

יכול  חל"תד לעובא את ה יק מוציכאשר המעס   -חל"ת כפוי(  מעסיק )ביוזמת ה  "תחל , העובד אינו 
ת דרך לשכת  במקום אחר )לרבו  הוא יכול לעבודפוי ו לחל"ת הכ   אצל המעסיק שהוציא אותו  ד לעבו
 ת כפוי.  מי אבטלה בחל"ד ראות לתשלוםכבר בעבר הורסם המוסד לביטוח לאומי פסוקה(. התע

)  ם להישאריפי מעדא תשלום כי הם  פשה ללחום בנמצאיעובדים ש (  פל בילדיםלט  כדילמשל,  בבית 
לעבוד אינ  לפי   במקום  המעסיק,  לדמי אהוראות  זכאים  הו  בטלה, ם  ולא  פוטרו  לא  לחל"ת  כי  צאו 

 .ודה(ורשי עב )הם אינם ד  פויכ

עבודה או המהווינו  משרה אם  צוצמ  -  צמצום משרה יחסי  ניתוק  )ה  יחסי העבודה    כמושעייה של 
וק  חלפי  מזכה בתשלום דמי אבטלה  נו  אי  ם משרה כך צמצועבודה, ולפי  והעובד אינו דורש(  ל"תבח
 יטוח הלאומי. הב

 פחתים.מו ל דמי אבטלהמאפשרת לקב –"ת אצל מעסיק אחר זמן חלאולם, עבודה ב
 

מרצונו, ללא סיבה מוצדקת, אינו זכאי לדמי    ת עבודתושהפסיק א בטל  ומ  -הפסקת עבודה מרצון  
 עבודה.ים מיום הפסקת ה הימים הראשונ  90עבור ה בבטלא
 

-הקובע הוא ה  ריך התאי,  לחוק הביטוח הלאומ   158  סעיףלפי    -  אבטלהלעניין דמי    הקובע  התאריך
הת  1 שבו  תחילבחודש  האבטלהה  לפחחודש  12שחלפו  ובלבד    ,קופת  ש  1-מה ת  וים  בו  בחודש 

 . (וקבחהקודמת )למעט חריג, כמפורט בטלה ופת האילה תקהתח
 

זכאות ה/ל טאבשנת  /להאבט  תקופת רצופים  12  -  שנת  הק  חודשים  התאריך  ם  בימיע.  ובשלאחר 
תקופים,  ילרג ממובטל  נדרשת  אכשרלא  נוספת  במשך  ה  ה   12ת  שלאחר  הקובע,  ריתאחודשים  ך 

 שרה.פת האכאת תקו ביו השליםשלג

 

  טוחשל הביר  חוזל ה)מבוסס עת לסיוע כלכלי  כניהתולפי    טליםלמוב  הי האבטל ארכת ימת המצית
 ( הלאומי

דמי אבטלה לפחות יום  לו    ולמוך ושואיל  31.3.2020ום  שלו מסתיימת בי   זכאותמובטל ששנת ה .1
פה  ום התקושלו עד ת   את שנת האבטלה  ךיארי, המוסד לביטוח לאומי  הקובעתתקופה  אחד ב

  דמי בל  וא ימשיך לקשנת הזכאות, וה לה עד סוף  בטהאמי  ת ית מכסניצל א לא    ם אם בעת, גהקו
 ה. אבטל

פני  לה להאבטכסת ימי  ואילך, ניצל את מ  31.3.2020ו מסתיימת ביום  אות שלזכה  ששנתטל  מוב .2
הקוב התקופה  ) תחילת  במה1.3.2020  ני לפעת  הופסקה  ועבודתו  הקובע  ך ל(  ובתוך  ת  התקופה 

הוא  ות  ם התקופה הקובעכאות עד תוהזת  שנ  ו אתיך ל יאר   לאומי   לביטוחוסד  , המותנת הזכא ש
 לה. מי אבטד קבלך לימשי
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אבטלה  מי האת יוניצל    2020ואר או פברואר  אבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינ ה  נתשש מובטל   .3
אלה בחודשים  המוסשלו  האבד  ,  שנת  את  יאריך  לאומי  תום  לט לביטוח  עד  שלו  התקופה  ה 

דובעת. תהק כ1.7.2020מיום    יהיהטלה  מי האב שלום  בלשף  פו,  התעסוקהלרישום  בחודש    כת 
 . 2020יולי 

לה  בטאעת, ניצל את ימי הטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובהאבת  שנ מובטל שק,  סר ספן הלמע
ד  ות, המוסאכתוך שנת הזבבתקופה הקובעת  ופסקה  ודתו ה , ועב2020ואר או בפברואר  נו בישל
ום ממועד  א יקבל תשל הו ו  בעתקוקופה התום התעד    בטלהשנת האלו את    יאריך  אומיטוח ללבי

 (. 2020יולי  י פנ הייתה לדה עבוסקת ההפ אם  עבודתו )גם הפסקת

 

 :הסבר נוסף

סיים את    -  2019ואר  דה לראשונה עד חודש ינעבו  דורשתעסוקה כבלשכת ה  התייצבל ש מובטכל   .1
עד   האבטלה  אם  31.12.2019שנת  מש  עבודתו  סקההופ.  הקובשל  להירשם    ב חיי  –רונה  בר 

 אומי. ח ליטואבטלה למוסד לבחדשה לדמי  להגיש תביעהו  סוקהכת התעלשב

  2019ץ  אר או מרה בחודשים פברושונלרא  בלשכת התעסוקה כדורש עבודה  צבייהתל ש בטמו  כל .2
מכסת  ת  א  מה. אם סיים , בהתא2020פברואר  ינואר או  דשים  לו בחוסיים את שנת האבטלה ש  -

נשארו)  2019סוף    שלו עדהאבטלה  ימי   ימי    לא  ינואבחודש בטלה  אלו  או  ים  פברואר  ו  ינוארר 
והופס (אמהבהת,  2020 הקורונה  ל  בשעבודתו  קה  ,  בלשחייב    -משבר  התעסוקהלהירשם    כת 

 אומי.לדמי אבטלה למוסד לביטוח ל  דשהה חתביע  להגישו

  צל את ימי י נ,  2019ברואר  ה בחודש פודעב סוקה כדורש  מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התע .3
אבטלה  מי  יקבל ד  -נה  ורומשבר הק  ולא חזר לעבוד בשל  2020ר  ינוא  בחודש  נותרו לוהאבטלה ש

ל  2020יולי  מ  חלה יולי  עסוקה בחובלשכת הת  רישוםכפוף  לל2020דש  שת תביעה חדשה  א הג, 
יקבל    ,2020וגוסט  בחודש א  נרשםו בחודש יולי  בלשכת התעסוקה    נרשם   אם לא  לדמי אבטלה.

 . 2020 אוגוסט דשחוהחל מלה מי אבטד

יתרת  ת  א  ניצל,  2019מרץ    ודשבח  ודהה כדורש עבנה בלשכת התעסוק יצב לראשוהתי ל שבטמו .4
  -  הבשל משבר הקורונ  לעבוד חזר  ולא    2020אר  ינואר או פברושים  בחודשנותרו לו  אבטלה  המי  י

דמ יק מיולי  בל  החל  אבטלה  לכפו  2020י  התעבלשכ  שוםריף  ב ת  יוסוקה  ללא  2020לי  חודש   ,
בחודש   שםרנו   בחודש יולי  כת התעסוקהבלש  נרשםאם לא    .אבטלהדשה לדמי  ת תביעה חהגש

 . 2020חודש אוגוסט החל מיקבל דמי אבטלה , 2020סט  וגוא

שהתיי .5 לראשו מובטל  התעסוקה  דכנה  צב  בלשכת  עבודה  מחורש  אפהחל    ואילך   2019ריל  ודש 
דמי   מיו  אבטלהוקיבל  י )אפילו    1.3.2020ם  החל  אבטעבור  א ום  לימש   -חד(  לה  דיך  מי  קבל 

 .דשהת תביעה ח , ללא הגשטלהאב

אילך,  ו  2019התעסוקה החל מחודש אפריל    כתלשעבודה ברש  כדושונה  לראצב  מובטל שהתיי .6
ימ את  האבטלהסיים  פברואר  ע  לו ש  י  סוף  ה2020ד  אך  מיום  ופסקה  ,  החל    1.3.2020עבודתו 

  לה י אבטל דמך לקבימשי  -ע(  הקובתאריך  ונה )ה ות לראשיצבים מההתי חודש  12  שחלפוולפני  
 . (15.3.2020וי ביום כפ ל"ת)למשל, הוצא לח תביעה חדשהללא הגשת  

כדורש עבוד .7 ואילך,    2019יל  אפר  חל מחודשה בלשכת התעסוקה המובטל שהתייצב לראשונה 
  חודשים  12רי שחלפו  סקה עבודתו אח, והופ 2020עד סוף פברואר    לה שלו י האבטסיים את ימ 

הק )התארונה  לראשיצבות  מההתי  בליב  חי  -  בע(ויך  התעסולהירשם  ושכת  תביעה  קה  להגיש 
 . וח לאומייטסד לבמול  הטלדמי אבה לחדש
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 ולשכירים  ים סוגיות הקשורות למעסיק

 ומי טוח לאלבי וסד שכיר במח טובמ
חש הע בל  רבה  ותיבקיימת  מעמד  של  במוסדחינה  השכיר  לאומי   ובד  הזכאול  לביטוח  ה שמויות  ר  חוק  עניק 

   ירים.כלש

ל לבמומלץ  שקבעבחנ למ  שים  הפסיק ים  בדצול  הה  הלאומי  הביטוח  סו  ם דיבימע  ביעתוק  םבוטחימ  וגויבר 
על ידי    וםריש ה  עתה ולא בלמ לג  ת הבקשה בעבחן  שכיר נח ה טבויוון שמעמד הממוסד לביטוח לאומי, כהתקין הש

 המעסיק. 

 הגדרת "עובד"
 : דלקמןכ קריים,עיגים ה ת הסולת א "עובד" כולרת הגד

העוב .1 אצל  עובד  ומתקי  יקו מעס ד  י יימ כשכיר  בנחם  )לרבות  עבודה  משסי  ה   עלה  ח פי  שבדרגהפי    1ף  סעיה 
 (.  קבחו

העו .2 כעצמאיבד,  נחשב  מועסק  כלפי  כשבד  ועל   אך  לביטוח  המוסיר  לתאבהבלבד,    ילאומ ד  טוח  הביצו  ם 
 צו. בבועים אים הקתניים הבהתק דים,ם וקביעת מעביהלאומי בדבר סיווג מבוטחי 

ד סוגי  עוו  יספורטא ,  ךרד   המור   ,מהב  בדוע,  ןשחקן,  ריך, אמ דמ  ,צהמר  חצרן, מורה,,  ןקיובד ניו: עגמאותוד
 ור. בצו האמשנקבעו  מבוטחים, בתנאים 

ת  ואאו על פיה,  ע בחוק, או בהחלטת הכנסת  נקב   כרושש  יאת מ גם    ובדכע   איםביטוח רו י  דמ  ם לושתין  עני ל .3
 ומי(. לאה  וחטבילחוק ה   334  )סעיףאים כמעסיקו שכר רושלום התייב בהח

 רים. חא .4

 ה ודבעי יחס תעבילקם" תיי"המסורבחנים מה
  השנים.   ו במהלךביעת יחסי העבודה התפתחקל יםהמבחנ 

הד אבומר,  כלו   ורב",המע  בחןמב"   טנוקין  בית  משחן  ביותר  שמבחנים    כמה  שלם  קלת  הוא יהם  מבינ החשוב 
ש  ,בר". בעתלבות ההש  "מבחן ב מי  ה ,  יקעסמ ה  היהקוח  והפיליטה  ידיו השהיו  פחות.  חשובים  ו  יים ה מבחנויתר 

עובדים מה.  סקהע במבנה הה  ברת  פתחות הה  חל  ם,יוכ  חלפק   קשהה,  רות העסקדרך חב  הבית אועובדים רבים 
 ים. כעובדבהם הפסיקה מכירה העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת ת  עוש להם,כים  יידה ש העבוהם, כלי יעל

פיק סמי  נאת,  מה, כשלעצר, אינהכישוח כומדושכורת  מ  ושתל  דשחו  ל כלמקב  העובדשהעובדה שן,  צייב לחשו
וש  בתל כורתהמש יכיבראת   פרטב לסיק חייעודה, המיחסי עבכאשר מתקיימים  בודה.י עחסי  תקיימיםשמ ךלכ
 על העובד.ק חוכ דווחר ולשכה

 "תחברות "חשבוניפסק דין חדש בעניין 

מי כנגד החלטת הביטוח הלאו(  18084-10-17)ל דן דיאמנט  יעתו שאת תב  וריבית הדין האזדחה    21.4.2020  יוםב
שהפיקה   שכר  לושישולמה לו באמצעות ת  עבודתותמורת  כזה ולמרות ש נרשם כלמרות שלא  "עצמאי",    ות בולרא

 השכיר".    שלנית חברה בשם "החשבו

שויות, רשבנות מול הישום והתחיתה לצורכי ר ת בין המבוטח לחברה היורי מטרת ההתקשה מדברי הצדדים כעול
ח  )המבוט   בודה עבור המעסיק, החברהסה עשרות שבבסיובר בהתקמד  איןשכיר.  כיוון שהמבוטח העדיף להיות  

נית של רת "החשבו ולכן פנה לחב  יתו כשכירד אל החברה לא היה מוכן לעבוובע   יימת תת שירות לחברה מסורצה ל
 (. "כירהש

ין אשע  קב ( ש13632-06-13)  23.6.2014יין ייעול שכיר בע"מ מיום  ענ ב  ן הארצי ה של בית הדיבית הדין מזכיר פסיק
תעלהכי במודל  בו  סוקר  העובדיםה  שבין  היחיד  ריין  לב  הקשר  הוא  התובעות,  במסמכי גרידשום  החברות  א 

 . סיקמע-מערכת יחסים של עובדובדים כאותם עבגין   ברת הניכויים לשלטונות המסעות והעהחברות התוב
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 1987-תשמ"זמום, הי ר מינחוק שכ

ד בושלכל עקובעים  1987-שמ"חחניכים(, התד ועובער מום )נוימינ שכר  ותקנות  1987-תשמ"ז ימום, החוק שכר מינ
 ינימום שנקבע בחוק.  מ  כרמשנמוך  אינו  יע שכר שמג

המינימו להיושכר  יכול  לם  או  ת  ליום  ואינושעה,  נכ  לחודש,  שעות  תוסולל  ותוספות,  החפת  הוצק,  אות, זרי 
גם   לויות  שכר מינימוםוק  בח  יםמפורטהים  קבוע  רכיבי שכר  ום כוללינימהמ  שכר  .י ועודבסיס שנתעל  נקים  מע

 . בחלקיות המשרה

 לחודש.   ש"ח 5,300המינימום הוא    כרש 2017בר ל ממשכורת חודש דצמחה

   יות(.מוגבלו ים עם)אנש מופחתת י יכולת עבודהעלמינימום לב וכך גם שכר תריו לנוער נמוך שכר המינימום 

 ח הלאומי ק הביטומינימום בחושכר 

ל348סעיף   כי קו  ומיהלאיטוח  הב  חוק)ב(  לסכשהכנס  מבוטח   בע  מגיעה  אינה  המזערית  םו תו  אמור כ  ההכנסה 
 האמור.  המזערי  הסכום לו הכנסתו היא בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח כאיו בילג

מינימום של   וה לשכרכיר לחודש היא סכום השוד שעוב  ת של ירההכנסה המזעבד שכיר כי  י עולגב  א קובע"לוח י 
ק חוי  ימום לפינעבודה, למשכורת מ  מינימום לפי חוקי  משכורתה בין  יש התאמ  מר,כלו   רבעון.בון  הראש ודשהח

 הביטוח הלאומי. 

 ר.כאות מחליפות שחת לעניין גמל ם ההכנסה המבוטהכנסה זו היא ג

 הלאומי  לחוק הביטוח  369ף עיס וןותיק ביטוח שלום דמי הלתסיק לדיווח והמעות  ריחא
ו שלא דיווח על עובדי  ות ממעסיק שלא נרשם,לגב   לאומי ביטוח  ד למוסר למאפש  ומיהלאהביטוח  לחוק    369יף  עס

ות הגמלא יוון  השלום, את  והת  יווחדה  רתהסד  גמלה לפניזכה בם דמי ביטוח בעדם, וקרה מקרה המליש  אלאו ש
בל קי  כאיאות בעין שהזלמהגשל    פיווי הכס, ואת השעובדם וישלם ל לישי  אומטוח למוסד לביף שהבכס  ת ותידיהע
 המקרה.  תו לאו שרבק

להגבי סעיף  יה  הי  369פי  דמי  אלחוק  גביית  על  )מגולם(    אשל  חהביטו  נוסף  העובד  חלק  כולל  עשולמו,  ם  יחד 
ו אל  369יף  ע ס  ת. קנסוהצמדה  הגביל  לבי המוס  תא  לד  את ב תלאי  רשהוא    שבגינה   הגמלה בסוג    אומיטוח  וע 

 זר. ההח

 י. מווק הביטוח הלא לח 398עיף ליים לפי סיל פ טיםב הים ש גח ייטותשלום דמי ב  יא ו ו/א בדח על עולאי דיוו

במסגרת  מולאה   הביטוחלחוק    369סעיף   תוקן  לשנתי  ההסדרים  מי  2017  חוק  למבנוג  2017ולי  בתוקף  קרה ע 
 .  ואילך במועד זה שקרה בגמלה המזכה

 נםאמ   ההי י  יובשהחכך  ות מהמעסיק,  בגל   רשאיי  ח הלאומ י שהביטו המרב ה הסכום  קר בת  וגבל וקן הבסעיף המת
הג יותר    מלה המהוון,לפי סכום  לא  ל סמאך  ביצוע העבירה. הסכום את בה  תמדרגו  פי שלושכום מרבי  ם למשך 

האהמר יעבי  לא  עמור  השפעמי  20ל  לה  הממוצע ם  בעב  211,020  –  2021-ו  2020  ים )בשנבמשק    כר  אי ור  ש"ח( 
 שים. ודח  12על  ה שעולה תקופ תשלום ל איו רישום א

כי  יעסב מודגש  לטולביסד  המוף  ח אומח  למי  אייב  זכוצות  מכותו  ת  שיפוי  טוח הבי  לחוק  328סעיף    חלתבוע 
על חלי  369לחוק. סעיף    369לפני הפעלת סעיף    מיואהל   ביטוחחוק הל  328לפי סעיף    שלא נגבה  םוכסק מהחול 

 י. מ והלא

לביטמה גבייה  קיפ  מנהמלאומי  וח  וסד  בכיר,  ראשיד  ל  ביחי למך  מוסש,  המעסיק  הס את  וח לשל  בחייו   ,עיףפי 
ף את כל הפרטים לפי הסעי   ללתו כה  עדף. ההומסגרת הסעיאותו ב  ביכוונה לחי דואר רשום על הלמעסיק הודעה ב

 כתב. נותיו בטעותו לטעון את  כבר זק בדיסמעל עהדי מוו

ת ריש הופכת לד  ב, ההודעהויחה   עתדהו  מועד שבו נמסרה לומהם  ימי  45ך  תוב  ואת טענותיסיק אינו טוען  עמה  אם
 ור. ק במועד האמ עסילמ סרהמנש לוםשת

דו  ו לבת וא  לחייב  יוב, אםהמעסיק, ולעניין סכום הח  תא  ביאם לחי תנת הזכות להחליט  ינלפקיד הגבייה הראשי  
 .בדוהע  ת דמי הביטוח בגין א   מואו לא שיל/ו ו לא דיווח  נוספים, שגם הם םיק ין מעסיבינו וב ב לחלק את החיו וא

החוג  על הורא ביית  יחולו  פיגוביי )ג  סיםהמ  פקודת  ותב  ב ה(.  מתשלר  יותר  של  החוב  מסירת   30-ום  מיום  ימים 
  369סעיף    יוב לפיהחודה על קביעת  בן לעהדי  תילב ובענה  להגיש תיכלול הפרשי הצמדה. אפשר    וםל שישת התדר

 .רומי, כאמולחוק הביטוח הלא
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 יקעל ידי המעס שכר נתוני שמירת 

שנים    7  דעי שכר עבודה  ור נתונ לשמ  המעסיק חייב,  2020אר  ונ יב   סיקלמעשפרסם הביטוח הלאומי  ת  יגרי הא על פ
 אחור.נים לש 7ד ת נתוני השכר עעל המעסיק לדאוג להעברשכר לאחרת נת כ תועבר מר. במ חולא

 וח מרוכזויד

פס בחלק ב' של טו  וניס ם ולהכולשהת  ירוט שמי. יש לפרט אתללא פכזת  מרושימה  וצי ברום קיבעל גיל  ן לדווחיא
העול   וספתנ  הכרשומ   126 כל  על  מכך.  משתמבד,  מרדיווע  גואכז  וכח  שתלושי  מור  לכך    ריםנמסש השכר  רם 

כ  )עב  כיביכל ראת  וללים  לעובדים אינם  סד צאה מכך המותוכ  (.1958-י"חכר, התשהגנת השק  י חוה לפר יהשכר 
לה את  הטבו  לשות באלגמשלם  אינו מותיהם, וזכויכל    את  תומלא ול למצות עם תובעי הגנו יכ י י אאומ לביטוח ל

 .   דומה( קיימת הוראהם סית המ)ברשו

י  גינה דמ ב   ולמו)שש  םנחשמל חי   ת הטב  בשל   מלהוספת גבהגשת תביעה לת   הוי שי  לות בש לאי מיצוי זכוידוגמה  
שמל )מיום ת החדי חברבועני  לעבודה בעניינם של ש   יהארצדין  ת הל ביש ק דין  יה בפסצי( מצו ום קיבוליבג   ביטוח

13.8.2014, 45477-09-11, 45521-09-11.) 

 

 שיעורי דמי ביטוח נכונים 

ום כי ת  זו מתברר  יה סוגיהחוקי.  בשיעור  ולתשלום דמי ביטוח    י לניכוי אחרא סיק  י עמדת הביטוח הלאומי המעפל
המשפטית   הלאבמחלקה  הביטוח  לגבי  של  גיל    62בגיל  ים  ש נומי  ו  67עד  דמישעבדו  מהן  מי  לאו  טוחבי  שנוכו 

כים היו אמורים להיות מנושמי  וא הללפי שיעורי דמי הביטוח  לאומי  מי דמי ביטוח  לאו ח  יטו לב   מו למוסדושול
 (.טלהענף אביטוח לאומי לשיעורי דמי ב)ללא  ואילך 67 בגיל

 
 י אומלהין בחוק הביטוח ונש עהסעיף 

 
ה  ב שם  יוא  אדם,  ני ב  חבר בידי    סעיףה לפי העברה עבירלאומי )סעיף העונשין(, אם ניטוח ההבק  חול   398יף  לפי סע

אי  אחרבד ה, או עושותף מוגבל(מעט  שותף )ל ,  מנהלהלה,  חבר מנ   ורה היה ב יבביצוע הע  ם אשר בשעת דגם כל א
כל חוק   דם לפיא  שלת  ו הפלילימאחריות   ע גור  ה לה )אין סעיף זים אינ וכיח שה   םא אבירה, אלנושא הע  שהמעל

 אחר(:
 
 דיעתו.שהעבירה נעשתה שלא בי .1
 . צוע העבירהימנוע את בל יםבירים הסעמצ הא כלב נקט  שהוא .2
 

  –דינו  י,  וח הלאומיט הב  חוקב  כאמורעובדו    ביטוח בעד  ימ י דיטוח לאומד לבלם למוסא שי לשה, מי  זף  עילפי ס
ק העלמת עובדה למתן גמלה לפי חול ידי  ע  אוה  גרם במרמין. מי ששהעונ  אחת או קנס לפי חוק  הנשל ש  סראמ

הלאומ הביטו  להגד י,  ח  מדינ,  לתהאו  שאסו  שנה  ר  ומי  חובהלאחת.  מילא  בחוק  ליע  המוטלת  א  ע  הזו  פיו או  ל 
 . ירהעברה העבשלגביו נם אד  כל שלקנס ב, דינו  דמי הביטוח( לוםחובת תש ט)למע

 רה שא משונאחריות  

ב משרה  בתא  להמנהוא  תאגיד  נושא  למעט    גיד,פעיל  אחשותף,  תפקיד  בעל  או  מוגבל,  מטעם חראי  האר  שותף 
 ה.  העביר הוצעו ב שב םוחהת ד על יהתאג

מ חברהוי  ס יפרק  לשנת  דסהה  חוקב  רווחי  חבבמסשירות  שנותן    משרהא  ושנ   נייןלע   עקב,  2017רים  רה  גרת 
 ן. ורת כדישכמ בלחיד קישהי  ל פיע ד אףיחינסת ה שב כהכרה תיחהחבסת  הכנ בהםם שתנאיאת ה  ,בעלותובש

 ק הבנ לחשבון האמיתית משכורת ומשיכת ה חשיבות הרישום המדויק

מכאש בר  לדובר  הב   השתלוי  הגמל זכאות  ימי  לביטפ בודה  עב מספר  המוסד  לאומ ועל,  מ וח  רבה ח  חס ייי  שיבות 
אות הזכ  תטזה את החל  וןנתס על  סד מבסומ שה  וןכיו  ת,. זא להמ גס התביעה לים בטופשומם הרת הפרטילאימו

 . ימי חופשה וחג ה,חלי מימ  שולם שכר, לרבותבעבורם ל כוללים את מספר הימים שה בפועוד י העבימ  .הלמגל

וחג    הופשה, ח ודה בפועל )לרבות ימי מחלעבל  פעהימי ההו ו משקף את מספר  נ יבתלוש אים הרשום  מ יהמספר    םא
אבטלה( ו דמי  א  ות כללית כנ  ת בה: קצוגמלד)לשלם גמלה  ל  לוטוח לאומי עיב ד לוסי המאזר(,  שכ  םשולם בעבורש

  ת ית, חלקית או יומישדורה: חשמג האין התאמה בסו  שרכאגם  כך  ממי שזכאי לו.    ע תשלום שלא כדין, או למנו
   או מלאה.

שכיר ת כעובד  אחד לפחום  יו  חודש שבו העובד עבדלת  האכשרה לדמי אבטלה כולתקופת    –לה  מי אבטין דלעני 
 חודש. באותו ה 
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כך לה מומל  משום  יתעור  בתוםשבו  ממצב  ע  מנ יץ  החלב  שמנהל  חשד  משתשבונור  עםפע ף  ת  עם    או  עובד,  ולה 
שי השכר, ולשמור תלונת  כהים במועד  מים הנכונ הרישו  לין. מומלץ להקפיד ע דא כשל  המל בגת  די לזכוו, כסיקמע

 ם.מתימסמכים מא

שולח המוסד רים כאלה  מקב  אומי.טוח לוסד לבי ורך המיים שע יקורת ניכו ב  רתסגבמ  גם  ררעות חשדות יכולים לה
 .יומלאד לביטוח  המוסדי למשר  קסיעאת המ או מזמין, מעסיקרים לקיטוח לאומי חולב

ביום  ד התמ"רהנחיות שפרסם משרת הסגמב צוין במפורש הת   חוקון  ק ילת  4.2.2009ת  היקוהגנת השכר  עקיף ן 
רישומ נו  אי  סיקאשר מעלפיו כש  ה,נוחומ  דהבועבחוק שעות   עבוי שעו מנהל  דיגיב   דהת   או   רוני טלי, אלקטאופן 

 בד.  העו את החתיםלו  ףפן שוטני באוידם רישו לנהל  מכני, עליו

ועל ישוק איסלקבל מהמע וא מתבקש  אומי ה לה מהמוסד לביטוח  גמלבע  תו  דעוב  כאשר ר על תקופת ההעסקה 
תביעה  ב  ול הטיפ  רת אח  שותלדרי בהתאם  הטופס  פיד למלא את  הק ל  וב שח.  להגמ  ם לדרישות של כלהתאר בהשכ
 . כביתע

שלעמדתו, ל, כיוון  בפוע שולם  כר שש לשתלוב בקושנ  רבין השכ  התאמה  אם יש  ןנוהג לבחומי  לאוטוח  לבי  המוסד
 ליה. הורגל א ת החיים בהתאם להכנסה שהמבוטחמר  על רשמוא לר הישכ  מחליפת גמלה לתכליתה ש 

 יקטיבי. ר פבשכם מדובר לבדוק א  ידכק קדות בבנהפ ה בתלוש לבין ודק פערים בין השכרב מייטוח לאו לב  המוסד

 
 תלושי שכר פיקטיבייםת בדיקל  – נקבב דותהפקהמשכורת לבין תלושי  אמהת התבחינ

 
הדין    24.11.2019  ביום בית  ל קיבל  )בעבודהאזורי  ש  (49793-07-16ל  "ה  תביעתו  דואת  לוי  יל  רף ח  כי וקבע  ד 

הההשכר,    י בתלושנטו    שכרו   יןב   בוהיםגה  הפערים העברלבין  לבנודש חה  בגין  ית  תשלום   טו נ  רו שכק   במועד 
)המוסד לביטוח    קון הבנושי השכר ולא לפי ההפקדות בחשבל תוחים בו יהדי  לפ  לו  דמי הפגיעה ישולמו  ,תכורהמש

   .רת(וכ טו במשוולא לפי הברק בנהפקיד לחשבונו ב הסכומים שהמבוטח  הפגיעה לפיי דמ  את םלשי לאומי
, גם בהמחאות עלפולמו באת התשלומים ששו  םפישכר משקלושי הן שתהדי  ביתח בי הוכמבוטח  השזאת, לאחר  

 . םישונים במועד
 
לתיק מהווים שכר   פחיםבנס  הנתונים הכספיים שהופיעו  יוכיח כהנטל להאת    הריםכי המבוטח    קבע  ת הדיןיב

בנ  וכי ו,  ששולם ל פיקניתואין מדובר  את שלם  ליב  חוי  אומי ל  וחד לביט. המוסבלהקתהעה  ביהת ולכן    טיבייםם 
 ט.  יב בהוצאות משפאף חויהשכר, ולפי תלושי  דהועבב לת הפגיעהגמ

 
וודאות  ש ין  דק הפסהבין מ ב ל חשו שמלוא   ח הוכילוטח  ח המבליזהה לו לא הצ   הייתה פוטית  שהקביעה השיאין 

עה י התביתה  יה  במצב כזהע כי  הנמנ  לא מן.  תשונו  יםרכבדמהחברה,    עלתלושים נמשכו בפו סכומי הנטו על פי ה
 ית.   נדח

 . רבה תדנובקפגרה ית בשש נע י שליטה ינת בעלבעל שליטה. בחיה המערער לא ה
 

  ות מהכנסת עבודה אצ וי הווניכ עבודה הכנסתביטוח של  בדמי חיוב 

ה  וק לח  344סעיף   קודת ( לפ2)2ם בסעיף  רות המפורטיקוהמהכנסת עבודה מ  חו ביט  ב בדמיי מחיילאומהביטוח 
 ס הכנסה. מ
 

 כדלקמן: בעקואומי וח הלטהבי  בחוק ()א344 ףיסע
 
של  כהכ   יראו א( . )344" החודשית  בעד  הכנאת    דבעונסתו  לסתו  שקדם  ש בח  1-החודש  מוודש  חל    עדבו 

 ..."  ;מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ם בספורטיות הממהמקור לום,התש
 

 קמן: הם כדלהכנסה  מסת ( לפקוד 2) 2  יףת המנויים בסעורוהמק
 

ו  יתנ דו, תשלומים שנבימעמ  לעובדו  תנ ה שניוב קצ  וה אהנאל טובת  דה, כעבומ  וחרו  וא  תורכתשה ()א(2. )2"
ה   בדעול תשלומיםלכיסוי  לרבות  החז  וצאותיו,  לחו נסיעולפון,  טאו    רכב  קת בשל  לאת  אץ  ו  רץ 

ויו  אה; שוצעובד כהו מותרים לר המוכאשלומים  למעט ת  ךאאו ביגוד    תות מקצועירכישת ספר 
ברכב    של וב  ונתי שנ  בין  -והכל  ובד;  הע   שלו  תושרל   דמעו הששימוש  בין  כסף  בשווהן  בי כסף   ;

 ו; " ין או שניתן לאחר לטובתאו בעקיפ ין במישר בד לעושניתנו 
 

   מן:לקכד, נקבע 1995-"הנ שיטוח(, התב  תשלום דמים ופטור מלו)תש אומיוח הלהביט לתקנות  2פר ה מס קנבת
 לפקודה".   (…5)9ף סעי נסה לפיהכט  מעה לקודפה  לפי   סממ עובד הפטורהמהכנסת ביטוח  מיולמו ד "לא יש 
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 ? קודה( לפ2)2י סעיף עבודה לפ כנסתמהי ה
 ווח מעבודה. ת או רהשתכרו •

 כב. רוש בשימ שווי •

 קו. ובד ממעסיענו לשנית קצובהה או אבת הנטו לכ •
 כהוצאה.  בד רים לעוור המותאמלומים כלמעט תשיו... ת ובד לכיסוי הוצאוענו ל ם שניתתשלומי •

ביטולום דמתשמ  םיפוטרתיו  מי ותקנולאוהטוח  הבי  קוח  ,רמוכל עובד שפטורה מהכנ  חי  ( 2) 2  יףסעי  לפ ס  מסת 
 אחר. סעיף לפי ה ממס שפטור  עובד כנסתטוח היום דמי ב מתשלקודה ואינם פוטרים לפ

  י נש ן  ומבדיל בי  11מוד ב/ קודה בע( לפ2)2ף  יחסות לסעיהתי   י הוצאות במסגרתוסשלומים לכימתייחס לת  קהחב
 : אותהוצ  יגסו
 .קסי מעת הלטובה שהיא צאהו •

 לפקודה.  17פי סעיף ל  בדעול  אהצהעובד ומוכרת כהוובת ט שהיא להוצאה  •

תו  לעבוד  ושמש אותהמ  המעיל עבודור קניית  בעון  אחרהוציא הסכום ש  עובדיד להמעב  ר"אם החזינקבע שם כי  
וה שונ בלבד  סמל  המ שא  לא  עבידל  ס,  ההחייחשב  להכנסה.  כום  העל  ילהמעעד  נו   אם  ,םלאוזר  את  ובד שמש 

 סה בידו".בכך הכנ יראו ה(, בודהוא להשתמש בו לעכול י גם אםיים )פרטה ו ילצרכ

וי בניכ  תשמותר  וצאהה סה, לבין  החזר להכנה  סכום  לא ייחשבשלגביה    סיקעת המלטובה  ין הוצאק מבדיל ב"החב
ל על  המשתל  ודה,לפק   17סעיף    י פלעובד  המ מת  יש  ידי  שם  לראותבך".  דרר  יצו"ק   הד ופקבעסיק,  ל בכ   מקום 

שמכנה  רהחזה תסה  ההנומנה  לסעיכה  בהתאם  המ קודהלפ  17ף  וצאה  בחר  הה,  את  להפחית  כנסה חוקק 
 . ויבניכ אה המותרכום ההוצלס   ההזה  סכוםב לכתחילהמ
 

 לום דמי ביטוח שתהפטורות מ שכירעובד  הכנסות

 ים ב צמת הט אמפרה  1.1.2019  םה מיובתחול  21.2.2019ביום    1479  עסיקיםחוזר מאומי פרסם  וסד לביטוח למה
   ח.ביטודמי  וםשכיר פטורה מתשל עובד ת  הכנס שבהם

דמי    ים בתשלוםהשכר חייב י  רכיב   כי מרביתומדגיש    רותות פט כנסוה  ם בנושא ה מחליף כל חוזר קודר הז החוז
ל יא   ביטוח. רכיב  ן  שאינו  כ שפטור  כפמצויר  בחוזר  מתן  ללא   שלוםטור  ביטוח  תב ובכ  אשמרור  איש  תלקב  דמי 

 . מילאווח ביטמהמוסד ל

ות לא מות ההכנסה  דווח עלק שלא יזר מדגיש כי מעסיוון שהחון כי עניי ה בזר לפני כל פעול ל החוכוא את  יש לקר
וח טלחוק הבי  369לסעיף  אם  ת הלהחזר גמלאות ב  ה חשוף לתביעהצמדה וגם    ובהפרשי  ות נסבק ב  בד יחוישל העו

 ומי. הלא

ש רכיב  ש וטפר  כלהוספת  הרכי  פיעמוו  אינר  לפנ  שבחוזר,  יםטור הפ  ביםברשימת  למיש  לביטוח  ות  י לאומ וסד 
 . 4715651-02ס או לפק  ,1220ינואר  עסיקים מלמע באיגרת י פשמו , כפיilr@nioi.govrlimo.יל: י ת מתובכב

 וזר:ח ב ים טרהמפו יטוח,דמי ב לוםמתש הפטוריםמשכורת רכיבי ה רה רשימתלהלן בקצ

י  ימ פדיון    פיצויי פיטורין,  –עבודה  ל יחסי השט  לחמו  תוקדין עקב ניפי    לד עובמים לעלים המשורבים סומיתשל
חו לה,  מח ימי  עשני  קמענפשה,  פדיון  לעם  השירותודפות  אשתוהציבורי    ובדי  כלומים  בגיפ  ן,ו גחרים  אי  יצוי  ן 

יחס  לי  ח וישי ביטומדתשלום  בב  חייוק  ת לפי הח מדמוק  ה הודע  י מתןבגין אוי  פיצ  הסתגלות )תשלוםות ודמי  תחר
 ולם(.ה ש דעשב ופהאותו לתק

העובדזרהח שהוציא  הוצאות  ברישום    –  עסיקהמלצורך    י  במותנה  לפי  המערי  פס ההוצאה  )החזרסיק    קבלות 
 .הביטוח(  שלום דמיחייב בת בד עוה רטי שלת רכב פקזחהוצאות א 

 העובד.   ו שלוק סום עירה לתחושעית הקוקצ המ רמהירה על המשים והם מהו  כאשררק   – ובדם לעמימון לימודי

 סק.הע של וגעליהם לודים( או שיש או מרבל ס דה )כמורק אם הם משמשים רק לעבו –עבודה די  גבון מימ

 מההוצאה.  80% יותרו כפטורים רק  –ורך דין ע ת מלימו גין כפי ד  לש לעובד ע וד הנדרביג עלות

גמל,  וק ת,  ומהשתל  לקרן  המעסיקות  הפרש כ  פטורים  –צויים  יופיה  פנס פת  התשרק  במגבלת  ה בועקהה  קרהם 
 טבה. ה וף שוויזק הכנסה. מעל התקרה יש לקודת מס  פב

 לבד. ב 2003ת  ות משנבהקצא –וני ומיסוי ה בד בל ינ מסלול הומימוש אופציות ב

סה הכנ קודת מס  פבים  רהפטום  סכומיכפוף ל  –  מולןצמדה על השכר הת ריבית והפרשי הת שכר לרבוהלנ  פיצויי
 (. ודהעב  יבים כהכנסתי מים ח הסכו – הל התקר ע)מ

הניתניות  פטירהנק  עמ העושלומים  עבור  לאחרם  מיוחסי  –ו  טירתפ  בד  הם  לתקופהאם  ני שלאח  ם  יחסר  י  תוק 
 העבודה. 
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הוצאו חה ומ  תזר  לצורכי  יכ נבותרות  בפועל  למומחה  וי  ל מס  ול ספחוץ,  חוץ    םילתנא  כפוף  –חוץ    נאיעיתוורטאי 
 .ההוצאות  את לעבפו יא ד מצהיר שהוצובעשבו הטופס  יפנסה ול כ ה מס נותרטים בתקופהמ

 

 ןדיק פס –מת הודעה מוקד תשלום חלף

החה  ד   5.9.2019  םביו ישרו  עת בית  את(  17176-08-18)ב"ל  האזורי    דיןבית  בוקר  של  אבטתלאל  דמי   . להשלום 
קופת ות בתללנכ   ש ימים,לחוד  רבעה מוקדמת, מעודחלף ה  לוםתש  יבלן קבה ת שהוא האם תקופוהנושא שנדון  

 . בטלה(לדמי אות לזכאאכשרה  הסכמית אין למבוטח תקופת המוקדמת ה  עהההוד ת קופללא ת) האכשרה

בחוזה ההעסקה   תכספית המוסכמ  היא בגדר הטבה  יםדשחו  כמהקדמת של  ודעה מותקופת ה כי  קבע    בית הדין
ע בי בחוקה   עלהעולה  פה  ן בתקואך אי ובד למעסיקו,  ן  זכויות  קנוי לכד  נדרש  כגון להכליל לאומייטוח ה בבת  ה , 
 כשרה. האפת תקוב

עד חודש ימים. , קרי  פי החוקעל  מת  דקדעה מוופת הויא לגבי תקה  ני פרז   בהלכתהשאלה שנדונה    ןבית הדי   לדעת
העובד ת  רו יא נבצן ה אחת מהשרה וות בתקופת האככללת שכן נ היעדרויו  קובע מיניוק  חה נל לכך הוא כי  רציוה

מ עבוד  תאלבצע   כז  לויותתשאינן  סיבות  תו  במקרה  קבו.  הח ובה  תי   וקע  ב  ווסףכי  נ   30ת  תקופה  כך  יתן  ימים. 
 ום.י  30ת, אך עד  מדמוקעה הוד  חלף  תקופת תשלום אתל לי הכל

 מן: לקדכמתחום אבטלה  סר נמ אבטלה? דמי שוללעה מוקדמת הוד  האם פיצוי חלף 

 יחסי   קיתויז את תאריך נ ומי מזהלאטוח  הבי   ,קדמתדעה מוחלף הוות לכא הזת  בתקופ  להט באדמי  ת לאוזכלעניין  
עה שהד  עבודה  מחייב  לתקופה  מוקבהודעחוק  בשת,  מדה  שחייבת  התקופה  הביזו  חלף  .טוחדמי  הודעה   פיצוי 

מו  ח כביטו   יר מדמובר בסכום פטוה מדעניין דמי האבטלל  .אבטלהמי  ד  ללאינו שו בחוק,  רוש  קדמת מעבר לדמו
 . יםוי פיצ

 דהחסי עבויתוק ילאחר נ נוסף  רשים או שכפראו השכר תשלום 

 .  חמי ביטו בגינו ד לםלש ויש ,  דהבועהיחסי  חר שנותקו ום לאשכיר תשל ם לעובדולמש  םעתיל

לבין  ונוס(,  וב שכר  רשי  : הפוןדה )כג עבוכר  ר כשמוגדר  אש  ודהחסי עבק ייתונשניתן לאחר    בין תשלוםיש להבחין  
יטורין  יצויי פ פ   ן:ו גכם )תוקועקב ני  עבודהחסי הי שנותקו  רק לאחר    שניתן   ו הוא פיצוית הובמום  תשלו ה מצב שב

 .  ימי חופשה(דיון ופ

שדביטול  סדמוב  עבנק לאומי  הביח  בוטמי  לעבודשכר    תשלוםר  עבוח  שנותקוה  העב  עמו  מי  למו  שוי  ,ודהיחסי 
נש   יין מילענבל  קוכמ יהיה ס  וחיישאליו    עדמוה אך  ודה,  יחסי העב  עמו   ותקולא  נותק   המועד  החיוב  יחסי שבו  ו 

ן  בבית הדי י  ומח לאטוביל  דס י המו בהרה על ידזו הום. קביעה  צע בהתאתבת  "ף סהנוום  ת ה"תשל וחלוק  העבודה 
מועד לפי  יה  היוח  ביטדמי השל  על  התשלום בפו  .(574/07"ל  )עב מן  צופז ושרון זלין שרון טבפסק ד  ודהלעב  הארצי

 . הדהעבו ם שכרתשלו

בית  20.1.2019ביום   אתהדין    דחה  אפ  תביעתו  לעבודה  שטשל  )רים  וקב61021-11-17  ב"ליינמץ  הכנס (  כי  ה ע 
בודה 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

פורשי בענ  ןדי   פסק הד  6.7.2107ם  ביו  -  ה"לצ  יין  בית  הפסק  כי 13954-09-15)י  אזורין  המשולמים תשלומ  (  ים 
 . חו י ביטחייבים בדמ שלהם ת הפרישה לך חופשמהב  עבק תישרמל

 ניכוי הוצאות מהכנסת עבודהן ייענב שפט העליוןמדין בבית הק פס

  ין פסק ד ול בטיפ מי  דמי חבר וד  ו בנושאן את דעת נת זרחיים  עורים אר עט לשפכבית מ  תובשביון  ט העלשפמה  תיב
  (.15.12.2016  יוםמ 3844/15 )ע"א ת כלליתי בריאורותנגד שי"ש פתח תקוה  פ

 ה דמי הטיפולבי החבר עד גודמ   תאאו    צועימי הטיפול המקות את דלראש  י  ר הייתה אם השאלה במוקד הערעו
ר  ק מחישוב השככחלת,  וההסתדר  ותיה שללמוסד בדיה  ין עו בג ברה  מת חשמשל(  ארגון"ה י  "דמלן:  ועי )להצקמה

 ים.סיק ובמס מעברה במס שכר  יבת החומח  גינםשבכנסת העבודה וה

קוהד  סקבפ המשפט  עבין  כהי  לפקודה  (2)2  יףסע  שתכלית  העליון  בית  כללי  באופן  לנישום ה סה  הכנ  יא   נובעת 
 דה. בוע  הכנסתהיא   –אלה חסים י  ם שלקיומשום  מ למת לותמשק ומעסיעובד ו  יסחי  כתוצאה מקיום

ק ה ב  ובעעוד  עיועלית המשפט  הסעיף  כי  פין  כוללונשו ל  ל  עבודההכנסבהגדרת    ,  מן    ההמגיע אה  הנת  בטו  כל  ת 
 .גהם, למעט המפורט בחרי ביניודה בהעסי חלק מיחהמעסיק לעובד כ

רים המועבהנאה  טובת  ו  ום אתשל  ה כלפית, על  ייתתכלדרך  לפקודה ב  (2)2עיף  חריג לסה רש את  יש לפ  וראמ"כ
לעובד  עסימהמ מכחלק  העבק  נכנסיםב   דהויחסי  שבגדרי  יניהם  הה  למעהע  נסתכל  תשלומבודה,  ם י הבאים  ט 

 כלית של החוק". תה תל אושב צם,רוש מצמאשר לו יש לתת פי ,גהחרי דריבג
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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  בור העובדות בעדרסתהלשולם  ו, שכן הכסף  כר משלו כחלק    ולםא שהכסף לה כי  פירוש

 פים. הכס עברתהל  ור"רק "צינ ובד. המעסיק משמש עלירות  הש

הת את  לראות  הומיל שאין  הוצאם  כהחזר  המעסיא לה  מן  לולכן  ד  בועל   קות  מ  תםראו יש  ת  הכנסדרת  הגכחלק 
 שלאו.  ביןה ואבד כהוצרים לעום מותין שהדה, ב בוהע

ל זה  ותהפרשנ אמורה,  השאת  ל בינשרו  ופטדעת  כיםבד והע  עם  לכאורה  היטיבטיין,  בגובה א שיוון  ,  פגיעה  ין 
 דה. ( לפקו2)2  יףעבודה לפי סעההגדרת הכנסת  מים גזרנה גמולי הביטוח הלאומי ובת ממס  תרופטופרשות ההה

עהד מפסק    ,מרכלו אולה  ין  הקט להתי  יןכי  הכ ר  העב נת  לענ נסת  הביטוחישין  יודה  דמי  לפגוע כ  ח, וב  לא  די 
 ד. ובהע  נסתהכ  ת מגובההנגזרולאומי יטוח ה בת המלאובג

 

 שכיריםשל  ת אוי הוצלניכובקשר ח הלאומי יטובהעמדת 

  את עמדתו   1.1.2017ום  בי  ומיהלא  הביטוח  םסר פ  ,2016מדצמבר    המשפט העליון   ביתשל    ןבהסתמך על פסק הדי
 כירים.  ות של שהוצא ניכויקשר לב

 טוח הלאומי: ביה תוך החוזר של ן מללה

ככל כי    מכאן   ה.קוד( לפ2)2ר נקבעת על פי סעיף  ד שכיעובשל    ו נסתהכ   הלאומי, לחוק הביטוח    344ף  עילס בהתאם  
לפ בהוצאה  )סעי  17ף  סעי  ישמדובר  מפנ  ףלפקודה  לא  הי  הר,  חוק(ל  344ף  יע סה  אליו  לעוונרל  יאשאין  ין  ניטית 

 אומי. הל  חטויחוק הב לעניין הכנסהשוב ה חי

לפ2)2סעיף   כולל (  ש  קודה  לעובד  כאמו  מיםלושת  מעט "ל  עבודה:  הכנסת  בהגדרת   נכלל  נו איחריג  המותרים  ר 
 צאה". כהו

הנותש   ושהפיר הא ן  לחריג  הלאומי  בומביטוח  לפקודה2)2  ףסעיר  שהחריג    (  על  דענוהוא,   לאש  ירהשכ  להקל 
ת ורשכ מרות מהתן ישיות אונכ ל   ניכוי, ויוכלו בל ת  ות המותרת הוצאולנכו   ה כדיהכנס  מסוחות לש דהגיל  יצטרך

 המעסיק.  צעותבאמ

ה  כרומש  ומ שולר שדמי החב  ידי המעסיק של  )על  בוינכ"צהמשמש    עובד  אין הר"  לבין הארגון(,  בניעובד    גדרם 
 תו. משכור כוי מת בני רוהן מותי של פע ודה אףעבת  נסכהכ יחויבו  ןכלו המעסיק לעובדמהחזר הוצאות 

ת ש א לפר  שי ין כ פסק הדי שכן נקבע ב  ו, דתלעמס  סילעיל כבפט העליון ש משה  ת ין של ביהד   פסק  מביא אתזר  החו
עובד כחלק  לרים מהמעסיק  ב מועה הא נה כל תשלום או טובת הל פי ת, ע ייתתכלה בדרך  ( לפקוד2) 2יג לסעיף  החר

 שר לו יש לתת , אגריחבגדר ה  ם הבאיםשלומימעט תדה, לבונסת העהכ  של   רה ים בגדנס נכ ם  יניההעבודה ב  י חסמי
 .  החוק  ית שלכלת  אותהשל וש מצמצם, בירפ

ד, בומהכנסת העבודה של הע   כחלקותם  אלריש  חריג, ו , כי הם אינם בגדר ההמשפטית  ב  עב קון  ארגן דמי היילענ
 . שלאו ובין  האצהויכוי לעובד כנשהם מותרים ב  בין

 עובד:  רת שלמשכו ושבודק תללאומי שוח הד הביטשל עוב הטיפולכי דר את מפרט רזוחה
וטו,  סיק( שולמו משכר הבר ק המעוחלד  בוע ק ה)חלהביטוח  י  דמיבדוק כי  ויים  יכהנ מבקר    -ביקורת ניכויים   .1

 ת. וצאווי הכ 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 רטחב דמי

  ח יטוי בהחזר דמל  קשותידחה ב  מעסיקיםד  קיפ  -ה  הכנסשת דוח למס  הג  קבותוח בעביט  יר דמלהחז  בקשות .3
 נסה.כה למסשהגיש  ההוצאות לשכיר בדוח התרת בותבעק

 

 ל"ד( דה )חלי פשתובתקופת חו ת(תשלום )חל" ללא ופשהתשלום דמי ביטוח בתקופת ח

)או בחל"ד ללא   אמל   י אחדדרלנש קת חודלפחוסיק  ת המעבהסכמ   ת"ל בח  יםשנמצאשכירה  ועובדת    כירש  דעוב
לז זו  ,דה(לי  דמיכאות  אחר  מעס  אצל  יםד עוב  םאינ  ובתקופה   נהוגלר  אמו  מעסיק ה,  יםעצמאי  יםעובד כ   ואיק 

 :ביטוח( שלום דמית בדבר ת)הוראות מיוחדו י ח הלאומהביטו ות  תקנל  6תקנה על פי  כאמור להלן

ע   לש  חודשים(  2)  וניםהראשהחודשיים  מ ד  חאבכל   המעהחל"ת  לל  ולשלה  על דווח  סיק  ח  ביטו י  דמם  עובד 
ובחל"ות  טחמבו  כולל  ,םימלייינמ לידה,  שפבחו טחות  ומב  וללכת  ללת  החופשה  הן  ל   יעיםא שמגשמאריכות את 

 .  1954-דתשי"הנשים,   תוק עבודלח 46פר  תיקון מס יפ, להכרההאתקופת דמי לידה ל
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את   לשלםו  לדווח  מעסיק אמורחר החל"ת, ה וד לא זר לעבוח  פעם שהעובדכי בכל  לאומי הבהיר  יטוח  המוסד לב 
 ם. מלאי ל"תי חחודש  2במשך המינימום ם תשלו

 )ג( לתקנה: 6להלן נוסח סעיף    . ונממ   יע לעובדיג ש  מכל סכום   יששולם לביטוח הלאומ סכום  אי לנכות  שריק  מעסה
 ור".ילם כאמממנו לעובד את דמי הביטוח שש ל סכום המגיע רשאי לנכות מכ סיקהמע"

נינימליהמ   טוחהבי  דמי  סכום העובתקופ  .6.57%ל  וכפם  מו יניהמ  משכרר  גזים  הזו   ת ל" בחבדת  והעוד  בה 
 ק.  של מעסי  ת רגלופשיט  ברהח ק ירויות בפה ולענף זכו ד ועבה בע , למעט לענף פגילכל ענפי הביטוח  םיוטחמב

 ים עובד ת/ובדשר הע ום. כאתשלבחופשה ללא  יםנמצא ת/ , שבהם העובדםיים מלאישלחוד או  מלא לחודש  הנו הכו
 .  בדבל הדעבום העד יו וח ב מי ביטש, ישולמו דבחוד חד ה אם עבודאפילו יו

 . ועיסוקיודו מעמ , על פיעצמוב ביטוחלם דמי על המבוטח לש  "תלישי של החלדש הש וחמה  החל

י  הם לפנאם  כאמור לעיל,  חל"ת,  יים הראשונים של  שבון החודשבח  איםמוב  לידה דמי  ל  אכשרה  קופתנת תבבחי
 . ידהלע לזכאות לדמי ה ם הקובהיו

שונה  חל לראהדיווח ה  .22בסוג  חל"ת  בד ב ל עוע   126  פסבטו   וח דוק מהמעסיואילך    2019החל משנת    -  126ס  טופ
)מספר   126טופס  ב מ,  2019עבור שנת  (  3  סופי  "ת דים בחלבעועל    22בסוג  דווח  ל  יש   -  2020  הטופס לשנתוהחל 

 .126 יפס טו לא בכל שלושתחודש מ במשך

 הלאומי  וחמהביט לקבשהתע ידמ – קורונהשבר הופת מקת

  15.3.2021ליום    חהנדודשים המלאים  בעד החל"ת בח  613  בטופס  מעסיקהל  ש  וחיט הב  ם דמייווח ותשלודה .א
משרד האוצר  ת  שיה ניתנה לאור בקיח הד  .2021ועד ינואר    2020  "ת מלא בחודשים אפרילבחל  בדיםלכל העו

 והם בודקים אפשרות למתן פטור מלא או חלקי מהתשלומים האלה.  אחר, מ ת החל"תילהמתין עם גבי

ו בחל"ת בחודש  שהי  בדיםיווחים על עוומפריד את הדרכה( )אין אוטף וש באופן 102י טופסמדווח על ק המעסי .ב
 נה.הקורו משברופת מלא בתק

שלם את דמי  חייב לאינו    מעסיקהולבטל את הדיווח.    לסניף  ותלפניכול    –  613פס  וטמעסיק שדיווח בטעות   .ג
 . 15.2.2021ליום  חובת התשלום נדחתה עד  הביטוח כי 

ובדים  רטיסי הע)כדי שכ  בכך   ונייןק שמע לכל מעסי  ל"ת נדחה גם הואחובדים שבפרטי הע   לני עהדיווח הרבעו .ד
יחוייל ששעדיין  סכום  ב  בוא  אוולם  לא  ידוע  ישתנה(.לא  י  ם  פרטי    15.3.2021ביום  שנתי  היה  הדיווח  על 

 . 2020במהלך כל שנת  יםמלא יםדשם שהיו בחל"ת במשך חוהעובדי

 חייב לדווח אי העסקה. כפוי  "תלחל  כל העובדים ק שהוציא אתיסמע .ה

 בות ם הטותשלוזכורת לכללי פריסת שכר ת

 יל  י רגשכר החודש

ם גם א ,  לשכר רגילדש נחשב  די חו קבוע מס  נובו )  חודש  לעובד מדישנהוג לשלם  הוא השכר  דשי הרגיל  החו  השכר
 .א בסכום שונה בכל תשלום(הו

)כגופי הדיווח  לם, על  הוא משת   דושבע  חר החודשאשללשלמו בחודש  נהוג  ש  ם חודשי לעובדלותש  :ןשל העובד 
נ פרמיו ווסת, שעות  משולם   ודש שבעדו בעד החודש שלאחר הח  של העובד  י רגילר חודש שכל  , נחשב (כדומהפות 

 החודשי.  שלוםהת

ה  20.1.2020ם  ובי בית  )ב"ל    דיןקיבל  לעבודה  ש (  5821-05-19האזורי  תביעתו  פרלל  את  בנ  עמית  בות סיוקבע, 
תק  לע  כי   ,המקרה אצל נפי  העבודה  בגהמעסיק  ון  תשלום  נו   ןי :  נסשעות  בפות,  חל"ת  גיכוי   הוצאותוהחזר  ין 

עון  שלפני הרב  שבוצעו בחודש  עות הנוספות , הש עוקב. לכןל החודש הבאופן קבוע במשכורת ש  יםבד, מבוצעעוה
בשקדם   ודווחו  ושולמו  ברבעלפגיעה  שכלול  ה  וןחודש  נחשלפני  הרכשכ  שבפגיעה,  ש  בחודוטח  המב  לש גיל  רו 
 . טוח(בי  דמי טור מתשלוםם ופ שלו)ת הלאומי יטוחבה  לתקנות  3תקנה לפי הדיווח 

 שכר )הפרשים(  הפרשי
וכדומה, יש לערוך דוח על ה העלאה בדרגהפרשים בגין   פות קודמות,תקו י שכר בעד עובד הפרשכשמעסיק משלם ל 

 תשלום נוסף(.  נםם )הפרשי שכר אי הפרשי

)תאלה   חיטוהב   תתקנו  פיעל   וומי  דמי  שלום  מתשלום  י ההפר  ,1995-נ"הש תה  ביטוח(,פטור  לשכר יחשים  ו שבו 
 ה.  ים, בהתאמל העובד וייזקפו על כל אחד מהחודשש ילשי הרגהחוד

ותן  א ב  מום שהיו נהוגיםביטוח והמקסים, לפי שיעורי דמי השבגינה שולמו ההפרשיפה  ותק יתייחס ל  הדוח לכן,  
 התקופות.  
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ולתמופח  בשיעורבת  ייהחבהכנסה  יטוח, לשינויים  דמי הב   בשיעורי  םיי ינולש  לבשים  ל  יש בדמי   ה החייבתקר ת 
 ה התקופה. ותבא ביטוח 

 תשלום נוסף
כאשר השכר ברוטו כולל   שי שכר.רפל, למעט ההחודשי הרגי  רנוסף על השכובד  שניתן לע " הוא שכר "תשלום נוסף 

 מיםול תשך כל ה"ביא בחשבון את ס, יש להם ביגודגו   הבראי הגם דמ  ן:תשלום נוסף", כגו" ל  ותר מרכיב אחד ש י
 דש. חואותו  ים" בהנוספ

נו נחשל"תשלום  ביביםסף"  הבאים:  השכר  רכיבי  היתר,  בין  דמי  ,  משגוד,  בונו13"  כורתהבראה,  מענק ס",   ,
  , והלל  יםמהרכיבד  ם מס בעבור כל אחויל ומה, לרבות כל גק יובל, ביטוח רכב וכדמעסיק, מענות ברווחי  השתתפ

תו כל  תק כן  לשלום  נהוג  שלא  מדופתי  שכהפרשלמעט    דש,וח י  שלמו  )שי  כאמר  יש  אותם  אחד כללייחס  ור  ל 
 מהחודשים שבגינם שולמו(. 

נוסף  ליו לערוך דוח על תשלום  הרגיל, עהחודשי    רוו נוסף על שכהו תשלום כלשוס אלעובד בונמשלם  סיק  כשמע
 וח(.  דמי ביט  םו ל מתש ורום ופטשל הביטוח הלאומי )ת ותבהתאם לתקנ 

ול ע ו ש ביעתאת ת  (1392-05-17)ב"ל    אזורי לעבודהה  ןדיבית ה  דחה  5.8.2018  וםבי פריסה   קבע כימוס מלניקוב 
 דה. לת נכות מעבומגהבסיס לניין חישוב לע  םרלוונטית ג יסה(חייב בפר ה סף )ום נותשלשל 

 כרש בעניין פריסת צעהפעולות שיש לב
ממשכורת .1 יונ ח  החל  השכ  להשוות  שי  2014  יודש  המינאת  משכר  לרבע  הנוסף  חוםו ימ ר  פי  על  טוח  הביזר  . 

  .ע משכר המינימום החודשי לרב  הכוונה  1455לאומי מס' ה

מחוד        ינואר  החל  המינימו  2017ש  ל ש  5,000הוא    םשכר  ו"ח  ממחודש  הוא  רבע  מחו  ש"ח.  1,250נו   דשהחל 
 ש"ח.  1,325א ממנו הו בע ורש דוש"ח לח  5,300המינימום הוא   כרש 2017דצמבר 

ולהשוות את    חודש המסויםד בעובשל הגיל  החודשי הר  השכר  מהווק  יש לבד  2014  איעד משכורת חודש מ
הנוסהשכ לר  א  ודשין השכר החמ   25%-ף  של  )הכ ו הרגיל  את  ולל  תו החודש  הנוספות  הפרמיוגם  ת, השעות 

 וכדומה(. 

  ש לנהוג כדלקמן:י בתשלום נוסף .2

הו  יאזכר המינימום של העובד,  מרבע משף נמוך  סנוה  וםלשאם הת 2.1 . התשלום  פריסהת הראו לא חלות 
 לום. בחודש התש וח מי ביטגינו דומשולמים ב  החודשי הרגיל, לשכרורף מצ  וסףהנ

ת הפריסה  אואזי חלות הור  ו,ם של העובד או שווה לשכר המינימולה על רבע מום הנוסף עולאם התש 2.2
 הלן. ל ותהמפורט 

 פריסה: הת  אוורה .3

שהע 3.1 לאחר  ששולם  נוסף  לפ  דובתשלום  שנה  המעסיק  ציפותבר  חותעבד  יוכחהנ   אצל  לחי,  בש  .  12-לק 
מצורפת   תשלו לצורהמנה  דמי  ך  וקביעהבים  הב טוח  לגמלה,  ת  השלסיס  של  הרגיל  החודשי  עובד  כרו 

 . חודשים שקדמו לוה  11-ובכל אחד מ ף תשלום הנוסבחודש שבו חולק ה

לעובוששף  וסנ   תשלום 3.2 עלם  שלא  הקלנד  השנה  חודשי  בכל  א תידרבד  שכוללת  ה,  שבו חודת  שולם    ש 
ההתשלו ונוסם  שלפניו,ה  11-ף  החיש    חודשים  במספר  שבהלחלק  העוודשים  עבד  בם    12מהלך  בד 

שי הרגיל של  ודורפת לשכרו החמצש שבו שולם התשלום הנוסף. המנה  דוכולל החו  שים הללו, עדדהחו
 הללו.   יםדשחוה מחד כל אב בדהעו

 .  העובד עבד ובש יום עבודה בחודש נחשב לחודש 3.3

 נוסף   תשלוםש של רפה
הלאומי,  הביטועמדת  י  לפ שלח  נוסף    הפרש  ייש להחזיר    ש יתשלום  כולצורך  הפריסה  ם  שולם לללי  שבו  חודש 

 נוסף במקור.  התשלום ה 

 לעובד הפרשים בשלט שילם  ס גואו ש  דות ח שכורבמו  כורת חודש יולי,מש" ב13"משכורת  ם  לדוגמה: המעסיק שיל
 סט.   דש אוגוולא לחוש יולי לחוד  פרשהה ש לייחס אתי זהקרה טעות. במ

המק למועד  חישהייחוס  משמעו  ב ורי  מחדש  יוליוב  הדוגמה(  )על  חודש  ח  ,פי  עריכה  ההתוך  של  וואה, ש וזרת 
 . שלעיל נותתקל  5וראת תקנה ה  והפעלת כללי הפריסה על פי

עלת  ההוראו לרבות  העילות   גיסול  כ   חלות  נוסף,  בתשלום  הסכי ועט   לשינויים  ו/או  ם בוציי קי  מיםות 
 . רואקטיבייםרט
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 חודש מלא  לא עבד במשךובד סף כאשר עתשלום נו ות שכר ופריסתדמי ביטוח על הטב תשלוםחובת 
  הן בשות  תקופל  כר ל תשלום הטבות שש   פן אחיד במקרהאו המעסיקים לא נהגו בלאומי התברר שלמוסד לביטוח  

חודש מלא,   בד במשךבד לא עבהן העופות שתקו ול  דמי לידה,  :ןגו ר, כחליפות שכזכאים לגמלאות מ  דים היובעוה
 ל"ת(. ללא תשלום )ח  כגון: חופשה

  נוסף יש לחלק  וםמן: ככלל, תשל הוראות כדלק  2009ת  האמורות נקבעו בשנ  ופות קשכר נוסף בתים ובונוס  יין לענ
חוד  12-ל העובד,  אחורה    ם שיחוד  11-ו  שלוםהתש  חודשים,  עבד  נקבעשבהם  להוצי  ת וראבהו  אולם  א  שיש 
 לה. טבת שכר או גמ ד לא עבד, גם אם קיבל ההם העובלאים שבודשים מירה חהספמ

ר בתקופת שכח בעבור הטבות  פרט את אופן הדיווהמ  1458אומי חוזר  טוח ליד לבסם המוספר  29.06.2015ביום  
 (. 2015 דיווח בחודש יולי )מועד  ך ילוא  2015י יונ  רתכו חל"ת, בתוקף ממשו  חל"ד

 פשת לידה  וחבת מבוטח
להן    םיעיה ללא שמגאת החופש   מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכותעניין  בהרה בה  סם טוח לאומי פרד לביוסהמ

 .  1954-תשי"דלחוק עבודת נשים, ה 46יקון מספר  רכה, לפי ת ה לתקופת ההאיד דמי ל

המעס מבו  יןגב אלה  ד  יקטחות  ש  וחטיב  יממשלם  תש במעמד  ללא  חופשה  מל  החל  ולכן  השלישי דוהח לום,  ש 
 טחת כפי שהוסבר לעיל. ל המבווטלת עמ ום"ת חובת התשלהחל  של מלאה

אף שהמבוטחת נמצאת עדיין  "ת,  ל חל ידה כאות לחופשת הל חס הוא ההתיי  י אומהביטוח הל   הבהרה שלהחידוש ב
 ח הלאומי.  ל"ת לעניין הביטו ובדת בחע ה ב יםא ור -ה ידל  לא משתלמים לה דמין שפשת לידה. כיוו בחו

ר , ולכן המעסיק לא ישלם את המינימום בעבו העסקה יתה בוהי א חודש מלא של עבורא ב הו  של המעסיק םושלהת
שב עדיי מו החודש  לין  בוטחת  דמי  ישולם המידה, אלא מהחודש העוקבמקבלת  לא  כן  כמו  שב .  בחודש  ו  נימום 

 .לע פוימי עבודתה ב   עסיק בעבורה בגיןישלם המ זה שודח  בגין כןש זרה העובדת לעבוד,ח

 במשבר הקורונה( )כולל  1458, לפי חוזר  בחל"ד  חל"ת אוטבות שכר ב ה
)כמו: שווי טלפון, שווי  בחל ופת שהותו  קחודש גם בת   ידית לעובד מ ככלל, הטבות שכר המשולמו "ת או בחל"ד 

טוח בימי ודמי  אול  דמי ביטוחיכוי ובתשלום  ות בניב יך חכ יה ולפעבוד   בגדר הכנסות  ה(, הן מו רכב, שווי עיתון וכד
 .  בריאות

מ בבדהחוזר  ששולמו  יל  הטבות  לבין  בתקופתין  מ  חל"ת  חל"ד.  בתקופת  ששולמו  להלן  הטבות  עיקרי  פורטים 
 הטכניים מצויים בחוזר(:ים ת )כל הפרטוההורא 

 י[ לאומה חו)א( לחוק הביט351יף הטבות שכר בתקופת חל"ד ]לפי סע .1
בעבורה דמי ביטוח    ולמויש כו וה וינועבורו שולמ שבך לחודש  וישתוד מיוחד,  בק  102בטופס  דווח  ת  ה ההטב
 וח בריאות בהתאם.י ודמי ביטלאומ

ה דמי  מהעובניכוי  ש ד  ביטוח  לפי  הנייתבצע  לכוי  יעורי  ובהתאם  העובד  לסוג  הנהוגים  ומלא(  סוג  )מופחת 
 משני.  עיקרי או -המעסיק  

 ף. סת שכר נוסלעניין פריה דשי עבוד חוכ )מלאים( אינם נחשבים "דשי חלוד חן, ש ומצייש גידמהחוזר 

 הטבות שכר בתקופת חל"ת  .2
שה(, משולמת  החופראשון של  )החל מהחודש ה  בהילום ההט, כולל גהטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת

העובד    תו שליאציעד  למוקדם  ש  ה דחס לחודש העבוצל מעסיקו, ועל כן תיוה מכוח תקופת עבודתו אלו למעש
 לחל"ת. 

אחרון שקדם למועד  ל"ת לחודש העבודה הת הח בתקופ  ולמו לעובדההטבות שש  ללאת כיחס  לי  קעל המעסי
 ללי הפריסה.  יו כ יחולו לגב דר שכר נוסף ו גטבות הוא ביציאתו לחל"ת. סכום הה

חודש  מידי  ל  ביד ק עובה והמשנ  ופת חל"ת חרגהם נוסף. מקרים שבהם תקכתשלו  102ההטבה תדווח בטופס  
 י. הראשהמשרד ים לבדיקת רו כחריגעביוחודשים,  12 גם לאחרהטבות שכר 

של   ים המלאיםחודשים הראשונהאחד משני   דמי ביטוח כבעבר )כלומר, בכל משולמים"ת בעבור תקופת החל
לדו  המעסיק  על  דמיהחל"ת  ולשלם  העובד  על  המע  וח  מינימליים.  לנכו ביטוח  רשאי  זסכ  תסיק  מום  כל  ה 

 בודה(. דש עשב כחוד בחודש נחם עבודה אחיובתקנות. ט רוכול כמפ ע לעובד ממנו, השיגי  וםכס

צא  בו ים לחודש של"ת בחודש שקדחד בתקופת ה ק מודגש בחוזר כי סך ההטבות ששולמו לעובלמען הסר ספ
 להוראות החוק.ת מחליפות שכר, בהתאם שב כבסיס לחישוב גמלאוהעובד לחל"ת, ייח
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הקורו  שיבות ח  המשנ   קיבלזר  החו משבר  בשלבזמן  המובטלמוכ  נה  לח  יםת  ביוזמתשהוצאו  ק  המעסי   ל"ת 
 אבטלה. ומקבלים דמי 

 ה בר הקורונלעניין מש לאומיביטוח בהרות מאת המוסד לה

  , חל"ת, אינם משכורתה  חודשים מלאים שלבלמים  , המשו הגילום שלהםולל  ככר נוסף  הטבות שכר וש .א
לוי לש  אותם  העבודחודייחס  האש  שור חה  החל"תלפ ן  הזאת,    .ני  פי  הליהנ על  בשגרגילים  )חוזם  ר  רה 

 . קורונהבשל משבר ה שמסר הביטוח הלאומי  ת נוספותבהרוהו  (2015משנת  1458לאומי  הביטוח ה

  ת החל"ת, יש לפרוסתקופשכר נוסף המשולם לאחר  ,  פריסת שכר  ייןוח הלאומי בענ פי תקנות הביטעל   .ב
הפריסה תקנות  אחד  עבד  עובדה  ם השב  בחודשיםק  ר  לפי  עבודה  יום  החודלל ו  , אפילו  שב א  הם  שים 

 .לאחודש מך  במש "תהיה בחלבד והע

  גם אמנם  רלוונטי    1458חוזר  כי  הובהר    טלה,מי אבזכאות לד  ת משכורת בזמן חל"ת שוללתקבלכיוון ש .ג
בחלל שנמצא  משמי  בזמן  המעסיק  ביוזמת  הקורונה "ת  דומק  בר  אבטלהבל  הביט   ,מי  הלאומאך    י וח 

בזמן זכאות    האלבות  ל הטטלה בששי דמי אברע הפבותלניתן יהיה    יקה, כך שלאשנות את החק ל  מתכנן
 . ה בחל"תלדמי אבטל 

חל"ת  ל  תקופה ש שהיו ב  שכר ושכר נוסףלה בשל הטבות  דמי אבטי  רשהפלתבוע    איןלאור האמור לעיל,  
   .חל"תשהעובד קיבל משכורת בזמן ה תעלה הטענהכדי שלא  במשבר הקורונה, כפוי

ולאחר שכבר הוחלט    )פוטר או התפטר(  העבודה לחלוטין מובטל שמקבל תשלומים לאחר שנותקו יחסי   .ד
שכר,  העבודה כמו הפרשי    ם לתקופתשייכימים  לו תשוה  ,להבטהבסיס לתשלום דמי האעה ונקבע  בתבי

וכדומהבונו עמלה  את  עליו    –  ס,  לקביעת  כ  אבטלהתביעות  פקיד  ליידע  הבסיס  את  שיעדכן  דמי  די 
ועקב  אבה כדי  תוך  ששולמו  תשלומים  עבודה,  ניתוטלה.  יחסי  חק  או  פיצויים  הסתגלות,  כמו  ודשי 

 דמי האבטלה.  שלהחישוב ס  סירלוונטיים לבאינם  –מתשלום דמי ביטוח שפטורים 

שצמצם   .ה עובדת  שרממעסיק  של  שכר  בהיריון  ה  הקטין  עובאו  בהיריון  של  הקורונה,  דת  משבר  בשל 
 ה לא ייפגעו. כך ויחשב את דמי הלידה בהתאם לשכר הרגיל, כדי שדמי הלידחשב בהביטוח הלאומי ית

לידחוד .ו דמי  שולמו  שבהם  עבודה  שים  לחודשי  נחשבים  אכשבחינת  בה  אבטתקופת  לדמי  גם  ו   לה רה 
שבו כחודשי עבודה  יח   (ת החל"דראשונים מלאים של הארכחל"ת )כולל חודשיים  חודשיים ראשונים של  
 ה. לבחינת תקופת אכשר

 בשל תשלום נוסף או הפרשי שכר גמלה רשי פה
של שכר בדים הפרשי  לעוב  ששילםו  א העבודה(,    ק יחסיכר )גם אחרי ניתות שסס שחייב בפרינומעסיק ששילם בו 

 לדוגמה: ובד ) ור העבעב   שהוא קיבל  השלמה לגמלאות   קבלטוח לאומי ולילפנות למוסד לבחייב    ת,ודמותקופות ק
 ות שכר שהעובדיפ ד לביטוח לאומי כדי לקבל השלמה לגמלאות מחל ד למוסהעובת את  ואים(, ולהפנותגמולי מיל 

 .נוס(יום מתן הבו)בדרך כלל שנה מ יהויגבלת השמלשים לב ל ישדה. בל, כגון: דמי ליקי

 "ת שקיבל דמי אבטלהד בחלאינו חל על הפרשי שכר או שכר נוסף ששולמו לעוב רשי גמלה  בעניין הפהאמור לעיל  
 .גדלת הבסיס לדמי האבטלהרך הולצ רונה,ר הקומן משבבז

דים ובהודיע לעבעקבות ביקורת ניכויים שיש ל  יקיםח לאומי מזכיר למעסהמוסד לביטוינה,  ח מבקר המדפי דו ל
 הניכויים ביקורת ב תומשכוריפו ל שהוס  חוק הודעה לעובד(, לדוגמה, לעובד פיה )על  פרשי גמלעל זכאותם לתבוע ה

   .וימיםם מסמלה בתנאירשי גשלם הפשווי רכב, ומ

 על משכורתק עסיל מצאה מאי דיווח שה כתוי גמלפרשה
א  לק שיס ממעת  השבת גמלאותו לתבוע  כוז  ומי את ר למוסד לביטוח לאיזכדינה ההמבקר  מ  יל,אמור לע קשר להב

 (.  הלאומיוח חוק הביטל  369יף סע י עובדו )לפבעד טוח י בישילם דמ  או לא וחדיו

דין   חיורפבפסק  לבי  'נ  ןאל  )ב"ל  לאוטוח  המוסד  א  ילהגד(  24.12.2015מיום    57285-07-13מי    ת בסיס בית הדין 
ביטוח  ל  למוסד   ווחי דלא  ק  וון שהמעסיעבודה, כיב   נהין תאולמו למבוטח גמלאות בגפיו שו שלנתי  ש  השכר הרבע

   ח.של המבוט מיתיו האשכר לאומי על

טוח לאומי ד לבילמוס  ד ג' ישלםי צבע כ הדין קית  עה וב' לתבי ג  כצד  הוסיף את המעסיקמי  יטוח לאוהמוסד לב
הש לשכרי  דמ  למת את  הסכוהמתוק   הביטוח  ואת  העמי ן  אתים  לביטוחדיים  המוסד  נדרש  ם שלל  לאומי   שר 

 ן.  קוהמתו בהתאם לשכרלמבוטח 
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 לות מעמ  רכב גםשכר מוכאשר ה ות שכר מחליפ ם גמלאותלתשלו הבסיס

עמלותר שכאש כולל  עבודה  לבח ,  כר  מיש  או  בונוהן    לותאם העמראש  ון  ברג   שכרס    ר עיקיל. הבעיה מתעוררת 
 .  חודשים 12-ל י הפריסה לי כלס לפ, שהרי בונוס נפרבודהיעה בעפג  דמיאו  ת דמי לידהקביעשוב הבסיס ל בחי

הם שכר רגיל    סים אלה ום העבודה. בונ מדי חודש לפי הסכבאופן קבוע  ס בונוסים המשולמים  פרו ליש להקפיד לא  
 י חודש. מדי חודש, גם אם סכומם שונה מדשמשולם 

דין ה  דה, פנו יולדות לביתהליב דמי  שולצורך חיה  תקנות הפריס  יפלות ל ורס עמומי פלא  טוח לבימוסד  הוון שיכ
 ן:די  סקיפנה בשני נדועיל מורה לסוגיה האוה

 .  20.06.2011ום דה בי ארצי לעבוהדין הבבית  (129-10"ל רידמן )עבפקרן  לאומי נגד  יטוחבד לבפסק דין המוס .1

 . 4.5.2011ום בי  י לעבודהרצבבית הדין הא (543-09עב"ל לאומי ) לביטוחמוסד  הנגד   ת ינלובפסק דין פ .2

ביטוח גם   דמי  ו נוכשולמו על פי הצלחה ו ת שמלועורת ועל  משכעל    ן התבססהקי הדי ות בפס בד משכורתן של העו
 נוסף.  םלוס לעמלות כתשדה והתייחי לילדמ ובדותר בתביעת הע הכי לאומי לביטוחוסד העמלות. המגין ב

לום תה בתשראלעבודה כי המעסיקה  ורין האזית הדייעת בקב רצי את דין האבית ה ן אישררן פרידמה של קניינעב
חלק  העובדרה  משכ  העמלות  קתשל  וק  יבל,  העובדת  תביעת  מש כבע  את  העמלות  י  הרגיחלק  היו  שלמשכרה    ל 

 ה. ללא פריס  ידה,י הלוב דמל אותן בחישלכלות, יש העובד

ין הארצי קיבל הד  לאומי. בית  ביטוחל  דאת עמדת המוסהצדיק  אזורי  ת הדין החר שביון לאדנית נול פל  ערעורה ש
 לא פריסה.  חת ל טמבוק משכרה החודשי של החל רה,קבנסיבות המ ני",ה "במענק הרבעוור ורא רע את הע

חישושדר  הדגיש  הדיןבית   אחך  לה ע  רתב  להביא  לרפלייתלולה  שן  עובדות  עה  של  את  ש  ןכרהמקבלות   לבדרך 
 ת. עמלו

אות  וקבע כי אין לר(  51804-11-17גיגי שלו )ב"ל  בן  ה של איילת  תביעת   ת אזורי  ין האהד   ביתדחה    29.7.2019  םובי
המענקים   הונירבע האת  לפני  לה  ששולמו  לאותכשכ  הלידים  רגיל  הרר  בנסיו  בוצהמיוחד בות  בעון.  עה  ות 

 ת. הקודמ השנה לש צעחדת, לפי ממובצורה מיויים בעונקים רתחשבות במענה

 שרה נעמי בלס   עתה שלביאת תבאופן חלקי  (  59551-05-18)ב"ל  בודה  לעהאזורי    ת הדיןבייבל  ק   23.6.2020ביום  
  יל ולא כ"תשלוםכשכר רג  ,טרם הלידה לות שקיבלה  מהעמ  ב דמי הלידה יש לראות בחלקתחשיכי לעניין    וקבע

שמתחיי בפרנוסף"  שזאת  יסה.ב  כיוון  דמ,  חישוב  קבי  בעת  המוסהלידה  לאומי  ע  לביטוח  עמלות  ד   3-בכי 
 ים.חודש  12-ל  רניתאחו וספרולכן יש ל ,ום נוסף"תשליחושבו כ"  ההליד נישלפ יםהחודש

 
פרויקטים, אף אם הלקוח תשלומי עמלות עבור  מהקדמת    ובעלקו נ תשלום הבונוס בחלמסקנה כי    גיעית הדין מב

 הבתלושי העבר של   נמצאו תדיר  גודל כזה  בסדרעמלות  שכן    ,ילרגכשכר    חשבויי   אחרותות  עמל,  עדםילם בש  טרם
וח הלאומי להתעלם מהן ן מורה לביטהדי . אותן ביתמיתימצב הא ה שקפות אתי אינן מר כסתבשה  גם עמלותהיו ו
 ליל. כ

ולא   ה שקדמה לחל"ד( גין עבוד ד בל"כולל הפרשים בחודשי הח )  רגיל שכר    גדר ב  ן שעצמן הלככי עמלות  קרון  הע
 הלכת פלונית נ. המל"ל.  בר בנקבע כסף, ם נולותש

 
ספות, נובל עמלות  לקה  היתה אמורוטחת  המב נם  גי ספים מלקוחות, ובנו  ליםעו תקבו הגי  הלידהת  בתקופת חופש

לו  קבל תחשיב  מ  הדין  בית  –הלידה    דמית  לם לצורך הגד הפרשיובעקבותיהם להגיש תביעת   ות  ל עמל עשנמסר 
  לצורך חישוב , לגיר כשכרסכומן )ולא כתשלום נוסף( את כל  כליל לה ומי לא ביטוחל וסדומורה למ ת עתידיות צפויו

 ידה.  ל הי דמ
 

 מי וביטוח הלאין הלעני תבמסעדו  תרויי הש ולשרשרת עובד  םרילמלצ(  פשר )טית

ב י פסנ שהדין הארצי בת  דן בי  26.3.2018ם  ביו ונתן החלטה תקדימית  סעדות, בבתי קפה התשר במ  עניין קי דין 
 אד.ע. יבו ,  44405-10-15  י הצוק בע"מוגל   ימרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומ ואילך )ע  1.1.2019  חלה מיום, שוכד'

   (.28480-02-16ע  דה ע"וב אלי ' יחמסעדנות בע"מ נל ניהוו

 העסק.  ספרי הוולונטריות ואופן הרישום ב  מבחן  םפיהן היה קייל דועותות יה הלכ משנ ין הד קפס

ת ן חקיקה. ביאי   דווח הלאומי ומשפט העבודה, כל ע יטין הבינ על  שות הןלכות החדשההית הדין הארצי מדגיש  ב
  משפט   יןי נסק לע עית הששייכת לבהכנסה  ר הוא  שתשה  שלו   ע"מ, אך הקביעההממס וה  יאינו מתערב בדינ  יןהד

מס   של  מוסף, על ניכוי במקורמס ערך  בחבות  יא בעלת משמעות עקיפה גם על  מי הו ני הביטוח הלא די ודה והעב
על  נסהכ עלספרי  לוה ינ ה,  וגם  הגב  ם  )כמו  נוספים  השלחוקים  התקוב (.  במזומן  שוימ ת  הקורונה  פת  ה כמ סיש 

 ובברים.ם במסעדות ניין המענקים לע ין שיעור הטיפיבעני 
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כה על  יש השל,  ורונהתם בשל משבר הקשהופסקה עבוד  עובדי שרשרת השירותמלצר וכל  ה  רת שללגובה המשכו
 . יםבלם אלה מקבדיטלה שעודמי האב

 

 בית הדין הארצי קבע כדלקמן:

בת  .1 לראות  הכ "יש  הששר  וה  תלבי  כתיינסה  מששירוה  תשרשר  יבדוע  לשכנסתם  העסק  אעבודר  כת  צל  ה 
בודה".  הער משפט  ישווהן במיני הביטוח הלאומי  הן במישור דיים,  נ שרות להפריד בין השיק, מבלי אפהמעס

שכמ מ  הדין  פסקאן,  לעניין  הלכות  ק והביטובודה  עה  שפטקובע  ואינו  הלאומי  ל ח  הלכות  המס  עובע  ניין 
 תי קפה. ובבדות  סעמים בעסיקהמ ות שללנה תהה  לה על כ יש השפע  , יםרבהד  עאך מטבע"מ, והמ

  –  רקבלי התשמ  מכנה אתין  בית הד ולא רק למלצר ולכן  שרת השירות  כל שרי הלקוח לכיום על יד התשר ניתן   .2
 השירות.   תשרשר בדיעו

 א. המסעדה או של דה, בין אם התשר נרשם בספריושכר עבחשב כי ת תשרכל הכנסה מ .3

הו ל .4 ק  שבתשלום  ותי רטונלוגבי  תשל  הדין  תבי  ובעהתשר  התכי  מושר  אהו  שרום  שעול נוהג  היטב  כדי  ש  ה 
 וח. הלקוב של ה שמקורה ברצונו הט ת ולא כפעול חייבמ נורמה משפטית 

ולכן כספי התשר הם הכנסת    הרגילהודתם  בע  גרתבמסנותנים ללקוח הוא  ירות  הש   שרשרת  בדית שעורוהשי .5
גם  רות למלצייש  םולשמהתשר    גם אםדה מהמעסיק,  ועב שת  פורשה מרידללא  קוח  הל  מרצון  לםו ש  םאר, 

ם לא  א עדה, גםהמסקופת  החשבון ולא עבר דרך שלום נפרד מצעי תמקוח, גם אם שולם באון שהוגש ללבחשב
 או ביומן השירות. מסעדה פרי הס ב רשםר למעסיק וגם אם לא נמהמלצית  ר פיזבהוע

  להמחדת  רירב  ן,כדי  תך אחר רבד  או  דה,העבועל תנאי  בד  ועלה  דעפס הות בטוה מפורשת אחריבהיעדר התנ .6
  ירות.הש שרשרת  עבודה בלבד לעובדי ם תשלום שכר ר לש שעשות שימוש בכספי התעסיק רשאי להיא כי מ

כספי התשר לתשלומי החובה  תמש בשאי להשר  ינו יק אשקובע אחרת, המעסבודה  ם עדר הסכבהיעמר,  לוכ
כר  מלוא הש  יןר בג ביהעש לה יאל  תהן. אבב  יי ח  ואות שהסוציאלי   יותוכזל  אונסיה  ות לפ, לחלקו בהפרששלו

את והכ  שכולל  התשר,  חוכספי  לל  ביטוי  ייב  חב בחובות הרישומיות שמצוא  על המ  בהן  הגפ  עסיק  חוק  ת  ני 
 ר.השכ

רה,  ת המחדל האמוריה החורגת מברירות בדבר התנישרת הש די שרבועעם  ק רשאי להגיע להסכמה  המעסי .7
העבודה,  שכר שבהסכם  וק, או מהחפי    עלום  ימינ ר המכוך משמ הנ  עור בשישכר  לעובד    םישל  א ק לעסיך המא

 רחבה. הולצווי   יםקיבוצי מים, להסכלכל דין, לחוק המגןורגת כפופה ה הח י כגבוה. ההתנ

 . בדות משכר העוהחובה שיש לנכ תשלומי את כל  המנככולל את התשר המעסיק ר ששכמה .8

לת  העובד שכול נסת  הכד  יסולה על  מ את הג  שבחר למי אמו ואטוח לביד לסוהמ  מלה,בג  המזכהבקרות מקרה   .9
י  משילמה ד  לאת ו/או  כורשר כמשלביטוח לאומי על התוחה למוסד  ו לא דיהתשר, גם אם המסעדה  את כספי  

 כחוק. וח ביט

משפיע  .10 המשכורת  עהגדלת  הגמ   לה  מכל  השכלאות  לידה, חליפות  דמי  כמו  דמי   מיד  ר  דמי  ה,  תאונ  פגיעה, 
 .  נכות כללית ת כמו קצבתאחרות גמלאו  יא עלהוספת  נ ה עהשפים. לוא ולי מי גמות  הלאבט

  לשקול ור  מי אמוביטוח לאל  י המוסדן כית הדיכספי התשר, קובע ב  י הביטוח עלמו דמ במקרה שבו לא שול .11
 יפוי. ביעת שיק בתסעמ ל ה אם הוא רשאי לחזור א

מתש"הכ  1459/טוחבי  חוזר את עמדתו ב סםפרהמוסד לביטוח לאומי  בענף  נסות  וגונדעהמסר  ת  באיגר  ם ת" 
 פרסומים:הלן מתוך הל .קסילמע

ה  יםמבהיר והאיגרת  ר  וזהח הכי  מתשר  של  כנסה  עבודה  הכנסת  לפיהעובד  יא  לפקו2)2סעיף    ממעסיקו   דה,( 
 הג בכל רכיב אחר של שכר.  נו  אוהשר כפי ש הת נדרש לנהוג בסכום  סיקוהמע

נכל ה ע  שכרדר  בגל  התשר  סוראובודה מכוח  לחוק)א2ף  יעת  ו נימומיר  כש  (  זלכן העם  יק  עסבל מהמלקי  אכובד 
 . נימוםכר המיה שלא יפחת מששכר עבוד

נ  1.1.2019ך  ארימתל  הח עבוסנכהכב  חשתשר  וכלדה  ת  מלצר  עובד של  שרשרת  ל  באופ י  תלות  ללא  ן  השירות 
 . שלומות

מרוקב בתשלקת  המזכה  לביטוחרה  המוסד  גמלה,  את  שחמי  לאומ   ום  להכנסה לגמל הבסיס  ב  בהתאם  ה 
 ר. התש ללת גם את כספיכו , התתי יהאמ

לחוק   369כנגדו סעיף  יופעל  או לא ידווח כלל,    ן,במלוא תשר  מסות  כנעל הה  לא ידווח   ק סעית הב שבהם  ים  רקבמ
 . הלאומי טוחהבי
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 בי חוץ( תושת עובדים זרים )העסק

את    שאר,ה  יןב  יראו כתושב ישראל,לא    חוק זה ניין  ע ל  כי  2003החל משנת  ע  א לחוק הביטוח הלאומי קוב2סעיף  
 ודה(. ביון עות ריש, לרב4/ב , 3ב/ ,2/ב , 1/ב שראל )אשרות מסוגיבביקור  ישיבתורישיון ל שרה מי שבידו א

 הזרים ים הדיווח על העובד
 

נעשהדיווח   הזרים  העובדים  לפ על  שיעורה  דמי  י  באמצי  או  לאומי  לביטוח  במוסד  מיוחדים  לביטוח  שכת עות 
 קה"(.  סועהתלשכת : "ןל הקה )לתעסוירות הש

   קה תעסודיווח ללשכת ה

בשטחימעסיק מושבם  שמקום  זרים  עובדים  )ל י  במשק  ז  עובדים   ט מעם  בתעסקמוש  ( תיברים  מדינת  חומי  ים 
)ב( לתקנות הביטוח הלאומי )גביית 3נה  ה ]תק קת התעסולשכ   מדור התשלומים שליד  תבאמצעום  ווחימדאל,  ישר
 . [1954-י"ד(, התשביטוחדמי 
 ה. עלאווההש   בעניין דמי הביטוח הלאומי והיטל   הבהרה  ירה גוהה   האוכלוסיןשות  פרסמה ר  2012ביולי    29  ביום

 כוללת  והיתרה  רגל  עבודה, אימהות ופשיטתנפגעי    :יטוחהב נפי  כוללת את ע  ומייטוח הלאלב   הייב גההבהרה, הפי  
 את היטל ההשוואה. 

ה  הביטוח  דמי  שיעורי  העובמה  הנגביםואה  ההשו  והיטל  לאומיסך  המשתלפ דים  בישראלינים   ם זהי   ועסקים 
 אלים.שרובדים יעל  ים עלשיעורי דמי הביטוח הלאומי המוטל וטין  ללח

 לאומי לביטוח  דסומב חודיו
 שונים המפורטים להלן: ונים יי קריטר ה לפעל העסקת עובד זר נעשלאומי ח טוביל מוסדהדיווח ל

כל המדינות .1 ה5)א()2סעיף    פיל  אשרותלי  בע  י מקלטמבקשו  טיםפלי  ות]לרב  תושבי  לחוק  ראל,  שלי  הכניס( 
 אים.ם הביפי עסב  ןרט להלמפוכ  מיוחדות ותהורא, למעט אלה שיש להם [1952-התשי"ב

שטחי .2 שאתושבי  תוינם  בית  ישרא  ישבם  במשק  שעובדים  מדוהמע  –ל  ומשו סיק  לאומי  ח  ביטוח  דמי  לם 
 קה.  תעסושכת ה ולא ללאומי ישירות למוסד לביטוח ל

זרובדע .3 לפי תיקון בחוק  ד לבי סלמו  יווחהד  -ב"אזור"    מועסקיםה  םיים  נעשה  לאומי  ה ח  יטובהטוח לאומי 
 . 1.10.2005ם מיו

 . ציאליחון סולביט דינות אמנהממ חוץושבי ת .4

 וציאלי  טחון סמנה לביות אעסקת תושבי חוץ ממדינה
ינואר   לאלביטוהמוסד  דורש    2010החל בחודש  ע ולד   ומיח  ישראז  ינם)שא   חוץ  ל תושביוח    שהם תושבי   (לא רחי 

 ת.  בריאוביטוח דמי  תשלום  מעט ישראל, ל יבשות  לכע -אלי  וצייטחון סאמנה לב חתומה עמן על   שראלנות שימדי

פלאו  לביטוחהמוסד   חוזר מי  שפשע  31.3.2016  מיום  1436ביטוח    רסם  החוזר  את  ביום  דכן  , 13.3.2011ורסם 
 ראל. בישים ועסקה שמ נות אמנץ ממדי ושבי חו ת דדמי ביטוח לאומי בעלום  יות בדבר תשהנח   לכולה

נה יש ינת אמעובד זר ממדמצויין במפורש שמ  1.1.2020מיום  ם  ל מעסיקישוח  הביטפרסומים על שיעורי דמי  בגם  
י לביטוח לאוממוסד ל ולהעביר   תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתיללא  , ראלב ישכתושלאומי   דמי ביטוחות כלנ
 .בהתאם לאומיהביטוח  ה   ידמב את חלק המעסיק גם

לבהתא בארץ  ,  1436חוזר  ם  מעסיק  תמשכל  עובד  שושב  עסיק  בעחוץ  זהואינו  תעודת  ישראל  מאחלת  ת  ית, 
ח למוסד  חייב לדוו  ין גמלאות,עני ימים ל טוח מסוי בית ענפשכולל  ן סוציאליחוביטה למן אמנע  הת רכנהמדינות ש
 ב ישראל.  תוש עובד ים על לשח לליםכם לבהתא בריאות(ח וללא דמי ביטלאומי )טוח  לשלם דמי ביומי ו לביטוח לא

שבי  תוים  ובדבעד ע  חו וידל  המשמש  102ס  עות טופצשה באמישראלית נע  ל תעודת זהותו בעל מי שאינע  חוהדיו 
המוסישראל לבי.  מטוח  ד  ללאומי  מסעובנפיק  האמור  שיד  מזהה  הביטוחפר  לצורכי  לקבמי.  הלאו  שמש  ל כדי 

סד המו  האינטרנט של  ריתן להוריד מאת, שננפש  לרישום   לון שא  -  1050בל/  לא טופסלמ  פר מזהה, על המעסיקמס
המעסיק רטי  בד, פטי העוולל את פרשכקה  העסאישור    ןכו   ר זום הדרכון האת ציל   סף לטופומי. יש לצריטוח לאלב

 הראשי.   ח במשרדביטוופס לתחום האת הטוח לאומי, ולשלוח במוסד לביטהניכויים  תיקומספר 

וסטריה,  א  -  2019שנת  אל ביבות תשלום דמי ביטוח לאומי בישר וראות המחית בהכלולוות שמדינשימת הרן  ללה
בל יווארוג או ברי,  פינלנלנד,  וה  דנמרק,גרמניה,  ה,  טני גיה,  צ'כ נורבגיה,  שיה,  ד,  סלשו   דיה,ווצרפת,  ובקיה, ויץ, 

 יה. סור ו הי איטל
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ל ממדינות  זרי  בדיםעוגמלאות  לאיטלב  המוסדמנמסר    -אמנה  ם  הוא  ומי  וח  תבוכי  משלם ש  לפניושבות  חן 
או    איריםל קצבת אזרח ותיק או קצבת שבתושבות, כמו למש  לאות המותנותה גמ לעובדים זרים ממדינות אמנ

   .נכות כלליתקצבת 

כל העובדים לוקצבת נכות כללית,    זכאות לגמלאות אזרח ותיק, שאיריםרות שיש בי הבהילאור א   -תשומת לב  ל
שב כתוינת אמנה  ממד  יש דיווח על עובד זרכל מקרה שבו  ומראש  יטב  ון המומלץ לבחנה,  נות האמדימהזרים מ

 ישראל. 

מזם  עובדי לנצה  -  יהובולגר  הירומנ  דינותמרים  שנסופור  5.9.2019ם  ביוהמייצגים    יגיובהר  ביום  י  מו  חוזרים 
המ יהם  לפ  ,31.12.2019 להתייחס  עסיעל  ממדינוזרים  בדילעוקים  בם  בישרד בשעו  ורומניהה  יר ולגת  אל,  ים 

 . נהות אמנמדים מ טחיכמבוא לו  תחפ ושיעור ממי בטוח לאודמי בי שלמיםם המים רגיליזר כעובדים 

וץ כיוון שהאמנה עם קנדה היא  ושבי חדמי ביטוח לאומי כתמים  משל  ם אלהיעובד  -  י קנדהרים תושבזים  עובד
ם  העובדימזהה בגין  ספר  לקבל מ  םיחייבים  עסיק המ  אות.לעניין גמל  טוחביפי  ענ  שאינה כוללת  צמתאמנה מצומ

 וח. ביטמי  כפל ד עתלמני  העל אמנחתומה   לראשי (םית מסוימ חוזונדה )במן שעם ק כיוו  האלה

זעו  ם מתשלום דמי הביטוח הלאומי בישראל, אםם לעתיפטורי  -  ים בישראלשמוצבנות אמנה  ירים ממדבדים 
דמי    הם ה ציאסו וח  ביטמשלמים  במדינת  המ  לע שרר  או  פטורוה  אמנהלי  לאווסד  ידי  בישלביטוח  פי  )כ  לרא מי 
 . מנה(ובהר באשמ

 מוכים( אומי ניטוח למי בי דרם שיעו)המשלמי  םירזה םית לעובדלאומג
 

הזריםהעובד לענ  ים  הפי הבימבוטחים  לבאים שבה טוח  בעא קם  פגיעה  מפני  ביטוח  תנאי התושבות:  דה, בויים 
קצבאות בדת זרה ומענקים( ולידה לעו   דמי)אימהות    חביטו  עסיק,מל  ש  ה או פשיטת רגלחבר ק  ירוי פ ניטוח מפ ב

 לדיהם. י םע  ןי דכם בארץ שוהילילדים 

 ות ממלכתי ריאבביטוח 
הותקן צו    הזמלכתי. בעניין  ות מבריא וח  ביט   וקחי  ל פע  חו מבוט לאומי אינביטוח הב ישראל בשב תושמי שאינו נח

עוי, לרפרט  פואיח רטובי  תרגבמסישראל  ב   רזעובד  ק לבטח  מעסי  מפורט המחייב  סדרובע ההק רים בדים זבות 
 ן. ילא כדשוהים בישראל שה

 ןילא כדזרים שובדים העסקת ע

מיום  ה משול  2003  במארס  1חל  גמלאלמוא  לעובדת  זרים  ות  שבה  תקו   בעד ים  שהפה  חוקי והים  לא  באופן  ם 
 שראל. בי

ף זה  עישראל )בסה ליבחוק הכניס   13בסעיף    תוושמעמכהה שלא כדין,  לשולה  א תשולם גמי "לכ  בעקו  ב324סעיף  
 אמור". תו כ שהו תופ ק ת עדא כדין( בלשוהה ש  -

ם  ול ובר בתשם מדשבהש בעיקרו למקרים  ף( משמסעיומי לרוש של המוסד לביטוח לאהפי  )לפי  תשלום"מונח "ה
חל  של   ולא  בכסף,  אחרותגמלה  גמלאות  כ על  גמרלומ.  מו,  שאינן  בעד גדרלאות  כתשלום   ממשיכות,  התקופ  ות 

 .ע בעבודהלנפגאי ופר  לופ טיגמה: דמי ו דין. לדשלא כ אלוהה בישרי ששלהשתלם גם למ

לבהמוס הממי  ולא  וח יט ד  חודשיות  קצבאות  ב שתלמומשלם  תקות  דעד  פגיעה,  )דמי  קצבת  לידהמי  פה    כותנ, 
 ית(. וקח כה פהל, או שהשהות חו"ובד הזר יצא לשהע ו)א  קיתהשהות הבלתי חו  בודה( רק כאשר פסקהמע

 .  ר עזיבתולאח תרהונש  הפותק ה בעבור הל את הגמ א מקבלהות ישראל זב אתובע הגמלה עוכש

נ וגמ ד)לים  לוית תקצב  יים תלולי החוק  על פ מת  יעה בעבודה( משתלאה מפגתוצהרג כ ה: קצבה לאלמנה שבעלה 
 כדין. ראל שבי היםאל ולתלויים השושאינם נמצאים בישר

  . רהיבעה  שבו נמשכת  כל יום  בעבור  יםסות נוספ ולקנסות מנהליים  נויים לקצפ  כדין  בדים זרים שלאעו  מעסיקי
 ה. חלות גם במקרים אל אומי הל  חהביטו לחוק  369יף סע  ת לפיקציונהס

 103 וטופס 101י טופס לומי

לבק עובדיש  מכל  טלמל  ש  העבמ  101ופס  א  תחילת  עם  ת   ודהיד  ש ובכל  מסחילת  לנת  של   צרף,  תעודת   צילום 
 אומי.  ביטוח לסד למקבל מהמו ת שהואואורים לקצבמכים הקש מסזהות שלו וה

פר המסים  הקלותרשות  טופס  בחובת    סמה  קצבאות  ל  רק  101מילוי  הכשמקבלי  להם  מלבד  אין  נוספות  נסות 
 . 29.10.2020רשות המסים מיום של  הקצבה המשולמת, כמפורט בפרסום

עלימלא  מ  103טופס   שחל  צומי  בדבהלא  חוביטה  ו  סיוו ומי  מר  המחדלב  .מעבידים  עתביוקם  וטחיבג   רירת 
 י". ק משנסיתן השירות כ"מעק לפי הצו היא להתייחס לנולמעסי
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 . בתחילת כל שנהו  במהלך השנה 103או בטופס  101בטופס בהצהרה  וילעדכן את המעסיק בכל שינ  יבהעובד חי

ה  620טופס   נקבע  איך  פימעסיק  מסביר  על  והמשני,  העובד    העיקרי  פ101  פסבטוהצהרת  על  הזאת   יעההקבי  . 
 משכר העובד.  וחמי ביט ד ק מנכהסימעה

 וחובת דיווח רבעונית שיתבת דיווח חודחו, 102פס טו , ניכוייםתיק פתיחת 

יש אומי,  הביטוח הל  חוקל  344, לפי סעיף  ת. לכןגמלאו ל  וה בסיסלביטוח לאומי מהות המדווחת למוסד  שכורהמ
, (חוזי דיווח 9עד )  102 בטופסי יווח נעשה הדככלל,  . איחורב  לםהשכר שו ר הרגיל, גם אם השכ  חודש עללדווח מדי 

 ם זרים(. די)עוב 614ס  בטופו( )חל"ת 613טופס ב

דיווח   קודב  102ופס  חוזה דיווח נפרד בטב  ים נעשהי צו סיווג מבוטחדיווח לפ ה  2020  רינואהחל ממשכורת חודש  
יק  והמעסטומטי  ה באופן או וז פתח הח נ   דיווחה  . עם קליטתלפתיחת חוזה הדיווחלסניף    נותלפ צורך  ין  . א9ר  מספ

 וקנים. ת מתשטעה מגיש דוחו סיקמע ח זה.ש בחוזה דיוו י חודמד ך חובת הדיווח קבל הודעה על המשמ

פותח  מ בבעסיק  ניכויים  )שאינאוהל  טוחיתיק  תיקמי  ב  ו  ביתמהעסקה  הכנסה    ( שק  מעו  ידעוהמ במס  מס בר 
  ה רבהבקפיד כנסה  למס השולח    שהואהטופס  י  על מילו   הקפיד ל  בקשעסיק מתד לביטוח לאומי. המסה למוסכנה
  .בדים הצפוי ר העונת ומספמעודכה תובתת רישום הכרבול

חודשים שבהם אין העסקה, כדי ב   האי העסק  על  דיווח  לרבות  ,בכל החודשים  102  יפסוט ח  ווהדי   במועדלמלא  יש  
קב ש  . ותיעלמנוע  עומעסיק  בטור  רושם  לשמאמ   3בד  האיש ור  את  דמי  ע   ורור  שיעורי  הנל  עמ הביטוח   ד וכים 

 וח הלאומי. טשל הבי  וייםלביקורת ניכ 

)לפי ת  חבר ה  על  102טופס  ב  בג  תמדווח  ה(סנ כה  ס קודת מלפ   76בסעיף    ההגדרה   מעטים   ריםכישהשליטה  בעלי 
את   ת מ, רושהה בעלי שליט תר מתשעיו  עם   ת מעטיםחבר)  ה מועסקים אצלמספר העובדים הות בלללא ת חברה  ב

 חודשי.   ים הואבדעוה. מבחן מספר (ביותר השכר הגבוה בעלי לי השליטה בע תשעת

 יעהבקנוצרת  ה מכך  וצאשו. כתא הוגילו לומי כאאל וח  טלבי   במוסד שמים  טופס נרגב השהוגשו ללא    102חות  וד
 מטיים(.ים אוטושוף לעיקולף חלשלם קנסות )וא עסיק עלול להיתבעהמ ח.יוו היעדר ד ב

 1954-ביטוח, תשי"ד ילום דמיוחדות לתשלאומי )הוראות מה נות הביטוחלתק 8תקנה 

ח בעד העובדים, דין וחשבון בדבר ועד תשלום דמי הביטו במאומי  ק להגיש לביטוח הלסימחייבת כל מע  8תקנה  
מעובלכהשכר המשתלם   מוגש הדל אחד  שלגביו  לרבות באמורה  וחדיו בתקופת התשלום  עובד ,  ים הכלולים עד 

 . וג מבוטחיםבצו סיו 

על  ם ו מעסיקים קטניידי    עלרק  מדי חודש    102טופס  בגב  הלאומי בעבר    חלביטו  עבר  התקנה  לפי  ידע הדרושהמ
ג מבוטחים המעסיק נדרש צו סיוום בליעובדים הכלופרטי  לגבי    בעלי שליטה.  9עד  רק    2016ומשנת    יטהשל עלי  ב

 . רבעונילדווח בדיווח ה

 ו שנתי(. ווח )חצי שנתי אדיז לתקופת המרוכל דיווח פרטני  כול 126טופס 

   102בטופס  2021  שנתמ ייםינוש

)נגיף ה כלכ   חוק התכנית לסיועב  עקיףם ברשומות תיקון  ספור  17.11.2020ם  ביו  ה( עקורונה החדש( )הוראת שלי 
מס' התש (3  )תיקון  הלאומי    2020-א"פ,  הביטוח  ול,  (219פר  מסתיקון    –)חוק  פנסיהלמעסיקים  )למעט   משלמי 

 :כדלקמן ,ת(במשק בי

היקף  ,  נסיההפ/רכיבי השכר,  דשבאותו החו  הפנסיהמקבלי  /םבדיהעוכל  רטי  פל  דיווח ע   יהיה   102  ס טופב  גב .1
הפנס /ובדהע ג  סיוו,  שרההמ רלוונטי   יה מקבל  מידע  דשולחי  ועוד  המעסי  יטוח הב מי  ב  באושעל  לשלם  ו  תק 

זמין  למידע  לגמלאות ו   נסההכ  ין מבחניני חשוב מאד לע   .שכר(  ת פריס  ב דמי ביטוח עלחש)אפשרות ל  החודש
 .עובדיםדשיות של חו משכורותעל 

   או להגיע לסניף ולקבל עזרה. ,נטרנטלדווח באי פס, לשדר את הטו ה יהי אפשרמקוון.  ה דיווח החודשי יהי ה .2

 .רוקרטיהוין בילהקטו  ויותמנוע טעי לכד 102הדיווח של טופס   פנקסי לבטל אתתיקון בחוק של ההמטרה 

בחודשא  ווח החדשדיה להתחיל  עד  למעט    ,2021אפריל    מור  להם  שיש  חיל שעבורם מת  ,ובדיםע  180מעסיקים 
 (. 15.11.2021ח ביום  )דיוו 2021ובר חודש אוקטעד בהחדש הדיווח 

נותני השירותים שמדווחים  המקוון החודשי  הדיווח   על  גם  יחול  לפי החדש  צו סיווג מבוטחים. מובהר    שכירים 
דוח חודשי פרטני באופן מקוון בגין כל עובד, כולל ק להגיש  כדלקמן: על המעסי  2021מינואר    באיגרת למעסיק 

 ווח הוא על פי חודש העבודה ולא חודש התשלום(. עובדים המוגדרים על פי צו סיווג מבוטחים )הדי
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  וקןדוח מת

 ים. החל מהחודשחודשלושה  ש ל עד  חור שיניתן להגיש בדרך כלל בא  ליםרגי  בדיםעול בניכויים    תוקניםחות מוד
לתקופה   סבר גם לדוחות מתוקניםה  קשח לאומי מבים המוסד לביטו. לעת המתקן  ר לדוחסבף היש לצרעי  הרבי

 צרה. ק

דוחתיקו שנעשני  לבע   לבש  בדיעבדים  ות  ש משכורות  נטהלילי  יבים  בחנ,  סטטותעט  למ  ,תרקפדנות  בע יקון  ל ס 
ובלבד    ,ורונההקבר  זמן מששליטה ב   מענק לבעליבלת  קלצורך  ,  102ן בטופס  ו ה שלא היה רשום בטור הנכליטהש

 שינוי במספר העובדים. יןהברוטו וא שינוי במשכורת שאין

 102ופס בט ותסביר הסבר על אי
בשכר ,  וחביטמי ה, בדי סבירות בשכר)א  ומי יטוח הלא ם של הבריונייטלפי הקרשאינו סביר    102ש טופס  כשמוג

י הסבירות  בדיקת אלא סביר".  כ" לט  ווח נק שוב שהדימתקבל מ(,  בדיםבכמות עו  ו , אהמרבית  ה שעולה על ההכנס
 מדי חודש.ת טופס מתבצעשל ה

 כולל מסמכים.  כתב הסבר, להגיש מיש   ,רו סבישאינ  כאשר התקבל משוב של דוח

מ פעמים הלאומי    ביטוחהנמסר  נרבות    כי  הסבירות  תהח  מאיובעת  אי  על  השכר  פריסת  כללי  נוסף. של לת  ום 
ון בדוח יקעביר את התח לאומי מבקש להרגיל, המוסד לביטו  ודשיכשכר חשנרשם    ברכיב שכר נוסףשר מדובר  אכ

 כר.וצע במערכת השהתיקון שב להסבר  100פסי  וטו  שי שכרהפרשים, ולשלוח אליו תלו

 

 ח רבעוניתדיוו ובתח

שמי מפורט באופן ממוכן בלבד,   חי, דיווחודש וסף על הדיווח ה, נומילאטוח  וסד לבי ים לדווח למים חייבהמעסיק 
 בור: ן בעו עם ברבפע

 . 126ס , יש לדווח בטופ2016. החל משנת 2015עד שנת   ים בפנסיה מוקדמתיונרפנס (1

 מקצועית. רהשם בהכתלמידי (2

ללא   (3 בחופשה  מלא(    תשלוםעובדים  חודש  ב בד עועל  ח  דוו  2019שנת  ב  -)במשך    גם ו  רבעונידיווח  חל"ת  ים 
  דווח בקובץ שנתי יש ל  2020שנת  שהיו בחל"ת מלא ב  בדיםפרטי העו  את  .22  סוגב (  3)מספר  פי  סו  126טופס  ב

 . 22וג  בס (1,2,3) 126ופס בטל"ת  על חדווח ל וגם  15.3.2021ביום  בסוג משרה מתאים

 .ג מבוטחים סיוו צו דיווח לפי  (4

קצועי,  מ  םמקצועית או בשיקוחים בהכשרה  וח על מבוטן הכללים לדיוללה  -  ייקום מקצועהכשרה מקצועית וש
 : 2011ביולי  1ום ל מיהח

 פים: וח לאומי לענתשלום דמי ביט - ההכשרה המקצועיתנותן   חובת

 במשק(. מוצעהמ סכום מחצית השכרמ  0.4%ה )בשיעור ד נפגעי עבו ●

מחצית  מסכום    0.1%יטוח לאומי )בל  ד מוסישור מאת הבתקנות וקיבלו א  כךל  שאושרו   ומותמק  -אימהות   ●
 הממוצע במשק(.השכר 

 "אימהות" בלבד.  ולענף נף "נפגעי עבודה" ות לעהשד  ק ממלא אתסיעהמ

התלמיד  ביטו ל  -  חובת  דמי  ב שלם  ודמי  לאומי  בריאותיח  לביטוח  ישירו  טוח  למוסד  לביטוח מי.  לאות  המוסד 
התלמי  פונהמי  לאו חודיאל  עדכון  לצורך  המם  התשלום.  בר  קסיעבת  פעם  רשימהמעביר  של   בעון  שמית 
 ולף.ברבעון החד סים שלמדו במולמיד הת

 2016דש יולי חומ טוח לאומי החל ד לביעבר למוסומקוון שמ 126 סופט

פס הטו  לתקופת הדיווח.השני דיווח פרטני    בצדעל כל העובדים וודשי  חת הדיווח הא   בצד אחדכולל    126טופס  
 . בכל חודש ובדאינו כולל מידע פרטני על כל ע

הה ב חוק  הכלתייעלמסגרת  חכלית  ות  יעדקיק )תיקוני  להשגת  התה  נוסף    2015-התשע"ה(,  2016-ו  2015קציב  י 
ביולי  עדכון פורסם ו  2016בחודש יוני  1463ם וזר מעסיקיבח הנחיות פורסמו  וח הלאומי.יט ( לחוק הב1)א355סעיף 
2016 . 

ון  דין וחשב  מקוון באופן  אומי  וסד לביטוח לדמת יגיש למ קמו  ו מי שמשלם פנסיה( מעסיק א1()1א)355לפי סעיף  
וח, למעט עובד  ום דמי ביטשלשבעדו הוא חייב או היה חייב בתילם למי  דמת ששנסיה מוקעל פ  ה אועל שכר עבוד

 לה:עדים אק בית, במו משב
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יולי  ב  3צע מיום  בהת  שנה )שידור ראשוןיוני של אותה    דע  ודשים ינוארבי החלג  –ה  ביולי בכל שנ  18עד יום   )א(
 . 1  -מספר הטופס  (.2016

  התבצע   בר של השנה שקדמה לה )שידור ראשוןצמואר עד דדשים ינגבי החול  –ה  שננואר בכל  בי  18ד יום  ע )ב(
 . 2  -פס מספר הטו .(2017ינואר ש בחוד

ת טופס שגה   ידרך כלל לפנת הנדרשות בך בהתאמוידע הקיים, ללא צורשלעיל מתבצע לפי המ  126שידור טופסי  
 מס הכנסה. ל 126

שת  המעסיקים ארכה להג  תנה לכללאם נילה, אלא    שקדמהת המס  לגבי שנ  –באפריל בכל שנה    30יום  עד   ג()
 . 3 -מספר הטופס  .וארששודר בחודש ינ 2מספר טופס  מ  נוישיה גם אם לא היה יש לשדר טופס ז הדוח.

ד  ב  הטופסרישת הביטוח הלאומי,  לפי  הדיווח של    הה זבנה  מאמור להיות  שודר למס  מש  126טופס  למבנה 
ס  במ  ר התיקספבמקום מ  יביטוח לאומ ם הפעיל במוסד לניכויימספר תיק ה   ספת של)בתו  פעם בשנה  נסההכ

נסה,  הכ מס  שהוא משודר ל  אחרל  מידביטוח לאומי  למוסד לם  ישודר ג  ששודר למס הכנסהס  (. הטופהכנסה
 ק, כמקובל. חים השוטפים ולספרי המעסילדיוואמות הדרושות מילא יתבצעו כל ההתו מובגינ 

ן  ס מקוו ופידווח בט   126ר טופס  ין באפשרותו לשדסיק שאמע  -מקוון    ופן לאבא  102ם טופסי  ישימעסיקים שמג
 . הלאומי וחמוסבר באתר הביט, כפי שאינטרנטב

לאומי ולא    ביטוחש דוח למוסד לובע שמי שחייב להגיי קיטוח הלאומ הב וק  לח  357  סעיף  -וח  ד  קביעות בהיעדר
תהפוך   , הקביעההקביעה  ממועד  ימים  30וך  ת   שודריס לא  . אם הטופדוחעדר  יעה בהיב יקבל ק  ,הגיש אותו במועד

עה ואת  ל את הקביבט. שידור הטופס מות אכיפהל שאי להתחיל בפעולביטוח לאומי רסד  והמו  חטו ב בדמי בילחו
   .בהחו

 ודמי ביטוח בריאות   לאומי ביטוחדמי  יוניכוי  השכרשנתי של פירוט  - 100טופס 

ת או ביטוח בריאומי ודמי  לום דמי ביטוח לכר ותשלל פירוט שווהוא כסוים  צב ליום מם מלוהוא צי  100טופס בל/ 
לדוגמה,   ם.טיילחודשים הרלוונה  אממיוחסים בהתשכר  והפרשי    ""תשלומים נוספים, כאשר  חודשים  12  במשך

 לחודשים קודמים. שכר   ו שולמו הפרשישולמו דמי הבראה א אשרכ

הוראות  את הטופס על פי  פיקות  נות השכר מ כ יה. תוהפנס   משלםאו מ  סיקש לבקש מהמעי(  100את הטופס )בל/
 המעסיק, עם ציון   דיודפס וחתום על יטופס מה  .נים רטרואקטיביתאומי, עד שבע שח ל לביטו  סדלו מן המושקב

 ה.  סימון של בית התוכנס והפקת הטופ עדמו

להפיק הרחשוב  נכון,    100  טופס  כדי  סימול  על  החייביכלהקפיד  ביבים  לביטוח  המ  .פריסהם  אמור לוסד  אומי 
 פרס. ודש, כי ייתכן שיש שכר נוסף שלא נכולל קפיצות בשכר מחודש לחש  100בקפידה טופס לבדוק 

טופס  דרימש המעסיקים    2020בשנת   עשובדים  לע   100ם  משבתבודהופסקה  בשל  תובעים ו  הקורונהר  ם  הם 
   .ה דמי אבטלהנלראשו

למעסיקים גדולים   2021  דש אפרילחוווח בעד  דיההחל מ  ון ובאופן מק   100שידור טופס  לנערך  לאומי  ביטוח הה
 ת:י מטרו לשת קים, לכל המעסי 2021חודש אוקטובר בעד ו

 . יווח עבור גמלאותד .1

 .י ביטוח ם דמותיאלמשל לצורך , דמי ביטוחדיווח לעניין  .2

)נגיף  ן עקיף בתיקו ב  כלוליםויים  שינה , ( 3)תיקון מס'    ה(עראת ש)הוהקורונה החדש(  חוק התכנית לסיוע כלכלי 
פנסיהיקים  למעס,  19.11.2020מי( מיום  או בחוק הביטוח הל  219)תיקון מספר    2020-א"פהתש , למעט ולמשלמי 

 .  במשק בית

 ערכת השכר ממ ם" "קובץ זיכויישידור  –ליים  שלי  י שכרשהפרו ובדסיווג ע דכוןע

 659ס  ופט וח( וי ביטדמ  ם)לתיאו  47  ודק וח בד   ,7בקוד  דוח    ביטוח:דמי  זיר  להחהיו שלוש שיטות    2012ת  שנ  דע
   הוכחות. וףבציר

  י ן אוטומט בצע באופים המתלאומי קובץ זיכוי   המוסד לביטוח  ם וף עבשית   תחו י וכנה פהת   ובתיירות  שכות הש ל
מ ההתיי  שכרהמערכת  בשידור  כללי  מיו  7)  ותשנ לפי  להח  ם שנים  לשמור  .זר(הבקשה  יש  על    לכן,  המידע  את 

 אחרת. ל  נת שכר אחתוכ ת בין  במעברל כול  ורנית,אחשנים  7ת פחולהמשכורות  

" לשנה זיכויים  "קובץ  עור המופחת בשידורדמי ביטוח בשי   יאוםשות תשר למעסיק לעפ לאומי מא   המוסד לביטוח
בלבדשה כיוו וטפת  מקבל    ן,  החשהעובד  דמאת  לש זר  הביטוח  דרך  ני  קודמות  האינאתים  הביטוח שטרנט  ר  ל 

 מי.  והלא
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 : כרהש לן במערכתים המפורטים להיקונהת לעדכן את   תןילא נ   כי סםפור 2021ינואר סיקים במעת לבאיגר

 למבוטח.  תשבוביטול תו .1
 . ימעסיק משנכ ית המרב ההכנסה  מעלתשלום  יןבגחזר ה .2
 עטים. בחברת מ ליטה ש ם בעבור בעלילייקוני שכר של תי .3

 . יםצירוף מסמכב ףלסני יופנהשה לדוח מתקן שצעות בקאמונים אלה יבוצעו בתיק

מול  נבדק    סטטוסוי  שינ  עלכל דיווח  .  בודה הספציפיותת הע תקופוואת    העובדים  פרטי  ל אתמכי ויים  זיכקובץ  
המוסורכמע לת  הלאומ   לביטוח  המוסד  אומי.לח  וביט ד  את  מאמת  אי  ולאחר  בימונתונים,  הנתונים  את  ת  ודק 
מיהמ עובדו  דית עמד. הבדיקה  לגביו   כל  צבה  בל קדווח כמקשמ  דעובק.  בדנוי סטטוס  ינ שבשל    החזר   שדורשים 

 . מי הביטוחדב העובד חייב את ל קשמתבו  הודעת שגיאהמשוב עם עסיק מקבל , המלפטורא נמצא זכאי לו

  וקד לבד ון, מומלץ מאכל  ויים.כבביקורת ני  כוללמדגמית  נבדקים    חד פעמיים,כלל    דרךרים, שהם בים אחנ תיקו
א זיכ  ורד י השיזרים לפנת הבקשה להחהיטב  נכון  א התיקון לש  שיתברר  ים, כי ככליו בקובץ   היה   או שלא,  היה 

עסיק  אם המ   גם  וח שקיבל,ט מי הביק את כל דעסירה מהמבחז  דרושעלול להביטוח הלאומי  דרך מערכת השכר,  
 ו. עובד את חלק ר העביר לכב

 מוסדב  גף מעסיקיםלא  מראש  תפטור יש לפנו  בילרכ ב  ב חייכירכיב שכר מרהגדרת  של שינוי  בדרישת החזרים ב
 שת ההחזרים. רי ך לדר מראש על המהלישוא כדי לקבל  ח לאומילביטו 

. עסיקאת חלק המו  העובדת חלק  ל אוכול   אומיליטוח ה המעסיק בבון  י בחשבזיכונרשם כיים  מקובץ הזיכו ההחזר  
חהמעסי את  לעובד  מחזיר  במסגרק  המשכ לקו  הת  בחודש  שמר  ה)מוב  תחשבנו הת ורת  ההחזר  המ קכי  ק סיעבל 

 . (עובדחזיר אותו ל לה ייב חן המעסיק עובד ולכל ה חלקו ש את כולל גם

 . 02-5386520 , פקס02-6463348, 02-6463346ומי: יטוח הלא קד תמיכה מקצועי בבמו

 . ירותשבית התוכנה או בלשכת הם בר מפורסמימושא האבנועדכונים ה

כדי לאומי    חיטומוסד לבל  לפנותתבקש  מ  ד העוב  או פירוק של המעסיק,טת רגל  שיאו בעת פטר  סיק נפכאשר מע
 שי. ן אית חלקו בהחזר באופ אלקבל 

דמי ר על כך שהוא זכאי לפטור מבד הביא את האישוהעועד ש   ,בשנה השוטפתדמי ביטוח שנוכו    –  תורם איברים
יש להגיש להחזר דרך קובץ    , ם )בחודש קבלת מכתב הפטור(והוגדר במערכת השכר כתורם איברי  ביטוח בריאות

)קו סיווג  בשינוי  זיכוי  זיכויים  אוכלוסי 1ד  קוד  )עובד(  י(,  דרך ה  .16ה  העובד  ידי  על  יתבצע  קודמות  לשנים  חזר 
 .)כמו חייל סדיר( טוחתיאום דמי בי

 חינת ההיבט הביטוחי ב

בק דהגשת  להחזר  בשה  מ מי  כאמור  ההנה  בחי חייבת  יטוח  כאמור  ורהמשכ  של  וחיהביט  יבטשל  דין  בפסת,  קי 
בד עוות שהבגמלאיעה  לפג  יפה, כיוון שקיימת חשלהחזר  טב כל בקשההי  ה. רצוי לבחוןדולעב  יארצבבית הדין ה

 . להן זכאי

 דיעבדב החזר דמי ביטוחש ומרא   חיאום דמי ביטות

, משלם דמי  רישה(יל פג   למת לפניהמשו  מוקדמת)לרבות מפנסיה  ותר  י עיסוקים או י כנסות משנ מבוטח שיש לו ה
ביטוח דמי לום לתש ר מההכנסה המרבית לא יותרט להלן, אך  ולהלן ובאופן המפהמפורט  ביטוח על פי סדר החיוב

 רק פעם אחת: מופחת  לשיעורי וזכא

 .  ק מנכה את דמי הביטוחסיכעובד שכיר המע יו נסות כמה .1

 מו.  יטוח בעד עצדמי ב שלם מ ומי, הואח הלאהביטו  "עובד עצמאי" בחוק וא נכלל בהגדרתכאשר ה .2

טוח על  י בימדמ   רותעצמאי )ואינן פטו  כעובד  עובד שכיר אוכ ת שאינן מעבודה  ": הכנסומהכנסות "פסיביות .3
  יטוח בעד עצמו.י בם דמ להתקנות(, הוא משעל פי וק או הח פי 

 .  וחדמי הביטה את יה מנכהלאומי, משלם הפנס תה בחוק הביטוחדמת כהגדרמהכנסותיו מפנסיה מוק .4

 י ביטוח בשיעור המלא ת לניכוי דמאחריוה
)ד(  342עיף  ס  שונים לפי  יקיםמעס   אצלעובד השכיר שעובד  ת על הבמלואם מוטל  חתשלום דמי הביטואחריות לה
ת חובת המעסיק  בעו בין היתר א( לחוק שק)ה342פי הוראות סעיף ל  ת התיאום נקבעוקנו י. תמ חוק הביטוח הלאול

 עסיק נוסף. אצל מובד שע מלא למי עור ה וי בשי לניכ 

לא ר המשיעות הנכה משלם הפנסיה אנית, ממוקדמת בו זמ  וגם מקבל פנסיה   בד עצמאימעובד שכיר שהוא גם עו
דמי   להבשל  סעייטוח  לח 1ב)ה()345ף  פי  הבו(  למעטיטוק  הלאומי,  תיאוםא  ח  נעשה  כיוון  ם  הפנ,  סיה שמשלם 

 . א המעסיק המשניהמוקדמת הו

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

76 
 

 ני מעסיק מש קרי וסיק עימע
למבכאש בעיסר  יש  )לרבות וטח  שכיר  כעובד  צו    וקו  מבוטחים(  לפי  הככ סיווג  מקורות  )למה  פנסיה  נסה  רבות 

י המעסיק המשני, מוהמעסיק העיקרי  מי  בוע  קת או יותר, יש למקורו  ת משנידמפנסיה מוק  ש לוו שי( אמוקדמת
 ח.  יכוי דמי הביטואם נערך נ ובהת

, אלא אם יעור מלאק המשני מנכה מהעובד ש המעסי  .מלא  שיעור חת וופשיעור מ   העובדמנכה מהמעסיק העיקרי  
 שך.בר בהמאום כפי שיוסינערך ת

העיקרי ביטתיא  נייןלע  המעסיק  דמי  ה  וחום  בטמעסיק  הוא  הצהיר  משתכ   011פס  ושעובדו  הוא  ר שאצלו 
 סה.  הכנ מסויים של הניכ  פי לוחנסה משכר העובד על סיק מנכה מס הכ , אותו מע"משכורת חודש". כלומר

פת" )המעסיק מנכה  רת נוסמשתכר "משכו  אשאצלו הו   101פס  צהיר בטוהוא המעסיק שעובדו ה  יהמעסיק המשנ 
יותר משני מעסיקים,   ישיד השומה(. אם  פק  שקבע  או שיעור מס אחרמרבי,  המס ה  ור ובד את שיע ל הערו ששכמ

   בטופס. על כךיצהיר וא המעסיק העיקרי ויבחר מי מהם ה אזי העובד

פנותו למוסד אין לה ו  101בטופס    הינהג לפי ההצהר  י המעסיקהביטוח הלאומי מובהר כשנמצא באתר    620  טופסב
אילצו  אומיל  חלביטו  קבלת  נשורך  על  כר  העיכוי  עיקרי.  ח ומעסיק  מ  ייבבד  כל  את  שינוי  עסלעדכן  בכל  יקיו 

 . 101ה בטופס בהצהר

ומר, תיאום דמי הביטוח. כל  לעניין   שני"יק המ"מעסה  נסיה היאהפ,  תמוקדמ  בל גם פנסיהשכיר מקכאשר עובד  
ום נעשה ה התיאנסהכ במס  גם אם  סיה  בפנ  רךעיאום דמי הביטוח נ דמת, תת ופנסיה מוקרר לעובד יש משכוכאש

 במשכורת.  

לאכ ההכנסה  עובשר  שכיר  יהנד  ממשלח  היא  הכנוספת  שהיא  או  איןד  פסיבית,  ב  סה  דמי  תיאום  יטוח  לערוך 
כיוומשכורב נערשהחישון  ת  "גבב  בתחום  במוסדך  מהמשכורת   הלאומי. אם ההכנסלביטוח    ייה מלא שכירים" 

לא שכירים ה מ גביי  )או התלושים( למחלקתהתלוש  ת  א  י יש לשלוחאז  –משק  ע במוצמן השכר המ   60%-וכה מנמ
 ת. הנוספהכנסה הביטוח המופחתים ב  את שיעורי דמי מי, כדי לעדכןהמוסד לביטוח לאו ף בסני

על  101לא טופס  רך למ אין צור  כאש יעת ים וקבסיווג מבוטח  ריטוח הלאומי בדבפי צו הב , כמו למשל בתשלום 
ה ו 103בל/  טופסמלא  ד מעובמעבידים,  זהימצ,  היחידר אם  ות דמי  נכ שכיר" או שיש לבד  כ"עו  ה מקום עבודתו 
, 103טופס  מילא  ים לא  טחוג מבוו סיולול בצסיק, כאשר מבוטח הכרת המחדל של מעסיק משני. בריביטוח כמע

 ח בשיעור המלא. י ביטוות מהעובד דמ כמבוטח, ועליו לנשני של היא שזה מקום עיסוקו המה

ל ביט  דמי  אוםתי תיאובלבד    בדעווח מבוצע  אין  למעסיקידגמו  טוח למעסיק. בי  דמי  םובאחריותו.  באיגרת  ם  ש 
הלאומי, גם ור מהביטוח  א אישטוח ללבים דמי  מתשלועובד    ל מעסיק משני לפטורכי חל איסור ע  2020מינואר  
 חד.בודה א רבית במקום עיה מעל ההכנסה המ עובד עלתסת ה נאם הכ

הק ההוראות  לשורכל  ביטו תיאוות  דמי  ד ולח  ם  שלאהחזר  למבוטח  ביטוח  מצויות  תיאערך    מי  ת נובתקום, 
הלן: )ל   1997-נ"זתשים(, הם שונמעבידיר מבוטח העובד אצל  דמי ביטוח משכ  )תשלום וניכויהביטוח הלאומי  

 התיאום"(.  "תקנות 

 יל פרישה( גה המשולמת לפני מת )פנסיפנסיה מוקד
הוא המעסיק    כירבד שוום העבודה שבו הוא עאזי מק ,  מתפנסיה מוקד ות מהכנס גם  ובד כשכיר ויש לו  אדם ע  אם
 . נהופן שו צע באום מבועבור מס הכנסה התיא משני", גם אם בהוא "המעסיק הרי ומשלם הפנסיה  יקהע

מ מוקדפנסי   שולמת אם  עובה  גם  לגמלאי שהוא  שכיר,  מת  פנסיה ד  מקבל  גם    נוסף,  מוקדמת ממקור   ו/או  ו/או 
למשלם א  אם המבוטח המצילא  ח, אוור המלא של דמי הביטת השיע א  טחמנכה מהמבו סיה  הפנ  שלםעצמאי, מ

 שיעור שונה.  ור על ניכוי בהפנסיה איש 

סיה משלם הפנו אצל המעסיק העיקרי ו יר על הכנסתיצהו  שב   644ל/טופס בנסיה  שלם הפעובד רשאי להגיש למה
ההכ  את  בתוכניזין  הזאת  השכסה  תיאנת  אישור  ויקבל  )ממטי  אוטוום  ר  זו  השנה ילתחלשנה  מתחילת   ת  או 

 העבודה(. 

משלם ודיע לעקרת הבית חייבת להלערוך תיאום.    מי ביטוח, איןופטורה מתשלום ד  טחית שנשואה למבות בלעקר
שע  הפנסיה כל  במעמדה  וי  ינל  עשחל  לאומי.  לביטוח  להודבמוסד  התחלתליה  על  מיד  כשכיר  יע  כדי העבודה  ה 

 ת. דמוקמהפנסיה המ טוח י בי דמ  שמשלם הפנסיה ינכה
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 ופחת עור המישום דמי ביטוח מראש ב יאת
אצל י ש  עובד  או  מעסיקים  מי  ני  )לרבות  מוותר  פנסיה  או  שמקבל  אחד  ממקור  אש  יותר(,קדמת  צל הכנסתו 

 .  וחתיאום דמי ביט ק, זכאי למהשכר הממוצע במש 60%-רי נמוכה מ העיק  המעסיק

  בטופס  הרנסיה, נוסף על ההצהפלמשלם ה   ישמתבקש להג  נסיה ל הפ מקב ש למעסיק המשני, וש להגיהעובד מתבק
 כדלקמן:  יאום דמי ביטוח,לתם אישור ג 101

כנסה מחודש  את נתוני ההמזין  המשני  יק  המעס  -  644פס בל/ המעסיק העיקרי בטו  על ההכנסה אצל  הצהרה .1
 .  וכחיתשנה הנחילת העבודה בת חית, או ממועדהשנה הנוכינואר של 

 .  סד לביטוח לאומישל המו טרנאתר האינט צעותבאמ פק שהואישור  .2

  ארדש ינועסיק המשני, או מחול לעבוד אצל המש שבו העובד החמבוצע מהחוד  644ס  לפי טופביטוח    ום דמיאית
 .  שור מהאינטרנטהתקופה שבאילפי  , אויתוכחבשנה הנ

או של   בד נסה של העוההכ  סכוםאת  זינו בתוכנת השכר  נסיה יני או משלם הפמשאלה, המעסיק הי הצהרות  על פ 
המעמ אצל  הפנסיה  אהעיקר  קי סקבל  יתקבל  וכך  אוטומטיצל י,  אישור  דמי    ו  ניכוי  העל  בשיעור  מופחת ביטוח 

 השכר הממוצע במשק(.מן  60%של   מסכוםנמוכה רי סיק העיקמעאצל ה )כאשר ההכנסה 

אינוה הח   עובד  לקבל  בש  זריכול  ביטוח  הנודמי  לביטונה  מהמוסד  ל כחית  ת  אם.  אומיח  בוצע  אזי  ,  םויאלא 
 בר בהמשך(.  )כמוס  האב בשנה הההחזר ייעשה 

דים  של עובים  כר שלילי ש  הפרשי  תרת זכות. דיווח עלטיבית, נוצרת יההכנסה רטרואק  המעסיק מזין את  שרכא
 ת שידור קובץ בלבד.   תבצע באמצעומ

ר או אישו  (644קרי )בל/העי  עסיק המ   הרה על ההכנסה אצלאת ההצאינם מגישים    יהאו מקבל הפנס   אם העובד
באינטרנט, הזא  שהפיקו  על  אוי  המשני  ל ע  מעסיק  הפנסיה  משלם  ביטוחל  דמי  המלא,    נכות  כמוסבר בשיעור 

 . בדוגמה הבאה

 (:שכורת קבועה אצל המעסיק העיקריעם מ   םיקי)שני מעס ה דוגמ

 ש"ח  3,000 -רי ק העיק ומי אצל המעסילאלביטוח הברוטו חייב רת משכו

  3,000סך  ב  ל המשכורת ד מצהיר עהעוב  -  ח ש"  1,000  -סיק המשני  חייב לביטוח הלאומי אצל המעוטו  כורת ברמש
 . 644/קרי בטופס בלכר אצל המעסיק העיש"ח שהוא משת

בשיעוינכה    שנימעסיק המה ביטוח  עדמי  של  ר המופחת  לסכום  המ  60%ד  ינכה   ק.מוצע במשמן השכר  כלומר, 
 (. 3.5%חת )ור המופש"ח את השיע  1,000-מסך ה

 (.12%) יעור המלאש"ח את הש   1,000-הך מס כהעסיק המשני ינללא התיאום האמור המ

 (:מעסיקים הראשוניםשני ה ת קבועה אצלעם משכור יק משני שניסיק שלישי )או מעס המשך הדוגמה למע

על    644ל/סי בשני טופיר בהעובד מצה  -ח  ש"   500  -ישי  סיק השלמעהב לביטוח הלאומי( אצל  חיימשכורת ברוטו )
והשש"ח  3,000רי בסך  ק העיקסימשכורות שלו: האחת אצל המעשתי ה  1,000בסך    ישננייה אצל המעסיק המ, 

ה הכול  סך  מצהירעוש"ח.  בל/בטופס   ש"ח  4,000על    בד  ה644י   . ( השלישי  יח מעסיק  השני(  בשיעור   ייבהמשני 
 א.  מליעור הקום בשש"ח במ  500המופחת סך של 

 ן:דלקמנמסר כ 644/טופס בל 

 יק הראשי.המעס התאם למשכורת אצלש"ח, ב 3,000 -שני )המשני הראשון( למעסיק ה .1

)הק  למעסי .2 השני(  שלישי  בהת  4,000  -המשני  למשכוש"ח,  אאם  המערות  הרצל  וסיק  המשני  אשי  המעסיק 
 ח.  ש"  4,000ערכת  למ ישי )המשני השני( יזין השלראשון. המעסיק ה

 (. 2021-ו 2020ים  )בשנ 6,331 – 4,000= 2,331מן: וב הוא כדלקישהח

 התיאום באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.   ם, העובד עושה אתר מעסיקי יות או  4ר יש כאש

נותן שירו  -  2020בשנת    צו סיווג מבוטחים או    )כמות  כאשר  לנח מורה דרך(  מרצה  צושב לעובד שכיר  סיווג   פי 
ניתן  ינה עוברת את השיעור המופחתים א מהמעסיקאחד    כלל  צה שלו אוההכנס   ,שני מעסיקיםוטחים אצל  מב  ,

בעלערוך   טופסתיאום  השנה  644פס  וטו  103  זרת  בתנאי    ,במהלך  ברק  ששמדובר  עיקרי  אמעסיק  צלו ההכנסה 
י הביטוח העובד בדמ  את ומזכה  644ס טופ  ן השירותתנומ  קבלמ  המשניהמעסיק . ך השנהבמש קבועה ולא משתנה

 אה. בשנה הבביטוח  דמי תיאום, ניתן לבקש החזר ערך ל שלא נככ  .של אותה השנהמינואר  רמו ביתששול
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   644מילוי טופס בל/ מועד

)אם   ● מס  שנת  כל  באיחוהרה  ההצבתחילת  א  ר,ניתנת  להצהירפשאזי  ינואר  ר  ה   מחודש  כפי  נוכחיתבשנה   ,
 וסבר לעיל( . שה

ת כל  תחיל ב  ר מכןסיה, ולאחקבלת הפנת  תחיללת העבודה או  יום תחימ  –פנסיה חדש    למקבלד חדש או  לעוב ●
 שנת מס. 

שקיים   ● לתיאוםלמי  אישור  ביט  כבר  הקרובהדמי  לתקופה  האישור  –  וח  של  תוקפו  וכשיפוג  מכן    לאחר, 
 . מסשנת  לכ  בתחילת

 ן מהותי. פה באויקרי משתנכרו אצל המעסיק הע שני אם שסיק המאת המע מתחייב לעדכןהעובד 

 . 644טופס בל/ ם לפיתיאוע א לבצע, עדיף לאינו קבום סיקיהשכר אצל המע ים שבהםבמקר

 רביתולה על ההכנסה המ הכנסה שעם דמי ביטוח בשל תיאו
לים קב וח מיט בדמי בהחייבת  כנסה המרבית  מעל ההא  היוללת  כה  דמת שהכנסתםמוק  סיהאו מקבלי פנו/עובדים  

ומי  לא טוח הבאתר הבי שנמצא 753/ס בלטופלפי לאומי לביטוח במוסד השוטפת  לשנה דמי ביטוח תיאום ל  אישור
 רנט.באינט

 ובת מגוריו.י כתל פ המבוטח עבסניף שאליו שייך  גבייה ממעסיקים    נות לאגףהתיאום יש לפשור  אילצורך קבלת  
טופ ש  י  ופסטל בל/ לצרף  ומו  100סי  השנה  חתומיםדפסים  שקד  של  והשנה  לפ השוטפת  )או  חודשים   12ות  חמה 

לפי צו  )לנותני ש  של העובדיקרי  ק הע סיי המעולהצהיר מההכנסה,  ת  קורו, מכל מהבקשה(לחודש    שקדמו ירות 
רסומים לאור תיקון . יש לעקוב אחר הפ2020בשנת  כרממערכת הש 100טופס  להפיקהיה ם לא ניתן ג מבוטחיסיוו 

 (. 2021החוק מאפריל 

לא לביטוח  המוסד  שפרסם  למעסיקבאיגרת  בומי  נכתב  דמי  מפורש  ים  מתשלום  פטור  אכי  המעסיביטוח  ק צל 
 . בתנאים מסויימים( פנסיה מוקדמת מצה"ל, –)חריג  ילאומח לביטו   מהמוסד בצע ללא אישורי לא יתנמשה

  מיאו ביטוח להמוסד ל יקורתב
לב  שומר    יטוחהמוסד  הזכולאומי  את  לבדוק  לעצמו  העובאת  ת  אהצהרת  הפד  מקבל  הכנ ו  על  אצ נסיה  ל סתו 

 סיק המע  י הפנסיה. לכןהמעסיקים או משלמ  על ידי המדווח    126פי טופס  המעסיק העיקרי או משלם הפנסיה, על  
או  מה א שני  הפנסיה  חיימשלם  לבינם  אתבים  ש  דוק  העובד  ההצהרה  מל  של  אךהפל  קב או  חייבים  הם    נסיה, 

המעידים על הצהרת העובד   (, 103פס  )או טו  101  עם טופסד  יח  ורי התיאוםאישואמורות  את ההצהרות ה  לשמור
 וספת. יחידה או על עבודה נעל עבודה 

 יעור המופחתהחזר דמי ביטוח בש
תיאוםרנעלא  אשר  כ ב  ך  ביטוח  השוטש דמי  או  נה  הפת  העיכאשר  ניכהמעסיק  שיעו במא  מלשיעור    קרי  ר קום 

למו ביתר החל  שויטוח שר של דמי הבלאומי החזוח  המוסד לביטע משאי לתבו , המבוטח רטפתפחת בשנה השומו
 משנת המס הבאה. 

בשלבקשה   ביטוח  דמי  המופח  הכנסה  להחזר  ישבשיעור  מהמוס  ת  לבלהזמין  באלח  יטוד  אתר מצעות  אומי 
ד  ינטרנטומי באטוח הלאהבי ים שקיימ   126פסי  ע באמצעות טומתבצההחזר    .ר(חזה  בקשת   –  מי ביטוח)תיאום 

 נטרנט.  איבאתר ה חר ההוראות ש לעקוב א. ייטוח לאומילב במוסד

 ביטוח המרבית לתשלום דמי  חזר דמי ביטוח מעל ההכנסהה
מהח ביטוח  דמי  המרזר  ההכנסה  שלא  למששובית  על  תיאום  בשל  ביתר  מרו  מבנערך  בסאש,  המוסוצע  ד  ניפי 
 .  םמכל המעסיקי 100 ים טופסיו מצורפשאלי 752טופס  ב ,יםעסיק ם גבייה ממבתחולאומי  טוחלבי

באמצעות  צע  פת מתבחזר בעבור השנה השוטשנה שלמה ולא בעבור חלקי שנה. הור  בע ע רק בההחזר מתבצ  ככלל,
 לאומי. ביטוח מוסד לתקבל מהך ורק בהתאם לאישור שהא סיקהמע יכויים על ידיקובץ ז

)ת"צ  עבוד אזורי לת הדין הבי תו כיר בתביעיוסף אלבז לה  של   את בקשתו   21.8.2018יום  ( דחה ב 22654-03-16ה 
מוסד  שולמו לטענתו ל, שמירביתמעל תקרת התשלומים ה בגין אי השבה יזומה של תשלומי יתר    תייצוגיכתובענה  
 . אומילביטוח ל

מבוטחים סיווג  שירו   -  צו  נותן  או  )כמו  ת  כאשר  דרך(מומרצה  צושנח  רה  לפי  שכיר  לעובד  מבוטחיםסיוו  ב   ,ג 
השלו  ת  הכוללסה  ההכנ את  המירביתעוברת  הצו   הכנסה  לפי  ק  וההכנסה  משולמת  בועה  אינה  אינה  בכל ו/או 

סיק לפי הצו אישור המעלפי    בית רקה המירמעל ההכנס  קבל החזר דמי ביטוחל  יכולשירות  ותן ה, נחודשי השנה
 זר.לגביה מבוקש ההחבשנה ש  ודשי העבודה בפועלפי חביטוח לירוט הכנסות ודמי שכולל פ 
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 ביטוח  שנות של החזר דמייתיה
 השוטפת(. המוסד   שנהת הלל אים לאחור )לא כולא נעשה מראש ניתן עד שבע שנש  וםביטוח בשל תיאר דמי  החז

לאומי   ביועדכ לביטוח  חוזר    4.6.2020  םן  גם  בין    המפרט  1461קים  מעסיאת  האופ  אתהיתר  ב ן  ים החזרטיפול 
 .יםזרבהקשר להתיישנות ההח

 ל פנסיה מוקדמתבקמטוח לחזר דמי ביה
פנסיה מוקדמת,  י   כיר במקום אחד או ובד שבוטח שהוא עמ וגם מקבל  מת ה מוקד פנסי בוטח שמקבל  או מ ותר 

מצעות  באר המופחת  חזר דמי ביטוח בשיעוקבל הפונים לטוח מראש,  ידמי בתיאום    שלא ביצעו  מכמה מקומות,
חוק   , לפי שנה השוטפת(לאחור )לא כולל ה  ם יבע שנההחזר הוא עד ש  י. ט של המוסד לביטוח לאומנטרנ אתר האי

 לי. כלההתיישנות ה

ום  , פונה לתחתמוקדמפנסיה    שיש לו גם  הכנסות פסיביות,יש לו  מי ש צמאי( ו/או  ר ועעובד עצמאי )או עובד שכי
וח  בל החזר דמי ביטלקפי כתובת המגורים, כדי  יך להוא שי  שאליו  מיביטוח לאו סיקים בסניף המוסד לה ממעגביי
התאמה על    שתיערך, לאחר  ד לביטוח לאומי וסבמ   גבייהמחלקת ה בבונו  מוקדמת, לחשו ביתר מהפנסיה המלושש

 יו.נסותכל הכ

 צה"ל ור התשלומים של דמ
ה מעל  מ   2021נת  לשתקרה  תיאום  פנסיה  ומקבל  אחד  עבודה  במקום  שעובד  בטופס   ,מופ"תבנעשה    צה"ללמי 

  ה ל הקצבמקבל פנסיה ממופ"ת שעובד בשני מקומות עבודה ויותר, נוסף ע  .2020לשנת    100בצירוף טופס    , מקוון
 לאומי. , עורך את התיאום בביטוח העצמאיעובד או שהוא גם  ,ת נוספיםמצה"ל או מקבל קצבה ממקורו

 

 איברים תורם

בשנים מקבל החזר  פי אישור מהביטוח הלאומי רק בשנה השוטפת. העובד  המעסיק נותן את הפטור ל  2021משנת  
 תיאום דמי ביטוח. ך רדקודמות 

 )בעבודות בנייה( שנה מה-כמעסיקם של עובדי קבלן -לן קבה

-שי"ח ת(, הל קבלניםות שחשבונדינים והלאומי )הביטוח  ות  אומי הותקנו תקנ חוק הביטוח הלל  355על פי סעיף  
בניקובעות  ש  1957 עבודות  המבצע  קבלן  באמצעו כי  קבלןיה  יו-ת  לבי  דיעמשנה,  לאומילמוסד  שבוע תוך  ,  טוח 

 על ההעסקה.   שנה, לפי המוקדם,עסקתו של קבלן המן להויום הראש המשנה, או מה -עם קבלן ה  החוז מיום עריכת

יה-ת קבלןלן על העסקדיע הקבאם לא הו עעותו כאילו הוא המ ראו אמשנה,  מספר    המשנה.י קבלן  ובדסיק של 
 . 648הטופס הוא  

פר לבלפי  המוסד  של  )ש  חיטוסום  טולאומי  גבי  על  העיה "בני  עבודות(,  648פס  מופיע  כל  הן  זה,  לעניין  בודות " 
 ומה. ת צנרת וכדור, הנחילה, גישדות חפירה, סלבניית מבנים, עבות הנדסה אזרחית: מסגרבש

פעילבעל    המשנה-ןקבל ניכויים  לפחהמד  ,תיק  עוווח  על  לקבל  ובד אחדת  יכול  למהמו  אישור,  לאומי  סד  ביטוח 
 .648 סטופ  אותו לקבלן הבנייה במקום ורוימס  י החוק והתקנות,דמי ביטוח על פ ווח ומשלםדא משהו

(, וטרם  החוק  שמאפשר  רים )כפיבענפים אח  גם לקבלני משנה   הרחיב נוהל זה לביטוח לאומי לא  בשלב זה המוסד  
 נוהל. בת ה הרח את ות המאפשרותננקבעו תק

 סיק על ידי המעה עה בעבודדמי פגישלום ת

 עה.  התבי ופסמשלים את הפרטים בחלקו בט יקוהמעסה בעבודה י פגיעמגיש תביעה לדמ העובדכלל  בדרך

לאומי,   ביטוח המוסד לש של  מרא   ם ובאישורמינאים מסוי, בת מעסיקלרים  פשאהלאומי והתקנות מהביטוח  חוק  
 להלן:  רטעה, כמפודמי פגי, או לשלם תמורת בדעום ההתביעה במקו את גיש לה

)יטוח  הבת  ותקנ  22ה  תקנ .1 ק  ימעסמאפשרת ל התקנה    –  1954-י"דתש(, ההיעה בעבודפני פגביטוח מ הלאומי 
  ם המוסד לם בשלש ו  טוח לאומיה למוסד לביתביעש את הלהגי(  ימוסד לביטוח לאומכם עם החתם על הס)ש

שר  . אפום המשכורתשלבמועד ת   המעסיק,בעבודה אצל אותו  ע  פגשנ  פגיעה לעובדה י  ת דמאח לאומי  ו לביט
 .אותם בעת החתימה על ההסכם יןש לצי וי  22קנה  לים בתגי העובדים שכלואת סוחור בל

לאוסד  מה משללביטוח  למעסיקומי  בש  ם  הפמדמ   2.5%ר  עויעמלה  כו  גיעהי  את  )לא  ם  הימי  12לל 
  .שונים(הרא
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אתבהעו ממלא  וחותם  ב ו  חלק  ד  חה  ו.עליטופס  את  משלים  בטומעסיק  ומגישלקו  למא  פס  הטופס  וסד  ת 
 עובד(. ה  מגוריוב למקום יף שקר ל פי ההסדר )לסנומי ע ח לאו לביט

לעובד   משלם  מחלה/רגיל  שכרהמעסיק  הפגיעהלפחות    דמי  דמי  לביטוח  מהמולעובד  גיע  שמ  בסכום  סד 
ת סכום  סיק יקבל בחזרה אמעה  ושרכשהתביעה תא   י.לאומ ד לביטוח  סה במול בתביעהטיפויום  אומי עד סל

 פת העמלה.בתוס (13-ה יום ל מהששילם )הח עה דמי הפגי

עובדים    100יק  יק שמעסמעס  22נה  י תקפ ר לח לאומי, יכול להצטרף להסדטוד לבים של המוסהפרסו  על פי
בקשהממל  המעסיקתר.  יו   או טופס  התחוכת   להצטרפות  א  )ב  המשפה שהוא  ייבות  ב חוזה  המעסיק    יןטי 

  במילוי בין היתר דגשים  כולל  דה שוי עבנפגעושא ביטוח  בנם איגרת  מקבל ג  ח לאומי(. המעסיקטו ביד ללמוס
 יעה. טופס התב 

ת מדמי  )שלא יפח  גיעהפת דמי הפ בד בתקויל לעושלם שכר רגיק מסהמע  2008  ל ממשכורת חודש מארס הח
דמינכמ  עה(,הפגי  ודמלא  ביטוח  ה  ביטומי  ממלוא  י  בריאות  העובשוח  של  בדמי  שלומ  ד,כרו  חלקו  את  ם 
כל  )חלקלאומי  ה  וחטהבי על  הבירהשכ  המעסיק(  דמי  ודמי.  הלאומי  וכים  מנאינם  ת  הבריאו  ביטוח   טוח 

 .  למעסיקומי מחזיר ח לא וביט מדמי הפגיעה שהמוסד ל

 

ני  ש   יםכאשר מתמלא  –  יומ הלאהביטוח  לחוק    343-ו   95פים  סעי   –ח מופחתים  ודמי ביטויעה  תמורת דמי פג .2
 לאומי כדלקמן: הביטוח ה  םעיר רשאי להסד סיק עהמ  הלאומי,ח  לחוק הביטו 343בסעיף  יםרט מפותנאים ה

ה(  יע ורת דמי פגעה )תמ מי הפגיא תפחת מדשל  ,הופת דמי הפגיע לה בזמן תקת רגיור ם משכמשלם לעובדיהוא  
הנ  לכךרה  ובתמו מקבל  בתשלוםהוא  ביטו  חה  לאומידמי  שה  לענף  ח  בעבודה  בעבוופגיעה  משלם  כל א  ר 

 . ובדיםהע

יטוח  תשלום מהמוסד לבקבל  ה ואינו מיעהכרה בפג   ךלצורבעבודה  ה  הפגיעעה לדמי  ביהתד מגיש את  בהעו
 ומי. לא

 התנאים הם:

 דים. עוב  500ת פחול המעסיק מעסיק  -

חהמ - הסכם  חותוקף  מייב  עסיק  עבו  וצי קיבק,  חוזה  לשלם  או  שדה,  בעד  לעובדים  שבעדו  הזמן  כר 
 יעה. פג ה ו קטן מדמינאי  כרכל השדה וסך פגיעה בעבו י משתלמים דמ

 
 בעבודה הי פגיעדמ

 
י על  דה, כפיצו עבוב  וד בשל הפגיעהכושרו לעבבד את  איפגע ש ומית המשולמת לנ לה ידה היא גמבופגיעה בע  ידמ
ר זעה חלקיים למי שחי פגי לקבל דמניתן    דה.ק בכל עבולעבוד ולא עס גל  מסוה אינו  שב  נסה לתקופהסד ההכ הפ

 .יפן חלק לעבוד באו
 

כדי   .הכדי ועקב העבוד  וכיח כי חלה תוךדה למי שמובעב  כפגיעה  ההקורונ כיר במחלת  המוסד לביטוח לאומי מ
ל לטפלסייע  לאומי  לביטוח  הקורונהמוסד  מחלת  בשל  בעבודה  לפגיעה  עובד  של  בתביעה  במהירות  המעסיק ,  ל 

עבודה או למלא שאלון למעסיק גבוהה להדבקה במקום ה  קיום סבירותהמעיד על    שור שלואי  ובדאמור למסור לע 
 (.257על הדבקה בקורונה )בל/

 
  על ידי המעסיק   משולמת,  הבידוד  ימיואינו עובד ב  לה במחלת הקורונהלא חש  ,דרות בשל ימי בידוד של עובדהיע

 . לאומיה ביטוח ה מקוונת לתביע  באמצעות ,ינההמד  בהשתתפות
 

ופא קופת  שנתן רבעבודה  ע  פג י כושר לנ ם על סמך תעודות א יו  91על    עלה ת  לתקופה שלא  מיםה משולע יפגה  ימד
 ים.  חול

 . י המעסיקל ידגיעה משולם עהפ  םשכר יו
 ם.היומיים הראשוני ורבבעם דמי פגיעה ולמי לא מש –ם ימי 12-אי הכושר פחותה מקופת כאשר ת

    
מקהעו אבד  ה בל  דמי  כל  מהת  לאוטילב   דסומ פגיעה  מקבמי  וח  דר   מדיל  והמעסיק  את  רבעון  להחזיר   12ישה 

הימים   ות אתרשאי לנכיק אינו  המעסדמי ביטוח.    היו  גיעה, כאילוהנפגע לדמי פזכאי    ם שבעדם נישו הימים הרא
 לעובד.  יש שה ירת ימי המחלמצב ובד אוהע  של  האלה ממשכורתו

בניכוי    מי הפגיעה ת ד א  ומקבל בחזרהעה  י הפגימ דל  כ  תא   לם לעובד , מש22קנה  פי תיעה ל שלם דמי פגמעסיק המ
 אשונים. ימים ר 12
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בלגמלה    סיבסה להכנסותנקבע  ברבע  התאם  לפגיהשנ  הנפגע  שקדם  עדה  מ  עה  הקבולסכום  בחורבי  )שכר ע  ק 
ה לפי  החישוב נעש י(.  רבהמ  עד לסכום,  שקדם לפגיעהבעון  בר  אישל עובד עצמ  כנסהה  אוו/עה  פגילברבעון שקדם  

 כאמור.  י" נתשכר ה"רבע שע המממוצ 75% לש סיבס
 

י  ח לאומי ודמ טוהכנסה, דמי בי   מס   םפגיעה מנוכיליום. מדמי ה ש"ח    1,114.38  ם ה  2020בשנת    רבייםדמי פגיעה מ
 י(. יטוח הלאומדמי הב חה בתשלום הנ שילצמיתות   100%ור  שיעקצבה בת )לנכה עבודה המקבל וח בריאוביט

 
ב שו חינגנוני  כמפורט לעיל זכאי למרבע השנה ו בכרנאמנה את ש  שקףאינו מ המל גהם ו סיס לתשלשחישוב הב ע נפג

 קון המעוות.  ים לתי מיוחד 
 

 ם הם: ליו  דמי פגיעה
 x 5%7 ( 1)נתי  ש שכר רבע

90 
 

 בי.  רלסכום המ  שקדם לפגיעה, עד וןערבד עצמאי בעובשל   כנסהה וא/ו עה  שכר ברבעון שקדם לפגי  (1)
 

 ים ובדלע עסיקהמן רגמאש  עבעת אירועה בעבודה פגי

יף הסע   מו.בידו או מטעמעאצל  ועובד  ל הו שב עבודת עקו  שת תוך כדי עבודתוונה המתרחה, היא תאבודע  תאונת
 ש. י ספורט ונופירוע א  , לרבותבמסגרת פעילות נלווית לעבודה תאונות המתרחשות ל גם עלהוח

 
מ  שראכ איארגן  מעסיק  גיבושלעובדים  השתלמות,רוע  ב נוו  יל אפ ו  א ספורט,    ,  מוכל  חו"פש  סיק  למער  שאינו 

לך אירוע ונה במהגע בתאשנפובד  (, ייתכן שעועלהלן: האיר ג )זו   פות בניתת השמס ואפילו אירוע בה לצורכי  כהוצא
 .  מיולא  וחה במוסד לביטעבודב ה כנפגעלהלן: התאונה( יהיה זכאי להכר הנופש ) 

 
פ  הדי הלכ   יעל  בית  הארצי,  ות  הכרהן  תירבא ה  ודעבבפגיעה  ב  לצורך  במ  תיאונוע  נלרת  סגשנגרם  ווית פעילות 
 ם מצטברים:נאיי ת יימו שנתקשי צריך )האירוע( דה לעבו

 
שיש   .1 שהמאיהשל    בקיומויק  למעס העניין  החשיבות  שלרוע,  ותרומתו  לאירוע  מייחס  חיי  ל  אירועה  עסיק 

ון  מימ ב ,  ירועלא   ת יוחרבא  ,האירוע  זום סיק בייורבות המעמע   את  בוחןאומי  לביטוח ל ד  סמוה.  העבודה במפעל
 . ר(כ)להלן: האירוע המו ומהוכד  וען האיררגו אב ע,האירו 

 
הקבחינ .2 הזיקה,שרת  או  הפעילו  ,  נפגעמהלכבשת  שבין  לבין הא   העובד  ה  הפעילויות  בתאונה,  רקע  על  ירוע, 

  , יתאו משפחתבידואלית,  ית, אינדיקבוצתהיות  לה ליכוילות  פע ה  .רמוכה  גרת האירועבמס  םו לעובדישהוצע
 . המוכר רועיות של האי ית הפעילונכומתטגראלי  אינחלק  איה  עוד לכ

 
אם   הראתהגם  אךמת שון  נאי  פ והע   קיים,  מן  ובד  תכו"וע  הכללרש  לעשה  או  נית  ניצמו",  או    תקכאשר  הקשר, 
ביןנותקה   מעבה  ש  הפעילות   הזיקה,  העובד  לבה  תעב   ורבהיה  התאונה  הפגיעהרהמוכ  אירועין  מוכר  ,  ת  אינה 
 . הדבועב  כתאונה

 
הבי לעבוהארדין  ת  דחה  121-09-18ב"ל  ע )  דה צי  ערעו  2019באפריל    29ביום  (  שאת  מרעי  ל  רו  ביקש  שאברהם 

 ה. עבודבכפגיעה  ונים במהלך נופש משרדי בחו"ל,כדי טיול טרקטור לו תוךאירעה עה שבפגילהכיר 
 

מעסיק  הי  כ  יתלוונ  לותיעפ  ל ש  ש לקיומהראשון הנדרד בתנאי השהמבוטח עמולק  אין חע שקב  יצ רהא  בית הדין
היום   סדר   רביתף תכנן את מא קבע מראש, ושנ נים  לוח הזמ   ך לויות העובדים במהלמלא את פעימן באופן  מל  חרב

 אונה כי כל ת  עהמשמ  איןוית לעבודה,  נלו  תו כפעילובחינת הנופש כולבית הדין כי    קבע   עם זאת  בדים.של העו
 .בודהב כתאונת עחשיהלכו ת שאירעה במ

 

 ד ולעוב למעסיק ילואיםתגמולי מ ב תוגיוס

ברשומות  2011במרץ    2יום  ב הלאו  127מספר  תיקון    פורסם  הביטוח  המחימ לחוק  המיב  י  בפעולות  את  עסיק 
 קמן: כדל

   
ף  יוהוסלואים  א שירת במיאילול  משלם לו  יההשכר שובד את הע ישלם לק  ימילואים המעסירות בבחודש הש .1

לפנ הפ  לרבות)  ודלעב האמוכר  הש.  גיל(הר  שכרהעל    סיהקדות  התגמול  חשבון  על  קדמה  למ  שבנח  רהרגיל 
   מגיע לעובד.ה

 . מילאוסד לביטוח תבע את התגמול מהמומעסיק יה .2
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יע .3 להמעסיק  התביר  יתרת  את  לגעובד  במשכ מול  המאוחר  החודורכל  קיב   שת  מהבי שבו  התגמול  את  וח  טל 
כלומהל המעאומי.  התגאת    ד בולעעביר  י סיק  ר,  שבין  מ שקיבמול  ההפרש  לבהל  )ס יטומוסד  לאומי    2עיף  ח 
 ויימות: מס ות עיל( במגבלל  1מילואים )בסעיף שירת ב ובד בחודש שבוששילם לע תשלוםין הל( ובלעי

 
 ול. התגמ  תחשבון בחישוב יתרא יובא בלכר זה ש יך השירות, אזלד במה בא.   אם העובד ע       

נע  היה  דבוהע כום שסכל    ב.            גם אם  קום ותו מבא  םהתקפימי העבודה  הסכהתאם ל )בתו  עבודדר ממקבל 
 .(י חגוימ , ימי מנוחהההברא  דמי בונוס, למשל )כמו  התגמול וב יתרת בחשבון בחיש (, לא יובאעבודה

 

 בוער ימי סוף השמול המילואים עבוגדלת תגה

התגתשלו הם  מאוגמול  עדות  שיר   רובעב  2008וסט  חל  של  שאיימים,    6  רצוף  מסאו  של  ות  ר השיימי  פר  רית 
 הוא:  7  לולות שם בניכוי כפ פיהרצו

 חצי יומי(. ירות )לא כולל ש  40%פת התגמול בתוס לם משו  רות רצופיםימי שגין עד חמישה יב -
 ם אחד. תגמול בתוספת יולם הימים: משוה  ככל שהיו בחישוב שיש -

 בדתחשבנות בין המעסיק לעוה

 :6.10.2019יום ה בלב קתשה ימ וח לאוסד לביט ל המו משפטית ש החלקה  ת המ להלן הבהרה מא

וסד  מ של ה  ידודובר לדמשמל ועל כן  את יתרת התגמולחשב  ד  רשת כיצון הוראה מפ איומי  הלא יטוח  חוק הב ב"
ה )חוקי המגן( בודן היתר, בדיני העבי   ,בר תלויהדין המעסיק לעובד וביחסים שבד(  מי )להלן: המוס לביטוח לאו

יחלים  הח העבודה  ס על  הסכמ)לרבי  קיב ות  מנחם(,  שיייא ו   ייםצוים  הוא  המעה  אין  לכי  סיקיםאת  את  חשצד  ב 
 תגמול. היתרת 

ום  צריכה להל י,  את השכר החודש  ים בהם יש לחלקמר היפמס  טה בדברהחלשה  כם לכךנסב תשומת לב  זאת,  עם
ת  ד לשירוהעוביצא    למשל   אם  –  לומר כ  ;ירות המילואיםן ש מנוכה מהעובד בגי ם הספר הימימ   את ההחלטה בדבר

ריא מילו עבושבועשל    ףיצם  לפי  שווי    את  לחשב  הנוהג  דה, במקום  בח הימים  ה -ט שישי)למע  22-לוקה  רי  שבת( 
 (.  7א בלבד )ול מיםי 5עסיק לנכות  ניו, יהא על המפעל   ,דשישכר החוב השבחישו

ה לעבוד   ית הדיןי בבטרור משפביל  עובדה   יה להיות עילה שלעשו מעסיק בעניין זה  ל ההחלטה ש  כלמכל מקום,  
 ."(אינו צד לו מוסד שה רור)כשב

 ורונהבמשבר הק בחל"תשל עובד  יםמילוא לתגמולי תביעה

ש בחל"ת  לתג החל   ימיב  ואיםבמיל  ם משרתישכירים  אישית  תביעה  מגישים  מילואימול"ת  וי  את    מקבליםם 
מ התגמול   הלאומי.  ישירות  התהביטוח  מסכ סכום  יפחת  לא  דגמול  האבום  מגיעימי  שהיו  למשרת טלה  ם 

   במילואים.היה   לאוילאאים במילו

ששכ בחלירים  לעבוד  " היו  וחזרו  כללמקבלים    –ת  כשכר    בדרך  מהמעסיק,  התגמול    יפחת   שלא,  עבודהאת 
המזערי הש מהתגמול  את  ותובעים  ל למ,  הגמלה  האבטלה ת  דמי  ג  פי  מהתג)אם  המזערי(בוה  יעה  בבת  –  מול 

 .ן מלאות באופ יזכו צות כדי למ ם באתר הביטוח הלאומיפרסומיחר ה יש לעקוב א ישית.א

ר חשלשכת  פנתה ואי  ל  בון  משרתי המיל  לתגמוהבסיס  הגדיל את  לביטוח הלאומי בבקשה  רים שכילואים השל 
רווחה והלה גם בוועדת העבודה  הנושא ע  אים נפגעו.ולי המילוכן גם תגמול  הכנסתם נפגעה בשל משבר הקורונהש

   של הכנסת.

 רונה( קו)כולל במשבר ה  בדים במשק ביתסיקי עומע

מיד   מלאים של העובד.הפרטים  ה  םעשק בית  מווח על העסקת עובד  לד  בהוחאומי  לביטוח לסד  מוה וראת  ה  ל פיע
 לם את דמי הביטוח.  ח ולשוי שניתן יהיה לדו ם כד ים המלאיטיש לבקש מן העובדים את הפרהעסקה  תחילת הם ע

טוח דמי הבי  תא  שבחיש ל  ת.ו זה  תדר תעוספמ  פר הדרכון במקוםאת מסרשום  ולחוץ    בושתעובד    עלווח גם  לד  יש
 וץ.ב חעור המתאים בעד עובד תושיבש

ללא אישור זר    יק עובדסלהע  אסור לפי החוק אותו משק הבית )לעבוד בה  דה תקפ ובד יש אשרת עבולוודא שלע  יש
 .מי(אווח לט לבי במוסד ות לבטח אוק עובד כאמור חייב שמעסי אך מי עבודה,
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שמ  לזכור  דמש  שאינועסיק  יש  להיבד  עו  בעבורח  ביטו  מילם  לשדרעלול  בצירוף  לש  דמי הביטוח  את  הצמדה ם 
לחוק הביטוח    369סעיף  )  לביטוח לאומי שילם וישלם לעובד  שהמוסד  להחזיר גמם אף להיתבע להולעתיסות,  וקנ

א  העובד  . כאשר(הלאומי גמלה,  ייתובע  עוהבשל    לה  יזכא יה  ה   תכן שלאשר  בית,עובדה שהוא    לולע  בד במשק 
 עובד.ין על הכדם לא דיווח ה שלא כדין אלמ קבל גלעובד ל יע ישס  יד כמחשלהי   קסיהמע

מ   כאשר ניקיון  בבעובד  ופ  יתועסק  העברטי  בעד  בהתגמול  ידי  על  משולם  הבית  ודה  לחברה על  ישירות  הפרטי 
דם הא  נתום חובה מבחי, ולא חלה שיקס המעה/חברהעל  לה  ח   הביטוח  ם דמיחובת תשלו  –ד  ת העובששלחה א

נ  רה)הוב  י הביטוחדמ  וםל שר לתקשי בהטפרה של  עו"ד  ע  ציגי הלשכותבפגישה  ונם  זקן  וח ציגי תחום הביטדני 
 (. 10.1.2018 ביום

 פרטי שליתו הילות במסגרת בות ורגות שוטפמי כמי שמועסק בעבודיטוח לאובית מוגדר במוסד לבעובד במשק  
באסיק  מעה בבניי  תעבודוו  נכל ניקיון  משותף.  ג לין  מים  במבו לדי ב  ל ובטיפם  וסקיע ש  ם  קשישים ב  גרים,ים, 

 ל המעסיק.ידו שח שלקו או מבודות לצורך עסשעוסקים בעללים מי  כ לא נודיים.  ובסיע 

נמדוב שבטבען  בעבודות  לשר  תקינהחוצות  אחזקה  על  תפ  מירה  משועל  הפרטיקוד  הבית    וא /ו  העסק()ולא    ק 
ל,  טיפו, וחצרנות  קיוןיודות נ כמו: עב , יתהב ל משק הובני  ו תיני בלב  וית הפרטי ו/א וסיוע לבעל הב  ,משותףן היהבני 

ית  חברה פרט  שנשלח על ידיסיעודי  מטפל    ,חברה  לח מטעםנשמר שלא  שו  , נהג פרטי,ותתי שמרטפ השגחה ושירו
מירה על בוצת הורים בשק  יעל ידפת  העסקה משות ו  חברהנקבעו על ידי הלשעות ש  ברמעטופל  המומועסק על ידי  

 . הלאומיהביטוח   ם באתרפורטיבודה מעה  תנאי. םידיל

גננים ו  ית והנחיית סדנאותראה פרטהוהבית:    בודות במשקכלולים בין הע  שאינםבין היתר נקבעו בהוראות מי  
 . ננותיסוקם בג שעיקר ע 

 

 לחל"ת במשבר הקורונהשהוצא  עובד משק בית

שעבועובד בית  במשק  הקורונההופסק דתם  ים  משבר  בשל  חל ה  כולל  להיות לייכו  ,ת",  לדמי  ם  אבטלה,    זכאים 
 כל תנאי הזכאות הרגילים. כפוף ל

 דה.עייה מעבוון ולציין בסיבת הפסקת העבודה: השמקו 1500ה בטופס  עה לדמי אבטלקש להגיש תביהעובד מתב

לתב העובד   בסי1514בטופס    יםהמעסיק  מכלור  אישיעה  מצרף  לציין  יש  ה.  אחרת  פסקת  בת  סיבה   –העבודה: 
 נה. ה היא עקב משבר הקורו שהפסקת העבוד  המציין מעסיקל כמחתום כתב מף לצר וא  ,נהורו הקמשבר 

 

 ת דתדון במוסיועובדי ניק

לים לולא היו כ   ה(העסק  כל תנאיסגדים וכנסיות )במ  ,תי כנסתבן ואחזקת עמותות, לרבות  ניקיו  גם  2019נת  שעד  
   .תהבין עבודות משק  בי

כי    2019נובמבר    בחודש עבודות ניקיון במוסדות דת לכן(,  גם קודם    רים חריגים)במק  1.1.2020ום  החל מי נקבע 
עד שני  ה  העסק)  מיוהדיווח למוסד לביטוח לא  ית לענייןבמשק ב  תרת עבודוסגלות במכל ניקים רווחים,  שאינם מפ 
 .  (ודש אחדעובדים בח 

הניקיון    על עובדי  לאומוח  ים, חייבים לדווח למוסד לביטרווח  ניבת ת מ ם פעילות עסקימקיימיר  וסדות דת אשמ
 קובל. , כמ 126וטופס   102יל, לרבות בטופס כיר רגל עובד שככ

ת ובדים האלה במסגרהע דווח על  לעובדים באותו החודש, יש  ת עד שני  מוסד הדבמועסקים  ש  ככלר,  וזעל פי הח
תקופות ל  ל גםכנ"סד לביטוח לאומי יאשר ביטוח  ם המוריגי ם ח, אך במקרי1.1.2020  וםבית החל מי  ת משק עבודו

 קודמות. 

 

 לאומי וח לביט וסדית, על פי המטח לעובד במשק בב מבושעל פיהם נחש צטבריםהמות רונקהע

 דו.  שלח יסקו או מינה לצורך עבודה אע( והריםו, או קבוצת הד בית)או ועאדם פרטי יק הוא סהמע .1
 . במקומו אחר בד ם עוקיאזי היו מעסיאת העובד קים מעסיהיו  אלוואיל   חיונית,נחוצה ו  העבודה .2
 ר.כלא שלו  ד בהתנדבות אבי( והוא אינו עוא סמלכר ריאלי )ולששולם  מהבית ק  שבמלעובד  .3
 ברים. או בין חבני המשפחה ת בין ידית טבעדודה במסגרת עזרה האת העב ינו מבצע הבית א   קהעובד במש .4
עובד  ות בין  חובת וכויוז  חוזי להסדרת   מסגרת קשרדה בעבו  כשכר  תכ רומוע  דת בכסףוצעת נמדהעבודה שמב  .5

 ו. ק סילמע
 ועים. קב ה עבוד  מית עבודה או יווקבוע במסגרת שעסדיר נעשה באופן   ההעבודעיקר  .6
 ישי.א את העבודה באופן  ב לבצעהבית מחויד במשק  בהעו .7
 ודה.בביצוע העב  ובדיםמעסיק ע ק הבית אינובד במשוהע .8
 .  וג העבודהס לס ביח  סבירו יל ה ריאף העבודהיק .9
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 בדהעו יתעבודה בב

ל מנה א  שהו  ירוסב   של העובד  דה מתבצעת בביתוהעבו  מעסיק. לעתיםהאצל    עבודה  צע בובד שכיר מך כלל עבדר
 . (9.5.2012ם , מיו41382-08-11מי )ב"ל וח לאוטוסד לבימ ק דין פרפרה נגד הנה בפסה לכך נית דוגמ .יאעסק עצמ

פי   ללביטוסד  מ ה  םשפרס  ההוראותעל  כאוח  בבצעשר העבודה מתבאומי,  ה  של   יתות  חשב יי  עבודה, הואמבצע 
 א עובד שכיר. למאי ו עצ

 

 יוני במשק  סרחבה לביטוח פנצו ה

ל ביטוח ע  עליהם חובתא חלה  לעובדים ש  חל עליהם, לרבות  דים שהצובעו העוביוני נקסביטוח הפנל  בההרחהו  בצ
ההפקדה עליהם.  חל  בה  ההרח  ם אלו ולכן צועל עובדימנים  ית נשק במ  יעובד   בדרך כללכלשהו.  ם  חוק או הסכ  פי

 י.  מוסד לביטוח לאוום למנוסף על התשל וני היאפנסיוח טלבי

 

 שק בית בתחום הסיעודבמעובד זר וח בגין לפטור מדיו זכאיתה שיוסיהאוכל

 התנאים   את  פרטותמהות  אאת ההורמי  ח הלאוטו, פרסם הבי2013ר  ודש דצמב, מח1453ם מספר  יזר מעסיק חוב
, ד הזרלאומי בעד העוב  ביטוח לום דמי  ומתש  חור מדיוו פט  עובד זרעסיקים  ד שמיעולת סבלי גמ שבהם קיבלו מק

 ם. יממסויים א תנ אם מילאו 

היה    עובד, ותו ה ת שכר לאשמשלמ  ת כוח אדם ר דרך חב  ר ז  עובד   עסיקהפל סיעודי שטו, מ2014  דש ינוארהחל בחו
אים: התנבין  )ר  עובד הזלם למש  טופל כר שהמעל השלמת השאומי  טוח לבי   ם דמיולמתש  מים מסויים  בתנאר  טופ

ל  ו עולה עאינשלום  העובד, הת  ת לפקודאה  המחבהעובד או    חשבוןבהעברה בנקאית לנעשה  ובד הזר  ום לעלהתש
 (. יעודיופל סלאותו מטהעסקה במשק בית   קיים תיק ו  ש"ח לחודש 3,000סך של 

ה  24.4.2018ם  ביו חהלאומ  חיטובפרסם  מי  ביטו)חוז  1476עסיקים/וזר  את  שמר  (1454ח/ ר    ייה האוכלוסחיב 
 . טו בחוזראים שפור דש לפי התנבחו ש"ח 5,500הוגדל עד  הפטור ואילך. 1.4.2018יום בתחולה מפטור ל הזכאית 

  דת המוסלנכה. מנהמלת ילד  מיוחדים וג  ותיםרגמלת שי  האמור לגבי מקבל  חוזרון לכ דע  רסםופ  2.7.2019ביום  
התקרהוח  לביט הגדלת  את  אישרה  הב הרחואת    לאומי  זכאיסי ואוכלת  אשר  בתניה  מסויאית  להקל ם  ה  מים 

 למוסד לביטוח לאומי. מדיווח  אין פטורוילד נכה  מקבלי גמלאות שר"םל ילך.וא  1.4.2018בתחולה מיום  

מטופלים לגם    דשלחו  ח"ש  5,500  של  כוםסעד    זריםעובדים  על    דיווחפטור מהלה  מה הרחבפורס  31.12.2019ם  ביו
 י. טוח לאומסד לביומהמ סיעוד  גמלתים מקבל סיעודיים שאינם 

 

 2020ר אהחל מינו יזר לצורך טיפול סיעוד דעובעד ביטוח ב  דמישלום תאים לפטור מתנ

ביבמוסד לה איגרת  פרסם  לאומי  ל31.12.2019  יוםטוח  זר  פיה מעסיק,  היתר מרש  , שישעובד  לוסין ות האוכלו 
 –אומי(  וח הלוד מהביטע ל גמלת סיינו מקב סיק אהמעאם    ר לצורך טיפול סיעודי )גם ד זובעסקת עלהוההגירה  

  5,500הזר, עד סכום של  דבטי לעובאופן פר שהוא משלם   מי ביטוח לאומי על השכרשלום דיווח ומתמד  פטור יהיה 
 וק. כח לאומי וח  ולשלם דמי ביטלדווח  ישח בחודש,  " ש 5,500לה על סכום העו על כל  ח בחודש.ש"

 
או  ובד הזר  הע  נק שלת לחשבון הבמשכורביר את העית וגם להד משק בק עובתי  פתוחכדי לקבל את הפטור יש ל 

 ו בבנק. ונ בת בחשר שמופקדזשם העובד האת המשכורת בהמחאה על  לשלם
 

בל לקי כדי  עוד נה למעסיק הסיאומי יפ סד לביטוח למוה  –  ה והורותבע דמי לידאו יתבעבודה    פגעככל שהעובד יי 
הע על  המעידים  המסמכים  ותהעוסקת  את  המבד  לחששלום  בבנקבשכורת  לאוונו  לש.  יש  זאת  אר  כ מור  ל ת 

 שנים ואף יותר.  7לפחות ם האלה המסמכי
 
 

 וטחים( ל לפי צו סיווג מב)כול  עסיקבעת פירוק חברה או פשיטת רגל של מעובדים  זכויות

צו פירוק/  צו/גלריטת  צו פששלהם  עסיק  ן למניתשדים  לעובייה  פנ  23.9.2020יום  מוסד לביטוח לאומי פרסם בה
   יי פיטורים.צונותר חייב לעובד שכר עבודה או פי מעסיקליכים, והיחת התלפ

ו  2021-ו  2020ים  בשנ   אומי משלם הביטוח הל  114,452של    ם עד סכום יי פיטוריפיצוסכומים לכיסוי שכר עבודה 
 . ש"ח 17,608 של ופת גמל בסךלכיסוי חוב לק תשלוםועוד  ש"ח
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אשר ערך שינויים בדיני חדלות   2018-"חע, התש כליכל  ן ושיקוםת פירעו ק חדלוקף חוכנס לתונ  15.9.2019יום  ב
נלכן,    עון.ירפ צואם  נפתח  המעסיק  לאחר  לפתיחת    גד  התבמגד  העוב   –  15.9.2020הליכים  את  ישירו יש  ת יעה 

מונה תפקיד שלבעל ה   פסיםו הטלכן הוגש ודם  )ק  מיהנכסים הרש  כונסותק מהתביעה עובר לוע לביטוח הלאומי  
קופת(בתהליך עבור התשלוהתבי   להגיש את  הגמל אמורה  .  לאומי  לביטוח  למוסד  היה  מיעה  חייב  ם שהמעסיק 

 . יי הפיטוריןיב פיצוכ לקופה, ללא ר

 מי. יטוח הלאום באתר הבמצאיהסברים נוספים נ

 
 

 טוח לאומיהמוסד לבישל  ורת ניכויים ביקדגשים ב
 

ן שבכל שלב של , כיוו ךת התהלין איכויים ולהבי בביקורת נ ל  יפו ט   ת בעתקפיד על כמה הוראות בסיסיולהכדאי  
מי  לביטוח לאו  צורך להגיש השגה. ככלל, המוסדיהיה    לאויות כדי שטע  ם ולתקןמסמכי  התהליך אפשר להוסיף

 . שהשגה שהגייק קיבל תשובה ללאחר שהמעס  נוספתאינו מאשר השגה  
 

הביט  חוק  לנכות  וחלפי  חייב  המעסיק  ד  הלאומי  הלאומייטהב  מי את  ביט  וח  דמי  ת  ממשכור  הבריאותוח  ואת 
של   עובד. לכן, בביקורות הניכוייםכורת המשמס הכנסה מוי  יב בניכ יק חי ס העובד, ולפי פקודת מס הכנסה המע

הכנסהביטוח   מס  ושל  על הלאומי  נערכת  השומה  המגולמ   ה  מס  הרכיבים  של  הביטוים  ודמי  הלאומי ח  הכנסה 
 . והבריאות שלא שולמו

המוסהחנה  רו לאח לל  לאומי  ד  את  להעביטוח  הש ביר  לאחר  ומות  זאת  הכנסה,  למס  שלו  בשניכויים  משך  כבר 
בית הדין הארצי  בהתאם להלכת גדות בהניכויים,   למוסד לביטוח לאומי את שומות מעביר  סהבות מס הכנם רשני

 עבודה. ל

 י הביטוח בגין העובדהמעסיק בתשלום דמקי לחבות הרקע החו

מור א, כמוחלטת ואינה ניתנת להתניה  אהי   לאומיה הביטוח  דת  לפי עמ  ביטוחלשלם דמי  ו   ווחלדעסיק  חובת המ 
   .לאומיח החוק הביטו ל  342סעיף ב

ו  עלי דיווח  ם אם מעסיקו לא  ד לביטוח לאומי ג שכיר מבוטח במוסהד  עובלאומי, הלחוק הביטוח ה  365לפי סעיף  
ל לביטוח  ו/למוסד  הבאומי  דמי  את  שילם  לא  העוב  .ועדבמיטוח  או  שהוא כאשר  מוכיח  בפועלעב  ד  אצל   ד 

 .  ול גמלהי לשל א , המוסד לביטוח לאומי אינו רשעסיקהמ

ב ק הביט לחו  344סעיף   המפורטים בסעיף   נסת עבודה מהמקורות יטוח בשל הכ וח הלאומי מחייב בתשלום דמי 
 ל(.ע ובפ מהא שולצעה העבודה )גם אם המשכורת לתאם לחודש שבו בוהכנסה, בה ( לפקודת מס 2)2

 )א(, כדלקמן: 344הוא סעיף  לאומי ההביטוח וק הרלוונטי בח  הסעיף
כהכנסירא ( א. )344" ש תו  ו  עהחודשית  אתל  ל  ובד  שקדם  החודש  בעד  חלב  1-הכנסתו  שבו  מועד    חודש 

 ]...[" ; מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ורות המפורטים בסהתשלום, מהמק
 

נסה לפי סעיף ובד הכעע שיש ליודכאשר המעסיק  כי    ,אומיהלוח  יטדת הב לחוק לפי עמ  344עולה מסעיף    כלומר,
 ים(. של רשות המסל, לאחר סיום ביקורת ניכויים ח )למשיטו את דמי הבלם ליה ולשווח ע ד( לפקודה, עליו ל2)2
 
 

 יטוח לאומי ה על ידי המוסד לבסמכות הקביע
 

קביעהסמכ סעיף    ות  ל  –  קולח  347לפי  רשאי  ראשי  גבייה  אפקיד  ששינה  של    ביטוחה  דמי  תקבוע  את  מבוטח 
פקיד הגבייה    2017לשנת  ים  בחוק ההסדר ן  י התיקום. לפו על בסיס מקור הכנסתו בתקופת התשל  ביטוחי הסיווגו  

 לחוק(.  359עיף החלטתו )ס חייב לנמק את 

י  מוח של  שאי לקבוע את סכום דמי הביט רפקיד הגבייה    –  ק לחו  357  דר דוח לפי סעיף עת דמי ביטוח בהיעקבי
בייה את הגלפקיד    ניקיםעהגיש. סוגי הדוחות הרלוונטיים המ  מי ולאויטוח לאלב  שת דוח למוסדבהג  חייב   יהשה
ו  355-ו  342טים בסעיפים  ת מפורמכוהס גיש. פקיד  חידים ומעסיקים להמרבית הדוחות שעל יכוללים את  לחוק 

 לחוק(.   359יף  עמק את ההחלטה )סנה חייב ל הגביי 

  חי לקבוע את סכום דמי הביטוח למבוט יה רשא י קיד הגבפ  –  לחוק  358יף  י סע וח לפ לד גוד  יטוח בנ קביעת דמי בי
ל משוכנ  אםמעסיק,  או  שהוא  עובד הכנסת  ע  של  העבודה  שכר  או  ע המבוטח  המעסיק  הסכומים י  על  ולים 

   לחוק(. 359עיף ס את ההחלטה )לפי   ייב לנמק. פקיד הגבייה חפורטים בדוח שהוגשהמ
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 ר תלושי השכ

זה גם   ובכלל  לחוק הגנת השכר,  24כמתחייב מסעיף  הכנסה  הרכיבי    כל  לושי השכר אתלהציג בת   יבק חייהמעס
 סיעות לחו"ל, ארוחות וכדומה.  כגון נסף בות שוות כהט

 ביטוח מהעובד  ניכוי דמי

 .מהעובד  את דמי הביטוחה  כמנמעסיק הביטוח הלאומי ה )ג( לחוק  342סעיף לפי 

בשונה למשל,  זאת,  ה  (2)ב()8קנה  מת,  הלאומילתקנות  ביטוח(,  יוחדות  מ וראות  )ה  ביטוח  דמי  תשלום  בדבר 
בתק 1971-תשל"א כתוב .  לעני ב  נה  ח ין  מפורש  לעובד  דרכי  ביטוח  דמי  ביישוב  מעסיק  תבמשק  רשאי   כי  "יהיה 
   משכרו של עובד..."לנכות 

 
 בביטוח הלאומי  םת ניכוייביצוע ביקורו

לביטוב במוסד  ניכויים  לאומביקורת  עגינוה  י ח  לבדוק  המ  5ד  ם  מתוקדהשנים  הומות  שבע  האחרונות ך  שנים 
 )למעט חריגים(.  

מם  המעסיקיידים  גתא נבעוב  20-יותר  מבקר  דים  דוח  בעקבות  בשגרה.  נבדדקים  מעסיקים המדינה  גם  קים 
 ות. יברות פרט רות משפחתיות וחים יותר, לרבות חבקטנ

 ם: הלאומי ה וחהביט יים שלריים שנבדקים בביקורת הניכוקהנושאים העי

ווג  ים, סילומת לבין התשחובין הדו אמות  ת, בדיקת ה102לטופס    126בין טופס    , התאמהרבי השכרכיבדיקת כל  
בטופס   הנכון  בטור  פריסת102עובדים  ה  ,  זקיפת  נוסף,  לעובדים  שכר  שכר  שטבות  הוצאות  נזקפו)לרבות  ,  (לא 

מינ שכר  מיבדיקת  מחברה  הכנסות  ביקורת  תיאות  וחבר   שפחתיתמום,  ד בית,  ביטוח  ם  דמ)נימי  ביטוח   יכוי 
ים  איתור דיווח  דיווח,שונות ללא  וסיות  וכל תשלומים לאר  (, איתווספותנבשיעור המופחת למי שעובד בעבודות  

 ועוד.  םיטוח בעדם ותשלום דמי הבי צו סיווג מבוטחיסיווג עובדים על פ  כוזבים,

וי רכב חלקי  זקפו שושסיקים  מע   שווי רכב.פת  ר כמו זקישכפו בק שלא נזויים בודק הטבות בשווה כסף  כ מבקר הני
 רש.ם בהפ מחויבי –ת הפרטיו סיעותנלפי חישוב מדויק של ה

ו כאשר  ו מתקן דוחות, איק תובע החזרים, אלאות, או כאשר המעס י תביעת גמקורת ניכויים מבוצעת גם לגיבו בי
 עבודה. י צורך לבחון יחס שי

 

 שומות ברשות המסים

ניכ   בוצעתמכאשר   שנים, ותן הא  ביטוח הלאומי מגיעים לביקורת בגיןמבקרי המסים, וה  ם של רשותוייביקורת 
 ושא הטבות שכר. ולה בנת כפתכן ביקורית

יין הטבות השכר  נ( לע 18.07.1995מתאריך    0-14בע"מ )דב"ע נה/תעשיות פטרוכימיות  כת "גדות"  הכלל על פי הל
במשכורת:  הא נזקפו  שלא  היימורות  ביק ת אם  ניכויים וה  המס   של  רת  אות  יםרשות  שנים  על  מחייבים   –ן  אזי 

 . מסיםעם רשות ה םם להסכבהתא יקבדמי ביטוח את המעס

תקן ת המסים ויסכים לכם ניכויים של רשוטענות על טעות בהס  אינו מקבל  וסד לביטוח לאומי נמסר כי הואמהמ
 ן שומת הניכויים.  קוטעות רק לאחר תיהאת 

י  וממסים כדי להציגם למבקר הביטוח הלא ברשות היכויים  הנכם שומות  הס  העבודה של   תניירו  מור אתחשוב לש
מס    חלהוכי  כדי התיי שולי שיעור  שיעו,  מבחינת  מסוים  לעובד  ביט חסות  דמי  המרי  מעל  הכנסה  או  קסימום  וח 

 ועוד. 

ולא לפי   סההכנ  ות במס( לפקודה בהתאם להסכם השומ2)2כנסה לפי סעיף  הוח את המבקר מחייב בדמי ביטה
 דמותניכוי המק  רום לאחלתשל  מסדוגמה, כאשר מס הכנסה שידר את סכום הה. לידור השומששקיבל מ  ידעהמ
 ולמו בשל הוצאות עודפות.שש

מי  אוות את הביטוח הלב רה מחיישומות של הכנסות חב  כויים בלבד ולא י היא, כי שומות נייטוח הלאומעמדת הב
לא  של הביטוח הלאומי  מדה  הע.  פט העליוןשבבית המ  יתןי פרטס, שנמ א  דין  יס פסקבעת ביקורת. זאת, על בס 

 . (19447-06-17"ל )ב 1.9.2020טירר מיום אהרון י בעניין עו"ד זורן האבבית הדי יןפסק הד פרסום לאחרהשתנתה  
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   ניכוייםרת קויות בבולקנסה נסכה ה במסח הלאומי לשומה בפשרהתייחסות הביטו

מי  לאו מוסד לביטוח ורים, שהגיש הן בבית הדין הארצי לעבודה בארבעה ערעק דיניתן פס  2020באוגוסט  24ביום 
 :ס(נו  ממן ר אילן,)הלכת מד"א, ב רייםהדין האזו קי דין נפרדים של בתיעל ארבעה פס

-6497-08ין האזורי לעבודה )ב"ל  הד  ל בית קיבומי  לא  וחלביט  בר אילן כנגד המוסד   בעניין אוניברסיטתבפסק דין  
א   ( 24.2.2019  וםמי  16 א וניברסיטת  את תביעת  ניבר  שומת  ביטול מוחלט של  על  והורה  וסד מ כויים שערך הילן 

ת בית  ומי היה אמור, לדעביטוח הלאה  שרה.שנעשתה בפ  הכנסה,עקבות שומת ניכויים של מס  ב   ילאומלביטוח  
פשרה. ברכה  נעון שהיא  ו כיסה,  מס הכנ  נתונים משומת הניכויים של ה   תתיק אולא להע ת  עד   שיקולהדין, להפעיל  

 תי הרשויות שונה. ל שלה ש תכלית הפעו  ךואולי זהה, אאחיד    הואעולה של שתי רשויות המיסוי  ל הפ רציונאמנם  
 . ת בוטלוהקנסו  כלבוטלו ו שומות הניכויים

מ בעניין  דין  בע"מבפסק  וניטול  מסוף  הלאומ טו יהב נגד    מן  בביח  )ב"ל  ה  תי  האזורי  ם מיו   59912-03-16דין 
בפשרה.   כנסה, שנעשתהניכויים בעקבות שומת ניכויים של מס הומת  הוציא ש  מילביטוח לאו  המוסד(  2.4.2019

בוט ין  בבית הדיים אושרו  יכות הנשומו צתי פגומה ששיטת הגילום הקבובין היתר  קבעה    השופטת  לו.והקנסות 
הל למ ופוגעת  קי עובדים  ב  העשכה  על  ם  יכי  גמלאות  להם  לשלם  שכקושי  )מלוא  ההטבות  בלררם  ב"עין"(. ות 

ננאה נוספת שה לצמיחת טובת  לא ניכתה את דמי הביטוח מהעובד גרמה  יקה  ובדה שהמעס הע מהעובד   חסךכן 
 ת. וגדדין   פעול כפי שנקבע בפסק ל הביטוח הלאומי ליב שכר וע יב כרכה הכיר ברכ ביטוח. מס הכנס לשלם דמי 

נסות. השומות יל קיכויים והט ציא שומות נהוח לאומי  ויטלבד  המוס  –  ובעניין מד"אנס  יין חברת  ענבהדין  בפסקי  
 וטלו. בהקנסות ורי ו בבית הדין האז  לא נדונו

 ן הארצי:לבית הדי  ם לעילין האזורייפסיקות בתי הד ערער על כל לאומי טוחלבי המוסד

בעתיד    יםדומ  למקרים  בע כללי אצבעטוח לאומי וקבילמוסד  ה  ים שלורעער כל ה  בל ככלל אתיהארצי ק  בית הדין
 קנסות. ו פרשי הצמדה, ריביתב בהכויים, חיו את שומות נילהוצ

יא שומת י להוצהמוסד רשא   "מכלל האמור עולה כי הדין הארצי:  ית  בע במס הכנסה קו  מות בפשרה שללעניין שו
 מוסד להתבסס עליה".   ה  ירשא, ס הכנסהמ ייד ם על משנערכה שומת ניכויייכויים בעצמו, אך נ

להזכיחשו שן  י ניע לר  ב  הכנסה  ביקורת  מס  בל  ביום    פשרה שהסתיימה  הדין  החליט   8.10.2020כי    אזוריה  בית 
מערכו  בעניין בע אלביט  אלביט"מ  ת  של  התביעה  בכתב  מקום  הביטוח  שבכל  או  שתוקף  הלאומי,    נגד  במישרין 

כתב )  קהימחל  זונה  עם מס הכנסה, הרי שדין טעה  רפשומי על הסכם  איטוח הלן את הסתמכותו של הבבעקיפי
 . עניין מד"א ואחרים(ין ב ן פסק הדמת הוגש לפני  התביעה 

הקנסות   הדיןבלעניין  בית  סע  וחן  את  הכנסה.  חוקיפי  הארצי  מס  ופקודת  הלאומי  הקנה   370בסעיף    הביטוח 
 לקם". .ועל ריבית...כולם או ח..נסק י ביטוח... על מהפרש ד שיקול דעת "לוותר עללביטוח לאומי וסד  המחוקק למ

ונשי, ע סעיף    וא ן שהקובע קנס גרעולפקודה    191המס, וסעיף    לום ר בתשפיגו  ין נס בגקבע  לפקודה קו  190עיף  ס
 נמוך מהנדרש. ל סכום מסע ד השומה כי הנישום התרשל ודיווח פקימצא ככל ש

הלאומיב קיימת    חוק הביטוח  ביןלא  לקנס  ו קנס אח   אבחנה  ואי תשלום    שיונער בתשלום  התרשלות   נדרש. על 
נסה  כ ת מס הבפקוד  יה למוסד תישקל הפחתתו לרבות ביטולו.נר פ . לאחריביתב  ן חיו ואי  ל אוטומטית טמוקנס  ה

 וריבית, ויש קנס.  מדהי הצהפרש יש

שהכסף לא    יללה, ממ התשואה מהכסף שנש  יאריבית ה .  של הכסף   ראליהערך  ה ה על  שמיר ל  עדוו נהצמדה  הפרשי  
תקופה.ו  יד בהיה   שמטי  באותה  הביטוהקנס  הל ל  בחלמאו ח  נועד  לי  ה לבח והכסף  ערך    עלשמור  קו  קנסקו   וא 

 "עונשי". 

ריבית לפי  ו  השוק(,בית  )רי  לפי חוק פסיקת ריביתנמוכה  ת  יבי ת: רסוגי ריביו  י שניש  מבהיר שבית הדין הארצי  
לארבע את תקופת אי התשלום  מחלק  ו  (א159נה )ריבית  של   4%ור  גבוהה בשיעריבית  יא  א לפקודה, שה 159ף  סעי

 : מילאו טוחלמוסד לבי ן שיקול דעת, עם מתיוןצת קודונ

 . השכר  ברכי של תשלוםורי ועד המק המ חר יום לא   15עד  .1
מי ביטוח  חס לחובת תשלום דוקת לגיטימית בי כל שיש מחל כ  -  צאת שומת ניכויים של מס הכנסההוועד  מעד   .2

 .ייםושכר" מס בגין "רכיב 
מי ביטוח  בד  חיובו הצפוידע כבר על  ויהמעסיק    -  מילאו לביטוח  ת שומת ניכויים של המוסד  צאומועד ה עד   .3

 .  נוספים
 .םישפטי ההליכים המ ןובזמ  משפטייםעד תחילת ההליכים ה .4
 

בש הביטוליכלומר,  ממדיניות  כיוםונה  שיש  לראשוניו  ם  הליבהתאם  הדקוי,  ת  להטיליבית  מציע  על  ן  אי    קנס 
ך ע כ ככל שנקב  , ובעלות מחדל  נושא יו, ו חיוול דאמון ע  המעסיקכי    הנקודה הראשונהמ   לם דמי ביטוח החותשל

 בות הפחתת הקנסות. ראש בדבר נסית הקל  קול דעת ללאילהפעיל שומי לביטוח לאקובע כי על המוסד  , ובשומה

הדין    יתבקול דעת מספק,  יהופעל שלא  ש  ואבו מצשבמקרה    כייים  האזור הדין  מנחה את בתי  צי  הארת הדין  יב
 לבטל בפסיקה את הקנסות.  ולאדעת חוזר,  יצוע שיקוללב ח לאומי ו ביטלד ין למוס שיב את העניחייב לה
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ת ית מנגל, חבר יפיטוח לאומי בעניין  מוסד לבאת ערעור ה  20.12.2020ביום    דין הארציבית ה  קיבללעניין הקנסות  
( ש(.  49789-10-19עב"ל    ,26486-10-19עב"ל  עו"ד  מבוטל נקבע  הקנסות  לפנות ו  ביטול  הזכות  שמורה  לחברה 

רגן טת האואפשרות להעמיד את החל  לחברה  יש  יום. לאחר ההחלטה  60אימה תוך  לאורגן המוסמך בבקשה מת 
 ית הדין לעבודה. וטית בבלביקורת שיפבביטוח הלאומי  ךהמוסמ

 1.3.2021מיום יטולי קנסות לבהכללים החדשים 

פרסם   לאומי  לביטוח  מספר    1.2.2021ביום  המוסד  ניכויים  ביקורת  ביקורת בנושא    14חוזר  קנסות  הפחתת 
 .מעברלי לכגם  בחוזר ואילך ופרסם  1.3.2021בתחולה מיום  , ניכויים

הקיימהכ הניכויים  המאפשרים  יםללים  למעסיקים    לבטל  למבקר  פעול ישש קנסות  המ  התפו  ב עם  ל טו יבקרים. 
הקנסות   של  העמספשסיקים  למע  נעשהמלא  שלור  עולהבדים  אינו  הרא  דיםעוב  249על    הם  הביקורת  נה שווזו 

שכרבאו רכיב  מספר  קו ביר  זבחו)מפורט  שנים    10במשך    תו  ניכויים  ה  11רת  באתר  ום  בי  אינטרנטשפורסם 
 .(5.1.2016ועדכן חוזר מיום   10.7.2018

ה כי  קובעים  החדשים  מי הכללים  את    1.3.2021ום  חל  גם  תכלול  ניכויים  ביקורת  בעקבות  הקביעה  כל  הודעת 
 . ת המעסיקר בקש( רק לאחבשיקול דעת). הקנסות יופחתו הקנסות

מבקר, ליקוי  : המלצות  ים לכל קריטריוןואת האחוזים המירבי   הפחתת הקנסותקריטריונים להחוזר כולל את ה
ד הביקורת )שנה שישית ושביעית(. לבקשת לשכת רואי חשבון המוסחוזר, מצב כלכלי, נימוקים מיוחדים ושנות  

לפי הקריטריונים שבחוזר, למשל,    ק, שניתן להגיע להפחתה מלאה של הקנסספלביטוח לאומי מסר, למען הסר  
הליקו הראשונה,  אם  בפעם  התגלה  מבקי  המלצת  גם יש  ויש  שבחוזר  ההגדרה  פי  על  הכלכלי  המצב  מלאה,  ר 

 נימוקים מיוחדים. 

 

 בקר במהלך הביקורת הפעולות שנוקט המ

 הוא מבקש.פירוט המסמכים ש רת עםיקות הב מבקר שולח למעסיק הודעה על עריכה .1

 ר עורך את הביקורת. המבק .2

שישב איתו    רהותו לנציג החבים ומעביר אהממצא  ובו סל  קן אכין גיליוקורת המבקר מהביממצאי    תעקבוב .3
 ר(. אחד ששמו נמסר למבקאיש קשר מתמנה   דרך כללבמהלך הביקורת )ב

 .  ומיהלא  ם עדיין לא רשומים במחשב הביטוחבשלב הזה הממצאי .4

  גילום, אתואת שיעור ה   ביםאת החיו  בדוק לרבה, בין היתר כדאי  לב    אים בתשומתאי לבדוק את הממצכד .5
הסכומים  כב ואת  בשווי רהתקופות שבהם חויבו הרכבים    אתלם לכל עובד,  ת השווי שגובים ואהרכרי  פמס

העובדים ש לבדוק שהמבקר התייחס לענסעו ברכבים. כדאי בואת שמות  לובדישלב הזה  עורי דמי  הם שים 
ם. זה  זריים  דעובהלאומי ו  באות מהביטוחקצ  , מקבלירנוע  יבלי שכר מקסימום, בנו מקיוחדים, כמביטוח מ

 .ש למבקרדע שהוגטכניים והעובדות תואמים למיהם אם כל החישובי הזמן לבדוק 

ש .6 מאחרי  חזר  האקסל  ולאחרגיליון  למבקר,  מועבר  המעסיק  הממצאים  שנעשו,  להתיקונים  עלממוים    נה 
 המבקר.

ר .7 לצורךאת    שאי להחזירהממונה  עם  שהסבמקרה    ןתיקו   הגיליון למבקר  שנעשה  אי כם  ל  קובמנו  המעסיק 
 , או שחסר מידע רלוונטי. םויחיוב ברכיב מסו שלא נערך  ליו, אע

 ם נדרש. ומבקש מידע נוסף, א  ון אקסל מתוקןי בגילק מצויד ר למעסיבקר חוזהמ .8

 פת. לבדיקה נוס נשלח לאיש הקשר  מתוקןל ההאקס אם נערך שינוי, גיליון  .9

של   .10 סופי  אישור  הממונהממונהלאחר  מ,  הקביה  את  למערכתזרים  אותלראשר  פ)א  עה  ייצות  בקובץ  וג  ה 
 יעה. ימים מיום הקב   45ך כספי תו ים חיוביק ומזראת הקביעה בדואר רשום למעס ח וללקוחות(, ש

פשר  זה א יום ממועד    30למעסיק. תוך    הרשוםאר  הדו  קיים מידע בדבר מועד מסירתאומי  במוסד לביטוח ל  .11
שר להגיש  ממועד זה אפודשים  ח  12ך  ובת   ההשגה )אוכת המועד של  הארהבקשה ל  ו אתא להגיש את ההשגה  

 בית הדין האזורי לעבודה(. לר ערעו
 
 
 

 יקורת ניכויים חליפות שכר בעקבות במלאות מ הפרשי ג תשלום

גמלאהמוס הפרשי  משלם  לאומי  לביטוח  מד  שכחליות  מילוא פות  )תגמולי  פג ר  דמי  ודמי    יעה, ים,  אבטלה  דמי 
תביעה לדמי ב  ולי מילואים אומעסיק בתגמ   תביעתם להתאאו ב שי גמלה,  של עובד להפרה  ות תביעקבבע  ( לידה

 ".  22 פגיעה לפי "תקנה
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 ן עובד בגיטוח  מלה פרטניים )כשיש חיוב בדמי ביורת ניכויים הפרשי ג ומי משלם בעקבות ביקיטוח לא המוסד לב
 קיםעסימהמ   ית התגמולם אלה את גבימיבוחן ביו  ייםלרת( והפרשי גמלה גלובביקודועה בעת המסוים שזהותו י

 הלאומי.  חו תוקן לחוק הביטהמ  369סעיף לפי 

ליו לדווח על שינויי לתשומת לב המעסיק שעקורת ניכויים פיסקה  דוח בי  בסוף כל  י מוסיףהמוסד לביטוח לאומ 
לע  ביבעקובד  המשכורת  הניכויים.  בות  פקורת  על  סעככלל,  לעובד  3יף  י  הודעה  לעבמוול  בחוק  )תנאי  וד עמד  ה 

והליכי  עבוד התשס"בלעבו  בלהוק  מיוןה  ש2002-דה(,  חובתו  מעסיק    ל ,  על כל  לעובדיו  בתנאי  שינוי    להודיע 
 וי.  שינעל הימים מהיום שנודע לו   30, בתוך ר לתשלומי שכר עבודהכלל זה כל שינוי בקשודתם ובעב

לו  יוכ די שין היתר כדמי ביטוח, בב  החייבותת  נסולעובדים על הגדלת ההכ  ודיעק מחויב לההתאם לכך, המעסיב
 ות. הפרשי גמלא  לתבוע

 
 םבגין ימי גיבוש לעובדיהטבה  יזקיפת שוו

"ט  ככלל, המע כאשר  "טובתובת  על  גוברת  אינ  סיק"  המעסיק  המשת העובד",  העובד  במשכורת  שווי  זוקף  תף  ו 
מטפעיב מלות  אך  המעסיק,  נוחות  עם  נבחניהעובבחן  המעסיק  ונוחות  בד  לביטמום  באופן  וחסד    לאומי 

 שהוא ממלא. בד ולתפקיד ס לעוייחבהתבי, אובייקטי

בודה בבית הדין האזורי לעין דה ניישון טרפיק  ל פסק דמבוססת עה  9.4.2018פרסמה הנחיה ביום    המסים  תרשו
לפיה,  30052-07-12)ב"ל   ב(,  הים שבהמקררק  כל  אינו    רטיםתנאים המפום מתקיימים  ף  זוקבהנחיה, המעסיק 

 לה. ים האכללת המץ אהלאומי אידים. הביטוח ובשווי לע

ל שבהנחיה:דוגמה  הגיבוש    מעסיקה  תנאים  תנאי  את  עקובע  המומשלם  משליהם,  מלאה עסיק  משכורת  לם 
ל, ישראע השבוע, ב א בני זוג, באמצעשה לל ש נגיבוכי העבודה מצדיקים את הגיבוש, הדים בימי הגיבוש, צרלעוב

 .יקת הביקורתו לבדשמרם נסמכירה וכל המו תוכנית העשא ל הרצאהולש כ בעלות סבירה, הגיבו

 ב  כרשווי שימוש ב

המשפט   בית  פסיקת  לב העליון  בעקבות  לאהמוסד  חישוביטוח  מקבל  אינו  חלקי  ומי  שימוש  שווי  יחס   של  לפי 
 יות.הנסיעות הפרטיות והעסק

 /124586מיסוי שלא בהסכם לטת הח  -שירות וש ברכב לטכנאי וי שימשו

חלקיווש  –קשה  הב שימוש  יחס    י  ב  סקיותהע  עותהנסילפי  הנסיעו  שלוהפרטיות  טכנאי    תכמות  של  הגדולה 
 .ה נדחתההבקש  –ק בור העסהמזגנים בע

 אגר רכב תפעולי ורכב מ

הרכב או שב ביטחון,  חד מאלה: הוא רכשומה אד הפקי  א רכב שהתקיים בו להנחת דעתו של"רכב תפעולי" הו
  , הוצאות רכב(  ויהכנסה )ניכ  ות מסתקנשב  לליםבהתאם לכ  ת עובד כלשהושוועמד לרה  ולא ק  העס משרת רק את  

 . 1995-התשנ"ה 

רשו עמדות  לייחדהלאומי  והביטוח  ת המסיםלפי  אמור  להי  , המעסיק  רכב מסוים  ועליו  מראש  תפעולי  רכב  ות 
נוהל עבלקבוע  וחד  ברורי  ודהי  קפדניים  בי ם,  למשמעיים  ולנחס  האלה  ברכבים  ביא  קוטשימוש  על  קומצעי  רת 

 שקבע.   הנהלים

 לי. ית, הרכב לא יוכר כרכב תפעוב הכשהעובד עובד מהלאומי, וח הביט   הלינו  ל פי ע

ים למצב ר" אך נוהגים להשתמש במונח הזה  ה מונח בשם "רכב מאגה או בתקנות מס הכנסמס הכנסבפקודת    אין
הו  לעובד כלשאינו מוקצה   כבסק, שהר העשל  שנועד לפעילות שוטפת  רכב  ות העובדיםמעסיק מעמיד לרששבהם ה

 אגר.  מהד שמשתמש ברכב אחר לעוב כב צמד רהו שלאו

עד לשעות הלילה,   בד ביום שבו הוא עבדלזקוף שווי רכב לעו  ין צורך ה לפיה א יה מקילרשות המסים פרסמה הנח
)מיום   ועסוף השבב  ולאקראי ולא באופן שיטתי  פן א חודש(, באואופן חד פעמי )בביתו בה בר חנולכן רכב המאג

 ב למחרת. ר את הרכחזיובד הוהעים בחג בערב( או חמישי

פי ההוראות,  א   על  בותן  השימוש  הואכאשר  מפ  רכב  אחת  יותר  שוו עם  לזקוף  יש  בהתאם בחודש,  יחסי  י 
בקרילקריטר עומד  מי שלא  שנקבעו.  שוו  האלה,  נים טריו יונים  לזקוף  רכב מלא  חייב  מודגש  בהתאי  לתקנות.  ם 

 ם.מורי התנאים האבאשר לקיום   ודאת התיער שמושיש ל
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( 41881-06-17  "מ )ב"לטיחות בעת רמת בבתל אביב את התביעה של קבוצ  יבית הדין האזורדחה    28.6.2020ם  ביו
דמי  וקבע   לשלם  החברה  רכב"  שעל  "שווי  רכיב  עבור  קבגין    נותהתק  לפיביטוח  של  ברכב  בטיחושימוש  ת  ציני 

עובדי החברהבת הוטלחי. העבורה שהם  ניב   וב  ביקורת  לשנעת  הדין  ב.  2012  עד  2009ים  כויים  בהיבטים ית  דן 
 לום ועוד. ות, הגיההתיישנ   י לרבותשל הדרישה של הביטוח הלאומ םישונ

ים להסעת נוסע שרכב המיועד    ,יאור ח  ייןבענ  הדין את קביעת בית המשפט העליוןבית  וי הרכב, מזכיר  לעניין שו 
 ת לו אפשרות לעשו ודה ויש  העביום    יוםבס  יחותקצין הבט   כב מצוי בידיהרך, כלי  כ  על   נוסף  ינו "רכב עבודה".א

 כן אינו רכב עבודה. שפחה ולעת בני משית והסברכב שימוש לצורכי הסעה האי

חברת ל  תה ש את תביע ,  היבות המיוחדות של המקרבנס(  19447-06-17)ב"ל    בית הדין האזוריקיבל    1.9.2020ביום  
דין בארצי ה  ן הסתמך על פסקכי בית הדי  לצייןוב  חש  יים.ת הניכו ומת שוביטל א  ,ת עורכי דיןחבר, שהיא  רטיר  א.

פסק הדין בעניין בר אילן במס הכנסה, על אף שבלבין שומת ניכויים    מת חברהן בין שולא הבחיבר אילן ובעניין  
ב עפירודובר  מס  ש  של  ניכויים  שומת  מל  בדוהכנסה.  לשנים  בר  ניתן    2013עד    2010שומות  לערערשבהן    היה 

 ומה. לו ועדות השבוט 2017נת . בש דת שומהועלו

הדיןביקיבל    9.12.2020ביום   )  ת  לאו(  5149-11-20,  4169-06-18ב"ל  האזורי  לביטוח  המוסד  של  ערעורו  , מי את 
  רות שלהם מן החברה, בין השאר כרכב צמוד, ולפיכך יהשהשתמשו ברכב  מעליות בע"מ    ברלינר  לפיו עובדי חברת

 יש לחייבם בשווי שימוש מלא.
עור הנגדי של  וגם ער  משווי השימוש המלא,  50%-ק ברייבה אותם "בנסיבות המקרה"  החלטת ועדת השומה שח

 בהתאמה.    וונדח ובוטל –ברה על עצם החיוב הח
 

 ד קל  והגדרת כיב

ת(, התשל"ב סוימוניכוי הוצאות מבוד קל" שבתקנות מס הכנסה )רשות המסים הרחיבה את הגדרת המושג "כי
 נה. העוקות , גם לפירות ויר1972

 

 וס ייחל תנן ניתנו הוצאות עודפות שאי

 לייחוס, הןנות  טובות הנאה הנית  כנסה.הלמס  ההתאמה  ח  בדות שתואמו  בוההט  מהות  אתמבקר הניכויים בודק  
 ת עובד פרטית לחו"ל. הטבות שכר החייבות בדמי ביטוח. לדוגמה, נסיע

שאינן    הוצאות בתשלום  ניתנועודפות  חייבות  אינן  לייחוס  בית  אךטדמי  התיע   וח,  את  לשמור  המתאייש   םוד 
 מס. ל התקרה שפטורה מל, מע "לחו   של עובדת סקית נסיעה עאו הוצ  החזר שלך הוכחת ההוצאה, כמו למצורל

    לחוק  359עיף ערר על קביעת דמי ביטוח לפי ס-יקורת ניכויים  השגות על ב

גבייה ביטוח לאומי פקיד  מוסד להממנה    לחוק ובמקום ועדת שומה  359יף  קן סע תו  2017ם לשנת  בחוק ההסדרי
)פקיד  המו י  שרא לדון בהשגות  בהשגה  יד לא  ש   ,גותהשסמך  עלח שנעו ביט   יעת דמיקבעל  ון  ידו או  על  ידי    שתה 

 . (יוהממונה על 

י הביטוח עת דמההודעה על קבי   יום מהיום שבו נמסרה לחייב  30את ההשגה המנומקת יש להגיש בכתב בתוך  
   .שת ההשגהאריך את המועד להגגות להשקיד ההבדואר רשום. מותר לפ

להחלי  חוק שיש  קבע  חודך  בתו  בהשגהט  ההסדרים  שבמ  שיםשלושה  נמ היום  והפרטים   כלרו  סו   המסמכים 
 ם נוספים מטעמים מיוחדים. ההחלטה בהשגה, עם אפשרות הארכה לשלושה חודשי הנדרשים לצורך

נדחתה  א יק  באופן ם ההשגה  החייב  חלקי,  באופן  או  רשום.הודעה  ה בל את  מלא  בדואר  כך  לש   על  את ם  לעליו 
 . לעבודה רי אזוית הדין הלב יעה ל הקבע   הדרישה או להגיש תובענה

 יקורת ניכויים, לפקיד השגות באגף ב  הגשת השגות  נוהל  1.1.2017ביום  אתר שלו  ביטוח לאומי פרסם  סד לבוהמ
 .  358, 357, 347ים לסעיפ י ביטוח בהתאם על קביעת דמ

 

 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

91 
 

 שליטה   ובעלי שפחתיים מ  יםסקע
 

 ביטוח הלאומיהחוק ב םת מעטישליטה בחבר בעל
 

 זכאים לגמלאות  אינםמעטים  טה בחברת  ישל   , שבעליטוח הלאומייהב ב בחוק  6עיף  ס   ע בוק  1.1.2004ום  ל מיהח
 החוק  תיקון  לה. לצורךמלאות אד גבע  י ביטוחדמ  מיםהם אינם משלכן  לו  ,רוק חברהבעת פי   טלה וזכויותאב  דמי

 : הלאומיחוק הביטוח ב  1לסעיף    ותוספו שתי הגדרה
 ה". ת מס הכנס פקודב  32 בסעיף ו כהגדרת -ליטה בעל ש"

 ". הדת מס הכנס קופב 76יף מעותה בסעכמש -ם "חברת מעטי

הפורמלי   החברהרישום  מברשם  המוחייב  ות  לביטאת  לאסד  הזכאוח  בבחינת  המ  שלת  וומי  דמי ל  ניותבעל 
 לה.  אבט

 
 10%-ו, בקרוב   יחד עם בפין, לבדו או  או בעקי   מישרין מי שמחזיק בל,  הוא ככלה  ( לפקוד9)32עיף  פי סשליטה לבעל  
  10%  בעה, או בזכות לקבלהמניות או מכוח ההצמ  10%ות להחזיק  כאו מכוח ההצבעה, או בזון המניות  הת מ לפחו

 בסעיף. ל, והכול כמפורט בזכות למנות מנהמהרווחים, או 
 

 בסעיף.   והכול כמפורט  ל היותר,אדם לכבני    5ליטת  שבש, חברה  לללפקודה היא, ככ  76ף  לפי סעיחברת מעטים  
אדם לכל    בני  5רת השליטה של  ם אחד לצורך הגדדנחשבים לא  –ם בשותפות  וחו ושותפיכבא  בו, אדם ווקרואדם  

   היותר.
 

לענ ]גם  בן)76נמצאת בסעיף    ([9)32יין סעיף  הגדרת קרוב  אצא צ  ורה, הורי הורה,ת, האח, אחו זוג,  -ד( לפקודה: 
 אחד מאלה. ו של כל בן זוגבן הזוג, ו צאיוצא

נשב  ש בארפ"  דין  סקפ )ערואלייוסף    ' ע  העליון  תבבי  6357/99אזרחי    עורהו שלם  פט  מש  ו כביתשבתב  המשפט 
אזרחיים,ר ועלער ביום  שני  ים  " נקבע    (10/4/2002תן  של ייחשב    קרוב"כי  כליט"בעל  החזקה  ללא  גם  א היש  ה" 
 חה, המקיימים פי המשבנכל    ,תוצאה זופי  שלה כיוון  י סבירבלת  ת תוצאהוצרמשפט, יה  יתשל ב  עתוהכר  .תניובמ

ם לעניין  טה גין בעלי שליפ יק)ובע  הבעלי שליטים  בקשר לחברה, נחש  וב", גם אם אין להם"קרההגדרה של  את  
 . מי(ח הלאוחוק הביטו

, חברהב ןיפי ל שליטה בעק בע  רה ואינו במחזיק במניות החינו  משפחה א קרוב כל עוד ן שלם, ף פסק הדין בעניי על א
 מי  לאו  בעדו דמי ביטוח  ולמוכדי שיש  ,כיר רגיללא כעובד ש, א102בטופס    ליטהשבעל  כ  יועל  לדווח  מלץ שלאמו

 המעמד על  ר  ש להצהיי  (פש"רק החברה )זכויות בעת פירואבטלה או ל דמי  עה ל. בעת תבילענפי אבטלה ופש"רגם  
 .  עבודהיחסי הואת  המעמד  את אומי יבחןהל ופקיד הביטוח פחהקרוב משכ

 השליט   בעל שכיר ונה לר הקורבשבשל מ  םימענק
 
ב  עלב ון  ח לב  אי, רשנהקורובשל משבר ה  הכנסהנפגעה הו  ,בה כשכיר  בדע,  רהמניות בחב  חזיקמחברה ששליטה 

   .ת למענקללת זכאושו מי אבטלהזכאות לד . ממס הכנסהמענק  ל  וזכאות
 

את   לבטל בקש  ל, יכול  עותה אושרה לו בטעבטלה והתבי לדמי איעה  הגיש בטעות תב ש  רת מעטיםבבעל שליטה בח
ת   יאחר .  תזכאוה בעלי  ,  טלבושהזכאות  ברשימת  יופיע  שעוברהשל הוא  הכנסה מהביטות  יטה  למס  הלאומי   ח 

 (.2020מינואר  בפועל יתנעש בטלהעניין דמי האל  )הבדיקה
. 

לבהמוס לאומד  מעביר  יטוח  הי  רשים  מסילרשות  כבעלי  מדווחים  ה  ,מעטיםבחברות  ה  השליטבעלי    מותאת 
   .מי אבטלהשלא קיבלו ד, ס(ב הטופ)כולל בג  102בטופס  שליטה

 
הביטוח הלאומי   ת ערכמעודכן במטים  עבחברת מ שליטה    ל ד כבעם המעמות איטה יכול לרא השלמייצג של בעל  ה

עיסוקים /)רשימת עיסוקים  םמייצגי במערכת השל בעל השליטה  עיסוקים  רשימת  ך מסך  דר,  בחודשים מסויימים
 .("טיםמעטה בחברת  שלי בעל  –מח  ": פירוט עיסוק/ קופהבת

 
  6שכיר בעל שליטה חייב לקבל משכורת במשך    ,פרסמה רשות המסים כי לצורך זכאות למענק  18.1.2021ביום  

מ  ,חודשים הקובעתהתהחל  בחוק  כהגדרת  קופה  תקופת  ילת  תח עד    (31.12.2020יום    ועד  1.9.2020מיום  )ה 
הרלוו רצופיהזכאות  שאינם  אף  לתביעה,  התנאיםובתנ  ,םנטית  ביתר  שעמד  לחקיקה  אי  בדומה הרלוונטיים   ,

 . להשאינם רצופים בחודשים שקדמו לתביעה לדמי האבט חודשים  6רה לדמי האבטלה שהם כשלתקופת הא
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 י בהיבט הביטוח הלאומבחברה אות הוצ מענקיולבעלי שליטה  ירשכל המענקין ד

הוראע אף  דין  ותל  מעכל  שליטלסיוע    נק,  נחש  הבעל  החכהכנס   באינו  לעניין  בסעיף  האמ יקוקים  ה  )א( 16ורים 
חוק ביטוח בריאות ו  ק הביטוח הלאומיחו, לרבות  , למעט לעניין הפקודה(נסה שלילימס הכ מענק עבודה )ק  לחו

 . ממלכתי

מענק ציאלי )הסו  קבול בגין המענק התש   ,קשר למענקים לבעל השליטהבה  3.8.2020ביום  פרסמה  מסים  הות  רש
בעל   לשכיר  לפשליטה(  סיוע  חייבת  הכנסה  ההוא  ואיפקי  בביטוודה  חייב  לאומי  נו  כמפורט  18סעיף  ]ח  לה)א( 

במסגרת מענקי   1301.ב. בטופס  7סעיף  ב  2020רשום בדוח לשנת  את המענק יש ל  .[דהמענק עבו   )א( לחוק16בסעיף  
 .(110/099שדה ) לשכיר בעל שליטהענק  מ –קורונה שאינם חייבים במע"מ 

 
לחוק   16כי מענקים שחל עליהם סעיף    21.12.2020חשבון ביום    המוסד לביטוח לאומי הבהיר לבקשת לשכת רואי 

 חוק הבטחת הכנסה(.ג בן גמלאות )למעט חרים לעניישבים כהכנסה בביטוח הלאומי גם נחלי אינס הכנסה שלימ
 

ההוצאות    יםבול קהת מענק  עידוד  ין  בגובגין  הםהמענק  ה  תעסוקה  לפי  חייבת  וחיהכנסה  בביטוח    יםב יפקודה 
 ותיה. ס הכנ מי ביטוח עלחברה אינה חייבת בתשלום ד, אולם לעיל  הוראה מקבילה למענק הסוציאליין  א לאומי. 

 
בי  פרסמה  המסים  הסיוע   14.12.2020ום  רשות  מעטיםלב  שמענק  בחברות  שליטה  הוא   עלי  הקורונה  לתקופת 

 קודה.( לפ2)2לפי סעיף    הכנסה
 

 עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי 
 

  יים, תטחים בעסקים משפח ו וגי המבן סלהלם  פורטימ  י דין,לכות מפסקוהו  י ומי, תקנותהלא  וחהביט  חוקפי  על  
 : ןכדלקמ

 
 ר;יהעובד השכ       -
 

 אי; העצמ דבהעו -
 

 ד עצמאי;ואינו עוב בדעונו שאי מי -
 

בן המשפחה    ה אצלם בעבודוסקימקרים בהם בני משפחה ע הבאותם    -פחה  י משבנעזרה הדדית טבעית בין   -
 . המשפחהי נ ין בב  בעזרה יוון שמדוברכ, יםים כעובדנם נחשבאי םוה אחרה

 
 , נקבע: 11.11.93ם  מיו ,78-0  /"ע נגבד, ילאומ  המוסד לביטוח 'וק נטפייגלש 283 פד"ע כ"ו -דין  סקפב
 

משפחה,   "כאשר  לבחון בקפש מקי  הצדדים הם קרובי  שנוציום  היחסים  טיב  ו רו:  דה את  יים, ולונטריחסים 
וחוב  כתערלהסדרת מר חוזי  קש  ו ם אתייהתנדבו  ויזכויות    וןכגר, לסימני היכר  יתן הביהדעת,  ת  אלתת  ש  ות, 
 כדומה".לי' ו מסו ' לי אאעות העבודה, שכר רישמסגרת 

 

נ  של בעלד  ביעת המעמקל  יםבחנ המ   -ית הדין הארצי לעבודה  בפסק דינו של  עו בקבשליטה בחברה שבשליטתו 
הדין  ק  פס  .1999יל  פר אתן בני ש   -פף  צבי גרוסקו  ףוסי  לאומי נ'לביטוח  ד  סוהמ  02-182דב"ע נז/,  20182/97"ל  עב

 לה. מבג ה מזכה הסום ההכנין סכ ינ ולע עמד  מטוח הלאומי לעניין ילטות בב הח ל  מהווה בסיס

 : מסקנות שלהלןאת ה ףגרוסקופי קובע בפסק דין דין הארצבית ה

 . רהבח" הובדחברה הוא "עבעבור עבודה  מבצעשאדם ה -הכלל הוא  (1

י ן  י לעניה  ההוכח   מוטלת חובת  לכלל  החריגים  על (2 ימת קרבה  ישבהם ק  יםצב דה, בין היתר במבוי עחסקיום 
 משפחתית.  

יר כה היה עובד שבחברה  ע שהמבוטח שהוא בעל שליטעזרתם קבבחנים, ובמן  דית הבי  ך ער  קופףגרוס  ןיהד   בפסק
 משתמש  ביטוח לאומילד  וסודה, והמ דין לעבה  יתבב  דיןלים בפסקי ה ם מובילמבחני  הפכובחברה. מבחנים אלו  

 ות.ריטה בחב שלה  ביטוחם של בעלי פןאו אתלקבוע י דהם כב

, קטורירכ"עובד" לבין פעילותו כדהשליטה    תו של בעל וילפעו וקידפן בין תלהבחי  ןניתהאם    -המבחן הראשון  
 ו קרוב משפחה. אבעל מניות 

ה ה  -שני  המבחן  העהאם  בחברה  סדר  פיקצ י  ת יאמ  הוא בודה  כלומאו  השליטה  ם האר  יה.  ברה  בחעובד    בעל 
 על.פוב

 :ובד"עה "שכרו" של האדם כ"יע מה הבון לקהאם נית -ישי השלן בחהמ

 שכר?  לי שופא מיםויה לתשלהאם ה .א
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יש ב. נכסים?  האם  האם    עירוב  בין  מרת  נשכלומר,  המניות  החההפרדה  בעלי  לבין  בחובנכס ברה  בות  ים, 
ן משיכות  שבולח,  הלוואה  ן בולחשת  משכור  ת בין חשבון נווחשבהנהלת ה ה בפועל בדרהפ  יש  הכנסות )האםוב

 מה(. וכדו

 כת גרוסקופףלישום הי

ששלמומלץ   ולהוציאל וס כר  לם  כשבד  עוכ  נהגתיות  ולא  יכיר    בעלים,כיר  הלאומי  שהביטוח  הזו  עילובפכדי  ת 
, עמדת קעסהחי  פי רוו  רך כלל עלדב,  הבוע ואינה ק  ניםמים שורת בסכומשכוהשמקנה גמלאות. כאשר    רתכמשכו

 תקנות. לבהתאם ס לפרו ובונוסים שיש  יס בסר ובר בשכד שממי אוטוח הלהבי

הלאוהביט  וקלח  י"א  חולו   348סעיף   ביטוחשים  בעקוי,  מ וח  ע  דמי  לפיבעד  לפחות  ישולמו  שכיר  ת  שכורמ  ובד 
חוק  ה  בסכום שכר לפי  יו)חודש  מינימוםשכר  מינימום במשק  אמור  ה  ף סעיהחרגה בתי(. אין  עשאו  מי  י, חלקי, 

 .משפחה נילב  או שליטה לבעלי 

 ותו לה שבבעה לחבריטלשל בעל הש  אותהלוו

בעל  תביעתו של מנחם כרמלאת  (  11245-06-18"ל  )בה  האזורי לעבוד  הדין  ביתיבל  ק   19.6.2020יום  ב  ליטהשה, 
וקב בון  חשמות  יב חליפ והששמשך    ,וניםלי יואף עשרות מליונים  יבסכומים של מכי הלוואות פרטיות  ע  בחברה, 

 יטוח. במדמי  פטורות, ולפיכך כשכרנה שדי  ת בעליםשיכאינן בגדר מ ,החברה
קום יה מ, ולא ההתקיימו כאן"ההלוואה  "מרבית מאפייניה של  ן  שכ  ,אמיתיותבהלוואות  בר  מדושקובע    דיןת הבי

 מת ניכויים כשכר.שו להוצאת 

 מאי  ברה לעצ ה בחנוי מעמד מבעל שליט שי

ורת  כעל מש  מדווח  יטה בעל השל  רכאש  ,24.2.2009  יךרבתאלאומי    טוחלבי  וסדם המס שפר  1382וזר ביטוח/ח  לפי
י, אופן עקבי, ממושך ושיטתבומי  לא לביטוח  וסד  טוח למבי י  משלמת דמ  אינהחברה  וה   טתו,כשכיר בחברה בשלי

לביטוחה לש  מיאול  מוסד  בעל השלנות את מעמדו  רשאי  לעיטשל  ולה  חי ר חובות שהחב  וממנ  גבותצמאי    יבתה 
 בות , לרבעל שליטה בחברה בע"מ  שמוגדרס למי  תייחהחוזר מ  מאי. עצסתו כהכנ  זו  הייתה   אילוכורתו כמש  בגין

 .קודהלפ 76סעיף  -ו  לפקודה 32ף  עיבס לפי ההגדרה  וקרוב

ז )הד ת  ביב  15.8.2010יום  ו אושרה בהנחיה  ת  בבי  בימחי  וקףת לה  וקיב(,  2725/09ין האזורי לעבודה בבאר שבע 
 (. 41787-10-10ל ומי עב" וח לאטיהמוסד לב  גדניוסף מזוז )  12.7.2012ום י י בהארצ  הדין

המוסד לביטוח לאומי  חר מכן  יסוי החוב בחברה. לא לכם  חודשי   12  לפחות  חכהי מלאומוסד לביטוח  המ בפועל,  
וח לביט   מוסד ה, החברהוב  ח  את   רנו מסדיאיבעל השליטה  י המעמד, ואם  תראה לפני שינו ה  בעל השליטהל ולח  ש
 .החובר ה שבה נוצתחילת השנ מתאריךו מו לליים ששושכר השנתי הלפי נתונ ,יעמדו לעצמאומי משנה את מאל

 ירתה. ם סג שנים מיו 7שאינה פעילה, עד   וי תקף גם לחברההשיני  כ  מסר מהביטוח הלאומינ

לעבודה    2016  ארבפברו הדין האזורי  בית  גיא בנ  של  ם( את תביעת26120-05-14  ,54328-12-14  ל)ב"דחה  הזוג  י 
החל את  שעל לביטו   המוסד ת  טלבטל  לאומי  חויפיה    ח  כעהם  עלי אימצבו  שדווח  למרות  למ הם  ביטוח ל  וסדם 

 י. קבן עבאופ את דמי הביטוח בגינם  שילמה לא  רהחבם, אך השכירים דיעובכ לאומי 

וקיבל את החלטת (  17551-07-16באי )ב"ל  גונן  ר  של עתו  את תבי  18.11.2018דין האזורי לעבודה דחה ביום  ה  בית
אי מברה לעובד עצהחבד  מעו  חאת מעמדו של המבוטה  ני ומי שטוח לאד לביניינו. המוסומי בע וח לאיט בהמוסד ל

  ישירות אליו.  ו בחברההעסקת גיןב רהחוב החבס את יחוי

 דותמיוחגביית חוב דמי ביטוח בנסיבות  –רה  בחבת  דוההתאגך ת מסהרמ
 שרים אאמצע   כמה  יח לאומ ו המוסד לביט   ותרשועמדו לה (  2017נת  ים לש ר הסדוק ה)החל מח   וק לח  א367עיף  בס

בות ולגתאגדות  מסך ההרים את  טוח לאומי להביל  ין היתר יכול המוסד. בבייםאמצעי אכיפה אפקטי  ו ל  מקנים
בד בימחוב  במקרים  י  חבשבטוח  שה הם  העבירה  רה  ביטוח  בדמי  חוב  לה  פנכסי יה  או  או  מורה  ת  אלל   תעילום 

 הביטוח. מיד מתשלום טרה להתחמקית במ קחל ורהמבת

או התפרקה   ה ותילברה שהפסיקה את פעחשל  יטה  י לגבות חוב מבעלי של מ וח לאוד לביטמאפשר למוסיף גם  עהס
 ק. ים שבחובתנא, מימה את חובה למוסד לביטוח לאוולא שיל

 הפעולות שנעשות בפועל:  להלן

נסיונ ללאחר  מוצלות  מביית  גלחים  א  ולמנועהתיק  ,  החוב   בעליהחוב  לחקירות  להחלטהתהל  בר  ככל    ה. חום 
ל367  סעיף  לפי  יים קשרשק לא חוק,  א  לביטוח  לחברות ששול ומי  המוסד  הנכסים  לאח מכתבים  הועברו  ו  א יהן 

נהפעילות,   עירוב  עיר  תרובין החב  כסיםבטענה שקיים  מכספים  וב  או  או קשר  עובדים  עירוב   לכ   אוי  שפחת או 
, ם כסיהנירה את  רה שהעבחבחוב ה ת  או לשלם א,  ישהרכל התשלום בעד ה כחות ע הוציא  מודורש לה  ,אחרת  הבסי
 גבייה(. ים )סמ בהתאם לפקודת ה פהאכיו   יהפוף לנקיטת הליכי גבי כ
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 מלאותו לגכאותלעניין ז רעובד שכינבחן בו המועד ש

על פי   ר נבחןכיהש  דבהעועמד , מ לאומי חביטו מוסד לק ביד העצמאי שמעמדו נבחן בעת פתיחת הת יל מהעובבדלה
ה  בעת  לגמלת  תגשרוב  י  כתוצאה  ה.ביעה  שמבומכך,  במעמעצ  הראיטח  יתכן  עמו  של  רבות  שנ  ךבמשובד  ד  ים 

 .  לא תאם לדיווחדו עה לגמלה יתברר שמעמיב יגיש תוכש

די חבר  לדוגמה:  על  ה  בחברה    נשואה   שהאיווחה  בעלי    בעלה ו  שהיאכשכירה  לא ברר שתיאם    . טה בהשליההם 
החב  בודהע  סייח  התקיימו לבין  האישה  נו   הברין  היא  בהגדכלאין  "עובלת  עצמאי",רת  מבוטחת נה  יא   אהי  ד 

 בדה. ת שעולא כמבוטח כעקרת בית   (הזקנאזרח ותיק )בל קצבת קתשהיא  כנסה וייתכןת הו ליפת מחלגמלאו 

עבודה יחסי    יםימקי תבין שמ  מה,וכדו  םיילואמולי מ תג  ,ועל זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה עובד בפש  יככלל, מ
   ".ד עצמאיובבהגדרת "על לנכובין שהוא  

חוכויוזאבטלה    דמי בפירוק  שברה  ת  רק  לגב קיימ שמתיר  כ מקבל  יחסיים  ושע  יו  ומעסיק  בובד  שליטה  עאינו  ל 
 בחברת מעטים. 

 

 הביטוח הלאומי אות מללגה  שליטלי ע אות בזכ

שהוהתיקון  מאז   בעליבחוק  את  בהבימ  יטההשל   ציא  אבטלטוח  ובענף  בפירזכה  המוסדויות  חברה  יטוח לב   וק 
כל ספק לל  עמור  כל זאת כאשר ברה.  ליטש של בעלי הדם  את מעמ  קבוע ל   יםנדרש  נםאידין כמעט וובתי הלאומי  

ה בשההכנסה  בעמהווה  מקורה  לגמלה  הוכא  בודה,סיס  השליטשמו  רתכומששר  בעל  בפועל  משך  היא  שכורת  ה 
שמקורה רא ומאמוה   ודהבעב  ויה,  לפרה  כלשולמת  ברורים,לי י  שינויי    ם  ס  שכר ואין  לפ קיצוניים  הגשת מוך  ני 
 ה. לגמל  עה ביהת

יעה על הקשר המשפחתי או  מוסר מידע בטופס התב  התובע הגמל  י שליטהבעל של    יעה לגמלהבתבהחלטה    צורךל
   ה.חבר טה בעל השלי

 ת עלחובקש הוכומ  ,להמ העילה לג  למועד  ך ווסבר סמשכר שאינו מכל גידול ב  ומק לביטוח לאומי בוחן לעד  סמוה
 חה. משפ רובת או של קיו ל בעל מנביעה שבפועל בכל תכר תשלום הש

לשרשא   התביעותפקיד   הגמל  לוחי  לתובע  העבודה  השאלון  אופי  כחלק לש  .לבירור  להתייחס  יש  זה  אלון 
 . תידחהתביעה האת הזכאות, ו  ענה במועד ישלולמ . אי מתןביעהמהת

לבדוק  י  ומא ללביטוח    המוסד לע  אשרכ  ורולחקממשיך  של  צם  קיים ספק באשר  וכאש יעל השל בעבודתו   ר טה, 
 שליטה. על הלב פועלה או אינה משולמת ב סדיר האינורת המשכ

הפ הלאויבקיד  תקו ה  ןבי  בודקמי  טוח  כאשר  לגמלה  הזכאות  את  קצהפת  יתר  עזרה רהעבודה  של  במצב   ; 
כאש תשלומשולמ  רמשפחתית;  שאים  כנגדימים  העבודדהבוע   נם  כאשר  אי ;  נחוציונ ח  נה ה  שאינה  או  ה  ית; 

בעל  ) צורך  אשליטה  הבמקום  בעוב  העסיקלין  גדר(;  כשד  שינויים  יש  בעשכורבמ  וליםכאשר  של  ה; ט יל השלתו 
והואי  יטההשל  בעל כאשר   בפועל  המשכורת  את  מושך  ב נו  גדול יא  הה  תרה  וכאשר  דמבחברה;  חייבת   יחברה 
 לאומי. לביטוחלמוסד    ביטוח

בידח  26.12.2016ם  ויב )עב" הדין הארצי לעבודת  ה  בןירואת ערעורה של  (  4990-07-14ל  ה  בנתן  טל  לת מניות ע, 
דין הית  . בללידה  שנה שקדםלשכרה ברבע ה   שלום דמי לידה בהתאםתלניהול,  תי ייעוץ ו ירותן שלמ   יחידה בחברה

 . ידההל ימדאת  דילטרתן הייתה להגכרה לא שיקפו את עבודתה ומתנודות בששה עקב
 

ירה, טשטוש גבולות  ככש  ורהגלא ש  תלו רושם של התנה  ובעת יוצרותהת  כרה שלכי "התנודות בשע  קבדין  בית ה
לא  א  ,המעבודת  עותנובאינן    דות השכרת, ונראה שתנוכבעלת מניות וכעצמאי  ,כשכירה  והכנסותיה  ותהתנהל ן הבי

ר חשד שהתנודות בשכ ה  "עול י  הדין כ  ביתבע  ק  ד. עורה"ה בעלים של החב ים אישיים של התובעת והיותמשיקול 
 ה". כירשובדת עכ שקפות את שכרהיביות ולא מיקטהן פ 

 
 קטיבייםתלושי שכר פי דיקת בל  –להפקדות בבנק  רתמשכוה בחינת התאמה בין תלושי 

 
  שליטה( ל  נו בע )אי  ד לוייאת תביעתו של דו  (49793-07-16י לעבודה )ב"ל  ור האז  ן הדי  קיבל בית  24.11.2019  ביום

במועד    רו נטושכגין  ב   קית לבנהחודשכר, לבין ההעברה  הש  ו בתלושינט  בין שכרו  בוהיםהג  םהפערי  רףח  וקבע כי
ת, זא  .נקב ון התלושי השכר ולא לפי ההפקדות בחשב ב  יווחיםו לו לפי הדמשולדמי הפגיעה י  ,רתכומשהתשלום  

ש שת יהוכ מבוטח  הלאחר  הדין  בבית  הח  משקלושי  אפישכר  התשם  בלות  ששולמו  בהמ על,  פומים  חאות גם 
 . םבמועדים שוני

 
וש ין  דק הפסמ חשוב להבין    אמלו ש  מבוטח להוכיח ה  ח ליצ הזהה לו לא  השיפוטית הייתה  ה  שהקביע ודאות  אין 

יתה התביעה יהא מן הנמנע כי במצב כזה  ל   .תנווים שרכבדמהחברה,    התלושים נמשכו בפועל  סכומי הנטו על פי
 נדחית.   
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 יר ם לבעל שליטה שכת גהחוסמ גמלהכללי ה ן יישוםיין בענפסק די

ות יחיד  י מנ  שהיה בעל  שולם,מ  חמים ר של  ( את תביעתו  31640-09-14  "ל ורי )בהאז  הדיןדחה בית    22.1.2017ביום  
 יל.הרגר התאונה בעבודה, נוסף על השכר  אחלרה חבמה   ענק שקיבלת גם במהמתחשב מלהו גם ל ללש רה,בחב

הדין  יב שהמת  חשיבומייחס  ת  הילכך  העבוטח  היה  ולא  חידובד  מענק  מענק  שו   שקיבל  לו  קודמותלם  .  בשנים 
 . עצמוליק  ח החליט להענטשהמבו נוסבוב מדובר ומר,כל

ין ממנף את תקנה  הד   בית  .ליוינה חלה ע חוסמת א הגמלה הין  עניב  11נה  שתקה את הטענה  עלהש ח הוא זה  המבוט
שינסו    יםנכון מצד מבוטח  בלתייווח  סום ד היא לח  11קנה  ת   תתכליקבעו שודמות שק לכות  ר הכנגדו ומאזכ  11

 ה. אים לזכ שהם מלהאת שיעור הג ללהגדי כדי ,הנר התאו לאח נסתםת את גובה הכ להעלו

 הגמלה החוסמת. ן  י לעני וללעצמאים, כשליטה כלבעלי החס  תייוא משה סרמטוח לאומי נביל מהמוסד

 
  דהוע פגיעה בעבוריאלאחר בחברה  שעובד שולם לבעל שליטהמש בונוס

 
 אותן לרוקבע כי אי   תו של גורי צוקרעי את תב  (46493-09-16ודה )ב"ל  האזורי לעב  ןדידחה בית ה   30.3.2020יום  ב

נכות ה יעה וגמלת  פגדמי ה   שובלצורך חי  חלק משכרו הרגילכ  , העבודהלאחר תאונת  לו  לם  שו ש  בונוסהום  בתשל
 מעבודה.  

של  ,וטחהמב בעל  חשבון,  ירואה  שקי בחברה  ידח יטה  של  שכר    ממנה   בל,   החברה חודש.    כל   ש"ח  12,000קבוע 
 .וןבשפות רואי חתהייתה שותפה בשו

 ברבע השנה שקדם לפגיעה.   ש"ח  36,000כר של ש  יסלבס התאםב בודהת עתאונהוכר כעבר ש רוע מוחייא
ז   רב ימי סמוסד לביטוח לאו. הלאחר הפגיעה  ש"ח   140,000מיוחד בסך    וסבונ ו  מה ל שילחברה  ה ה  לפרוס סכום 

 הגמלה.    לענייןבעוני הרממנו לבסיס השכר  3/12רף ולצ
 

ים אליה  שמור על רמת החי ל  תהליכשכר שת  מחליפתלה  גמ  א יעבודה הדמי פגיעה ב  ה לפיהקיפס זכיר  מ  ין ת הד בי
בהתא המבוטח  שהורגל  לשכר  בגמלא  בזמן  דווחם  המזכה  האירוע  קרות  בטרם  ולכן  מת  רבה  ה  חשיבות  יש 

 זאת מטרה כפולה: יבות לחש  .מיתית של השכרא ה קביעל
 
ור עות אמתביד הפקי  .שכר שקיבל המבוטח למעשהל הע  ן מתבססתולכיף הכנסה שפסקה  ללה אמורה להחגמה

טה בחברה נבדקות בקפידת יתר על  ליעלי שת בותביע": החוקי למנוע ניצול לרעה של כונות השכר כד את נק דולב
מלא דיווח  לחסום  בדמנת  כתכלית  עביכותי  המדוברכך    ,11תקנה  ד  לפי ב  שאין  בבחינה  אלא  התקנה  החלת 

 ."השל בעל שליטה בחבר ה קרגם במ התקנה של תה תכלי
א" נבחןבין  התובע  ובין  ם  שהיה/הייי  כעצמאאם    כשכיר  בונוס/מקדמה  של  סבירותו  נבחנת  הייתה  תה  עדיין 

 . "ת/חמדוו

   קטיבירוארטה באופן שליט בעלי תיקון שכר

 . שברמ נינטי במיוחד בזמ וול ר  ד.תת שכר של בעלי שליטה בדיעבח פלים בנושא המובי  ני פסקי דיןלהלן ש  םוצגימ

 דין הארצי ה ין ויפג בע"מ בביתבעני פסק דין

(, 000376/06ל  עב"וח לאומי )יט בהמוסד לפסק דין ויפג בע"מ נ'  ודה  ת הדין הארצי לעבניתן בבי  21.5.2007  ביום
 .וך יותר נמ  שכר לעבפושמשך טה  שלי ר חודשי לבעל דיווח על שכ קןה לתש ינו בקשעני

ר.  יות  ךשכר נמו  נמשך   ועל בפש"ח, אף ש  20,000סך  בעל השליטה בל  כרוחה על תשלום שדיוערת  חברה המערה
ו אושרלא  שומ  י,הראש  דעןעל ידי המ  וחת חקר ופיצפייה שיאושרו מענקי מחה וליו נקבע מתוך הנשדווח ע  כרהש

 דה. ובהע ת שכרת אטיביהקטין רטרואק חברה ביקשה לה –ים ק המענ

 ר היה השכ   ביטוחמי  ד  ו וששולמו ממנור עלי ן השכר שהוצהשכ,  ניתן לעשות כן  שלאקבע  י לעבודה  ארצהדין ה   בית
  בין   קבע   טמן ליגאל פט י. כב' השופטינד הרלווובד היה זכאי להן במועו הע ת מחליפות שכר, לין גמלאוניבע לע הקו

 כדלקמן:   בפסק הדין, 7ף בסעי היתר,

טענתה,   עפ"י  שולם בפועל.  לאר  לאומי משכר אש  טוחי בילגבות דמ  איןהיא כי  ת,  ערערמ השל  קרית  העינתה  "טע
 .  זו..בידי לקבל טענה  דין. איןכ ה שלאר שד"כרו של ד ספי שה כ גבהמשיב 

השכר הנטענת  של  הי  המוסכם  בתקופה  בסך  בוטשכר  פי    על  ח.ש"  20,000ה  לעניין  בדהעו  ח זה  פגיעה   למשל 
ולבעבוד דמ עניה  אין  פי    לכןלה.  טבי  צריכי  שכרעל  הי זה  לם  הביט ו  דמי  המערעריםו  וחהשתלם  רה )החב  אין 

אחר ת החיוב בדמי הביטוח לית א מוסכם באופן שיפחהעבודה הר  את שכבית  ירטרואקט  הקטיןם לליובעליה( יכו 
 . בנטית"הרל  ופהק בת להת לגמכאושלא קמה ז ררבשהת

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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 י צרהדין האית נון הכרך בע"מ בבסגבעניין ין ד פסק
בהשליט עלי  ב סגה  שכבע"כרך  ה  נון חברת  את  הפחיתו  רטב  רםמ  ב רואקט אופן  החביבי  כלכלית.  מצוקה  רה של 

לפקפנת השסכ שה  מההשו  ידה  את  להפחית  עים  פנתה  החברה  הא כר.  השום  מפקיד  למוסישור  ביטוח ל  דמה 
 כר.ת השא יתלהפח בשסירלאומי, 

, שדחה אף הוא עבודהל  רציהא  ית הדיןלב   רערו, ועעהיבתחה את ה שד  -האזורי לעבודה    ו לבית הדיןנ פ  ובעיםהת
ב  טעמיותביעה מה  את )פסק  של  הדין האזורי  ח דיית  סגן  בעהכרן  נו ברת  נגד המוס  "מך  לאומי, ואח'  לביטוח  ד 

  000748/07עב"ל  רצי לעבודה  אה  הדין  ביתוב  11.9.07ום  מי   003881/05יפו בל    –א  "בודה בתהדין האזורי לע  ביתב
    (.28.1.2009 יוםמ

 ן:די ק הפס  לדחיית ליםשיקוה

ביטוחי   .1 בית  לד  –שיקול  זכו  בלתי  הדין,עת  קבלת  לאפשר  ו ביטת  סביר  מחירה    בדבדיעין  קטלהוחית  את 
 שה.ברר שהזכות לא מומ כשמת

  ( לפקודה, 2)2עיף  ה היא לפי ססנכ ע שההנקבומי  הלאח  ביטוק החול  344בסעיף    –מי  או לביטוח הפירוש חוק ה .2
נקב   אך ה ההכני  כ  עלא  מה  יא  סה  פשקב לפי  השוקיע  שד  פי  על  אף  קב ורצוי    וי ראמה,  הכי  רשויות  יעת 

 רק נקודת המוצא.ו מוחלט וזוהי ינ זה א לל שכא ות, אל חידא המנהליות יהיו

 . וחייטהב ה בשל העיקרון ומשפקיד ה עם לסטות מקביעתש טי

 ה חפבן משקת בהעסים חנמב

 
הלאומיחב  1סעיף   הביטוח  בהגדימכללים  קבע    וק  "עובד"  וחדים  מרת  שעשפלפני  ביחד  חה   קה סי)הפ ובדים 

 וקה(: רחבדרגה יותר  י משפחהקרובהאלה גם ל הרחיבה את הכללים
 

המעסיקו  –ובד"  "ע קרובו  לבין  בינו  אין  אם  אף  משפחה,  בן  שיח  לרבות  ומעס  עובד  עובד ובלסיק,  ל  שהוא  בד 
אחד   –משפחה"    , "בןזהיין  ה נעשית בידי עובד; לענת יותה הוא, הידה שאילולא עשה א ן סדיר ובעבוופ במפעל בא

 או אחות. ים, ילד, נכד, אח ורהה
 

ובפסיק   לאור הכללים לביטוח לאומי אתמוה  מץיא  ה,בחוק  ב   מצטבריםה עקרונות  ה   סד  יחסי עבודה  ן  ילבחינת 
 :עסק אחדם בעובדיבי משפחה שקרו

לוודא שלא  -  עסק או במפעלב  מתבצעת עבודה .1 ביחסי  יש    עזרה  תרבמסגוולונטריים התנדבותיים    םמדובר 
   ק.סיד ומע ובוחובות בין ע להסדרת מערכת זכויות    בקשר חוזי  לאא ,חהשפמ טבעית בין בני

 
  .ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך - העבודה מתבצעת באופן סדיר .2
 
המשהע .3 בן  מסקת  עשה תבצ פחה  שאילולא  בעבודה  המשפח א  עת  בן  נעשית    הותה  אחר ביהייתה  עובד    -  די 

 .יתונ כלומר, העבודה נחוצה וחי
 
ליחסיסי .4 היכר  לתת  -  דהבוע  מני  הד  יש  כגוןאת  היכר  לסימני  היתר,  בין  שעות  גרמס   עת,  שכר  ב העת  ודה, 

 "סמלי" וכדומה.   ולאריאלי  
 

 דית, חובת ההוכחהה משפחתית הדזר חורגים מגדר ע  ן קרובולבי בינו  טוען שהיחסים  ש  ה קרוב משפחלאור הנ"ל,  
יות המאפיינת עובד ת וזכוזית של חובווחת  כי קיימת מערכ  לאומיח  ועליו לשכנע את המוסד לביטו  ,מוטלת עליו

 שכיר.

ו  אומילח  לביטו  דוסלמ הדיווח   ה  לכך שאין התאמם  ימעסיקו מודע או  לעתים אין המבוטח  מבוצע באופן שוטף, 
ל  ש  ובע ר הק השכ  ובסיסמעמדם    , הזמי. בעניין  במוסד לביטוח לאוד  ן המעמלבי   תו ום אאיי שהם רופ יווח כהד  בין

 י.  מ אול בעת בקשת גמלה מן המוסד לביטוח לק בדיעבד, בדרך כל ר  יםם שכירים נבחנ יטחמבו

בין   ת המתאםי אלאומ   יטוחלב   המוסד  חןוב  ,)כגון, תביעה לדמי לידה(  ת שכרמוגשת תביעה לגמלה מחליפ   שרכא
המדו הדת  הפקלבין    וחהשכר  טרם  אם  העבודההכספים.  העלאה  פסקת  לעוייתה  שכר  יא להבש  י  אזית,  בדת 

מתאימ רא הה  ותיות  העלאת  כי  אמי מעידות  מגיכתומה:  לדוגתית,  שכר  א ב  דול צאה  במכירות ו  עבודה  גידול 
 . וכדומה

מבכ דרישה  יש  לגמלה  תביעה  של  שכוהצ  למלא  שפחהמ  י מקרוב וה  ט ליבעלי  מהרה  שקשורללת  עבודה ל  ידע 
 (. רהקיו לשלוח ח)אים וספ נ  עדומיים מכו לבקש מסיט אם עלי לח הגמלאות לה ית. כך יכול פקידפחתהמש

תום על ש לענות על השאלות כדלקמן ולחי  משפחה  ת/בוו של קר ה אשליט  ת/בעלה של  דמי לידלמשל, בתביעה ל
 הצהרה שהפרטים נכונים: 

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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 ל( שבצעת בפוע ה העבוד ירוט  הזכאות? )פ   ועדמ דה בעבוקידך בתפ והמ .1
 לציין כתובת(  שיתך בפועל? ) היכן בוצעה עבוד .2
 ת( עוים ושימלפרט  ש)יך? תדבוע מהו היקף .3
 הות( ז ומספרם ש)הורות ה וליד  קופתהלך ת אותי במיפה פרטי העובדת שהחל .4

 פסקי דין
)ב  קיבל  21.6.2011  יוםב האזורי  הדין  ש תביעתאת  (  25055-07-10ל  "בית  רוה  לפו  תםל  דמתשרת  לידה,   ילום 
ל ה ע עבור  וחו די שבפועל  על פ  אף  ,וךמנ דמי לידה על בסיס שכר    הם ל שלי לוח לאומהמוסד לביטהחלטת    עקבותב

 ה יותר. וגבשכר 

של בן   ו וררע (, התקבל ע17.2.2010ן הארצי לעבודה )הדי י בבית אומוח לטלבימוסד ה דבפסק דין יהושוע אוסקין נג 
 דה.חסי עבוי  תקיימושהקבע ונ (701/08ל  )עב" המשפחה

לום תשמנשה ליה  מיל ארת  גברעורה של  עאת  (  9142-09-10ארצי לעבודה )עב"ל  ה   בית הדיןל  בקי  9.10.2011  יוםב
 י לידה. דמ

ב  12.5.2015  ביום )אזור ן היית הדקבע  הייתה ע53326-01-14"ל  בי  בוזגלו  כי ליטל צרפתי  ברה חב  ובדת שכירה( 
עתה בהיעדר  בידחה את תי  מ המוסד לביטוח לאושאחר  זאת, ל   ה.דמי ליד  לתשלוםזכאית    יאהוביה  שבבעלות א

 בד אחר. על ידי עוה  הוחלפ  ולא  דירן סופ בדה באא עשל ה ניחסי עבודה, בטע

ה,  לבט דמי ארווח לתשלום  ל מוריס  ביעתו שת  ( את 46711-11-14)ב"ל    ורידין האזהבל בית  קי  23.12.2015  ביום
ה מתוך כלל רבהב  ום קטןכס  ופקדק ה בנרות שללמ  דמי אבטלהן  השכר הוא הקובע לעניי   לושכר בתשי הוקבע כ

של ב, פוטר  רת בנייה בבעלות ביתו ובעלהשנים בחב  כמהעבד    טחובמר שהזאת, לאח  מן.מזוב  השכר ששולם כולו 
 . ייםצו ולא קיבל פי מיםצמצו

 –ו  ופי תפקידא  יע לו או מזה ההולם אתהמגמזה    הגבוהנה משכר  נ ח  המבוטי להראות כי  ע שאין דהדין קבת  בי
   טיבי.יקפ רבשכ או שמדובר על בפו  רראות כי הוא לא קיבל את השכלה מיוח לאו ט ביסד להמול  אלא ע

ניין רי... בעשולם, הש  היקףר בשכצדיקה תשלום  ה מובע אינתתו של היח הנתבע את טענתו לפיה משר גם אם יוכ "
רב"  ומקד ה"עובה   כרו שלי שתום בכך כ מ  ה בין קרובי משפחה איןעסק בר בהושמד, כי שעה  תאח, לא  זה נפסק

 ץ". וע רל  ד לוכדי לעמו בכךין א ווה משכרם של עובדים אחרים, גב יה יה

הדידחה    9.7.2016ביום   האזורי  בית  את26074-05-14ל  " )בן  לתב  (  סנדרס  סלע  סיון  של  לידה  יעתה  דמי  קבלת 
ת כספיות תואמות  רוהעבשיקפו    לאשי השכר  שתלות, כיוון  זא  חתי. פסק המש בלה בעי ק ש  רבהתאם לתלושי השכ

ה ב לא  הייפועל.  במקרה  מחלוקתתה  י ויק  דברב  זה  המחלובוהע  חסים  ה קדה.  לגובהת  באשר  השכר   תעוררה 
 י.  תשפחעסק המבדת העובשל  אמיתי ה

רק   יש לבחון   כר,ה השב שר לגוומי בקא ל  חו דת העובדת לבין עמדת המוסד לביטין קובע כי באיזון בין עמהד   בית
ות הל התנם.  שונלכו  תבםככם העבודה  כר ואת הסכהשאת תלושי    ה בפועל, ולא לקבליח הוכ מבוטחת  שהמרכיבים  
המשפחתית שאינן כלל מה  יכות ברמל תודה ושב ת עהכנסשל    עטנז"היא "ש  עסק לדעת בית הדיןת בוההשתכר

 לעניין הפקודה.    הכנסה

ד היל ה  ימ תכלית תשלום  הה  ואשרת שעבדה,  וטחלמב   םא תשלוידה  או  ירלרגל  פרנסתה  דההלייון   נכרת מקור 
   .היד לח משו עוסקת בבדת יותר א עוואין היא  

 . לידהמי ה את ד  יש לשלםהולם לדעתו שלפיו  ר ה כקבע את השן הדי ית ב

)ב"ל    בית   דחה   20.8.2017ום  יב יובל רחום  34078-04-14הדין האזורי    דמי לזכאי    כי הוא  עב קו( את תביעתו של 
  ןיהד ית  ב   ע לקשיים.פחתי, שנקלמשעבד בעסק    תלושי השכר. המבוטחבכר  לפי הש  ולאינימום  ר המעה לפי שכפגי
אותנטיים    אינםהשכר    ילושוכן שת   ועלר בפהשכ  תשלוםר לבין  שצויין בתלושי השככר  שתאם בין המ  איןע שקב

 בינם לבין העבודה בפועל.  באופן שאין קשר

הביקבע    22.11.2018ביום   הידת  דהיין  בענ אזורי  ן  )רוני  ההוכח58248-02-16ב"ל  ן  נטל  כי  מש(  בת  של  ה פח ה 
מ  שלהוכיח  השכר  גשלולת  ס יבסמש  משהו  עלמלם  מוטל  הנדבת    ה  במקרה  בית המשפחה.  אתקיב  הדין  ון,   ל 

הקלהע בששהיית  הבועייה  לגמלה,  ה  כבסיס  המבוטחת  כיכר  הרכב,  אחזקת  תוספת  את  דחה  שולמו  ש  ןו ואך 
הות ודרך ל הנוגע למבכמת עקביות  בכתב ולא הייתה קיי  וגן היה מע  לא  , הרכיבוניםבחודשים שנים  משת  סכומים

 ם. שלוהת

קביעתו של בית    ר עציוני עלאת ערעורו של אד   ( 3767-10-19)עב"ל  לעבודה  דין הארצי  ית ה ב  דחה   29.11.2020ביום  
על הת  ,הדין האזורי המערשמותו  המבוססת  והראיות שהיו  מעדות  ואביו  והראיות רער  גם העדויות  כמו  לפניו, 

, וכפועל ריות הובעלון החברה שבינו לבי הוכיח קיומם של יחסי עבודה בה המערער לא  הובאו לפניו, שלפי  שלא
 לה. לום דמי אבטלא צבר תקופת אכשרה נדרשת לצורך תש יוצא 
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  יטהעמד אשת בעל השלמ

ה ובע ככלל  בינו ד  שמתקיימים  מי  יחס  וא  מעסיקו  עב לבין  נ  ודה,י  בחברה וכך  מועסקת  אישה  כאשר  גם  דרש 
אישה מצב שבו    שרפמאטוח הלאומי  יבחוק ה  ,לומרכ  (.ה בבעלות אשתוחברב ק  מועסעל שו ב )אה  עלבשליטת בש

 הצדדים.  דה בין תקיים יחסי עבולה ים יתאפשר, צריכבר  שהדכדי  לםאו  בעלה,כירה אצל ש תהיה

  13.9.2009ביום  תה  לאומי בבית הדין האזורי, נדח  לביטוחסד  נגד המוע  בקרפל בת ש  ,10731/08ל  בפסק דין ב"
המבו שלש   ,טחתתביעת  אשתו  בחביהשל   בעל  הייתה  דמ ,  רהטה  ליל הי  להגדלת  שדה  התביאחר  טע עופקיד  ן  ת 

 כר נמוך בהרבה.  שלפי ה  ליד דמים שלל  ואישר ת,ביו דה היו פיקטילפני הלי כה מששהמשכורות ש

 דין: פסק הלהלן מתוך 

 ית המשפט  מסגרת"ה

דת ת יולאיזכ  ה עדב  ובע את התקופהק קלחו   50י. סעיף  מלחוק הביטוח הלאו   49דה נקבעה בסעיף  לי  ות לדמיזכה
לידה. דחוק  ל  53  ףיע ס  לדמי  כי  "שכ  לידהמי  קובע  הם  הרגיר  ליום  המבוטחהעבודה  של  לתקכבת,  ל"   רה פוף 

חלוקת הכנסת ל מ ם המתקבכו סא ה הו  53  סעיף  לעניין  רגיל"חוק קובע כי "שכר העבודה הל   54ף  י. סעבעהנקש
 " שעים.בת ע",ל"יום הקוב  םהמבוטחת, ברבע השנה שקד 

 ומי קובע: הלא יטוח הב וק חל  298סעיף 

 ות(,ביעהתד  קיפ  –הלן  ל )לה  יכה לכך המנה המוסד שהסמ  בד תברר בידי עוסד תלמוה שהוגשה  לגמלביעה  ת  ל"כ
עות להחליט "אם תינתן הגמלה תביפקיד ה  של  ותווח סמכ". מכה תינתן ו מידחליט אם תינתן הגמלה ובאיזי והוא  

 מלהלתשלום הגסיס  הם כביל עח  מבוטח מדוו שה  תוניםהנאם    ושדר הוא לחקור ול  סמךמו  ידה תינתן",מ ובאיזו  
ה (. בהקשר ז46ומי, פד"ע יד  א טוח ליד לבמוסה  'נץ  פיקהול 115-0ים )דב"ע מא/או פיקטיבי יםבעת הם אמיתי הנת
 : ן, כדלהל523ד לביטוח לאומי, פד"ע עד מוסה 'כה נבר  טודא 140-0נב/  ע בדב"ענקב

ידה(, יש  מי ל, דעה בעבודהפגי  , דמיןו ג)כלום הגמלה  לתשבסיס  ש  משמ  טח ובהם שכרו של המשב  טוחבענפי הבי
יף  להחל   חד גיסא, על הגמלה, שנועדהמ ולה.  פרה כמט  זות  בור. לחשיכשל הה "אמיתית" ש ת רבה לקביע בוחשי

שפסהכנס להה  ע תבסקה,  השכר  ס  ל שקיל  כדי  גיסא,  מאידך  למעשה.  המבוטח  למבל  ניצול  הוראת   של  רעהנוע 
 י נכונים". לתעל נתונים ב ושתתא מ אם אין הור וה ל השכש וות רר את נכונלב   ביעותהתיד ק פ לע החוק, 

)באזור ן הדיה  יתב   בלקי  25.8.2011ביום   ר לאו   לידה  ם דמיי לתשלוטל חגתביעתה של ליאת  (  22362-11-10  "ל י 
 . הבשליטת בן זוגרה חב  בינה לבין  הד תקיימו יחסי עבוהכי   שהוכיחובדתיות העוקביעות ה

 כחברה(   ינו מאוגדשא) ף דים בעסק משותובוג העזני ב

 2014משנת   דת מס הכנסהקופב 66יף תיקונים בסע

בעניין    1416יטוח  ב   וזרם חפרס  אומיביטוח לוסד להמ.  1.1.2014ן בתחולה מיום  קס הכנסה תות מקודלפ  66  עיףס
 .זה

זוג שא, רשהחל מיום זה   סקעמהתיהם  והכנס   עלד  נפרב  שוחי  ערךשיי  עסק לתבועו ה אותים ביחד בבד עוים בני 
   :קמןדה, כדלפקול החדש )ד(66 יףע נים שבסריו ים הקריטאם מתקיימ המשותף, 

 ק המשותף. העסה מהכנסכל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ה יגיעתו האישית של  .1

  צור ליי  מתו ישיר לתרו  יחס ת ב ותף ועומדמשה  תרומתו לעסק  ת את מקבל הכנסה התואממבני הזוג    כל אחד .2
 ותף. שסק הממהע נסה ההכ

ההכנסכ .3 מאשר  מהעסק  מביתה  הב  –מגורים  ה   ופקת  דמשמרים  מגוית  קבעש  ואת  מ  את  רך  ההכנסה  קור 
 ת.    הפעילו

בסעיף   נוסף  בילפקוד  66תיקון  לס את  טל  ה  שחייב  הכנסה  כוםהאפשרות  בתנאי    קבוע  נפרד  הזוג    שבני במס 
   לפקודה[. )ה(66עיף ס  לוט ם ]ביהמגורית בא בול  עשבוצע בממושעות ב 36 של  תפתעבודה משול ע  הצהירו

  נפרד  בעים חישובאינם תואם הם    ,ךואיל  2014בשנים    גם  וגז  ניבעל    להח   24  הנתקלפקודה,    66ן סעיף  לאחר תיקו 
  קודה.( החדש לפ)ד66סעיף  לפי

   רה(כחבמאוגד  אינושל בעלה )בעסק ש  ירה בעסקשכוג ת זב שבהםמצבים 

ה בעסק של בעל ה  ת לשכיר בוג נחשבת ז  (.פרטי  סקעלה )בעב  של   רה חשב עובדת שכיאישה תיכי    וקיתניעה חין מא
בשנת בעניין זה עוד  ם הבהרות  המוסד לביטוח לאומי פרסם.  לכתכה   בודהי עיחס   מים ביניהםיימתק אך ורק אם  

 .קיםעסילמגרת באי 1995
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זאת,   המקריעם  מיעוט  בפלאור  שב ם  האיש הם  סיקה  שלכשכיר  וכרהה  אימץבעל  ה  לביטוח   ה,  י  ומ אל  המוסד 
מב המבחננופסיקה,  בנקבעו  ש   יםרטבמצם  יחנמספר  על  יחססף  לקיום  עים  )הכלליםבוי  גזהי  דה  למם  ם קרים 

 אשתו(: בהם בן הזוג מועסק בעסק שלש

ויציב  ש .1 קבוע  הכלכב  תנה מו  נושאי  בפועל,  שמתקבלכר  ושאינמצב  העסק  של  מולי  ממנו    בדת העוו.  שפע 
 ן כלכלי.ה לסיכו חשופינה  ישה( א)הא

 ודה. ב ע שעות שלקבועה  רתסגמת קיימ .2

הז .3 מקבלתובת  בתש  ג  ריאלי  התנאים  כר  כגו צי הסווספת  חאליים,  הופשן:  ובראה,  כל  ה  כמו  יוקר  תוספת 
 . העובדים

 דה. ום העבובמק  ההחלטות המהותיותמקבל את ש  זה הוא ה ובעל בעסק,   בעלים ינה נוהגת מנהגהאישה א  .4

עובדת דר  בגן שהיא  כדה ויתהעבו  סיו יחנ בחיימלה,  לגה  עבי פועל והוגשה תעובדת ב ישה  ם האים שבהמקר  ותםבא
 וח לאומי. מוסד לביטלכללים ב בהתאםכאית לגמלה ה זתהי היא ת ומלאוהזכאות לג נתבחי לצורך  ,מאיתעצ

" שכיר ד כ"שיר" את המעמכ"להול  דבר אינו יכ ל  יא מתנהגת כעצמאית לכ ה כאשר ה ירכשכ שה  האיעל    ח טכנידיוו 
ה עונ ה  אינ ש)או עצמאית    בדת עצמאיתעוהאישה מ   במעמד  שינוי  שכן  ים,דהצדן  ה ביוד בע  מתקיימים יחסיכשלא  

 מי שאינול   יותטוח בי   יותוספת זכו הוני מס, טומן בחוב כנוכירה שלא על פי דיני עבודה בשל תת שלעובד  (דרהלהג
 פשיטות רגל.  ענףוב  בענף אבטלה וחמבוטח בהן, כגון ביט 

כאשר   המוסעל  לאומן,  לביטוח  עקפ מ  יד  מ נבחי ל  יד  אי  עמדהת  המדששל  כשכה  בעלה,  ירווחת  של  שלא ה  כדי 
 גיעות לה. ן מאשר אינות  מזכויות הנ לי לתוכ

 פסקי דין

משני טעמים י לידה  לדמ  תביעה של המבוטחת( נדחתה  15.9.2010  וםמי  535-09  לב")ע  ישעאל  זה בןבפסק דין עלי
 ם:רייעיק

 שונות. ך התקופות ה שתנה במהליווח לא הדה שלמו וסכור, שכ  לש פועלום ב תשל לא הוכח .1

 חת מעבודתה.  דרה המבוטעבודה בתקופות שבהן נעה את  שהד אחר עעובח כי לא הוכ  .2

יב ופות העתק  כי ין  צי  רצי האבית הדין   )כלומר ל תבסמך הנסיבות של כיבחנו לגופן על  ודה   דותייתכן שבלי  יעה 
 על(. ל הבה ששכירת דכעובכר ואות המבוטחת תהב

  שבעלה שילם דמי ביטוח   פיעל  ף  ה אדמי לידס לאירי  ספחי  חכימעתה של  דחתה תבי( נ5923/08ל  " ין )בד  קספב
 כעובדת שכירה. בעדה 

לאישו יקיור  דוגמה  איודבע  חסים  של  בעסשה  בעלהה  עם  משותף  הדין   ק  בפסק  בביתנינ  נמצאת  לוי  הדין   ט 
להאזור )ב"ל  עבוי  הד אי  ה זבמקרה  (.  7.8.2012ם  ומי  3792-06-11דה  בית  האזורישר  אבט  ין  לאחר דמי   לה 

 ם.  אחרוניה שכר בחודשי העבודה ה ל  ולםש שלאעל פי   אף וטרה,ה פ יששהא

ין בעלה  המבוטחת לבבין  ( כי  11.8.2013,  350-05-11זורי )ין האד ע בית הקב  זןה חגיליל  יגגם בפסק דין בעניין אב 
 לה.  בטאדמי ין  יחסי עבודה לענ ו י יימ התק

הדיה  דח  19.4.2017ם  ובי לבית  הארצי  תב  (26582-06-15ל  )עב"עבודה  ן  איעאת  ימית  של  דמי שלת  תרתה  לום 
ה לא במסגרת יחסי עבוד ם, אך  ימסו   ףה בהיקבעל   של  יהאפ במחת עבדה  ין הארצי קבע כי המבוטלידה. בית הד

 קו. לעס תית"משפחה, או כ"עזרה בעלשל פה שותאלא כ,  שכרורת דה תמע עבולביצו

 ניג הש ושל בן הזיר זוג שכחד מבני הא ראשהמצב בפועל כ
מבני הזאח  ראשכ הסיווג  ן הזמברת  ג מקבל משכווד  רטרביט הוג השני,  כלל  בדרך  נבדק  כשכיר  אקטיבית, ווחי 

מב  כאשר תגמ  הזוגני  אחד  המבנ  אחד אם    גמלה.לביעה  יש  ב שעובד  זוג  י  המשותף  כיר  לוודא   ליוע  -עסק 
   .ילעהוסבר לי שכפ ודה עב  יחסיים מ שמתקיי

לבי לאומי המוסד  )כפ  טוח  שה קבע  לעי  למבחני   (ילוסבר  ק בם  ומאשעבסי  יח  יוםחינת  זוג,  בני  בין  אודה  ת  ר 
הזוג    , בןסגרת השעות קבועהבודתו נחוצה, מעסק, עאמת עובד בג ב הזושבן  פק  סרור מעל לכל  ההעסקה רק כשב

ולל העסק וכ  הכלכלי שלתנה במצב  מו  נויאציב שע ויבוקשכר  ל  ע בפוקבל  בעלים והוא מ  נהגכמ  אינו מתנהג  השכיר
 השכיר.  בנק של בן הזוג ן העברת תשלום השכר לחשבו ה  בותלר יר,ובד שכעבל ים שמקאתנאת כל ה

ו, מדת, כיוון שלעשולם בפועלכר שר שנקוב בתלוש לשש התאמה בין השכאם י  ןנוהג לבחומי  לאוטוח  לבי  דהמוס
 ליה. רגל אמבוטח הולהכנסה שהים בהתאם  חיהת מעל ר  שמורא לר הישכ  ליפתמח התכליתה של גמל 

ר ש הביטוחי כא  מכשיר את הסיווג כשכיר אינו  הזוג  של בן  וח "טכני"  דיו,  יללע  , כאמורלאומיח ההביטו  דתעמל
בעת יות  י אבטלה ולזכולדמות  היתר לזכאן  בית של עובד שכיר,  ה כהלכתם לקבלת זכויוסי עבוד יח   מיםקיין מתאי

 . עסיקהמ  גל שלר פשיטת
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 1416ביטוח חוזר  –ה לגמלעה  ביתגשת ר מואשכ

מבהיר  חה לוזר  המוסד  עבבו אומי  ל  טוחביכי  בוצעה  אם  וודה  חן  שמההכנות  סביראת  בפועל  בסיס שסה  משת 
בתביעות עבו  בודקיםה  לאבטל  לגמלה.  בקפ יחסי  ל  ידתדה  הוכחות  רבויתר,  בת  שכר  לאפועלקבלת  כל  ל  ורך 

 ה.התקופ 

  םלילובדיעבד, ע  בחןני הזוג  בנבין    חלוקהאופן ה ו  תם גמלאושללאומי מ  חטוילבוסד  שהמ  שמאחר מהחוזר  ולה  ע
ול בדיעבד  חובות  להיבחן  היווצר  עלולים  אלייםפליהיבטים  אף  ית.  לם  לביטוחמ ברר  עמידה   לאומי   וסד  שאין 
  ן לכהכנסה.  ה למס  י החקיר צאממאת    הנכון ויעבירוקה  החל ת בסיס  ע א בקיד יקהפ  פקודה,)ד( ל66יף  תנאי סעב
 בפועל. למצב   ניתןשל ת בני הזוג ככהכנסו ם אתתאילה  תמידצוי ר

 

 תיסופומה ש יון במס הכנסה והוצאתלאחר ד ה בין בני הזוגנסהכ העברת

אי  כעצמ  זוגר הכנסת בן  הפרשי דמי הביטוח. כאש  ם אתופית ומעדכן בהתא ס  ל שומה וח לאומי מקבוסד לביט המ
רק    וחביטדמי    שיהפרטי של  וב אוטומ חי   נוצר  –ת  שכיר מוקטנכ  נית בן הזוג השסנת והכ יפ סוהה  ומבשלת  מוגד

 וח לבן הזוג השכיר.דמי ביטי ולא מוחזרים מא העצלבן הזוג 

וג  ית של בן הז ין מדובר בהעסקה פיקטיבכי איח לפקיד הגבייה  וכיש לה  החיוב הכפול,לבטל את  י  כד   זה,רה כמקב
הוכח להמצו עובכאג  והז ן  שבות  יא  נוכו    דן  הביטו  ונ ממ כשכיר,  ודמי  כחוק  למוסדשולח  ללביטו  מו  דמ אוח  י  מי 

 טוח המלאים. ביה

 

 ( "24תקנה  "י לפבני הזוג  משותף )יחס חלוקה ביןני הזוג עצמאים בעסק הב שני

  נסה וקת ההכ חל   פןות אאעת  ביטוח( קוב  ות בדבר תשלום דמיהביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות  קנ תל  24תקנה  
 ה.  ק חלוללים לכהואת   נו מאוגד כחברהישא משותףבעסק מאים צע כ  ביחד ג שעובדיםבני זו בין

ביטו ביום    1479ספר  ח מחוזר  ראות המיוחדות בדבר תשלום דמי  להו  24בנושא תיקון תקנה    1.11.2020פורסם 
בר תשלום  חדות בדמיו אות  ת הביטוח הלאומי )הור תקנו]   1.1.2021בתחולה מיום    יטוח )יחס חלוקה בין בני זוג(ב

 [.2020-התשפ"א ( )תיקון(,חויט דמי ב

שכ בקשה  ה  לההתקבל  יואומי  לבביטוח  שנה  אפריל  ב  30ם  עד  שנת    פשרהא   –בכל  בין בפועל    רלבחו  2020עד 
יחס חלוקה של  ת ההכנסותקוחל ושני שליש  ל ש  לפי  לאישה  הב בין  יש  יחס   ם הגבלה עדע)  או חצי לכל אחדעל 

של   לחלוקה  השליש  לעיס שהוא  ש  זוגבן  בנוסף  שהגישל   .(צמאיהע  ו וקכיר  לאחר    מי  הבקשה  ל,  פריבא   30את 
   .והכל בתנאים שבתקנה האישיש לני שליש לבעל ושל ל הייתה ש המחד  ברירת

 : 2021ינואר מ  בתוקףקן את התקנה ית וח לאומי המוסד לביט

 .  זוגבן לכל  50%תהיה באפריל(  30עד  ס חלוקה על יחודיע י )למי שלא ל ברירת המחד  .1
 מקביל. בשכיר עובד כה על שליש לבן הזוג שאינה עול ת הכנסות שקוחלטל התנאי בדבר ב .2

 
 סה המרבית לתשלום דמי ביטוח.ה להכנופ פעניין דמי ביטוח כזוג שמובאת בחשבון ל ןל כל ב ה שסכנהה

זוג ה  בת  אם ק  ררית  אפש  מורההא  24תקנה  י  ג על פ י זונכנסה בין ב ה  שחלוקתיא  מי הלאוח  וסד לביטו דת המ עמ
 מאית".  "עובדת עצ לשם לכללי ונה ע

בן הזוג הגיע לגיל ה  ת שבבשנה השוטפוג  חלוקה בין בני ז  חס נות יתן לש ינבהיר כי לא  לביטוח לאומי ה  המוסד
 יחס החלוקה. ת  שה. בשנים הבאות ניתן לשנות אפרי

כשני  ב ליא עצמדיווח  בהתאם  סעיף  דרישו ים  לפ)ד66ת  מבכל    -קודה  (  לאמו  זוגהי  נאחד  ת פר  במוסדיתוח    ק 
תקנה    וג אלה י זנ בעל  ע לשבוע.  ודה בממוצהעב   ת ר שעומספת ווטפיה בשנה השסה הצפולפי ההכנמי  טוח לאויבל

 ה חלה.  אמורה אינה 24

 יק רח ותאזלקצבת ת  יימלנמי ותהשלמת זכאיחס חלוקה לפי  טרואקטיבית באישה כעצמאית לררה הכ

לב ותת  קצבתביעה  בעסק  עבדששה  אישל    יק אזרח  בעלהה  עם  עבודה  כתקו ת  דממוקתקופה    כרות   משותף  פת 
כ לאישה לופ,  רהמצאף  כ  אך ת,  איות  עד  לתקו רק  השלמה  המינימ די  האכשרה  לקהנדרשלית  פת  קצבת   בלת ת 

תקופות    ירתיות וצבו י הזכיצומ  לבין  יטוחביטוחית ותשלום דמי הבכות ההז  . זאת, לצורך איזון ביןותיק  זרחא
 . ריםשאיתיקים ום ויאזרח  ףח לענביטו

היתוהתהחוק    לפית  בוטחום מהנשיאמור,  , כמשותףסק  ן אם בעחו בל  מומלץ בין  זכויות    ר לצורך צבירתקנות, 
 וח הלאומי. לגמלאות הביט 
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עם שותף  עבדה בעסק מ  שהם שבהם האיקרית בעקבות מיבי אקטוהרטר  י אימץ את ההכרהלאומ  וחד לביטמוסה
 על שם הבעל.  רק  שהעמי נוא ל חיטולב  סדדיווח למוהבעלה אך  

האזורק  7.8.2012  ום בי  , הגמולד הדין  בית  לעבודה יבל  ת  ( 1875-09"ל  )ב  י  שלביעת את  בה והככתב    כהמל  ה  יר 
 שלא דווח כך מעולם. עצמאית בעסק של בעלה אף כעובדת

 1980  ם שני, בלטענתה  ם.שיחוד  143כשרה של  ופת אוצברה תק  1992  ועד   1961ה כשכירה בשנים  עבדתב  כ  לכהמ
 שם  ה עלעשנן  אומי בנדו לוח  למוסד לביט   י הסעות, אך הדיווחפק שירותהמסה בעסק  על בם  בדה עהיא ע  2008ועד  
 בד. בלל הבע

עובי  2009בשנת   היותה  על  לדווח  עצמאיבדקשה  בעת  לה ביתקטי וארטר   המשותףסק  ת  חסרות  שהיו  כיוון   ,
 לקצבת זקנה. כאות ת ביטוח לזפוקות

שחלף    פועל ובשל הזמן הרבעבודה ב   על  משמעיותד  חת  ראיו  של היעדרבקשתה באת    החי דאומ יטוח ללב   סדהמו
עזרה  דר  ה בגתף היית שויתכן שפעילותה בעסק המהצהרה, וטען כי יה   וםד לי וע  בודההע  לתמיום תחי  (ניםש  29)

 ת. ובדת עצמאיכע א ת של אישה לבעלה בלבד ולובלמק יתפחתשמ

האזובי הדין  ל ת  וההמב  יר יאומת  התרשם  ודהעברי  מטעוטחת  ש עדים  חשבון  רוא בעדות    כומנתמה,  ונתקבלו  ה 
 סק.בע עבדהת חוט שאכן המב  ,דיןל ידי בית הכמהימנים ע

 
   משפחה ניות בחברה ולקרוביעלי מבטלה לבזכאות לדמי א

 
בד היותו "עוהתנאי של  את  ין היתר  ובע בדמי אבטלה וקל  הלאומי מגדיר מבוטח לזכאות   טוחלחוק הבי  158סעיף  

י מעסיק לפי דינ ד וים יחסי עובלומר, חייבים להתקיכ  בעדו".וח  דמי ביטם  ושלעסיקו חייב בתמלשכר שכאי  הז
שב בתנאים  כלול  שהעובד  )או  סיווג עבודה  לצו  הראשונה  בח  מבוטחים(.  תוספת  שליטה  וכ   ברת בעלי   ן מעטים 

   .י אבטלהמ ם תובעים דכשה רתת ים בקפדנוקיקרובי משפחה נבד
 

י  דין על הוא פסק    ,לדמי אבטלה  משפחה אחר  שעובד בחברה שבבעלות בן  בן משפחהזכאות  בעניין    חשובדין  פסק  
)עב" מיום  51264-10-13ל  תיתי  הדין  14.7.2016(  בית  את  הארצי  .  לבחון  שיש  לדקבע  בשני  הזכאות  אבטלה  מי 

 ם:שלבי
על התנהלות החברה, בהיבטים    שאינו בעל מניות  משפחהבן ה עה שניתן לייחס להיקף ההשפ  -  ראשונהבחינה   .1

 .)שליטה עקיפה( הרלוונטיים לדמי אבטלה 

 ומעסיק. לבין החברה יחסי עובד   ן המשפחהשררו בין בהאם   - נוספתבחינה  .2
 

   חהרוב משפק תלושבבעאו בעסק  הבחבר המשפחי רובת קהעסק
 

כל   –חברה  הוא בעל השליטה בבני זוג שאחד מהם  שלהם, לרבות    פחהלות קרוב משעשבב   שכירים בחברה  עובדים
 כדלקמן: ,ף אבטלהלענ עובד נבחן

ות  כא ן זיש שליטה ישירה, אי ככל ש  ודה[.לפק   76-( ו9) 32ים  יפפי סע]ל   ישירה בחברת המעטיםטה  נבחנת שלי .1
לאדם  להדמי אבטל בחמ  שי  )כאשר  ב  ברהניות  בהואינו  אינה חאו שה  ,על שליטה  הוא  מעטים  ברתחברה   ,
 .מי אבטלה(כול להיות זכאי לדי

ת הזוג  ב/י המשפחה ומידת השפעת בןרוב קו  זוג א ני הפי התנהלות ב ל  ים.שליטה עקיפה בחברת המעט  נבחנת .2
ש  ותיהם בחברה.שפחה וסמכוי המ  ובקראו   עישירה    ליטהש   איןככל  יש שליטה  זכ  ה,פקיאך  לדמי    אותאין 
 . טלהאב

 
 ובד ומעסיקבחינת יחסי ע

יר  כאש .3 שליטה  שלישירה  אין  המעטי  טהואין  בחברת  שאינום  עקיפה  בעסק  כשמדובר  כחברה    או    -מאוגד 
 לדמי אבטלה.  אות, אין זכודהני עב מעסיק לפי די ו  יחסי עובד כשאין  .בד ומעסיקעו נבחנים יחסי

 
ק במניות חזיעובד אינו מעוד ה  כל  -חברה  ד כמאוגתי ששפחבעסק מ  דהובעבשל  מי אבטלה  ע דבתו  שפחהמ  שבןכ

בעקיואינ  שליטה  בעל  לביטו   –פין  ו  לאומי  המוסד  עבודה  בוחןח  משפיחסי  עסק  בכל  כמו  וגד  מא   נואיש  חתי, 
יל, תושבות )כמו ג   בטלה א  דמילזכאות להנוספים  ם  התנאייבחנו  י  –ק  י עובד ומעסיחסככל שמתקיימים י  .כחברה

 . (אכשרהת פקותו
 
ט חיים )פסק דין שבי גופו  ל  כל מקרה נבחןה  אל   רה. במקריםהחבממניות    10%-ת מה יש פחו פחמש  ילבנ   יםתעל

 (. 3.10.2010מיום   1059-09ב"ל  ה בודלע ת הדין האזורילאומי בבי  ביטוחהמוסד ל נגד
 

בנילכמאשר  כ מ  ה  יש  י בנ  פרס מלקים במח ום  ולהמניות של כאחוזי    ם אתרימחבטים,  ניות בחברת מעמשפחה 
 המזכים   םנאית חסי עבודה וליתר הי לקיום    וף כמובן , כפאבטלהדמי  בל  מאפשר לק  10%-ז נמוך מפחה. אחומשה

 . אבטלהבדמי 
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קרוב של   שהואדה  רק העוב  חברה, ן מניות באי  חהפבני המשמחד  כאשר לא  פסיקה,י הם ועל פפסק דין של  על אף
 ין וכפוף קיפישרין או בעת שליטה במוף לבחינבטלה, כפ י אאות לדמזכ ולתשללא  ברהבח  ת ו מניול  ישש  פחהבן מש
  1813-09ב"ל  ר,  יעפליקס    , פסק דין24.4.2013מיום    3145-11-10, ב"ל  הודיתן דוד י די  סקפה )עבודנת יחסי  לבחי

 (.29.12.2015מיום   45410-02-15 מה ב"לם וגידין אפרי פסקו  19.3.2014ום מי
 

ם שהם טה בחברת מעטישליבעלי    נייןע ב  28.5.2006ם  ביו  1410מספר  לה  וזר אבטח  םרס ביטוח לאומי פהמוסד ל
זוג. מ יטה בחברה רק בגלל של   מניות בחברה, לא מייחסים לוין כלל  מבני הזוג א  לאחדובהר בחוזר כי אם  בני 

   ת.כוח חלופה אחרבחברה מיטה של על מניות עשוי להיות בשאינו בעל   השני וגו. בן הזוג ז מניות בן
 

  חברה   במניות  מחזיקאינו  כי בן זוג ש  ,טלהכאות לדמי אבזין  קובע לעני   (123/06לאומי )כללי    יטוחלב   וסדחוזר המ 
 ה.שליט ולא בעללהיחשב עובד ם ימיבעל שליטה, יכול בתנאים מסו ב זוגו נחשן ה בשב

 
 בדזוג עון הכאשר ב  גם  ון)נכעלה  ליטת בברה שבשבח  תסקמוע שליטה  ל בעל הש  וגוכאשר בת ז,  לעיל  אמורלאור ה

ן: ה בעקיפי לשליטסיקה  )הכוונה בפ  עקיפיןישרין או בברה במבח)או שליטה(  ות  ואין לה מני(  יטההשלאצל בעלת  
 102  סטופב  בעלת שליטהליה כע  וחן לדואי  ,(ה בחברהויותית בת הזוג וסמכשפעזוג ומידת הות בני ההל התני  לפ

בת   ביןכהלכתם    סיקמעד ועובקיום יחסי  ל  , כפוףירהובדת שככע  לאא  חודש,י מדי  וח לאומלביטד  מוסדווח להמ
 .ההחבר לבין כלל מניות בחברה, טה שאין לה על שליזוגו של ב 

 
 וטיפול בתביעה  רובי משפחהקו לי מניותבעי אבטלה של לדמ התביעטופס 

רט כמפו  ,וניםנכ  יםל הצהרה שהפרטלחתום עו  ותאלל שיש לענות ע   ,מקוון(ולל בטופס ה)כ  אבטלה  יעה לדמיתבב
 : להלן

 החברה?  מבעלי העסק אור באו היית בע האם אתה נמנה כיום .1
במס   .2 בעבר  מוגדר  היית  או  כיום  מוגדר  אתה  מבעל  כנסה  הכ האם  בחברת  )עלשליטה    32סעיף    פי  עטים 

 לפקודת מס הכנסה(. 
 מעסיקך?  ת בינך לביןבה משפחתי אם יש קרה .3

 
 דע שיש בידו:ן את המיי בוח לאומ וח טביהמוסד ל אבטלהלדמי    תאוזכה  יקתלצורך בד

 
 חזקה במניות החברה.ה ושיעור ה  102 שליטה בטופס יעל בדיווח על ש אם י .1
 שכר ריאלי. ה  אםבשכר וים שינוייו אם הוסדירה,  ציפהר כה,רואעסקה התקופת האם  .2
 

לד  המוס להש  מבקשאומי  לביטוח  נוספים  לעיתים  פרטים  עובד  בחילון  אלבשת  רבוללים  יחסי   קסי עומנת 
הביטוח שנמצאים    6106-ו   674טופסי    וגמה, )לד שא  .אומי(הל  באתר  מספיק ככל  לאומי  לביטוח  המוסד  בידי  ין 

בתב   מידע להחליט  התביעות   ,יעה כדי  תשאולמובטלאו  למעסיק    פונה  פקיד  לצורך  לש  במקרים.  ל  פקיד  אין 
   .ע חקירהבצמ וא ה, בתביעה כדי להחליט  מספיק מידע התביעות

 
 של בעלי שליטה  ל קרובי משפחהת שבוחה, לרמשפשל קרובי  3-6/2020בחודשים בטלה א דמיל תאובחינת הזכ 

 
   .י באותו הזמןאומלפי המידע שהיה בביטוח הל  העבוד  יחסינבחנו שליטה עקיפה ואלה בחודשים 

   .מידע נוסףו אליגיע  ל שי ככ, דבדיעב חון את המעמדאת הזכות לבמו לאומי שומר לעצח המוסד לביטו 
 
שהמידע  יוכ שליטהון  מצויעקי  על  היה  לא  הביטו  פה  ה בידי  התח  ברוב  אבטלה  לאומי  לדמי  י  קרוב של  ביעות 

חן ב  הביטוח הלאומיתקופה קצרה,    משךומה שהתקבלה בת התביעות העצובשל כמושל בעלי השליטה,  משפחה  
ם  יו רשומישה  מית של  עויתבאופן אוטומטי  ודחה ב  2020י  יונקופה ממרץ ועד סוף  בת  ומעסיק  דובבעיקר יחסי ע

 שליטה. כבעלי  102בטופס 
 

   2020חודש יולי מ החל
 

שליטה   בעלי  של  אבטלה  לדמי  משפותביעות  רבה  ובש   ותנבדק  חה קרובי  בקשת בקפדנות  לרבות  נוסף מי  ,  דע 
 . ו/או מהמעסיקובע  מהת

 
 ברה ניות בחלהם מואין עלי שליטה בכ 102 ומים בטופסשרשקרובי משפחה 

 
, כי קרוב המשפחה  ,אופן אוטומטיבחו  לי שליטה נדפחה של בעמש רובי  אבטלה של קעות לדמי  תבי המ   חלק קטן

 העליון.  המשפט  ק דין שלם בביתפס לפי הוראות  102בטופס יטה לש כבעלהיה רשום שלא היו לו מניות בחברה, 
 

 ן: לקמדכ  26.10.2020ם  ביו גיםהמייצציגי  לנ טוח הלאומי מסרחשבון, הבילבקשת לשכת רואי 
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עו  ק במניות של חברה אינו מחזי  כשאדם הוא  בע   ,בדשבה  לפי הכללים שבפסיקה,  והוא אינו  ל שליטה בעקיפין 

 ענף אבטלה. הוא זכאי להיות מבוטח ל 
של    ם מתקיימים סממניםא  ( חקירות  לות בדרך ש)לרבהביטוח הלאומי בודק    טלהות לדמי אבזכא ה  בחינתך  ורלצ

 .  רבותות חוכומבקש ה יפיןיטה בעק על שלב
טופס בטלה גם אם דווח ביהיה מבוטח לענף אעקיפין, הוא  או בטה במישרין  א מדובר בבעל שליל שנקבע שלככ

 וח הטכני. דיובעת ולא הקורה הזה המהות . במקכבעל שליטה 102
 

 מן:לאומי כדלקולה מדברי הביטוח הע כלומר, 
לפי כל הסממנים יטה עקיפה  של   ין להםא ,  הברמניות בח  להםשאין  ,  שליטהבעלי  קרובי משפחה של  ש  ככל שי

שלהם לדמי   לו היו רשומים כעובדים רגילים התביעהו,  ק לפי דיני עבודה מעסייחסי עובד ו  ימיםפסיקה ומתקיב
 יפעלו כדלקמן: לת,  תקבה הייתה מטלאב

 ערעור. יגיש  –ה תאבטלה נדח  לדמי ומי שהתביעה של  .1

 .להגיש תביעהרשאי  – 102ופס בטשליטה  בעלכם כי היה רשוה מי אבטללד עה ש תבי מי שלא הגי .2
 

ן ומתקיימים פיינו בעל שליטה בעקילהוכיח כי א  ,התובע דמי אבטלה,  טה כאמורל בעל שליה שמשפח קרוב  על  
ש  שיאלות  את השלבחון  כדאי    טוח הלאומי לפני הפנייה לביק לפי כל הכללים של דיני העבודה.  עסיי עובד ומ חסי
 :הלאומי טוחי הבמצויים באתר טפסים הב
 .(674)ביד נת יחסי עובד ומעלבחי   שאלון .1

 (. 6106)ד בעל שליטה בחברת מעטים ן לקביעת מעמשאלו .2
 

 ת לדמי אבטלה  בתביעודוגמאות מפסקי דין 
 

 םבחברת מעטיטה בעל שלימ לדמי אבטלה ותזכאשלילת ה
 

לום לתש נט רהב  גיטל דיאמשל  תה  ( את תביע30811-03-16ב"ל  דה )ת הדין האזורי לעבודחה בי  12.7.2018ביום  
המי  דמ הייתהאבטלה.  של ל בע  בוטחת  ות  מניותי העיטה  את  העברבירה  לאחר  לאחיה.  מעבר  ה  עקב  המניות,  ת 

 אבטלה נדחתה.  תפטרה, ותביעתה לדמי  ה  החנות למקום המרוחק מביתה,פעילות 

  התביעה   טרם הגשת  צבהה מטים", וזה היחברת מעיטה בל שלת נכנסת להגדרת "בעהמבוטח  כי   ן צייןבית הדי
בית הדין נסמך   סיק.מע-שי של יחסי עובדן את קיומם המעחורך לבן צויך אפטרותה. משכעובר להת  להמי אבטלד

שר אין  סיק, כאמע-י עובדם של יחסלבחון את קיומשם נקבע כי אין צורך  ,  עלי תיתי בבית הדין הארצי  על הלכת
 ברת מעטים.ליטה בחבעל שב ברמדוחולק כי 

פיה תיבדק יעה המבוטחת ול מצכפי שנות  שופרעל השליטה,  עמדו של במ  לבחינתיס  היא הבסהפורמלית  רה  הגדה
חל חותרת המהות  הפורמליים,  הנתונים  החוק.  ף  הוראות  הלאומי  חוק  ל  ב6סעיף    תחת  של תיהביטוח  מצב  קן 

ואין  חוס בהירות  הגללהחר  ולפגום  זיר  אחורנית  שבבהיגל  המרות  להנחיל,ביקש  להוראות יגובנ   חוקק  יו  ד 
 ת.  רשו המפו

קבע  ת  בי בנסיבות  הדין  גי הענכי  העבין  כחודש  רתם  תב  מניותיה  את  שהגישה  אינה לפני  האבטלה,  דמי  יעת 
יושבו לה   הםטלה,  אב  טוח בגין ביטוח התובעת דמי ביר  אם שולמו עבויין, שוצ, דחה את התביעה  ת לעניינהמסייע

 .  הדיןבמגבלות  

זואוניתביעתה של ר( את  43037-10-17  ב"ל)עבודה  האזורי ל  דיןה ת  דחה בי  29.3.2018  םובי לה, אבט  מיץ לדר ת 
 . רהכיכעובדת ש ובפועל היא תפקדהי בלבד ה הצהרתעלת מניות היכברישומה  יה כינעורף טיח

כי    בית קבע  ש הדין  שמעמד  בעל  מעטל  בחברת  בא ים  ליטה  קטשולל  הופן  את  לזכאגורי  אות  מב ט בדמי  י ללה 
 –  ברורהקיקה  ת החכליי תכקבע    דיןחברה. בית הנה לבין הבי  יחסיםת ה כה ומערמעמד בחברת הנחי להידרש לב

 מי אבטלה. עצמאי, זכאות לד  ק כעובד, המוחזה בחברה קטנהיטמבעל של למנוע

ה שדי  א : "נרעבדה, שקעבוי להדין הארצ בבית    ח לאומיביטותי נ' המוסד לעלי תי  זו הואהמוביל עמדה    דיןה  סקפ
המעה  י בקבהיה   הושלפיה  "בש  אערער  הל  עהיה  והיחיהשליטה"  באמיתי  ה  לדחותי  כד  –חברה  ד   תביעהאת 

 . ן אם לאו"ובד" בחברה... ובי היה "עהמערער זאת בין אם  ה.דמי אבטלשלום תל

בי  3.2.2017ביום   ת  (26658-09-15)ב"ל    י ן האזורהדית  דחה  כי נלה בטעט מי אבלד  רץאמיר שוול  יעתו שב את  ה 
ן כי לו  ת הדים. קובע ביטית מעחברב  יטה של יותו בעל  בפסיקה בהו  הלאומי  חוחוק הביט נת במעוגות  אהזכלת  שלי
ו לממש את א   ו בחברה כבעל מניות,מדעתו לבקש משותפיו לבטל את מ דלך שנות עבוההיה במ   , יכולהמבוטח  רצה

 .  ברהכויותיו בחז
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הד  13.3.2017  ביום בית  לדמיתביע  את  (60451-12-14)ב"ל    דהלעבו  ריהאזוין  דחה  שלאב  תו  מקס   טלה  אסף 
ב ביר בשליט על  ב   תוהיונצוייג  מעטה  שהעב ים,  חברת  פי  על  מאף  את  מיר  ב יותיו  נ רבית  אחרת.  הדין  לחברה  ית 

 יה בעל שליטה. הלא  ה ששלמע מי כעבד להיחשב בדילית לא יוכל מעל שליטה מבחינה פורב  קובע כי מבוטח שהוא
 

קועו במקר הדבית    בעד  הזין  כה  לא  בוטהמ  י ה  כח  עבודה    תקיימוה   יהוכיח  לא  יחסי  תא  יםהשלולכן   קופת ת 
 לה. דמי אבטבחוק לזכאות לושה כשרה הדרהא

 ברה י משפחה שעובדים בחשל בנ אבטלה  זכאות לדמי
 

הדין   29.11.2020ום  בי בית  )עב"ל    דחה  לעבודה  עציוני    את(  3767-10-19הארצי  אדר  של  דמי  לתשלוערעורו  ם 
וזאתבטלהא ש  ,,  בימשום  כקביעת  הדיןאושרר  עובד ש  האזורי  ת  יחסי  נתקיימו  החברה  ו  לא  לבין  בינו  מעסיק 

    עור מתערבת בממצאיה העובדתיות.הכלל שאין ערכאת ערומתוך המצויה בבעלות הוריו,  
 
ו  היות   על אףש   קבעו  זןאת תביעתו של מירון ח(  17730-01-19יה"ד האזורי לעבודה )ב"ל  קיבל ב  22.10.2020  יוםב

זכאי לדמי  לכן הוא  רה, ו "בעל שליטה" בחב  אינו  הוא  שבבעלות אביו,חברה  ודירקטור בזכות חתימה    בעל,  למנכ"
 אבטלה. 

 
על מנת להכריע בשאלת ה'שליטה"  :  סק הדיןמצטט מפאף  ו ,  בביה"ד הארציכת עלי תיתי  הלמזכיר את  ביה"ד  

י של מ   השפעהלמידת הגעת  ו הנ   תיתבחינה מהויש לערוך  ,  האבטל לצורך קביעת הזכאות לדמי  ם,  יבחברת מעט
פקודת  ל   32אותם פרמטרים או תנאים חלופיים שנקבעו בסעיף  בעל שליטה", המתרכזת בוא "שנטען לגביו כי ה 

הכנסה ההצבעה,  מס  בזכויות  רוו   )שליטה  לקבל  בזכות  המניות,  כאו  חים  בהון  מנהל  למנות  ע ב שנקפי  בזכות 
 ל(.  בסעיף הנ"

בבחינהאת,  ז התמקדות  ההשפעהשל    תוך  ליי   היקף  הרלוונטיים שניתן  בהיבטים  החברה,  התנהלות  על  לו  חס 
 ר להצדיק את ההחרגה של בעל השליטה בחברת מעטים מגד   בהיבטים שבהם נהוגוליתר דיוק:    ח אבטלהלביטו 

אבטלה לדמי  אל  הזכאים  ל  בלתקה:  ובכלל  הנוגעות  ההכנסותלף,  היקההחלטות  החברה אות  וההוצ  סוג  של 
לגביו כי הוא   וההטבות שמהם נהנה מי שנטען  חים או להיקף התשלומיםפן ולעיתוי חלוקת הרוולאו   ולעיתוין;

ת ההתקשרות עם עובדים קלבעלי שליטה אחרים וכן, להיקף השליטה שלו על הפס  בעל שליטה וזאת, בהשוואה 
 . ותשיר ונותני

 
וסד המ ל  ע היה    יטה עקיפהשלכיח  להו  כדי  :קיפהן שליטה ערה הוא בוחטה ישין שליי שא  ובעלאחר שבית הדין ק

קבע את שכרו או את    שהמבוטח  –לדוגמא  בעקיפין,  "בעל שליטה"  כי הוא  להציג ראיות המעידות    לביטוח לאומי
 ה. ר מהונו לטובת החברעביין ה או לחילופ  ,היה שותף ברווחים בחברה,ההטבות הנלוות לעבודתו 

קובע  "ביה להתרשבהתאד  שהבעלים  ומותם  הש ,  היה  ב  ליטה ובעל  החברה  של  כיד ו  בוטחמאביו  שימש  התובע 
ב  האבימינו.   ניסיון  בעל  בחברה  היה  ההון  בעל  היה  הוא  עצמאית,  ההחלטות  עבודה  את  שקיבל  זה  והוא 

 . ה בפועלת המשמעותיות בה וניהל או
 

הדיןבי כי  ת  החברה   רידהפ ליש    מדגיש  מנהל  השליטה  בוא  שה  בין  עובד,  לבין  חברה  בעל  של  ככבכימעמדו  ל  ר 
 ואישר את הזכאות לדמי אבטלה.  דו יסמכויות לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לתפקשמוענקות לו שיהיה, 

 
בי  16.12.2019ום  בי )ב"ל  האזורי    הדין  תדחה  נטליה37143-12-18לעבודה  של  תביעתה  את  לדמי    יץ'בשובמו  ( 

תית זרה משפח דובר בעתר מל היו לכ ו  ,בעלהבין  עסיק בינה למ ו  עובדסי  יח  רושרשהוכח    אלי  ה כ, בהנמק אבטלה
 מקובלת.  

 
קה אצל בעלה  הועסהיא    מגורים.בית ההעסק מנוהל מעסק עצמאי.  בעל  שהוא  טכנאי שיניים,    אשתת  טחהמבו

   ות.וחדלה לעבוד מטעמי בריא   ,הרשכי טכנאית שינייםכ
 
יחסי,  כללכ לקיום  הו  בדעו  המבחן  הוא  המעורמבחמעסיק  דג  ב,ן  שימת  עלתוך  המבח  ש  הפן    על  ,תלבותהשן 

 . לילי שבויובי והשהח
זאת,   הרהחעם  המוק  הגדרת  את  בחיב  אותו  והחיל  "עובד"  מסוונח  אימים  תנאים  משפחה",  "בן  לא   ףעל  אם 

 . )הלכת ווילאם חאיק( קי מעס -מים יחסי עובדמתקיי
פי  ל  טחתבומה  מעמד את    ", יש לבחוןהפח "בן מש  דרתם למסגרת הגיכנס ם ננידון בני הזוג אינה  הבמקרר ומאח

 בודה.  בחני העמ
לא יהיו  ייני יחסי עבודה  ל מאפאישה, המופעים שבעל וי עבודה בין  י במערכת יחסלהניח כ  ניתןשמציין,    הדין  תיב

 גם  ולכן התייחס   חה.משפשאין ביניהם קשרי    מי  בין  ודהעב   י שלעיתים מופיעים ביחס  י ים ופורמאליים, כפדכה ח
 וק. חל   1חבה שבסעיף רה  להגדרה

 
, לא הוכח שאלו  מקצתםביצעה  נים, וגם אם  ים הנטעדבוטחת ביצעה את התפקיהוכח שהמלא    קובע כי  ןדית הבי

כי שררו כח  א הו, ללכן  כי  קיבלה שכר.הוכח    א לו,  קבעס  יה חיוניתי מילאה פונקצ לא הוכח כ  ,סדיר  באופן בוצעו  
 ן בעלה. לבי ין המבוטחת ב יק מעס-יחסי עובד
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   בשליטת בעלה בחברה דתעובש מניות עלתנה בה שאי יש אחיית תביעה של ד

ק שעל  אבטלה, בנימו  של שרה חלק לדמי  ביעתה( את ת40183-04-17האזורי )ב"ל    יןת הדדחה בי  13.11.2019  וםבי
היי שלא  הח  התאף  בניהול  ישירה  שליטה  היבלה  עקיפה  י רה,  שליטה  לה  הדיןב  לה.בניהותה  יש  בע  קו  ית  כי 

 בוטחת בביטוח אבטלה. ך אינה מולפיכעטים"  ת מ "חברועל בבפתה כבעלת שליטה וראל
 

עובדים   יחד עם   2016ת  פוטרה בתחילת שנ  ,בעלה  בשליטה מלאה שלות שכירה בחברה  ונמנהלת חשב  ,המבוטחת
לבי, בשל צמצומיםהרבאחרים בח כי לא צבעבט  אבטלהלדמי    י דחה תביעתהמוח לאוט . המוסד  תקופת  רה  נה 

 רה.  לבין החבבינה מעסיק ד ועוב יחסי מוה, וכי לא התקיירכשא
 

א בחן  הדין  המקרה  בית  הכלליםת  פי  ה:  על  המבוטחת  בח יאם  שליטה  בעלת  ביתה  עקיברה  או  ישיר   –ף  אופן 
המבוטחת    ביןעסיק  יבחנו יחסי עובד ומיילית,  ל ל שהתשובה לשאלה הזו היא שככ  עתה לדמי אבטלה.תידחה תבי

 לה. עב שליטתשברה לחב
 

 לקמן: ים כד הנימוקה מתביעאת ה חה דבית הדין 
ת החברה. גם  במניוחד עם בעלה, שכן אינה מחזיקה כלל  לבד או בי  ,ה במישריןבוטחת אינה בעלת שליט המ .1

 ה.פ לכן יש לבחון שליטה עקי ה.ל  יתהי לא הוכח כי הלמנות מנהל,  זכות
באשר    רה,בחב  שליטהת  ים על היותה בעלדלמאינם מ  ומההחתימה וכד   תויול, זכממני הניהול והתפעו סכל   .2

   נות בחברה.נהלת החשבו מנהלת המשרד ומ  הוא  הה ועיסוקמקצוע
ימי העבודה  ו   יה לגבי שכר הנטוים בין הצהרות הבדל  היוהותיות,  דות מהצביעו על תנו  תלושי השכראולם,  

בחקיר בתלושים,  מ לבין    ההחודשיים  שהופיע  ל ה  קהיא  אתיא  כלכלי  שת  בתקופו  ורתמשכה  בלה  קושי  ל 
 ם הרלוונטיים ועוד. שהוצהר עליהן בתלושי שה ומחלהי חופשום ימ רי היה לאה, ברבח

היא שמסקנ .3 הדין  בית  קיבלת  ביחהמבוטחת  בעלהה  עם  לריש  החלטות  ד  בהנוגעות  ברוטו  ושי  ל תום סכומי 
גם על    ע פייות להשעשו אלה  החלטות  הה   .החברהת ובהתאם למצבה של  ית כלכל ו משיקולי כדאיה  השכר של
 ה.  השליטה הרשמי של החבר התובעת כאשתו של בעל הנית גם מהם נברה, שהח ד שלוהפס  וחמאזני רו

 
הדין  17.5.2019ביום   בית  )ב"ל  האזו  דחה  תביעת54379-09-17רי  את  לד(  לוי  מרים  של  בטענה   ימ ה  אבטלה 

של    יםהמבחנ   3הסתמך על    ן בית הדי  ת.מהמניו  100%  היובעלה  של  יטה בחברת מעטיםל בעלת ש  שלמעשה הייתה
 רצי כדלקמן:הדין האבבית סקופף רו גלכת ה
 
 משפחה?  כקרובעילותו של האדם כ"עובד" לפעילותו לאבחן בין תפקידו ופ האם ניתן .1

 הוא אמיתי או פיקטיבי?   וובע בעסק של קרובר לפיו עבד התהאם ההסד .2

  י אופ  נשאו  יםלבדוק אם התשלומ  שיחן הזה  במבפחה כעובד.  ש המ  קרוב  בוע מה היה שכרו שלקניתן ל  האם .3
 ל שכר.ש

כר. ורת שומעסיק ההתקשרות לביצוע עבודה תמ  ס קיומם של יחסי עובד בבסי  תעומד  -  ת בפסיקהי ההלכועל פ 
 עבור ביצוע עבודה.   המחייבים מתן תמורעסיק, מטיבם,  יחסי עובד ומ

ילן,  עקיפיהייתה בעלת שליטה ב   התובעת  נמצא כי ו  חסיא התקיימו  ה ל קיב  ה ולאברסיק בינה לבין החעמעובד 
 יעה נדחתה.לכן התבועל.  שכר בפ

 
 עובדת בחברה בשליטת בעלהש ת מניות אישה שאינה בעל

 
)  קיבל   7.2.2021ביום   ברדה  עזרתי  של שלומית  האזורי את תביעתה  הדין  דמי  (  33931-12-18ב"ל  בית  לתשלום 

אינה היא  כי  שנקבע  בעקיפי  אבטלה לאחר  יחסי בעלת שליטה  ומתקיימים  בעלה  של  בחברה שבבעלות מלאה  ן 
 עבודה. 

 
אבטלה, לאחר שבית    יגי לדמי ( את תביעתה של ציונה בן ג7649-03-16רי )ב"ל  ל בית הדין האזוקיב  7.8.2017ם  ביו

 ם. ת מעטיחברטה בשלי ת עללות בעלה ואינה ב עבחברה שבה בכי היא שכיר  קבעהדין 
 
מעטים. חברת  דין כי המבוטחת אינה בעלת שליטה בשלב הראשון קבע בית הב.  1  עשתה בשני שלבים:קביעה נ ה
, הזה(  לא טען אחרת במקרה  יח לאומוי עובד ומעסיק )המוסד לביטסחדין כי התקיימו יהשני קבע בית ה  בשלב.  2
 מי אבטלה.ד ית לקבל זכאכן המבוטחת לו
 

ירה בחברה שבעלה הוא  פטני מריה שעובדת כשכ( כי ס43732-11-14ב"ל  האזורי )דין  בית ה   קבע  17.11.2016ביום  
 אית לדמי אבטלה. זכ ,בעל שליטה בה
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בהכרח   ואה הבחבר זוג של בעל שליטה    בןלפיה    ודמים שלא קיימת חזקה חלוטהקעל פי פסקי דין    בית הדין קובע
מדשלי  בעל לס  ר ובטה.  שניתנת  הת   הואנטל  וה  רהתיבחזקה  המניין  להוכיח    ובעת על  מן  עובדת  לה שהיא  ואין 

מכויותיה בחברה דת השפעתה ואת סהתנהלותה ואת מיאת    שליטה עקיפה בחברה. בית הדין בחן   שליטה, לרבות 
 בפועל. ולא א פורמלית ל  טה,שלי יין בלי שתהיה בעלתמנ מן ה תבע כי היא שימשה בעסק כעובדקו

 בבעלות קרוב משפחה שבחברה  ,יותבעל מנ נו שאי  פחהמש בקרו עבודה שלרה בכה

אהין לאחר  של מאג'ד אבו ש  יעתו לדמי אבטלה ת תב ( א58086-11-16הדין האזורי )ב"ל    קיבל בית   17.5.2019  םביו
תביעתו   שהמוסד את  דחה  לאומי  התקאלדמי    לביטוח  שלא  בטענה  בינו י  יחסיימו  בטלה  חברהלבי   עבודה   ן 

 ה ואז פוטר. חברה כשנסק בף שהועל או, עקה אותיעלות אחיינו שהעסבב

,  תשלום דמי אבטלהשל מוריס רווח לעתו  ( את תבי46711-11-14)ב"ל    האזורי  קיבל בית הדין   23.12.2015  ביום
לל וך כן בהרבה מת קטום  קד סכלה למרות שלבנק הופטדמי אב לוש השכר הוא הקובע לעניין  תוקבע כי השכר ב

תו ובעלה, פוטר בשל יבחברת בנייה בבעלות ב   כמה שנים עבד  מבוטח  שה  לאחרזאת,    .שולם כולו במזומןשר  השכ
 צמצומים ולא קיבל פיצויים. 

ר כובר בשקיבל את השכר בפועל או שמד  אל  המבוטחראות כי  להחייב  ח לאומי  בע שהמוסד לביטוין קבית הד 
 :תפקידופי ת אוהולם א ה המגיע לו או מזה  זהגבוה משכר נהנה מ ואהי  ת כלהראואין די ופיקטיבי 

.. בעניין הרי.ה מצדיקה תשלום שכר בהיקף ששולם,  ה משרתו של התובע אינלפייח הנתבע את טענתו  ם אם יוכ "ג
ורב"  שכרו של העובד ה"מק  בכך כיבין קרובי משפחה אין מתום    השעה שמדובר בהעסק סק, לא אחת, כי  זה נפ

 עץ". לרולו   לעמוד ירים, ואין בכך כד חא עובדיםשל  גבוה משכרםה יהי

 וגד כחברה  בעסק שאינו מא ן הזוגכשכירה אצל ב זוג  תבל עבודה שבכרה ה

יחס  קיום  לאישור  עבדוגמה  בעסי  אישה  של  בעלהודה  עם  משותף  הדין   ק  בפסק  הדין   נמצאת  בבית  לוי  נינט 
 אחר לה ל מי אבט דה אישר בית הדין  זה  המקרה  ת שלנסיבו(. ב7.8.2012ום  מי   3792-06-11)ב"ל    לעבודההאזורי  
 נים.  בחודשי העבודה האחרו  שולם לה שכר על פי שלאטרה, אף  ה פושהאיש

כי בין המבוטחת לבין בעלה    (11.8.2013,  350-05-11ין האזורי )חזן קבע בית הד   גילהגם בפסק דין בעניין אביגיל  
   .להאבטדמי   יחסי עבודה לעניין והתקיימ 

 של אחיו  עסקכיר בש היה עובדשת הדין יב נע אתלא שכהתובע  

כיוון    (11600-09-18מי אבטלה של מוחמד כבת )לעבודה את התביעה לד  דחה בית הדין האזורי  11.10.2020ביום  
הנוגעת   העובדתית  הדומשהתשתית  משקפת    יננטילתפקיד  אינה  בעסק  התובע  התנהלות    שכיר.   שלבודה  עשל 

 ואחיו. י התובע פחתי שמנוהל על יד סק משבעיל משכיר. מדובר דהבמאי לשל עצת התנהלות ינאפי בע מהתו

 יעבד דכתוצאה משינוי מעמד בזר דמי ביטוח חה

(, שככל יתה וחיונ צנחועבודה  ת מאשר  תיא באופן סדיר )יותר כעזרה משפחה שלמשפחדי בן  על יק  שמועסדם  א
  ן, שאין . מכא מיח הלאוחוק הביטו   יפ   ר על ישכ  בד עונו נחשב  אי ,  רבשכ  עובד אחר   סק במקומוועהיה מ   הנראה לא 

לדוו על  מקום  שכיר,  המבן  ח  עובד  כעל  משפחה  ייהנה  לא  העובד  ההבימלאות  גשכן  י  ומי,לא טוח  ו וחזרולא 
 חדים.  אים מיותנבעסיק ולעובד דמי הביטוח, אלא למ

משפחה   ןב   ה שלדבות ענסווחה כהכד  שראנסה  הוא שהכ י  יטוח לאומ לבמוסד  בה בגיבוש הכללים  נח המקרון  יהע
כשהוש האך    ,ירככר  מהייתה  שכר  לגמלהלפ  יתלאכות גדלת  הזכאות  או  ני  המשפחה  ש,  כל בן  עבד  או  ללא   ,

ק הביטוח לחו  358  ו/או   357סעיפים    פיל   ,היא הכנסה חייבת של המעסיק  -  יתשפחתבר בעזרה מ דורר שמשהתב
 . הלאומי

דחזילה   אמוראומי  הליטוח  בה בר  המעסי ח  טוימי  ש  ממס שה  דח  שומה  יאימצק  אם  השכר   וצאותה  בההכנסה 
 . לאומישל הביטוח ה ותתיישנהה וף לכללי ובכפהופחתו 

( 15.6.2008מיום    007486/06פ"ת )בל  בבית הדין האזורי    בעק  וח לאומייטסד לבוי נגד המקאל בדרבפסק הדין יחז
לא המוסד    כי ב  ומי לביטוח  למדינהתנהג  הנוי אם  שדווהכשה  השע  הגתות  עבכנכה  חה נסה  ובע  הת  של  ה ודסת 

 יחס לחלקואילו ב מעסיק( חזרה מהנתבע.  י הביטוח )חלק  את דמבל  זכאי לק  אינו תובע  ומשכך ה  עסיק, למ יוחסה  
 .עחזירו ישירות לתוב להק על המעסי, העובד

 ר האמור. וזלח ייבו ל גמי קיבוביטוח לא ל המוסדוה, סיק( נדחתוחלק מעק עובד י הביטוח )חלר דמהתביעה להחז

חלקם בדמי    יק לא יקבלו אתוהמעס בד  דין, העוסק האת פ  וח לאומילביט   סדי הבנת המול פי עכה  בעל פ ר  ובהה
בח גםהביטוח  מ  יאמצי  קימעסה אם    זרה,  הש  ותרש אישור  שהוצאות  כיוכ המסים  הופחתו,  שר  המשכורת ון 

 ק". סי"המע וע שייכת לאחי תובול למה כביכ ששול
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ם מיו   45688-06-11ב"ל  )  ח לאומילביטוד  ור נ' המוסר לאשקומ  ת בע"יותשתו  ודות עפרעב (  ל")חו קר  דין אש  בפסק
לעבוחייב  (  26.10.2015 האזורי  הדין  הבית  את  לבידה  לא טמוסד  ששית  א   להחזיר  יומוח  הביטוח  דמי  מה לכל 

  סיק בינה מעו   דבעו  חסייימו יק מי לא התאוטוח ליענת המוסד לבשלט   ,דתבור עובשנים בע  11ך  במש  חברה בטעות
   .בדית בלחת כעזרה משפ ומהתר אאלחברה ה  ביןל

ביקביע  לפי זדילו היה מדובר  ארי,  אזוה  ן דיהת  ת  בכוונת  בן, היה  ובתרמית או    מי ד  שבת כספיה  תנייתההיגיון 
 ה. בר הו בחשגורם אחר כל ף לזכותסה תיזקפן כזה שההכנ באו חות במס הכנסהוהביטוח בתיקון הד 

  ק במסגרתאך רפיהם  פעול על  ים ולמיחוזרים פניין  התקל י  לאומ  וחביטל  של המוסדו  ותכמבס   ירושפט הכ מבתי ה
 פי החוק. ת הנתונות לו ל מכויוהס

גת לא התניה בהצר, ל וח ששולמו ביתט אומי להשיב דמי ביל  וחוסד לביטהמת את  ווק מחייבלח  362  ףהוראות סעי
האישו ממס  זקיפר  על  אח  סהההכנ  תכנסה  לדעתרלאדם  הבי  .  אינו הת ן  י דת  וחד במיתי  דמיאינו  ו   בירס  נאי 

 . זדון אה כוונתא נמצשלבמקום 

קבי הדין  במשלטע  ובעת  מתקיימות  המו  הדין  פסק  נשוא  הנקרה  הסיבות  הה ת  צדיקומחריגות    יהנחביטול 
 .פי החוק עלבית( יהצמדה )ללא רלרבות  הסכומיםהחזיר את כל  מי לסד לביטוח לאוו הפנימית והורה למ

 

 S Corporation חברה מסוגו LLC חברתת הכנסו

לא  וסדהמ פרס ולביטוח  ביום  מי  ל  22.1.2017ם  בסני הוראות  מפים  הכנסות  מתאגיד  עניין  הברית  מסוג  ארצות 
LLC . 

המ ת  ישיבוות  בעקב ר  דוסשקיים  עם  לאומי  הגיעשלביטוח  המסים  ל המו  ות  לביטוח  למססד  כי  אומי  דין  קנה 
הוראות   לפיכך,ומשפחתית(  ברהל חשלא ה )ורגילה נד של חברוידדיורן מקוסות שמנכדין הכ LLCחברת הכנסות מ

ח החל ויטב בדמי בייינו ח ר אד האמו הדיווידנעל הכנסות אלה ולכן  ומי אינן חלות  ח הלאיטו א לחוק הב373סעיף  
 לך. יוא  2008משנת 

 
שערלאח  לאחרונה, בדיקה  המוסד  ר  בעקבותלביטוח  ך  רואי  ל  בקשת   לאומי  המ קב שבון,  חשכת  יטוח לב  וסדע 

. כלומר, S Corporationג  ת מסוברונסות של חהכ  גם עלזר חלות  ות בחוטאות המפור רההו כי    מורר האבחוזי  לאומ
 .LLCה לחברות מסוג מ דוהביטוח בי  ום דמתשלפטור מת זה יש לסוג חברו

 

 ה שקופה פחתית וחברה משברחברת בית, ח
הכנסתה   תם אואירמה,  התאה, ב קוד לפ  1א64  עד  64  םעיפיס, לפי  הבחברה שקופו  חתיתפ ת, בחברה משחברת ביב
ווחים  ר  ואילו   המייצג(,  םהנישו  –ה משפחתית  י המניות )בחבר די בעל ביבמס הכנסה  ת  כחייבל החברה  חייבת שה
 . כנסההי פקודת מס ס, על פ החיוב במ לקו לענייןא חול אותם כאילו יםלבעלי המניות, רוא עלחולקו בפו ש

ת בר ית, חרה משפחת כאשר חבף האמור,  יהסעפי    . על ומיהלא  טוחלחוק הביא  373  ף סעי  ףנוס  2008החל משנת  
נסה האמורה הכואים את הרונית,  פל נת מס  לפקודה בש  1חייבת לפי סעיף    ה מפיקות הכנסה ה שקופברבית או ח
ח אותולכאילו  בסוף  לבעלי  שנת  ה  קה  ז המס  אהמניות.  גם  טראת  ההכנסה  וה  קה חול  םם  בהתכבפועל,  ם א ול 

 (.  ה משפחתיתרבחבות ב)לר ברהי החווחיחסית ברתם ה אוכלז

רה  באו בח  יתחברת ב חתית או ב פ ם שמקורן בחברה משסות מדיווידנדי, הכנ2008  ודש מארסמח   1368פי חוזר  על  
בח  שקופה, ביטוח  בדמי  שנה  סוייבות  אותה  הו שבף  ההכנסהה  במופקה  ולא  חלוק,  הדיווידנדעד  כפי  ל  בפוע  ת 
היחסי    קםפי חלבחברה ל  המניות  בין בעלי  םלקימחו  היותם ל מורית אהמשפחתי  חברהה   ירווח  .2007  דשהיה ע

 ה.  י החבר וח ברו

 בתההכנסה החייו  ד החיוב במס הכנסה,ועהביטוח למ   ב בדמייוועד החתאים את מ הפי החוזר, התיקון  כלומר, על  
הובדמ ביטוח  להכ י  החישוותה  הכננסה  במס  ל ס יבת  הפמעה,  הכנסה  מד ט ט  בימורה  מן   25%לשיעור  עד    וחטי 

 . 12%הוא   וחהביט יעור דמיחוזר, ש. על פי הקבמשצע והממ שכרה

 גמה מן החוזר: להלן דו

 ווחים.רהמ 25%מניות  כל בעלליות, ובעלי מנ  החברה משפחתית ארבעל

 ח. ש" 200,000סה היו מס הכנ חד לצורךבעל מניות א ו לס חהמשפחתית שיו רווחי החברה

לכל   12%ור  בשיע  י ביטוחיוב בדממניות. הח ל  בע   כלל  ש"ח  50,000של  ה שנתית  הכנסחס  תיו  מיוח לאוטלצורך בי
 יהיה כדלהלן:    ל מניותעב
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 לשנה.  "ח ש  27,020 -ייב חש"ח לשנה, והחלק ה 22,980 -משק( ב ממוצע המהשכר   25%) 2008החלק הפטור בשנת 

בית  ד  2014בפברואר    26  ביום האי דהחה  לערצן  )י  א53464-09-12עב"ל  בודה  ערעור(  למיר  של  הת  קי  סובינה 
ידה   ממשלח   הכנסה   תה היאו החברה המשפחתית שבבעל  רווחי  תשיכ כי מ  וקבעהמקרה  דות של  בנסיבות המיוח

 כעובדת עצמאית. 

 טוח לאומי סד לבימוהעברת המידע ל

הכבחו ההתייעלות  )תיקוני  ק  ליישום  חקיקלכלית  התשס2010-ו   2009ם  לשני  תהכלכלי  התכניתה  , 2009-"ט(, 
האו לאחוהקש  בכלמידע  ת  ברעשרה  בעלז ר  בה   יקות  ממניות  המשפחתית  המסיםרשוחברה  לביטוח   למוסד  ת 

 לאומי. 

 (.  בגין שנים קודמות אומי )גםל לביטוחד וסות למהשומות של החברות המשפחתי תא בירהמעשות המסים  ר

להור שלפיהם  אובהתאם  הת  לבנוהג  ממילאו   חטוימוסד  המ,  אינהערכת  ה חבר ה  הכנסותאת    סתחמיי  חשב 
המניות   תית בהתאם לבעליהמשפח  הת החבר משומהכנסות שמגיעות  רק את ה א  יחיד אלה בשומת  שתית  שפחהמ

 ה שלהם.יטל י השואחוז 

ב  המניות  בעל  שטוע פחתית  משהחברה  כאשר  שכבר  הביטון  דמי  את  קליטתילם  בעקבות  שלו  ה  ח  ממס שומה 
 .(ק מעס נסההיא הכ רת ליחידמועב ה ההכנס למשל כשה)כמו  ף סניל  פנותלו י נסה, עלהכ

 תית  ה משפחת בחברכנסוהשל  בדמי ביטוחלחיוב  ספותנו הרותבה
ואיש הקשר    מוסד לביטוח לאומיב  ה הזותקופ ת בוהל אגף ביטוח ובריא מנ,  םמר דני אלקיי  תןנ  2008שנת  ב .1

רה  יבו בחבוא יח של  בון,י חש ת רואכטחה ללשבה  ,זמןהלשכת רואי חשבון באותו  ומי ל מוסד לביטוח לאבין ה
  הלאומי,   חוק הביטוחל  350י סעיף  פל   ביטוחי  דמת מהפטורו גבל  ור מס מות פסיביות בשיעוס כנה  ת תיפחמש

ליח רווחי  בדומה  )וגם  ושיד  מקרהון  לביטוחהמין(.  קעבח  חיי  וסד  לא  אהכנ  בלאומי  ביטוח  סות  בדמי  לה 
 . מיאוח לטו ד לבישל המוס רשמיזר בחו לא פורסמו אות האלהורך ההא, 2013שפחתית עד שנת מ בחברה

ת,  פחתיושות המשל החבר הכנסות האמורות ח את הו מי ביטבד 2013בשנת חייב ל  י החלומ לביטוח לאהמוסד   .2
 . 2008משנת  רטרואקטיבית 

סד  המול  קיב  27.4.2015  ביום  והתכתבויות.ם  דיוניונערכו    יביטוח לאומ למוסד למיד  בון פנתה  חש  אילשכת רו .3
נת  מש  החל ית,  משפחת בחברה    ימות נסות מסו ח הכ וביט   דמילחייב בשלא  שכה  ת הלעמדאת    טוח לאומי לבי

)אי ם בענדעת שלהעד הוצאת חוות ה, מולךי וא  2014 כי  י  הלאומ  ף על פי שבביטוחין  ב מוצדק  יוהחסבורים 
 .  מבחינה חוקית(

להחמתיי  ילךא ו  2014משנת  טור  הפ  כיר  הובהלשכה  לבהודעה   .4 שכנס  הי סה  מיוחסאם  לי יתה  תה  היי  חידת 
וונה גם לרווח  תית. הכחהמשפ   לחברהם  פטורה גהכנסה  אותה    ןפי החוק, ולכוח לטי בידמ  מתשלום  פטורה

   הון.

  ל רואהל לכשלחת במיינמצאת במזכירות הלשכה ונ  מי ביטוח לאו ל  למוסד  לשכת רואי חשבון  בין  כתבותההת .5
 שפונה ללשכה. ן וחשב

  אמור עד ההחיוב  .  2013עד  ו  2008ם  ין השניקיבלו בגם ש ותשלות ה ן על דרישלבית הדי  רו ערע  םמבוטחי  50-כ .6
יום  בי קיבל  שבית הדין האזור  לאחר   עבודה ל  רציאה   אלה בבית הדין  םבימיור  בערע   בדיון א  נמצ  2013שנת  

ל אחד  )כ יות  תמשפח הכי בעלי מניות בחברות    בעקו(  64018-11-16)ב"ל    את עמדת הביטוח הלאומי  27.1.2020
ם אם  נה, גש  בשנת המס, מדי המייצג  ת שיוחסה לנישום  בהחייסה  ההכנכל  על    יטוחמי ב בד  יביםחיחלקו(    לפי 

חולקו זאת  לא  בפועל.  מ  ,לו  בין  וסוגי ההכנמבלי לאבחן  בחבר קורות  לרבות  סות  מופקות  כאה,  היו  שלו  לו 
 .   ורות בידיהם מדמי ביטוחט מבוטחים, היו פישירות על ידי ה

 
וסד  , המ2013שעד    ום בשניםהתשל  שותין דרניי לע אומי  לביטוח לוסד  למ  שבוןכת רואי חפניית לש  ותבעקב .7

על    גם  תחולרצי  האבבית הדין    קבלשתת  הל החלטאה", וכשלום "תחת מחפשר לשלם תלאומי מא  חלביטו 
   ם.שלהמ

י  כ  14.11.2019ביום    םיייצגמההודיע לנציגי  ו  10.11.2019  ביוםניפים  ה לס הבהר  הוציאהמוסד לביטוח לאומי   .8
נונבח   ושאהנ פעם  לה הם  ות,  יטהמשפכה  בלשספת  ן  בהחליטו  מחחזור  שנו ם  הדעת  בשנת  ות  .  2014יתנה 

  .2014משנת  עת המשפטיתבהתאם לחוות הד רהפטו  לא יינתן 2018משנת  החללפיכך, 

לבי  15.12.2019ביום   .9 דרישוהבהפרסם    ילאומטוח  המוסד  יוקפאו  לפיה  מתוקנת  פרסו לוהתש  תרה  עד  ם  ם 
בלטחה הת  בעני לעב  דיןית  בתו  אלה  אות)הור  יןודה  להיות  ככלקףאמורות  החלט  הנראה,  ,  הדין עד  בית    ת 

 .הארצי(
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ל   וטחבמ .10 שקיב שרוצה  החיוב  על  בשנים  ערער  ההבטח  ,2017עד    2014ל  המוסד  שנה  לפי  לאומי  לתן  ביטוח 
מי,  אולוח הם של הביטתאם לפרסובה  ,2019-ו   2018פאת הדרישה לשנת  הק  או לבקש  ון,חשב ואי  לשכת רל

המשפחתית שכולל    ההחבר  ס שלתאמה למת דוח ההלאומי א יטוח  ה במוסד לביי הגב   קידביר לפעלהקש  מתב
חוו הדעת  את  ר  החתומה ת  ואת    הוא של  והשוההחשבון  החברהו  שלו  מותדוחות  הר  של  לוונטיות.  לשנים 

  נק.לב   דירהה  רת שכוהפקדורה  י שכר הדיכמסת האלצרף גם  לעתים    פקיד מבקשה ,  דירהר בשכר  דובכאשר מ
וח  דבדוח היחיד ושיש הסבר באימים  המת  ת בשדות ות רשומו שההכנס  יש לוודא  האמור,  ר טוהפלת  ורך קבצל

 מהות ההכנסה. ל ברה ע ההתאמה בח

 
 (י רצ ן האהדי ביתב י)הלכת דהוק מייצגה נישוםהמיוחסים ל ת משפחתיחברה הפסדי 

 
שי  ין א באופן לייחס  יע שאוקבדהוקי    שלמה  לש  עתו יתב  את  ( 19049-11-13אזורי ) ה  הדין  יתדחה ב  2.8.2017ביום  
   .יצג בחברה המשפחתיתם המי ת, לנישורה משפחתיהחבסגרת במהרשומות הוצאות את ה

נישום מייצג  כי    בע( וק10067-10-17)עב"ל    הערעוראת    13.5.2020ום  בי  חההמבוטח ערער לבית הדין הארצי שד
משפ מחברה    דמיבבר  מדואם    אף  ,שיותהאי  תיוכנסו העל    ביטוחבדמי  יב  חיתית  חבחברה  תית  משפח ניהול 

 ורך מס. פסדים לצוייה בההמצ

שקוזזו על ידי    ,י ניהול"דמ"כת אלה  בדוחות למס הכנסה על הכנסו דיווח  . הוא  עוץיי  לחברה שירותי מבוטח נתן  ה
, ו הפסדיםדווח  לוים אהכנסה בשנ   חברה למסה  וחות דב)  בהיותו נישום מייצג   ו ל  סוחשיו משפחתית  ה  חברהפסדי  

כנסותיו משירותי ביטוח בגין הבדמי    בוטח חייב את המיטוח לאומי  ד לב וסהמ  .(כהוצאההול נרשמו  ימי נדש  כיוון
     .תימשפחתה , בהתעלם מהפסדי החברהיעוץהי
 

סדר בסעיף לבין הה  סההכנ  סלפקודת מ   א64ין ההסדר בסעיף  בדלים מהותיים  הבשני  בחין במ  ת הדין הארציבי
 :אומי ביטוח הלה  וקלח א373

לחוק  א  373  סעיף ו  ,מייצגת לנישום ה רה המשפחתי סדים של החבוהפ  חייבת ה  ף הכנסלפקודה משק  א64  עיףס .1
      .הפסדים ללא יחוס,  רק להכנסה חייבתמתייחס 

חס  לחוק מייא  373  ףסעיו  אחד  פחתית לנישום מייצגשצאות החברה המא לפקודה מייחס את כל תו64סעיף   .2
ההכנ האת  )חייסה  שהחיובית  בת  הבלבד(  בעהמשפחתית,    חברה ל  שיעור    בה,  מניות ל  לכל  ההחזקה  לפי 

 יותיה.  במנ
 

מדמי ניהול )כעצמאי(   מבוטחה ות נסמהכ זוז לא ניתנות לקי(  אינן מעבודההכנסות שמשפחתית )כסדי החברה ה הפ
   י ביטוח.דמ  ים שלונים שר שיעובוגים שונים של הכנסות וושני סי מדובר בכי 

האהדיבית   הפסדקבע  רצי  ן  חכי  מנוש   שפחתיתמברה  י  לנישום  ששי   לומיםתשבעים    יקוזזו   לא   ,מייצגהלמה 
  וח כחוק.  יטיחוייב בדמי ב והוא ,רוכל שכן כשכישום המייצג כעצמאי  מהכנסתו של הני

 
בית קביעת  לפי  ה  כלומר,  במשפחתית  חברה    ווחי ר  ארצי,הדין  בדיחוייבו  בידי  יט מי  מניות וח  רה החב  בעלי 

ישיות ותיהם האהכנס   יקטינו את  הפסדיה לאו  ית",סה פסיבניות החברה כ"הכנמקו בחל   אחד לפיחתית כל  משפה
 יבות בדמי ביטוח.   החי

 
בפסק   הלאומי  הביטוח  לדברי  החברהילי  ניתןין,  הדבהתאם  של  עבר  הפסדי  ולק  חס  מהכנסה זהמשפחתית  זם 

   ת.בועוקשנים שפחתית בהמברה  חחייבת חיובית של ה
 

וקי לביטול פסק דינו של בית ת העתירה שהגיש שלמה דהף אהמשפט העליון על הסדחה בית    21.10.2020ום  בי
. עוד הגבוה לצדק  משפטההתערבות בית  נמנה על המקרים החריגים המצדיקים את  הדין הארצי. המקרה אינו  

בית המשפט כי  נראלגופם של דברים,  "אף  כי    קבע  נפלה בפסק    לאה  רצי טעות הדין הא  בית  של  הדיןרק שלא 
 דברים על מכונם".   הותית, אלא שהוא העמידמ
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 י מניות לר של בעומשיכות יתחברות ארנק 

 
ההתייעל להשהכלכות  חוק  חקיקה  )תיקוני  יעדי לית  ה   התקציב  גת  התשע2018-ו  2017קציב  תלשנות   2016-"ז(, 

א, 62-( ו1)ט 3  את סעיפיםנסה  דת מס הכקופל  הוסיף"(  2017דרים לשנת  ס"חוק הה" או  ריםוק ההסדלהלן: "ח)
 . 1.1.2017  ה מיוםלחובת

 
קה ני החקי קותיליו לדעת שלפקודה, על  א62( או  1)ט3לפי סעיפים    ח הכנסהספת בדוח האישי של מבוטנוכאשר  

 :קמןכדלבהיבט הביטוח הלאומי, ת רבות ו האלה יש השלכ
 

 . טוחיבדמי ב חבותבהגדלה אפשרית  .1
  .ת לאו גמל ו ותזכא השפעה על .2
 .  עברב לאות שקיבגמליר ז החל  נומ ש מלדרו  לאומי  יטוחסד לבל המוש ותאפשר .3

 
  . ושאנלדון ב   יעמים כדמספר פ  ביטוח לאומינציגי המוסד ל  עם  נפגשו  לשכת יועצי המסו חשבון    נציגי לשכת רואי

ר , לאו מיולאטוח ה משפטית של הביה כה  שף עם הלבשיתווההנחיות  הנהלים    אתם  י במוסד לביטוח לאומי בוחנ
 .  חוקה  אתת לתקן שרואפ בוחנים גם, ויותות הסוג ורכבמ
 

כחת וממציא את המידע הדרוש להוקש  ברישות התשלום למי שמדפיא את  המוסד לביטוח לאומי מק  בשלב זה
 בהמשך(.רחבה ה)  ההכנסה סוג

 
 אות לגמלאות הזכעל ההכנסות השפעת הגדלת 

 : ותמאוגדלן כמה טחים. להחלקי ממבו ןאופמלא או בפן אואות בלשלול גמלעלולה ה  מסות בשוכנת הדלהג
ה  וק( את ההכרדרתם בחהגכם )אלמן שאין לו ילדימלשלול  להלו ודה עלפק  2יף ן בסעההכנסות שמקור גדלתה .1

ללול זכאולאומי, או לשביטוח ה ה  ת לגמלאותהזכאו  ןלעניי  כאלמן )זקצבת    ה יל פרישבג ה(  קנת אזרח ותיק 
 אזרח ותיק.  קצבתם ב יילות תאו תוספכללית,  בקצבת נכות  ייםוספת תלול תלואו לשבהכנסות, מותנה ש

ל  בכה שמקלית, מנצבת נכות כלשמקבל קה  כ מנ  לולה לשלול גמלאותעשלח יד  ממו  ודה א כנסה מעב ספת ההו .2
 .  טלהל דמי אבוגם ממי שמקביוחדים  מ לשירותים גמלה

 
סנקמט  הלאומי   וחביט ה  לחוק  327סעיף   מיל  על  שמסציות  לביטו למור  י  ל סד  מאח  מידע  שומי  או  נמנע טעה 

ה לעלות  י, עלוליב טאקשמדובר בדיווח רטרו  . כיוון להגמותו ליע על זכ להשפ  עו שיש בכך כדיביודדע  מיר  סוממל
  תון בישיבדיו ל  לתהה הזאת ע הסוגיי.  אומביטוח הליין גמלאות הועד לענבמהכנסתו    יווח על דיד לא  נה שהיחהטע

 . ורסמויות שיפ רת ההנחפתרון במסג כך לבטח לתת והוומי  לא  וסד לביטוחעם המ
 

 אישי שאינה מעבודה בדוח ה ד והכנסהיווידנד פתהוס
  25%מס ובין שבשיעור    30%יעור  שבש  )ביןגבל  ולפקודה בשיעור מס מב  125יף  ע סמס לפי  דנד שחייב בווידי .1

 מי. ואל יטוח ההב חוקל(  6א())350י סעיף  לפ  חיטו מי בלום דבתש  , אינו חייבשעה(ת הי הוראמס לפ

לביטמולבור  תע  167בשדה  סה  הכנ  כל .2 שאלאומי    וחסד  ותחוי כהכנסה  מעבודה  בהינה  בדמב  בתאם  יטוח  י 
 . יאוטומט באופן

 
 ( לפקודה 2)2 ת לפי סעיףורככמש 2/15817הכנסה בשומה בשדה ספת הו

 א62או    (1)ט3  יףסע  לפי  וח(דב   172/158ה  )בשד  ושבבעלותה  חברעל הכנסה ממשכורת ב  ווחמדליטה  ר בעל השכאש
הבידהלפקו הלאומי,  הקמ  טוח  את  משובל  ואממה  הכנסה  לצוורמס  בה  התאמה  אי  המשכורת ין  ב  תוניםנף 

 . 126ס ופהמשכורת שדווחה בט בין  ה ושמדווחת בשומ
 
ל  סדמוה ילביטוח  כי  מסר  מוקם  אומי  ה ורצל יוחד  מנגנון  בין  ההפרש  זיהוי  ששולמרמשכוך  לבין    בפועל  הת 

 . דריםההס ק י חו לפ  וחתהמדורת המשכו
 

לבין בעל   ת הארנקחברין  בעסיק  ומ   ובדקיום יחסי ע   דוקלב וח לאומי אמור  יטמוסד לבה  -  דהנת יחסי העבובחי
שהמעסיק ת  הטבוו ת  משכורוגין  בדמי ביטוח את המעסיק ב  בלחייויים,  כו קורת ניתר במסגרת בי, בין הייטההשל

 .ח כחוקטוי דמי הב את ו לא שילם בעדןאליהן ו/ווח ע לא די
 הובטח  .2017נת  ק בשהחל רבמס    ארנקהות  חיוב חבר   בטענה כי  הלאומי  טוחלבי  בעבר  ן פנתהרואי חשבו   לשכת

ידי    ללשכה בחודש  מנכעל  הביטוח הלאומי  י חברות    כי,  2018יולי  "ל  לא  רטרואקהארנק  ש טחוייבו  עד  נת  יבית 
 . (2018יולי   אחרהחלו לש  ,2016השנים שעד  רעבו ייםניכו , כולל בביקורות2016
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 ( לפקודה 1)2צמאי לפי סעיף כע 70/1501מה בשדה נסה בשוהכפת הוס
מעמד מול ה  ההכנסה   בוחן את לאומי    יטוח וסד לב מיד( הלח  מש )  170/150חיד בשדה  הי  של  בחיוב  דובר כאשר מ

 צלו.  וחי שרשום אהביט
חיד  היצל  בלבד א  טי תיאור  המס   יוב ה וח חברה בנסה שהתקבלבהכ  ר כי מדובור  לזכ  א לפקודה יש 62  עיףסן  לעניי
שלבשנ המס  הוגש  גת  האישיביה  עהדוח  אף  חבות  ,  שיש  פי  ביטואישית  ל  עבדמי  על ח  שנמשכו  סכומים    ידי  ל 

 . היחיד

 ח לאומי לביטו המוסד  שלניים הנחיות בי

פרסם   טרם  לאומי  לביטוח  בשלאוהורהמוסד  הסמורכבו  ת  התמשכובש  תוגיות  מל  הקורונות  אהשבר   יצאו  ך, 
בי ראוהו למטרש   ,יפיםלסנ  ניים ת  תשומתן  את  הע   תהסב  ש ככ  .קההחקילתיקוני    יםובדלב  שלל  חיוב    מיד   יצא 

 .  בנושאחוזר מנחה  הוצאת  וב עדהחיא את קפיש לה –( לפקודה 1ט)3-א ו62 עיפיםיישום סקבות  בע ביטוח
 

 : שונןפים כליאשי לסנהר פרסם תחום הביטוח במשרדש להלן ההוראות
 

ההח  סגרתבמ  לכם,  עכידו רשיזמ  2017ים  דרסוק  תה  המיסים  חקיות  למשב  יקהקון  בנוגע  ביכת  ברות  חעלים 
 ם. נדידיביד לוקתחארנק ול

לום דמי ביטוח בת תשהמעמד, על חוזה על    תיקוןהשפעת  ל   שכה המשפטית בנוגעהל  תוות דעים לחו ממתינאנ
 עתם על הגמלאות. שפוה

להו מ  צאתעד  בנונחוזר  שיתככשא,  חה  פקל  ישניובלו  שמ  את   הקפיאל  ת  בחקורהחוב  וו  ארנק  העביר  לברות 
 ארנק".  חברותת "לשוני תחת םקשר ובירורי תבמערכ פנייההביטוח  וםלתח

 
, כיוון  2017רים  רה בחוק ההסדקושמ  הה לבין הכנסומה רגילה בש ן הכנס בי מבדיל    לאומי אינוטוח  סד לביהמו

 ילך. או 2017 יםשנ ל ותיים בדוח טיבנפורמי ת האושדמהע את המידהמסים   שות ם קיבל מרשטר
 

חוב  שה  דה כדי( לפקו1)ט3  א או62ם  יפמקורו בסעי ב בדמי ביטוח שחיול  כב על  סניף בכתלש להודיע  ילאור זאת,  
 אחר בנושא.  פרסוםעוד לא יצא  , כל ת ארנק""חברו  תרתיוקפא תחת הכו

 
 קמן: לד ם ככית המסמתב א למכצרף ל  ירצוישת התשלום, קפיא את דר לה כדי

 
 ס הרלוונטית. שנת המלשומה ( ו1301וח אישי )ד .1
 ת. ת המס הרלוונטיה לשנ( ושומ 1214רה )בדוח של הח .2
 ה. ברון של החשבהחאה ידי רוהחברה מאושר על  לש הדוח התאמ  .3
 ים לדוחות הכספיים. ביאור , כולל היים של החברהות כספדוח .4
 

נק  כל לא  י חוק  יוב לפח  ע עלמיד  יח לאומלביטוסד  למו  הרעבימ  ים אינה המס  ותוד רשע   כלובעו ההוראות  עוד 
 : טומטיוא ןבאופלאומי  ט המוסד לביטוחינקו  ות שבהןלן הפעול , לה2017 םההסדרי

 
ו( ל2)2סעיף    יד לפיאצל היח  ר ההכנסהקוווג ממסבהם  במקרים ש .1 ח  טבמקביל, המבו  126ופס  אין טפקודה 

וח  מי ביטדבב  ויא יח ונסה, הר ההכמקועל    רייצהא  ה. אם ל הכנסה  מקור  עלר  יויתבקש להצה   יקבל הודעה
 בחו"ל(. נסות שכירכ )בדומה לה

אומי,  יטוח הלבעצמאי ב  יקלו ת  יןה וא ( לפקוד1)2ממקור    ידחכנסה אצל הי מסווג מקור הה  שבהם  במקרים .2
, כולל  ביתטיטרואקר  וע(ת בממוצע בשב שעו  12של    דלחי ביטוח )לפי ברירת מום דמשה לתשלהוא יקבל דרי

 אות. הב יםלשנ ותקדממ
 קובל.  שי שומה כמל הפרחוק, יקב כ לאומי במוסד לביטוחאי שרשום מצובד עע .3
שב .4 מקור  הם  במקרים  בההכמסווג  שאכנ )ה  167שדה  נסה  שוי סות  מס  בשיעור  מעבודה  הנן  יקבליחילי(,    ד 

 . ודהנסה שאינה מעברשי דמי ביטוח כהכ הפ
 ביטוח.   ימב בדיו א יחליד , היח הילרג בחברהידנד וויכדכנסה הה  מקור מסווג םשבהבמקרים  .5
 .היו בהתאםיהשלכות על הגמלאות ה .6
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 תלגמלאוו וחשלום דמי הביטלת  ,ראל בחו"לששל תושב י ודלמעמות רסוגיות הקשו

 בישראל ויצא לחו"ל  מבוטח שגר  לשושבות תושלילת   ותהגדרת תושב
ישראל  תו ישרא  נואיששב  לשהול,  אזרח  לה חייהוא  ל.  ראבישחוק  כ  תחייב  באיחזב  מחק  המקנת  ת  והאשרות 

חוק א ל2  בסעיףאל  הישיבה בישרפוף לכללי  )כ  5, א/4/, א2, א/ 1וג א/ו אשרה מס אבע  ת קלישיבשיון  רית:  תושבו
 . (אומיטוח הלהבי

וגר באל שישרתושב    הוא ת ממלכתי, כל עוד  בריאו  חחוק ביטו  פי  וטח בביטוח הלאומי ועלא לחו"ל מב וצי ארץ 
ב הלאבימוכר  יציל"  אישר  בושכ"ת  ומיטוח  עוד  לחו"אוכל  ה תו  בדזמני  יאל  לאומי לבי  המוסד  כללרך  ת.    טוח 

באר  דםבאלהכיר    ךממשי לחו"שגר  ויצא  ה  שראליתושב  כ  לץ  הבחמש  שבהןשנים  בהו  ראשונות  נמצא  חו"ל,  א 
 .  רר עמו היכן מרכז חייואחר מכן מבול

 אל. זר לישרור שהמבוטח חלאחוספת  נ ם ה פענעש  ורכז חייעניין מר בהבירו, התושבות מהמבוטחה ככל שנשלל 

בנו )לרבות  ובתוש  אשההחלטה  ביטת  חוק  בו לעניין  על  ת(  ריאוח  לביטוגבייה  וה   הביטוחפקיד  מוטלת  ח  במוסד 
כגון    ,ים אחריםגופ   לשויה בהחלטתם  החלטה זו אינה תלודה.  הארצי לעב   יןבית הדות שנקבעו בהלכ , על פי  ילאומ

 הפנים.   דסה ומשרהכנמס 

ית, קה מייד יללא בד ח לאומי  וסד לביטו מביתים  טה מתקבלת לע קליבמשרד ה  ל תושב חוזרשת  תושבו  עלהרה  הצ
הביטו  בו אך  הלאומי  הזחן  ח  הבציר  אם  למגורי  חזר   ירמצה מן  מ קבע  לארץ  ואם  ש,  החיים  מרתברר  דיין  עכז 

 . כךבית, על כל המשתמע מטיתבטלת רטרואקחו"ל, התושבות מב

 ם: חנישני מב קה לפיים נבחן בפסייהח רכז . מלבישרא חייו רכזמי שמ  ואאל הישר עה שתושב סיקה קבהפ

המגורים   וםמקאופי המגורים ו,  תירלוונטה הה בישראל בתקופ היי זמן הש - י(אובייקטיב בט הייות ) ת בדות עונסיב
ק ו מקום העיס,  ייםתוחברים  ילתי קה   קשרים,  ילדיו  ומדיםל   של האדם ובורת משפחתו  תגורמבו  שהמקום  ,  פיזיה

מטרת  ו  ותוסדגונים או במשל האדם באר  תוחברו  וא  ילותומקום פע,  ייםלכל הכטרסים  קום האינמ,  כרותוההשת
 מעסיק ישראלי(. בודה מטעם ע ואי אופול רפ ם, טיימודיראל )ל שה מחוץ ליהשהיי 

 ו. חייאת מרכז  ואהר  ן הואאדם והיכונת הכומה  -  ובייקטיביבט סיה

ץ. כאשר ארטוח בידמי הב   תשלום  או בחו"ל הובעוד  חטל המבוושבות שת ה  קביעת  שפיעים עלשמים  רמהגוחד  א
עד לאיזה תאריך   ר ן חד וברוופריע בא ומי כדי להכסד לביטוח לאך במומוסמהת בפני הפקיד  צגובעובדות המו  אין

  םשבעדה שילח  יטוהב פת  תקוימה  סתי ד שבו הועבמ  ותבהתוש תושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת  המבוטח  חשב  נ
 ות. פנים רצולחמש ש לל לא מעברבדרך כ וח, אךדמי ביט  טחהמבו

 

 ם הבאים:ך כלל במצבירבד תנעשיבחו"ל הראשונות ים הלך חמש השנמנת תושבות בבחי

 .  תוו שב ש לדון בתובקבוטח מהמ .1

)לצבהמבוטח תובע ק .2 ותיקצבאות  עניין קה  ל   וסד המ  ע קב  ושאירים  אזרח    ן יבחת תבו תושי שהאומלביטוח 
מקרה   משבכל  תביעהוגשבו  ות זא  לקצבת  ת  לקצב  יקרח  ועושאיר  תאו    תיקו  אזרחקצבת    ובעשהת  הלים, 

ים שהה בחו"ל יותר  ירביעה לשאת  הוגשה  מנוח שמכוחולגמלה, או ה  ותוזכאמועד  יותר משנה מ  לו"שוהה בח
 . ה(משנ

יות  , שאותו אדם חדל להלכאורה  ,מידע שממנו עולהטה )ל ההחעל    פיעיע למוסד לביטוח לאומי מידע שמשהג .3
 (. תושב ישראל

חוזר  תוש .4 עוב  שאחדה  לאו  גרים  ש  במבינם  קבארץ  גמלאו  לעניין)  עגורי  ותיקמקבלי  אזרח  גמלאות    או  ת 
מי ותיק  בחב  13.11.2019ביום    וראות ה   פורסמו  ,ותוחד אזרח  כברש  , 1471יטוח/וזר  שנה  ל  לפיהן  חצי  אחר 

ה כתושב    ה כרהמיום  כעבאדם  או  חדשו חוזר  פק רשא  ,לה  לבחון הח  הביטויד  י  הת  לאומי  של    בותשואת 
  שמרכז חיי המבוטח  נעשוכ  אאם הו  ות גם בדיעבד ת התושבאשלול  ול  , וטחמבהבדיקה עם  כפוף לח,  המבוט
 (.החובות בגמל ת ר יא יצהמשמעות הי  , גם אםאלישראינו ב 

 

 מי לאווח הת בביטקביעת תושבוב תיקרון התא המשפחע

על ו  מיטוח הלאוהבי וק  י חל פמבוטחים עלהיות    םל, ממשיכיו"בח  מבוטחם הים עשוהה  18גיל    וילדים עד  י זוגבנ
 אל. שרתושב יכ טח ח המבוותושבי ישראל, מכ  ביםעוד הם נחש ת ממלכתי כלווח בריאט וק ביפי ח 
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תושבות ת התושבות נבדק  פסקתה בקשה לבבחינת  ד.  אחא  ראות בתא המשפחתי כתומי נוהג ללא ביטוח  המוסד ל
אדם להפסקת    לא תאושר בקשה שלש   ,לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנטהמוסד    תא המשפחתי.כל ה  של

בי נשארים  וילדיו  זוגו  בן/בת  אם  לחו"ל  ראל.שהתושבות  שיצא  מי  משפחתו  לדוגמה,  את  לפרנס  שנשארה   כדי 
גבלת זמן, כל , ללא השנים, ולמעשה  5-מעבר ל   ישראל, הביטוח הלאומי יכול להמשיך להכיר בו כתושב  ראלשבי

 לבקר בארץ. וא מגיע מעת לעת יקר השהות בחו"ל היא לצורך עבודה והע  עוד

 

 בחו"ל נטים שלומדים סטודושבות לחן תבמ

)לאחר ללא הגבלת זמן  גם    אלריששב  יחשב תולה שיך  להמם וניר מחמש שיות  בחו"ללמוד  ולחיות  סטודנט יכול ל
 . מעת לעתבקר בישראל וא מוה  זמנית ל היאהייה שלו בחו"השעוד   כל (, לאומיוח ביטוסד לבמותו ה תושבנשנבח

על  ות  עול פ   מבצע  דנטוהסט  אם אחרתהשתקעות  המצביעות  השהייה,  בארץ  שהיהראשונ  סיבת  זמת  נית ייתה 
 ות תישלל.   התושבולית והפכה לש 

 

 שלישי ות לבני הגיל החן תושבמב

ת ולכן בחינ  ,להם  וי שישהפנ  של הזמןב"ל  לחור  ותם יי נוסעישי הגיל השלינבשך  בכ  מי מכיר וח לאוד לביט המוס
ם את גמישימאומי  ל, ובמוסד לביטוח  השנים  לאורךאל  בישרבות שצברו  שהתו  קתון את וב בחש  התושבות מביאה

 התושבות.  חןמב

לחהמבוטעל   שיצא  להוכיח  פעמח  לב ו"ל  כדי  רבות  את  ים  כילדיקר  או  לטיו  למשדי  לא שותוהל,  יל,  שלו  בות 
מנו את  מ ול ל שאומי לא יוח לנים. המוסד לביטש 5בישראל במשך מאשר  ותרי בממוצע  ו"לבח הה ש אם בוטל גם ת

 חו"ל.ל חייו   הוא אינו מעביר את מרכזכל עוד  התושבות

 

 שבות תושלילת 

 לילתה. ש  לע עבדי יט בדל ח ולהחטהמבו התושבות שלחדש בכל עת את בחון מלהמוסד לביטוח לאומי רשאי  קידפ

פן באור  לבצע בירוורה  הזמן, המערכת אמ  ראל בישראל רובתושב ישהה  בהן לא שם ששני  שחמ  של  פהתקו   רלאח
י זכא   עדיין  בו המבוטח רעור שזמן קצוב לע. ניתן  ושבותלילת תשליך של  לגביו ה  להתחיל  ופו עלולאוטומטי, שבס

מכים סמצירוף  בתום  וחלא  ממו  עת תושבותביקל  ןושאל  שבותתויטול הר על בלצרף לערעויש    תי בריאות.לשירו
 ל. בישרא ין עדי רכז החיים  משהשהות בחו"ל ממשיכה להיות זמנית וים עיד המ

אומי  ח לביטו  דמי  מתשלום  , פטוראינו עובד בישראללאומי ו  סד לביטוחדי המול יע  שראליושב  מי שאינו מוגדר ת
 .אל(בישר וו או שנצמח ות שהופקפסיבי  הכנסות שראל )גם עלות בימי ביטוח בריאוד

 

 השנים  ת תושבות במהלך חמששליל

גם אם עדיין לא   באופן מלא, יכול לבקש לבטל את התושבות חייו לחו"ל    מי שעזב את ישראל והעביר את מרכז
 . ך אם חזר לאחר פרק זמן לישראל, תושבותו תיבדק מחדש רטרואקטיבית, אשנים מאז שיצא לחו"ל 5 עברו

  לאחר חצי שנה שהיו בחו"ל  התושבות  שביקשו להפסיק את  ג בני זו  וגמה באתר שלו לגבימי פרסם ד וח הלאוהביט
חזרו  ולאחר אם לארץ,    שנתיים  נשללה.  התושבות  שבה  התקופה  עבור  כולל  רטרואקטיבית,  תיבדק  תושבותם 

החיים  שמיימצא   זמניתרכז  הייתה  בחו"ל  והשהות  בישראל  בדינותר  ישראל  כתושבי  יוכרו  הם  וי,  בו יחועבד 
 וח. בהתאם בדמי הביט

 

 30.6.2020עד   - הונקורבר השמבימי  שבותבתו יפולטלות בקה

בשני  דם,  ל אש  יעת תושבותוקב בך מקלה  בדר  נהג  מיהלאוהביטוח  ,  30.6.2020  ונה ועד יוםהקור בר  ת משקופתב
 נים:אופ

  מיום שיצאו   שנים  5ברו  , גם אם ע רבי ישראל השוהים בחו"ל בכל תקופת המשבמתושתושבות  ה  נשללהלא   .1
   .מהארץ

רה של  להצהתושבות  של הקה  הבדילב  בשל רב יותר  משק  תןנ  וח לאומיטוסד לביהמ,  ליםרגי  םה מימינבשו .2
לארץ להוכח  ,החוזרים  לחזר ובייקטיהא ות  מאשר  למגביות  קבעה  ה  .ורי  שאי  רהיה  גבייה  וה ביטוח  פקיד 

   ונה.בה היא משבר הקור כשהסי ר את התושבות אשל
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  מי עורך יטוח לאוהמוסד לב  המקלים,  איםהתנפי    לע   ושבות ושרה תואאל ולישר  שחזר  י להבהיר כי מחשוב  
  ,דרושותה  ותבי ובייקטיההוכחות הא  קוספקות, ייבד  שיככל ש  .לבישראר  ולגנשאר  שאכן    מןבציר הז  ותבדיק

נבד בשלא  א קו  העת  שהאדם  ככל    .תושבותישור  בחושיתברר  נשאר  חייו  ומרכז  לארץ  חזר  תישלל  " לא  ל, 
 .מכךע  ל המשתמ, על כתקטיבישבות רטרואוהת

 

 2016 החל משנת סה  מס הכנלת הצהרה חוב

ש ייב להגיודה, חלפק   1ף  סעיימים שבת ה ראל לפי חזקלחו"ל ונחשב תושב ישא  שום שיוצניכל    ,2016  תשנהחל מ
 ב ישראל. ושתינו טוען שאוא כל שה ת גילוי מלא כו"ל, או לתץ ובח סותיו בארהכניר על כל ולהצה מס הכנסהדוח ל

לצרף   וץ, חייבשב ח ות   שהוא  ען שטולפקודה,    1  ת שבסעיףלפי החזקו   שב ישראלתו  הואם ששוני  ,2017משנת    החל 
ת קבלבישראל ולביטוח  ום דמי הות לתשל הקשור  ותשאל  לענות על  סתבקש בטופא מ. הו 1348פס  לדוח השנתי טו

   מי.וא ביטוח ללמוסד למסר  בות שהוא ושתון האת שאל לצרף והוא מתבקש ,מילביטוח לאומוסד קצבאות מה

 

 דין  יסקפ

ו יטוח ששולמ י בזי להחזר דמ( בעניין אזברגה רמ2311-09  )ב"ל  יור האז  הדיןת  בין בפסק דיניתן    30.6.2011  םובי
  ע כיבית הדין קב   .תושב ישראלהיה    פה האמורה לאתקובטענה שב   ,2007  עד  2000ם  ד השני בע  2008  שנתעל ידו ב

ם, דינמשכו הלימווך שבו  רק הזמן הארי על אף פהרם,  ודי מיהייתה ל   ה לחו"לנסיע י מטרת ה כ   קתחלו משאין מ 
 בדמי ביטוח. ולפיכך חויב בדין   ,שב הארץבע תווהת ותר נ

הביקיבל    22.5.2017ום  בי )ב" לעבו  דיןת  תביעתם(  51264-08-16ל  דה  רו  של  את  הזוג  בהם והכיר    ייןבינשטבני 
 . אליישר ק עם מעסיטשנים, מ  שש ו"ל במשךבחת יחומהלך שלבראל כתושבי יש

גין  ח במי ביטוום דקאל וחייב אותו בתשלבדיה בן יחזול עו שת ביעת תא  ן האזוריבית הדי  חה, ד13.7.2017יום  ב
חן באופן כללי את  ורי בין האזבית הד  אומי.הלביטוח  תו בתושבו  לא נותקהיוון שבחו"ל, כ  ו כעובד שכירינסות הכ

 ין. דיוב הוטל כח שראל, והיב תושר נותח היה וי המבוטקבע כ ו החייםכז רת מים לקביעהמבחנ 
ל צהארין  הד ון בבית  בדי בו  (60937-09-17)עב"ל    8.9.2019יום  בה  דעבוי  ת שלילת התושבו   טענתבוטח מהמ  חזר 

 הערעור.  ה את  דחאין שיהוי וי קבע שרצדין האית הלבד. בהשיהוי בבטענת והתמקד 
 אלי. ח הסוציוביטעניין הבכויות ז יעתלקבה  אמנס אינה ת כפל מיעלמנ האמנה   כי  ,רציהדין הא ביתעוד קבע 

 
הדל  בקי  2017בר  בדצמ המבקשיםורי  האז   יןבית  בקשת  זו)  את  בל קיעל  והב  2012בשנת  מגאורגיה    עלו ש ג  בני 

ואי  טוח רפ יבצורך קבלת ראל ליש יו( לסעד זמני וקבע כי הם תושבין את חיעלול לסכו לתי קבשא ימותרפי טיפול כ
ק  יתב  (2208-06-17  "לב)אזורי  ן הדן בית הדי   2018ובר  באוקט   10  םביו  י.קרהעיק  יבת ין  ן פסק ד עד למת   לבד,ב

א  העיקרי כתושב  כירהל  תביעההת  ודחה  מאחרבהם  ישראל,  הצדק   י  נמצאה  לטיפולשלא  מושך  המי  רפוא ה  ה 
הבחו של  רפוא   בעל."ל  לא  גם  צידוק,  נמצא  מלהיעדי,  לא  כה  מ ומרויות  הנדובתק  לישראשכות  וע פה  כונה,  ן ל 

   . ביעההתתה  דחנ

לאובילמוסד  ה  החליט  25.7.2017ביום   את זשע  נהבטע  17.3.2016מיום    המבוטח  ותתושבאת  לנתק  מי  טוח  ב 
ב  ורכז חייכי מ  לביטוח לאומי  סדומה  עבק  ,ודי   לע  השגוהש  הג שהל  הבוגתב  חו"ל.ומרכז חייו ב  ארץה ארץ  אינו 

 זוג בת ה  עםקשר    לו  ישם בודדים, ו ירק ימ  לאישרוב   "ל בחוזמנו  ת  הה מרבישווא  ה   שכן,  ןכל  ם דוק  ם ינש   המכ  כבר
 לפי החוק. ינו מבוטח בחו"ל ולכן ארת המתגור

יק  העת הוא  י  כהכרח  ב  תמלמד  האינלחו"ל  פיזי  ו המהעתיק את מיקו  התובעשהעובדה  כי  רי קבע  אזוין הדבית ה
 .בוטחמשל ה  םייח ה  רכזמ  את  חניםוב  שרתו כאבריאוומצב    תקדםמל את גילו הלשקלל. יש  יו לחו"מרכז חי את  

בית מר  הליך כיח ב מי, הוכלאוהיטוח  של חוק הב  סיסוית העומדת בביאל הטריטורות  ו המשמע ורה לנר אף כי ב"
ו  בדה כי אינרות העוין מצויות בארץ, זאת למ, עדיובותבחינת תוש נטית לופה הרלבק ל התובע, גם בתזיקותיו ש

 .ע"בק ורימגה כי ונגרבהו מגורי אות ב וכי אין לר  תגורר בהמ

אתמזכ דין  הבית   שפיספ  יר  ושלי"ד  בביימונט  הביץ  הת  הארצי:  להבחינדין  צריכה  נותניכאש  יעשותה  אר  ת  ם 
 .מבוטחהיל  געל פי  " תושבותנה של ה"תתנה ולאופי המשנון החיים המשלסג הדעת 

מיצה  הא ות  יתיאמ ה הקהזי  אתק  י לנתבה כדבות, ואין  יכורח הנס ה מעליו למעש  ל נכפית"שהותו של התובע בחו" 
ו גילחייו, באת  גורלו ואת    לקשורהתובע בחר  כי    נעלם מעינינולא    שנים…   רותמשך עש  המדינה  נו וביןיימת בי קה

הקשר ר נרקם  לא, שהתובע העיד כי כאשתו… ארבחיזו הייתה  חו"ל ורך קבע בדאישה המתגוררת  המתקדם, עם  
בם  ילם ומצבשל ג  ךבארץ, אהאחרת    הומחציתל  "חו ה בשנמה  מחציתת  לשהוים  השני  וגתו תכננוזבינו ובין    הזוגי

 צון…" א התממש הרם, לרעוע של שניהי ההבריאות 

בדבר קיומם אומי  לוח  וסד לביטממצד ה  דר הוכחהעיו בישראל ובהיבר נכסיו וקשר בד  לעילשת  בדו חשב בעובהת
 אל. שריב  וטחמבה  לותו ששבת תור א ומאש את התביעה ןבל בית הדי קו בחו"ל, משרים של של נכסים וק

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

115 
 

האר  דחה  13.8.2018ם  ובי הדין  ערעוצי  בית  של רו  את  מיכאל  )עישל  כ18308-12-17ב"ל  ימוביץ  על  ש(    המוסדך 
 בחו"ל במשך שנים רבות.   80%של  שהייהשל יקר בע , ב2006 שנתו מאת תושבותוח לאומי שלל לביט

ת  . בי2003משנת  ו  תאת תושבוטל  לב  עבשת  פייגין  ל מיכאלורו שרצי את ערעאבית הדין ה  חהד  27.3.2018ביום  
תו  התושבות. עדו   ביטולקשה להב   שבו הגיש אתד  וע, המ2013עד שנת    תושב ישראל  וטחכי המב   קבעהדין הארצי  

 ומים את זכותפעימש עשרות  והוא מ   תונים מספקים על מרכז חייוניפק  לא ס  הואינה,  מהייתה א  לא  וטחשל המב
 . ציבורי במימון ריאותלשירותי ב

ביבקי  16.7.2018ם  ויב הדל  האזות  תביעתו    ריין  פישל  את  )ב"ל  יגנאוהד  ושבותו  ת   אתושלל    (9166-09-17בוים 
דה כעמ"י ועל אף ששילם בתו עף שאשל אים, עי מרכז הח  בחןי מבלבד, לפ   באופן הצהרתי  טיבי,טרואקן ר באופ
וח יטדמי הב ש  עהדין קב  ביתה.  רזבח  הביטוח  את דמי  א דרשם. התובע ליבמשך כל השנח  דמי הביטו  יפות אתברצ
 לל. שאשתו לא תי בותבע שתושף קמגיעים לו וא לא

שאין    ןכיוו ימי ותקדאינו    וא שגוי,י הזור ת הדין האדין שניתן בביפסק הדעתם  י לטוח לאומי כביל  מהמוסדנמסר  
 ות לתוצאה. אין נפקהחזר של דמי ביטוח, 

בת קצ  ג'מיל דלאל לתשלום  רו של עוער  ת א(  14606-10-17ל  עב")  עבודה רצי ל האהדין  בית  דחה    16.4.2018  יוםב
 ב ישראל. תושישה לא היה  גיל הפרל ו הגיעם שב ר שביויק מאחות אזרח

הדין  ב הביטוחשקבע    יהארצ ית  ה וק  יציבמושת  ענפיות  רביומ  לאומיח  וזיקה  קשר  על  שבין  תים  המבוטחים ה 
א היה המבוטח תושב  כן, לל  דםוד קק ועוותיח  ראזבת  קצם  שלוכה בתמזגיל הלע המבוטח  יביום שבו הג   למדינה.

   מחוץ לישראל. טיביות היהייקיביות והסוב האובייקטת מהותיות הו בזיקוז חיי מרכל, שכן שראי

אכשרה לא  בתקופת הרח ותיק וקצבת אזושבות הוא המסד לקבלת  ון הת עיקר   יןעדיי " ובע כ וק  דין מסכםית הב
 . "די

( 2442-12-18ל  ")ב  לקו יז'   ןד זמני של קונסטנטיעחופה לסד התביעתו    את  ורי אזהן  בית הדידחה    11.12.2018ביום  
י  ו הרפוא מצב  ףאת, חרמלכתי, זביטוח בריאות מ  רותים לפי חוקשילזכאי    ו אינומשכך  שראל  וקבע כי אינו תושב י

ד יוחהמום  ת, התשלהתושבו  לילתשין כי בשל  ד בית הד קבע  ויים אינטנסיביים. ע רפוא  יפוליםמצריך ט הקשה ה
 זר של התשלום ששילם. זכאי לבקש החא ו וה  טי,נלוו ר תקופת ההמתנה אינו  לפדיון עב שילם התוש

  קבע כיפיליש ואלכסנדר  עתו של  תבי  תא  (20149-01-18דה )ב"ל  י לעבורהדין האזובית  ל  קיב   2019ני  ביו   4ביום  
 . 2011ת  שנל מות בחו"ל אף שהראל עו כתושב ישתראול ישה, רק בנסיבות המיוחדות של המ

יתו  ירע  ו התגורר עםבשבעלותו משק חקלאי ב ך קבע.ה דרב רגנה, ויהמד עלה ארצה סמוך לקום   ,90כבן  ,המבוטח
י  הוחהמנ בנו  שהתאלמןלאחר    לדיו.ועם  קשר  לבצר  אחרתיינו  אישה  הונגריה.יל  ן  ממוש שהו    הם  ידת  ך זמן 
 ונגריה. היותר ב  ברזמן  שהוהם , חוטהמב של  ותיאו הבריבמצב והרעהתקדם מ ילה העקב ג  םראל, אולביש

ערעורוא  (1293-12-15)עב"ל    הדין הארצי  ביתבל  יק  20.11.2018ביום   שפל  של  ת  וקבע   אין   בנסיבות המקרהוני 
ת  בו  ישראלראות  בח ושב  שנדומהשנ  לקל  הדין,  נ ים  בפסק  וילדיוה  חרףו  כדלקמן: אשתו    םטינים ההק  עובדות 

 . שנהות המימ 40%-שראל כנמצא ביוא ה ות וים רבמל פעישרא ע למגי א הו  בישראל,גוררים ל המתושבי ישרא ת
קביעת   גבלפי  המקרה  הדין  הסמול בין  אך  ה מניי  על  ם  בימעידים  ארעית  ה   שראלשהות  על  סממנים עולים 

 ל.רא לישרה ומשמעותית יזיקה יש ם על עימצביה

 . בבדעת רווהוכרע ליון המשפט הע תיב ספיר ב לכתפסק הדין הסתמך גם על הי

  כי  דין קבעית הב  ניאל פוקס.תו של דניתוק תושבו  ייןנבע  (39636-09-17)ב"ל  ורי  בית הדין האז  ן ד  27.5.2019ום  בי
 , גרה בישראל. זאתתו שמשפח  רנסתק למטרת פרו  היא אךיגריה  בנ לידתו ושהייתו    שב ישראל מיום ח תוהמבוט

תו  ין חשיבויבענ   אומי ל  ח ביטוד לסמוהדת  עמאת  ן קיבל  י בית הדריה.  ועובד בניג  שוהה וא  מן העל אף שמרבית הז
 תי.שפחמהתא ה  לש המכרעת

ל  מטפ   מי לאויטוח  מוסד לב ה כי    ,ןיבית הד   מציין   שבותלת התושליבוטח לבל המיוטומטית שקהודעה האעניין הב
)או להצמט מבו  לת של כו יכולת לדעת את הנסיבות העובדתיול ואין  בוטחים  יוני מבמיל   בנקודת  חוקר(.  יד לוח 

 איש והודעה אוטומטית  זו הייתה  ת,  שללנושבות  ת ה  לפיהה שאת ההודע  מילאו  יטוחלב  וסדח המלה ששב  מןהז
 . ןתינסיבות להווי את ה הזמן   תוובאדק טרם ב

הדדחה    23.6.2020ביום   גרוס    את   האזורי  יןבית  יעקב  בנימין  של   ( 56483-05-18)ב"ל    מריסה  ואשתו תביעתם 
ת בה הע  כל שראל  בי  וג שמרו על תושבותםי בני הזכ  עוקב  ,יתב קטירוארטפה  לתקו   יתהישראל   ושבותהת לביטול  
   .בארה"ב התגוררו 

עזבו את הם  .  בארה"ב(  לדאחד נו )ילד    שם ם קבלו אזרחות  י הזוג וכל הילד בת  ב.  ארה"ח  רבארה"ב ואז  נולד   הבעל
   ארד. רסיטת הרוובאוניב הבעל שללצורך לימודים  2013 ישראל במחצית

ל  לאומי  לאות  ן התושבבשאלו  הושכרה   . הדירה שלהםקבעהוראת  ב  מוודמי הביטוח שול,  תוק תושבויתנכוונה 
 צרים בארץ. ק יקוריםהגיעו לבבני הזוג ורה. כגוררו בדירה ש בחו"ל התו שנהמתחדש כל ת בחוזה שכירו
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 תבביוד  עב ל להח  הבעל   .ך קבע"ב דרהישאר בארהל  ,תםלטענג,  בני הזו, החליטו  2015הבעל במהלך  בסיום לימודי  
לנתק  שו ובקח לאומי למוסד לביטו ם פנו  ה 2017 תרק בשנש. בודה חדם עעבר למקו 2017שלהי , ובןסטובובחולים 
   .1.10.2017ם מיוניתוק אושר ה . 2015משנת ת תושבו

 למגורי קבע. לארץ   חזרו  2018  ודש ספטמברחב

 ,סובייקטיביאופן  א בול  ייקטיביב או  ופן בא לא    ,ישראלהזיקה לו את  זוג לא נתק הבני  קנה כי  בית הדין מגיע למס
ל כל אירוע  ח   משלא  ,התקופהובסופה של    ,םנישבע במשך  ישלם דמי ביטוח לנת  סביר כי תושבזה  "אין    :כי  ייןומצ
יבקביט לשלו וחי,  וכתול  ש  ששילם. מעמדו  הביטוח  דמי  אותם  על  החזר  לקבל  אתהדבר    צאה  שיטת    ד יסו  נוגד 

 . "יתרבות הדדוע  סוציאלי טוחבביר דוברט כי מ פביקרה וח בעהביט

קובע   ה"כ  הדיןית  בלסיכום  שמרו  י  שתובעים  בתקופה  תושבותם  כל  על  התגורר   העתבמחלוקת  בארצות בה  ו 
 . עהודחה את התבי   "תהברי

 

 טוח בישראלות הבירציפ

הרפורמה  ב בשנת  עקבות  לפקושרי   2בסעיף    נקבע  2003במס  כיה  תה  דה  של  אשישראל    יושבכנסות  ו  הופקו 
 ס.   , חייבות במץ לישראלחו מאל או  ישרב מחונצש

זושבנ חופא  לענסיס  בף  ה  הי המס  לבסיס  הכנסה  מס  בדמי  ין  כלומיטוב חיוב  מקורות ה מההכנסות  כל  ר,  ח. 
בדמי    וב . החיביטוח  יס החיוב בדמלבסי  ישראל, נכנסות "ל בידי תושבי  והמופקות בח   לפקודה  2בסעיף    המנויים

על  נוח  הביט כללי  פעשה  לא בי  מיבד  וב החיי  בי  מיוטוח  בריאות,ודמי  המ  טוח  העמלפי  המשי  ביטוח ד  בוטח ל 
 תו המועד. ובא

  .לייםמייטוח מינ י ב דמ וא משלםה ,תהכנסו  בוטחמאם אין ל 

הכנמת  כאשר שמקקבלת  ישסה  בחו"ל  הכ  ורה  פי  על  המפורטיםלפעול  הבחשפורסמה  ה  בטבל   ללים  ביטוח וזר 
 : לו"ח סות בהכנן ה נייבע , 2004ולי בחודש י  153/2004לאומי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 ה במס  הרפורמ קבותעל בבחו" סה הכנחסות להתיי המבוטח  מעמד 

 ערותה תגמלאו גבייה  בארץ בחו"ל 
 וישינ
 קהחקי

      
 אין י סעיף  עפ" יל רג רגיל  שכיר   -שכיר 

  ק ולח 76 רגיל  יל רג עצמאי מעסיק
   רגיל  רגיל  "ע לעל  ישראלי

      
 אין  ע ל"לע ודה עבא מכנסה שלה שכיר -כיר ש
   על"ע ל ה בודשלא מעהכנסה  צמאיע עסיק זר מ
   לעל"ע  ה שלא מעבודה הכנס "ע לעל  
      
 אין  לעל"ע   ה לא מעבודסה שכנה שכיר יצמאע
ות  זכא יל רג עצמאי 

 מוגבלת 
תקנה  ע   -פ"י 

מפגיעה  ביטו ח 
בדים  עו-הדבעבו

  יםעצמאי
 (2נה )תק

 

   ע לעל" דה לא מעבונסה שהכ לעל"ע  
      

 אין  על"ע ל שלא מעבודה ה הכנס רכיש הכנסה 
   ע לעל" סה שלא מעבודה הכנ מאיעצ הדעבולא מש
   לעל"ע  ודה עבסה שלא מהכנ לעל"ע  
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  לטרנט שתר האינאמתוך  בחו"ל,    שוהההל תושב ישראל  וב בדמי ביטוח שהקשורות לחי  הוראותה מ  חלק  להלן
לב בט יהמוסד  לאומי  נוספים  הלןלההסברים  כל  )  2021ינואר  ב  29ום  י וח  הזוג,   ,והסברים  לבת  בקשר  לרבות 

 :(בזמן השהות בחו"ל  ת/מעמד המבוטחלב ל . יש לשיםבאתר הביטוח הלאומי םיצאנמ

 
 ? ה לחוץ לארץיציא ווחים עלמד דכיצ"
 

חיים ומרכז ה  '(וים וכבית, ביקור קרועבודה זמנ  ול,לימודים, טיזמנית )למשל, לצורך  בחוץ לארץ היא    השהותאם  
 שראל: ייין בדע

 וםלמקהקרוב    ייה בסניףוגבקת ביטוח  ללמחשו  , ולהגייבון רב שנתן וחשהיציאה מהארץ יש למלא טופס דילפני  
 האתר.  עותצמוריך או באמג

 
 ץ: חיים הועבר לחוץ לארת הגירה ומרכז הלמטר  ץ היאאם השהות בחוץ לאר

מקום מגוריך או  להקרוב  בייה בסניף  גטוח וי חלקת בולהגישו למ  חו"ל, בתושבות לשוהה  ון לקביעת  שאליש למלא  
 ר. באמצעות האת

 
 השהות בחו"ל   ח בזמןמי ביטו ד תשלום

 
 בתשלוםוץ לארץ. פיגור  ו בחתת שהו ת גם בתקופח בריאוביטו דמי  י ומ י ביטוח לאומד   לםלש  אל חייבשרתושב י

 . ובזכאות לקצבאות  ריאותבי  ירות אות לקבלת שע בזכוארץ, עלול לפגהות בחוץ להש  אות בתקופתייטוח ברדמי ב
 

 ץ? השהות בחוץ לאר ביטוח בזמן שלום דמי מה חשוב לדעת על ת
 

 ש. דוח( ל 1.1.2020-ח )החל בש" 177ך בסליים ימ ביטוח מינ ישלם דמי –כנסות לו הין אמי ש •

שעובד • זרכשכיר    מי  מעסיק  דמי  ביטוח    דמישלם  י  –  אצל  שיעורי  לפי  כשכיר  הכנסתו  עבור  עבור  ביטוח 
 ס הכנסה.  מביו מלגבל קמה שתתובהתאם לששלא מעבודה, הכנסות 

 
ש  אם י  -  10.1.2018ביום    אומייטוח ליגי המוסד לב עם נצה  כ שנער  ישהג וספת בפרה נבההה  קבל הת  ן זהיי )בענ

יחויב בהו"להכנסות מח  לאב ישרלתוש עוד    בל ממסקתאם לשומה שתת,  כל    -ה  ומת של א מתקבלהכנסה. 
 ימום(.יב לפי המינא יחווה

 סיקו. מע לע ביטוח חלה ה ידמ ום ובת תשלח -ק ישראלי  מעסי  מי שעובד כשכיר אצל •

וח  יט לם דמי בושי ן סוציאלי(  ולביטח הסכם    לישראל  )מדינה שעמה יש  אמנה מדינת  ח בראל שמבוט יש  שבתו •
 "בלבד. ת יאוריטוח בבב בדמי יחוי   -ה ת האמנ נלאומי במדי

 
 תוק( לוקיישן )עיתשלום דמי ביטוח בזמן רי "

מ   מי • )לא  זר  מעסיק  אצל  הכנסות  לו  ויש  ברילוקיישן  ישראל שנמצא  כנח  אלה הכנסות    –י(  עסיק  -שבות 
מעבודה'ה' שלא  פסיבית(    כנסות  לשומויחויב    –)הכנסה  בהתאם  ביטוח  דמי  ממס  בתשלום  המתקבלת  ה 

בשי יהיו  הביטוח  דמי  אקטיבית(.  מהכנסה  הוא  השומה  מקור  אם  גם  )זאת  ביט הכנסה  דמי  עבורעור    וח 
 הכנסות שלא מעבודה. 

(  1.1.2020-)החל ב  ₪  177בסך    מלייםיוח מינ דמי ביט ישלם    –  חו"לנסות בואין לו הכ   נמצא ברילוקיישןמי ש •
 לחודש. 

 " ת.מתשלום דמי ביטוח לאומי והכנסתו תחויב רק בדמי ביטוח בריאופטור  –( 131מי שעובד במדינת אמנה )  •

 לי אוצית לביטחון סאמנו

להאמ סוצבינות  מסא יטחון  רלי  את  הדירות  ביסוצה  ןביטחוציפות  שתייאלי  אים תננה  אמלכל  דינות.  המ  ן 
 ת.  ח בריאול אמנה לביטונה חתומה ע ימדינת ישראל א. לה המתאימים

שיימדה איתחשראל  נות  על תומה  לביטחון    ן  גמלאו   תוללושכ   ,וציאליסאמנות  א תגם  הן:  אורו,  גוואי, וסטריה, 
ורבגיה,  נ  נד,ול ה, דנמרק, המניה, גרבריטני  (,1.6.2017  חב מיוםבלגיה )מורריה,  גל(, בו1.12.2015  ריךמתא) יהאיטל
 ויץ.  ו יה וש( שבד1.10.2017מתאריך ניה, רוסיה )צרפת, רומ ,קיה, פינלנד, צ'כיהסלוב

 בד. וח לאומי בלדמי ביט   מניעת כפל   הסדירמ  (קוויבק  ם קנדה )ללא חבלנה עהאמ
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 :אמנה ותמדינ עם חלקיים  מים הסכל  מאותדוג

עם מנאה כו א  ה  מניעלליטליה  בית  דמי  כפל  אשעוב  ישראל   בתושל   לאומי  טוח ת  באיטליה  מעסד  רק צל  זר,  יק 
 . 2015צמבר מחודש ד

 עין שכיר.שכיר או מ עובד רק ל לאומי ביטוח  ל דמיכפ וללת מניעתת כם צרפהאמנה ע

 

    עובד שכיר של מעסיק ישראלי

תוש מעסיק  יכאשר  תוששולח    ראל שב  לחו"ל  ב  עובד  ב הע  זה וחו,  מטעמוישראל  נקשר  של    נוי ד  -ל  שראיבודה 
כדין עוה ביבד שעובד  פי שע   ביטוח  המשלם דמי   ,שראלכיר   76לפי סעיף    אלהוגים בישרהנ   דמי הביטוח  יעוריל 

 .  הביטוח הלאומילחוק  

 ל המעסיקש  כשכירים  נות בחו"ל,ל לעבוד בחברות ב מישראם  שלחיבדים שנלראות גם עון  ית וימים נמס   בתנאים
 .ללחו" תם לח אוששי אלרהיש

מוהשכיר  ח  טהמבו לטשפח בני  זכאים  מכשי ב   פואיר   יפולתו  חו ראל  ביטו וח  בריק  ממלכח  כן  אות  כמו  הם  תי. 
מכו לזכויוזכאים   חוק  ת  לדוח  הלאומי.  תגמה,  הביטוח  קצבאושלוהמשך  ב ילת  ם  מותנה  א דים    ישור המצאת 

 מי.  למוסד לביטוח לאו תאים מ

ר אישוניתן לקבל  עם זאת,  חמש שנים.    ת היאבימרהה  , התקופמילאוטוח הביחוק הל   76פי סעיף  ל   ן זכויותלעניי
 שנים. ל נמשכת יותר מחמשה בחו"היים אם השם, גפעל ה מפעםופ קרכת התיוחד להאמ

לביטוח לאסם המורפ  2.6.2014  ביום הומסד  ביי  בחוזר  למצב    1419טוח/וראות  עועשבו טוהמתייחס   ירשכ  בדן 
.  (ותרוה י ס הכנסה גבלפי בסי  יעה לגמלאות רך תב צול  ,של )למ  מיתי" ר אל"שכ  וה א מסואש"ל חו"ל הום  שתשלו
העתכ  הטענה   בחינת  לביקוהחומת  ר בלול  לא ניכויירת  ר  לביטוח  במוסד  הכם  ובמס  אומי  הבס נסה.  יגדל ים   ס 

 ח הלאומי. טו וק הבילח  369  סעיף  ות לפיחויב בהחזר גמלאלהיות מרשים וגם עלול  בהפב המעסיק יחוי

 

 חו"ל אי במעצעובד כ, שלרא בישי מאבד עצעו

חין יש להב  .טלת עליומו  דמי הביטוח  ם ווח ולתשלדיוריות לצמו והאחל עמי ע לביטוח לאוד  ח למוסמדוו העצמאי  
 כלו  שבבארץ כעובד עצמאי, ובין מצב  וגין ומבוטח  ירלס  "ל ובחובישראל    עסקיו  מאי אשר מנהל אתעובד עצ  בין

 .  ל"בחו ןהוהכנסותיו    לו"ו הם בחעסקי

לימש  אהו  :הראשון  הקרבמ כיך  מבוטח  עהיות  הצמעובד  כאילו  ע אי  יחויבוותיוהכנס  בישראל,  ובדוא  דמי ב  ו 
כ "עובדשר הכנסה  מקוביטוח  ל.  עצמאי"  ל  לחשוב  זכותו  כי  גמזכור  בשלקבל  לו בובע  עהפגי  לאות    דה שאירעה 

 . לו"שנפגע בח ימא בד עצועשל  הדפגיעה בעבו  ןייומי בענח הלא ביטו ה בחו"ל כפופה לתנאים שבתקנות

ששהשני:  קרה  במ בראדם  בחו"ל  ציוהה  בישעי   מטעםפות  בסוקו  לענף  יטוראל,  כ פנחו  עבודה  עצמאי עובגעי  ד 
שלו  יסווגו ההכנסות    זהבמקרה    מי.אוח לטולבי  אש למוסד דעה מרוכפוף לחובת הו  לשנה אחת רך כלל  וגבל בדמ

 ביטוח.  מיהתאם בדיבו ב ויחו ת כפסיביו

מלת ם גלתשלו  י דרייפינגרשל לאת ערעורה  (  44225-04-19ב"ל  ע)  בודהלע  יצארהת הדין  יבה  ח ד  11.2.2020ביום  
ב ש  מותועקב    יםתלוי  מאחר    עלהל  אף  שבחו"ל,  ב על  עצמאי  כעובד  רשום  כ וכה  לאהלאומי,  ביטוח  שהיה  י  ח 

עובד  כ  אאל ,  אלישראי היעסקו העצמרת  גמסבוצעה ב  (בניגריה ס  צלילה בנמל לגו)הפעילות שבה מצא את מותו  
 .(בישראל ודהגעי עבלא כיסוי נפה )ל ע את הפעולשבשירותה ביצמקומית, ברה  של ח ירשכ

 
 

  ראלי )עמ"י(  יש קומימ עובד

ישרא באזרח  בחו"ל  השוהה  בהת,  ניזמאורח  לי  לעבודה  במעמדיגונצקבל  בחו"ל  ישראלית  מקומי   ת  עובד  של 
זמנאבסק  ומוע פ ורח  על  מיחוי  י  במזה  זוחד.  העבוד וק חחלים  ה  קרה  לביט  .יםאלירשהיה  י  לאומי  המוסד  וח 

 אל במוסד לביטוח לאומי.  שריושב לתנחשב א  ד הול עול כ בישרא ירל עובד שכי כאתייחס לעמ"מ

 אצל מעסיק זר  שכירעובד 

מהח עולב   סדהמו  2014שנת  ל  לאומי  בדיקהיטוח  קוטומט א   רך  בעת  מבוט  שומהלת  בית  שכול של  כנסה  ה  לתח 
 –  1417טוח/ביחוזר    לפי  ,(126ן מטופס  כיר ממקור חיצוני )כגוות שכנס ה  יל על במקב  ח וודי   ים קי, אם  ממשכורת

 ת קבלת שומה. קבורור שכיר בעביתהליך 

כים מבוטח שאינו שולח הסבר בצירוף מסמר.  רובל מכתב לביקבוטח מת, המרכר במעק כשכיעיסו  אם לא קיים
  בחו"ל. תממשכור הקורשמ דהעבו מ נהשאיכנסה דל על המחת כבריר ב )בדרך כלל(מחוי
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 יהם.   תוננאי התאמה בוספים שקיימת טחים נבובים גם לממכת חלשלואמור   לאומי המוסד לביטוח

  2  יבות בדמי ביטוח כאשר מקורן בסעיףחי  "להכנסות מחו  ,הלאומילחוק הביטוח    345  ףסעי  יפ ועל    ר לעיל כאמו
 וח הלאומי. , כמפורט באתר הביטיומא ח לטובי ד לסווגים במ ם הנה ליכלהתאם לת מס הכנסה בלפקוד

עובד  כאשר מבוט זבור מע עב  כשכירח  לאווג  מס  , הוארסיק  כעו ובמוסד לביטוח  ביטו  חייב ש  דבמי  ד  בע  חבדמי 
 בשומה:ת ונס פי ההכלום דמי ביטוח([ לדבר תשמיוחדות בת הוראואומי )ל ח התקנות הביטול 1מו ]תקנה עצ

 ה. לבט דמי את לענף ד שכיר, לרבובמבוטח כעועובד עצמאי וביטוח כ משלם דמי -ץ ארובד בע שבוטח מ א.

 . , כפי שהובהר לעילמעבודהשאינן   תבעל הכנסו בוטחכמ חי ביטוממשלם ד  -"ל בחו  עובדשוטח במ ב.

 ות שנם ישניביים לי ביטוח רטרואקטיביית דמניין גבע  יהאזורהדין  יתבב פסק דין

מיזל יה  של ארעניינו  דין האזורי ב ת החלטת בי( את ה10820-09-17  עב"להארצי )  דיןה   ית טל בבי  30.7.2019יום  ב
 .2010-ו 2009ם  גם בשני  מי הביטוחד ח אתט וות מהמבבח לאומי רשאי לגיטובי המוסד לכ ,בעוק

 .  2010-ו 2009ם  יבשנר עסיק זבחו"ל אצל מ בד התובע ע

כ   תושבות כדי לשמר את  עתון לקבילומי שא ח לאד לביטוסלמו  ריב הוא הע שם נראלון  תושב ישראל. בשמעמדו 
 ס(. ה החייבת במההכנס סכום  ןו)בלי צי ל חו"זר ב  סיקמע לוא עובד אצשה

לביטוח  סהמו את   לאומיד  מאי  בחו  מדומע  קבע  ע  2009דש  שאינו  אותו    בד וכמי  טוח בי  דמי לשלם  וחייב 
 ם.מינימליי

לביטוח לה  השומות  .במועד  כנסהת למס ה ודוח  שיגהתובע ה  נערך חישוב  אומי, אך גיעו למוסד    דמיי  הפרש  לא 
 ל. ביטוח, כמקוב
 

לאומי  טוסד לבינה מכתב מהמוראשותובע לה  קיבל  2014  וסטבאוג   רק -ו  2009ם  בשניכיר  כשמעמדו    לבירור ח 
 מי ביטוח. דם תשלוב ב יהוא חו 2015ר אנוובחודש י  2010

 
הא הדין  ל זובית  בי קב(  15956-05-15) ודה  עברי  משמע ,  26.6.2017  וםע  י   ,יתחד  לראותכי  המבוט בהכנסו   ש   חת 

 טוח. יבות בתשלום דמי ביהכנסות החיכיבות במס, ישח ק זר,עסימ  צלא"ל ושכיר בחכ
היחו,  אולם התיק  ב"נסיבות  של  הדי,  דנן"דיות  בית  המוסד  כן  קבע  לא י  את  יו  לאמי  ולביטוח  לגבות  דמי כל 
 .2010-ו 2009ות המס  שנ ן בגי  2015בשנת  תובעטלו על הוח שהוהביט

 
 . דמי הביטוח ע בתשלוםבותוחייב את ה  ורין האזדיבית השל  ת הקביעהל אביט רציר, בית הדין האכאמו

 

 חו"ל ב ם היות לשולאגמ

ו 324סעיפים   ה65-)א(  לחוק  הלאומ)ב(  ק ביטוח  לתו  ובעים י  ישכי  שנשב  מש  מצא ראל  יותר  לישראל  ה  לושמחוץ 
לדוגמה,   .מילאווח  לביט בהסכמת המוסד    שים, אלאושת החודשעולה על של ה  בתקופה  בלם קצוא תש ודשים, לח

ממשיך לקבל    ובד שכיר,אל כערישב   משכורתה   וממשיך לקבל את  יסיק ישראל עמבחו"ל מטעם  וד  א לעב מי שיוצ
 על היציאה לחו"ל.  אותת הגמלמחלקודיווח לתאם לבה אות בישראל,את הגמל

,  2009-שס"טת(, ה2010-ו  2009לשנים    ליתהכלכ   התכנית   ה ליישוםיקחק ני  יקות )תתייעלות הכלכליחוק הה  פי  על
אב  החל הת  2009  טוסוג חודש  לקוצרה  חודשים  משישה  חודשיקופה  בשלושה  התלבד,  ם  ת שאחריו פיסה  מתוך 

 ומה. תחרים בור גי שמתמ על   לחול רק יכהצר  מדינה לביטוח סוציאליה

ויוצל, מי שזאמור לעי לאור ה מישראל.   ות ומי על יציאלא  ביטוחלמוסד לודיע  לה  וראמל,  שראא מיכאי לקצבה 
אינוכ המבוטח  למ   אשר  ש לביטו  סדמוודיע  לאומי  לתק ח  מישראל  יוצא  עהוא  העולה  שופה   חודשים,לושה  ל 

 "ל.  וא שוהה בחוה  כאשר תהוקבל אליך וכאי להמשח זבוטברירת מחדל, גם אם המק כה תופסהקצב

 

 בית קטירטרואתושבות ו ח ותיקזר א קצבתא בנושית הדין האזורי  בבדין  פסק

רחל יל  גב'  שורץ  הבריתצאה  לארצות  להירמט ב  55גיל  ב  אה  כלכליה  היא  עזר  שם.  שגר  בבנה  בארצות ת    עבדה 
עם  רית,  הב זוגרה  והגיבן  לתקופה  עה  ג  שנה  מדי  ימיםכחושל  לארץ  משפולביק   דש  דיתיחר  לא   הת ר.  בארץ 
 זכויות.  ה  רתלשמים  מליידמי ביטוח מיני א שילמהשכרה והיהו

לה המוסד לביטוח  הודיע    2011ני  ו בי.  בחו"ל  כת ה בשל שהות ממושנלקצבת זק  ה תנדחתה תביע  2009מאי  בחודש  
 .  ואילך 2011  מינואר נשללה תה  מי כי תושבולאו

mailto:ornazachcpa@gmail.com
http://www.kolmas.net/Document/Index/1297769?publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%202009&mids%5B0%5D=54&mids%5B1%5D=13&mids%5B2%5D=14&mids%5B3%5D=15&mids%5B4%5D=16&mids%5B5%5D=17&mids%5B6%5D=18&mids%5B7%5D=19&pert=AllDates&documents=1297769,980102,1417940,1279679,1443968,1443967,3646223,1297771,1297751,1769486,1297774,5211903,3564175,5481901,1276731&lp=13
http://www.kolmas.net/Document/Index/1297769?publish=1&se=Rank&sd=desc&p=1&iss=True&ifo=True&mt=Morphology&wdt=Distance&wd=0&from=home&tot=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%202009&mids%5B0%5D=54&mids%5B1%5D=13&mids%5B2%5D=14&mids%5B3%5D=15&mids%5B4%5D=16&mids%5B5%5D=17&mids%5B6%5D=18&mids%5B7%5D=19&pert=AllDates&documents=1297769,980102,1417940,1279679,1443968,1443967,3646223,1297771,1297751,1769486,1297774,5211903,3564175,5481901,1276731&lp=13


  ©2015 : ימוכין ס                                                                             שבון ח רואת , גלרט-צח ורנהא

                                    ורותמש כל הזכויות 

mazachcpa@gmail.corno                                                                           021.22.12       ך: יתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

120 
 

תביעה לקצבת הגשת ה  בת במועדא הייתה תושיה   נתה,טעל.  2012רואר  דין בפבת הלביהמבוטחת הגישה תביעה  
 . 2010 דצמברעד סוף לה קצבה ה יע ן מגלכנה והזק

 2006שבת משנת  . נקבע שהיא אינה תוטוח לאומיד לביסמו ב  תושבות ה  לבית הדין נבחנה  שת התביעהגהבעקבות  
 רו לה. וחזילמה ה וח ששמי הביט וכל ד

ד וס כשהמ וח לאומי וקבע שסד לביטטענת המו( קיבל את  26.2.2014  ם, מיו34758-02-12ל  )ב"רי  בית הדין האזו
ג  וחיטלב ה הטעותילה את  לאומי  אות ,  תיקן  למ  הוא  דמי  בוהחזיר  כל  רהב וטחת את  משנת    טיבית קואטריטוח 

 הארצי:הדין ית קי דין של ב . בית הדין מצטט פס2006

לא בעת  זכאותו אבוטחיו ואת  ממ  אחד   כל   תו שלותושב  נתון את גע  ל ר ח לאומי אינו בוחן בכיטווסד לבהמ .1
 בית. טיאקרטרום ה, גהגשת תביעה לגמל

 אות. כ הזי פי תנאל  כוח חוק בלבד ועמי ניתנות לאיטחון הסוציהב  מתחוםזכויות   .2

 ימת לו בחוק. קי  שאינה זכאותלמבוטח הקים ה לי אינה יכול ל המוסד לביטוח לאומטעות ש .3

 

 ריםבת שאיק או לקצצבת אזרח ותיקל ביעהת מוגשת י כאשרהלאומ יטוחהבהוראות 

ת קצב ו מוגשת תביעה לכל מקרה שבללים אחידים  כל  וקבע  מי חוזרביטוח לאולד  סהמו   סםפר  2012בספטמבר  
ועד זכותו  ממ  ר משנהל יותהה בחו"שו  יקות  אזרחע קצבת  ים. כאשר עולה שהתוב לקצבת שאיראו    קתי ו  אזרח

  . אםותושבבר התיק לבחינת ת(, יועותר משנהשהה בחו"ל י   םרילשאיה  ה תביע ו הוגששמכוח  מנוחשהלגמלה )או  
 במלואם.  חו דמי הביטוחזרד, יו ל בדיעבשבות תישלוהת

 

 עניין השהות בחו"ל יסה לישראל להכנם וישראל ואה מי פירת יום היציס

לביטוחה פלא  מוסד  חוזומי  ביורסם  ושא   2.6.2019ם  ר  ותיק  אזרח  ספבנ(  1584ספר  רים/מי)אגף  ייושא   וםרת 
 .1.1.2019ום מי  ולהח הות בחוץ לארץ, בתש –ץ חזרה לארהיציאה ויום ה

יפי החו  על מ  צאהזר,  דעת  בנושחוות  בעניאחידולצורך קביעת    שאפטית  במניפיר ס  ןי ת  הימים  ימי השהות ת  ין 
ות אלול זכלשלולה  פים עורצו  םעל שלושה חודשים מלאילה  פה שעולתקו  ה לחו"ליציא  רה,)לצורך ההבהבחו"ל  

 למשל(.ת אזרח ותיק, בקצל

פי  ע המשפטיתל  הדעת  י חשביי  ,חוות  מה   וםו  ויוהיציאה  החזארץ  שרה  ם  כימי  בארץ.הלארץ  זו ח  ות  דעת  וות 
י השהות ימ   בספירתיקון  בוצע ת  יה שםגבי ל הביטוח והלאות והן על ידי מנהידי מנהל הגמ על  ן  ה   ליישוםקבלה  הת

 .במערכת מבוטח

מדבהחוז גם  ר  לענ  ותתושב  בחינת  עלר  חדש  ספירלעולה  מצטברי  365ת  יין  שהייה  היציאה   מיי  –רץ  בא  םימי 
 היציאה.  הכניסה ויום יוםת עי אחר גרהם ל מים בכל יציאההי. סך כל ץי שהייה בארכימ חשבו חזרה יי וה

 

 פסקי דין

ודה( עבב  ונה א אינה ת)שתאונה  דמי  שלום  תעתה של דניאלה אבני ל תבירי את  האזו  ית הדיןדחה ב   11.6.2018יום  ב
עקרת כדמי התאונה  את  תקבל  ן שהיא  ע בבית הדיקבונ  לנדיהו   בחו"ל על ידי מעסיקלה    כר ששולםבהתאם לש

 יות(.לתאונות איש טוח בי תללה כוד אינהאמנה עם הולנ) בית

ה  23.7.2018ביום   בית  )ב"להאזו  דיןדחה  בן(  33023-11-14  רי  שאול  של  תביעתו  ל   את  יק ות אזרח    קצבתדוד 
  ת(. לזכאודרושים  החודשים ה  144ך  מתו  וחט חודשי בי  110א צבר  )הו  ה בישראלת אכשרה מספיקופתק דר  עבהי

ה לתוקף של תהיה רק מיום הכניס   נה עם בלגיה,האמ ח  וכמ   לקיתתיק חלקצבת אזרח ו  ותשר שהזכא יבית הדין א
 יה. ם בלגתוקנת ענה המהאמ

לתשלום קצבאות   פרי  של סגלית( את תביעתה  11330-03-15ב"ל  )  לעבודהורי  ן האזידחה בית הד  24.5.2018ום  בי
נבעודם  יילד עמצה  בחו"ל  ילדיה את  ללמטר  ם  שלה,ת  שס   ימודים  מייבכיוון  היעדרותה  לא  (  םיוד)לימשראל  ת 

 יד.של הפקדעת  ם שיקול אפשריהמ ביטוח לאומינאים שנקבעו במוסד לנכללה בין הת

הדדחה    26.2.2019ביום   הבית  לעין  )בואזורי  רפאת    ( 34138-06-16,  34179-06-16ב"ל  דה  הזוג  בני  ל א תביעות 
להמשך  ש  ריהאלגו קמאי  אתשלום  ולביט  זרחצבת  לו ותיק  חובם  לאומול  לביטוח  עז  מי, סד  לת ליש  קבאת 

 תושבותם. 
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 לארץ רה  ו"ל ועם החזוח בריאות לשוהים בחביט

שתי "שנות    במשך  ר ממנה עדשנ רץ לאחר  ל שחוזר לאראושב ישת  טוח בריאות ממלכתי, בי   לחוק  58עיף  על פי ס 
מי בארץ, או שלא לביטוח לאו  מוסד ציף ל ר  פןוות באריאוח ב ילם דמי ביטשבהן לא  ש  ,ת או יותרדרות" רצופויעה

ו  ם הוחזר הו ביטוח  האם שילם את דמי    )גםיטוח לאומי  וסד לבל פי הגדרת המ עישראל    זו תושבה בתקופה ההי
 עה בחוק.  המתנה" הקבות ץ במשך "תקופם בארהחולי ותופואיים מקשירותים רפל אי לקבכלו(, אינו ז

ה   תשר לפדואפ ב המתנאת תקופת  כו)בסכו ד  אח  תשלוםה  זאת,  (.  2021-ו  2020ים  ש"ח בשנ  12,210ל של  לם  עם 
פוטי וטפולי  ייריות  ום המיוחד  את התשל  םי ששילמהמתנה המקורית.  הפת  רק בתום תקותקבלו  פולים בחו"ל 

 המתנה חדשה. תקופת יווצר  שלא ת , כדי ך זמן סבירתולחזור לארץ  ל חייב"בחו

תום  ידמ לת ופת ההמתק   עם  מיד  או  ההמ  ן פדיובשל    יםומלם התשסיואחר  נה  )או לאחר התשלו תקופת  ם תנה 
אי ועם  (,  פעמי-החד מהשקבלת  התושבות  למי  ביטוח  ור  קודםששתוהלאומי  נשללה  זכאבמה  לכן,  בותו  י  וטח 

 פות החולים.  חת מקוטרף לא ולהצ  ממלכתיוח בריאות יט על פי חוק ב  בריאות לקבל שירותי

הוא ו  יעבדעה בדתושבותו נקבם  אופן פרטי אששילם ביות פוא אות רחזר הוצלקבל ה אדם ל יכוויימים  נאים מס בת
 . במועד  המיוחד התשלום שילם את 

 שאינו תושב ישראל  נה למילפדיון תקופת ההמתחד התשלום המיוהחזר 

לעבוהאז   דין ה  בית דחה    11.12.2018ם  יוב )ורי  הד(,  2442-12-18ב"ל  דה  תביעתו  לסאת  של חופה  זמני    עד 
ת  זא  .כתיות ממלוח בריאטיי חוק ב לפ  כאי לשירותיםאינו זאל, ומשכך  רב ישינו תושי א בע כ קילקו ו'קונסטנטין ז
 טנסיביים. ים אינ ירפוא  ליםיפוריך טהמצרפואי הקשה חרף מצבו ה

 : תנההמתקופת ה פדיון ניין  על הובהר 

שילהמב תקופ  המתנההופת  תקן  פדיואת  ם  וטח  קיצור  ההמתנלשם  טית  לקבלת  אה  רפואי,  ש  ךפול  ילת ל בשל 
התוש פדיו  םתשלובותו,  תקופ בגין  אינ ן  ההמתנה  ר ה  תקת  לוונטי.ו  המ שלום  תקףופת  שה  תנה  ככל  סד מורק 

 אל. שב ישרוטח כתמבור בכימ יאומלביטוח ל

תש ששילם  ממבוטח  עלום  פדי יוחד  הופתק   וןבור  ונת  אי מתנה  כי  לשראל  יושב  ת  נוקבע  זכאי  אינו  שירותי וכי 
 ה ששילם. נההמתתקופת  יוןם פד ותשל של אי לבקש החזרבריאות, זכ
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 י ביטוח לום דמותשת גמלאו –  יקשב חוזר ותעולה חדש ותו
הם הכנסותי על  ח  לדוו  יםמתבקש  םי, הביטוח לאומוסד לממהגמלה    יםעולה חדש תובעו   תיקתושב חוזר ושר  כא

 . הל גמללים שבכלכל  "ל, בהתאםץ ובחוארב קורות,מכל המ

מפורטים ה  מהמקורותת  לל את ההכנסוכ  בדרך  ותכולל   תו א ת לצורך גמלוחודו המ  ההכנסותר כי  ווד לזכחשוב מא
ך ור אין צ  גם אםי ביטוח, ות מדמווראלה פטורות ממס ו/או פט   סותגם אם הכנ  -סה  כנדת מס הולפק  2  סעיףב

 . יהן לשלטונות המס על  וח לדו

ה בחזר   ש ורוח לאומי ידביטל  וסדדין והמשלא כ  ם גמלהיקבל אד   בומצב שהוביל לול להכנסות על ח על הוודי אי  
   ם. בטים פלילייהי וןוהג לבח נהמוסד יגים מקרים חר ב ות והצמדה.ה בצירוף קנסמל את הג

 לקמן:כד 10.1.2018ם יוישה בים בפג מייצגת הח לנציגי לשכווו ד לביטוח לאומי די המוס

  רן לתושב חוזוכ  מחו"להכנסה    עולה חדש בעלנים לש  10  שךוח למוומדילום  ם פטור מתשסים קייהמברשות    •
בב ההכנסה  הלוח  יט ותיק.  בתשאומי  בילומחויבת  דמי  כטם  שמתכוח  או  ל  שומה  מקבלת  מתקבל  דע  יאם 

 ח עצמו. מבוטהמ

כי    הלאומי.ח  בביטו  רם לפטורשות המסידי  י  עלפטור  מתן ה  ה ביןקבללה מדוע אין השאהועלתה ה  • הוסבר 
 ת פטורות.  סוהכנל ה סגורה ש מאומי יש רשיח ללביטו למוסד  לל בפטור זה.נו נכמי איאו טוח ליד לב המוס

ההכנסה.  ל  ות, מתבקש לדווח עהכנס  ןמבח  י בהן נדרשת לביטוח לאומ תביעו  מגיששסייה זו  לומיעוט מאוכ ה •
 ת. בחיי כנסהר מדובר בהת וכאמויויטוח הבב דמי ישוב וחיוע חבצל מחויב לאומי יטוח לב  המוסד

המלידי  באהו • בעת  כי  האי שתתפים,  הנחיהמפ  נטרנטאתר  י  ורסמת  תושב  ואהשאל  שרכי  בחו"ל  לו  והה  ין 
בת  ותהכנס בידלום  שחייב  הקמי  בשיעור  בחוק.  טוח  יאבוע  ה  שם  יחוילו  מחו"ל,  לשומה  ב  כנסות  בהתאם 

 . מינימוםה  יב לפיוומה יח מתקבלת ש לא ודע  ה. כל ס הכנסבל ממתתקש
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 סיעוד בגמלת  נסות מבחן הכ
 שני  אםמצב המשפחתי )תאם לות בה ד במבחן הכנס עומש  ת סיעוד למי לפשר לקבל גממא   לאומיביטוח ה וק הח
 בחן כיחיד(:  יי יים, כל אחדוג סיעוד ני הז ב

 (. 2020/1 נתדש בש"ח לחוש 10,551ק )במשע כר ממוצשאחת  : פעםליחידאה מלת לגמלה רבימהכנסה  -
 (. 2020/1נת שדש בש"ח לחו 15,827)משק ע בחצי שכר ממוצ ו עם : פחידלה ליגמ 50%-ל תיב רהכנסה מ -
 יחיד. סיעוד ל לגמלתת זכאו ן ש"ח לחודש אי  15,827של  שעולה על סך בהכנסה -
 (. 2020/1שנת ש בח לחודש" 15,827צע במשק )וממ  כרם וחצי ש: פעבית לגמלה מלאה לזוגרמ הכנסה -
 (. 2020/1שנת דש בלחוש"ח   23,740) קמשע במוצשכר מע בם ורימיעפ גמלה לזוג: 50%-ל רביתמהכנסה  -
 ינו סיעודי. ן זוג שא לו ב ישמי של ת לגמלת סיעודזכאו  ש איןש"ח לחוד 23,741ולה על סך של ע סה שבהכנ -
-גמלה    50%-ל  (.2020/1נת  בש  לחודש  ש"ח  5,276ממוצע במשק )  חצי שכר  -  מלאהלגמלה  עד ילד:  ספת בתו -

 (. 2020/1נת  בש ודשלח  "חש 7,913)ק שוצע בממהשכר הממ  75%
 

שמההכנס  בובות  ההחשב אות  במבחן  ככ ון  הן  לסיעוד  שמנסות  ההכנסות  בסל  הכ  2  עיףקורן  מס  ה נס לפקודת 
ח  יטוצבאות מהב יה, קסנסות מפנהכ  י,עצמא כנסות  ברוטו מעבודה כשכיר, הכ  סותהכנ  דוגמה,לגים(,  חרי  טמע)ל
 ת. יבימרו דים ידנווימדוגים, סים, מתמלנכת מהכנסו   לאומי, וגםה

 וד פרטי. סיע מביטוח ואה והכנסות הנאצים וניצולי ש פגעי רדיפותלנ  צבאותמקנסות  ון הכ ות בחשבמובא לא 

, אחרת ורים  גר דירת משוכת  זמני   ו ובושכיר את דירת המגורים של שמ  מי  –גורים  מדירה לשכר  מת  כנסוה  לעניין
 ת.  צאוהולההכנסות  הפרש בין ה רק הכנסותחשבון למבחן ה א במוב

לצמההכ הפחית  ר לפשא בןבעוד הוצאות  בסינסות  הכ בחן הורך מנסות  של  ס  עבור אחזקה  וזוג במוסד  גם יעודי 
 . ןדי פסק י  תשלום מזונות לפ

על  י מלאומ  יטוחסד לב והמ  –  15.10.2013ם  ומי   1417לכן, לפי חוזר סיעוד    גי.זו  אסות הונחן ההכ מב קבל מידע 
משלושה תפ משוגורים  מ טיההגבי  לקת מח  מקורות:  ים  הת,  שיש )רשתלות  ה  הערכת מדוח  ומידע    ביעה ופס  ום 

 רת. אח חיםיאם מוכ  ג, אלאי זו נכב יהם אל ח לאומי מתייחס יטומוסד לבבן/ת זוג(. החבר/ה לחיים או  קלנבד

 יעודגמלת סב 2021בשנת   יםשינוי

הה  2021בינואר   .1 השל פעיחלה  במה  הטי  יוגדלו   בסיעוד.  רפורמה ישית  למקבלי  שעות  הכספית  והקצבה  פול 
 . SMSהודעות עליה   , שמקבליםבאופן אוטומטי לזכאים ניתנתהתוספת  . 5-ו 4,  3קצבת סיעוד ברמות 

כת היתר להעסקת  דש/הארקבלת היתר חל בבקשה לבעניין טיפו  9.2.0002פורסם נוהל מספר    1.1.2021ביום   .2
מטופלים המתגוררים בבית אחד להעסיק עובד    אפשר לשנילא מת  1.1.2021וד. החל מיום  ד זר בענף הסיעעוב

 ל העובד הזר. במצב שאינו יוצר עומס טיפולי ע פול בשניהם, למעט זר אחד לצורך הטי

----------------------------------------------------------------------------- 

פי ל  רהולהכש  ייצוגלץ,  ייעול  מנכ"לית משרד רו"ח אורנה צחו  עליםב  שבון,ח  רואת  -תבת  כוה
מרצליחידיםו  צמאיםלע,  סיקיםעמל  ,הלאומיביטוח  ה  חוק על.  ה  חוק  ה    י לאומהביטוח 

בעלת מקצועיות.  ובמסגרות  מ  בתחום  ותק   באקדמיה  יותר  תפקידיה ב  .םשני  25-של  ין 
ה יגת הלשכ נצאומי וביטוח לד ל וסבון עם המי חשכת רואשר של לשדת הקעיו"ר ו  :םיורייבהצ

 זה. אש סת בנונכב
סח המלא נוהו את  א  ה, את התקדימים מפסקי הדיןיקליף את החקינו מחא א לעיל  בהמוח  הנוס
 ם.תשומת הלב לאמור בה ת להסב אאלא בא  ,הלאומיוח הביטמי פרסושל 

במאמר  הל  כ המוצג  מיהומידע  בא  כללי  ואל דע  כבד,  בו  להין  יידי  ו/אווות  אחוות    עוץ  ו דעת 
 מהם.ות נעמי או להם ליכילנקיטת הה  המלצ

צועית לפני  מק   ל עצה קבקוראים ואלה נדרשים לה כלפי    ריות כלשהי את באחושאינה נ  תבתוהכ
 ור. מידע האמהכת על סתמה המעולכל פ

 
 הכותבת. ור מישיק או לפרסם ללא אהעתין לא  הזכויות שמורות ©ל כ
 .ל.ח.ט 
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