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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 בכר שב 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 

 11 ים עיקול

 11 ייצוג במוסד לביטוח לאומי 

  

 16 ה דובמע נןיא ות שכנסלבעלי הצמאים ולע הקשורותות גיסו

 16 האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שאינם שכירים 

 16 עובד עצמאי 

 17 מענקי קורונה לעצמאים 

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

 19 בית" ל "עקר ש מי ביטוחבדות החב

 19 יבור ידועים בצ

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

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

 21 ביטוחו של עובד עצמאי בעל הכנסה נמוכה שהוא גם שכיר

 22 עובד לשעה 

 22 ומיצוי זכויות לגמלאות  קביעת מעמד המבוטח

 27 אות  מלגל  תיוזכו עניין מיצוי דמי הביטוח לותשלום   עובד עצמאי םרישו בתחו

 29 בפגיעה בעבודה גמלה חוסמת

 31 מאי של עצי ביטוח ות דממקדמ תיקון 
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 עמוד תוכן

 32 פיגור בתשלום דמי ביטוח 

 33 הענקה מטעמי צדק 

 34 והורות העסק בתקופת חופשת לידה  ושימור   תחזוקה

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

 34 ס כי מלאומי בניכוי לצורה חו טיהתרת דמי הב

 35 ביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח הפחתת דמי ה

 35 קודמות  שנים ב דמי ביטוח בעבורשוחי

 36 הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סוקים מעורבים ו יע

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

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

 39 ביטוח  דמיחבות בלעניין   מהכנסות שונותשל עצמאי  הפסד קיזוז

 40 לפני גיל הפרישה - וקצבת אובדן כושר עבודה סיה מוקדמתנפ

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

 48 סיווג מבוטחיםצו של ה ם התוספת הראשונשוייב 2020סוגיות בשנת 

 56 קורונהבזמן משבר ה סיוע כלכלי 

  

 62 ולשכירים  סוגיות הקשורות למעסיקים

 62 אומי וח ללביטמבוטח שכיר במוסד 

 63 1987-"ז מנימום, התשחוק שכר מי 

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

 64 לאומי בחוק הביטוח הסעיף העונשין 

 65 נושא משרה אחריות  

 65 ומשיכת המשכורת האמיתית לחשבון הבנק  ום המדויקהריש  בותחשי

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

 69 כר ותשלום הטבות לי פריסת שתזכורת לכל 

 71 חל"ד() חופשת לידה  פתוקתבו  חל"ת(לום )תשה ללא תקופת חופשביטוח בתשלום דמי 

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

 73 סף או הפרשי שכר ם נו תשלובשל הפרשי גמלה 

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

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

 76 תושבי חוץ(בדים זרים )ת עוהעסק

 77 103וטופס  101מילוי טופס 

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

 79 2016י דש יול החל בחו  ר למוסד לביטוח לאומיקוון שמועבמ 126טופס 

 80   ביטוח בריאות  מי ביטוח לאומי ודמיפירוט שנתי של השכר וניכוי ד   - 100 סטופ
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 עמוד תוכן

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

 81 בדיעבד   חודמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטום תיא

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

 85 י פגיעה בעבודה על ידי המעסיק מד םולתש

 87 עובד ול  למעסיק ילואיםולי מ בתגמ סוגיות 

 88 קורונה( )כולל במשבר ה בית בדים במשקמעסיקי עו

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

 91 מי לאווח לביטהמוסד  ל ביקורת ניכויים ש דגשים ב

  

 97 תיים ובעלי שליטה פחמשים עסק

 97 שליטה בחברת מעטים בחוק הביטוח הלאומי  בעל

 97 נקים בשל משבר הקורונה לשכיר בעל שליטה מע

 98 ים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי עסק

 99 י מאבחברה לעצ המבעל שליט שינוי מעמד

 99 דות חו ימ ת בובנסי חוב דמי ביטוח ייתגב –רה חב ב ת התאגדוהרמת מסך ה 

 100 לעניין זכאותו לגמלאות   ירעובד שכהמועד שבו נבחן 

 100 הלאומי  הביטוח ליטה לגמלאותזכאות בעלי ש

 101 טרואקטיבי תיקון שכר בעלי שליטה באופן ר

 102 מבחנים בהעסקת בן משפחה 

 104 שליטה בעל המעמד אשת 

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

 107 מניות בחברה ולקרובי משפחה דמי אבטלה לבעלי  ל תאוכז

 112 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד 

 S CORPORATION 113וחברת    LLCחברת הכנסות  

 113 פה קומשפחתית וחברה שחברת בית, חברה 

 116 עלי מניות בשיכות יתר של חברות ארנק ומ

 118 ל"וחל ב שראמדו של תושב ירות למע גיות הקשווס

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

 122 רציפות הביטוח בישראל 

 125 הים בחו"ל לשוות  לאגמ

 127 בחו"ל ועם החזרה לארץ הים לשו  בריאותביטוח 

 128 יק תושב חוזר ותעולה חדש ו

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

   גלרט-צחנה  אור רו"ח

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

  את   ד להסבעע במאמר נומידומי. האליטוח ה הבאתר  בחוק ויש להתעדכן ב  וש במידעלפני שימ
 או חוות דעת.  מהווה ייעוץ   נואיבו ות הלב לאמור 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 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
ש"ח  

 ש ודלח
ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

  ש"ח
 לחודש 

  ש"ח
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

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

לעניין  מרבית  הכנסה 
 6,331 6,331 6,164 5,944 5,804 5,678 5,556 5,453 שיעור מופחת  

ע ממוצהשכר ה
ניין תשלום  שק, לעבמ

 דמי ביטוח
9,089 9,260 9,464 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 שעבהמשך  )הוראת  הממוצע  השכר  החדשיף  ג נ  –ה  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
 

 
 עובד עצמאי

% 

מי שאינו עובד ואינו 
 עובד עצמאי

% 
  1/17-מ        12/16עד  
    

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

 9.61 5.97 9.82 לסך הכ
    

 7.00 12.83 11.23 שיעור מלא של דמי ביטוח לאומי
 5.00 5.00 5.00 שיעור מלא של דמי ביטוח בריאות

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

 

 

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

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

גיל    62נשים בגיל   (3) יעורי  שן  ולכ  בתנאי החוק( )ככל שעומדות  לה  זכאיות לקבל דמי אבט   67עד 
א  מל ר  יעושב   0.21%  :בטלהלענף א  ומיטוח לא דמי בי  לוםכוללים 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   וניכ ולכן מעסיקים רבים לא    ,67גיל  ל פרישה    ליג

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 

 . מותלשנים קוד

, אם המעסיק  מידמי הביטוח הלאו  בהפרשה  ז  לבשבבות  דורשות החזר דמי ביטוח מחוייים ששנ
 )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)
 . יקאזרח ות  בתקצ קבל מבוטח שמהוא כמו 

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

 

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

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

רישה, שנעשו אישה וגבר מתחת לגיל פ
 2.95 87.2 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 לגי  לעשראל 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 .666 יקצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומ

בת אזרח קצ םימקבלש ריםנשים 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  שאהגיל נ )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  יך ארעד ת מתאריך 

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

 

 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 למות דמי ביטוח בסכום מינימ קדמ מיםלשמ

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 

שכר    15%)  לרבעון   ח "ש  4,750  הוא   -כנסות  ה 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=  385 ון בערל
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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 

יום אחד, בכל מבוטח   דורש ממנ ש  יםחודששעבד, אפילו  ישלח  הביטוח הלאומי    טוחלביו תשלום, 
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   תא  ללהבא כוהמשכורת של החודש תלוש חודש והבוד בסוף ל לעעובד החלפעמים 
והמעסיק רשם את המשכורת של    30.4.2019ד החל לעבוד ביום  ובהע  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  ו  שב  2019של 

 שת התשלום תבוטל. דרי, וסבר, 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   "הסכו)להלן:  והוא  הלאומי"(  הבהביטוח  משמסים  הבסיסי  הסכום  בסיס  סי".  בעיקר  ש 

 יטוח. בדמי  שלוםת לתיבמרלאות ולחישוב ההכנסה הגמ ומילתשל

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

 . 2021י בשנת ו ינש

ה   (זקנה)ותיק  אזרח  גמלאות    ןכגוסי 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  10,551)  קשמע בעל השכר הממוצ םי ם מבוסס בייה מראבטלדמי 

 לטלפון הנייד   SMSת ודעהדואר בדואר אלקטרוני ובהו לתקב

 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    וי א מעמצעות שליחת קוד חד פר האישי באלאת  נסיכר לה מאפש .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  מעוניי  טחבוהמם  ן  בדואר  ידמ  בלתבק  ןאינו  ע 
 קמן:לנייד, כדל SMSודעות בהו 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 גם לד שותף מ וןהסימראל.  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 

 . אלשרר יאוב בדתכמקום מב שי,ירות האיתב באתר הששמחכה להם מכ 

ין בטופס את פרטי  יב לצ נם של המבוטח, הוא חיאיס  פוכאשר 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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 מי אוהל טוח הבי לעובדי  ם מתחזי

כדי    הביטוח הלאומי  לפקיד   השמתחז  דםארך אחרת  דבו  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  הביטו   ר אתות שבלפי ההורא  ב ולא בטלפוןהעביר בכתל  יש  איראש  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 
  א צנמחובות של המבוטח  ה. המידע על  של המייצג  וןלפ הטר  פססור 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 

ע  הקבבאותה הוראת    ת ובגם חולם  ואפשר לש  ותפוט השמות  את המקד  עבהוראת הקאפשר לשלם ב
של  ב תשל דרך  מומים  הסדר  פבתיאום  עם  לאומיראש  לביטוח  במוסד  הגבייה  כקיד  שהפקיד  ,  די 

 .  מיםלותשדר הת הסאסיק  מעה/יערוך עם המבוטח

 תשוטפו ותמקדמ

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

בשמשו המקדמה  ם  ולשת בחודש  תהוראלם  חודש באר  ינו   הקבע  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 
 .תחו קווג לייצ  ך קובץאו דר  נטיטוח הלאומי באינטר הב

מי ל  22.4.2014ום  בחוזר  המוסד  ה   וח יטב פרסם  לביצוע  אפשרויות  שתי  קבע לאומי  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 לא ה יטוחהב

מ המוס  7.10.2015  יוםבחוזר  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 שופרה  עלי  אוטומטבאופן  חלה    נהאיקיימת    ת קבעהוראל,  יר  ו/שי  עלמות    ומים תשל   או 
, לצורך הסדר  ת הוראת הקבעיו אלהחיל עלור לבקש  מ אהמבוטח  .  ותת שוטפדמומק  אחרים שאינם 

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

הר התשלום  דחייה  ההוראת  ל  ש  אשוןמועד  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
  (.ידותני מלתנכות מעבודה וג  צבתדים, קצבת יליק, קת ו רחאז תב)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

לשים קבע  ושהלב    יש  מראת  ה   חליפה חדשה  הקי  וראתאת  וגםג  ימת הקבע  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 מתוהראשום שלהת ועד ל מלהקפיד ע  בדואר, ויש
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 בעסקה בודדתשראי ס אטיכרבתשלום 

  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

בשבוצע   לומיםשל תשמי  לאו יוםראאשס  רטיכ  ות עאמצו  הוא  ש  י  בוצעה  התשלום  גקההעסבו  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  קובר.  כםון חקה בטלפוד לסרי מודפס ברק  ביטוחי הדמ  מקדמות   על  ההודעל  בכ
 ראי לפי פרטי המבוטח. ס אשמאפשר תשלום בכרטיוח לאומי, ו ביטד למוס ל התשלומים 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
 . ותיפעברות כס לביצוע ה מן הבנק   ימהמתאשאה הרם ש להשי

  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  ת אירושיאתר 

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

י  לאומביטוח ההבסניף  מקבל    יסמה שהמבוטחמצעות קוד וסאבת  ריפשאליה א   סהניטחת. הכ מאוב
 .חד פעמי()לרבות קוד  הלאומי ח יטור הב ן באתמזמי  ו אוהזהות שלדת תעוצגת בה

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 

 . אישילאתר השירות ה   צטרפוושה

 

 משבר הקורונה ב םבדי ם 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 

 .  ודביד  בקשות לשיפוי בשל ימימעסיקים בקשר ל

    :נהורקוהדיווחים 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 ם  קיסימע רות לדיווחי הנן קשוקד לשאלות שאיאין לפנות למו
 . ולמענק הסתגלות מיוחד  להבט הא 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  ה ש  בעך  לכל  שוקיעד  מומ   תריונים  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 לאח  טויו דמי ביה  לוכאי
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ב  בות חושאי לגיטוח הלאומי אינו ר נות והבההתייש   תפ ותקה  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  נות שישתיהה כללי    ים אתרטמפה  ים חוזר  וח לאומימוסד לביטפרסם ה  159בעקבות תיקון  
תאם  ה, באותוח ברימי ביטהחזרי דמי ביטוח לאומי ודאות ושל  ריח בדמי 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 דיקפסב  ותהלכ לפי  יצוע וב ראות  פי הונהליות פנימיות, למחלטות  ה

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

הביטוח  4.6.2020ביום   ל  הלאומי  פרסם    שא נוב  1438ביטוח  זר  חו/ 1461קים  מעסיחוזר  עדכון 
 שנים.  7רת זכות בתוך  ית זרוהחוב 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 מזנהטח ה שהמבוהתקופ ם בעבורוחזרי מ נם אית  יאובר  חוטיב

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

  שטען   נתן פלדמןשל  ערעורו  ( את  31462-06-17  "ללעבודה )עב  הארצידין  ית הה בדח   26.3.2019ביום  
צבת הנכות  מקחת  פעם א   –טוח  בידמי  ול של  כפ  ניכויו  ה ממנ וכ נ  1997ד  ע   1993ים  שבשנ  2016ת  בשנ

 נות. להתייש  טען  ח לאומיד לביטוסמו בל. הקי שהוא  חת מהפנסיהקיבל ופעם אש

משלם הפנסיה לא אמור להחזיר דמי ביטוח לפי אישור שמתייחס לתקופה של למעלה משבע שנים  
ידטרם מתן הפטור.   על  ה היא השבת תשלומי דמי הביטוח  יס נם הפמשל  יתוצאת אי מתן הפטור 
 . מהביטוח הלאומי

ק  לעבודה  הארצי  הדין  כי  בית  יכוח  לביטו מוסד  הבע  ולא  ידע  לא  תשלומל  לאומי  על  לדעת  י  היה 
דמי הביטוח    כלומר, יש התיישנות על החזר  בל קצבה.וא מקכי ה  ול ווח  א דיבוטח לר המכאשהכפל  

 גם מהמוסד לביטוח לאומי. 

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

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  22קנה  ת   רתביתר במסגשנגבו  ביטוח  דמי  לה    להשיב  אומיח לסד לביטוד"א טענה שעל המומ
ל  לך ואי  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  ח  יטוהחזר דמי בת ליעוכי בתבי  רצן האיהד בית    בע ק  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 השביעתבגיש  הל   ם שלאקיסידד את המע צמו עוומי בעח לאביטו המוסד לה שובדהע

 ת. למערכת האוטומטין  מתיאלא לה

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

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

 שוטפים. 
 

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

 
  היהא  שללשלם פיצוי למבוטח  יטוח לאומי  לב   דמוסאת הם  ושלה  פטבית משחייב    2.10.2019  ביום

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

( תביעה של אשר ויצמן לפיצוי בגין עיקולים  5996-12-17ם )דחה בית משפט השלו  14.3.2021ביום  
ם לתובע  מהמוסד לביטוח לאומי. בית המשפט קבע שלא ניתן היה ללמוד כי אכן נגר  ו עליו שהוטל

כלשהו  הרשלנותמתלא  כי  ו  נזק  עוולת  יסודות  יוצכ.  קיימים  נדחית  פועל  מכך  בכל  א  התביעה  גם 
הנפש. עוגמת  לרכיב  חו  הנוגע  לא  כיהתובע  בהוצאות  סברה    ןוו יב  היהשהשופטת  את    ניתן  למתן 

 .לאור העובדה כי שילם את הדרישות מיד עם קבלת ההתראות ,ו נגד התובעשננקט היקף ההליכים
 

 . חריגים(  מעט)ל  סגר בתקופות החדשים  עשו עיקולים  נ   לא משבר הקורונה  בשל    -רונה  משבר הקו
  28.2.2021החל מיום    ואילך.  2020לי  דש יומחו בות  חוה  ם עלתבימכח לחייבים  לאומי של וח ההביט

 את העיקולים.  י חידשהמוסד לביטוח לאומ

 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 גמלויה, והגביטוח ם הבין תחולעניי

ו אחרים  דין א   יועצי מס ועורכישבון,  יטוח הלאומי רק רואי חהב  חוק ל  386מורשים לייצג לפי סעיף  
 . ייצג היא אישיתות. הזכות ל התנאים שבתקנשהתקיימו בהם 

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

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

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

הכייפו לי  מתייחס  פ  מבוטחוח  מספר)על  מס(  תהזהות  תעוד  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  ה  לייצג  ת ת  בתיק  את  גם  אותו  מבוטח  של  הניכויים 
 וטח.  מב

 אית. ת רפו סודיותור על ווי וח ל כ ייפוי כולל  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   -  טרה מיוחדת כוח למייפוי   ד.
 ו. ול לפי ח ולפע י הכוייפו

 
 ים י למייצגפונקד טלומ

ות  אות מחליפל שכירים ולגמ נם  איים שם למבוטחלנושאים הקשורי)גים  צמיילמוקד ל  פוןהטל  מספר
   .02-6709093הוא  סמספר הפק .08-6509933הוא ר( שכ
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 ומי הלארשאים לייצג בביטוח צגים הלמיי –יצוג לקוחות י מערכתשור ליק
בלשירות המייצ קיימתומ לאה  ביטוחגים  ולכת משו מערכ  י  לי תקדממלת  בקו ל  יצוגת  אמצעות  חות 

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

ביטוח לאומי  מוסד למייצג לפי מספר הזהות שלו, אך החות ניתנת ללקווג  הזכות 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  
לביטוח  דעת לנתק  לאומי   המוסד  רשאי  לאומי  לביטוח  המוסד  מהמי את  ,  המוסד    .המערכתיצג 

 ור. בגין הניתוק ונותן זכות ערע שה מראלביטוח לאומי שולח הודע

בקובץ סרוק  מערכת ייצוג לקוחות  להחתומים    מאפשר לשלוח את ייפוי הכוח  מוסד לביטוח לאומיה
  אפשר    הר יותר וברור יותר במערכת ייצוג לקוחות.ט מנקלקובץ  )ייפוי כוח שמועבר ב  מערכתהדרך  

 . 02-6463300 הכוח בפקסיי יפו את י חושלל

ששו  כייפו  חלמייצג  ק  חו יי  ייפ   רשאי  הלקוח טתם.  לילסניפים, מעכב את  על  לענייני  לחתום  כוח  וי 
 .  י גמלאותינניבייה ו/או לעביטוח וג

ומפוייי  של  יקהבדעם  פב י פעם  דמי עורך  מ וד לביטוח לאוסהמ טחים  פויי כוח של מבויי  בטלי כוח 
  .(עצמאי הזוג שלובן ש מיל או שליטה עלי ששל ב ל טויבין )א שכירים

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

מאפהמערכ היתר  שרתת  מקדמות,    בין  ודוחדר  שללתקן  בסיטפות  קי אמצם  כת  מערמהשור  עות 
פשרת  מא,  ד המטפליים לפקר דרכה מסמכי ברת להע, מאפשיח הלאומ ביטו של ה  טנלאתר האינטר

 ראי.בכרטיס אש  טוחביי לשלם דמכן תשלום ו יברלהדפיס שו

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

מ רישום  המבו  םולרש  אפשרש  חד  גיוצבעת  כאת  בטרם   עצמאיד  עובטח  הכוח  ייהתקבל    עוד  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: רים לצורכי משואי 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  .ב במסייהח

י פגיעה  מד )  הכנסהתשלום מס  כר החייבות בש  מלאות מחליפותבגס  רים שנתיים לצורכי משואי -
 . (האבטלוהורות, תגמולי מילואים ודמי ידה מי ל מלאות ד, גודהבעב

,  קתירח וז א  תבמס, לרבות קצה  תבשנ  חט שקיבל 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 אש ר  מסעצי  ן  להיכנס  קבל י נים  בשעות  לאומי  לביטוח  המוסד  קהפי  לפי    ואל  ת 

 גת תעודה מתאימה ותקפה. הצ  עם ר,ותדה ב ז וללא עמיורמז  ליךה בשה, פגי יאוםת

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

 . סלקטיבי ופןבא יםק דנבית המייצגים ב, מרככללף. ואולם ק מקיבידו  עבצ תמח( 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  תטלושלוח מללא   םימתבקש םימייצג ה

לא ביל  המוסד  , ןחשבוי  וארכת  שללבקשת   נ טוח  לאפשר  ומי  ו מיד  קבלתערך  ישירה  פניע  יה 
הגמלא  המייצגים.  דרך    ותלמחלקות  ה ק המערכת  אך  ,  2020בשנת    מוכן   להיותאמור    היישור 

   .קורונהבשל משבר הנדחה 
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יפוי  הלאומי את י  טוח טית בבילמחלקה הרלוונ  וח לשלות רצוי  דע בגמלאימקבל  ל  דיכים,  בינתי 
ובלהכוח   ווימס  ריםקמ גמלאות  לצרף  רפואיתור  מים  סודיות  חתועל  י ית  על  הם    טח ובמדי 

 לאומי(. ביטוח הה תרבא  70ס מספר  )מצורף לטופ 
 

ייצו .2 ישבמערכת  לקוחות  הכ תבויותהתכשל    רוכפת  ג  שפו  פתור.  שתי  יד  ק פבות  שות   :תורותח 
 יד למייצג. ת פק בותכתבויות והלהתכת
 .  ב בזמן סבירהגיול  ידות מהפקהתכתבוי אם יש  לבדוק  אמורהמייצג 

  -  ןיו בטלפולאשר  להתקקיד  הפקש מומבות  ח וקל   וגבקובץ ייצ  לפקיד  שר מייצג שולח מטלהאכ
 . קשהן את פרטי הביג מתבקש לצי צימיה

 
  עה הזאת,ר הקביאו. להיותרכל  עבודה ל  י מי  14  ךתו  יהיהמענה 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 ,את הפקס ח של הוא הודעה ש 

 . לפני שהוא פונה לסניף ההבקשה טופל   םות אחייצוג לקו ת כרבמע  דוק מתבקש לב גמייצה
רכת ייצוג  ח מטלה במע מתבקש לשלויצג  מיה  ,עבודהמי  י  14הלך  מב   פלהטו א  לקשה  אם הברק  

מספשבה    ,לקוחות את  הפקסיציין  א  ר  שלח  הפנייהשאליו  תאריך  ת  את  ואת    הפקס  משלוח, 
 . ייהנפה  אושנ
 

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

 מבוטח/הוראות כספיות(. 
 
לכ יהמייצג   .5 הימרשוך  תמסמן  ול  משדרש  מעסיקיםת  הדו  הוא  את םלהש  ים טפשוהת  וחאת   ,

תששלגבי  המעסיקים שוברי  להנפיק  רוצה  הוא  ל)במקלום  הם  תששוב  קיהפ ום    לכל   לוםר 
 סיקים. צת מעלקבו  ם מסך עם מזהה פנקסכת כוללת גפרד(. המערבנ סיקמע

 
הסדר  לכב .6 בפנ  ומיםשלת  עריכת  או  לקוחות  ייצוג  מערכת  לס יי דרך   ש מתבק  המייצג  ,ניףה 

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

סניף(,  ב  פקידעם האו  וחות  לק  גות ייצכבמער ות )שלומים בהמחאסדר תצג מבצע המייר הכאש .7
ל ע בחזקתו,וודליו  נמצאות  שההמחאות  והשהסכו כדי    א  שכיתארימים  בהם  מחאות  רשומים 

היתא בהסדר  שרשומים  לסכומים  ישלומישתימו  ה  חלשלו  ם.  וע  יצב  לאחר  דימאות  המחאת 
 האפשרי.  בהקדם ף יקבל אותןסניד ב יקשהפ ר כדידסהה

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

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

ר  עבילה  שקאומי, מתב הל  חו ח לביטשראי של הלקוהא  כרטיס  פרטי  את  ריעוניין להעב שמג  יצמי .9
   .אבטחת המידע( ליקות )בשל שילקוחו  ייצוג במערכת  רך מטלהדפקס ולא אותם ב

 
תשמייצג   .10 עפותח  קובץ  חמבוטל  איצמיק  הכוח  )  לוודא  ייבח  ותקוחל ייצוג    דרך  שייפוי  אחרי 

  לשלוח   יצג אין צורךהמיל ידי  ידע ע המ  תנמעודכן )בהז י  ומלא ה  וי בביטוחהמידע שמצש  נקלט(
הלאומי לביט אך  6101  ספו ט  וח  אמומ ה,  הט   לשמור  רייצג  החתפואת  כהוכ ס  לביצוע  ום  חה 

 (.  הפעולה
 

כנסות  , את ההשכירכ  וד לעב  שהפסיק  או כמי   ריכש  עובד טח כ המבוהמעמד של    ת דכן איש לע
 דואר.לוח ובת למשואת הכתטח המבוובת יטוח, את כת אינן מעבודה שחייבות בדמי בש

 
ניכ .11 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 ימעסיק
 

שאל .12 כל    בביטוחנפתח    םהניכויי  ק יתחר  עצמאי  וטחבמהלאומי,  כעובד  תיק  לו    מקבל   שאין 
לואמועה  דהו הפרטיםלמר  את  הל ל  ע   א  בביטוח  שמעמדו  כדי  כעצמאי  יהיה  ואעיסוקו  מי 

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

 לים. ת עיקולרבוו  החוב
 

ווח  למס הכנסה יש לד  םוח לאומי מדי חודש, גם אגש למוסד לביט מו   102שטופס    בים ליש לש .14
 ה. נשי ם בחצאו פעיים פעם בחודש 

 
עסיק  מ   -טי  טומ ן אובאופלה שיורדת מהחשבון  הוראת קבע רגי   של מעסיק אינה  ביוח  שאתרה .15

ס  פת טושדר 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 .16

 
,  טוח הלאומיי רט לבר מפוסבלשלוח ה  יו רצר,  יבו סאינ   שהגישדוח  כאשר מעסיק מקבל משוב ש .17

 מסמכים.  וללכ
 

חודשים.    3רק עד    תקבלים בדרך כללבעלי שליטה, מ  לת שורושכעבור משאינם  דוחות מתוקנים   .18
לשלושה   ן תיקו מעבר  מחייב  דוח  הפאיש  חודשים  בור  לצריתבק  ק סיהמע  ולכן   ףיסנ קיד  ף  ש 

 ואסמכתאות המעידות על התיקון.  הסבר
 

ומי  לדווח גם למוסד לביטוח לא   רצויהמניות,    יב בעלת הרכא  או משנה  םשמשנה    החברשר  אכ .19
 שינוי.על ה

 
ביטוח  , שפונה למוסד לקיעסיק נעשה רק דרך המעס ביטוח לעובד ולמהחזר של דמי    ללך כבדר .20

ב המקדרכילאומי  כוא.  ובלותם  נסהמעס   קתיאשר  לם,  והחיק  המוסד  בגר  פעילה,  אינה  רה 
 . שירות לעובדוח ימי הביטובד בדהע חלקאת   חזירמי מלביטוח לאו 

 
למו תגמולי  הם שודים לובימת הע שראת  ישור שכולל  רכת המייצגים כוללת בתיק המעסיק אעמ .21

 . מילואים
 

בתיק    –ות  לקוח   גו ייצ  תכים במערמעטבחברת  שליטה  ם כבעל  כיר רשואם עובד ש  אפשר לבדוק .22
 עיסוקים. מסך דרך  –יטה בעל השל 

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

 . מחייב התערבות פקיד בסניףף וסהסדר נ   הקורונה. בשל משבר
 

מבקש   .24 הלאומי  כתובת  ם  מהמייצגיהביטוח  את  מס   המייל לעדכן  הטלפ ואת    מוסד ה  .וןפר 
נערךלביטו  לאומי  מל  ח  למייצג  שידור    ל מייב  שובשלוח  הלא לביטו קבצים  בכל  ן  ומתכנ   יומח 

   .מידע נוסףייצגים במייל וח למלשל
 

עודכנת  המ  ובת ר ולעדכן את המערכת בכת חוז  ל המיוצג ב אם הדואר שלשים למתבקש  המייצג   .25
 למשלוח דואר. 

 
ב .26 בידוד  ימי  בשל  לשיפוי  בקשה  להגיש  רשאי  ייפומעה  מקוםמייצג  לו  יש  אם  רק  כוח  סיק  י 

ייג אינו מקושר  צ המיי  . אםאומיבביטוח הל ייפוי הכוח,  וג לקוחותצ למערכת    הוא מעביר את 
 לסניף שאליו שייך המעסיק.  לעדכון הייצוג

 : ייצוג לקוחותי במערכת ניהולמידע  .27
 

למבוט  לדעת  יכול   מייצג או  למעסיק  חוב  אם  הודעת  יש  ראח  הרשאה  או    וא(  הנשו)תזכורת 
 .  קביעה יק ישעסלמאם או   ר גובה,קולבי ועמדא משהו
כל המיוצגים שלו  ה רשימ  יכול לראות   גייצהמ   ך להיכנסכו מת  וייה מס גורישנמצאים בקט  של 
   ה.ל בבעיפטל ושל הלקוח  פיספצייק הלת

  הימים האחרונים.  עות בשלושתשקיבלו הוד יוצגיםמל כל הימה שגם רשהמייצג יכול לראות 
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 הרוחבית במערכת ייצוג לקוחות.התמיכה   –רטים בתרמי"ל ים מפוהשירותכל 
 

 הבנת המידע הניהולי: הגדרות למושגים חשובים לצורך 
 

 פעולות אכיפה והוצאה לפועל. לבצע  יתןה נ לחה ללקוח, לפי נשבהודעה שהיתרה  – יפהיתרת אכ
 .  אכיפה מעודכנת אם שולמו תשלומים הקשורים לחוביתרת   – יתרת קיזוז

 
 . מעודכנות כמעט בכל יוםלהדגיש שהיתרות במידע הניהולי  ובחש

 
שנשלחה בהודעה ללקוח ואין למוסד לביטוח לאומי אפשרות לעדכנה,  היתרה    –יתרת תזכורת  

 ב ושליחת הודעות מעודכנות.  רת ביקורת חוי חודש, במסגאלא מד
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 דה עבון משאינ 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 אל ד לביטוחוסלמ  ווחהדי   לעהאחריות 

  ורךלצ  מדי מוכהוח על הכנסה נבמועד, או דיו  ביטוח דמי ה לוםתש או אי  ,עצמאי"כ"עובד  שוםאי רי
 ן או חלקן. לגמלאות, כול  לשלול זכויות  ים,ויממס  לים בתנאיםו יכ ות,ם מקדמשלות

ב מכיר  לאומי  לביטוח  בעכפג  נהרווקהנגיף  המוסד  ושמו  ימ ל  בודהיעה  כדי  תוך  שנפגע  עקב  כיח 
 ודכנת. ההכנסה המע לתשלום מקדמות לפישום כעובד עצמאי וחשיבות 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 בוטמ א( ")
חייבת    ה טח אינמבושת ותה אח הי רק ג' בלבד מכו לפי פוטחת  במ  מם; ואולם 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  נית אופלומס  נת  לעניין ש  ,י"מא עצ  "עובד
 לה: מא  דחאקיים בו תוה  (,דיח  שלמ  -כעובד )להלן 

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

 ;מהשכר הממוצע 50%-ל  לח ידו לא פחתה מסכום השווההכנסתו החודשית הממוצעת ממש .2

וצעת  שית הממבממוצע והכנסתו החוד  וע שבבות  עשרה שע  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  י" עאמעצ"עובד  ר,  מכלו
 :  מאלה דח אקיים בו  , ומתח היד(ל)בקשר לאותו משיר ובד שככעא של ידו  חשלמבנה( ממק לח

 . וצעבשבוע בממת שעו 20פחות דו לח ימשל ק בהוא עוס .1

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

החודשית הממוצעת    והכנסתוממוצע,  ע בעות בשבורה שידו לפחות שתים עש  חבמשל  קוסהוא ע .3
 ממוצע במשק. מהשכר ה 15%חות לח ידו היא לפ ממש

 ד לביטוח לאומי.  סובמ אי"עצמובד חשב "ענ  יללע ופותת החלבו אחקיימת תמי שמ

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

 צו. רטים בפושמ

ד  המוס  'אום חיים נ)רוזנב  2003ר  צמבבד  4ום  ת"א מיב  דהבועזורי להא  הדין  של בית  על פי פסק דין
מאי בהגדרה  ד העצהעוב  לש   קבע מעמדונ  יהפ  ל עש  סה( נקבע, שההכנ001176/02טוח לאומי, בל/ לבי

ההכנתהי לחוק,    1עיף  שבס הפחתת  הסה  לפני  השומה,  בפקהה  שלפי  יטוח  הב ודמי    גמל פת  וק דה 
 חייבת בדמי ביטוח. סה ה הכנ י הל פ, ולא ע ומה בש הנס כההעל פי   לומר,כוי. כ יים בנ מי, המותרלאוה

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

 . הביטוח הלאומי(  לחוק 77ד )סעיף  ליו להירשם מיביטוח נפגעי עבודה ע יין לענ   עצמאי", אךד כ"עוב

נאי לגמלה  אי, התבד עצמעושלגבי  פגעי עבודה,  ח נ יטו ן ב קובע לעניי  ומיהלא ביטוח  ק הלחו  77סעיף  
וטל  המ ת  א  צמאי, או שעשהבד עכעו  ימאול  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    קוויווח על עיסד האחריות ל
)ולפעמים גם לא יקבל    העי עבוד, אינו מבוטח בענף נפגאיד עצמבכעו  שםי להירו כדעלי   לוטהמאת  

 הביטוחי.   ובסיווגנוי על כל שיטוח הלאומי ע לביודי לה יאח אחרבוטהמ  .(תרווהו דמי לידה
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הדין    26.1.2021ביום   בית  דמי    (13945-12-18ב"ל  )דחה  לתשלום  חיימוב  אהרון  של  תביעתו  את 
הופגיעה   הפגיעה  שבמועד  ה כיוון  לא  לביא  במוסד  רשום  כעויה  לאומי  עצמאי  בטוח  רשום  ד  )היה 

לתקנות הביטוח    2קנה  שם לפי תכדי להיר  ליו ל עולא עשה את המוט,  כעצמאי שאינו עונה להגדרה(
   או תשלום דמי הביטוח(., הגשת דין וחשבון, )רישום 1963-, תשכ"גשום(הלאומי )רי

פרסם   לאומי  לביטוח  בחוז  5.4.2021ביום  המוסד  החשובות  1438ח  יטור  ההלכות  את    שמפרט 
לפני אירוע    שעונה להגדרת עובד עצמאי  שמוזכרות בפסק הדין בעניין חובת הרישום כעובד עצמאי

   .של פגיעה בעבודה

מדגיש   והדגיש  החוזר  חזר  הדין  משבית  של  לרישומו  משהאחריות  עצמאי  כעובד  על  בוטח  וטלת 
צי  בבית הדין הארובעניין מיכאל כהן  הניג  שמעון  ן  עניי ב  בע המבוטח עצמו ולא על המייצג, כפי שנק

 (. 23.3.2010, 212/09ל "עב  -. כהן 324/97עב"ל  -הניג לעבודה ) 

 

 לעצמאים קורונה י  נקעמ

 
סוציאלי   מענק  דין,  כל  הוראות  אף  שליטה  לעצמאים וע  לסיעל  הסוציאלי(   ולבעלי  המענק    )להלן: 

ילי(,  ה )מס הכנסה של עבוד  מענק  חוק)א( ל16סעיף  ורים בים האמהחיקוק   נסה לענייןו נחשב כהכינא
לענ  הפקודה:למעט  ממלכתי,  הלאומי  ביטוחהחוק    יין  בריאות  ביטוח  הכנסה,  חוק  הבטחת  ,  חוק 
   י משפחותיהם.חוק התגמולים לאסירי ציון ובנ ת ונוחוק המזו

 
ביום  ח לאומי פרס המוסד לביטו גנקר)ש  ונהורק קמענ  , כדלקמן:9.11.2020ם  (  סוציאלי  ענקם מא 

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

 
ב הלאומי  במ   ןח הביטוח  הדברים  חשבו  קשת לב  פטיתהמש  חלקה את  רואי  ביום  וקבע    ןלשכת 

עלינקיהמעכי    21.12.2020 שחל  סעיף  ם  מס  16הם  שלי  לחוק  (  יםהסוציאלי  יםהמענק)לי  הכנסה 
י הכנסה לקצבת  )כמו למשל מבחנ   כנסה בביטוח הלאומי גם לעניין חישוב גמלאות ים כהנחשב  אינם

ותיק( הכנסה   .אזרח  הבטחת  מזכאי  חלק  בין    לגבי  לכפל  זכאות  אין  עצמאי(  לבין  )הורה  הגמלה 
   .המענק

 
המענקלענ רה  הבה וא   יין  מרץ  לחודשים  השעה  בהוראת  הקטן  שעת  2020ל  פרילעסק  בתקנות   :

  מתשלום דמי  יאלי לעצמאי, ולכן הוא פטורהסוצחירום המענק לעסק הקטן נכלל כחלק מהמענק  
מהמענק ביט החל  מאי  וח.  חודשים  כלק  ענמה ואילך,    2020יוני  -של  הקטן  במסגרת  לעסק  ול 

 הלאומי. ק הביטוח  לחוגה החרבועות ואין ההוצאות הק
 

 ם: יקבהקשר 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 18לאומי ]סעיף    חיטו הפקודה ואינו חייב בב
ההוצאובול התק .2 מענק  בגין  ובים  עין  גי ת  הכנדוד  מענק  ה התעסוקה הם  לפי  חייבת  פקודה  סה 

 אלי לעיל. מענק הסוציה מקבילה למי. אין הוראאול  חווחייבים בביט 
 

ביום   פרסמה  המסים  ומע   14.12.2020רשות  קבועות  הוצאות  בעלי  הוצנק  שמענק  לעצמאים  אות 
ר בגינו התקבלו.  למקו ם איבת במס בהתים הכנסה חי עסק קטן )להלן: מענקי הוצאות קבועות( מהוו

עוס שהמלדוגמה,  כתוצ  ורז חק  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 ם ע לעצמאימענק סיו על פי הפרסום, 
 
בטופסה המענקים  על  מס    1301  דיווח  בשיעורי  החייבות  אישית  מיגיעה  הכנסות  במסגרת  הוא 

 : (8.4.2021 יוםנכון ל) "מבים במע חיינם "קורונה" שאי  מענקי – 7סעיף ב רגילים,
 

, מענקים אחרים שאינם חייבים  אפריל בלבד(  אים, תוספת לעסק הקטן )מרץ וע לעצמא. מענק סי
 . 002, 001שדות ביטוח לאומי. ב

 . 110,  099שדות יטה.  בעל שלב. מענק לשכיר 
לרבות   לעסק  קבועות  בהוצאות  השתתפות  מענק  ממושכת"ג.  תעסו"פגיעה  עידוד  מענק  קה,  , 

  . 013, 007שדות  .מענקים אחרים החייבים בביטוח לאומי
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 . 194/196בשדה  ש לרשוםמהביטוח הלאומי יודמי אבטלה ומעלה  67מענק הסתגלות לבני 

 
 . 15.3.2021ביום  05/2021ביצוע מס הכנסה מספר  תוהורא ברשות המסים פרסמה הסברים 

 
רי ד או  כהכנסה ממשלח ית(  )כמו מענקי הוצאוח  הכנסה שחייבת בדמי ביטו   לסיווגבה  ש חשיבות 
 מה: רת. לדוגהכנסה אחכ
יד  ות מהכנס  -דמי אבטלה   -   להגדרה( נה  עו   לעצמאי שאינו  )גם  מקוזזות מדמי האבטלהמשלח 

צו סיו )למעט חריגים    נערכת התחשבנות   נסה הכ  שומה ממס   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  כנ ה  ה  על  משפיעה  אינה  יד  ממשלח  שאינה  סה 
 האבטלה. 

  .בד עצמאי"יטוח כ"עובדמי ב הכנסה החייבת  לפי ה   מחושבים  -  לעובד עצמאי  מילואים  לימוגת -
של    ביטוח, הם אינם חלק מהבסיסם דמי  מתשלו  יס סוציאלי פטוריםנקים על בסכיוון שהמע 

 העצמאי לחישוב התגמול וכך התגמול נפגע.  
 

רואי   פנתה לשכת  להכיר    חשבון  בבקשה  לאומי  לביטוח  של המילי הבתגמוללמוסד  עצמאים  ואים 
במילואים  המשרת  דבר מיטיב עם  , ככל שה2019של שנת  סיס ההכנסות  בפי  ונה לר בר הקומשבזמן  

 נה. בזמן משבר הקורו
פורסם בעיתונות כי שר האוצר שוקל אפשרות לקבוע כי מענקי הוצאות יהיו פטורים מתשלום דמי  

כתיטוח,  ב ביום  האבטלה.  מדמי  יקוזזו  לא  לחילופין  זה מא  יבתאו  לא    מר  העדיין  יש    חוק.תוקן 
 . כי צפויים שינויי חקיקה יםאחר הפרסומב לעקו

 

בחופשת לידה  בתקופת הבסיס    יישום התקנות לבחינת הזכאות לתשלום מענקי סיוע למי ששהה
 או בשירות מילואים  והורות

 
משבר   בשל  למענקים  שהזכאות  ולבעלי  לעצמאים  תלוהקורונה  מחזור    יהליטה  של  בירידה 

 לפי העניין.  40%או   25%בסיס", בשיעור של קופת ההעסקאות ב"תקופת הזכאות" לעומת "ת
 

לבקשת לשכת רואי חשבון נבחנו התקנות בחודשים שבהם הייתה פעילות מופחתת, כלומר, חודשים  
ובשירות    , עקב שהייה בחופשת לידה והורותתוימים לפח  7שבהם לא הייתה פעילות עסקית במשך  

 קיבל דמי פגיעה.פת הבסיס ובתקו  מי שהמחזור נפגעחקיקה לא התייחסה לה .מילואים
 

לקוחות    22.11.2020ביום   שירות  בכיר  סמנכ"ל  המסים  כתב  חשבון  ברשות  רואי  לשכת  לנשיאת 
 ות הבאות:י ושניתן לערוך את חישוב הירידה בפעילות העסקית, על פי אחת מהאפשר 

 
ש .1 בתקופה  שהיו  המחזורים  ממוצע  לפי  הבסיס"  "תקופת  עבור  העסקאות  מחזור    12ל  חישוב 

לחודש  ח הקודמים  רצופים  כשהתוצאה  ודשים  מופחתת,  פעילות  של  חודש  היה  שבו  הראשון 
 ותהווה את מחזור הבסיס לצורך ההשוואה.  2-תוכפל ב

ע המחזורים שהיו בתקופת פעילותה,  צו חישוב מחזור העסקאות עבור "תקופת הבסיס" לפי ממ .2
כשהתוצאה    ,פעילות מופחתת  הייתה  , למעט, החודשים בהם31.12.2019עד יום    1.1.2019מיום  

 ותהווה את מחזור הבסיס לצורך ההשוואה.  2-כפל בתו
 

טכני באופן  מימוש הזכאות  ואופן  דוגמאות  וכוללת  פורסמה  ללשכה  תדון    .ההודעה  רשות המסים 
 גופו של עניין. לת הבסיס קבלת דמי פגיעה בתקופ בכל מקרה של

 
 ות ריאי ביטוח בדמו/או בלאומי  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  איה ו  ם, ושאירי  ותיקים  םיח רנף אזע ק לוהלאומי כחוח  בביט   מבוטח ה  ראליש

ה"  רת בית נכ עקומי )" וח הלא יטהב  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 באוחט ומבו  ותבריא וחיטבב
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י  מוח לאביטו סד להמולויים מן  ת  צבת ו קם אשאירי  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 ברייבי  מד  לאומי.  ביטוח  ימ ד  תממשלה  ינא, היא  הלאומי  ביטוחחוק הב

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

 קר בית" בות בדמי ביטוח של "עחה

ר  עורע  החשד  עבודה,הדין הארצי לכנגד החלטת בית  תירה  דחה ע  (15.8.2010מיום    1046/09)בג"ץ  
אשר    של ואישה  מהק יב בעל  ליטוח  ב ל  דסומ שו  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   טוחלבי   ד ד  באתשמצו  ות    רי 
ע על תשלום  יפמשר  בציבוים  של ידוע  מד. המעאמתיםמ  יםסמכף מולצר  לאומי באינטרנטח היטו הב

 . לגמלאות  ותויזכ ועלוח ביט מי ד

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

 . בורבציות דועל ית הן במעמד שוחוט 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  )בדהאזורי  תבי   (35066-11-18"ל  ה  שאת    י יצחק  רינה  לעתה 

בחן    ת הדין ולכן בי  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 שא  ריוז ן האדיבית ה דחה    13.5.2020  םויב ,  (30027-12-16ב"ל  )  איריםקצבת של 

הוכיח משק בית  קבע שעל מנת ל   . בית הדין חהנוהמ   בור שלוע בצישהיה יד   עןבוטח טפי שהמעל    אף
  ןוכ  , פיםתורצון לחיים משו  ורל ת גקשירגם  הוכיח  אלא יש צורך ל   ,רים משותפיםמשותף לא די במגו

 . אמציםמביתוף על ש המושתת כלכלי םויק
 

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

  ם,ירההו  חדא  י ה על ידגשת תביע ה  ותשראפ  לגבי   ה אודות ילדו הקטין והנחיותהורלמסירת מידע ל 
 יבור. או שהם ידועים בצם שאינם נשואים ורילגבי ה  ים, וגםרים בנפרד או גרוש ם גששני ההוריכ

 אינן מעבודהות שטח בעל הכנסוומב עובד עצמאי שאינו עובד ואינו בוטחמ

ובדים או  ע   ינםא ן שכיוו  עד עצמם דמי ביטוח ב   תשלוםבים בם החייימבוטחסוגי    ו נכללים בקבוצה ז
 :למשל, עבודהמ ןינת שאכנסובשל ה

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

 "עצמאי דברת "עודגהבו כלול שאינ איעצמ

שבמיקיי מצבים  נחשם  אדם  רא  יא צמעב  הם  אךו יוש צל  המס,  ההכנסה  ואל   ביטוחלבמוסד    ת  מי 
לא  ד או מעסק אך  ממשלח י  היש הכנסר  אשכים  יימ ק תלו מלהם  ביצמה ת.  פסיבי  וגת כהכנסהמסו

 לחוק הביטוח הלאומי.  1מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף  
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ת להכנסה  בושחנ צמאי  עכ  יותווהכנס   "ימאד עצבוע גדר "אינו מו ם התנאי  יינו נע ב ים מי שלא מתקיימ
 ת(.  פסיבי הנס)הכ  יעובד עצמא עובד ואינו מבוטח שאינו   לש ה הכנס חרת:א

עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי  אינו עונה להגדרת  "מבוטח ש   ההכנסה של  ,2008נת  שמ  החל 
  ר שכה  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  רשום  ו   ח "ש  10,000  של  סךבצעת  ת ממוישודת  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  כההת.  בייספ  הכנסה נחשבת ל  הסנ , ההכימאעצ  דדרת עובנו עונה להגימאחר שא 
ן השכר הממוצע  מ  25%של  בשיעור    על סכוםה  ולשע  ההכנס כום הסבא  הי  12%יעור של  ביטוח בש

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

  ר וכעה הזו לא תגיפה  , אזימאיהעצ רך לעיסוקודאו ב י אקו כעצמעיסוהלך במ ע פגטח נ בוהמלכן, אם  
ד  טחוהמבובודה,  עב  הכפגיע  יקבל  פלא  בע ג  גיעהמי  ש המשכו  רובם  ובדן  א תקופת  בל  קבי  לארת 

 ושר.  הכ

 ה אבטלדמי 

אככלל,   שנסלהכ   כלל רך  דבנחשבים    בטלה דמי  מעבודהאיות  בתמעל  , נן  משבר  פו קט    ,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   האבטל דמי   דמי נ   -  חודש  האבטלה   הלאומי  הביטוח  יכוי  כאימ  מדמי  ההלחושב    הכנסו 

בסכום  א הו 2020 בשנת הלמדמי האבט לאומיהדמי הביטוח  כויינ .נימום(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    -  קיחל  ודשחב  קבלת דמי אבטלה
.  ש מלאבעד חודי אבטלה  מדכשהוא מקבל  למעט    ,לאומי  חומי ביטמתשלום ד  בודה פטורע  רחוסמ

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

 ת בסכום נמוךלמובטל שמקבל דמי אבטלה ויש לו הכנסות פסיביו מי ביטוחב בדיוהח

לאומי   לביטוח  הוא  המוסד  כי  פיתוחמסר  אלה  בימים  לש  משלים  הביטוח  קשור  דמי  דרישת 
יום  דמי אבטלהלו  משתלמים  ש  ובטלממ )אפילו  באותו החודש  עצמאי  כעובד  או  כשכיר  עבד  לא   ,

 :מהשכר הממוצע 25%-מ  ךנמוסכום דה באינן מעבות שנסוהכ יש לו במקביל ו ,עבודה אחד(

 הבחנה בין זכאות לדמי אבטלה עבור חודש מלא וחלקי.   נערכת .1

  25%-במשך חודש מלא והכנסותיו שאינן מעבודה נמוכות ממבוטח שמשתלמים לו דמי אבטלה   .2
הממוצע   הבביטוח    בדמיב  יחוי לא    –מהשכר  דמי  על  נוסף  בריאות  ביטוח  ובדמי  יטוח  לאומי 

 דמי האבטלה. מנוכו ש

  25%ל  עמובטל שמקבל דמי אבטלה במשך חודש חלקי, והכנסותיו שאינן מעבודה אינן עולות   .3
 , יחויב בדמי ביטוח לאומי בלבד, היות וביטוח הבריאות מנוכה מהגמלה. מהשכר הממוצע

התה .4 עם השלמת  לכל המבוטחים  יבוצע  הביטוח הלאומי  של  במערכות  צורךהעדכון  אין    ליך. 
 .למוסד לביטוח לאומי לפנות

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

( של  8)-ו(  1)  ות אסקבפ  טיםמהמקורות המפור  ותכנס ה  אתת  יתנשכהכנסתו ה  אויראי  עצמבד  וע א(")
הכלפק  2סעיף   מס  עשאי  יומה,  סנודת  את    אימעצ  עובדינו  ואובד  נו  השנתית  כהכנסתו  יראו 

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

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 21 - 
 

השוטהה (1) ()ב בשנה  עכנסה  תיקבע  פיפת  כההכשל    ת פיהסו   ה השומ  ל  ל אמ נסה  שנאות ור    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  סעי  לפ   המ ומההכנסה 
 סה;לפקודת מס הכנ

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

שו  עוד  כל  ולם או 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 תו  איםתנה  גם  וע בכאמור  שלפיהם  הקודהכללים  שנה  סכנ ם  כספים  של  ות 
 טפת. שוהנה ת בשקדמו המלום  ך 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 שטובי  ימהחיוב  עובד  ב מל  ח  שאינו  ומבושנ  הוא  רשכיוטח  המתי  לשומת  בהתאם  של  צע  ס 
 .  אומילח היטוב הוק 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  תשלומים  שב  כוייםניט  עמללפי  ל 

ח  יטובי  לם דממש ת  סוהכנ  ן לושאי   י מ  .מס  יכ י לצורוכתרים בניוהמ טוח לאומי,  י בימ ל ודמג  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

 נתיתש י היאצמאהכנסת הע – ח'וא סימפר שעי ןידפסק 

ישע    1353/04עצמאיים )עב"ל    דין רכי  ל עוש  בעניינם  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  צורךל  אי מצעת  ביטוח  נתית  ש  הכנסה יא  דמי 
חודש הכנסה  כולא  שנקית",  הב  )א( 345  ף עיס בבע  פי  היט לחוק  מהגדרת  אתז  י. לאומוח  בשונה   ,

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

 חנן גרין פסק דין
 

לעבוד ד  13.5.2019ביום   הארצי  הדין  בית  וקבע  (  4308-10-18עב"ל  )ה  חה  גרין  חנן  של  ערעורו  את 
את המידע למוסד לביטוח    רמוסאינו    רערהמע ד  . כל עושפירוט השומה חיוני לקביעת דמי הביטוח

לחוק הביטוח    357  מכוח סעיף  יהיה חיוב של דמי ביטוח לפי המידע הקיים בביטוח הלאומי  לאומי,
 . הלאומי

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

 
קובהלאומ   ח הביטוק  לחו   ()ב348סעיף   שאין  צמאיע  עובד  ייןלענ   עי  שמבוטח,  הכנ:  או  סה  לו 

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  שהצע"  ניין לעת  וא רקובע  ושכיר",  כעכנסמאי  בד  ותו 
 . חוטבימי דביב החיום למינימ 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 דמיב בחיו שכיר לצורך חישוב הבסיס לד בוח כעוטב מאת הכנסתו של ה ןחשבו בא ביהל 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
הכנס בבגו  יפיצומקבל   שהבסיס  ית וה  הרי  דלותש לו,  יהיה  ימם  לגמלה  ולזכאות  ,  סיסהב  ביטוח 

 יר והן כעובד עצמאי. ובד שכ עהן כ  ,בפועלביטוח  דמינו יג ב למוושש
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כמה אפשרויות   ה  לפי להלן  כעו  של מבוטח  כנסההרמת  אינן    בדשכיר, שהכנסותיו  ות  יע מגעצמאי 
 : מוםינ למי

 
שכיר עולה    בדועתו כ כנסוה  ,בד עצמאילעו   םימוינ המ מ  הכוצמאי נמ שהכנסתו כעובד ע  ,מבוטח .1

ה המינימום  עוח  ביט  ימדבב  יי יחור,  אמועל  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 עצמאירדגלל בהנכ א  וה ש   ל פיע   אףכעובד עצמאי,  ביטוח    לל בדמי כ חוייב  י   לא
 ח הלאומי. טו יבה

 
א .2 שכל  שעובכ  הןו,  יתנסו מהכחת  מבוטח,  והןד  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    הןו  ר שכיובד  הן  לע נימנמוכה  בד  וום 

עולה   אינו  וסכומן  ביטלם  יש   , רמוהא  ם ונימהמיעל  עצמאי  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 מתמד מוק  סיה מפנ   ת לו  אלו  במקרים  הבעוהך  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 נסוהכ
 ותר.  ההכנסות כעובד עצמאי בפועל היו נמוכות י ש

 ה עשל עובד
קו  ימעס  יןלבינו  קשר במבוטח שה  אה הועשל   בדוע נות,  פי התק לו ומי  הלא  חהביטו  לחוק  1  ףלפי סעי

כאותו  ישום לעניין זר כפוף לחובת ה  הבד לשעועים.  פ רצוים  מי  בעהל שתקופה שאינה עולה ע הוא ל 
 לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

 חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן: 

וח  ט יי הבמ דת  א  םלק, מש המעסי  לשידו  שלח  מאו  קו  עס  צורךלה שאינה  דוב ד לשעה" בעוב"ע .1
 צמו. בעד ע

ידה לצעבובעה"  לשד  "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  

ח  וטביה  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 האזהד  ת 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  וטחבמה  מדעמ יעת בק

יטוח  בוטח לפיו במב  שהואד  עמלמ ח  טומב  לכ  לש   יתיהאמ 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    וחד במי,  סשרות 
 .הבטל הא ידמת מנסועצמאי כדי למנוע קיזוז הכ ה  קאת התיר 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 גין המכ  ולאחר  28.6.2016  יום עיסוק ב השינוי  ל  אי. הוא הצהיר עמצע  בדעו  דרתלהג

 עם לקוח(. מריבה  נתו עקבר הלב שנגרם לטע )אוטם שרי דה בעבו כפגיעה 9.6.2016ם מיובפגיעה 
ביום   פגיד  לתב ורו לקאת ערע   30.4.2018בית הדין הארצי דחה  ולא עשהעה  מי  את המוטל    מאחר 

 נה. אובד עצמאי טרם התוע כ שםרהיי ל כד עליו 
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עחוזהארצי  ין  הד  תבי כי  ה פעמימכח  בוט למ  יאומטוח ללבי  מוסדהיע  הוד  הןלפי ת ש ל 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 

רך  ם דיכולים בשו  ח "אינםורף לדיווווה שצנל לו או המכתב הא מ  "עמוחות  י דע כ 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 מלביתו  ו  , בדרכאונת דרכיםתב  ה קשה ציע ר פנפצע המערע   3.4.2005ביום  
)למס הכנסה    2005  רסאש מחודב   חלאי המצק כע יתחת  תיפבקשה ל   ומטעמ  ולש  וןבשהחאה  רו  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 קה  בודלע  ח לאומי. בית הדין הארצייטובמוסד לה  את עמדת  ורי קיבלזאה ין  הדת  יב
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    - יצגתרשלות" המי"ה

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

  לום לתש  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    ןוו כית,  . זאכעצמאי  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
אי  שרשום  ימי  כ  קסנפ  רכב - שכיר  כל יכול    נוכעובד  ע  מיהיחשב  המוטל  את    כדי ליו  שעשה 

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

 . ברדה והניג( דין יפסק)ת פקסמ  אינה - ביצוע כאמור
 
מחדלו    תך כדי לתקן אבכן  , אישלו  "חרוצת  ע  פיעל  "ל  עפ  ד כי אף אם המבוטח ע ביה"בום קוכיסל

 .  "כעצמאיעצמו  מלרשום
 

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

  (גרין חבאופ )וקבע את תביעתו של א' ל'   (12663-12-17)ב"ל  האזורי  ןידהית  ל בקיב 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 לאבמוסד לה  .נות פחרו ין אכמתק  יא מכעצוק  לעס  לשהחמרוסיה,  ה עולה חדש  היח  טהמבו
את   פלדמ  ותביעתדחה  רהילא    ואה  כי  הע גיי  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:  בעמים ההטל את התביעה מ יש לקב יה כ סקנלמ

טען כי    יועץ המס  .יעשה הכל  כי  הבטיח לו  ג ציהמי  .רוסיתהה  השפ  רובד  סמ  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  הגדוליתהת  חיפת ת  ו מכעוד  הקים  לאורך  ביד שנה    יים 

 י. נחיצו קבלן משנה בידי נעשה  םסיהפק חלו מש ותשרכי   ההבהרההיועץ, נתקבלה 
 

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

 .  ידופ  ולא להטיל בו סתור גין לאמהל, פתיהאמלגלות  
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ה  בבית  טישלר  כת לה  את ר  מזכין  יד הת  יב 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 טחם מבואי רישולג המייצת של חלקי אחריות –מנדז נ' בירן  41386-11-10א ת"
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  רועבאי  תה לקומי,  כזובדת.  ע  ויכוח  יוון  את 
היי  תטחשהמבו רש לא  לי בלסד  ומב  הומתה  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 קספ תוקבבע –בות שומה ת תיק עצמאי בעקחיפת
  ורר יבל  מכתב  ה סנהכ   סמ מה  לב שהתק  ות שומהב עקאג' בק חג'יצח  רשלח למי  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   םלתשלו  קספנ  6.4.2010ומי ביום  אל  חטויבל  סדמושלח לו ה  תגובת המבוטח,  רדעבהי
   ם.שלאשר עליו ל וח טיב ה ב דמיושיח טרו פו ב שמכתב עצמאי ו עובדכ

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

ו של המבוטח וקבע כי  תעי תב  את  (2416-06-11ל  זורי לעבודה )ב" אההדין    יתב  לבקי  9.7.2012ביום  
ן  ענייל  איו כעובד עצמתאולר  שקרה יהמ  ותב יסנב   יראי, הובד עצמעכ  במועדנרשם  לא    חשהמבוטף  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    תחתיפלת  רמ גוח לאומי ויעה למוסד לביטוגמש  ומהל שת כבעקבו

 ה. סנ מס הכהשומה ב כת ם עריפי יוום לשרי

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

 לקי. ח ן ופא בו א  לא, באופן מלו חוב

 

 י לאומלביטוח  סדע במות מידת קבלובעקב 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 סההכנס ממה  מה שהתקבללדוגמה, משו

  למבוטח הכנסות   יש  ,הדוגמ )לי  מלאוהח  ויטב הבים במחשנדכם מעוח אינט המבו  יו שלסוק כאשר עי
שכיר, או שהפסיק לעבוד כשכיר( ומגיע למוסד  כ  י שכירות, או שהוא עובדמיטוח מדבדמי ב  בותייח

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

ר שאינו  דהודעה    יקבל  שוםעצמאי  הביטוחעל  דמי  מומה  השו  שנתמ  החל  רישת  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 ית  ,וןנכ  ע ידהמאם  .  (6101)בטופס    המעמד  לשינויי  אומ ביטוח לל
 אלה.  יםהשומה לשנ  בלתק

   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  י,רשא   יטוח לאומיב המוסד לכאמור.    חבוט מלותו  לו, על הייע  ד וי המוא ח לו ביטל
י או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות  ותו כעובד עצמא לראי,  ת העובד העצמאולבקש

 רה.  הודעה האמורה או אף בהיעדה
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)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"ימאת עציבי מ"עובדטוי מעמד רטרואקני ו 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  שוםמ חה  נדר  לסתירה. הערעו  נתשנית   חזקה   ך 

ו  רה עלישהצהי  הממה  ונשבי  יקטארוג רטצורך בסיוו הטענותיה בדבר    תא כיח  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    י מלאו   חו ביטלסד  מוב  ת 

 ודה.  בהכנסה שאינה מע לוג 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   ודםק  נהיווג  ולאומ  סד  הוראות  כ הי,  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  בתקופת  בקש   ביתקטי אורטר  הגיש יכולים  שניתנו  להקלות  )ורונהק ות  עד    15.3.2020-מ ה 
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    שה בק  תועצמבאהרה 
בצעת  מות מתדמק   קטנתה  1.7.2020החל מיום    לבקשה.  ריםישוף ארלצרך  צו  א, ללקון מקדמותתיל

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

 
  בות בעקוד  ין לעבלחלוט  יקעובד עצמאי שהפס   -או סגירת התיק העצמאי(  )  עצמאי  עיסוקסגירת  

הקורומש ה  עצמאי.ה  העיסוקלסגירת  ה  קשב  שי הגל  ליכו  ,הנ בר  הביטוח    פרסוםלפי  הלאומי,  של 
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  צמאיהע  קוס יעה  ת לבטל אתכי האפשרוומי  א לח  ביטול  הובהר מהמוסד

 . 30.6.2020 ועד 15.3.2020: ונהבר הקורקופת מש, אך רק לת 30.6.2020חר ת גם לאאפשרי םחודשי
 
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 לעהל  ש  ותכדי שהזכוי  בביטוח הלאומי.
 אי.עצמעובד לעבוד כזר  חו וא ההיום שבו מ
 

 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 אמצעד  ב ומע בדיעבד  ק  עיסונוי  יש  ן כו  ,עבדעובד  שאינו 

ולהג עונצמאי שאינ עמדרה  עו  לעובד  להגדרה  לאי שעצמה  ופרסםהגדרהונה  ש  דוח ב  זרולחעדכון    , 
 בהרות בדבר מצבים חריגים. ל השכול 2019מאי 

ולפנות לביה  קשבבלמייצגים    החוזר פונה  זמן אמת,  ב  מיוא הלטוח  שלא לעכב את הבקשות האלה 
לפי המבוטח  ושר כרות וביהיבז ת,  ונבנאמ   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  על א דכ  הלגמ ל  עהלפני  להקפיד  העעד  י  לא    רכאמוכי    ,ןמזב  וקיסכון  רטרואקטיבי  שינוי 
 בל.  ח יתקרכבה
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קוהחוז נוהלר  לגבי    בע  לשינו ה  וחהדיו אחיד  העיסוק  רטרואקטיבי  הירסגולי  אמעצהי    עיסוק ת 
 . להלן תמצית הדברים: בביטוח הלאומיי מאהעצ

או על    קהעיסושינוי    לע  ירה צמ  אובו הש   6101ייב למלא טופס  ות כי המבוטח חע ת קובההוראו .1
   .וקסיעה  גירתס

השוטפרואקטירטנוי  יש .2 בשנה  אסמכתמ  גבייהה  ידפק  -ת  בי  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  וגמהדל  .תוי אובייקטיב במת ה  ת ריסג  -  ( וקהעיסירת  סגל)  חוזרלפי  במס  ערס  יק  מוסף,  ך 

 .סקהעסגירת  נסה אוהכ

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  שהמבוטחזכות הביטוחה  אתביא    ית 
  וטח ח למבל ח הלאומי ששהביטות  ודעוה ,  טחובהמ  בליקש  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

מעמד • את  משנה  אינו  מקדמות  ששינוי  לא   טחהמבו  לו  לביטוח  כלובמוסד  סוג  ש  ר,מו מי.  ינוי 
בהשכלו  עצמאי  דבועמ עגד ל  לעצמאובד  רת  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)  נה הש,  שבל  או  ה  התקופה 
  .רשום( חהמבוט

ונה על  נו עשאי  וטח "עצמאיד עצמאי" למב"עובוג מוי סינפס שעל 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 טאב דמיעצמאי שמקבל 

שה מאעצ • המשבי  לפני  שכ  ריה  לפי  ש   )כולל  זמנית ו  ב   ריגם  סיווגכיר  שה(ים טחמבו   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.

זמן   • בצמאהע  סוקיע שהכל  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  מוא וח  של ההכנסקיזוז    ןפ אונות    ות 
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  קי החופל עשה הקיזוז נ  -רסום אחר פין כל עוד א) עצמאיםשל ה האבטלה

לפי אבדמל  קבשמטל  ובממ • צו סטלה  לפי בסיס המקדמות שלו  טויווג מב י  מאי  כעובד עצחים 
מנ2019ת  נבש לא  זהכי,  בשלב  כעצמאי  ם  למובטלי)  האבטלהמדמי    הכנסות  צו  לפם  הכוונה  י 

מ  סיווג בחודשים  אבטלה  לדמי  תביעות  שהגישו  יונמבוטחים  עד  הלאומ והביטו  2020י  רץ  י  ח 
ממש את  לם האלה  למובטלי  אפשר ל  , במטרה857  סופ ט  ללא   יעה תבה   בטופס   הרת ההצהאקיבל  

  (.םב החירוהזכויות במהירות במצ

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

 .  2019ת  בשנ ותס נההכ
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יטוח  דמי בי  רשפה  עצי מבאומ ח הלביטוה,  2019  לשנתשומה  מי  וח לאולמוסד לביטה  יעכשמג •
   .)לחובה או לזכות( קובלכמ

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

השומה • להפרשי  מו ביט  חוזר  פרסם  הלאומי   טוח הבי  ,2019לשנת    בהקשר  ם  ויב   1480ר  ספח 
נסות  שמקבל דמי אבטלה לפי ההככאשר מבוטח    וא עושהלות שהיר את הפעובה המ,  3.11.2020

להקטין את דמי  ו  2019בשנת    כדי לעדכן את המעמד  ,806/857פונה אליו עם טופס    2019נת  בש
  ן ינעולות האלה א, הפ857  פסטו  יטוח הלאומיאינו מוסר לבכל עוד המובטל  כלומר,    .ביטוחה

 ות.שנע

אבטלד   שמקבל  ,הצו  לפי  מובטל בשנתכנסהה  לפיה  מי    -  806/857טופס    גישמש,  2019  ות 
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  ח  בוטמהל  ש   את 

שכירלעוב הס )  ד  שבטוכלפי  עצלו  (806/857  ספום  ה  שנותר  הסהכנ ה  עם )במקביל  י  מאעובד 
 , כמקובל. (שאינו כלול בצו כעצמאי

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

היו בשנת  וחלקם    2019ת  ו בשנחלקם הי ש   בטלה,חלת האלהת   שקדמו  ודשיםהח  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(. טלהאבמדמי 

כעובד  ויהכנסות בסיס  ה לפימי אבטלד  שמקבל ,הצו לפי מובטל כל 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  איצמ כע  קיזוז  מוב,  בזמן  חזר  ולא   לטשהוא  שבר  מ  לעבוד 

 .(ראותפורסמו הו טרם – 2021שנת ב וזזן קי לעניי) 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 לענייןוטהבי ום דמי שלתו מאיעצד עוב םשוריחובת 
לביטוח בוח  פרסם  לאומי  המוסד  מס זר  ביטוח    27.5.2019ביום    1468פר  יטוח  ביום    1438וחוזר 

 ן:כדלקמ אים לח ידם כעצמשמב  יםסקמבוטחים שעוהסביר לל  ושנועד 5.4.2021

גדו .1 חשיבות  לרייש  של  שוםלה  לאומי  לביטוח  עצמ"עוב  במוסד  הד  ל  עונהאי  מיצוי  להגדרה" 
בעבודל  שב  לאותמגלות  זכוי והומי  ד)  תו מהאיוגמלאות    הפגיעה  לשרולידה  וגמלה  מירת  ת 

 . היריון(

כעובד עצמאי )שעונה להגדרה(, או שעשה את    אינו רשום במוסד לביטוח לאומיעצמאי  כל עוד   .2
 . בעיסוקו העצמאי ו מבוטח לענף פגיעה בעבודההמוטל עליו כדי להירשם, הוא אינ 

הרישום   .3 עצמאי  כעחובת  עפלובד  על  גם  חלה  בעבודה  פגיעה  אירוע  שני  בביטוח  צמאי  רשום 
הפ אשר  להגדרה,  עונה  שאינו  כעצמאי  להגדרה  ךהלאומי  העיסוק    .לעונה  את  לתקן  עליו 

 .  בדחיפות

לת על המבוטח ולא על המייצג  מוט  במוסד לביטוח לאומי  םהאחריות להירשעל פי הפסיקה,   .4
 שלו. 

   .ותמה איבעיקר לגמלאות וי חללא די   חדמי הביטום גם לתשלו ת גדולה בו ישח שי .5

ע .6 בעיסוקצמאי  כאשר  עצמא  נרשם  "עובד  שעונשל  להגדי  בדיעבדרהה  דרי"  מקבל  הוא  שת  , 
מו ת כוימהת א אואות לגמלכלעניין זרישה.  דהצאת  הוד  מועום מי  60אריך עתידי של  לתתשלום  

שמירת  /הלידהי  נפביטוח ל שלום דמיתיש חשיבות ל  ,וןיירשמירת הות וגמלה לה והורידדמי ל
 רם הגיע. י טהעתידהחיוב  דועמ אםהיריון, גם 

יק עצמאי במס  פותח תחדש ש  חלכל לקו  1438וחוזר    1468חוזר    מלץ למסור אתומ   -  יםלמייצג .7
  וק, עיסיחת הפת   ל י עלאומח  טויד לבלמוס  עם ההודעהלחכות  ומבקש  סף  רך מוה ובמס עהכנס

 . ה"עונה להגדר  ונ "עצמאי שאיל  בעיסוק ש שםלהירמבקש שהוא   או

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 28 - 
 

 

 גמלאות דמי לידה והורותם דמי הביטוח לותשלו חשיבות עדכון מעמד

רבה חשיבות  מעמדלעדכו  יש  ב   ן  כ"עובדת  מבוטחת  אהיריון  עונהם  עצמאית"  הגדרת    היא  על 
ח ישום  רה  :ית"א מצעדת  "עוב התשלוובובעיקר  חיית  לפניבים  ם  הקובעי ה  להתבצע  שמירת  ל  ום 

   ה.הליד און ההיריו

לחופשת    תאון לצתכושמ  ת בן הזוג וברל  ת,והורו  לידה   י מד  בועלת  תוונכו בשנכון גם לכל מי    רבהד
 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  ישאם  י  כ  זכורחשוב ל
 . לידהפני הל ש תקופהל יוחסמהחוב  ולכן    ,ןשים את החוב הסימכ המאוחרים

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 כיטה מענק להה  ת תביעתהדין דחה גם א  תידה. ביהל ר  חארק ל
 הביטוח.  ידמ תא
 

נקלפיה שנסהכ עבודה ועל היקף    מילאו  טוחלביהמבוטחת דיווחה למוסד   ה  ונ אינה עבע שהיא  הם 
ה  ד ידמי לודה ופגעי עבלענף נ  מבוטחת  הנדעה שהיא איחת קיבלה הוהמבוט  .יבד עצמא גדרת עולה
מתביוה דשקא  ללא  להודיע  אםת  שחוי   יחוי  שתהב   או  בהכנסותיה  י ינול  כדי  עבודתה  א  היקף 
 כעובדת עצמאית.  חתוטמב

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  ליון  חו,  דנ  ידהלדמי 
 ק. צדי קה מטעמות התביעה להענברל

דה  הלימי  אומי מתנים את הזכאות לתשלום דלה  וחט יבלחוק ה  58ף  וסעי  50ף  עיהדין ס  בית  תלדע
מאית  ובדת עצכנסתה כעביטוח מהמי  ד  שילמה  בכך שהמבוטחת  מה(התא)בן  מלה לשמירת היריו לגו

 בסעיף.  בק הזמן הנקובעד פר

"  ות ראה של "נבצצתו הוא ח ודמי הביטכי אי תשלום  וא הצדק  י מ עטמ קההענ קנותהתנאי ליישום ת
מסיבות הימנעות  אי    ,יביותקטייובא  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  האת  ודה והיקף העב  טחת הגדילה אתבומה שהבד ועהם  עצאך    כון,יה רב סייריון האמנם הה

 . יהינניבע 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  ולמשו  הלידה,ופה שטרם  קתית לאעצמדת  כעוב  חוהביטדמי  ש לום דמי לידה, מאחר  שתל

לדו   המבוטחת,  תעלידיהובא  י  מ לאוה טוח  הבי   לחשש  כתבמב  הלידה. עליה  עא  לל"  וחכי  ל  דיחוי 
 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    וח" ביטמי  ה 
 ". בעם הקולפני "היו ם נעשהלושהתש –ש כך רלפ ר, ישהאמו 50  ףבסעי" ביטוחדמי  שולמו"ו

הלכת  לע רחמי  פי  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 תאולזכהחסר   כל

על  הקובע    ו יכולה הייתה לדעת במועדחת ידעה אוטמב ה  אין נפקות לשאלה אםכי  ש  מדגיהדין  ת  יב
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  לביסוזהיר"  כי  תא  ומיאל  טוחד  הוא    וינ השי  המבוטחת 
 לבד. בתה אחריוב

לתשלום  יעל חי    עתה שלאת תבי(  62017-02-18)ב"ל  בודה  לע  וריאז 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  דה,ד הליקטיבי לאחר מוערטרואאופן שה בנע
 במועד. מלץ לשלם את דמי הביטוח הדין, מו  קפסף אעל  טרם 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 פגיבעה  גמלושבת  נסה שממנה מחכ ל, להלכ

של  יעה לתקופג פ  מיבד, המזכה  אומיהביטוח הל 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 לחיב ההם  ם שבירי במקלאומ  טוחד לביהמוס  נהג  בעבר
ח  יטוגף בשל אפי שנאמר בחוזר משותף  כ  זאת,  .העי גפהודמת לשנת  השנה הק  -ה  ומהשנה החס   תא
 .  2.2.06מיום  46/06פר מס ודהעב י ף נפגעאגאות ובריו

י(  ומלא   טוחלבימוסד  נ' ה  לומוןוי ס ל   377/03  ן הארצי לעבודה )עב"לל בית הדיסק דין ש בעקבות פ
  םודשייחב  הדובח שנפגע בע י לגבי מבוטכ  טוח לאומייבל  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 נשה בהכנסה   אתבאופן אוטומטי  לל  בדרך כיל  ד לביטוח לאומי מגדוסהמ
טיבה זו  טח. שומה מי ם המבועב  יטימיעה( מידע שפג ני המלפ   ודצא בידו )עמנ  שרכא  , הדמי הפגיעל

 גמלאות.   בסיס לאת ה גםה  לימגד

 . הפגיעה  יב עוד לפניהוכיח כי מסר מידע מיטל  אירשע ג פנה

מקדמות דמי הביטוח  חוזר ומדגיש את החשיבות הרבה של עדכון    5.4.2021מיום    1438  חוזר ביטוח
מתבסס על פסק דין בעניינו  החוזר  של עובד עצמאי, ומשמעות הגמלה החוסמת בענף פגיעה בעבודה.  

   .11וזר על ההלכות בעניין תקנה וח  של אסי דהן בבית הדין הארצי לעבודה

הדיןבידחה    15.3.2021ביום   )עב"ל    ת  דהן(  46432-10-20הארצי  אסי  של  ערעורו    את שוקבע    את 
 יעה.טרם קרות הפגבהתאם למידע ב ,בהתאם להכנסות המינימום םיש לשלנכות מעבודה  ה גמלת 

 לדוגמה: נוספים  פסקי דין  לן כמההל

את    11.3.2021ביום  לעבודה    ירעל אף כל ההלכות בבית הדין הארצי לעבודה, קיבל בית הדין האזו
)ב"ל   אסקיו  הילה  של  הפגיע 1659-09-19תביעתה  לשנת  מיטיבה  לשומה  שהשומה  (  פי  על  אף  ה, 

לבית    יןסר כי ערער על פסק הדאומי מהמוסד לביטוח להגיעה למוסד לביטוח לאומי לאחר הפגיעה.  
 הדין הארצי. 

דיווח למע.  שמדובר בגמלת תלויים   הסיבה לקבלת התביעה הייתה, גבוהות  המנוח  "מ על הכנסות 
.  2017ונפטר בחודש נובמבר    ל החגיםות לביטוח הלאומי בגלמ דקגדיל מספיק להלא ה,  בזמן אמת

, וכן לכל הפחות  המנוח  צר יפעל לטובתפק שנוהוא שהסקרה חריג זה הנכון  "במקובע בית הדין כי  
 לא ניתן לומר כי היה ניסיון להגדיל את ההכנסות לאחר הפגיעה". 

  וני ט סן בחסאל  ש   רעורוע  את(  34322-10-18  )עב"ל  הדעבוצי לארה   בית הדיןדחה    27.10.2019ום  בי
כ  נקה  נסההכ לפי    ישולמו  עה דמי הפגיי  וקבע    שומה  יפ על  א  ול 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  הסופ בהתאם  ה  נ שלית  ה 
ית  ם בוג  11מהוראות תקנה  לסטות    שהדחה את הבק  יאומוח הלהביט  יעה.לדמי פג  סיסה בתישהי

 י. אזורהדין ה
הנסיבות המצדיקות    ה דנן לא התקיימוקרבמ י  כ ע  וקב  ה את הערעורחד   ,מור, כאהארצי  ת הדיןבי

 .  11נה תקסטייה מ
על    אותו  דרצי מעמיאה"ד השבילא  , א"  " ב"הלכת סדיקיההשניופה  "החל  תו עלהמבוטח מבסס טענ

ר, ובו נקבע האמוהמשך לפסק הדין  ב  ף,ניתן פסק דין נוסמר סדיק  ל  יינו ש שבענ  אלא."..  :ותוטע
מקכ להסדהמב בו  ום  י  הגיע  ש  ידפק  עםר  וטח  )כפי  השומה  תיקון  על  בעהשומה   ל ש ניינו  ארע 

  ו נבזמ  הגיששצ  בג"אף  .  "סופיתעת השומה ההיתה בקבישידו לא    אין לראות בו כמיהמערער כאן(  
   לו. ועיללא היק, דסר מ
 
ו  נגע   ,11נה  קסטייה מת  ריםמאפשיקה השהוכרו בפסם  רי, שהמקית הדין הארציגיש במדסיכום,  ל
שב עיקב למצב  תיקד  טחומבו  רם  על  ומ  וןיווח  התאונה  טרם  טרם    דיווחה  ניםוש ים  טעמההכנסה 

 התאונה.  ערב  מיטוח לאווסד לביהגיע למ
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ה ת  יבל  יב ק  18.11.2018ביום   ית תביעתה  א   וריזאהדין  )  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 

הדיב   דחה  21.11.2017ם  ביו להאר  ן ית  ת51290-05-16ל  " ב)עה  ודעב צי  את  וקב (  ש.ש.  של    בע יעתו 
בההכנש ששימשה  לתשלום  סה  בס בוד בע  ה נאוהת   טרם  קדמותמסיס  תשמש  דמי    ום שלתל  יס ה 

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

וקביק פמיצח  תביעתו של  את(  1124-07-15)עב"ל  י  צ רהדין הא  תחה בי ד  13.3.2017ביום   ש  ע שילי 
בית הדהחוסמתה  מלאת כללי הג   בעניינולהחיל   ק .  בעובד  רכאשכי  בע  ין  הכנסה  ה  י,אצמע  מדובר 

בשומה  תהאמיתי  ביטוי  לידי  של  הסופית   באה  אמת  לדיווחי  רבה  חשיבות  א   ויש  ודות  המבוטח 
 תו. הכנס

להורות    ( 42084-03-16דחה בית הדין הארצי את ערעורו של שלמה סימנטוב )עב"ל    30.1.2017ביום  
הסכום    לפי  תו האמיתית כעצמאי ולאס הכנסמעבודה לפי בסי  לשלם לו קצבת נכותלביטוח הלאומי  

ש הקצרה  בתקופה  המקדמות  את  שלו  החשבון  רואה  שילם  בסיסו  שעל  עבד  הסתמי  הוא  בה 
 כעצמאי. 

עניין תיקון הבסיס  ב  יץשקבדורו  ריוי  שלורו  דה את ערעובלע  יצהדין האר  ביתה  דח  25.2.2016  ביום
שקיבלה  וםלתשל לן  יבג  גמלאות  בעבודה  השומפגיעה  לאחר  וה  חדושהיוון  כ,  2011שנת  לה  פי  גש 

 עבודה.  גיעה במועד הפ

ק  בפסטה  פור)שפסיקה נרחבת  אושרו בנבחנו וה  ותוחוקי  11ה  סבירות תקנ שקבע    ,יהארצ  יןבית הד 
 יקה:פסה על פי הנ קת התתכלי סיקה זו.פות מטס( ואין לןהדי

 . בשומהת יולמנוע עריכת מניפולצ  .1

 . דהובעב  מפגיעה  אהוצתכה רד סתם יכנחים עצמאים שהמבוטעל   נהגה .2

 סתם.ר הכנשיעו תאאמת   זמןים לעדכן במאעצלתמרץ מבוטחים   .3

  וגם   תוההכנס   היות בצדללה  כוי  המ שוה על  ולפיהן 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. תאונמועד ה 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   ה משששיסה  ני ההכ פל  ע   ול ולם  צבת הנכות מעבודה תשוקבע כי ק
ה  ד השומ קילפוגש  השי  שנתפי דוח    על  או  ,שו קודם לכןוגשה פי דוחות מע"מ    לא עלה ו ע יגההכרה בפ

 .עהגיפ ה ועדמ לאחר

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 ע ד ללמ ולכ ישה העמ  שהענלא   המבוטח "כל עוד

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

בדח  10.4.2014  ביום הארה  הדין  )עב"ש  רו ערעו  צי את ית  אורי שמש  וקב 6584-09-12ל  ל  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(.יהבי  מ דמות 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  תעש ב  .(218-10ה  מעודכנ  דסומב  ה מצוי  אשרשכן  יהד  פסקנקבע  הצהרה  לאומי    ת לביטוח 

הכנס מבובדבר  לששנ ב  חטות  שומה  ומגיעה  הפגיעה,  זימוקדמת    הנת  שומה    ה מ "שו  אינה  וותר, 
ליביטמ הגדלינ עה"  גם  בעיעה  מפג   אהכתוצ  תואגמל   תין  לביט   םאבודה,  למוסד  הגיעה    ח והשומה 

 . לאומי לפני הפגיעה
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 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 מוש לפי  –ת ני דכ ע רההצה ההייתאם לא  .2

ל  דיטוח, אפשר להגי הבימדמקדמות  בו  ה שעל פיה חוששונות מההכנס  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 אפשר י מקדמותנו, שי קנותלת תאםהב

מק שלא  עצמאי  ומתיט ככלל,  המקדמות  את  השומהר  רבן  יקטנו  לש נסה  ההככי    לפי  ממה  ה  ותר 
 דד.בחזרה צמודים למפים העוד וח ביטמקדמות דמי ביטוח, יקבל את דמי הה עדבם ילשש

הורהצלהוכחת  התנאים   בשיעור  בשינוי  ממקדמך  בתוייצ ה  הלאומ טיהב   תו לתקנ  4ה  קנם    יוח 
התשמ"דת(וקדמ)מ הקודמת,:  הםו  1984-,  לשנה  במס  שומה  מקדמות  שינויים  כנה   שינוי  סה, 
העבמ שקסחזור  לצורכי  דווחאות  מוך  הלמב  מס ו  השוטפת  בשנה  רצופים  חודשים  ל  שלושה 

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

הםע נמשכ  קיםומינ רפו  :המג ולד  ים  הא אישור  הבכ רידה  יעל  ע  ימצבי  המבושרו  של  וטח,  תפקודי 
פויה  ערת הצשוהמ ה  ס כניצג על ההת מיהודע,  10%-תר מביוול בהכנסותיו  מבוטח שחל גידרת ההצה

 .  של משבר הקורונהבהכנסות ירידה ב , אולשנה השוטפת

מקהקטנ מדמות  על  חתימה  חייבת  ת  המבוטח  מג  פסוטשל  החו ה  בלותבשל  בוטח  מה)  תמסגמלה 
אינו רשאי  צג  מייה  נה בחתימתו(.טקהמקדמות ולאשר את הההקטנת  ל  עות ש המשמת  אעת  לד  בחיי

 .  נסות הצפויותהכ ה לע  עהאי למסור הוד שרופס 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"הלקו פי בקשת-עה עלבוצ הנשההגדלה/ההקט

שרצו את קיהמייצג  י  ה  בל  בבקשת  להעדם  עב  כתלקוח  היפות  את    הקטנת  טופס  על  לקוחחתים 
 ס ופהט  את  רשמויהמייצג    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  לץ מומלא  
במיוחד  החתום מלשנ  תוראפש  יש  כי  )חשוב  רק  ות  יכול ורבעון,  ב  חתאם  פעקדמות  אינו  הלקוח 

 .(הפעולה ר ביצועלהתחרט לאח

ר  זחה קבל  מטח  בווהמ  השנהלת  תחי ממות רטרואקטיבית  מקדת ה קטין אלאומי מהמוסד לביטוח  
י  את דמשלים  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 משנהמות אדקשינוי מ
פס  ו טב  ח טושל המב  ח וום די ביחיימ  ך, פיאו הה  עצמאי",  ד וב"עי ל עצמא  ד בודרת על בהגו נו כלשאי
 י(. נת שבון רב ש וחדין ) 6101בל/

מקדמות   שמגדיל  שנה  אבמבוטח  מדי  עקבי  מס  וופן  שנת  כל  שובסוף  באופן    הנמוכ  הממגיש 
לאומי,הר הצהמ  תי משמעו לביטוח  למוסד  שמסר  ל  ה  במוזמן  לביטמ בירור  כאלאווח  וסד    שרמי. 

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

מר  שרכא משלם  מקדממבוטח  כל)בדר  תואש  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 יית כזר במערחה לעכב רשאי  גציימה

הגם  תשלו יום    קדמותמ  דלת בשל  עד  השוטפת  השוט  31.12לשנה  המס  בבשנת  ייכלל    אישורפת, 
 . אההבהמס   בשנת סראמב 3 יוםהעתידי שלו הוא עד  ב  יוחה  עדרק אם מווטפת נה הששלי  השנת
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 ה והורותדיל מיריון ודי ת הירה לשמ גמל ועתבל נתוווכבלמי ש תמומקדלת הגד
ת לשלם את  , חייבוקדמותמ  ותביטוח או המגדיל  ימבות דייהח   ,ןבהיריועצמאיות    יםשש לזכור שני

י  לכל מ  כון גםירת ההיריון והדבר נ או לפני שמ ני הלידה  לפ   עוד ות  מקדמדמי הביטוח ואת ההפרשי  
) לידמי  וע דלתב  שבכוונתו   הרזוגו, הו  תב  וםידה 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  המאמץ, הור 
 לאומי.  הביטוח ה חוקל 50ף י ום דמי ביטוח לפי סע בתשל

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

ההל   םתשול המ פי  השב  יתקורכנסה  השומה, ראשון  לב  קליטת  התחשבנו  ובעת  ממילא  ת.  תיערך 
היף  הסנ את  דלת המקדמגיבטל את  להגדיל  לזכור  יש  כזה  ולכן, במקרה  לאחר    תדמוהמקות  מיד 

 דה. ליה  שתופמח ת חוזרתחטשהמבו

 טוחמי ביום דשלתב רגופי

 י כלל  -ומי אל הטוח ק 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  מוכרתתנדבות  בעת הנפגע  שמי  
   .(רתיוחמורה ה  ינקצהס  םלחוק, ש 50

  י ת על ידת שמשולמווהגמלא   בול את רשול  ית אומפח   חו טבי  בדמיר  וגפים  השב  ריםקמ בסעיף דן  ה
 לאומי: יטוח וסד לב מה

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

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

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

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

 ט בסעיף. ם, כמפורחודשי 60 התקופה עד רך תוא נים,ש קופה העולה על עשרלמי שמבוטח במשך ת

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 תשלשמוע  ב ובח  ם לאוג  ,וחיטמי ב ד  םולשבת
 אומי(. לק הביטוח החול 50עיף  סות חלות ההוראות שבלעניין גמלאות אימה מלה ) לג

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

מק  עו  ריוצ  ,היש נקוב בדר, במועד החביטו  מיד  בות הפרשיביטוח, לר  ימ אי תשלום ד  ף,פי הסעי  לע
 י.  חלק אופןב אומלא   ופןמלה בא לול גש לל לו שעוח פיגור 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.  םלולאה לא תשמ  להשל שלירה במק .2

שבו    דעמומהלא  להשתלם והיו אמורים  טוח  הבי   ימדבו  היום שיטוח נבחן מדמי הב  ור בתשלוםיג הפ
 ם.  ולשתה לשיהדר  נשלחה

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

ב תכלומר,  )למעגמלל  ביעהכל  מבאט  ה  לדוגדווח י וכלוסיות  קשים ,  מהת,  הכנסות עב  נכים    לי 
אופן  גמלה ב  ללשוח שי ביטו גור בתשלום דמם פים קייא  וקדכדי לבקורת גבייה  ערכת ביוכות(, נ נמ

   .חלקי ן פובא  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  חוינסיבות המב  ק, מאי כחועצד  ב וא נרשם כעשלי  על פ  ףאש

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

  אם. התב לגמלה  אותהזכולשלול את   366בסעיף   יםללהכ
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י  כ  עב קו  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   זרחאת לקצבת  הזכאו

    .שההגיע לגיל פרי שבו

  עדה למנועגמלה, שנוה  תכלית שלילת ברהארצי בד  דיןית הן של בסואליככת מהל לע סמך ין נבית הד 
,  חיטוב 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 א הובוב

 . "הזכ מה מועדל מהמלא הח 

( ופסק כי  43967-01-16דחה בית הדין הארצי את ערעורה של ויויאן סוידאן )עב"ל    24.9.2019ביום  
מנוח לפי הוראות סעיף  ה  להל בע בשל חוב דמי ביטוח ש   שאיריםלתשלום גמלת  הבדין נשללה זכאות 

הלאומי  366 הביטוח  שחברלחוב  היה  בפועל    . לחוק  המנוחיו  הות  אך  בבעלות  ש,  הוכח  כיוון  לא 
 , שלא דיווח ולא שילם את דמי הביטוח.המנוח היה עצמאי, שהתקיימו יחסי עבודה

 והורות דהילגמלאות דמי  –ח הלאומי יטוהב לחוק 50 יףסע

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

ספיקה  מ  הרתקופת אכש  ת/למבוטח ין  אלו  שבגל ריון  הי  תרה/שמידליה  ביום   קייםוב שבכל ח  מדובר
ללזכ הל אות  )לדמי  מח  עטמידה  לחווב  היריל   רוןחאה דש  קדמות  הלידה/שמירת  שמועד    ,ןו פני 

 (. 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 תשלוז  רדכי על פי ס  הלל דמי לידשו  חובבוטחת  למר  וצייו  ת,מדונה קש
 חובות העבר.   תו אסכ יפת בשנה השוטלמו שוש

  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    ע, ובהיום 

הי לדמייר ולשמירת  או  חלקיים:דיל  ון  כעוטובי חודשי    6  ה  מתוך  יעצמא ת  בדח  ם  שידוחה   14ת 
 דמו ליום הקובע(. שק

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

קובע" )יום הלידה  ה  וםהי "  ילפנ ה בפועל  שם נעלותשו, שהינ הישבעבר, ד  רש כפעולהפל  שהלאומי, י
 (.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 ותס נרך מבחן הכועלאומי  טוחלביהמוסד    יםעתל י צדק. טעממ ענקההעה לתבי

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

 חו. על שלו  בעתוה יות שלאחרה י חלכקבע , ונעבודהל

הארצי  הד  תבי  דחה  20.5.2015ביום   ערעורהין  לופוע ד  עו"ל  ש  את  (  1632-10-13  ב"ל)עגרין  -ירה 
כ לידה  דמי  בתשימאעצלקבלת  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  הזכויבק  ין וח  ות  לת 
ר  שו הקתואת מסטו ניתן לשלום,  ת  ים חובתמבוטחת לקי הם שנבצר מקומ בעל פיו. רק    אליותציהסו

 ה. דרך מתן הענק תוויהזכ ולהעניק למבוטחת את 

  2009  בשנת  תיעו שמ באופן מ  שגדלו  יהותרה לדווח על הכנסחבת  ערערהמכי  קובע  דין הארצי  בית ה
  על   מתקדם,ן  ויירשהיא בה  ה עביוד  וםתשלי הין לשובר תמהל   שבחרההיא  ו  ,2010מאי  רק בחודש    –

בישקיבלה    אף כ  רההובשבו    7.12.2009  וםמכתב  דמי  י לה  לענף  "בחירותיה    .דהלי   אינה מבוטחת 
 י הביטוח במועד". מ דת א לםלשה מ ות להיחשב כמניעלא יכול  שלה
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 והורות ה ת חופשת לידקופבת  ק העס תחזוקה ושימור

יבים  צמאית חיע ו הי אאמצ, אך כאשר העעם התינוק   תיבבות  א לשההיה  דמי הליד  יתתכל  ככלל,
פעו בל חופי כרחהת  לוצע  בזמן  ללידה  ת שות  ושימורה  תחזוקה  למהע  צורך  לפנות  עליהם  וסד  סק, 

 ש. ולבקש אישור מראלביטוח הלאומי  
 

ד  ק את העובסילהע   קמעסי  ים עלוסראש  י העבודהדינ  ליהםעחלים  ן  ולכ  שכיריםהם    שליטההי  בעל
 . םצמאין עכדי  דהלידמי ה םשלון תנייינן לעחיות דרכהשיש פעולות   דה, אך ככל יל ה פשתמן חו בז
 
כלצי  בושח בין  לפסיקה,  בהתאם  מבוטחת  י  שבה  מהמוסד  זכאיתקופה  היריון  לשמירת  לגמלה  ת 

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

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

   :2.12.2019י ביום , התקבלה הבהרה מהמוסד לביטוח לאומבמטרה לשמור על העסק ה חופשת הליד
 
דמי" הבשיעו  כספיפיצוי  מתן  היא    הלידה  תכלית  בתקופה  לההרגיסה  הכנר  אוה  בה ,  ב  הא  אם 
אצל    ך רקיים צו  םיתילע   את,ז  עם  .דיליפול בת לשם הטיבת בשהולם וק את עבודת רשים להפסידנ

 . לשם תחזוקה ושימור העסק לבצע פעולות הכרחיות,  זום במהלך תקופה עצמאי
  

 ים.המבקש ושות  לל המבקי כלגב לל אחיד ים אישור גורף ולא קיים כמעניק אנו לא 
 

  ת ו והור  לידה  ופתקתלך  במה  עסק הכרחיות ב  בצע פעולות לד ועבובים ליי החאו עצמאי  ת  צמאיעל ע
פניה  העסק. ב לקיום    העבודה ההכרחיתמסודר ולציין מה  אופן  להם בש  פנות לסניףל  ה(,דלית  חופש)

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

 
במ עסה  קותחזו  רמולשי   ועד לבקשה נ(  2020אפריל  מחודש    להח)   381  פסטו תקופת  ק  שת  פוחהלך 
לעצמאית.  דהלי לקבלית  עצמאכל    והורות  ההודעה  הט  את   אמורה  עם  יחד  הלידהופס  דמי    . על 

 אתר הביטוח הלאומי. הטופס נמצא ב
 

  ותלוהפע   ה ואתדהליפני  רגיל ל  דה ך יום עבוהלם במעיסוקיהמטלות/התבקשת לפרט את  מ  לדתהיו
כמה זמן נדרש לבצע    -  יפהל חבדת מ עויש    , אםשללמ  לידה.ה  תחופש  בזמן  העסקמור  יש לההכרחיות  

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

 ידה. לת החופשלהמשך   סקור הע לשימ ת יוחר כות ההאת הפעול לדחות 

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

יות, שהם גם  או כבעלי הכנסות פסיבאים  וח בעד עצמם כעצמם בתשלום דמי ביטחייבישם  חיטומב
  .סניף(ם ביריא שכייה מלתחום גבלביטוח לאומי )ל  סדמול  ת, יעבירו תלושי משכורתכירים בו זמניש
 .  דכןועמ ה יה י מיוביטוח הלאב השחבמים קיע המיד י שה, כדתאז

מלא  י ביטוח בשיעור ה ן דמשלם בשלב הראשומבוטח מה, מתואו מאינן או כדמעו ו נאי דע המי כאשר
בשי גם  משעור  במקום  או  ביטוח  המופחת,  דמי  שהיהלם  בעוד  מופחת  רק  לשר  מוא  בשיעור  לם 

 המלא. בשיעור 

תשל לשנת  דף  למקבמקום    2021ומים  להמוס  -  תדמודרישה  לאומי  ביטד  מחייב  יא וח  עובד  נו 
מכאש  ותמקדמ תשלום  ב  מאיעצ מעל  ר  המירביתשכורתו  שנת  .ההכנסה  ד  המוס  2021  בתחילת 

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 ורכצל  יוכיבנאומי הל  טוחהבי ידמ  רתהת

תלצור חולשך  ביטוח  דמי  שא חיועת  הוד   לקבל  טחבוהמ  ייבם  יותב  דמי    שה    חיטובלשלם. 
ללא לשוהמ וא  מים  ביתר  לתשלום  נחשבים  חיוב,  בתשלומהודעת  כלולים  בניכו   יםינם  י  המותרים 

 נסה. לצורכי מס הכ
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הביטוח  52%רק   וש י  ומלאה   מדמי  בפו ולששחוייבו  ד  י כצורל  כוייבנרים  תמו  לעמו  ביטממס.  וח  י 
 וי. כ ימותרים בנם ינא  בריאותה

קבע בכרטיס אשראי,    ות, בהוראת חאמ)בה  סוג   לומים מכלתש   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.  במומ  ראישא יס  רטכבת  דדבו  הקבעסשולם  ת  בלתר  במועניכוואו  ע  צו ביד  י 
 . בקרדיט(מים או לותשל קל וח  אם ףאהעסקה )

תשלומינכלמס    רכיולצהשנתי    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    מס ה  ואר 
 ה. באה

 ה.הבא   סמהת שנבאר ברובפ 14 עד הואם ומהעתידי לתשל   בויח המועד ש שומה הפרשי .2
 בשנת המס הבאה. בינואר  15שלומה הוא  ד תמועשפת וט השה של השנ דצמבר דשחומת דקמ .3
 שראי.יס אע בבנק או בכרטוראת קבולמת בהצמבר בשנה השוטפת המשחודש דמקדמת  .4
 . האב ה הבשנ סראבמ 3 דא ען הונ יבג י וב העתידדמות שמועד החי קמת דלהג .5
 

ביי תקלות  התשליט קלתכנו  המס  שנשל  ן  רו חאה   םביו  למים שו מ  שרא  ים ומת  נקת  ם  יט לוהם 
  עד)או    קבת אר בשנה העובפברו  14  עד המועד לתשלום הוא    ס הבאה. אםשל שנת המ   נתיהש   רישובא

את  ן  לתק  יד, כלההקב  את צילוםלביטוח לאומי    דסלמו  לשלוחאזי יש    ,לעניין מקדמות(  סראבמ  3
 ר.  שואיה

 חטויב הדמי  בחישובלאומי ה וח חתת דמי הביטפה

לב חישוב המקדמות.  עלת כבר בשמהשומה מופי  יכו נם ב יותר שמ  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"  וטחמבה  ך זודרם. ביסהמ  תושמרה  לת השומ שיבוצע בעת קב
 .  ותקדממה

ההכנסה שלפיה  והה יותר מס הכנסה גבמ  ומתש ר בבל דו שר 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  .ועלבפו  שולמם  שטר  ף את,  י טראותיחושבים  ביטוח  על  רהדבאמה  קיטון  ים 
   יבת.י החה  כנסהב

  את ראשון הבשלב  המוסד לביטוח לאומי מחשבבעת חישוב דמי הביטוח על הכנסות שאינן מעבודה,  
בהבסיס   החייבת  הביטוחהכנסה  הבאו  ,דמי  ) מפחית    בשלב  הפטור  הסכום  מהמשכר    25%את 

 הממוצע(. 

 ת ודמונים קור שבעב ביטוח י דמ  חישוב

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

רת  וכהמשם  כוס ם  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   ימישובר כן  עודמ

   .ח(ביטודמי ה

ובדרך כלל נשלח לחד ללא פיום אמי בסכוח לאובלות במוסד לביטכים מתקות ננסהכ ח  מבוטרוט 
  מלץומו  יורצ  . גוהז ת  הוא בן/ר הנכה  כאשנסות  ת ההכ יש לבדוק קליטתב המבקש את הפירוט.  מכ
   מכתאות.אס עם םסברי והה  פירוטה תח א לולש

 טוח י בידמ ישרות הפבקלאות בעמג ןועדכ

אומהשי  ש הפר  כוןדע אתלעדכ  מור ה  גם  מן    ן  שהתקבלו  לאויטלבד  המוסהגמלאות  למעט  מי,  וח 
 . דהבעבו פגיעהבבשל "גמלה חוסמת" ה ומבמקרה שהשומה חס

פגיעה,  ד  אות:בגמל )אימהמי  ממולתגו  (2016  ליר פמאות  ל  וסדמה  ,םיא וילי  ע מ ואלביטוח    ורך י 
 ת. לאוגמ יפרשוה ביטוח י דמיהפרשולב של  ב מש חישו
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קובעת את  כנס: ההטלהבדמי אב בשומה  מובטהקיזוז מדמי האבטלהה  וזזו הכנסות מדמי  ל שק . 
וההכ  או  כעצמאי  ה  נסהאבטלה  אפס  תהיה  לקבשומה  אמור  הזר בחבל  הפסד,  דמי  את    לה בטאה 

 . זושקוז

 יין דמי ביטוח ייבת לענהכנסה מחמס  שומת -  יזורהא ןידה יתין בבדק ספ

כי  וקבע    ( 34728-06-12עתו של מאיר בן חמו )תבי את  דה  ולעב אזורי  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

)עב"לד לביטוח לאו' המוסנ  עלםמו  קיצאי דין    סקפב  העב קנ  ההלכה ובפסק  24.1.2010,  82/09  מי   )
)ע   וסד ' המם נאחרי  15-וון מתן  ין גילא ד יין תשלום  נ..לע(: ".24.6.2010  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 ימת וסה מכנס ה יבגל הכנסה  מס גו ויס

בה  יעת גודעת בקבלביטוח לאומי אין שיקול  מוסד  ל  –סים  המ   מרשות  ה סופיתשוממת  קיי   כאשר
בית ה" החייבת".  א אמרכ  בע קהדין    הכנסה  שהמוסגת  לאול  דב,  יכולא    מיביטוח  הפעיל  לל  היה 

 חייבת". וים "הכנסההומ אינםש ביםרכיה רוע יח מה שיהוכ אל ח המבוטכי  ת דעל שיקו

 ח טויי בדמ לוםתש  רבבדת  ודיוחהוראות מו ם ם מעורביוקיעיס

מי  וב בדכללי החיקובע את    345ר וסעיף  שכי  ל עובדמי ביטוח שהחיוב בדקובע את כללי    344יף  עס
וטח  במ  לש  טוחי בי מ בד  בויחה פן  מאי. אועובד עצ  וואינד  ובשל מי שאינו עיטוח של עובד עצמאי וב
 . תקנו לפיווהובתקנות ש 371בע בסעיף קנמעורבים   עיסוקים לעב
 
 :2004ודש פברואר  מחו תנותכבמ  )א(371סעיף  לש אישרה

 

רשא(.  )371" לקבהשר  והן  וע,  אי  כלל  בדרך  הורא לסוגהן  מיים,  דמי  ווחד ות  תשלום  בדבר  ת 
ת ו ארעט הומל  ,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

 
דות בדבר  השר לקבוע הוראות מיוחי  שא"ו, רבפרק ט  , שעל אף האמור371יף  סע ל  ש  הרישהכוונה ב

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

 
הל הביטוח  )הו תקנות  מיוחדואומי  בדברראות  התשל  וםתשל  ת  ביטוח(,    גם:  )להלן   1971-"א דמי 

הוראות מיוחדו או "הוראו"תקנות  ,  םיח טול מבים שחדוי מ  יםעבור סוג ב  קובעות  ("תוחדוימ   תת" 
י  דמשיעור    ם, מהלשולוח  ו דל  חלה האחריות   , על מי יטוחים בדמי ביב חי, האם הם  תקנותב  ו טפורש
וקים  של העיס   ביטוח   דר החיוב בדמי את סם ו שלובת  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  ת  וד יוחת מוארו ההלאומי )  חוטי בה  תקנות
שכיובע  גם  אושהמי  ל  וחביט עצובע  םוגר  ד  זמנית  ד  בו  המרבההכנסבלות  במגמאי  החי ה  יבת  ית 

השני    בובשל  ריכ של העובד הש  בשלב הראשון ההכנסות  וןחשבאות בה זו מובתקנבדמי ביטוח. לפי  
 ת.המרביה סנעד ההכ ימא צבד עכעו טחוב מ תואונסות 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 בסמפורטימהמקורות ה   גם הכנסהלו  

 ה זו. נסכהל חל עה ורע בשי אחרתה ותנסהכ עד 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 אשר  2בסעיף  רות  מעבודתהכנסאינה    לפקודה,  המבוטחה  של  ש  ו    כיר כעובד 
כ"עובדנ איו מעבודתו  הכנסה  )הכו  ה  פסיביו וסלהכנ  הנו עצמאי"  כשבמסת    אלה  ותסנהכת  גרת, 

 (. עצמאי" בד"עו תדרכלולות בהג הלאומי אינן   ביטוחחוק ה לענייןאי, של עצמ ש תוהכנס םג ותלכלו
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עו  דעוב  גםא  ושהח  מבוט וגם  עצמאישכיר  זמנית  בד  שוטח שהמבו  -  בו  עובד  גם  וגםא  עובד    כיר 
בעצ זמאי  מהכ  שלםממנית  ו  ביטוח  מהמקורודמי  ו 1)2בסעיף  ם  טיפורמ ה  תנסתו    דה,וקפ ל  (8)2-( 
  א בא תולש  פקודה, ובלבד( ל2)2בסעיף  רטים  המפו  קורותסתו מהממהכנ  חו טיהב מי  ד   וכורי שנ אח

לעניי בחשבו לבין ההכנסה  מס  ה שנת  ר באותכעובד שכי  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, "תר אחו הסת הכנ"

זר  חופי    )על  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

ביטשלום  ת ב  תבוי חין  אינות אשר  ייב ספ  תוסנהכ עלדמי  ס  וח  לחוק  350עיף  פי  )א( 
 ביטוח הלאומי ה

דמי    םבתשלויבות  יאשר אינן חנסות  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. ידנדייוודמ  תוסהכנ

 י ניכיון ודמית ביר, 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 עליהמדיוו  הכנסות  .1
בית  חבב  ית,תחפשמ פהית  בין  .(הפושקובחברה  רת  ביטמד  םלומתשה  טורר,  הכנסי  ה  וח 

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

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

 
 סממ רותות פטווהכנס תרוכיי שמד
הלאומ הביטו  ק וחל   (7)א()350סעיף    יפ  לע שלהלה  י,ח  חייבוהכנסות  אינן  דמין  בתשלום    טוח,יב  ת 
 : 2008ת ל משנ חה

 מוגבל: ס בשיעור 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 פסות  כנה  :ף עיהסת  סגר שבמה  דיר  רכש  ל )כ  דהא לפקו122סעיף  י  לפ

 (. 15%במס בשיעור  החייבות 

ר לרבות שכין,  כל די  פטורה ממס לפ ה  עצמאי""עובד  או ככיר  בד שכעו  סהכננה ה נסה שאיכה .8
ב)א(  345יף  עבס  קדמת כהגדרתהורים, למעט הכנסה מפנסיה מושכרה למגר ממס מהדירה פטו

 . שבסעיףאים בתנ בע בעתידיק  רצהאו רשש סותכנמעט הלו  ,יומלאהק הביטוח לחו

 

 אל שריב םגורימל דירה  ניין שכר הרחבות בע

ה ויט בה  רוזבח )כללי  לאח  ה26.10.2004מיום    219/04ומי  ה(  דעת  בהבהרה  וצגה  לחוות  תאם 
  אינן  –ע  "ות הלהכנסמה כובשת  )שרשומו  ראלנסות משכר דירה למגורים בישכהעל פיה  פטית, שמש

  ל את למגורים בישרמדמי שכירו  הכנסותום.  ת סכללא הגבלוח  ביט  ימד מת  רווט פ  ית(,שיא  הע ייגמ
הגב לל  תורפטו משפטלא  םתאהב  לה,א  דעת  חוות  משותה  גם  לפיואי  2008נת  ית,    חוזר   לך 
 . 2008ממאי  1368וח/ ביט

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

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

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 38 - 
 

ב  ו מוגבל בשלת דירה למגורים בישראל אינ שכרמה  נסותל הכר עחוזמי ביטוח לפי הדמר  טוהפ .1
ירת  ר בדמדובובלבד ש  ה(,נסכ ה  סמ  ותאור מהונה  ש  פןו אב)ת  ירוכדמי השכנסה מה ההבגוב  זה
מדובר  .  קצר(  ורים לטווח למג  רהכהשבר באין מדו)  ם וריג מ  המושכרת למטרת  ורים בישראל מג

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

  רה יד  תכרמהש  הכנסה  מהשומהחית  להפ  יכד   -אין שינוי    מוסד לביטוח לאומי כל עודול בהטיפ  .2
  ס מלגיש  השאת העתק הדוח    פקיד הגבייהביר לטח מעהמבו  ס שולי,ר מ עוי שב  בהויח ש  יםמגורל

שכר    כמיאת הסהמס ו  רה, את שומתמשכר הדי  על חישוב ההכנסה   דמעיהפח  נסעם ה נסה  הכ
 הדירה.  

רת  השכרת די  :מאותג דו.  ם דמי ביטוחאינה פטורה מתשלולצורך עסק  ם  רית מגות דירכרהש .3
 .  רקצ וחו טל או ,יםדילגן ל ו א ,דרשמל ים מגור

ת דיוני  ועקבק בות מעססו להכנוח והפכ ורות מדמי ביטכר דירה למגורים שהיו פט שנסות מהכ .4
נמסר    ילאומח  וט יבמוסד לב  בישיבה  -  עליוןשפט ה בית המובירן בם  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  ג הווי סאת   סק,  כנסה מעכנסה כהגם המוסד לביטוח לאומי 

 אומי. טוח הל לחוק הבי 1עצמאי שבסעיף   ני הגדרת עובדחלמב וף כפ
 

 שקדמובשנה השוטפת ובשנתיים  וגז בניבין  דהבוחלוקת הכנסות שאינן מע

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

 מהם.   , או על שם אחדוגז ני בניל שם שומים ע שמקורן מנכסים הרש 

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  לביטוסד  ומ ל  ר  שלעות  צמומי  ממא   חבוטמה  פנייה  אחרים  ת  קורוו 
 לה(.ביעה לגמתלדוגמה, )

  .םיש ם ובגרומניבאל זוג נשואים,סק בבני ר עווזהח

ל אחד מהם לפתוח  ר לעיל, על כאמוה כדומעבה  אינה שכנסההאת    קללחנים  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 להצהיר רך  צו אין

ם  ליהכלפי    לעע  מידב  לנהוגהוא רשאי    ם,יפ סנום  מגורמי  מידע קבל  כאשר המוסד לביטוח לאומי מ
 . יעה לגמלה(תבב ייהבעת ביקורת גב ,הגמו ד)ל זרבחוש

 

ים  ועיד)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 אבקא לל הם,ניש

ההכנ החלוקת  בשנה  פת  שוטסות 
שובש עם  -לפניה  נתיים  ת  המצא  תתבצע 

 .  שהנכס רשום על שם שני בני הזוגשור אי

  על   יםשומ הנכסים ר
 הזוג   מבני חדא שם

בשנ וסהכנהת  קולח הת    ת פטשוה 
הצהרצ תתב  -ניה  שלפתיים  ובשנ עם  ה  ע 
על  ב  בכת הזוג  בני  שני  שיוכשל  ף  תוונת 

 ם.  כסיבנ

ומצוי    וזרצורף כנספח לחהרה מצהח ה סונ
הבאת נטרנט  באילאומי  הוח  ביטר 
 (. 631)בל/
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 ח מי ביטודיין  לענ  ות שונותהכנסמאי  מצ של ע  סדז הפקיזו

מוזקי בבק  3.4.2011  םוי ב  -משכורת  ז  היב ע  נדהלעבו  יורהאזן  דית  לא  כי  לקב,  דמי  ל  יתן  החזר 
ל  מבוטחת כעצמאית )ב"די הת הפסמשכורמהו  נוכ 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  שכנ מהז  זקל   וח יט ב  מי בד  ת יביחה   הסנ הכישוב  מסותיו  ההדה  עבו אינן  פסד  את 

הדוקה בין ההוראות    יצר זיקהחוקק  ן, המדיה  ביתעת  ה(. לדזז בשומו )שכנראה לא קומעסקנבע  ש
  בדמי   החבותלאומי גוזר את    סד לביטוחוהמו  כנסהמס הח לבין פקודת  טובימי  לתשלום דוגעות  הנ
 (. 51979-01-16 לב"כנסה )ל מס הש תמושוהמ  וחיטב

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

במקרה המיוחד הזה  .  יטוחבי  מ דלום  יבת בתשסה חים הכנתגמולי מילואים הקבע כי  רצי  אה  הדין
בשנת  תשלום התגמול   כשכיר  של המערער  נתוני הכנסה  על  כעצמאי  ה על  ולא    2012מבוסס  הפסד 

 יב בתשלום דמי הביטוח. שלפיו חו ,בזמן השירות
 

בית   למסקנת  הערעורהדין  הענ מילואי  תגמול":  דחיית  בנסיבות  מהווה  ש  ין ם  הכנסה    ונהמקור 
סעיף    ועצמאי  לפי  המערער  שבדי 1) 2מהכנסות  הרי  לפקודה  המערער    ן(  בידי  אין  כי  לקזז  נקבע 

עסקו בה מבלי שנמהכנסתו מתגמולי המילואים את הפסדי  זאת,  ברנס.  למלוא  תאם להלכת  דרש 
 מי הביטוח".סקיים לצורך קביעת ההכנסה החייבת בתשלום דסדים עהשאלות הכרוכות בקיזוז הפ
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 ה פריש י גיל פנ ל –ה בודר עובדן כושוקצבת א וקדמתנסיה מפ
ה  להכלכ   ת יומדינ בחוק  התשס"ד  2004  שנתלית  חקיקה(,  נוסף  2004-)תיקוני  לחוק  345סעיף  ,  ב 

   י.לאומוח ההביט

מ"פנס  בקויה  מוגדרת  לח 345  יףסעדמת"  כב  המצקוק  מכוח  לשתבה  א קי חמת    הדועב  סכםה  ו וק 
ל  דבלעו ה  עובד  יהשה  ימאו  לג בטרם  מעבוגיעו  שפרש  לאחר  פרישה,  פרידיל  מוחתו  או    לטתשה 

 או חלקי.   כושר עבודה מלא דןובתלמת כאמור בשל נכות או בשל אשמבה הקצ תרבוחלקית, ל

  י פנל   ותלגמלאה  פריש  תע)ב  תמוקד מהסיה  ל משלמי הפנ חלה חובה על כ  2004ואר  פבר   החל בחודש
לו טיהב  תור בת חוברל(,  ישהפר  גיל לאומינכות דמי בח,  ביטוטוח  ודמי    הא הקצבת ממלוח בריאוי 

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

שמקצב/הבפנסי פרטוליבפ   רהוקה  ביטמדשל    רוקבמ  כוי ני  בתחון  יא  סת    חייבתה  סכנההו,  חוי 
 .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 •
   .בר(גל 70-וישה אל 62 – 2020)בשנת  ל פרישהגי  קופי ח 

לפי שיעור  ח,  טו בי  לתשלום דמי  מרביתנסה ה כ הות הולגבב  ,הי פנסה כל  מ  ם ינוכמ  ח טובידמי ה •
 . עור מלאמופחת ושי

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

הפ  2019לשנים    126בטופס   • יש  בואילך  קצבלב  (04)  קדמתומ  סיה פנ  ןי רדה  א ין    רשכון  ובדת 
 .(24) דהעבו

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

   מועד. באותו ם הנהוגיםי הכלל   ביטוח לפי יקדמת מנכה המשלם דמסיה המופנמה

כנסה  הת פרט, היא נחשבת למפוליס  היא  דה ועב  ר שוכ  דןובצבת אמקו  א  ה יסנ פכנסה מהל שההככ
מי הביטוח  שיעורי ד  לפיו  יםכלל ה  אישי לפיופן  אהביטוח ב  את דמיד משלם  מעבודה והעוב  שאינה

   סה שאינה מעבודה.של הכנ

  ח מי ביטואום די תל  שוראי  בקשל  ןניתסימום,  לה על המקוע   יטוחבדמי ב  ות החייבותאם סך ההכנס
 מת.  כו ביתר מהפנסיה המוקדשנווח ביטה י מר דקש החזבלאו  אשמר

הביטוח    י זר דמהח  –ת(  "ופה"ל )מ מצ  תממוקדפנסיה  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 בשלבעצמכ  יוסותנכה  לע  חויטב   ימ ד  םלמש   -  ת ה מוקדמיס פנ  םגשמקבל  אי  עצמ  בדעו

   ד.ועאותו מב יםוג ם הנהלילפי הכל 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 משתמקדנסיה  ביט  ם ל,  בשדמי  מ  תיו נסוכ המן  ו שרא  ב לוח  דמי  ר יעוש  פי  על   -ה  וד בעשאינן  י 

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

קצבי  עצמא  מבוטח גם  ע  אובדן  תשמקבל  פרטבודכושר  מפוליסת  ,  2019ביולי    הובהר   -  ה 
הכנסה  אינה    פרט  סתליו פבה  קורמהכושר שבדן  או  תבצכנסה מקהה, כי  2017נת  משת  ביטיאקרטרו
  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 המד וםשל ין תי נע ול  תלאוגמ  ןי עניל הד ובשאינן מע כנסותהן ה   שלו נסות הכ ט, כל הפר

טוח  תיאום דמי ביל  ישוראש  בקל  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  פטהפנסי  ם  מה  בלנור  דמי   דמתוקמה  הפנסיהמיטוח  כות 
 אומי(: הלוח יטהב  של םמיסורפסס 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

 . ואילךאחריו מהחודש של  רקנוכים דמי ביטוח מ  –לחודש ואילך   2-לגמלאות ב  מבוטח שפרש .3

 ביטוח.  לום דמיכנסה פטורה מתשכה סיה נפב  פותד וע ניםשק במענ  רואה ימו אללביטוח  דהמוס .4

סה מהפנסיה  הכנשה   וןכיו   1.9.2007ל מיום  וח החביט  בדמית  יבינה מחופנסיה אהכנסה מהיוון   .5
 ו אין היוון.  לאיאה כקדמת מחויבת במלו המו

ו  אה )אנשו  ה ישא  –י ביטוח  מ ד  םלותשרה מ פטולאומי  הביטוח ה  קו רתה בח דגת" כהרת ביקע" .6
,  ירהת שכת כעובדם אינה עובדומי, אטוח הלאחוק הבירת בית" על פי  "עקיא  ה  (ריבוצבה  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

בי         כאמועקרת  מ ת  הפנסיה ר  למשלם  עליה  ימ הלאו  חטו ביה  באתר שנמצא    619ס  ופט   וסרת   .
את  לע הפדכן  את  אם  נסיה  משלם  ששינתה  של    לההמעמד  במעמד  אינה  בית    "עקרתוהיא 

 . טוחדמי בי נהי שינכו ממ נשואה", כד 

 . די שנהמ מהביטוח הלאומי  לקבל אישור  ציבור חייבתבידועה         

הוא  ,  (לאומי  חלביטו וסד  מהת  לטהחפי  )ל  ישראל  תושבו  ינא  וקדמתמפנסיה הל 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  וכנת  קצב  מי בישראלאול  חטולבי  דמהמוס   בלהמק  כהוטח נמב .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  גמ   ל  ניילאומי.  גלת  לה  מדות, 
 מור.  ם בפטור האכימז נםאי ,גמהו דל ליו,ה לנכי פומלוג  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  אח  7  ניתןטוס  נוי  מערכת  ושנים  דרך  רה 
 .(שפונה לביטוח הלאומי שב ישראל בביטוח הלאומיינו תואמי של ט)למע המשלם הפנסי  של כרהש

 חו"ל מת מקדה מוסיפנ

  טוחבדמי בי  יבתיא חיהן  כדה ולולפק   2ל היא הכנסה שמקורה בסעיף  חו" ממוקדמת    סיה , פנככלל
ן  אי   ,קחוי  פל  בר או עעלש  סיקממע מחו"ל    פנסיהלח לאומי,  וטי בלד  המוס  עמדתי  לפ.  עד גיל פרישה

   י.מו אטוח הללחוק הבי א()350ף יר בסע וטפ

 
 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 מה ביטוח י ו דמוכם נא 126סי פטות קליט עת בשבודק בנה תהליך לאומי לביטוח 

 .  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 

מהמבוט  דקבוי  הלאומ יטוח  בה פט מי  מתשלום  חים  הבור  עות  ד וה  לוחמש  נעומו  טוחידמי 
ת נכות  צבק  קבלישראל, מ  תושב  ו, מי שאיננשואה לתושב ישראל   תת בי, כגון, עקר האלה  םיטח למבו
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 מספר    ביטוח  זרחו ב  דכנו עוו  3.3.2019מיום    1461ר  מספ  ביטוח   וזרחב  לראשונהסמו  ם 
לאומי    . 15.7.2019ום  י מ  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  בשהתק   ההכנסהי  גב ל  בירור  כתבימי    , םידיווחבלה 
נוכו  וח  ביטיוכיח שדמי ה  םובה, אלא אימים לתג  60המתנה של  ר  לאחוח  טיב   דמיב בחוימוטח  בהמו

 . םולר מתשוא פטוהו שא

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

הב   15.7.2019ום  יב 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

  כםסמה  ו ק אויקמח הפנסיה    מקור  יכ   חוכיוטח שמי מבומי כ הלא זר מסר הביטוח  חוחר פרסום האל
  ה פנסיה הילחשב את דמי הביטוח בשיעורים שמשלם הטוח הלאומי  הבייד  קפמ  של לבק, יכו הבודע

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

  אתה ומפרט  מהקצב  תוישפט צאות מוהו  י דיןורככוי שכר טרחת ע ניהאפשרות של    זכיר אתוזר מחה
שבהדשחה  תוהורא ה י ות  לגבי מבוטחיוט הבי  תוחברטו  קנ ן  הפנסיה  ומשלמי  ניכוי  ם שפטורים מח 

 הביטוח. דמי 

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

 ים. י כוני תביקור במסגרת

 שר עבודהאובדן כו ןיגבה שמקורה מפיצוי סמהכנ חויטמי בשלום דת

 יטוח: ן כושר עבודה מחברת בדובבשל 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  בדמי    -  צמאיע  דובנו  חייב 

לפי שיעורי דמי    חטובי בדמי  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  ף בסעי  ם ירטפוהמת  ורו ת מהמקאחר  הסנ לו הכ  מאי, שיש עצד  עוב  גם ר ויכש
 . דהועב מ 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   , ףיעסבש גדרה בה, כאמור בדעויה הש למי   וובד א לע  ,קח חומכו  ממעסיק או יסה ולפ

"פנסיה    של  ליםם לכל וח בהתאכוי דמי הביט חייב בני  יו צימשלם הפ  , אךיטוחבהמי  ד  םלובתש
 .  ת"מוקדמ

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

הדיןיבקבע    2.12.2015ם  ביו אלנו שבעניי(  13357-04-13"ל  )ב  עבודהלהאזורי    ת  מפונל  כי    כלוף, ס 
הביטרחבמ   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  גבא  הו   תפרטיה  ן  דר 
לפקודה.  5)2  יףסע פי  ל  ונהמאנ 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 משת סוהכנ

ן  אבד  ומחמ  עו"ד  לשת תביעתו  ( א11043-05-16ב"ל  ה )דלעבו  האזורי  ת הדיןה בידח  19.3.2017  םביו
הגתכי  ע  וקבברי   שקמולי  פוליסתוכ מל  יבביטוח  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 ה סנ ההכ וכל  עצמאיר  קוממ המבוטחשל 

 :4691ביטוח  וזר תוך ח ן מלהל

הדין העק"ב בית  לעבודבות החלטת  )עב"ל  ארצי  של כ( ה14089-05-13ה  עצעוב  נסה    ן דאי מאובמד 
הגנו  שנפי  כי  ביט קא  -(  8)2( או  1)2  ורממק  לא , ויפאסיב   -(  5)2ור  ממק  תסווג כהכנסה ה  כושר עבוד

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

 
 2020מסר לעניין שנת   אומיביטוח להמוסד ל

 
שונילעדכאם  בהת" לנאנו    החדש,  קובץ הנה  במב   ופורסמו  126בטופס    ונעשם  של    דיווחיםצמדים 

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

 : באה ןבאופ המעסיקים
  

 ונטיים:רה הרלוהמש  סוגי
o ק יסהמע  יד ר על ימקוי ביכו נ  - פנסיה 
o פנסיה רים כמו שלקור בשיעוכוי במ ינ ודה,ם עבוק/הסכקיח  וחכמ - בודה ן כושר עבדאו 
o  עורים של הל"עית בשימאעצ 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.והח   תוארלהותאם ע ניכוי בה ביצו ויות נטלוו ת הרופוהתק

נימום  ת המי בגבולו  ריסות ונתייחס להכנסות אלה כהכנסות שנתיותבוצעו פלא י  2020שנת  החל מ 
 . "מוםהמקסי ו
 

 דמי ביטוחניכוי  –פיצוי חד פעמי בגין אובדן כושר עבודה 

תשלום פיצוי חד    עתוח ב ניכוי דמי ביט הודעה בעניין    10.3.2021המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום  
 ב לחוק הביטוח הלאומי. 345 פנסיה מוקדמת לפי סעיף  אישה פעמי בגין אובדן כושר עבודה

 
הפיצוי   משלם  התשלום,  עם  מתנתק  הצדדים  בין  המשפטי  שהקשר  דמי  מכיוון  את  במקור  נכה 

החודשית הגמלה  לסכום  בהתאם  למועד    הביטוח  ועד  הביטוח  מקרה  החד ממועד  הפיצוי    תשלום 
י  ה החייבת בדמת הסכום, עד לתקר רתנכה דמי ביטוח על ימשלם הפיצוי מלום  תשודש הבח  מי. פע

 הביטוח באותו החודש. 
 

 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
ין לו הכנסה בפועל מעבודה  א ואו יותר,    50%-עקב ליקוי בכאמור צומצם    להשתכר  ושר וכש  וא,  יד

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

 
נכות לקצבת  זכאי  כאמור  ש כוכ  ,תכללי  נכה  א  ישל  ילדיילו  ו/או  הואםשה  בתנאים  זכאי  ,   ,

 גם לתוספת בגינם הקרויה "תוספת תלויים".  ם,יממסויי 
 

  –לשקל  סה זו שקל  תנוכה הכנ  –יד  ממשלח  או    עבודהשלא מהכנסה חודשית  נכה הכנסה  יש לכל ש
כשיש    ק,)המוסד לביטוח לאומי מסר כי על פי החו  מלאה, עד גובה קצבת יחיד  יםי ומתוספת התל 

נכה שלא  .  ה לפי ממוצע שנתי, הקיזוז נעשודשיין שכר חכשא  . ודשי, הקיזוז נעשה לפי שכר זהשכר ח
יגיע למוסד לביטוח  ייווצרו    –ביטוח הלאומי מידע על הכנסותיו  ימסור ל לו חובות לאחר שהמידע 

 .  (לאומי
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הדיןבי דחה    4.11.2020ביום   )ב"ל  ב על  ריהאזו  ת  עיסא  רמזי    שלעתו  תבי   תא (  60077-06-19ודה 
סיה בגין אובדן  בה שקיבל מקרן פנ לאחר שקבע כי קצ  ,תתוספת תלויים לקצבת נכות כללי  לוםלתש

 עבודה". "הכנסת  בבחינתאינה  ושר עבודה כ
 

נ ואב  המבוטח  עבד    ישנ לשוי  קטינים,  לב,  7/2010עד    ירשככילדים  אירוע  מהמוסד    עבר  וקיבל 
נקצבלאומי    חו יטלב מקרן  המבוטח    תלויים.  תוספתגם    הנראה וככל    ,מלאהכללית  כות  ת  קיבל 

 . ודהן כושר עב קצבת אובדבה בוטח  הפנסיה
 

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,  העדובא ת  קצבמלוא    מנכה  כושר    דה ובן 

   .בוטחחוב למויצר   לוייםמתוספת הת
 

פי  מחברת ביטוח כקצבה ל  ושר עבודהן כובדאהכנסת  לסווג    שיבע 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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 יאותח ברביטוו דמי ו/אלאומי טוח יב ידמום ים מתשלפטורם בוטחימ
י  לום דמ תשרים מפטו  ,לאומיהביטוח 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  חמשלם ב המעסיק  .  דבלב  ריאותטוח בבי  ימ ד  להלן  ר אמוהנכה כ   ירהשכ   בד מהעו  הנכ מ  מעסיק ה
   ק(.ימעס לש גל ת רפשיטאו   רוק חברהובדים בעת פיע  ותוי )זכ פש"רהמעסיק לענף נפגעי עבודה ו 

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

קצ ו אזרבת  מקבל  א  תיקח  מכניכו  תואי הבר   חוביט   ידמת  משלם  האזרצקי  הובת    , לכן  .ותיקח 
  וגם העצמאי אינו לאומי ובריאות    חביטו ן 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  איןככל ש ,מתהמוקד

  ריאות יטוח בי בדמ   לם מינימוםמש,  רח ותיקאז  קצבתקבל  אינו זכאי ל יה בגיל פרישה ש נס פמקבל  
 גמלה. ב

אזה קצבת  למקבלי  ותוראישורים  נכות  קצבת  ותיק,  נשלחים  ממו הם  איברים    מירח  חשבים, 
מסור  ל  על המבוטח ה  שנ   בכלאחת.  שנה    שלית  ירבלתקופה מ ם  הוק  סיאך ממוענים למע  יםלמבוטח 

 מעודכן.למעסיק אישור 

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

 י:ק מלא או חלן ופאב  ום דמי ביטוח לאומיתשלרים מ הפטו םוטחיבמה  לןהל

 .מלאה לשנה לפחותת כללית קצבת נכו קבלמי שמ .1

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

 לאומי.  לביטוח  דסוהממ  ורישלא בהתאם ,פיםסונ  יםחודש  36במשך  ו את הפטורה א הנחה תא

   .צמיתותל 100% יעור בשה ודעבכות מ ת נקצבבל שמקמי  .3

 . עלפוה( בנ)זקח ותיק ר אזבת קצ 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 מעבו  תבקצ ל  קבבחר  פבגה  דנכות  במקום    הרישיל 
עובד  ק.  עסילמ   וח הלאומיקבל מהביטהוא משאישור  ר את העובד שכיר מוס.  קותי  אזרחת  צבק

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,  מעבוד ות  נכ  קצבת  םבלישמק  שהריפם בגיל  יוטח מב  עלהקל    ח לאומיד לביטוסומה
 :  קמןכדל 2020 חודש אוגוסט בו 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  ,  קיתו  רחזאת  ליו 
ש למעססוולמ  קותירח  זאת  ב צק  תא  בללקא  ללבחור  אישור  ר  את  ש  ודבח)  וניהעקר  זכאותהיק 

 .  קצבת אזרח ותיק( עגם על מי שלא תבזכאות בגיל  ם יחולוים המיטיבישהכלל  רבההו 2020ט  אוגוס

  לעלאומי ובריאות  ביטוח    דמי   ממנו   כהנמ  קי עס המ  ,למעסיק  ר האמו  האישוראת  סר  ומ   אינועובד ש
 שנים.  7ל טוח שי הבידמ יזרחהלות  נשיי הת  יש. קהחופי 

לשי לנכה  ים,וחד מי  רותיםקצבה  ג  קצבה  פגיעתב  קצבה  ות,ניידמלת  פוליו,  לנכי    בה קצו  בהיא   של 
 מי. לאוטוח  לביסד  , אינם מזכים בהנחות במון(מי להל ת תל)הלכ צה"ל

קובהלאומ   חטו יהב   לחוק  ()ד320סעיף   "היה  י  שאם  לולאע  זכאי,  זואורה   אדם  סעיף  ר  ותלי   ה,ת 
 בתקצ:  ותבאת שתי קצומבוטח מגיער לכאשר,  כלומ  לקבל אחת מהן".  ירה בידואחת, הבר   מלהמג

 ר באחת מהן.  בחוייב ל הוא ח נית, זמ בו  -ית ללנכות כ  בתבודה וקצנכות מע
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א21494-06-14  "לב)ע  הדועב להארצי    הדיןת  י בדחה    7.5.2017ביום   של(  תביעתו  תלמי    ת  עמוס 
ביטוח  מדם  לולתש הכנסגבים  ופחת מ  מיו לאי  ממשלין  ביח  ות  לו.  שהיו  הדייד  הארת  כי    יצן  קבע 

שולמ  מאחר כללכנת  צב ק  לוה  שלא  מהמוסות  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
המבוטקובע    יןהדת  בי.  "לצה   נכההיותו    לשב  יםהנכ ל  חכי  להקים  יכול  "סאינו  המערב  עצמו  ל" 

 . ליםהמסלות משני  יוכוז

 

 ל דמי ביטוח  וקדמת לשיעור מופחת שפנסיה מד/מקבל זכאות עוב שור עליא

מסביר את התהליך  ה  1.1.2019לה מיום  ובתח  1462/רפמס  טוחבי  וזר ם חאומי פרסח לטוהמוסד לבי
אישהנפ  לש  ןכומהמ עולמעסיק   יםור קת  המק בדיי  נקצבבלים  ם  ולמשלכל  כותת  פנסי לית    ה מי 

לפי  חהביטוות  ברח  )לרבות  תמוקדמ )ב  345ף  סעי(  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
גםנ ר  שוהאי  גבלת.ו מ  פהלתקו ל . את האיהאישי  ירותשהר  באת  מצא  יש  או  ו/  קסיהעביר למעשור 

 יה. פנסשלם הלמ

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

הנוכחי  ק  למעסינה  מופ  שוריהא  .הישלם הפנסמלו  אק  עסימלבוטח לצורך העברתו  נשלח למהאישור  
פטור  ישור לקת אלהפ  מילאו  חיטו ד לבפנות למוסאמור להעובד  .  יומלאיטוח  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  חלה  מועצמעסיק  על  בד  לוםבת  נפג   פיםענל  ימ לאו  יטוחמי  עבושל  ו עי  עובדזכוידה    ם יות 
 (. 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
 . ותיב החי תהתקופום התקופות הפטורות וסיק עלמע

 

 רישה ל פלגי יע מבוטח שמג

מניח    אומילביטוח  המוסד לה,  ישגיל פרמגיע ל  ומצע  דח בעבתשלום דמי הביטויב  שחיוטח  כאשר מב
תביעהשהוא   ותיק    בת קצל  מגיש  הקצבה  אזרח  את  הויקבל  מגיל  ד  כןול   ,פרישההחל  מי  שיעורי 

 הקצבה.מ ויכנים כ לשאמור לאת דמי ביטוח הבריאות הוא  ותר יו מוכיםנהיו  ביטוח יה

וטח אינו  רר שהמבבתה. אם מ שיל מגיל פר זר הח ורך חישוב חוע  לאומי טוח ה הבים  שיודח  3  רבוכע
קצמ הוא  בקבל  ותיק,  אזרח  בדמי  מ ת  ולעיסוקיו  ,מלאיםיטוח  ב חוייב  לגילו  גם    ,המתאימים 

 ודמים.הק  םודשילח

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

 

 נכות מעבודהמקצבת  כה דמי ביטוח בריאותלביטוח לאומי מנסד והמם שבה איםהתנ

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

 . הצבמהק   ותאיר ב חוטי בי דמ מנוכיםיש מספר מצבים שבהם 

הקצבהיא   :תמאודוג  ן הלל מלבד  אחרות  הכנסות  למבוטח  ש   ,ן  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  ודה במעב

יל,  ר לעבהוסש  כפיו,  יתותלצמ   100%בשיעור של    מעבודהנכות  קצבת  ו  ה מוקדמת" סי פנ"ות מהכנס
   בודה.עמבל קצבת נכות לק  בחרו )או הגיע לגיל זכאות( קח ותי זרת אבצקבל קל זכאי ההי כההנ
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 ם דמי ביטוח בריאות לתורמי איברים מתשלופטור 

טור  עים פ, קובהפטור מתשלום לתורם איברים  קנותת( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ו1)ז14סעיף  
ל בריאות  ביטוח  איבריםתור"מדמי  בחההגדר י  )לפ  "ם  הה  א וק  התשיברשתלת    ,(2008-חס"ים, 

 חודשים. 36לתקופה שעד 

ל  2021נת  מש   החל שנה  תחילת  בכל  אישיישלח  השכירים  האיברים  תורמי  שנתי  אוכלוסיית  ור 
לפ זכאותם  על  לפ  טורהמודיע  זכאות  הצהרה()אין  על סמך  ל   . את האישורטור  מעסיק.  למסור  יש 

מעסיק או  האישור לת  א  יגלא הצשי  מ  .ים"איבר תורמי    ורפט "ל  ש  במערכות השכר נוסף שדה מיוחד
באמצעות תיאום דמי    הלאומי בסוף השנההביטוח    , יכול להנות מהפטור באתרשהוא מקבל פנסיה

 ביטוח. 

 .  trumutbb@nioi.gov.ilרסם מייל ייעודי לפניות : הביטוח הלאומי פ
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 םמבוטחיסיווג  צו  של   התוספת הראשונה  יישוםב  2020  נתשת בגיווס
 
)להלן:    1972-בשל", ת(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)לאומי  ח הצו הביטושל    תוספת הראשונה ה

כעובד    בשהוא נח  –  וים שקבע הצ התנא גדר  נכלל ב   חשאם מבוט  ,תעקובהצו(  צו סיווג מבוטחים, או  
  ספים.ם נובחניבמך צור ללא ,י מטוח הלאו י הבן י נילע שכיר

 
העבודה הרשומים  תנאי    את  ם ממלאיםד 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
הם  אלי  ייחסהתל  קובלם שמית ותני שירונב  רובמדיר.  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.  בתנאים הרשומים בצהכל  ד, ועוו  תייםים דדיקממלאי תפ, םייס תריני מתק גז,

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

   .יםטחיווג מבום בצו סשרשומי קיםהמדוי
 

ים:  יים רב נסה, מעורר קשמעמדו במס הכ  טוח הלאומי, לבין ק הביפי חו ל ח  בוט ממד המע  הפער בין
 וליים. משפטיים ותפע 

 
  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

עם  לאומי יחד  סד לביטוח  מוהביטוח ולהעביר אותם לי  דמב  קוחלאת  עובד  המ   יו לנכותעל  בד.עוה
 שילם את  ווח על העובד או שלאמתברר שהמעסיק לא דימי. אם  ח הלאוהביטו  המעסיק בדמיחלק  

 . חביטומי ה כל דנו לשלם את ומי דורש ממהלא, הביטוח טוח לאומיביוסד ליטוח למבי הדמ
 

או    קמעסיאם הם  ג  ,להגמ  ירכש  לם לעובדמש  ומילאח  לביטוסד  המו שילם את    לאלא דיווח עליו 
לביטוח לאומי רשאי לחזור למעסיק  וסד  . המעבדשהוא    מוכיח  בעדו, ובלבד שהעובדמי הביטוח  ד

 . בדישלם לעו  אומלאות ששילם זר גממנו הח בועולת
 

לעיל,  האמ  לאור לנותן    ימור  שירבעב  שירותשמשלם  מ  תוור  חיפן  באו  לקבשהוא    לבחון  יבאישי, 
 : ןמלקכד

כיר לפי  ד ששל עוב   כל הסממניםאת  י שיש לו  מ  -ה  חוקי העבודי  תקיימים יחסי עבודה לפמ  אם .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,  מרבד"  י רוז אה  יןת  לדר  שכיר  כעובד  אש  זכאות  צוכי  רך 
 (. 35651-08-16)עצמאי רבות כ ך שנים ווח במשאף על פי שהוא די דמי אבטלה,ל

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  ולדווחירשכ   םיבדעויטוח  לע  ים  ,  ילאומה  וחביטליהם 

 ם. חיבהתאם לצו סיווג מבוט 

 . חברה(הת עם  דה נכרכם העבונה שהס)הכוו םבצו סיווג מבוטחי ותכלול  ינןחברות א .3

 
 ה ר הקורונמשב לפניפי הצו שלא פעלו ל מעסיקים

ם  רבים  תיירוני שת לים נומקב  םיה לצו סיווג מבוטח נהתוספת הראשו ו  מיוביטוח הלאמכוח חוק ה
שהמעסיקים לפי  על פי    ונה, אףקור ה  רבדמי אבטלה בזמן משים(  שחקנו  יםריכ , מדרךד  כמו מורי)

שבר  של מראשונה בם לודתעב שהופסקה  , לפני  2020לפני חודש מרץ  הם דמי ביטוח  הצו לא ניכו מ
 הקורונה. 

 
של  ומילא  לביטולהמוסד   באתר  הקורו ו  פרסם  משבר  שצמשע,  הנבתחילת  לדעזאי  י  לדמ  ות כאי 

ווח עליו  יא דה לל העבודשלם גמום מא  םגיש תביעה לדמי אבטלה, גחים יטומב   ווגסי   צו  בטלה לפיא
 וג מבוטחים.  לפי צו סיו 
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הפרסום,  פ  על לביטוח  י  ישלםלאוהמוסד  דמחשבו   על  דמהמק  מי  האבטלה,ן  ברור  י  עם    יערוך 
יכן  םאו ים  בוטחמסיווג  צו    יפעצמאי הוא כשכיר לה  מעמד שלן האכ  אם  המשלם ק  סימהמע   גבה, 

   כחוק.טוח, יב המי ת דא

שלם  י והבריאות מהמכל דמי הביטוח הלאומר לדרוש את  אמו  לאומי  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  בביטוחשל ת  ית נששבנות  לפי  ומי  לא ה  הם 
 ומות. שה

ל  פנתה  חשבון  רואי  לסומלשכת  והרוו במסגר)גם  לאומי  ביטוח  ד  העבודה  ועדת  הכנסת(  ת  של  חה 
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  תחל הת  ם"    ע נוהמשבר, 
ם מהמוסד לביטוח  של העצמאיחזרים  רישת הוד  חוט בד למעסיק בגין דמי הביובין הע  בנותהתחש

 מי.  לאו

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    ות דמקמ  ךלצור ומי  ד 

עובדיכעח  ביטו ל2019  נתבשאים  מצם  ק,  הה  יזוזלא  השל  כעצמדווחכנסה    . 2020שנת  ב  יםמאת 
 . מעסיקים של נותני השירות האלהלאומי לא פנה להמוסד לביטוח 

אבטלה  קיבלו דמי  למובטלים שלה  בעניין ההתחשבנות בדמי האבטנחיות  מו הפורס  1.11.2020ביום  
, שכולל  מהמעסיק  806/857טופס    אומיטוח הלביל  וסריםמ שה  לאל  קר  –  2019  הכנסות לשנת לפי  

   ומי.יטוח הלא ברו לבביטוח שנוכו והועדמי הואת  לפי הצו ונסות 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  פונהן  לכו   דבת  יא ב  אינו    עסיקמל זום  ופן 

 . (שבר הקורונהמ עד, כפי שהיה כוייםת ביקורת ניייתכן שיפנה בעתיד במסגר )

להה רשאי  מתמעסיק  דוחות  עבור  גיש  אלהוקנים  שירות  טו  נותני  לאחר    806/857פסי  ולהנפיק 
 התיקון. 

ל  החלדמי אבטלה    שה חד  ל תביעה כבוברור כי    דהמייצגים באופן ח  גי צימי הבהיר לנהביטוח הלאו
  ,806/857ופס  י טלפ   דמי ביטוח  שנוכו ממנורש להוכיח  דנלפי הצו  ואילך, המובטל    2020  ילו ש ימחוד

 (. בחוזה דיווח נפרד 9וד מתוקנים )בק מחוייב להגיש דוחות  שלא פעל לפי הצו יקולכן המעס

 ו:צח לפי הו טיבל םהתנאיו ג מבוטחיםיווו סבתוספת הראשונה בצי השירותים  תנ נוכל רשימת 

ד  הגמול משולם בע  -לקהל    הפתוח משלו  עסק    לוניה ואין לו מקום ל דים  עובמעסיק    ינובה שאוג  .1
גדר מראש  ים מור מגור אזוב  אואישית קבועה,  מה  רשייקרן על פי  עות בע המבוצ  יהות גבי פעול 

 . מעסיקמאת ה
נ  .2 ל   ון קייעובד    ום תח  אם  -ים  דבעו  םים מעסיק נות, שאינבגנקו  ר עיסומעט מי שעיקאו חצרן, 

 . ם גמול העבודהבתשלוחייב מי ש  אוק ה. המעסיעו מראשנקב  ועהי ביצנ מוז  העבודה
בית  עעניין  הבהרה 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 ,זג  קול,  תתקימרכיב  שתב    -סים  רין  סיקים  מעאינם  נאי 

שר  ט כאלמע  ,עסקהנאי ה בכל ת  -משלהם הפתוח לקהל    יהול עסקמקום לנ  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
לר  דותמוסעם  מט   ייםדת  ידיםקפת  לאממ .5 מדת,  ומנקרשגבות  כשרות   משתלםאם    -  רבש  יח 

   .ול העבודהחייב בתשלום גממי ש א. המעסיק הובעד העבודה גמול
 ירים ואינם עצמאים. כלל שכ דרך ב הם -ם תייד יםין ממלאי תפקידנילע הבהרה

וכן אחרי)א(    .6 ציבוריישורתק  מצעים המועסקים באמרצה  מד ומ  ןכ ו  )ב( ם,ת  או  אם    -  ריךרה 
  של שבע הופעות, או   למתן סדרהלפחות או    הנע שש לתקופה של רברך מראענ ודה  בעם ההסכ

ה שבעה  רצאות  שבע  האו  לפחות,  הענילפ ל  וכ שיעורים  המעסןי י  ש  וא ה  יק .  שלום  בת  יבחי מי 
 . ול העבודהגמ

  רים יה(, מומ דאקב  לכולים )למרצבחנים  נ  הצותנאי    -ומדריכים    םמרצים, מורי  הבהרה לעניין
)להלן לשם הקיצור: תנ"ס ומדריכים במ  טפור לרבות מדריכי סיכים,  ר ( ומדםירסלל בקוו)כ   ים 
ימי    לפי  ים(,רצמ של  סדרה:  ההרצאה/הוראה/הדרכ כמות   12במשך  ות  פחל  הרצאות  7ה 

יין  בענ   1.5.2018ום  בי   1456ספר  יטוח מחוזר בעולה מ)ם מיום ההרצאה הראשונה  שים רצופיחוד
 לפחות.   שנה עבר ה שלפוקלת  ראשהסכם מ וא ( םינהאמ

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

- 50 - 
 

וח  ביטוי דמי הך לניכ להיער  , על המשלםיגי המייצגיםלנצ  שנמסרה  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    ותהרצא   עב ראלמרצה  ינה  מ זחברה ה,  המוגלד
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   דוס המ  .(בצו  ממולביטוח  חודש   102טופס    את  תקןל  הרחבמה   צפהי    של 

 . (9דיווח נפרד בקוד  וזה)בח  הצו  צה לפיעל המר  2020אוקטובר  דעדווח בלבן וכמו  2020אר פברו
 

כ כמאמן    לעניין במכון  כלל  מדובר  –ר  ושושר  שכיריםבמדריכי  בדרך  א  ם  כושר.  לא בחדר  ם 
ע  מתקיימים עובדים  בודהיחסי  הם  מס  כי  לצור  ם ימאעצ  כיםדרימב  מדובר  (,םייר שכ  )שאז 

  וגולים בצו סיוה ולכן הם כלבעד 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

בכליידרהמדרך    רהמו  עטמל  -  31.8.2020ד  )ע  ךרדמורה   .7 תיירים    מלווה,  (בבעלותוש  רכב  ך 
  -  סיעותיים ומשרדי נבורצי  דות, גופיםמוס ם על ידי  ורגנים המאוים אחרים בטיוליי ומלו רפוא

   .עבודהם גמול הבתשלוחייב ש ימ . המעסיק הואהעבודהמול בעד משתלם ג אם
 

ת(, אך ברוב רכווש משל תם  )מקבלי  יםר ים שכך ההדר  רימו  לפעמים  -  י דרךן מורלענייה  הבהר
הם  מקריה במס  עצמאים  העבוד שהם    וככל  ,כנסההם  בסוג  בצו  כלולים  המפורט    ג וו יס ה 

עובדים  -מבוטחים   נחשבים  "מעסיק  שכירים  הם  מאאצל  רבים  לענייים"  רק    טוח הבין  ד, 
 י.  הלאומ 

אף   ברמשפת הבתקו  בפועל,  .ועקב  קיסמים רבים ללא מע גור  מול  בדרך כלל  עובדים  ךמורי הדר
 וד.  ך הם לא מוזמנים לעבא פיטר אותם,יק לא מעס

על    1.9.2020מיום  ן  התיקו  אששל    הצו  יאנבת   ם שכלולכל הסכחל  רכב  עם  דרך  ,  כוליתמורה 
   .1.9.2020כאמור  , שהוא ום התחילהנכרת לפני יכולל הסכם ש

 , ותםרשבשב  רכה  לאל  הכרבהדגם    סקוע   1.9.2020י רכבים, שלפני  לב, שמורי דרך בעלם  ישיש ל
   ודם.סח הק ו בנוים בצ כלול

כנות היהודית לארץ  וסה  לש  סגרת תקציביתהמועסקים במ  ,ושב עוליםובדים או מחבר מושב ע  .8
  הוא  עסיק. המ עסקהתנאי ה  כלב  -  ודה שיתופית של המושבלאג ותף להם או  כוש המששראל ברי

 .של המושבהאגודה השיתופית 
ו  .9 לייע ב-עקרותכת  הדר  -  מית מקו  ותרשאו    הסעד  ם משרדעטמ  ותכ מוסחונכים  ול תפקידן  ית 

ובקי  במשק י הבית  עם  התקינים  היחסים  ש  אוה   קהמעסי   .יהןלדום  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  -  דבוע בתנאי  לום  בתש  חייבש  מי  הוא  יקעס . 

   .ודהול העבגמ
קשרות בינו  ודה לפי הת ב על  ה נהעבודה הופ צע  מב  , אם ים, תעשיה ומסחרות שרד, שירעבודות מ  .11

שעילבין   באדם  עיסוקו  ובהפנקר  וגמו יי משלוח  עובדים,  העבודה  ת  על    משתלם ל  מי  דילו  י 
אותו, ע   עטלמ   שהפנה  כאמור  שנשלח  התעסרשיי  די  למי  ש  אוה  יקהמעס .  הק וות  חייב  מי 

 . ודה לפי ההתקשרותהעב  גמולתשלום ב
 , וארכמשמעותו במדריך הד , ת דוארבי  ן הבמקומיות, שיש  בתחומי רשויות  רי דואר  חלוקת דב  .12

  . ן משרד התקשורתי בק לבין המחל  ל פי הסכםחלוקת דברי דואר נעשית עאם    –  1977-"זשלהת
 . עבודהה ולמג םולש חייב בתמי שהוא   סיקהמע

 
אותי מנא  העהופ   לכ  .13 בידת  אמו  של  לןורית  במופע,  הנחיה  או  משחק,  ,  דקרבות  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 

ל מרא  ךנער שלתקש  ל שנע  רב  ופה  של  סלאו    תו חפה  הופעותדרה  ובהופעות    לפחות;   חמש 
כם העבודה בכתב נערך מראש סה  -  ()א6אמור בסעיף  כשלא חל ה  -  ציבורייםצעי תקשורת  באמ

הו   תן סדרה למ הולפחותפעות בחודש  של שלוש  ש  א. המעסיק  גמב בחיימי  ל העבודה  ו תשלום 
 . סכםלפי הה
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שחקני לעניין  לצובהופע  -  ניםואמ  םהבהרה  הקורת  הם  פיקהמ   –ום  יל צ  או  הלטך  ים 

 ים. קצועילאיגודים המם יש לפנות רים נוספישבצו. להסב לפי ההגדרות מעסיקיםה
גודת  , "אן זהימטעמה. לעני  ת ספורט אומסגרת אגוד ביבית,  ספורטאי העוסק בפעילות ספורט  .14

י  א צמע  אופןעל בו הוא פבין ש  ,יםמ יי ספורט מסויו בענפאדם העוסק בענף א-בני -ר חב  -"  ספורט
יק  מעס. הערך מראשה בכתב שנהסכם העסקם  אם נחת  -  ט אחרספור  לגוף   מסונף אם הוא  ן  ביו

 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  בקריועמ ל  וקבל  סי  ונה ראשה  תפס בתווע  הקב  ן טריוד  ווג  בצו 

   קה.סלום גמול ההעבתש  המעסיק הוא מי שחייב מראש בכתב. ום הסכם העסקהם: קיבוטחימ
 

יא  אומי ה ח ליטוי עמדת המוסד לבבפועל, כ  תשלום שכרש  אם י  המוסד לביטוח לאומי בודק גם
  תואלהריש  ר,  מו)כל   העבודה  ועציבם מתן תמורה בעבור  ומעסיק מטיבם מחייביבד  סי עושיח

שלושת ותשלי  שככר  בפוום  שר  משכעל,  נמוך  המינימום(אינו  בוחןר  הלאומי  הביטוח  גם    . 
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 הטכנ הצוו  עובדי  עםהנמנה  ,  ועימקצצוות    שיא:  1.9.2020החל  או  ת  בה האמנו י  פקה  תי 
רסומת, כמו שיש לגבי  פ  י ורכלצהקלטה או צילום    נוסח הצו אין החרגה של חזותית )ב  קולית או 
לתקופה  ראש  נערך מ  (,1.9.2020פני  )כולל הסכם שנכרת ל  כתבדה בהעבוסכם  ה  םא(,  האמנים

ר של    שנה  בעשל  לסדרה  או  הפק  הישמחלפחות  תבאמצ  תעו הופוב  ות;פחל  ה ימי   קשורת עי 
העב  –וריים  יבצ בכתב  הסכם  מראשודה  שלוש  נערך  של  הפלסדרה  ימי  לפחות   קהה    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    -  תוה  הבעובד  שלתנאי  ליהז   מהי  של  אי  נ ת ם  הצו 
 האמנים.  

 
כאמור    הוא, ש החילהת  יוםני  לפשנכרת  נאי הצו, כולל הסכם  סכם שכלול בתון חל על כל ה יקהת

1.9.2020 . 
 

 "מעסיק" על ידי הלצו   בתוספת הראשונהכללים שה יישוםובות בנקודות חש

נציגי  בפגיש  הובהרההלאומי  ביטוח  ת העמד ובהור גייצי מהות עם  ם,  סר מי פולאיטוח השהבת  אום 
 ן: ט להלכמפורדע שנשלח לאמנים, לרבות בדף מי

להדיו  .1 לאו וח  לביטוח  ותשלוםמוסד  הב  מי  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   לכב  כלולול  ,םחיוג מבוטיו ס  ו צ  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

 . ריכשעובד 

לוסמל   סיק המעשל  ח  הדיוו לכן,   לאומי  ביטד  הביטוח  וח  דמי    דעב   ותהיל   יםאמור ותשלום 
 .  חוק הביטוח הלאומיל  344ף ר בסעי, כאמוחודש התשלוםבולא השירות  ןבו נית ש דשחוה

מ פי האיגרת למעסיק  קבע  2021ינואר  על  בעד חודש, החוק  דיווח מקוון    2021פריל  א  מדיווח 
כל העלגחודשי   כולל  םדיובבי  )למעט מעסיקים    סיווג מבוטחיםצו  ולים בכלתים הורי שינותנ, 

ל מהדיווח בעד חודש אוקטובר  ווח האמור מתחי שלהם חובת הדי   עובדים  180עד  להם  קטנים ש 
2021)  . 

דוח   מגיש  פרטני המעסיק  מקוו   חודשי  נ  ןבאופן  גם  כולל  עובד,  כל  צו  בגין  לפי  שירותים  ותני 
 מועדי התשלום. לא ה ו בודהע חודשיל פי הוא הוא ע חו יוהד וג מבוטחים, כאשר סיו
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לפי צו סיווג    מבוטח על מי ש  9בקוד  זה דיווח נפרד  בחו  102ס  בטופ  ח וולד יש    2020החל מינואר   .4
ואילך    2020  חים בשנתאו יותר מהדיווחד  שבא  לככ   ר כיי מסוח לאומ. המוסד לביטמבוטחים

 . 9ח וו י דה וזדוח מתקן בח  הגישמור לסיק אמע ה דווח אחרת,

למחדהמרת  ברי .5 בי   ניכויהיא    םשלל  המלאדמי  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 הח  ביטוחתיאום  ב  זר או  הצו  למבוטח  ח  יטודמי    ית המירב  ההכנסה מעל  סתו  שהכנלפי 
חודשי השנה, מחייבת את המעסיק לפי הצו לתת לנותן  כל  ך  ה לאורהזוההכנסה לפי הצו אינה  

י מועד  צוע העבודה ולא לפביועד  לפי מ וח  דמי ביט וניכוי    חודשית השירות אישור על ההכנסה ה
 . רהם התמותשלו

יעפ .7 ברבעון  ק  רשדל  שם  הצוחים  טהמבו  ץובאת  לאיטולב   למוסד  לפי  פי  ומי,ח  הוראות    על 
טוח  ץ מקוון באתר הביאפשר לדווח בקוב  .(652בל/)רנט  נטאי י במואצויות באתר הביטוח הל מש

 הלאומי. 

  להפיק   יתןנ  לאו,  יםטח ם בצו סיווג מבווליהכלמבוטחים  על    126ווח בטופס  יאין ד  2020עד שנת   .8
 (. 2021משנת  םינ כנותמ ם אלהיווחי)ד 100טופס  רםבוע

לפ המעעל   .9 הצו  סיק  למלי  אהתשמקבל  סור  ההכנס שנתי  ישור  לום  ועל  על  ודמי  המ  כוי ניה  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
 

הישהא .10 מששנור  ניכו   בלתי  המאת  וי  הבניכוי  את  ס  הלטידמי  וביוח  האומי  על  טוח  בריאות. 
בכלל  שלםהמ הית  וראיש ול  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  מבוטחה ה שבהפוהתק  ואת לאומיח  טויבהי בדמ

 לפי הצו   דמי ביטוחם החייב בכוהס

לביטווסהמ לאומיד  להכנסות    ח  הראשוכ שמתייחס  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 
לפיכשכ  וטורב  תנסובהכיר  להכ ני  -הצו    יר  שלוהה  כוילפני  כמאיהעצ  צאות  מדגיש  הדין  בית  י  . 

יז המבוטכאשר  מכוח  דקק  לזכויות  )ח  שכיר  דמהיותו  על, הגמלה תח(י אבטלהכגון  לוא  מ   פי  ושב 
 וח. שממנה נגבו דמי הביט, הכנסהה

(  24829-07-15  ב"לה )שלמבן  מה  נע  של  תהיעבת  אתה  דרי לעבוין האזודחה בית הד  12.11.2017ביום  
כ נוכו  י וקבע  ביטוח  הממנ  כדין  לפ  דמי  הכנכשכירה  מחזור  במת י  כסותיה  ולא  לפי  נ"ס  עצמאית 

 ה. השומ

 

 באופן כללי ובזמן הקורונה - ילאומ ד לביטוחמוסאי עם החשבנות של העצמתה

לאווסהמ .1 לביטוח  ממס    ימד  במקבל  ההכנסותהכנסה  את  השומה  .  צמאיעהל  ש  מסגרת 
   .ויטוח לפי הצההכנסות שמהן נוכו דמי ב תאת גם  וללכו  הל אהות ס נההכ

 
לק  ס פלונית )או חהוא מי שעוסק בשנת מוק הביטוח הלאומי  חל  1על פי סעיף  אי"  "עובד עצמ .2

ידו    ממנה( כעובמשלח  שכירשלא  ל)בק  בד  ומת  לחמשו  ת ואשר  אי קהיד(,  בו  התנאים  חד  ים 
   .ועבשב תוסוק ממוצע יעת עו מבחן הכנסות וש שכוללים

ת  ור שמוגדת  נסוההכ  ת אתפחילה  רומאפקיד הביטוח והגבייה    ,בשומהעצמאי  ה   של ות  נס כההמ
 . ויסוק שכיר לפי הצכע

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 העצכ פועלב  מוששולמות דקהמ
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ת כשכיר  פעם אח  –הקודמות    תן הכנסות בשנים ל או דמי ביטוח ע  כדי להימנע ממצב של כפל  .4
גבייה  הפקיד  עביר ל העצמאי מ   –י למס  מאעצמקור  ה המדווחת מסלפי הצו, ופעם שנייה מההכנ 

אומי  לה  וחהביט דמי    וי ניכ ועל    סמ ה  נתבש   ההכנסות לפי הצו על    ראישוומי  טוח הלא ביה  בסניף
  ההכנסות  השומה אתיפחית משדי  , כ( 806/857  )טופסמההכנסות 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  יה וטח ימבל הן שמעודכ המעמד ה   .ח"ש  70,000בסך של  ל השנה,  שך כמב

 . ח" ש 30,000של שנתי  הכנסה 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

,  תישנת קה  שהורד הסכום כשכיר לפי הצו, בחלו   לאחר י  מא צטח כעלמבו   הכנסה שנותרם ה וכס
האבטלונמות  להי  אמור מדמי  המובטלכה  של  מ   ה  אםיומי  מוצע  לפי  את    העצמאי  )אלא  סגר 

 .( הקופת הזכאות לדמי האבטלבתוטין י לחלתיק העצמאה
-39009)  26.3.2017  דה מיום וב לעי  בבית הדין הארצרוד גרון  בעניין נמדין  פסק  ,  ין הקיזוזני על

ני02-16 לאומי  לביטוח  המוסד  כי  קבע  א(  הכה  המכת  עצמאי"וכ"ע   בוטחנסות    מדמי   בד 
 דחה את הערעור.  כדין, ו –לה האבט

 
הב   176יף  עס מת לחוק  הלאומי  ואינלמשיחס  ייטוח  כללי  באופן  יד  ד  עובלהגדרת  ה  מפנו  לח 
סעיף    צמאיע כלו  1לפי  הלאומי,  הביטוח  ש  לכ,  מרלחוק  כובטהמל  הכנסה    ת מופחת  איעצמל 

 .  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  יעורך את ההתחשבנות של דמי הבח הלאומי ש ו ד הביטקילב פת  תשומ  או להסב את  (ירשכ
 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 

  806/857כדי לבקש טופס  עסיק  נה למופ  אהו י שלפנ   (ים לפי הצוקיעסהמ )מכל    וניםאת הנתהיטב  
וישכולל דמי ב שנת  ל  806/857מי את טופס  מעביר לביטוח הלאוולפני שהוא  בריאות,  טוח לאומי 

 : ןט להלורמפכ  ,2019נת לשה בות קבלת שומי ביטוח בעקרשי דמשלם הפאם הוא אמור ל, גם 2019
 
  י דמי ביטוח פרשהע  צמב  ימ אוח הלביטוה,  2019  לשנת  מהשולמוסד לביטוח לאומי  כשמגיעה   .7

לזכות )  קובלכמ או  למוב(לחובה  כולל  אבטלים  ,  דמי  השמקבלים  בסיס  לפי  סה  הכנטלה 
  הביטוח הלאומי  השומה,  להפרשי בהקשר    .מאיכעובד עצ  2019ששימשה יסוד למקדמות לשנת  

הפע,  3.11.2020יום  ב  1480ר  ספמ  וח ביט  חוזר  םרספ את  עוש  ות ולהמבהיר  כשהוא    אשרה 
פבומ אליוונטח  לע  ,806/857טופס  עם    ה  את כדי  עוד ר,  ומ כל  .2019נת  שב  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 בהד  פקי  - בסיטוח  איט קמ  ניףיה  הן  ה   ומהשבשמופיעה  סה  הכנת  בהתאם  י  עצמאשל 
לפי הסכום  ) שכיר  המבוטח לעובד  את המעמד של    עדכןמ ו  806/857  טופסבות  המופיע ות  נס כהל

  .(ל בצוכלו ינושא ה כעצמאיסה שנותרעם ההכנ)במקביל  עצמאיעובד  לו  (806/857פס שבטו

ס  את הבסי  לשנות ה  במטר ,  להאבטה  דלפקי   לפתוח מטלה   יהיב הגו  פקיד הביטוח נדרש  במקביל,  
  פעמיים, . המטלות ייפתחו  הפקיד הביטוח והגביי  ס החדש שקבעיטלה בהתאם לבס ב 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

ל שרגי   שכיר   לעובד   2019נת  בשל  מובט ה  של  ו מדמעאת  משנה    אומילוח  ביט המוסד  גם  ל  הוא 
כמו לכל עובד    ,עם המובטלללת  ותחשבנות כלערוך ה  טלה חייבפקיד האבל.  י במקביעצמא  ובדע

שמק  שכיר אבטלאחר  דמי  הכנסות   הבל  קיזוז    ( 2020ת  שנב   ההאבטלמדמי    כעצמאי  יו )כולל 
 . ועלולים להיווצר חובות
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 ובדכע יותהכנסו לפי בסיס  שמקבל דמי אבטלה  ,הצו לפי מובטל עודכל ל, מחד תרריכב כלומר,
בסנימחל  מעביראינו    ,2019  בשנת  עצמאי הגבייה  הוא ,  מהמעסיק  806/857טופס  ף  לקת 

לפיי  דמ  קבלל  משיךי דמיהבסיס של  אבטלה  ללא    ,2019  תבשנטוח  הבי  פיו שולמו מקדמות 
וד , כל ע(ראותו הופורסמ  טרם  –  2021נת  וז בשזקי  יןניעל)   2020נת  בש  כעצמאי  ההכנסות  קיזוז
 י ת הביטוח הלאומ, עליו לעדכן א לעבודאם חזר  .ודלעבולא חזר   בטלמו הוא

לפי טופס  פל לנית  806/857י החוזר, רק  ע ן  נותן השקבל תמונה מלאה  פעילות  לפי הצול    ירות 
 . זה ופסד רק לפי ט מע מ כןדעולכן הביטוח הלאומי מ , טלהמוב תי שליהאמכר ולדעת מה הש

 

  צו סיווג מבוטחיםפי לה  מלה לגיעתב

השירותונ בש  תני  במשכיים  עובד   ביםנחשצו  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  בח  לופע ל  ש ילצורך  ה  1456וזר  כמפורט  היתר יב ל  שכול  ,ימ אוהלח  ביטו של    ן 
 טלה.  עות לדמי אבהרות להגשת תביבה

א לדמי  לצרף    -  בטלהלתביעה  חתהצהריש  ידומ ה  על  הה  ב כוש  חמבוטי  תקופת  הי ין  ללת  את  תר 
ואת  העבוד העב ה  הפסקת  זסיבת  אם  ע ודה.  הפסקת  יש   דהבוו  החזר  זמנית,  מועד  את  ה  לציין 

   ה.ודבעוער ל המש

להדגי לחשוב  בתביעה  עיסוק  ב:  טלהבא  דמיש  "תחום  של  שלרישום  המק  עיקרי  יעבודום  ש  ה", 
א  לא מצויין שהי. בכל תביעה ש וטחיםווג מבי צו סילפא  העיסוק הוף שוסיולהיין את העיסוק  לצ

 פול בה עלול להתעכב. הטי -הצו לפי 

על  לי הצו, וחוזר לעבוד, עליו להצהיר  לעל פי כ מי שכבר מקבל דמי אבטלה  הביטוח הלאומי מסר כי  
באתר הביטוח  למען הנוחות,  .  אינטרנטבאתר ה  ודה שלו לסניף או להעלות הצהרה על ההכנסההעב

   (.1516) ואומנים  (1515) עבור ספורטאיםבלהצהרה  הלאומי יש טפסים 

ח בטופס הדיגיטלי על שינוי מצב תעסוקה של מובטל שעובד בעבודה שכלולה בצו סיווג  לא ניתן לדוו
 . אתר האישיהדרך   ן האבטלהבזמ ודהבלהעביר הצהרה על העאמור  ולכן המובטל  ,מבוטחים

ל ל  -  מילואים  וליתגמתביעה  להמוסד  מילו  עתביתין  ניעל  מסר  אומיביטוח  נותן  ש אים,  תגמולי 
עצשי מבוטמרות  סיווג  בצו  שכלול  תביעה  יגמחים  אי  לש  מתגמואישית  ולילולי  דרך  אים  א 
טופס    שית האי  צרף לתביעהיש לומי.  הלא  בביטוח שהוא נחשב לעובד שכיר    יפ , אף על  "מעסיק"ה

 יק לפי הצו.מאת המעס  806/857

 
 1.9.2020ם ו בתוקף מיוקון לתוספת הראשונה לצ ית
 

ברש  26.8.2020ביום   הלאהביטו ו  צ   ותומפורסם  מעביד  ם מבוטחיסיווג  )ומי  ח  )תיקון(,  וקביעת  ים( 
שלא    י שירותיםנ נותגי  שני סולצו    ה נהראשו  לתוספת  שמוסיף   ,1.9.2020ום  קף מי ות, ב 2020-התש"ף

   :קמןכדל, נכללו בעבר
 
 ו. בצ 7פריט    ןויק ת –שכול( )רכבי א ותםי רכב שבבעלירים בכלתי כיםמורי דרך המדרי .1
הטצה .2 באמנות והם  ייכנ וותים  קוהפקויים  או  ליות  פריט    –במה(  )עובדי    ותיותז חת    15הוספת 

 לצו.
 

, כולל הסכם שנכרת לפני  רותיםיהש  תניווגי נשני ס  לש   צוהל בתנאי  סכם שכלוכל ה  חל על   התיקון
   .1.9.2020 , שהוא כאמורתחילההום י
 

ם  שלווהתניכוי  ת ה חוב  נייןלעודה קובע  העב  חודשכי    גים ייצהמ   לנציגי  י מסרהמוסד לביטוח לאומ
החדשי  לפ עובד    הצו  לשכירלכל  לפי  ,  שכיר  עובד  סעיוהצלי  ל כרבות  לפי  הביטו לחו  344  ף ,  ח  ק 

בעוב.  יהלאומ  אוגוסט  דשעב  של, למ  מה,ד  קו  2020  בחודש  ב  (דם)או  התשלום  את  ש  חודוקיבל 
חל  החדש  הצו    –  2020פטמבר  ס התש אינו  ספטמברודבח   םלועל  מועד    2020  ש  דה  העבוצוע  ביכי 

 . ורכאמ ,קובע
 

  1.10.2020ביום    סםפרנט ור אינטתר הבא  ראות לעניין התיקון בצום הולאומי פרס ד לביטוח  וסהמ
 הרחבה ותיקונים(.   –ם חים וקביעת מעבידיו סיווג מבוט )צ 1478מספר  וחביט  חוזר
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 1.10.2020מיום  1478זר ביטוח וח

להצ   קוןתי  עותמשמ החוזרו  קב  –  פי  למעפנוס   ותוצ הכנסת  של  ות  שכיעובמד  לעניין  דים  חוק  רים 
הלאומי  הביטו  ביטוחח  להם  הלאבט   ףענל   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. 

 הבמה בדי י עוגב ל 13.9.2020ם אומי מיוהל טוחהבי פרסום באתר

  6  רו לפחותאחר שיצבל  קרי אבטלה  ים לדמות זכא התרב   בעולםצמאים  ר שעובדים ע הפרסום מבהי
מ החל  עבודה  כל1.9.2020ם  וי חודשי  מרץו.  מחודש  החל  י ה  2021  מר,  לם  זכאיהי וכלו  י  לדמ   םות 

 . אבטלה

ת  בעבוד  עבודה   חודשי   6ור  לצביש  ורונה  הקר  בשמ  ן בזמלקבלת דמי אבטלה  כי    ד מובהר בפרסום וע
חת  ת(, או ת ולהופעו  תור זפחות )לחדשים ל חו  3ל  סכם שתחת ההיא עבודה    –הפקה  . עבודת  קההפ

דה  ובדובר בעמ  יבוריים,צ ת הקשורבעבודה באמצעי הת  ראם מדוב  .לפחות  הימי הפק  5הסכם של  
 . דת הפקהם כעבוההסכם מוכרי חתת םה. כל החודשים שפקה בחודשימי ה  3ת לפחול  ם שת הסכתח

תקופה    –ם זה(  יו   ל)כול  1.2.2021  ועד  30.9.2020ום  במה היא, למשל, מיהעבודה של עובד    קופתאם ת
כ תוכר  עבוד   6-זו  הא  לצורך  החודשי  אבטכתקופת  לדמי  החודששרה  אמברספט ים  לה:  טובר,  וק, 

חשב  ות נ לפחחד  ה איש יום עבוד   בוש  שדזאת, כיוון שחו.  2021אר  ואר ופברו, ינ2020  דצמבר,  מברבונ
 לה. טפת אכשרה לדמי אב עבודה לעניין תקוודש לח

הפרסום  לע סכוםפי  האב  ,  לפ מחוש  הלטדמי  ממב  עצמאיים י  כעובדים  השכר  שים  דחו  6-ב  וצע 
   ים.נ אחרו

 . 1478 סמת בחוזרפורמ ינה רשימה סגורהסוקים שאעיהימת שר

 וגמהלדם ולפרסוהערות בהקשר 

הני לע .1 בחואבטל   ימלד  תוזכא ין  מרץ  ה  במ  2021דש  שאין    עצמאיםדובר  תקופת  בלבד  להם 
 רת. אחבעבודה אכשרה כשכירים 

ש  )החל מחודל  ועדה בפ ובעה העצומועד שבו בלאומי על המוסד לביטוח  ווח ללד המעסיק אמור   .2
הש2020ספטמבר   לנותן  ולתת  איש (  העירות  על  הצו  לפ  ודהב ור  תנאי  ספטמבר ד מחוהחל  י   ש 

2020.   

 מו למשל תושבות וגיל. עצמו, כ  וטחשל המבזכאות ויה בכללי התל ה בטל דמי אל ותכאזה .3

 
 2020 ברבחודשים ספטמבר עד דצמדיווח 

 
ואת  ח  ו ות הדי חות איג לדישור חר , ניתן אטוח הלאומייסר הב מ שף  ידע נוסולפי מ  1478  פי חוזר על  

הביטוח   דמי  יום  תשלום  הצו  15.1.2021עד  פי  על  שמוגדר  למי  ה   , יקעסכמ,  ש עובדבעד  ו  פ נוסים 
 . 2020מבר ונוב  ברטומבר, אוקסקה: ספטודשי ההען חבגי - ון לצוקיבת

לא לביטוח  למיאי  ומהמוסד  לפ פשר  זמן עסיקים  הצו  המעסיק חקה יקון  ת להתארגנות    י  אך    יקה, 
 גם בשוטף.  טוח הבית דמי שלם אוח ולשאי לדו ר היה

 
 מה לגבי עובדי ב 2021יוני  דע ארנוי ניכוי דמי ביטוח בחודשיםפטור מו ייה אחד
 

לא    המפיקים  תרו י באפשהמפיקים כ  ילנציגי עובדי הבמה ונציג בכתב  לביטוח לאומי הודיע    סדהמו
וברי לאומי  ביטוח  דמי  הובמעאות  לנכות  יוני  י בחודשים  במה  די  עד  שיפורסמו  2021נואר  עד   ,

יר  להעב  מי, חייביטוח לאולבסד  למו  דווחטוח ולא יל מפיק שלא ינכה את דמי הביהוראות בעניין. כ
 למנוע קנסות. פר תיק הניכויים לאגף גבייה ממעסיקים כדי סמ את
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 ורונה שבר הקבזמן מ ילכלכ עוסי

 
  התכנית לסיוע)להלן:    2020-הוראת שעה(, התש"ףהחדש( )   נהרוקוה  יף)נג  לכליכ  וענית לסי חוק התכ 

 :קמןכדל ,ח הלאומיהביטו  רשהקב  תללו כהתכנית . 29.7.2020אושרה כחוק ביום  ( כליכל
 
הלאואת  הורהארכת   .1 הביטוח  בחוק  הכוללת  עהשעה  ימי  יום ם  קו )במ  31.10.2021ם  וד  עד 

ארוכה יותר מתקופת הזכאות לדמי   (31.10.2021)עד  ק  חושל הלת  כול פה הקוהת  .(30.11.2020
ביעות  תיש  ג הל  ו לכטחים יוי שמבוועדת הכספים בכנסת, כדו   של  יבה, כפי שהובהר ביש טלההאב

 חוק. אקטיביות בהתאם להטבות השונות שב אות רטרומלקבל ג יותר ולמאוחר 
 

ד  או ע  30.6.2021  דעחד  מיוות  סתגלהנק  ולמע  טלה ות לדמי אבכאלזת  קובעה ה  תקופ ת הרכהא .2
 . , כמוקדםטיסטיקהלסט  כזיתלפי פרסומי הלשכה המריים  ד מסומוע

 
  תה ההפח  מהסכום ערב  90%ר של  ועשיל   דחוימ ה  תגלותההס  מענקוסכום דמי האבטלה    הקטנת .3

 . (ישית ו האקבל דמי אבטלה לפי זכאותמובטל שמ)למעט ל
ביום  בשל   של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ר האבטלה  שיעו  ירידת  על   26.4.2021הפרסום 

מרץ   ל   2021בחודש  מ  10%-מתחת  פחות  לא  ב  (,7.5%-)אך  האבטלה  דמי  לכל    10%-יופחתו 
  יפוצל  2021דמי האבטלה של חודש מאי  תשלום  . כלומר,  26.5.2021ובטלי הקורונה החל מיום  מ

תקופות מיום  שב  1-25.4.2021:  לשתי  והחל  המלא  התשלום  ישולם  ישולם    26.5.2021ה  שבו 
 מוקטן. שלום ההת

 
קורונה לדמי האבטלה    -  מובטל  למובטל שתקופת האכשרה  לפי  שלו  הכוונה  חודשי    6חושבה 

חודשי עבודה וכן למובטל שניצל את כל ימי האבטלה שמגיעים לו לפי החוק    12עבודה ולא לפי  
 שקדם לקורונה. 

 ת סאת מכולא ניצל    18חודשים מתוך    12בטל שמקבל דמי אבטלה לפי תקופת אכשרה של  מו
 הימים המגיעים לו לפי החוק, ימשיך לקבל דמי אבטלה מלאים. 

 
 : בעתופה הקותום התק עד י  ומלא ביטוח הלחוק ה 216קון  בתיים רכת התיקונ אה .4

  תביעה חדשה לדמי אבטלה.שת  הג  יימים, ללאים מסו, בתנאהארכת תשלום דמי האבטלה -
"התקופה    ךה במהלהסתיימשלו  בטלה  ששנת הא  ובטלמככלל,    כי  ,ימוא לה  הביטוח ר מנמס

 קובעת.ה  פהום 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 -

 לשכת התעסוקה 
  ד בלשכת התעסוקה ם במוענרש  אשלל  מובטטלה לי אבות לדמאלזכ   םאיתנ ההגמשת    שךמה -

   .ר(איחוימי  7  םימומקס – 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  מי מגלה  אוהל  וחהביט, אם  הדיןורת  מש  ניםפ לו   ,הנלראשו

ה בה עד  למו אבטלה  תחילת  הוא  עסוקההת   לשכתרישום  ע,  הפונה  ללשכת בור  מובטל 
 . האבטלה  ילתתח  ם אתהקדיכדי ל קההתעסו

כל מי שחייב ברישום בלשכת התעסוקה,  לשכות התעסוקה פתוחות.    14.3.2021החל מיום   -
, אחרת המידע לא יעבור  שום באתרם ממועד הרי יימ  14בתוך להגיע ללשכת התעסוקה   חייב

 דמי אבטלה.  לא ישולמוו מי למוסד לביטוח לאו 
, לצורך המשך  בלשכת התעסוקה  אותם להתייצבמסרון המחייב    מקבלים מובטלים קיימים   -

 זכאותם לדמי אבטלה. 
טופס מקוון )יש  ללשכת התעסוקה נעשה בשל המובטל  הדיווח על שינוי במצב התעסוקתי   -

 (. טליטופס הדיגיב ב התעסוקתי מעודכן גם בביטוח הלאומיוי במצשהשינ וודא ל
 

טלה  אב  ימד את כמות המובטלים הזכאים לר  תוד י וע   להגדיל   במטרה,  חדשיםהוספת תיקונים   .5
ה משב  ת פוקתב מי בתקופ  נה, ורו קר  א)דמ  1.8.2020ום  ה  אוגוסט  י  חודש  בעד    2020בטלה 

 בעת.ה הקוקופ הת  תום עדו  (2020 ספטמבר ו בחודששישולמ
ר, למי  ים רצופים ללא שכ ימ  14-ים לימ  30-מ  כה בדמי אבטלההחל"ת המזתקופת  קיצור   -

 ואילך.  1.8.2020מיום  לחה  ויכפ לחל"ת  שהוצא
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 .(28בן  למובטל )כמו   ילד וש עמאם י, 28  ו לומלא טרםל שט בומ ל הי האבטל דמ הגדלת  -
 לה. אבט ימי 125רי ופחת אחבי לא יסכום דמי האבטלה המיר -
 . הזכאות שנות 4 תר במסגנה, ש 40שטרם מלאו לו  לה למובטל חוזרהאבטתו דמי ופחי לא -
 אים.  מליקבל דמי אבטלה    –התעסוקה  שכתלם טעמ מקצועיתה כשר בה נמצאמי ש -

 
ת ע  הכראה .6 התקוד  הקובום  שלפה  בחוק  320-ו  238,  195:  הסעיפים  תוקנושבו    המועד  עת  )ח( 

  בעת ופה הקותום התקעד    שיך להמ, במטרה  הכנסה  הבטחת  ק בחוקיף  ון עומי ותיק יטוח הלאהב
ירים,  , קצבת שא67עד    62  ילבג לנשים    קנה(יק )זות  זרחגמלאות: אעם ה לה  בטא  מיד  כפלע  נו למ

    נסה.הבטחת הכו זונותם(, דמי מלוייפת תתוסלל וש ונ יא כללית ) קצבת נכות
 
עד סוף    תם,ד סקה עבושהופ  ,העלומ   67ם בני  בטלימיוחד למומענק הסתגלות  הזכאות ל  תהארכ .7

  יש בקשה להגילך רשאי  וא  2020אוגוסט  מחודש  ל  הח   .31.12.2020לפחות עד  ו  התקופה הקובעת
הסע למה  דשח מובטנק  רק  מיוחד  שהו תגלות  מקע  ותדועבפסקה  ל  לתקופה    רונההקו  שברב 
 . (2020ולי ש יחודסוף  עד   ימים כפי שהיה 30)במקום   ימים 14של  צופה ר
 

ה  ל רשות המסים שמענק ההסתגלות המיוחד חייב במס הכנסה הוראה שיצא  24.1.2021  יוםב .8
י מס מהמוסד לביטוח לאומי בגין  ים חייב )תקבולים והחזר   194/196בשדה  ויירשם בדוח השנתי  

 (. 126כלולים בטופס כיר, שאינם שכ נסההכ
 

ם  יבלשמק  דיםעוב  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  5,300  של  גדל לסכום  צבההקיח מעבודה בלי שתיפגע  רוולה  נכהל  ותרשמ  הסכום
 .(50.23%כפול  10,551דש =  חול  םומכר המיני)ש
 

הפטור  ה .10 דמי  ארכת  ש  ירשכול  ילעצמא  ביטוחמתשלום  מענק  טה  ילבעל  סיס  ב  עלשמקבלים 
 . סהממס הכנ סוציאלי

 
הלאומי    221מספר  עקיף  בתיקון   .11 הביטוח  כי  נקב   29.12.2020מיום  לחוק  שהשתחרר  ע  חייל 

בור את ששת חודשי העבודה  צכאי ל, ז31.12.2020עד יום  ו  1.1.2019רות סדיר החל מיום  משי
תוך   שהשתחרר  3המועדפת  חייל  שחרורו.  מיום  צריך  2020נת  בש  שנים  תקופת    לא  לצבור 

 ום שחרורו. במשך שנתיים מי פתאכשרה לפני תחילת עבודתו בעבודה מועד
 

ה  גמל  מקבליה ל שע  תראו כללים בהונקבע  12.1.2021מיום  לאומי  יטוח החוק הבל   223בתיקון   .12
 כדלקמן:   ,מנהאות ולמשפחות אולפונדק  ץ,, דמי אימומי לידהן, דהיריו לשמירת 

שאי - למבוטחת  ין  וילדה  ק ום  ה  לדמי    30.6.2021ועד    1.8.2020מיום  ובע  זכאית  והייתה 
 לידה.מיום ה תהיה זכאית לדמי לידהה,  אבטלה עד יום הליד

ביולדת   - שילדה  מ עצמאית  יוניעו   2021ינואר  תקופה  סוף  ז  2021  ד  לדמי    הכאות תחושב 
לליהל שקדם  השנה  ברבע  בדהידה  או  בשנת  ר,  המקביל  השנה  ב2020בע  או  נה  הש  רבע , 

 וה שביניהם. , כגב 2019נת המקביל בש 
ם או  לידה חלקיי  לא צברה תקופת אכשרה ואינה זכאית לדמי,  קבלת דמי אבטלה מיולדת ש -

עד  )  יםמלא ידה הת דמי הל השלמת תקופל  עדלתשלום בגובה דמי האבטלה  זכאית    מלאים,
 . שבועות( 15
 

ביטוח  וצו    2021-התשפ"א,  ן(ו תיקן )עי חיסופורסמו ברשומות תקנות ביטוח נפג   4.2.2021ביום   .13
חיסון לחוק(,    נפגעי  התוספת  שהוסיפו  2021-התשפ"א)שינוי  נגיף  ,  נגד  החיסון  את  לתקנות 

 קורונה החדש.ה
 

 ונה כפגיעה בעבודההקור
 

שנדבק בקורונה תוך כדי ועקב העבודה, יוכר  כיח  שיומי  כי  באתר שלו  המוסד לביטוח לאומי פרסם  
תביעה  לצרף לטפסים הרגילים שמגישים בעת    ים מיוחדים שישסם טפסהמוסד פר כנפגע בעבודה.  

 יעה בעבודה. לפג
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 זכאות לקצבת נכות כללית לסובלים מסיבוכי הקורונה
 

שלו באתר  פרסם  לאומי  לביטוח  וקשיי    ,המוסד  ריאתי  נזק  כמו:  הקורונה  מסיבוכי  שסובל  מי  כי 
ריכוזשינ קשיי  כרונית,  וחולשה  עייפות  מתמשכים,  פגיע מה  זכאי  ,  להיות  יכול  וכדומה,  בלב  ה 

 כושר העבודה שלו נפגע. לקצבת נכות כללית אם 
 

 "תקופת הבחירות"דמי אבטלה ב
 
דין מיוחד על    בחוק,  ה, כהגדרת בחירותהת חל בתקופת  בחירוקופת  וי תשלומים בתי חוק מיס פ  לע

בסכומים   הלאתשלומים  הביטוח  חוק  לפי  הכנסה  אינם  אלה  תשלומים  למשנקבעו.  לענומי  ף  עט 
רשות המסים והביטוח    . ל גמלה אחרתלכ או    לכן אינם שוללים זכאות לדמי אבטלהבעבודה ועה  פגי

 בי הדין המיוחד בתקופת הבחירות. גאות לפרטים את ההורוזרים המ ו חמ רסהלאומי פ
 

 ף הקורונה החדש כת לאור התפרצות נגימושה מר מתן מענק בשל תקופת אבטלדבב הסכם

מענק חד  לפיו ישולם    ח לאומי טו כם בין הממשלה למוסד לביהס  ותרסם ברשומפו  17.11.2020ביום  
זוג למי שיש לו בן    ש"ח  2,500או    ,ידיחל  חש"   2,000של    וםסד לביטוח לאומי בסכעל ידי המו  פעמי

 ור.  האמכם פורסם תיקון להס 29.11.2020 ום. בי שזכאי למענק

א  שולםהמענק   דמי  שקיבל  מענק  ו/בטלה  למי  במש  תוהסתגלאו  בתקופה  ימים    100ך  מיוחד 
השכר היומי    םא   -ולעניין מקבלי האבטלה  ,  הסכםיטריונים שבעל פי הקר  31.10.2020ועד    1.3.2020

  422או    ש"ח  10,551הממוצע במשק )י האבטלה היה נמוך מהשכר  מדחישוב  ס להממוצע ששימש בסי
 ליום(. ש"ח

לזכהמענק   בשולם  ואים  נובמבר  אוטומטי ופבא  2020דצמבר  חודשים  הבנק.  ן  נוסף    לחשבון  מידע 
האישי מופי  באתר  אבטלה  של    ע  )נתוני מענק  ובאתמהמובטלים  הביטוח    לט שנטרתר האינמשכת( 

 . רשומים מות העבודה כל מקוו  מעודכניםבעיסוקים השינויים  כלשלבדוק   על המובטל הלאומי.

כנסה על  אינו נחשב להנק  כי המע במפורש    קובע  ההסכם  -  מס הכנסה ולביטוח הלאומיהתייחסות ל
דין. כל  מ   פי  פטור  מדמי  כלומר,  פטור  מומס,  ואינו  הלאומיביטוח  הביטוח  לגמלאות  בחשבון    בא 

 .ות(הכנסות לגמלא )כולל בבדיקת

 

למובטליסה מענקים  מתן  בדבר  השתכם  בעד  התע  לבות ם  אבטלה  קה  סובשוק  תקופת  לאחר 
 ונהקורף הי התפרצות נגממושכת בשל 

) תיקון פורסם ביום  י  ומ לאין הממשלה למוסד לביטוח  רסם ברשומות הסכם ב פו  17.11.2020ביום  
עד  (  2.12.2020 ישולמו  תקופמענקים    4לפיו  שצברו  למובטלים  פעמיים  ממושכת  חד  אבטלה  ת 

ה למעגל  חדשה   הקסותעוחוזרים  מהנמוכ)ברוטו(    במשכורת  ת  ופתק  שלפני ברוטו(  )משכורת  ה 
   .האבטלה

לעבוד החל מיום  שמאריך את המענקים למי שחזרו    הסכם נוסף ברשומות    פורסם   16.3.2021ביום  
ה30.4.2021ועד    1.11.2020 והשכר  )ברוטו,  הקודחדש  מהשכר  יותר  נמוך   )( להם.ברום  שהיה    טו( 

חר  חודשי העסקה לכל היותר החל מיום החזרה לעבודה ולכל המאו   4שך  את המענק למ אפשר לקבל  
 . 2021עד סוף יולי 

בשמדוב הראשוןמ  ניר  המסלול  של  הזכאות  בתנאי  עומד  שאינו  מי  לעבודה.  חזרה  של  ,  סלולים 
סוף  אמור לחזור לעבודה עד  היה  המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו לפי המסלול השני. העובד  

, אך ללא ימים  )לא חייבים להיות רצופים  ימים לפחות  14, ותקופת העסקתו היא  2021  חודש אפריל
 ח הלאומי. , כמפורט בהסכם ובאתר הביטו31.7.2021  עד יום (בחל"ת

היאמטר המענקים  לתק  ת  מוגבלת,לסייע,  תקופלט בלמו  ופה  לאחר  ממושים  אבטלה  לחזור    כתת 
התעסוקה המעס  למעגל  המקו)אצל  חדש(ריק  מעסיק  אצל  או  הי  כאשר  מעבודה  הכסה  הכנ,  וללת 

 . ילולא חזר לעבודקבל, אלה שהמובטל היה מה גבוהה יותר מדמי האבטוממענק תהי 

,  מהירידה בשכר  אבטלה וכאחוז כאחוז מדמי התקופת ההעסקה בכל חודש,  ע בהתאם לבהמענק נק
ל ימ תקרה.  כפוף  ח מספר  בכל  העבודה  הי  המענק סכ   של  טבלאות ודש,  דוגמה,    ומי    יםמפורסמוגם 
   וח הלאומי.יט הב באתר

 מענק. תוספת ל אפשר לקבליותר,  אבטלה ממושכתב -תוספת למענק 
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באמצעות אתר  והתוספת למענק  נק  קשה מקוונת לקבלת המעמבהיר כי יש להגיש ב  החדש   כםההס
 ב אחר פרסומי הביטוח הלאומי. יש לעקו .31.9.2021בשלב זה עד  ,לאומיהאינטרנט של הביטוח ה

והתוספת למענק  ענק  מה  -  להסכם  10לפי סעיף  וביטוח לאומי    הכנסה  מס  יןעני לות למענק  חסייתה
בישתמ  יםרפטו דמי  הלא   ים באומו  ה סהכנמס  מו   טוחלום  הביטוח  גמלאות  לעניין    ומיבחשבון 

 יד.כהכנסה מעבודה או ממשלח 

לפי ההסכם  מענק  והתוספת להמענק    , יראו אתבהסכם הקודם(  9)סעיף    החדש  להסכם  10לפי סעיף  
יין  ענל.  בלבד  ומילא  לביטוח  לם המוסדעניין תשלום גמלאות שמשודה או ממשלח יד לבעכהכנסה מ 

  ( לפקודת מס 8( או )2) (,  1)2  ףעיס  סה חודשית, בפועל, לפי זה הכנסה מעבודה או ממשלח יד היא הכנ
 כהכנסה. ק והתוספת למענק  ענחר לא יראו את המ הכנסה. לעניין דין א 

 

 דבידוימי סיקים בשל  מעי פויש

ימעבור  בם  יקיעסהמ  את  ה שפמינה  המד מעלות  של  חלק  הבידוד  מקובת  העובדיםי  ום  יפה 
לשלם דמי בידוד    המעסיק חייב ארך בשלושה חודשים ולכן  תוקף ההוראה הקיימת הו.  1.10.2020

 . כולל 7.7.2021ק עד יום בהתאם לחו

לאומי    לביטוח  מהמעסימ המוסד  דיווח  פבר   קיםקבל  מחודש  הזכאות    ,2021ואר  החל  אך 
החוקרטרואקטי תחולת  מיום  ה  .בית  הביטיברהסכל  באתר  מפורטים  הלם  מועדי  מיו אוח  כולל   ,

   .הגשת הבקשות

בשל  מוקד   שיפוי  לגבי  המעסיקים  בפניות  גם  מטפל  לאומי  לביטוח  במוסד  בידוד  ימי  המעסיקים 
 . 02-5393722במספר טלפון  

 

 ים ודמי אבטלה למובט

רואים אדם כמובטל אם הוהלאומ יטוח  בהק  חו ל  163לפי סעיף    -  טלבומ רי  רות  ת שיבלשכ  שוםא 
)להלןתה התעסעסוקה  לשכת  מ ו עבודה  כמחוסר  וקה(  :  והוא  לעוכן  בכל  במק  בודה מסוגל  או  צועו 

ה אחרת  לאמתאימה  עבודה  התעסוקה  ולשכת  עבוד  לו,  לו  שלהציעה  הזכאות  לעניין  מתאימה.    ה 
נקבעו בחל מה שלבטי אלדמ המובטל   ה,  ת, למשל השלמת תקופת אכשרשלימואות מר וה  וקובטל, 

 ועוד.   67  ללה עו עושאינ גיל

מובטל ששהה בחו"ל ללא סיבה מוצדקת וקיבל דמי אבטלה בעודו בחו"ל,    -חו"ל  ל ששוהה בבטמו
הודעת   בוחן את    SMSקיבל  האבטלה. הביטוח הלאומי  דמי  על הפסקת תשלום  מהביטוח הלאומי 

ומכין חוזר שיפורסם    ששולמו בזמן שהמובטל היה בחו"להנהלים לעניין דרישת החזר דמי האבטלה  
 לציבור. 

בסמוך לסגירת    לחו"ל  ושטס  מובטליםרק  קיבלו  כי הקלות  ,  באופן כללייטוח לאומי מסר  ד לב המוס
  לחזור לארץ  וולא יכל  2021בתחילת שנת  ו  ( 2020)עד מאי    החירום הראשונה בתקופת  שדה התעופה  

את דמי    להחזיר יתבקשו    –ובטלים ששוהים בחו"ל בזמן אבטלה  מסיבות אובייקטיביות. כל יתר המ
 שקיבלו. האבטלה 

התעסוקה לשכת  ואין    אתר  הקורונה  משבר  בשל  עבודתו  והופסקה  בחו"ל  השוהה  אדם  כי  פרסם 
ל יכול  לישראל,  חזרה  לשוב  הצהרה  ביכולתו  ולמלא  התעסוקה  בלשכת  עבודה  כדורש  הירשם 

 צומצמה או הפסקה התחבורה האווירית. מיוחדת, שכוללת בין היתר הצהרה כי 

ללא    הפסקת החוזה  -וזה עבודה  ח ת  יי , השעבמילים פשוטות   -  (ת ל")ח  תשלום  פשה ללאוות חמשמע
  ה כיאין זכאות לדמי אבטלהעובד    , בחל"ת ביוזמתקופת החופשה. ככלליחסי העבודה לת של    ניתוק

 . בודהאינו דורש ע  ןכולאצל המעסיק  בוד ר לעלחזוהעובד יכול  

יכול    , העובד אינוחל"תל  דעובא את ה יק מוצימעס ר הכאש  -חל"ת כפוי(  מעסיק )ביוזמת ה  "תחל
ת דרך לשכת  במקום אחר )לרבו  הוא יכול לעבודפוי ו לחל"ת הכ   אצל המעסיק שהוציא אותו  ד לעבו
 ת כפוי.  חל"מי אבטלה ב ד לוםלתש ראותכבר בעבר הורסם פהמוסד לביטוח לאומי  סוקה(. התע

)  ישארלהם  יפי מעדא תשלום כי הם  פשה ללחום בנמצאיעובדים ש (  פל בילדיםלט  כדילמשל,  בבית 
אינ  לפי   לעבוד  במקום המעסיק,  לדמי אהוראות  זכאים  הו  בטלה, ם  ולא  פוטרו  לא  לחל"ת  כי  צאו 

 .ודה(ורשי עב )הם אינם ד  פויכ
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עבודה  מהווינו  משרה אם  צוצמ  -  צמצום משרה יחסי  ניתוק  יחסי העהאו  ה  )שעייה של    כמובודה 
וק  חלפי    אבטלה  מזכה בתשלום דמינו  אי  ם משרה כך צמצופיה, ולעבוד  והעובד אינו דורש(  ל"תבח
 יטוח הלאומי. הב

 פחתים.מו ל דמי אבטלהמאפשרת לקב –"ת אצל מעסיק אחר זמן חלאולם, עבודה ב
 

  לדמי  זכאי  דקת, אינומוצבה  מרצונו, ללא סי  ודתות עבשהפסיק א בטל  ומ  -הפסקת עבודה מרצון  
 עבודה.סקת ה ום הפים מיהימים הראשונ  90עבור ה בבטלא
 

-הקובע הוא ה  ריך התאי,  לחוק הביטוח הלאומ   158  סעיףלפי    -  אבטלה  לעניין דמי  הקובע  ךהתארי
הת  1 שבו  תחילבחודש  האבטלהה  לפ חודש  12שחלפו  ובלבד    ,קופת  ש  1-מה ת  וחים  בו  בחודש 
 . (וקבחמפורט )למעט חריג, כ דמתהקובטלה ופת האילה תקתחה
 

רצו  12  -  זכאות ת  שנה/ל טאבשנת  /להאבט  תקופת ה  פיםחודשים  התאריך  ם  בימיע.  ובקשלאחר 
תקופים,  ילרג ממובטל  נדרשת  אכשרלא  נוספת  במשך  ה  ה   12ת  שלאחר  הקובע,  ריתאחודשים  ך 

 שרה.פת האכאת תקו ביו השליםשלג

 

  טוחשל הביר  חוזל המבוסס ע)ת לסיוע כלכלי  יכנ והתלפי    טליםלמוב  הבטל י האארכת ימת המצית
 ( הלאומי

דמי אבטלה לפחות יום  לו    ולמוך ושילוא  31.3.2020ום  ת בי שלו מסתיימ  זכאותה  ששנת  מובטל .1
פה  ום התקושלו עד ת   את שנת האבטלה  ךיארי, המוסד לביטוח לאומי  הקובעתתקופה  אחד ב

  דמי בל  לק  משיך וא יהזכאות, וה ת  שנ  לה עד סוףבטהאמי  ת יסת מכניצל א לא    ם אם ג  בעת, הקו
 ה. אבטל

פני  לה להאבטימי  כסת  מ  ואילך, ניצל את  31.3.2020ו מסתיימת ביום  של  אותזכה  ששנתטל  מוב .2
הקוב התקופה  ) תחילת  במה1.3.2020  ני לפעת  הופסקה  ועבודתו  הקובע  ך ל(  ובתוך  ת  התקופה 

א  וה ות  קופה הקובעהתם  וכאות עד ת הזת  שנ  ו אתיך ל יאר   לאומי   לביטוחוסד  , המותנת הזכא ש
 לה. מי אבטד קבלך לימשי

אבטלה  מי האת ייצל  ונ   2020ואר או פברואר  ם ינ טלה שלו הסתיימה בחודשיב אה  נתשש מובטל   .3
אלה בחודשים  המוסשלו  האבד  ,  שנת  את  יאריך  לאומי  תום  לט לביטוח  עד  שלו  התקופה  ה 

דובעת. תהק כ1.7.2020מיום    יהיהטלה  אב מי השלום  בלף  פו,  בחודש    תעסוקהה  כתשלרישום 
 . 2020ולי י

  ה לבטאה  עת, ניצל את ימיהקובטלה שלו הסתיימה בתקופה  האבת  שנ מובטל שק,  סר ספן הלמע
ד  ות, המוסאכתוך שנת הזבבתקופה הקובעת  ופסקה  ודתו ה , ועב2020ואר או בפברואר  נו בישל
מועד  מ  וםל א יקבל תשהו ו  בעתקוה  קופהתום התעד    בטלההאשנת  לו את    יאריך  אומיטוח ללבי

 (. 2020י  יולי פנ הייתה לדה עבוסקת ההפ אם  )גםדתו עבו הפסקת

 

 :הסבר נוסף

סיים את    -  2019ואר  דה לראשונה עד חודש ינעבו  דורשכ  וקהתעסת הבלשכ  התייצבל ש מובט  כל .1
עד   האבטלה  אם  31.12.2019שנת  מש  עבודתו  סקההופ.  הקובשל  להירשם    ב חיי  –ה  רונ בר 

 אומי. ח ליטולבלמוסד אבטלה חדשה לדמי  עהלהגיש תביו  סוקההתע תכלשב

  2019ץ  מראו  אר  ברוה בחודשים פשונלרא  הבלשכת התעסוקה כדורש עבוד  צבייהתל ש בטמו  כל .2
מכסת  ת  א  מה. אם סיים , בהתא2020פברואר  ינואר או  דשים  לו בחוסיים את שנת האבטלה ש  -

נשארו)  2019ף  סו  שלו עדהאבטלה  ימי   ינבחודש בטלה  אימי  לו    לא  ר  פברואו  ינואראו    רואים 
והופס (אמהבהת,  2020 הקורונה  שמל  בשעבודתו  קה  ,  בלשלהירשחייב    -בר  התעסוקהם    כת 

 אומי.לדמי אבטלה למוסד לביטוח ל  דשהה חיע תב שגילהו

  ת ימי א  צלי נ,  2019ברואר  ה בחודש פודעב סוקה כדורש  מובטל שהתייצב לראשונה בלשכת התע .3
אבטלה  מי  יקבל ד  -נה  ורומשבר הק  א חזר לעבוד בשללו  2020ר  ינוא  בחודש  ו לונותרהאבטלה ש

ל  2020לי  וי מ  חלה יועסוקה בחותכת הבלש  רישוםכפוף  לל2020לי  דש  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

רת  תית  א  ניצל,  2019מרץ    ודשבח  ודהורש עבכדה  בלשכת התעסוק   הנ שויצב לראהתי ל שבטמו .4
  -  הבשל משבר הקורונ  לעבוד חזר  ולא    2020אר  ברוינואר או פשים  בחוד  שנותרו לואבטלה  המי  י
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דמ יק מיולי  בל  החל  אבטלה  לכפו  2020י  התעבלשכ  שוםריף  ב ת  יוסוקה  ללא  ,  2020לי  חודש 
בחודש   שםרנו   יולי  ודשבח   כת התעסוקהבלש  שםנראם לא    .אבטלה  לדמידשה  ת תביעה חהגש

 . 2020גוסט חודש אוהחל ממי אבטלה ל דיקב, 2020סט  וגוא

שה .5 התעסוקה  דכנה  שו לראצב  תיימובטל  בלשכת  עבודה  מחורש  אפהחל    ואילך   2019ריל  ודש 
דמי   מיו  אבטלהוקיבל  י )אפילו    1.3.2020ם  החל  א אבטום  עבור  לימש   -חד(  לה  דיך  מי  קבל 

 .דשהתביעה ח  תגש, ללא הטלהאב

אילך,  ו  2019התעסוקה החל מחודש אפריל    כתלשעבודה ברש  כדושונה  לראצב  שהתייטל  מוב .6
את הימ  סיים  פברואר  ע  לו ש  להאבטי  סוף  ה2020ד  אך  מיום  ופסקה  ,  החל    1.3.2020עבודתו 

  לה י אבטל דמבך לקימשי  -ע(  הקוביך  תארונה )ה ות לראשיצבים מההתי חודש  12  שחלפוולפני  
 . (15.3.2020וי ביום כפ ל"תחהוצא ל  )למשל, יעה חדשהבתת  ללא הגש

כדורשטל  מוב .7 ואילך,    2019יל  אפר  דשמחוחל  ה הה בלשכת התעסוקעבוד  שהתייצב לראשונה 
  חודשים  12רי שחלפו  סקה עבודתו אח, והופ 2020עד סוף פברואר    לה שלו י האבטסיים את ימ 

ה)התארונה  לראשות  יצבמההתי  התעסוכשבללהירשם  יב  חי  -  בע(וק יך  ות  תבלהגיקה  יעה  ש 
 . מילאו וח יטסד לבמול  הטלדמי אבה לחדש
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 ולשכירים  ים מעסיקסוגיות הקשורות ל 

 ומי טוח לאלבי וסד במ ירשכח טובמ
חש הע בל  רבה  ותיבקיימת  מעמד  של  במוסדחינה  השכיר  לאומי   ובד  הזכאול  לביטוח  ה שמויות  ר  חוק  עניק 

   ירים.כשל

ל שקבעבחנ למ  לבשים  מומלץ  הפסים  הלאצול  היק ה  הביטוח  בדו  סומי   ם דיבימע  ביעתוק  םבוטחימ  וגויבר 
על ידי    וםריש ה  עתה ולא בלמ לג  ת הבקשה בעבחן  יר נכשח ה טוביוון שמעמד הממי, כמוסד לביטוח לאו התקין הש

 המעסיק. 

 הגדרת "עובד"
 : מןדלקכ קריים,עיגים ה ת הסולת א "עובד" כולרת הגד

העוב .1 אצ עובד  ומתקי  יקו מעס ל  ד  י יימ כשכיר  )לרחם  עבודה  בנסי  משבות  ה   עלה  ח פי  שבדרגהפי    1ף  סעיה 
 (.  קוחב

העו .2 כ בד,  נחשב  עצמאימועסק  לביטוח  המוסי  כלפ יר  כש  בדועל   אך  לתאבהבלבד,    ילאומ ד  טוח  הביצו  ם 
 צו. ב בועיםאים הקתניים הבהתק דים,ם וקביעת מעביהלאומי בדבר סיווג מבוטחי 

סוגי    דעוו  יספורטא ,  ךרד   המור   ,מהב  בדוע,  ןקחשן,  ריך, אמ דמ  ,הצמר  חצרן, מורה,,  ןקיוניבד  ו: עגמאותוד
 ור. בצו האמעו  קבשנמבוטחים, בתנאים 

ת  ואאו על פיה,  ע בחוק, או בהחלטת הכנסת  נקב   כרושש  יאת מ גם    ובדכע   איםביטוח רו י  דמ  ם לושת  ין עני ל .3
 ומי(. לאה  וחטביק ה לחו   334  )סעיףו מעסיק אים כשכר רושלום התייב בהח

 רים. חא .4

 ה ודבעי יחס תעבילקם" תייסור"המבחנים מה
  השנים.   הלךבמו ביעת יחסי העבודה התפתחקל יםהמבחנ 

ה אבומר,  כלו   ורב",המע  בחןמב"   טקנוין  דבית  משחן  ביותר  שמבחנים    כמה  שלם  קלת  הוא יהם  מבינ החשוב 
ש  ,בר". בעתלבות ההש  "מבחן ב מי  ה ,  יקעסמ ה  היהקוח  והפיליטה  ידיו השהיו  ת.  פחוחשובים  ו  יה   םיחנמבויתר 

מ  .הסקהע במבנה הה  ברת  פתחות הה  חל  ם,יוכ עובדים   חלפק   הקשה,  קרות העסדרך חב  או  יתהב עובדים רבים 
 ים. כעובדבהם הפסיקה מכירה העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת ת  עוש להם,כים  יידה ש העבוהם, כלי יעל

פיק סמי  נאת,  מהצשלע, כר, אינהכישכ  חודוומשכורת  מ  ושתל  דשחו  ל כלמקב  העובדבדה שעושהן,  צייב לחשו
וש  בתל כורתהמש יכיבראת   טפרב ליסיק חיעודה, המעב סייחכאשר מתקיימים  בודה.ע יחסי  תקיימיםשמ ךלכ
 על העובד.ק חוכ דווחר ולשכה

 "תחברות "חשבוניבעניין  פסק דין

מי וח הלאוכנגד החלטת הביט(  18084-10-17)ל דן דיאמנט  ש  יעתו את תב  וריאזדין הבית ה דחה    21.4.2020  יוםב
שהפיקה   שכר  לושית תעוו באמצשולמה ל   עבודתו  תמורתכזה ולמרות ש נרשם כשלא    למרות"עצמאי",    ות בולרא

 השכיר".    שלנית חברה בשם "החשבו

שויות, רל הת מו שבנוישום והתחר   צורכייתה לת בין המבוטח לחברה היורי מטרת ההתקשה מדברי הצדדים כעול
ח  ט )המבו  דה עבור המעסיק, החברהובסה עשרות שבבסיובר בהתקמד  אין.  ירשכיף להיות  טח העדמבושה  כיוון

נית של רת "החשבו ולכן פנה לחב  יתו כשכירד אל החברה לא היה מוכן לעבוובע   יימת מסו  הת לחברתת שירורצה ל
 (. "כירהש

ין אשע  קב ( ש13632-06-13)  23.6.2014ום  ייעול שכיר בע"מ מי ן  יי ענ ב  ן הארצי דיבית הה של  בית הדין מזכיר פסיק
תעלהכי במודל  העובדים  בוה  סוקר  שבין  היחיד  התובין  בל  הקשר  ההחברות  ריעות,  במסמכי גרידשום  וא  א 

 . סיקמע-מערכת יחסים של עובדובדים כאותם עבגין   ברת הניכויים לשלטונות המסעות והעהחברות התוב
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 1987-תשמ"ז, המוםי ר מינחוק שכ

ד בוע  כלשלקובעים  1987-שמ"חים(, התיכ חנד ועובער מום )נוימינ שכר  ותקנות  1987-תשמ"ז ימום, הינר מחוק שכ
 ינימום שנקבע בחוק.  מ  כרמשנמוך  ו  אינר שיע שכמג

המינימו להיושכר  יכול  לם  או  ת  ליום  ואינושעה,  נכ  לחודש,  שעות  תוסולל  ותוספות,  הוצהח  ,קפת  אות, זרי 
גם   לויות  םינימושכר מוק  בח  יםמפורטהים  קבוע  שכרבי  רכי   ום כוללינימהמ  רכש  .י ועודבסיס שנתעל    יםנקמע

 . הבחלקיות המשר

 לחודש.   ש"ח 5,300המינימום הוא    כרש 2017בר צמחודש דל ממשכורת חה

   יות(.בלומוג ים עם)אנש מופחתת י יכולת עבודהעלמינימום לב וכך גם שכר תריו לנוער נמוך שכר המינימום 

 ח הלאומי ק הביטוחום במינימושכר 

ל348  יףסע מגיעה שהכנס  מבוטח   י כ  בע קו  ומיהלאיטוח  הב  חוק)ב(  אינה  ה  םו לסכ  תו  אמור כ  מזעריתההכנסה 
 האמור.  המזערי  הסכום לו הכנסתו היא בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח כאיו בילג

 מינימום של  וה לשכרשום הכיר לחודש היא סכו ד שעוב  ת של ירכנסה המזעההבד שכיר כי  י עולגב  א קובע"לוח י 
ק חוי  ימום לפינכורת מעבודה, למש  חוקימינימום לפי    משכורתה בין  תאמיש ה  מר,כלו   רבעון.בון  הראש ודשהח

 הביטוח הלאומי. 

 ר.כאות מחליפות שחת לעניין גמל ם ההכנסה המבוטהכנסה זו היא ג

 הלאומי  ח יטולחוק הב 369ף עיס וןקותי ביטוח שלום דמי התלסיק לדיווח והמעות  ריחא
ו דיעל עובשלא דיווח    רשם,ות ממעסיק שלא נלגב   לאומי ח  טוביד למוסר למאפש  ומיהלאהביטוח  וק  חל   369יף  עס

ות הגמלא יוון  השלום, את  והת  יווחדה  רתהסד  גמלה לפניזכה בם דמי ביטוח בעדם, וקרה מקרה המליש  אלאו ש
בל קי  כאית בעין שהזו אלמהגשל    פיווי הכסהשאת  , ועובדם וישלם ל ליש  י אומטוח למוסד לבישה  ףבכס  ת ותידיהע
 ה. קרהמ תו לאו שרבק

להגבי סעיף  יה  הילחו  369פי  ג  אק  על  דנוסף  )מגולם(    אשל  חהביטו  מיביית  העובד  חלק  כולל  עשולמו,  ם  יחד 
ו אל  369יף  ע ס  ת. קנסוהצמדה  הגביל  לבי המוס  תא  לד  את ב תל  אי רשהוא    שבגינה   מלה גה בסוג    אומיטוח  וע 

 זר. ההח

 י. מוהלא  וק הביטוח לח 398עיף ים לפי סי ליל פ טיםב הים ש גח ייטותשלום דמי ב  יא ו ו/א בדח על עווודי  לאי

במסגרת  מולאה   הביטוחק  לחו  369סעיף   תוקן  לשנתי  ההסדרים  מי  2017  חוק  למבנוג  2017ולי  בתוקף  קרה ע 
   .ואילך במועד זה שקרה בגמלה המזכה

 נםאמ   ההי י  יובשהחכך  מהמעסיק,    ת ובגל   רשאיי  ח הלאומ טו הביי ש המרב ה הסכום  קר בת  וגבל וקן הבסעיף המת
הגי  לפ י  מלה המהוון,סכום  לא  שלל כום מרבי  סמותר  אך  ביצוע העבירה. הסכום את בה  תמדרגו  ושפי  ם למשך 

האהמר יעבי  לא  עמור  השפעמי  20ל  לה  הממוצע ם  בעב  211,020  –  2021-ו  2020  ים )בשנבמשק    כר   י אור  ש"ח( 
 ם. ישודח  12על  ה שעולה ופ תק לתשלום  איו רישום א

כי  יעסב מודגש  לטולביסד  המוף  ח אומח  למי  אייב  זכוצות  מכווע  לתבתו  ת  טוח הבי  קלחו  328יף  עס  חשיפוי 
על חלי  369לחוק. סעיף    369לפני הפעלת סעיף    מיואהל   ביטוחחוק הל  328לפי סעיף    שלא נגבה  םוכסק מהחול 
 י. מ ואהל

לביטמה גבייהקיפ  מנהמומי  א לוח  וסד  בכיר,  שירא  ד  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 ל הדואר רשום עלמעסיק הודעה ב

 כתב. נותיו בטעותו לטעון את  כבר זק בדיסמעל עהדי מוו

ת ריש הופכת לד  הודעהה  ב,ויחה   עתדהו  לו  המסר ו נמועד שבמהם  ימי  45ך  ותב  ואת טענותיו טוען  סיק אינעמה  אם
 ור. ק במועד האמ עסילמ סרהמנש לוםשת

דו  ו לבת וא  לחייב  יוב, אםהמעסיק, ולעניין סכום הח  תא  ביאם לחי חליט  ות להת הזכנת ינראשי  גבייה הלפקיד ה
 .בדוהע  גין ב וח ביטת דמי הא   מואו לא שיל/ו ו לא דיווח  שגם הם נוספים, םיק ין מעסיבינו וב ב לחלק את החיו וא

החוי בג  על הורא ית  יחולו  פיגוביי )ג  סיםהמ  פקודת  ותב  ב ה(.  החוב  תשלר  יותר  ום  מס מיו  יםימ  30-משל  ירת ם 
  369סעיף    יוב לפיהחודה על קביעת  בן לעהדי  תילב ובענה  להגיש תיכלול הפרשי הצמדה. אפשר    וםל שישת התדר

 .רומי, כאמוטוח הלאלחוק הבי
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 יקמעסי ה על יד שכר נתוני ירת מש

  שנים   7  דעי שכר עבודה  ור נתונ לשמ  המעסיק חייב,  2020אר  ונ יב   סיקלמערסם הביטוח הלאומי  פשת  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  אתרט  לפ  ירוט שמי. ישללא פת  זכמרושימה  וצי ברקיב  םועל גיל  ן לדווחיא
העול   תוספנ  הכרשומ   126 כל  על  מכך.  משתמבד,  מרווי דע  שתלושי  ל  רםגור  מואכז  וכח    ריםנמסש השכר  כך 

כ  )עב  כיביכל ראת  וללים  לעובדים אינם  סד ך המוצאה מכתוכ  (.1958-י"חכר, התשהגנת השק  י חוה לפר יהשכר 
לה את  והטב   לשות באלגמשלם  אינו מותיהם, ויזכוכל    את  תומלא הגעי  תובול למצות עם  נו יכ י א  יאומ לביטוח ל

 .   דומה( ראהקיימת הום סית המ)ברשו

י  גינה דמ ב   ולמו)שש  םנחשמל חי   ת הטב  בשל   מלהוספת גבהגשת תביעה לת   הוי שי  לות בש מיצוי זכויי  לאה  גמדו
שמל )מיום חת ה די חברבועני  ש   של  ינםלעבודה בעני  יהארצן  יד ת הל ביש ק דין  בפס  הי צי( מצו ום קיבוליבג   ביטוח

13.8.2014, 45477-09-11, 45521-09-11.) 

 

 יקשבון של מעס קריאת מצב ח 

 שורות למצב חשבון של המעסיק במוסד לביטוח לאומי:להלן כמה נקודות חשובות הק

  15-ההיום    –)א( לחוק הביטוח הלאומי, מועד תשלום דמי הביטוח יהיה לגבי עובד שכיר  353בהתאם לסעיף   .1
 אם השר קבע מועד אחר(.  ת התשלום )למעט ודש שאחרי תקופ בח

במועדים   .2 סעיף  דחייה  להיות353לפי  חייבת  הלאומי  הביטוח  לחוק  למועד    )ב(  שקדמו  הימים  בחמשת  אם 
 וחה לפחות והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף.ימי מנ  3האמור היו  

  בחודש   15ך כלל בתאריך  ר לחוק. בד  353לפי סעיף  נרשם בחשבון המעסיק ביום התשלום    דמי הביטוח  חיוב .3
 שקדם.חודש עבודה בבעד ה

 חיוב אמור להיות זיכוי. כל  מול  .4

 לחוק הביטוח הלאומי.  364לפי סעיף  תשלום שבוצע לאחר המועד החוקי, כולל הפרשי הצמדה וקנסות .5

 . מי הביטוח הלאו  )ג( לחוק364טוח כמפורט בסעיף  הצמדה כדין דמי ביקנס והפרשי דין  .6

הצמדה  קנס   .7 לוהפרשי  הופך  משולם  ביטוחקרן  שאינו  ל  דמי  זקיפבהתאם  סעיף  סדר  לפי  תשלומים    354ת 
 וצובר קנס על קנס.  לחוק הביטוח הלאומי 

 

 שיעורי דמי ביטוח נכונים 

ום כי ת  זו מתברר  יה סוגיהחוקי.  בשיעור  ולתשלום דמי ביטוח    י לניכוי אחרא סיק  ח הלאומי המעהביטו  י עמדתפל
המשפטיבמחלק הביטת  ה  הלאשל  לגבי  וח  גיל    62בגיל  ים  ש נומי  דמיו  ובד שע  67עד  מהן  מי  לאו  טוחבי  שנוכו 

כים אמורים להיות מנוו  הישמי  וא הללפי שיעורי דמי הביטוח  לאומי  מי ביטוח  ד  מילאו ח  יטו לב   מו למוסדושול
 (.טלהענף אביטוח לאומי לשיעורי דמי ב)ללא  ואילך 67 בגיל

 
 י אומלהוח ק הביטין בחוונש עהסעיף 

 
ה  ב   שםיוא  אדם,  ני ב  חבר בידי    סעיףה לפי העברה עביר, אם נ(ןיונשלאומי )סעיף העיטוח 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 הפליליריות אח מ  ע גור  ה יף זין סעלה )אים אינ וכיח שה   םא אבירה, אלנושא הע  שהמעל

 אחר(:
 
 דיעתו.ירה נעשתה שלא ביבעשה .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 לבמוסל  לםא שי לשה, מי  זף  עילפי ס
ק ה לפי חולמגתן  העלמת עובדה למל ידי  ע  אוה  גרם במרממי ש.  יןשהעונ  ס לפי חוקאחת או קנ   הנשל ש  סראמ

הלאומ הביטו  להגד י,  ח  מדינ,  לתהאו  שאסו  ש  נהר  ומי  חובהלאחת.  מילא  בחוק  ליע  המוטלת  א  ע  הזו  פיו   לאו 
 . ירהעברה העבשלגביו נם אד  כל שלקנס ב, דינו  דמי הביטוח( לוםחובת תש ט)למע
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 רה שא משונאחריות  

בונ משרה  בתא  להמנא  וה תאגיד  שא  למעט    גיד,פעיל  מוגשותף,  אחב  או  בל,שותף  תפקיד  מטעם חראי  האר  על 
 ה.  העביר העוצ ו ב שב םוחהת ד על יהתאג

מ חברהוי  ס יפרק  לשנ יר דסהה  חוקב  רווחי  חבבמסשירות  שנותן    משרהא  ושנ   נייןלע   עקב,  2017ת  ם  רה  גרת 
 ן. ורת כדישכמ בלחיד קישהי  ל פיע ד אףיחינסת ה כהכ בשרה תיחהחבסת  הכנ בהםם שתנאיאת ה  ,בעלותובש

 ק הבנ לחשבון האמיתית משכורת ומשיכת ה דויקהמ  םורישחשיבות ה 

מכאש לב  ברדור  הב   השתלוי  הגמל זכאות  ימי  המעופ בודה  עב מספר  לל,  לאומ ביטוסד  מ וח  רבה ח  חס ייי  שיבות 
אות הזכ  תטלת החזה א  וןנתס על  מבססד  ומ שה  וןכיו  ת,. זא להמ גס התביעה לים בטופשומם הרת הפרטילאימו

 . חופשה וחגי ימ ה,חלי מימ  שולם שכר, לרבותבעבורם את מספר הימים ש  םיוללל כ ה בפועוד י העבימ  .הלמגל

וחג    הופשה, ח ודה בפועל )לרבות ימי מחלעבל  פעהימי ההו פר  את מסמשקף    ונ יבתלוש אים הרשום  מ יהמספר    םא
 לה(אבטו דמי  א  ות כללית כנ  ת בה: קצוגמלד)גמלה  לשלם  ל  לוומי עלא   טוחיב ד לוסי המאזר(,  שכ  םשולם בעבורש

  ת ית, חלקית או יומישדורה: חשמג ההתאמה בסון  אי  שרכאגם  כך  ממי שזכאי לו.    ע תשלום שלא כדין, או למנו
   ה.או מלא

 יר שכת כעובד  אחד לפחום  יו  חודש שבו העובד עבדלת  האכשרה לדמי אבטלה כולתקופת    –לה  מי אבטין דלעני 
 חודש. באותו ה 

כךשמ לה מומל  ום  יתע  בתוםשבו  ממצב  ע  מנ יץ  הח  רורלב  שמנהל  משתשבונוחשד  עםפע ף  ת  עם    או  עובד,  ולה 
שי השכר, ולשמור תלונת  כהים במועד  ם הנכונ ימהרישו  לין. מומלץ להקפיד ע דא כשל  המל בגת  די לזכוכ  ו, סיקמע

 ם.מתימסמכים מא

שולח המוסד רים כאלה  מקב  אומי.טוח לד לבי סוורך המיים שע ניכו יקורת  ב  רתסגבמ  גם  ררעות חשדות יכולים לה
 .יומלאד לביטוח  וסהמ די למשר  קסיעאת המ או מזמין, מעסיקרים לקוח לאומי חוטילב

צוין במפורש הת   חוקון  ק ילת  4.2.2009ביום    תהתמ"  דרהנחיות שפרסם משרת הסגמב היקוהגנת השכר  עקיף ן 
עבוי שעו ומ ריש  מנהלנו  אי  סיקמער  אשלפיו כש  ה,נוחומ  דהבועבחוק שעות   דיגיב   דהת   ו א  ני רוטלי, אלקטאופן 

 בד.  עוה  את החתיםלו  ףפן שוטני באוידם רישו לנהל  מכני, עליו

ועל ישוק איסלקבל מהמע מתבקש    אומי ה וא לה מהמוסד לביטוח  גמלבע  תו  דעוב  כאשר ר על תקופת ההעסקה 
תביעה  ב  ול הטיפ  רת אח  שותרי דלבהתאם  הטופס  את    פיד למלאהק ל  וב שח.  להגמ  ם לדרישות של כלהתאר בהשכ
 . כביתע

שלעמדתו, ל, כיוון  בפוע שולם  כר שלשש  תלוב בקושנ  רבין השכ  התאמה  אם יש  ןנוהג לבחומי  לאוח  וטביל  המוסד
 ליה. הורגל א ת החיים בהתאם להכנסה שהמבוטחמר  על רשמוא לר הישכ  יפתחל מ גמלה לתכליתה ש 

 טיבי. קי ר פבשכם מדובר לבדוק א  ידכק קדות בבנהפ ה לביןבתלוש  כרם בין השודק פעריב מייטוח לאו לב  המוסד

 
 תלושי שכר פיקטיבייםת בדיקל  – נקבב דותהפקהמשכורת לבין תלושי  אמהת התבחינ

 
ה  קיבל  24.11.2019  ביום ל דין  בית  )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   ו טנ  רו שכק   במועד 
וח  ד לביט )המוס  קון הבנושי השכר ולא לפי ההפקדות בחשבל תים בח וו יהדי  לפ  לו  דמי הפגיעה ישולמו  ,תכורהמש

   .(תרוכ טו במשוולא לפי הברק בנהפקיד לחשבונו ב הסכומים שהמבוטח  הפגיעה לפיי דמ  את םלשי לאומי
, גם בהמחאות עלפולמו בתשלומים ששוה  את  םפישכר משקלושי הן שתהדי  ביתח בי הוכמבוטח  השזאת, לאחר  

 . םישונים במועד
 
לתיק מהווים שכר   פחיםבנס  פיים שהופיעוים הכסהנתונ  יוכיח כהנטל להאת    הריםכי המבוטח    קבע  ת הדיןיב

בנ  וכי ו,  ששולם ל פיקניתואין מדובר  את שלם  ליב  חוי  אומי ל  וחיטלב ד  . המוסבלהקתהעה  ביהת ולכן    טיבייםם 
 ט.  יב בהוצאות משפאף חויהשכר, ולפי תלושי  הד ועבב לת הפגיעהגמ

 
וודאות  ש ין  דק הפסמ   יןהבב ל חשו שמלוא   ח הוכילוטח  ח המבליה לו לא הצ הז  יתה י הפוטית  שהקביעה השיאין 

עה י התביתה  יה  כזה  צבבמע כי  הנמנ  לא מן.  תשונו  יםרכבדמהחברה,    עלתלושים נמשכו בפו סכומי הנטו על פי ה
 ית.   נדח

 . רבה תדנובקפגרה ית בשש נע י שליטה ינת בעלל שליטה. בחעביה המערער לא ה
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  ודה נסת עבות מהכאצ וי הווניכ עבודה הכנסתביטוח של  בדמי חיוב 

ה  וק לח  344סעיף   קודת ( לפ2)2ם בסעיף  רות המפורטיקוהמהכנסת עבודה מ  חו ביט  ב בדמיי מחיילאומהביטוח 
 ה. ס הכנסמ
 

 :קמןכדל בעקואומי וח הלטהבי  בחוק ()א344 ףיסע
 
של  כהכ   יראו א( . )344" החודשית  לבעד  ו  סת הכנאת    דבעונסתו  שקדם  ש בח  1-החודש  מוודש  חל    עדבו 

 ..."  ;מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ם בספורטיות המורמקמה ם,ולהתש
 

 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 יס לכ  בדעול תשלומיםוי  לרבות  החז  וצאותיו,  לחו נסיעו,  וןלפטאו    רכב  קת בשל  לאת  אץ  ו  רץ 

ויו  אה; שוצעובד כהו מותרים לר המוכאשלומים  למעט ת  ךאאו ביגוד    תות מקצועירכישת ספר 
וב  ונתי שנ  בין  -והכל  ובד;  הע   שלו  תושרל   דמעו השברכב    שימוש  של בין  כסף  בשווהן  בי כסף   ;

 ו; " ין או שניתן לאחר לטובתעקיפ ב  אוין במישר בד לעושניתנו 
 

   מן:לקכד, נקבע 1995-"הנ שיטוח(, התב  תשלום דמים ופטור מלו)תש אומיוח הלהביט ות קנלת  2 רפה מס קנבת
 לפקודה".   (…5)9ף סעי נסה לפיהכט  מעה לקודפה  לפי   סממ ההפטורעובד מהכנסת ביטוח  מיולמו ד "לא יש 

 ? קודה( לפ2)2י סעיף עבודה לפ כנסתמהי ה

 ווח מעבודה. ת או רהשתכרו •
 כב. רוש בשימ שווי •

 קו. ובד ממעסיענו לשנית קצובהה או אנה  בתטו לכ •
 צאה. הוכ בד רים לעומותה  וראמלומים כלמעט תשיו... ת ובד לכיסוי הוצאוענו ל ם שניתתשלומי •

ביטולום דמתשמ  םיטרפו  תיומי ותקנולאוהטוח  יהב   קוח  ,רמוכל עובד שפטורה מהכנ  חי  ( 2) 2  יףסעי  לפ ס  מסת 
 אחר. סעיף לפי ה ממס שפטור  דובע כנסתטוח היום דמי ב מתשלקודה ואינם פוטרים לפ

  י נש ן  בי  בדילומ  11מוד ב/ בע  דהקו( לפ2)2ף  יחסות לסעיהתי   י הוצאות במסגרתוסשלומים לכימתייחס לת  קהחב
 : אותצהו  יגסו
 .קסי עמ הת בלטוה שהיא צאהו •

 לפקודה.  17סעיף   יפל  בדעול  אהצהעובד ומוכרת כהוובת ט שהיא להוצאה  •

תו  לעבוד  ושמש אותהמ  המעיל עבודור קניית  בעון  אחרהוציא הסכום ש  בדעויד להמעב  ר"אם החזינקבע שם כי  
וה שונ בלבד  סמל  המ שא  לא  עבידל  סחשיי ,  ההחב  לכום  העל  ילהמע  עדנו   אם  ,םלאוה.  הכנסזר  את   ובד שמש 

 סה בידו".בכך הכנ יראו ה(, בודהוא להשתמש בו לעכול י גם אםיים )פרטה ו ירכלצ

וי בניכ  תשמותר  וצאהה סה, לבין  החזר להכנה  סכום  לא ייחשבשלגביה    קיס עת המלטובה  ין הוצאק מבדיל ב"החב
ל המ על    ת מהמשתל  ודה,לפק   17סעיף    י פלעובד  י  עסיק,ידי  לראותבך".  דר  ריצו"ק   הד ופקבש  שם  ל כ ב  מקום 

שמכנה  רזחהה תסה  ההנומנה  לסעיכה  בהתאם  המ   ,קודהלפ  17ף  וצאה  ההבחר  את  להפחית  כנסה חוקק 
 . ויבניכ אה המותרכום ההוצלס   ההזה  סכוםב לכתחילהמ
 

 לום דמי ביטוח שתהפטורות מ שכירעובד  הכנסות

 ים ב צמה  תאט  רמפה  1.1.2019  םה מיולבתחו   21.2.2019ביום    1479  עסיקיםזר מוחאומי פרסם  וסד לביטוח למה
   .חביטודמי  וםשכיר פטורה מתשל עובד ת  הכנס שבהם

דמי    ים בתשלוםהשכר חייב י  רכיב   כי מרביתומדגיש    תו רות פט כנסוה  ם בנושא ה מחליף כל חוזר קודר הז החוז
ל יא   ביטוח. רכיב  ן  שאינו  כ שפטור  כפמצויר  בחוזר  מתו טן  בי  שלוםר  ללא דמי  תב ובכ  אשרמור  איש  תלקב  טוח 

 . מיוא ל וחטבימהמוסד ל

ות א למות ההכנסה  דווח עלק שלא יזר מדגיש כי מעסין שהחוו ון כי עניי ה בזר לפני כל פעול ל החוכוא את  יש לקר
 חו טלחוק הבי  369לסעיף  אם  ת הלהחזר גמלאות ב  ה חשוף לתביעהצמדה וגם    ובהפרשי  ות נסבק ב  בד יחוישל העו

 ומי. הלא

ש וטפר  כשרכיב    להוספת הרכי  פיעמו  ואינר  לפנ  שבחוזר,  יםר וטפה  םביברשימת  למיש  לביטוח  ות  י לאומ וסד 
 . 4715651-02ס או לפק  ,1220ינואר  עסיקים מלמע באיגרת יפשמו , כפיilr@nioi.govrlimo.: ליי ת מתובכב

 וזר:ח ב ים טרהמפו ,יטוחדמי ב לוםמתש ריםהפטומשכורת ה  יבירכ  רה רשימתלהלן בקצ
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י  ימ פדיון    פיצויי פיטורין,  –עבודה  יחסי ה  לשט  לחמו  תוקדין עקב ניפי    לד עובמים לעלים המשורביס  םיומלתש
חו יו פד לה,  מח ימי  עשני  קמענפשה,  ן  לעם  השירותודפות  אשתוהציבורי    ובדי  כלומים  בגיפ  ן,ו גחרים  אי  יצוי  ן 

יחס  לי  ח וישי ביטומדתשלום  בב  ייח  וקח ת לפי המדמוק  ה הודע  ןי מתבגין אוי  פיצ  לוםהסתגלות )תשי  ודמות  תחר
 ם(.לוה ש דעשב ופהאותו לתק

העובדזרהח שהוציא  הוצאות  במות   –  עסיקהמלצורך    י  ברישום  נה  לפי  המערי  פס ההוצאה  )החזרסיק    קבלות 
 .ח(יטו הב  שלום דמיחייב בת בד עוה רטי שלת רכב פקזחהוצאות א 

 העובד.   ו שלוק סום עירה לתחושעית הקוקצ המ הרמהירה על משים והם מהו  כאשררק   – ובדם לעודימימון לימ 

 סק.הע של וגעליהם לואו שיש  ם(דיאו מרבל ס דה )כמורק אם הם משמשים רק לעבו –ודה בעדי  גבון מימ

 ה. מההוצא 80% ים רקיותרו כפטור   –ורך דין ע ת מלימו גין כפי ד  לש לעובד ע וד הנדרביג עלות

גמל,וק ת,  ומהשתל  ןלקר   המעסיקות  הפרש כ  פטורים  –צויים  יופ  היס פנ  פת  התשרק  במגבלת  ה בועקהה  קרהם 
 טבה. ה וף שוויזק הכנסה. מעל התקרה יש לדת מס  וקפב

 לבד. ב 2003ת  ות משנבהקצא –וני ומיסוי ה בד בל ינ מסלול הויות באופצ מימוש

 ה סנ הכ  קודת מספבים  רהפטום  יסכומ כפוף ל  –  מולןר הצמדה על השכרשי הת ריבית והפת שכר לרבוהלנ  פיצויי
 (. ודהעב  יבים כהכנסתי מים ח הסכו – הל התקר ע)מ

הניתניות  ירהט פנק  עמ העושלומים  עבור  לאחרם  לתקופהמיוחסי  הם  אם  –ו  טירתפ  בד  ני שלאח  ם  יחסר  י  תוק 
 העבודה. 

הוצאו חה ומ  תזר  לצורכי  יכ נבותרות  בפועל  למומחה  וי  ל וחמס  חוץספץ,    םילתנא  ףכפו  –חוץ    נאיעיתוול   ורטאי 
 .ההוצאות  את לעבפו יא ד מצהיר שהוצובעשבו הטופס  יפנסה ול כ ה מס תנוקרטים בתופהמ

 

 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,ודלח  רבעה מוקדמת, מעודחלף ה  לוםתש  יבלן קבה ת שפוהוא האם תקו נדון  הנושא ש 
 . בטלה(אלדמי  ותלזכאאכשרה  הסכמית אין למבוטח תקופת מת ה וקדהמ  עהההוד ת קופללא ת) האכשרה

קה בחוזה ההעס  תכספית המוסכמ  היא בגדר הטבה  יםדשחו  כמהקדמת של  ודעה מותקופת ה כי  קבע    בית הדין
ע בי בחוקה   עלולה  עהפה  ן בתקואך אי יקו,  ובד למעסן  זכויות  ונ קלי  דכ  נדרש  כגון להכליל לאומייטוח ה בבת  ה , 
 ה. כשרהאפת תקוב

עד חודש ימים. , קרי  פי החוקעל  מת  דקדעה מוופת הוי תקיא לגבה  ני פרז   בהלכתהשאלה שנדונה    ןבית הדי   לדעת
העובד ת  רו נבצ  אין ה אחת מהשרה ות האכות בתקופכללן נ שכ ת  היעדרויו  קובע מיניוק  חה נל לכך הוא כי  רציוה

מ ודעב  תאלבצע   כז  לויותתשאינן  סיבות  תו  במקרה  קבו.  הח ובה  ב  ווסףתי   כי  וקע  נ   30ת  תקופה  כך  יתן  ימים. 
 ום.י  30ת, אך עד  מדמוקעה הוד  חלף  תשלום תקופת אתל לי הכל

 מן: לקדכטלה מתחום אב סר נמ אבטלה? דמי שוללעה מוקדמת הוד  האם פיצוי חלף 

 יחסי   קיתויז את תאריך נ ומי מזהלאטוח  הבי   ,קדמתמוה  דע וחלף הות לכא הזת  בתקופ  להט באדמי  ת לאוזכין  לעני 
שהד  עדה  עבוה מחייב  לתקופה  מוקבהודעחוק  שח תקופה  זושת,  מדה  בה  הביייבת  חלף  .טוחדמי  הודעה   פיצוי 

  ו מח כביטו   יר מדמם פטוובר בסכוה מדאבטלעניין דמי הל  .אבטלהמי  ד  ללאינו שו בחוק,  רוש  קדמת מעבר לדמו
 . יםוי פיצ

 דהחסי עבויתוק ילאחר נ נוסף  רשים או שכפרה או שכרתשלום 

 .  חמי ביטו בגינו ד לםלש ויש ,  דהבועהיחסי  חר שנותקו ום לאשכיר תשל לעובד םולמש  םעתיל

לבין  (,  וסונ וב שכר  רשי  : הפוןדה )כג עבוכר  ר כשמוגדר  אש  ודהחסי עבק ייתונשניתן לאחר    בין תשלוםיש להבחין  
יטורין  ויי פ ציפ   ן:ו גכם )תוקועקב ני  עבודהחסי הי שנותקו  רק לאחר    תן ניש  יו הוא פיצו ת הובמום  לשתו 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 יהיס  וחייליו  א ש  עדמוה אך  ודה,  בי העיחס   עמו   ותקולא  נותק   עדמו ה  ה החיוב  יחסי שבו  ו 

ן  בבית הדי י  ומח לאטוביל  דס י המו בהרה על ידזו הום. קביעה  בהתא  עצתבת  "ף סהנוום  ת ה"תשל וחלוק  העבודה 
 מועדלפי  יה  היוח  ביטדמי השל  על  התשלום בפו  .(574/07"ל  )עב מן  צופז ושרון זלין שרון טבפסק ד  ודהלעב  הארצי

 . הדהעבו ם שכרותשל

בי  20.1.2019ום  יב אתן  דיה  תדחה  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
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הד  6.7.2107ם  ביו  -  ה"לצ  י פורשיין  בענ  ןדי   פסק בית  כי 13954-09-15)י  וראז הין  פסק  המשולמים תשלומ  (  ים 
 . חו י ביטחייבים בדמ שלהם ת הפרישה חופש  ךלמהב  עבק תישרמל

 ניכוי הוצאות מהכנסת עבודהן ייענב שפט העליוןמית הדין בבק פס

  ין פסק ד ול בפ יט מי  דמי חבר וד  ושאבנו  ן את דעת נת   ייםזרחעורים אר עט לשפכבית מ  תובשביון  ט העלשפמה  תיב
  (.15.12.2016  יוםמ 3844/15 )ע"א ת כלליתי בריאורותנגד שיה  קוח ת"ש פתפ

 ה דמי הטיפולבי החבר עד גודמ   תאאו    צועיהטיפול המק  י מת דא  ות לראש  י  ר הייתה אם השאלה במוקד הערעו
ר  מחישוב השכ  קכחלת,  וההסתדר  של  יהותלמוסד בדיה  עו   ןיבג ברה  מת חשמשל(  ארגון"ה י  "דמלן:  ועי )להצקמה

 ים.סיק ובמס מעברה במס שכר  יבת החומח  גינםשבה וד העבכנסת  וה

קוהד  סקבפ המשפט  עבין  כהי  ודהפקל  (2)2  יףסע  שתכלית  העליון  בית  כללי  באופן  לנישום ה סה  הכנ  יא   נובעת 
 דה. בוע  תנסהכהיא   –אלה ים ס חי  ם שלקיומשום  מ למת לותמשק ומעסיעובד ו  יסחי  כתוצאה מקיום

ק ה ב  ובעעוד  כי  יועלית המשפט  פיע  יףהסען  כוללונשו ל  ל  עבודההכנסבהגדרת    ,  מן    ההמגיע אה  הנת  בטו  כל  ת 
 .גהמפורט בחרי  למעטהם, ניביודה בהעסי חלק מיחהמעסיק לעובד כ

ם רי המועבהנאה  בת  וטו  ום אתשל  ה כלפית, על  ייתתכלדרך  לפקודה ב  (2)2עיף  חריג לסה רש את  יש לפ  וראמ"כ
לעובד  עסימהמ העבמ  קכחלק  שבגדרי  יםנסנכ   יניהםב   דהויחסי  הה  למעהע  נסתכל  תשלומבודה,  ם י הבאים  ט 

 החוק". של   כליתת תה ל אושב צם,רוש מצמאשר לו יש לתת פי ,גהחרי דריבג

ן בד אי ל לעובפוע יע ו מגאינ  הכסףש העובדה  ר.השכמן   תי נפרדלב לק הארגון הם ח יין קבע כי דמנשטירובי  השופט
 תןמ  ך צורד לשם העובוב  בור העובדות בעדרסתהלשולם  ף  כסן הו, שככר משלו כחלק    םלו א שהכסף לה כי  רושפי

 פים. כסה 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 כהוצלעום  רים מותין שה, ב הדבוהע

אזה  ותהפרשנ השל   ,המור את  ל בינשרו  ופטדעת  כיםבד והע  עם  לכאורה  היטיבטיין,  בגובה א שיוון  ,  פגיעה  ין 
 דה. ( לפקו2)2  יףעבודה לפי סעההגדרת הכנסת  מים גזרנה יטוח הלאומי י הבגמול בתו ממס  תרופטופרשות ההה

עהד מפסק    ,מרכלו אולה  ין  הקט להתי  יןכי  הכ ר  לענ העב ת  נסנת  הביטו  בוחישין  יודה  לאכ  ח, דמי  ע גו לפ  די 
 ד. ובהע  נסתהכ  ת מגובההנגזרולאומי יטוח ה בת המלאובג

 

 יריםכששל  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.  של ש תוהוצא ניכויקשר לב

 : ימוהלא טוח ביה תוך החוזר של ן מללה

 ככלכי    מכאן   ה.קוד( לפ2)2ר נקבעת על פי סעיף  ד שכיבעושל    ו נסתהכ   הלאומי, לחוק הביטוח    344ף  עילס בהתאם  
לפשמ בהוצאה  )סעי  17ף  סעי  ידובר  מפנ  ףלפקודה  לא  הי  הר,  חוק(ל  344ף  יע סה  אליו  לעוונרל  יאשאין  ין  ניטית 
 אומי. הל  חטויחוק הב לעניין הכנסהשוב ה חי

לפ2)2סעיף   ש  לל כו  דהקו(  לעובד  כאמו  םמי לושת  מעט "ל  עבודה:  הכנסת  בהגדרת   נכלל  נו איחריג  המותרים  ר 
 צאה". כהו

הל ביטוה  ןנותש   ושהפיר הא ח  לחריג  בומאומי  לפקודה2)2  ףסעיר  שהחריג    (  על  דענוהוא,   לאש  ירהשכ  להקל 
ת ורשכ מרות מהשיי  תןוות אנכ ל   ניכוי, ויוכלו בל ת  ות המותרהוצאו  תלנכו   ה כדיהכנס  מסוחות לש דהגיל  יצטרך

 המעסיק.  צעותבאמ

ה  וכר מש  ומ שולר שדמי החב  ידי המעסיק של  )על  בוינכ"צהמשמש    עובד  לעוב ה  ןי ר"  אד  בניבין הארגון(,    גדרם 
 . ותמשכור כוי מת בני רוהן מותי של פע ודה אףעבת  נסכהכ יחויבו  ןכלו המעסיק לעובדמהחזר הוצאות 

ת א ש  לפר  שי ין כ פסק הדי שכן נקבע ב  ו, דתלעמס  סילעיל כבש   ןו עליפט המשה  ת ין של ביהד   פסק  מביא אתזר  החו
עובד כחלק  לרים מהמעסיק  ב מועה הא נשלום או טובת הל ת ה כפי   לת, ע ייתתכלה בדרך  ( לפקוד2) 2יג לסעיף  החר

 שר לו יש לתת , אגריחבגדר ה  הבאים  ם שלומימעט תדה, לבונסת העהכ  של   רה ים בגדנס נכ ם  יניההעבודה ב  י חסמי
 .  החוק  ית שלכלת  אותהשל ב ,םצמצוש מירפ

ד, בות העבודה של הע כנסמה  לקחכותם  אלריש  חריג, ו , כי הם אינם בגדר ההמשפט  יתב  עב קון  ארגן דמי היילענ
 . שלאו ובין  האצהויכוי לעובד כנשהם מותרים ב  בין

 עובד:  רת שלמשכו ושבודק תלומי שא לוח הד הביטעוב לש הטיפולכי דר את מפרט רזוחה
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וטו,  סיק( שולמו משכר הבר ק המעלוח ד  בוע ק ה)חלהביטוח  י  דמיבדוק כי  ויים  יכהנ מבקר    -  םיייכו ביקורת נ  .1
 ת. אוצווי 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 רטבח דמי

  ח יטוי בהחזר דמל  קשותידחה ב  מעסיקיםד  קיפ  -ה  נסהכמס  שת דוח להג  קבותוח בעביט  יר דמלהחז  בקשות .3
 נסה.כה למסשהגיש  ההוצאות לשכיר בדוח התרת תבובעק

 בות ם הטותשלו זכורת לכללי פריסת שכרת

, נקבעו  תקנות פריסת שכר(  :)להלן   1995-נ"השתה  ביטוח(, מתשלום דמי    ור פטשלום ו ומי )ת א לה  ח יטוהב  ת תקנוב
  ר נוסף.ם יש לפרוס שכל והתנאים שבהשכר הרגיההגדרות ל

 יל  י רגהחודשר שכ

ם גם א ,  לשכר רגיל  בדש נחשדי חו קבוע מס  נובו )  חודש  לעובד מדישנהוג לשלם    שכרהוא ה דשי הרגיל  החו  השכר
 .א בסכום שונה בכל תשלום(הו

)כגופי הדיווח  לם, על  הוא משת   דושבע  חר החודשאשלדש  לשלמו בחונהוג  ש  ם חודשי לעובדלותש  :ןשל העובד 
נ פרמיו ווסת, שעות  משולם   ודש שבעדו דש שלאחר החוהח  בעד   של העובד  י רגילר חודש שכל  , נחשב (מהכדו פות 

 החודשי.  שלוםהת

ה  20.1.2020ם  ובי בית  )ב"ל    דיןקיבל  לעבודה  ש (  5821-05-19האזורי  תביעתו  פרלל  את  בות סיבנ  וקבע,  עמית 
תק  לע  כי   ,המקרה אצל נפי  העבודה  בגהמעסיק  ון  תשלום  נו   ןי :  נסשעות  בפות,   הוצאותוהחזר  ת  חל"ין  גיכוי 

עון  שלפני הרב  בחודש  ושבוצע  עות הנוספות , הש עוקב. לכןל החודש הבמשכורת שוע  קב  באופן  יםבד, מבוצעעוה
ודווחשקדם   ושולמו  בלפגיעה  ברבעו  שכלול  ה  וןחודש  הרכשכ  שבנח  פגיעה,שלפני  ש  בחודוטח  המב  לש גיל  רו 
 . טוח(בי  דמי שלוםמת טורם ופ שלו)ת הלאומי יטוחבה  לתקנות  3תקנה לפי הדיווח 

 שכר )הפרשים(  הפרשי
וכדומה, יש לערוך דוח על ה העלאה בדרגבגין   ם הפרשי פות קודמות,תקו י שכר בעד עובד הפרשסיק משלם ל מעכש
 .  תשלום נוסף(  נםם )הפרשי שכר אי רשיהפ

 ה.  ים, בהתאממהחודש ל העובד וייזקפו על כל אחד ש ילשי הרגו החודשבו לשכריחשים י הפר

ותן  א ב  מום שהיו נהוגיםביטוח והמקסישיעורי דמי ה  לפים,  שולמו ההפרשי  ינה שבגפה  ותק יתייחס ל  הדוח לכן,  
הב  בשיעורי  םייינו לש   לבשים  ל  ישת.  תקופוה ולתחופמ  בשיעורבת  י י החבהכנסה  לשינויים  ח,  יטו דמי  ה קר ת 

 ה התקופה.ותבאביטוח בדמי  החייבת

 תשלום נוסף
כאשר השכר ברוטו כולל   .שכרשי רפל, למעט הי הרגיהחודש  רנוסף על השכד  בושניתן לע " הוא שכר נוסף   "תשלום

 מיםול תשך כל ה"שבון את סבח   ביא , יש להם ביגודגו   הבראי הגם דמ  ן:כגו  נוסף",תשלום  " ל  ותר מרכיב אחד ש י
 דש. חואותו  ב" יםהנוספ

נו נחשל"תשלום  הבאיביםסף"  השכר  רכיבי  היתר,  בין  בי,  דמי  ם:  משגוד,  בונו13"  רתוכהבראה,  מענק ס",   , 
  , והלל  יםמהרכיבד  ל אחעבור כם מס ב ויל ומה, לרבות כל גק יובל, ביטוח רכב וכדמענ  ק, סיעמות ברווחי  השתתפ

תו כל  תק כן  שופתשלום  לי  נהוג  מדלא  שכרשהפלמעט    דש,וח י  שלמו  )שי  כאמר  יש  אותם  אחד כללייחס  ור  ל 
 מהחודשים שבגינם שולמו(. 

נוסף  ליו לערוך דוח על תשלום  ע  ל,גירההחודשי    רועל שכ  ו נוסףהו תשלום כלשא  סו לעובד בונמשלם  סיק  כשמע
 וח(.  דמי ביט  םו ל מתש ורום ופטשל י )תהלאומ הביטוח ותבהתאם לתקנ 

ול ע ו ש ביעתאת ת  (1392-05-17)ב"ל    דהאזורי לעבוה  ןדיבית ה  דחה  5.8.2018  וםבי פריסה   קבע כימוס מלניקוב 
 דה. ת מעבונכולת מגהבסיס לישוב ן חניילע  םרלוונטית ג ה(סיחייב בפר ה סף )ום נותשלל ש

 כרש בעניין פריסת צעהפעולות שיש לב
יונ ח  ממשכורתהחל   .1 השכ  להשוות  שי  2014  יודש  האת  המיננוסר  משכר  לרבע  חוםו ימ ף  פי  על  טוח  הבי  רז. 

  .ע משכר המינימום החודשי לרב  הכוונה  1455לאומי מס' ה

מחוד        ינואר  החל  המינימו  2017ש  ל ש  5,000הוא    םשכר  ו"ח  הוא  ממע  ב רחודש  מחו  ש"ח.  1,250נו   דשהחל 
 ח. ש" 1,325א ממנו הו בע ורש דוש"ח לח  5,300נימום הוא המי   כרש 2017דצמבר 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

70 
 

ולהשוות את    חודש המסויםד בעובשל הגיל  החודשי הר  השכר  מהו  קויש לבד  2014  איעד משכורת חודש מ
להנוס  רהשכ א  שידון השכר החמ   25%-ף  של  )הכ תו החוו הרגיל  את  ולל  דש  הנוספות  יורמפהגם  ת, השעות 

 וכדומה(. 

  הוג כדלקמן:ש לני בתשלום נוסף .2

הו  יאזנימום של העובד,  המיכר  מרבע משף נמוך  סנוה  וםלשאם הת 2.1 . התשלום  פריסהת הו ארלא חלות 
 ם. ולבחודש התש וח מי ביטנו די גומשולמים ב  החודשי הרגיל, לשכרורף מצ  וסףהנ

ריסה  ת הפאואזי חלות הור  ו,ם של העובד או שווה לינימוהמר  כשלה על רבע מסף עוום הנולאם התש 2.2
 הלן. ל ותהמפורט 

 פריסה: הת  אוורה .3

ששולםתשלום   3.1 שהע  נוסף  לפ  דובלאחר  שנה  המעסיק  ציפותבר  תוחעבד  יוכחהנ   אצל  לחי,  בש  .  12-לק 
מצורפת   דמי  תשלו   ך לצורהמנה  וקביעהבים  לגמלה,  הב   תטוח  ה שלסיס  ה  חודשיכרו  של    בדועהרגיל 

 . ים שקדמו לוחודש ה  11-ובכל אחד מ ף תשלום הנוסחודש שבו חולק הב

לעובוששף  וסנ   תשלום 3.2 עלם  שלא  הקלנב  בדד  השנה  חודשי  א תידרכל  שכוללת  שבו חודה  ת,  שולם    ש 
ההתשלו ונוסם  שלפניו,ה  11-ף  במסיש    חודשים  החלחלק  שבהפר  העוודשים  עבד  בם    12מהלך  בד 

רגיל של  שי הודורפת לשכרו החמצו שולם התשלום הנוסף. המנה  שבש  דוכולל החו  לו, עדשים הלדהחו
 הללו.   יםדשחוה מחד כל אב בדהעו

   .העובד עבד ובש נחשב לחודש ודה בחודשיום עב  3.3

 נוסף   תשלוםש של רפה
הלאומי,  הביטועמדת  י  לפ שלח  נ   הפרש  ייש להחזיר    ש יוסף  תשלום  כולצורך  הפריסה  ם  שלללי  שולחודש  ם בו 

 מקור.  ף בנוסהתשלום ה 

 שים בשללעובד הפרט שילם  ס גואו ש  דות ח שכורבמו  חודש יולי,  כורת מש" ב13"משכורת  ם  לדוגמה: המעסיק שיל
 סט.   דש אוגוולא לחוש יולי לחוד  פרשהה ש לייחס אתי זהקרה טעות. במ

המק למועד  משמעהייחוס  חישורי  ב ו  מחדש  יוליוב  הדוגמה(  )על  חודש  ע   ,פי  חתוך  ההריכה  של  , אהווש וזרת 
 . שלעיל נותתקל  5וראת תקנה ה  והפעלת כללי הפריסה על פי

עלת  ההוראו נולשינויים    העילות   גיסול  כ   חלות  לרבותבתשלום  הסכי ועט   סף,  ו/או  ם בוציי קי  םימ ות 
 . רואקטיבייםרט

 לא חודש מ לא עבד במשךובד סף כאשר עתשלום נו פריסתות שכר ודמי ביטוח על הטב תשלוםחובת 
  הן בשות  תקופל  כר לום הטבות של תשש   פן אחיד במקרהאו המעסיקים לא נהגו בהתברר שמי  לאולמוסד לביטוח  

חודש מלא,   בד במשךבד לא עבהן העופות שתקו ול  דמי לידה,  :ןגו ר, כחליפות שכמלאות מזכאים לג  דים היובעוה
 ל"ת(. ום )ח ללא תשל  כגון: חופשה

  נוסף יש לחלק  וםמן: ככלל, תשל הוראות כדלק  2009ת  ורות נקבעו בשנאמ ה  ופות קשכר נוסף בתים ובונוס  יין לענ
חוד  12-ל עבד  אחורה    ם שיחוד  11-ו  שלוםהתש  חודשים,  נקבעהעובד,  שבהם  להוצי  ת וראבהו  אולם    א שיש 
 לה. או גמ טבת שכר ד לא עבד, גם אם קיבל ההם העובלאים שבודשים מירה חהספמ

ר בתקופת שכח בעבור הטבות  אופן הדיוו  את  פרטהמ  1458מי חוזר  וא טוח ליד לבסם המוספר  29.06.2015ביום  
 (. 2015 דש יולי דיווח בחו)מועד  ך ילוא  2015י יונ  רתכו , בתוקף ממשחל"תו  חל"ד

 פשת לידה  וחבת מבוטח
להן    םיעיה ללא שמגאת החופש   ריכותמבוטחות בחופשת לידה, שמאעניין  בהרה בה  סם טוח לאומי פרד לביוסהמ

 .  1954-תשי"דלחוק עבודת נשים, ה 46ספר  ן מיקו רכה, לפי ת פת ההאה לתקויד דמי ל

המעס מבו  יןגב אלה  ד  יקטחות  ש  וחטיב  יממשלם  לבמעמד  חופשה  תש ל  מלא  החל  ולכן  השלישי דוהח לום,  ש 
 טחת כפי שהוסבר לעיל. ל המבווטלת עמ ום"ת חובת התשלהחל  של אלמה

אף שהמבוטחת נמצאת עדיין    "ת,ל חל ידה כאפשת הל ות לחוחס הוא ההתיי  י אומהביטוח הל   הבהרה שלב  דוש החי
 ח הלאומי.  ן הביטו ל"ת לענייובדת בחע ה ב יםא ור -ה ידל  שתלמים לה דמילא מ ן שפשת לידה. כיוו בחו

ר ימום בעבו המינ  , ולכן המעסיק לא ישלם אתהעסקה יתה בוהי א חודש מלא של עבורא ב הו  של המעסיק םושלהת
עדיי מו החודש שב לימקבלת  ן  בוטחת  ה חודדה, אלא מה דמי  ישולם המיעוקבש  לא  כן  כמו  שב .  בחודש  ו  נימום 

 .לע פוימי עבודתה ב   עסיק בעבורה בגיןישלם המ זה שודח  בגין כןש העובדת לעבוד,זרה ח
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 ( ל"ד דה )חלי פשתובתקופת חו ת(תשלום )חל" ללא ופשהטוח בתקופת חבי  דמיתשלום 

לא ד ל)או בחל"  אמל   י אחדדרלנש קת חודלפחוסיק  עהמת  בהסכמ   ת"ל בח  יםשנמצאשכירה  ועובדת    כירש  דעוב
לז זו  ,דה(לי  דמיכאות   נהוגלר  אמו  מעסיק ה,  יםעצמאי  יםעובד כ   ואאחר    קימעס  אצל  יםד עוב  םאינ  ובתקופה 

 :ביטוח( מישלום דת בדבר ת)הוראות מיוחדו י ח הלאומהביטו ות  תקנל  6תקנה על פי  להלןכאמור 

ע   לש  ים(דש חו  2)  וניםהראשהחודשיים  מ ד  חאבכל   המעהחל"ת  לל  וה  על דווח  סיק  ח  ביטו י  דמם  לשלעובד 
ובחל"ות  טחמבו  כולל  ,םימלייינמ לידה,  שפבחו ות  חט ומב  וללכת  ללת  החופשה    ן הל   יםעי א שמגשמאריכות את 

 .  1954-דתשי"הנשים,   תוק עבודלח 46פר  תיקון מס יפ, להכרההאתקופת דמי לידה ל

לב הבהיר  יטוח  המוסד  לסירוגילעניין  לאומי  בחל"ת  שנמצא  תשלוםשן,  עובד  את  לשלם  במשך   ל"תהח  יש 
 כל שנה.רק פעם אחת ביים מלאים חודש

 )ג( לתקנה: 6להלן נוסח סעיף    . ונממ   עובדיע ליג ש  מכל סכום   יששולם לביטוח הלאומ סכום  אי לנכות  שריק  מעסה
 ור".ילם כאמממנו לעובד את דמי הביטוח שש סכום המגיע ל  רשאי לנכות מכ סיקהמע"

  ת ל"חבבדת  והעוד  בה הזו העובתקופ  .6.57%ל  וכפבמשק  ם  ומינ יהמ  משכרר  גזים נליימינהמ  טוחהבי  דמי  סכום
 ק.  של מעסי  ת רגלופשיט  ברהח ק ירויות בפו נף זכה ולעד ועבה בע , למעט לענף פגילכל ענפי הביטוח  םיוטחמב

לאומ לביטוח  פרסםהמוסד  מספר    12.4.2021ביום    י  מעסיקים  בח   1496חוזר  הביטוח  דמי  תשלום  ל"ת בנושא 
על   . 16.3.2021מיום    לחוק הביטוח הלאומי   224בהתאם לתיקון מספר   חובת התשלום  החוזר מבהיר מתי חלה 

 דוגמאות. , כולל מעסיק ואת אופן החישובה

 , בחודש ועד סוף החודש(  1כולל שבתות וחגים מיום    -זי שלם  )חודש לוע  םאייים מלשלחוד או    מלאלחודש    הנו הכו
העובד מעסיקים  )  וםתשלא  ללשה  בחופ  נמצא  שבהם  משני  בחל"ת  העובד  יותר  אם  החודש  או  כל  כל   –במשך 

 . (תקנותשב םליבהתאם לכל, מהעובדאותם  נכותוח ורשאי למעסיק משלם את דמי הביט 

העכא יו   בדע  ובדשר  עבודאפילו  אם  עצמאי(כעוב )  שבחודחד  ה  כעובד  או  שכיר  דד  ישולמו  ביט,  ב מי  יווח  ם עד 
מש והמעסיקי  , דבבל  ה דעבוה אינם  החל"תם  בעבור  הביטוח  דמי  את  שהוראות  .  למים  לב  תשומת  מסב  החוזר 

המעסיק משלם רלוונטיות למי שנמצא בחל"ת.  להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח אינן    11-ו  10תקנות  
 . המדמי האבטל  ביטוחנוכו דמי ו מקבל דמי אבטלה בזמן החל"ת,   עובד, גם אם הובדאת דמי הביטוח בעבור הע

 . ועיסוקיודו מעמ , על פיעצמוב ביטוחלם דמי על המבוטח לש  ת"חללישי של ה דש הש וחמה  החל

י  הם לפנאם  ,  לעיל  כאמור חל"ת,  יים הראשונים של  דשהחו   ן ושב בח  איםמוב  לידה דמי  ל  אכשרה  קופתנת תבבחי
   .ידהלע לזכאות לדמי ה ם הקובהיו

וסף נ   חוק הביטוח הלאומי  לחוק  224  בתיקון  -  2021  דמי הביטוח החל מהדיווח בעד חודש מאישינוי בחישוב  
הלאומי,371סעיף   הביטוח  לחוק  קבוע  א  שש  ,כתיקון  להבסיקבע  הלאומחס  הביטוח  דמי  והבריאות  ישוב  י 

המעסיק חייב בתשלום כאשר    משך חודש מלא,בבהסכמת המעסיק  "ת  שהמעסיק חייב בעד העובד שנמצא בחל
 .  העובד בחודש שקדם לחל"ת  כנסתלבין ה במשק המינימוםשבין שכר   יהיה כנמוךדמי הביטוח בעד העובד, 

בחוזר   שיצא ש,  1496הביטוח הלאומי מבהיר  עובדים  לגבי  רק  חל  ו15.3.2021לאחר    ו לחל"תהחוק החדש  אם  , 
ביום   למשל  לחל"ת  יצא  פברואר.  15.3.2021העובד  חודש  יהיה  המינימום  שכר  מול  שייבדק  בדוגמה   החודש 

, המעסיק ידווח לחל"תשקדם  יל,  אפר  בחודש  ש"ח  2,000ומשכורתו    2.5.2021יצא לחל"ת מיום    שבחוזר העובד
 . (6.57%  כפול 2,000) בלבד ש"ח 135וישלם דמי ביטוח בסכום של 

עוע  126  ספובט  וחדו ק מהמעסיואילך    2019החל משנת    -  126ס  טופ בל  ה  .22  משרה  בסוגחל"ת  בד  חל הדיווח 
על   22  משרה   בסוגדווח  ל  יש  -  2020  הטופס לשנת והחל מ ,  2019עבור שנת  (  3  )מספרסופי    126טופס  שונה בלרא

 . 126 יפסטו  שתל שלולא בכחודש מ  "ת במשךדים בחלבעו

 הלאומי  וחמהביט לקבשהתע ידמ – קורונהשבר הת מופקת

  15.4.2021ליום    חהנדשים המלאים  דובחבעד החל"ת    613  בטופס  מעסיקהל  ש  וחיט הב  ם דמייווח ותשלודה .א
ניי חהד  .2021  מרץועד    2020  "ת מלא בחודשים אפרילבחל   בדיםלכל העו משרד האוצר  ת  שר בקואתנה ל יה 

 אפשרות למתן פטור מלא או חלקי מהתשלומים האלה.  דקווהם ב אחר, מ ת החל"תים גבילהמתין ע

 . 102י טופס ל דווח ולתשלום שהייתה דחייה לא ל .עבדושעל העובדים באופן שוטף  102בטופס  המעסיק דיווח .ב

 חייב לדווח אי העסקה.  "תלחל  םבדיכל העו ק שהוציא אתיסמע .ג

, לפיו, כהוראת  2021-את שעה(, התשפ"אוהור  224חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'    פורסם  16.3.2021ביום   .ד
יום    30.4.2021ועד    1.4.2020מיום  שעה   עד  הארכה  אפשרות  הביטוח  371ף  בסעי(,  30.6.2021)עם  לחוק  ב 

מתי,  הלאומ  פטור  יהיה  דשלוהמעסיק  בעדם  הביטוח  ללא    מי  בחופשה  שהיה  בתקופה  ם  לותשהעובד 
בהסכמת    ומר, הפטור חל על כל מי שהיה בחל"תכל  .בהסכמת המעסיק במשך חודש קלנדרי מלא אחד לפחות 

 לא הייתה בשל משבר הקורונה. , גם אם הסיבה המעסיק

 . ותלאזכאות של העובדים לגמ ובהר בסעיף בחוק כי הפטור האמור אינו פוגע בה .ה
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שלם  חייב ל  לא היה  מעסיקהוח.  ולבטל את הדיו  ניףלס   ותלפנהיה  יכול    –  613פס  וטמעסיק שדיווח בטעות   .ו
 .2021בחודש אפריל חל"ת  וכאמור בוטלה עדחובת התשלום נדחתה הביטוח כי דמי את 

לאומי   .ז לביטוח  העובלרסם  פהמוסד  בעבור  דמי הביטוח  ששילמו את  ב שהידים  מעסיקים  פי  ו  על  אף  חל"ת 
ועד אפריל    2020עבור החודשים אפריל  ב ת שדווחו  דוחות החל", שיבטל את כל  חובת התשלום נדחושהדיווח ו

אין צורך  .  זוכה בסכום החיובהניכויים י  תיק ו  (אחרי פרסום התיקון בחוק  אם מעסיק ידווח בטעות  גם)  2021
 להגיש בקשות להחזר או דוחות הפרשים שליליים.

 מהביטוח הלאומי. דמי הביטוח המעסיק יקזז את יתרת הזכות בחודשים הבאים או יבקש החזר  .ח

 .)כולל בתלושי השכר( החיובים  בטל את מ –העובדים בסכומי החל"ת מעסיק שחייב את  .ט

 יו בחל"ת. העובדים שה הדיווח על חובת א על הביטוח ול ל תשלום דמיהפטור הוא ע  .י

  ייעשה באמצעות טופס   2021  בחודשים ינואר עד יוניו  2020ת  בשנל"ת  חשב  ובדיםפרטי הע   לני עהדיווח הרבעו .יא
 : כמו שהיה בעבר ניבעו הר  , ולא בדיווח126

 . (3 ופי )מספרס 126יעשה באמצעות טופס  2020שנת ב בחל"תשהיו  העובדיםפרטי על המידע   -

)מספר    חציוני   126ס  יעשה באמצעות טופ   2021  חודשים ינואר עד יוניב ל"ת  חובדים שב פרטי הע  לע  ידעמה -
 . 18.7.2021ך בתארי (1

בד  עו)  22בסוג משרה  אודות כל תקופת החל"ת )ולא רק החודשיים הראשונים(  דיווחים  יש לדווח את ה -
 בחל"ת(. 

  125,  124א' בלבד. שדות  133  שום בשדהבור תקופת החל"ת יש לראת דמי הביטוח שהמעסיק שילם בע -
 יכילו אפסים.

 במשבר הקורונה( )כולל  1458, לפי חוזר  בחל"ד  חל"ת אוטבות שכר ב ה
)כמו: שובחל ופת שהותו  קחודש גם בת   ידית לעובד מ ככלל, הטבות שכר המשולמו ון, שווי  וי טלפ "ת או בחל"ד 

 .  בריאותמי ואול  דמי ביטוחי ובתשלום יכוות בנ יב יח ך כיה ולפעבוד בגדר הכנסות ה(, הן מורכב, שווי עיתון וכד 

מ בבדהחוזר  ששולמו  יל  הטבות  לבין  בתקופתין  מהטבו  חל"ת  חל"ד.  בתקופת  ששולמו  להלן  ת  עיקרי  פורטים 
 ויים בחוזר(:הטכניים מצים ת )כל הפרטוהורא ה

 י[ לאומה חויט)א( לחוק הב351יף בתקופת חל"ד ]לפי סעהטבות שכר  .1
בעבורה דמי ביטוח    ולמויש כו וה וינועבורו שולמ שבך לחודש  וישתד מיוחד,  ובק  102בטופס  דווח  ת  ה ההטב
 יאות בהתאם.וח ברי ודמי ביטלאומ

הנ דמי  מהעוביכוי  ש   יתבצעד  ביטוח  הנילפי  ומל כוי  יעורי  ובהת)מופחת  העובד  לסוג  הנהוגים  לא(  סוג  אם 
 משני.  עיקרי או -המעסיק  

 ף. סת שכר נוסלעניין פריה דשי עבוד חוכ נם נחשבים)מלאים( אי "דשי חלוד חן, ש ומצייש גידמר החוז

 הטבות שכר בתקופת חל"ת  .2
ת  שה(, משולמהחופראשון של  חודש ה)החל מה   בהילום ההט, כולל גובד בתקופת חל"תהטבה המשולמת לע 

העובד    תו שליאציעד  למוקדם  ש  ה דבוחס לחודש העצל מעסיקו, ועל כן תיותו אה מכוח תקופת עבודלו למעש
 לחל"ת. 

ד  אחרון שקדם למועל"ת לחודש העבודה הת הח בתקופ  ולמו לעובדההטבות שש  ללאת כיחס  לי  קעל המעסי
 .  ללי הפריסהיו כ יחולו לגב נוסף ו דר שכר גטבות הוא ביציאתו לחל"ת. סכום הה

חודש  מידי  ל  ביד ק עובה והמשנ  גהופת חל"ת חרם נוסף. מקרים שבהם תקתשלוכ   102ההטבה תדווח בטופס  
 י. הראשהמשרד ים לבדיקת רו כחריגעביוחודשים,  12 גם לאחרר הטבות שכ

של   ים המלאיםהראשונחודשים האחד משני   ביטוח כבעבר )כלומר, בכלדמי  משולמים"ת בעבור תקופת החל
ה על  לדו החל"ת  ולשלםמעסיק  העובד  על  המע  דמי  וח  מינימליים.  לנביטוח  רשאי  זסכ  תכו סיק  מום  כל  ה 

 בודה(. דש עשב כחוד בחודש נחם עבודה אחיובתקנות. ט רוכול כמפ ה ע לעובד ממנו,שיגי  וםכס

צא  בו ים לחודש שדש שקדל"ת בחוחד בתקופת ה י סך ההטבות ששולמו לעובק מודגש בחוזר כלמען הסר ספ
 ק.להוראות החו ת מחליפות שכר, בהתאם מלאושב כבסיס לחישוב גחל"ת, ייחהעובד ל 

הק   שיבות ח  המשנ   קיבלזר  החו משבר  בשלורובזמן  המובטלמוכ  נה  לח  יםת  ביוזמתשהוצאו  ק  המעסי   ל"ת 
 אבטלה. ומקבלים דמי 
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 ה בר הקורונלעניין מש לאומיביטוח ל בהרות מאת המוסדה

  , חל"ת, אינם משכורתה  של  חודשים מלאיםבלמים  , המשו םהגילום שלהולל  ככר נוסף  שכר וש  הטבות .א
לוי אותש  לייחס  העבודחודם  האש  שור חה  החל"תפ לן  ה,  זאת  .ני  פי  הליהנ על  בשגרגילים  )חוזם  ר  רה 

 . קורונהבשל משבר ה ביטוח הלאומי שמסר ה ת נוספותבהרוהו  (2015משנת  1458לאומי  הביטוח ה

  ת החל"ת, יש לפרוסתקופ  שכר נוסף המשולם לאחר,  שכרפריסת    ייןוח הלאומי בענ ות הביטפי תקנ על   .ב
הפרי תקנות  יום  עבד  עובדה  ם השב  בחודשיםק  ר  סהלפי  אחד  אפילו  החודלל ו  , עבודה  שב א  הם  שים 

 .לאחודש מך  במש "תהיה בחלבד והע

  גם אמנם  רלוונטי    1458ר  חוזכי  הובהר    טלה,מי אבזכאות לד  ל"ת שוללתת משכורת בזמן חקבלכיוון ש .ג
שנמל בחלמי  בזצא  המעסיק  ביוזמת  מש"ת  הקורונה מן  דומק  בר  אבטלהבל  ה  ,מי  הלאומביט אך    י וח 

בזמן זכאות    האלבות  ל הטטלה בששי דמי אברע הפבותלניתן יהיה    שלא  יקה, כךאת החק   שנותל  מתכנן
 . ה בחל"תלדמי אבטל 

חל"ת  ל  פה ש תקושהיו ב  שכר ושכר נוסףהטבות    לה בשלדמי אבטי  רשהפלתבוע    איןאמור לעיל,  לאור ה
הקו  כפוי שלא    רונה,במשבר  הטענהכדי  קיבל    תעלה  השהעובד  בזמן  לביטוח    המוסדו  חל"תמשכורת 

   .לאומי ישלול מהמובטל את דמי האבטלה

ולאחר שכבר הוחלט    )פוטר או התפטר(  העבודה לחלוטין ם לאחר שנותקו יחסי  מובטל שמקבל תשלומי .ד
שכר,  דה כמו הפרשי  העבו  פתם לתקושייכימים  לו תשוה  ,להבטלתשלום דמי האהבסיס  עה ונקבע  בתבי

וכדומהסבונו עמלה  את  עליו    –  ,  את  כ  אבטלהעות  תביפקיד  ליידע  שיעדכן  לקביעת  די  דמי  הבסיס 
ששולמאבה תשלומים  ועקב  טלה.  כדי  תוך  עבודה,  ניתוו  יחסי  חק  או  פיצויים  הסתגלות,  כמו  ודשי 

 אבטלה. דמי ה שלהחישוב ס  סירלוונטיים לבאינם  –ח מתשלום דמי ביטו שפטורים 

שצמצם   .ה עובשרממעסיק  של  שכר  בהיריון  דת  ה  הקטין  עובאו  בהירישל  הקורונה,  ון  דת  משבר  בשל 
 ה לא ייפגעו. ה בהתאם לשכר הרגיל, כדי שדמי הלידכך ויחשב את דמי הלידחשב בטוח הלאומי יתהבי

לידחוד .ו דמי  שולמו  שבהם  לחודשישים  נחשבים  אכשבחינת  בעבודה    ה  אבטתקופת  לדמי    גםו   לה רה 
שבו כחודשי עבודה  יח   (ת החל"דראשונים מלאים של הארכחודשיים    חל"ת )כוללם ראשונים של  חודשיי

 ה. נת תקופת אכשרלבחי

 וסף או הפרשי שכר בשל תשלום נגמלה רשי פה
של שכר בדים הפרשי  לעוב  ילםששו  א העבודה(,    ק יחסיכר )גם אחרי ניתות שסס שחייב בפרינומעסיק ששילם בו 

 לדוגמה: ובד ) עור ה בעב   שהוא קיבל  השלמה לגמלאות   קבלול  טוח לאומייפנות למוסד לבלחייב    ,תודמותקופות ק
 ות שכר שהעובדיפ אומי כדי לקבל השלמה לגמלאות מחל ד לביטוח ל ד למוסהעובת את  ואים(, ולהפנותגמולי מיל 

 .נוס(יום מתן הבו)בדרך כלל שנה מ יהויהש גבלתמלשים לב ל ישדה. בל, כגון: דמי ליקי

 בטלה"ת שקיבל דמי אד בחללעוב   ינו חל על הפרשי שכר או שכר נוסף ששולמו ארשי גמלה  בעניין הפעיל  האמור ל 
 .סיס לדמי האבטלהגדלת הברך הולצ רונה,ר הקומן משבבז

דים ובהודיע לעניכויים שיש לבעקבות ביקורת    יקיםח לאומי מזכיר למעסהמוסד לביטוינה,  ח מבקר המדפי דו ל
 הניכויים ביקורת ב ותמשכוריפו ל שהוס  לעובד(, לדוגמה, לעובד חוק הודעה  פיה )על  י גמלפרש בוע העל זכאותם לת

   .וימיםם מסמלה בתנאירשי גשלם הפרכב, ומשווי 

 על משכורתק עסיל מצאה מאי דיווח שה כתוי גמלפרשה
א  לק שיס ממעת  לאוהשבת גמתו לתבוע  כוז  ומי את וסד לביטוח לאר למ יזכדינה ההמבקר  מ  יל,אמור לע קשר להב

 (.  הלאומיוח וק הביטחל  369יף סע י עובדו )לפבעד טוח י בים דמ שיל או לא וחדיו

חיורפדין    בפסק לבי  'נ  ןאל  )לאוטוח  המוסד  א  ילהגד(  24.12.2015מיום    57285-07-13ב"ל  מי    ת בסיס בית הדין 
ביטוח  ל  למוסד   ווחי דלא  ק  עסיוון שהמעבודה, כיב   נהין תאווטח גמלאות בגלמו למב פיו שו שלנתי  ש  השכר הרבע

   ח.של המבוט מיתיו האשכר י עללאומ

טוח לאומי ד לבילמוס  ישלם  ד ג'י צבע כ הדין קית  עה וב' לתבי ג  כצד  קהוסיף את המעסי מי  טוח לאויהמוסד לב
הש לשכרי  דמ  למת את  הסכוהמתוק   הביטוח  ואת  העמי ן  אתים  נדרשדיים  לביטוח  שר  ם שלל  לאומי   המוסד 

 ן.  קוהמתו שכרבהתאם ללמבוטח 
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 לות מ מע רכב גםשכר מוכאשר ה ות שכר מחליפ ותם גמלאלתשלו הבסיס

כולל  ר שכאש עבודה  לבח ,  עמלותכר  מיש  או  בונוהן    לותאם העמראש  ון  ברג   שכרס    ר עיקיל. הבעיה מתעוררת 
 .  שיםחוד 12-ל י הפריסה לי כלס לפשהרי בונוס נפר, בודהיעה בעפג  דמיאו  ת דמי לידהקביעשוב הבסיס ל בחי

שכר רגיל    הם  סים אלה ום העבודה. בונ סכמדי חודש לפי הבאופן קבוע  ם המשולמים  ס בונוסי פרו לש להקפיד לא  י
 י חודש. שונה מד מדי חודש, גם אם סכומםשמשולם 

דין ה  דה, פנו יולדות לביתהלי  ב דמישולצורך חיה  תקנות הפריס  יפלות ל ורס עמומי פלא  טוח לבימוסד  הוון שיכ
 ן:די  סקיפנה בשני נדול יע ורה למסוגיה האוה

 .  20.06.2011ום דה בי ארצי לעבוהדין הת בבי (129-10"ל רידמן )עבפן  קרלאומי 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 נוכו על פי הצלחה ו שולמ ת שמלועורת ועל  משכל  ע   תבססהן הקי הדי ות בפס בד משכורתן של העו
 נוסף.  םלוס לעמלות כתשחדה והתיי י לילדמ ובדותר בתביעת הע הכי מילאו לביטוחוסד העמלות. המן גיב

לום תה בתשראלעבודה כי המעסיקה  וריזן האית הדייעת בקב רצי את דין האבית ה ן אישררן פרידמה של קניינעב
חלק העמלו  העובדרה  שכמ  ת  קתשל  וקאת    יבל,  העובדת  מש כבע  תביעת  העמלות  י  הרגיק  חלהיו  שלמשכרה    ל 
 ה. סללא פרי  ידה,י הלוב דמל אותן בחישלכלוש ת, יהעובד

ין הארצי קיבל הד  תלאומי. בי  ביטוחל  דאת עמדת המוסהצדיק  אזורי  ת הדין החר שביון לאדנית נול פל  ערעורה ש
 לא פריסה.  חת ל טמבוכרה החודשי של הק משחל רה,קבנסיבות המ ",ינ הרבעוה "במענק ור ורא רע את הע

חישושדר  הדגיש  הדיןת  בי אחך  לה ע  רתב  להביא  לרפלייתלולה  שן  עובדותעה  ש  ל  את  ש  ןכרהמקבלות   לבדרך 
 ת. עמלו

ת  וא ין לרוקבע כי א (  51804-11-17גיגי שלו )ב"ל  בן    ה של איילתתביעת   ת אזורי  ין האהד   ביתדחה    29.7.2019  םובי
המענקים   שונירבע האת  הים  לפני  לה  לאותכשכ  הלידשולמו  רגיל  בנסיהרו  ר  ב המיוחד בות  בעון.  עה  וצות 

 ת. הקודמ השנה לש צעחדת, לפי ממוובצורה מי יים בעונקים רתחשבות במענה

 בלס   שרה נעמי  עתה שלביאת תבאופן חלקי  (  59551-05-18)ב"ל  בודה  לעהאזורי    ת הדיןבייבל  ק   23.6.2020ביום  
  שלוםיל ולא כ"תכשכר רג  ,ם הלידה טרלות שקיבלה  מהעמ  לידה יש לראות בחלקב דמי התחשיכי לעניין    בעקו

שמתחיי בפרנוסף"  כיוון  זאת  יסה.ב  דמש,  חישוב  קבי  בעת  המוסהלידה  לאומי  ע  לביטוח  עמלות  ד   3-בכי 
 .םיחודש  12-ל  רניתאחו וספרולכן יש ל ,ום נוסף"תשל"יחושבו כ  ההליד נישלפ יםהחודש

 
אף אם הלקוח פרויקטים,  לומי עמלות עבור  תשמהקדמת    ובעלקו נ תשלום הבונוס בחכי  למסקנה    גיעית הדין מב

 הבתלושי העבר של   נמצאו תדיר  גודל כזה  בסדרעמלות  שכן    ,ילרגכשכר    חשבויי   אחרותות  עמל,  עדםילם בש  טרם
התעלם מהן וח הלאומי ל ן מורה לביטדיה תן בית. אומיתימצב הא ה שקפות אתי אינן מר כסתבה ש גם עמלותהיו ו
 ליל. כ

ולא   לחל"ד( ה שקדמה  גין עבוד ד בל"הפרשים בחודשי הח   כולל)  רגיל שכר    גדר ב  ן צמן השעלככי עמלות  קרון  הע
 הלכת פלונית נ. המל"ל.  בר בנקבע כסף, ם נולותש

 
ספות, נובל עמלות  לק  הה אמורהיתוטחת  המב נם  גי ספים מלקוחות, ובנו  ליםו עו תקבהגי  הלידהת  בתקופת חופש

לו  תחשיב    קבלמ  הדין  בית  –הלידה    דמי  תלם לצורך הגד הפרשיותיהם להגיש תביעת  ובעקב ות  ל עמל עשנמסר 
  ב לצורך חישו, לגיר כשכרסכומן )ולא כתשלום נוסף( את כל  כליל לה ומי לא ביטוחל וסדומורה למ ת ת עתידיוצפויו

 ידה.  ל הי דמ

 מי וביטוח הלאהין לעני תבמסעדו  תרויהש י עובד  ולשרשרת םרילמלצ(  פשר )טית

ונתןי פסנ שן הארצי בהדי ת  דן בי  26.3.2018ם  ביו ב   קי דין  בבתי קפה   סעדות,התשר במ  עניין החלטה תקדימית 
 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 יח'  ע"מ נמסעדנות בל ניהוו

 העסק.  ספרי ת ואופן הרישום בהוולונטריו   מבחן  םן היה קייפיהל דועותות יה הלכ משנ ין הד קפס

ת ן חקיקה. ביאי   דווח הלאומי ומשפט העבודה, כל ע יטין הבינ על  שות הןלכות החדשההן הארצי מדגיש  ית הדי ב
  משפט   יןי נסק לע עית היכת לבששי הכנסה  ר הוא  שתשה  לו ש  קביעהע"מ, אך ההממס וה  יאינו מתערב בדינ  יןהד

מס   של  על ניכוי במקורמוסף,  מס ערך  בחבות  עות עקיפה גם על  יא בעלת משמ מי הו הביטוח הלא ני  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 במסעדותניין המענקילע ם הטיפיין שיעור בעני 

כה על  יש השל,  ורונהתם בשל משבר הקודשהופסקה עב  די שרשרת השירותעובמלצר וכל  ה  רת שללגובה המשכו
 . יםבלם אלה מקבדיטלה שעודמי האב

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

75 
 

 בית הדין הארצי קבע כדלקמן:

בת  .1 לראות  הכ "יש  הששר  וה  תלבי  כתיינסה  אודבער  כמשת  שירוה  תשרשר  יבדוע  לשכנסתם  העסק  צל  ה 
בודה".  העמשפט  ר  ישווהן במהביטוח הלאומי    יניהן במישור דיים,  נ שרות להפריד בין השפיק, מבלי א המעס

שכמ מקובע    הדין  פסקאן,  לעניין  ק והביטובודה  עה  שפטהלכות  ואינו  הלאומי  ל ח  הלכות  המס  עובע  ניין 
 תי קפה. ובבת  ודסעמב יםעסיקהמ ות שללנה תהה  לה על כ יש השפע  , יםרבהד  עאך מטבע"מ, והמ

  –  רקבלי התשמ  נה אתמכין  בית הד רק למלצר ולכן    ולא שרת השירות  כל שרי הלקוח לכיום על יד   התשר ניתן .2
 ות. השיר  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  מושר  אוה  שרהת  וםכי  שעונוהג  היטב  כדי  ל ש  ה 
 . וחהלקוב של מקורה ברצונו הט ה שת ולא כפעול חייבמ נורמה משפטית 

ולכן כספי התשר הם הכנסת    הרגילהודתם  בע  גרתבמסללקוח הוא    נותניםירות  הש   שרשרת  בדית שעורוהשי .5
גם  רות למלצייש  םולשמהתשר    גם אםדה מהמעסיק,  ועב שת  פורמ  ה שרידא  ללקוח  הל  מרצון  לםו ש  םאר, 

ם לא  א ה, גםעד המסקופת  בון ולא עבר דרך החששלום נפרד מצעי תמקוח, גם אם שולם באלון שהוגש ל בחשב
 או ביומן השירות. מסעדה פרי הס ב רשםיק וגם אם לא נר למעס מהמלצית  ר פיזבהוע

  לחדמהת  רירב  ן,כדי  תך אחר רבד  או  דה,העבועל תנאי  בד  ועלה  דעפס הות בטוה מפורשת אחריבהיעדר התנ .6
  ות.ירהש שרשרת  ודה בלבד לעובדיעב ם תשלום שכר ר לש שעשות שימוש בכספי התלעסיק רשאי  היא כי מ

כספי התשר לתשלומי החובה  תמש בשאי להשר  ינו יק אאחרת, המעסשקובע  בודה  ם עדר הסכבהיעמר,  לוכ
כר  מלוא הש  יןבג   רביהעלש  ה יאל  תהן. אבב  יי ח  ואות שהסוציאלי   יותוכזל  אונסיה  ות לפ, לחלקו בהפרששלו

א והכ  תשכולל  התשר,  חוכספי  לל  ביטוי  ייב  חב בות הרישומיות שבחו מצוא  על עסהמ  בהן  הגפ  יק  חוק  ת  ני 
 ר.השכ

רה,  ת המחדל האמוריה החורגת מברירות בדבר התנישרת הש די שרבועעם  להגיע להסכמה    ק רשאיהמעסי .7
העבודה,    שכר שבהסכםוק, או מהחי  פ  עלום  ימינ ר המכוך משמ הנ  עור בשישכר  לעובד    םישל  א ק לעסיך המא

 רחבה. הולצווי   יםיבוציק מים, להסכדין, לחוק המגן לכלורגת כפופה ה הח י כגבוה. ההתנ

 . בדות משכר העוהחובה שיש לנכ תשלומי את כל  המנכת התשר המעסיק כולל אר ששכמה .8

לת  העובד שכול ת  סנהכד  ויסלה על  מ את הג  שבחר למי אמו ואטוח לביד לסוהמ  מלה,בג  המזכהבקרות מקרה   .9
י  משילמה ד  לאו/או  ת  כורשר כמשטוח לאומי על התלבי וחה למוסד  ו לא דיהתשר, גם אם המסעדה    את כספי

 כחוק. וח ביט

משפיע   הגדלת .10 עהמשכורת  הגמ   לה  מכל  השכלאות  לידה, חליפות  דמי  כמו  דמי   מיד  ר  דמי  ה,  תאונ  פגיעה, 
 .  תנכות כללי ת כמו קצבתרוחאת לאו גמ  יא עלהוספת  נ ה עהשפים. לוא ולי מי גמות  הלאבט

  לשקול ור  מי אמוביטוח לאל  המוסדי  ן כית הדיפי התשר, קובע בכס  י הביטוח עלמו דמ במקרה שבו לא שול .11
 יפוי. ביעת שיק בתסעמ ל ה א רשאי לחזור אאם הו

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  וזחה הכי  מתשר  של  יא  כנסה  עבודה  לפיממעסיהעובד  הכנסת  לפקו2)2סעיף    קו   דה,( 
 הג בכל רכיב אחר של שכר.  נו  אוהשר כפי ש הת רש לנהוג בסכום נד סיקוהמע

נכל מכוח  ע  שכרדר  בגל  התשר  סוראוה בודה  לחוק)א2ף  יעת  ו נימומיר  כש  (  זלכן העם  יק  עסבל מהמלקי  אכובד 
 . נימוםכר המיה שלא יפחת משדשכר עבו

נ  1.1.2019ך  ארימתל  הח עבסנכהכב  חשתשר  וכלדה  ות  מלצר  עובד של  שרשרת  ל  באופ   השירותי  תלות  ן  ללא 
 . שלומות

מרוקב בתשלקת  המזכה  לביטוחרה  המוסד  גמלה,  את  שחמי  לאומ   ום  להכנסה לגמל   הבסיסב  בהתאם  ה 
 ר. תשה כספי ללת גם את כו , התתי יהאמ

לחוק   369סעיף    כנגדויופעל  לא ידווח כלל,    או  ן,במלוא תשר  מסות  כנעל הה  לא ידווח   ק סעית הב שבהם  ים  רקבמ
 . הלאומי טוחהבי
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 בי חוץ( תושעובדים זרים ) תהעסק

את    שאר,ה  יןב  יראו כתושב ישראל,לא    זה חוק  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 מסוגיב ביקור ישיבתורישיון ל שרה ידו אמי שב

 הזרים ים וח על העובדהדיו
 

העובהדיווח   נעשעל  הזרים  לפ דים  שיעורה  דמי  י  באמצי  או  לאומי  לביטוח  במוסד  מיוחדים  לביטוח  שכת עות 
 קה"(.  סועהתלשכת : "ןל הקה )לתעסוהירות ש

   קה עסותכת הדיווח ללש

זר מעסיק עובדים  בשטחיי  מושבם  שמקום  )ל ים  במשק  רז  עובדים   ט מעם  בתעסקמוש  ( תיבים  מדינת    חומיים 
)ב( לתקנות הביטוח הלאומי )גביית 3נה  ה ]תק קת התעסולשכ   התשלומים שלידמדור    תבאמצעום  ווחימדאל,  ישר
 . [1954-י"ד(, התשביטוחדמי 
 ה. עלאווההש   הביטוח הלאומי והיטל   בעניין דמי  הבהרה  ירה גוהה   וסיןהאוכלשות  פרסמה ר  2012ביולי    29  ביום

 כוללת  והיתרה  רגל  אימהות ופשיטתעבודה,  נפגעי    :יטוחהב נפי  כוללת את ע  ומייטוח הלאלב   הייב גהבהרה, ההפי  
 את היטל ההשוואה. 

ה  הביטוח  דמי  שיעורי  העובמה  הנגביםואה  וההש   והיטל  לאומיסך  המשתלפ דים  ביינים   ם זהי   שראלועסקים 
 לים.אשרובדים יעל  ים עהביטוח הלאומי המוטל  לשיעורי דמיוטין  ללח

 י לאומלביטוח  דסומב חודיו
 שונים המפורטים להלן: ונים יי קריטר ה לפת עובד זר נעשעל העסקלאומי ח טוביל מוסדהדיווח ל

כל המדינות .1 לח5)א()2סעיף    פיל  אשרותלי  בע  י מקלטמבקשו  טיםפלי  ות]לרב  תושבי  ה(  ראל,  שלי  הניסכ וק 
 אים.ם הביפי עסב  ןרט להלפומכ  מיוחדות ותהורא, למעט אלה שיש להם [1952-התשי"ב

שטחי .2 שאתושבי  תוינם  שעובדישרא  ישבם  בית  ל  במשק  מדוהמע  –ים  ומשו סיק  לאומי  ח  ביטוח  דמי  לם 
 קה.  תעסוה שכת ולא ללאומי ישירות למוסד לביטוח ל

זרובדע .3 נ ד לבי סלמו  ווחי הד  -ב"אזור"    מועסקיםה  םיים  לפי תיקון בחוק  טוח לאומי  לאומי  ה ח  יטובהעשה 
 . 1.10.2005 םמיו

ל  וח עולד  ומיח לאלביטו המוסד  דורש    2010אר  החל בחודש ינו  -  ציאליחון סולביט  ינות אמנהדממ  חוץושבי  ת .4
  -לי  א וצייטחון סאמנה לבעל  חתומה עמן    שראלנות שימדי  שהם תושבי  (לארחי ישראז  ינם)שא  חוץ  תושבי

דכן את שע  31.3.2016  מיום  1436ביטוח    וזרח  את, לפיז   ת.בריאוביטוח  דמי    תשלום  מעטישראל, ל  יבשות  לכע
, אך  2021מינואר  תר הביטוח הלאומי  באם  מיסובתוקף גם לפי הפרהחוזר  .  13.3.2011יום  ורסם בהחוזר שפ

   .מחלקה המשפטיתבפעם נוספת ן את ההוראות האלה חהמוסד לביטוח לאומי בו 

ת  ית, מאחלת ישראל תעודת זהובע  אינו חוץ שושב  עסיק עובד ת משבארץ  ק  כל מעסי,  1436חוזר  ם להתאב
למן אמנ ע  התרכנהמדינות ש ס חוביטה  ענפ שכולל   וציאלין  בית  ל טוח מסו י  גמלאות,ניעימים  לדוו  ין  ח  חייב 

  עובדים על  ל שח  לים לכם לבהתא  בריאות(ח  וללא דמי ביט לאומי )טוח  ילשלם דמי ב ומי ולמוסד לביטוח לא
 .  ב ישראלתוש

לעובדלאומג דרשיעום  )המשלמי  םירזה  םית  בי  למי  ניטוח  הזריםהעובד  -  מוכים(אומי  לענ   ים  פי  מבוטחים 
ה או פשיטת חברק  ירופ י  נח מפיטו דה, בבובות: ביטוח מפני פגיעה בעיים תנאי התושא ק ם לבאים שבהטוח ההבי
ל   דמי)אימהות    חביטו   עסיק,מ ל  ש  רגל ומע עולידה  זרה  ובדת  בארץ  שוהילילדים  קצבאות  נקים(    ם ע  ן ידכם 

 לדיהם. י

ל ממדזרי  בדיםעוגמלאות  לאיטלב  המוסדמנמסר    -אמנה  ינות  ם  הוא  ומי  וח  תחבוכי  משלם ש  לפניושבות  ן 
או    איריםל קצבת אזרח ותיק או קצבת שבתושבות, כמו למש  לאות המותנותה גמ ים זרים ממדינות אמנדלעוב

   .יתות כללנכקצבת 

כל העובדים לית,  וקצבת נכות כלל  , שאיריםזכאות לגמלאות אזרח ותיקרות שיש בי הבהילאור א   -תשומת לב  ל
 .כל מקרהומראש יטב  ן הומומלץ לבח נה, נות האמדי מהזרים מ

מזם  דיעוב לנצה  -  יהובולגר  הירומנ  דינותמרים  שנסופור  5.9.2019ם  ביוהמייצגים    יגיובהר  ביום י  מו    חוזרים 
המ יהם  לפ  ,31.12.2019 להתיעסיעל  ממדינוזרים  בדילעויחס  קים  בם  בישרד בשעו  ורומניה  היר ולגת  ל,  א ים 

   .נהות אמנמדימ ם טחיכמבוא לו  תחפ ושיעור ממי בטוח לאודמי בי שלמיםמם הים רגיליזר כעובדים 
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קנדה היא    נה עםוץ כיוון שהאמושבי חדמי ביטוח לאומי כתמים  משל  ם אלהיעובד  -  י קנדהרים תושבזים  עובד
ם  העובדימזהה בגין  פר  סלקבל מ  םיחייבים  עסיק המ  אות.לעניין גמל  טוחביפי  ענ  וללתשאינה כ  צמתאמנה מצומ

 וח. ביטמי  כפל ד עתלמני  האמנ עלחתומה   לראשי (םית מסוימ חוזונדה )במן שעם ק כיוו  ההאל

זעו  ח הלאומי בישראל, אםהביטום מתשלום דמי  ם לעתיפטורי  -  ים בישראלשמוצבנות אמנה  ירים ממדבדים 
לביטוח סד  ו ידי המ  לעשרר  או  פטורוה   על פי הוראות האמנה,  ,אמנהלי במדינת הציאסו וח  ביטדמי  משלמים    הם
 . מנה(ובהר באפי שמכ) לראמי בישלאו

 ות ממלכתי ריאביטוח ב
הותקן צו    הזכתי. בעניין  מלות מבריא וח  ביט   וקחי  ל פע  חו מבוט לאומי אינביטוח הב ישראל בשב תושמי שאינו נח

עוי, לרפרט  פואיח רטובי  תרגבמס  ישראלב   רזעובד  ק לבטח  מעסי  המחייבמפורט    סדרובע ההק רים זבדים  בות 
 ן. ילא כדשוהים בישראל שה

 ןיא כדלזרים שובדים העסקת ע

מיום  ה משול  2003  במארס  1חל  גמלאלמוא  לעובדת  זרים  ות  שבה  תקו   בעד ים  שהפה  חוקוהים  לא  באופן  י ם 
 שראל. בי

ף זה  עישראל )בסלי  הבחוק הכניס   13  בסעיף  תוושמעמכהה שלא כדין,  לשוה  לולם גמא תש י "לכ  בעקו  ב324יף  סע
 אמור". תו כ שהו תופ ק ת עדא כדין( בלש  שוהה -

ם  ול ובר בתשם מדשבהש בעיקרו למקרים  ף( משמסעיומי לרוש של המוסד לביטוח לאהפי  )לפי  תשלום"מונח "ה
ולא של   בכסף,  גמלאוחל    גמלה  אחרותעל  כ ת  גמרלומ.  בעד גדרמושאינן    לאות,  כתשלום   תממשיכו ,  התקופ  ות 

 .ע בעבודהלנפגאי ופר  לופ טיגמה: דמי ו לדדין. שלא כ אלוהה בישרשש ילהשתלם גם למ

לבהמוס הממי  ולא  ח ויט ד  חודשיות  קצבאות  ב שתלמומשלם  תקות  דעד  פגיעה,  )דמי  קצבת  לידהמי  פה    כותנ, 
 ית(. וקח כה פהל, או שהשהות חו"ל הזר יצאובד שהע ו)א  קיתבלתי חוהשהות ה  פסקהבודה( רק כאשר  מע

 .  ר עזיבתולאח תרהונש  הפותק ה בעבור הל גמאת ה א מקבלהות ישראל ב אזתובע הגמלה עושכ

נ וגמ ד)לם  ילוית תקצב  יים תלולי החוק  על פ מת  יעה בעבודה( משתלאה מפגתוצהרג כ ה: קצבה לאלמנה שבעלה 
 . כדיןראל שבי היםיים השואל ולתלובישרשאינם נמצאים 

י  בעבור  יםסות נוספ לקנוסות מנהליים  נקויים לצפ  כדין  בדים זרים שלאעו  קימעסי   . רהיבעה  שבו נמשכת  וםכל 
 ה. חלות גם במקרים אל אומי הל  חביטו הלחוק  369יף סע  ת לפיקציונהס

 103 וטופס 101י טופס לומי

לבק עובדיש  מכל  טלמל  ש  עםמ  101ופס  א  העב  יד  ת   הודתחילת  ש ובכל  מסחילת  של ציל  צרףל  ,נת  תעודת   ום 
 אומי.  לביטוח סד למקבל מהמו הואת ש ואורים לקצבש מכים הקמסזהות 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

שחלמלא  מ  103טופס   צועלי  מי  בדבהלא  חוביטה  ו  סיוו ומי  מר  המחדלב  .מעבידים  עתביוק  םוטחיבג   רירת 
 י". ק משנסיתן השירות כ"מעי הצו היא להתייחס לנוק לפלמעסי

 . בתחילת כל שנהו  במהלך השנה 103או בטופס  101בטופס בהצהרה  וילעדכן את המעסיק בכל שינ  יבד חיהעוב

אי  620טופס   נקבע המסביר  פיוהמשני,    העיקרימעסיק  ך  העובד    על  על  101  פסבטוהצהרת  הזאת   יעההקבי  פ. 
 שכר העובד. מ  וחמי ביט ד ק מנכהסימעה

 וחובת דיווח רבעונית שיתחוד  בת דיווחחו, 102פס טו , ניכוייםתיק פתיחת 

יש אומי,  ביטוח הלה  חוקל  344ף  , לפי סעית. לכןגמלאו ל  וה בסיסלביטוח לאומי מהות המדווחת למוסד  שכורהמ
, (חוזי דיווח 9עד )  102 בטופסי יווח נעשה הד ככלל,  . איחורב  םלהשכר שו ר הרגיל, גם אם השכ  דש עלחווח מדי לדו

 ם זרים(. דיוב)ע  614ס  בטופו( )חל"ת 613טופס ב

יווח ד  קודב  102ס  ופ חוזה דיווח נפרד בטב  ים נעשהי צו סיווג מבוטחדיווח לפ ה  2020  רינואהחל ממשכורת חודש  
יק  סוהמע טומטי  ה באופן או וז ח פתח הנ   דיווחה  ת. עם קליטלפתיחת חוזה הדיווחסניף  ל  נותלפ ך  צורין  . א9ר  מספ

 וקנים. ת מתשטעה מגיש דוחו סיקמע ח זה.דיוו ש בחוזה י חודמד ך חובת הדיווח קבל הודעה על המשמ

פותח  מ בבעסיק  ניכויים  )שאינאוהל  טוחיתיק  תיקמי  ביתמבהעסקה    ו  הכנסה  במ   ( שק  מס מבר  עו  ידעוהמ ס 
  ה רבהבקפיד כנסה  הלמס  שולח    שהואהטופס  י  ו על מיל  הקפיד ל  שבקעסיק מתד לביטוח לאומי. המלמוס  סהכנה
  .בדים הצפוי העו רנת ומספמעודכה תובתת רישום הכרבול

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

78 
 

, כדי הם אין העסקהחודשים שבב   האי העסק  על  דיווח  לרבות  ,בכל החודשים  102  יפסוט ח  ווהדי   במועדלמלא  יש  
קב ש  . ותיעלמנוע  עורו מעסיק  בטור  שם  לשמאמ   3בד  האיור  את  דע   ורש ור  שיעורי  הנמי  ל  עמ הביטוח   ד וכים 

 וח הלאומי. טשל הבי  וייםיקורת ניכ לב

)לפי ת  חבר ה  על  102טופס  ב  בג  תמדווח  ה(סנ כה  ס קודת מלפ   76בסעיף    גדרה הה  מעטים   ריםכישהשליטה  בעלי 
את   ת מ, רושהה בעלי שליט מתשע  תריו  עם   םת מעטיחבר)  ה סקים אצלמועהעובדים המספר  ות בלללא ת חברה  ב

 חודשי.   ים הואבדעוהבחן מספר . מ(ביותר השכר הגבוה לי בע לי השליטה בע תשעת

 יעהבקנוצרת  ה מכך  וצאשו. כתא הוגילו לומי כאאל וח  טלבי   במוסד שמים  טופס נרגב השהוגשו ללא    102חות  וד
 מטיים(.אוטו יםלעיקול שוףף חלשלם קנסות )וא עלול להיתבעעסיק המ ח.יוו היעדר ד ב

 1954-טוח, תשי"דבי ילום דמיוחדות לתשת מלאומי )הוראוה חנות הביטולתק 8תקנה 

ח בעד העובדים, דין וחשבון בדבר ועד תשלום דמי הביטו במאומי  וח הלק להגיש לביטסימחייבת כל מע  8תקנה  
מעובלכהשכר המשתלם   שלגב  דיו בתקופתל אחד  מוגש הדהתשלום  ב,  אמורה  וחיו  ים הכלולים עובד   עד לרבות 

 . םוג מבוטחיבצו סיו 

על  ם ו קטני  מעסיקיםידי    עלרק  מדי חודש    102טופס  בגב  אומי בעבר  הל  חלביטו  עבר  התקנה  לפי  ידע הדרושהמ
המעסיק נדרש ג מבוטחים  צו סיוום בליעובדים הכלופרטי  לגבי    בעלי שליטה.  9עד  רק    2016ומשנת    יטהשל עלי  ב

 . רבעונילדווח בדיווח ה

 ו שנתי(. י אווח )חצי שנתדיהז לתקופת מרוכל דיווח פרטני  כול 126טופס 

   102בטופס  2021  תשנמ ייםינוש

)נגיף ה כלכ   חוק התכנית לסיועב  עקיףות תיקון  ם ברשומספור  17.11.2020ם  ביו  ה( עקורונה החדש( )הוראת שלי 
מס' התש (3  )תיקון  הל)ח  2020-א"פ,  הביטוח  וללמעסיק,  (219פר  מסתיקון    –אומי  וק  פנסיהים  )למעט   משלמי 

 :כדלקמן ,(תבמשק בי

,  נסיההפ/י השכררכיב,  דש באותו החו  הפנסיהמקבלי  /ם בדיהעוכל  רטי  פל  דיווח ע  חייב להיות  102  סופטב  גב .1
המ הפנס/ובד הע ג  סיוו ,  שרההיקף  רלוונטי  יהמקבל  מידע  דשולחי  ועוד  המעסי  יטוחהבמי  ב  לשעל  שלם  ק 

למידע  ו  לגמלאות  נסההכ  ין מבחניניחשוב מאד לע  .שכר(  תפריס  ביטוח עלב דמי  חש)אפשרות ל  ו החודשתובא
 . עובדיםדשיות של חו משכורותעל זמין 

או להגיע לסניף ולקבל    , נטרנטלדווח באי פס,  לשדר את הטוה  יהי  אפשר  :מקוון  חייב להיותדיווח החודשי  ה .2
 . רוקרטיהוין בי להקטו  ויותע טעו מני לכד לא מונפקים יותר פנקסים עזרה.

יום)  2021אפריל    דשחודיווח בעד  תחיל במ  102של טופס    ווח החדשדיה סיקים שיש מעללמעט    ,(21.5.2021  עד 
 (. 15.11.2021ח ביום )דיוו  2021ובר חודש אוקט עד  בהחדש ווח  חיל הדישעבורם מת ,ובדיםע  180להם עד 

החודשי  הדיווח   נותני  חלהחדש  המקוון  על  שמדווחים    גם  לפיהשירותים  ס  שכירים  מבוטח צו  מובהר יווג  ים. 
פרטני באופן מקוון בגין כל עובד, כולל   דוח חודשיק להגיש  המעסיכדלקמן: על    2021מינואר    למעסיק באיגרת  
 ווח הוא על פי חודש העבודה ולא חודש התשלום(. המוגדרים על פי צו סיווג מבוטחים )הדיעובדים 

  וקןדוח מת

 ים. החל מהחודשחודשלושה  ש עד  ל  חור שיבדרך כלל באן להגיש  נית  ליםרגי  בדיםעול בניכויים    וקניםתחות מוד
לתקופה   לדוחות מתוקנים  סבר גםה  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  ,רת קפדנות  בע יקון  ל ס 
ובלבד    ,ורונההקבר  זמן מששליטה ב   מענק לבעליבלת  קלצורך  ,  102  ן בטופסו ום בטור הנכא היה רשה שלליטהש

 מספר העובדים.שינוי ב יןהברוטו וא שינוי במשכורת שאין

 102ופס בט ותסביר הסבר על אי
בשכר ,  וחביטמי ה, בדי סבירות בשכר)א  מי ויטוח הלא ם של הבריונייטלפי הקרשאינו סביר    102ש טופס  כשמוג

י הסבירות  בדיקת אר".  לא סביכ" לט  ווח נק וב שהדישמתקבל מ(,  בדיםבכמות עו  ו , אהמרבית  ה לה על ההכנסשעו
 .מדי חודשת טופס מתבצעשל ה

 כולל מסמכים.  כתב הסבר, להגיש מיש   ,רו סבישאינ  כאשר התקבל משוב של דוח

מ פעמיהלאומי    ביטוחהנמסר  נרבות    ם כי  הסבירות  כהח  מאיובעת  אי  פריסלת  תללי  על  השכר  נוסשל ת  ף. ום 
 ון בדוחיקעביר את התח לאומי מבקש לההמוסד לביטורגיל,    ודשיכשכר חשנרשם    ברכיב שכר נוסףשר מדובר  אכ

 כר.וצע במערכת השהתיקון שב להסבר  100פסי  וטו  שי שכרהפרשים, ולשלוח אליו תלו
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 ח רבעוניתדיוו ובתח

בלבד, שמי מפורט באופן ממוכן    חדיווי,  חודש על הדיווח ה  וסף, ניומ לאטוח  וסד לבי ים לדווח למים חייביק המעס
 בור: ן בעו עם ברבפע

 . 126ס , יש לדווח בטופ2016שנת . החל מ2015עד שנת   ים בפנסיה מוקדמתיונרפנס (1

 מקצועית. רהשם בהכתלמידי (2

ללא   (3 בחופשה  מל  תשלוםעובדים  חודש  ב בד עועל  ח  דוו  2019שנת  ב  -  א()במשך    גם ו  רבעונידיווח    חל"תים 
ופס  בט דווח יש ל  2020שנת לא בשהיו בחל"ת מ בדיםפרטי העו   את . 22 משרה  סוגב ( 3)מספר פי סו  126טופס  ב

ווח בטופס  יש לד   2021בחל"ת מלא בחודשים ינואר עד יוני  את פרטי העובדים    .22  משרה  וגבס  (3מספר  )  126
 . 22בסוג משרה  (1  פרמס)חציוני  126

 .ג מבוטחים סיוו  צודיווח לפי  (4

,  קצועימ  םמקצועית או בשיקושרה  חים בהכוח על מבוטיון הכללים לד ללה  -  ייקום מקצועעית ושהכשרה מקצו
 : 2011י ביול  1ום ל מיהח

 פים: וח לאומי לענתשלום דמי ביט - ההכשרה המקצועיתנותן   חובת

 במשק(. מוצעהמ צית השכרמחסכום מ  0.4%ה )בשיעור ד נפגעי עבו ●

מחצית  מסכום    0.1%)יטוח לאומי  בל  ד מוסישור מאת היבלו אבתקנות וק   כךל  שאושרו   ומותקמ  -אימהות   ●
 הממוצע במשק(.שכר ה

 "אימהות" בלבד.  ולענף נפגעי עבודה" נף " ות לעהשד  א אתק ממלסיעהמ

התלמיד  ביטו ל  -  חובת  דמי  ב שלם  ודמי  לאומי  בריאותיח  למוישירו  טוח  לביטוח מי.  לאולביטוח    סדת  המוסד 
התלמי  פונה  מילאו עדדיאל  לצורך  חום  המכון  התשלום.  פעם    קסיעבת  רשימהברמעביר  ש  בעון  ל שמית 
 ולף.ן החברבעוד סים שלמדו במולמיד הת

 2016דש יולי חומ טוח לאומי החל ד לביעבר למוסומקוון שמ 126 סופט

פס הטו  פת הדיווח.לתקוהשני דיווח פרטני    בצדעובדים וה  על כל ודשי  חת הדיווח הא   בצד אחדכולל    126טופס  
 . בכל חודש ובדמידע פרטני על כל ע אינו כולל 

הה ב חוק  חכלית  הכל  ותתייעלמסגרת  להשגתקיק )תיקוני  התיעד  ה  נוסף    2015-התשע"ה(,  2016-ו  2015קציב  י 
ביולי  עדכון פורסם ו  2016יוני ש בחוד 1463ם וזר מעסיקיבח הנחיות פורסמו  וח הלאומי.יט ( לחוק הב1)א355סעיף 
2016 . 

ון  דין וחשב  מקוון ופן  באאומי  וסד לביטוח לדמת יגיש למ קמו  ו מי שמשלם פנסיהק א( מעסי1()1א)355לפי סעיף  
וח, למעט עובד  ום דמי ביטשלשבעדו הוא חייב או היה חייב בתילם למי  דמת ששמוק  נסיהעל פ  ה אועבודעל שכר  

 לה:עדים אק בית, במו משב

יולי  ב  3צע מיום  בהת  שנה )שידור ראשוןתה  יוני של או  דע  ודשים ינוארחבי ה לג  –ה  ביולי בכל שנ  18עד יום   א()
 . 1  -ופס מספר הט  (.2016

  התבצע   בר של השנה שקדמה לה )שידור ראשוןצמואר עד דדשים ינהחוגבי  ל  –ה  שנר בכל  נואבי  18ד יום  ע )ב(
 . 2  -פס מספר הטו .(2017ינואר ש בחוד

ת טופס שגה   ידרך כלל לפנדרשות בת הנך בהתאמוהקיים, ללא צורידע  שלעיל מתבצע לפי המ  126טופסי    ורשיד
 מס הכנסה. ל 126

שת  המעסיקים ארכה להג  תנה לכללאם ניאלא    לה,  שקדמהת המס  שנלגבי    –באפריל בכל שנה    30ום  יעד   ג()
   .3 -מספר הטופס  .וארבחודש ינר ששוד 2מספר טופס  מ  נוישיה גם אם לא היה יש לשדר טופס ז הדוח.

 ה רשות המסים. בע אורכות שק, בהתאם ל1.4.2021יום  בהחל  2020 עבור שנתבהטופס  שידור        

ד  הדיווח   הה זבנה  מב  אמור להיות  הטופסרישת הביטוח הלאומי,  לפי  שודר למס  מש  126טופס  של    למבנה 
ס  במ  ר התיקספם מבמקו  יביטוח לאומ וסד לבמם הפעיל  ניכויימספר תיק ה   שלספת  )בתו  פעם בשנה  נסההכ

 (.  הכנסה

לס  הטופ ג  מס הכנסה ששודר  לם  ישודר  לאומי  למוסד  ל  אחרל  מידביטוח  ובגינ הכמס  שהוא משודר  ו  נסה, 
 ק, כמקובל.ם ולספרי המעסיחים השוטפילדיווהדרושות   אמותמילא יתבצעו כל ההתמ

ן  ס מקוו ופידווח בט   126  ר טופסין באפשרותו לשדאש  סיקמע  -מקוון    ופן לאבא  102ם טופסי  ישימעסיקים שמג
 . הלאומי וחמוסבר באתר הביטש, כפי אינטרנטב
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  לאומי ולא   ביטוחח למוסד לש דו ובע שמי שחייב להגיי קיטוח הלאומ הב וק  לח  357  סעיף  -וח  ד  קביעות בהיעדר
 תהפוך  , הקביעההקביעה  דועממ   ימים  30וך  ת   שודריס לא  פ. אם הטודוחעדר  יעה בהיב יקבל ק  ,הגיש אותו במועד

עה ואת  ל את הקביבט. שידור הטופס מות אכיפהל שאי להתחיל בפעורלביטוח לאומי  סד  והמו  חטו ב בדמי בילחו
   .בהחו

 י ביטוח בריאות  ודמ לאומי ביטוחדמי  יכוי וני השכרשנתי של פירוט  - 100טופס 

ת או ביטוח ברידמי  אומי ולום דמי ביטוח לשותכר  לל פירוט שווהוא כסוים  מצב ליום  ם מלוהוא צי  100טופס בל/ 
לדוגמה,   ם.טיילחודשים הרלוונה  אממיוחסים בהתשכר  והפרשי    ""תשלומים נוספים  , כאשרחודשים  12  במשך

 דמים. לחודשים קושכר   למו הפרשיו שושולמו דמי הבראה א אשרכ

  הוראות את הטופס על פי    ותפיקנות השכר מ כ יה. תוהפנס   םמשלאו מ  סיקש לבקש מהמעי(  100את הטופס )בל/
ל לביטו   סדלו מן המושקב חודש מרץ או ספטמבר    .נים רטרואקטיביתש אומי, עד שבע  ח  ב  2021עד  כמות )תלוי 

הפנסיה( המעסיק/משלם  אצל  מה,  העובדים  יוטופס  על  וחתום  ציון  דידפס  עם  הטופ   עדמו  המעסיק,  ס הפקת 
 ה.  סימון של בית התוכנו

להפיק הרוב  חש  נכון,  100  טופס  כדי  סימול  על  החייביכלהקפיד  ביבים  לביטוח  מה  .פריסהם  אמור אולוסד  מי 
 פרס. ודש, כי ייתכן שיש שכר נוסף שלא נבשכר מחודש לח כולל קפיצותש  100בקפידה טופס לבדוק 

 למעסיקים גדולים  2021  דש אפרילחוווח בעד  דיההחל מ  ון וק באופן מ  100שידור טופס  לנערך  לאומי  ח הביטו ה
 ת:י מטרולשתקים,  לכל המעסי 2021קטובר חודש אובעד  ו  סיה(מי פנשל)כולל מ

   .יווח עבור גמלאותד .1

י משכורת בעת  רך בהגשת תלוש יבטל את הצו  100שידור טופסי    כי   18.3.2021ם  הביטוח הלאומי פרסם ביו 
לגמלאות,   תביעות  בתביעותהגשת  הטיפול  זמן  משך  את  המסמכים  יקצר  בהגשת  החיסכון  ויאפשר    בשל 

 ות.זכאות לגמלאות נוספ למבוטח שוטף אם יש ביטוח הלאומי לדעת באופן ל

 .י ביטוח ם דמותיאלמשל לצורך , דמי ביטוחדיווח לעניין  .2

)נגיף  נית לחוק התכן עקיף בתיקו ב  כלוליםויים  שינה , ( 3)תיקון מס'    ה(עראת ש)הוהקורונה החדש(  סיוע כלכלי 
פנסיהיקים  למעס  ,19.11.2020מי( מיום  או להבחוק הביטוח    219)תיקון מספר    2020-א"פהתש , למעט ולמשלמי 

 .  תבמשק בי

 ערכת השכר ממ ם" "קובץ זיכויישידור  –ליים  שלי  י שכרשהפרו ובדסיווג ע דכוןע

 659ס  ופט וח( וי ביטדמ  ם)לתיאו  47  דוק וח בד   ,7בקוד  דוח    ביטוח:דמי  זיר  להחשיטות  לוש  היו ש   2012ת  שנ  דע
   הוכחות. וףבציר

  י ן אוטומט בצע באופים המתכוי לאומי קובץ זי  המוסד לביטוח  ם וף עבשית   ו תחי וכנה פהת   ובתיירות  הש שכות  ל
מ ההתיי  שכרהמערכת  בשידור  כללי  מיו  7)  ותשנ לפי  להח  ם שנים  לשמור  לכן,  .זר(הבקשה  על    יש  המידע  את 

 אחרת. ל  נת שכר אחתוכ ת בין  במעברל כול  ורנית,אח שנים 7ת פחולהמשכורות  

" לשנה זיכויים  "קובץ  דורעור המופחת בשידמי ביטוח בשי   יאוםשות תעשר למעסיק לפ לאומי מא   וחהמוסד לביט
בלבדשה כיוו וטפת  מקבל    ן,  החשהעובד  דמאת  לש זר  הביטוח  דרך  ני  קודמות  התאים  הביטוח שטרנט  אינר  ל 

 מי.  והלא

 : כרהש לן במערכתלהים המפורטים יקונהת לעדכן את   תןילא נ   כי סםפור 2021ינואר ב סיקיםמעת לבאיגר

 למבוטח.  תשבותו ביטול .1
 . ימעסיק משנכ ית המרב הכנסהה  מעלתשלום  יןבגחזר ה .2
 עטים. בחברת מ ליטה ש ם בעבור בעליילי קוני שכר של תי .3

 . יםכצירוף מסמב ףלסני יופנהשה לדוח מתקן שעות בקצאמב ונים אלה יבוצעותיק

מול  נבדק    סטטוסוי  שינ  עלכל דיווח  .  הספציפיותבודה  ת הע תקופוואת    העובדים  פרטי  ל אתמכי ויים  זיכקובץ  
המוסורכמע לת  הלאומ   לביטוח  המוסד  אומי.לח  וביט ד  את  מאמת  אנתו י  ולאחר  בימונים,  הנתונים  את  ת  ודק 
מיהמ עובדכו  ית דעמד. הבדיקה  לגביו   ל  צבה  בל קדווח כמקשמ  דעובק.  בדנוי סטטוס  ינ שבשל    החזר   שדורשים 

 . מי הביטוחדב העובד חייב את ל קשמתבו  ההודעת שגיאמשוב עם מקבל עסיק , המלפטורא נמצא זכאי לו

  וקבד ד לון, מומלץ מאכל  ויים.כבביקורת ני  כוללמדגמית  קים  נבד  חד פעמיים,כלל    דרךרים, שהם בים אחנ יקות
א זי  ורד י השיזרים לפנת הבקשה להחהיטב  נכון  א התיקון לש  שיתברר  ים, כי ככליו כבקובץ   היה   או שלא,  היה 

עסיק  אם המ   גם  וח שקיבל,ט הבימי  ק את כל דעסירה מהמבחז  דרושעלול למי  הביטוח הלאומערכת השכר,  דרך  
 ו. ד את חלק עובר העביר לכב
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 מוסדב  םגף מעסיקילא  מראש  תפטור יש לפנו  בילרכ ב  חיי  בכימררכיב שכר  הגדרת  של שינוי  בדרישת החזרים ב
 ההחזרים. שת רי ך לדר מראש על המהלישוא כדי לקבל  ח לאומילביטו 

. קעסי את חלק המו  העובדת חלק  ל אוכול   אומילח ה יטוהמעסיק בבון  י בחשבזיכונרשם כיים  יכו מקובץ הזההחזר  
חהמעסי את  לעובד  מחזיר  במסגרק  המשכ לקו  בחודשת  שמר  ה)מוב  תשבנו חהת ה  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: הלא יטוח קד תמיכה מקצועי בבמו

 . ירותשבית התוכנה או בלשכת הם בר מפורסמימושא האבנועדכונים ה

כדי לאומי    חיטומוסד לבל  תלפנו תבקש  מ  ד העוב  או פירוק של המעסיק,ת רגל  טשיפ  או בעתטר  סיק נפכאשר מע
 שי. ן אית חלקו בהחזר באופ אלקבל 

 סק דיןפ

חברות נאות המושבה בע"מ ונאות האת תביעתן של  (  70340-05-19)ב"ל  דחה בית הדין האזורי    15.11.2021ביום  
 ולגבות מהן דמי ביטוח.  ואישר למוסד לביטוח לאומי לקיים חקירה למעסיקותהתיכון בע"מ 

ביטל את קובצי הזיכויים לה, חסם  למעסיקותיצר דרישות חוב  ,  המוסד לביטוח לאומי  גיש להן את האפשרות 
 וזימן אותן לחקירות.  קבצי זיכויים

דמי ר על כך שהוא זכאי לפטור מבד הביא את האישוהעועד ש   ,בשנה השוטפתשנוכו  דמי ביטוח    –  בריםורם אית
יש להגיש להחזר דרך קובץ    , פטור(כתב הם )בחודש קבלת מוהוגדר במערכת השכר כתורם איברי  יאותביטוח בר

בשי )קונוזיכויים  סיווג  זיכוי  י  אוכלוסי 1ד  קוד  )עובד(  י(,  לשה  .16ה  קוחזר  ידינים  על  יתבצע  דרך   דמות  העובד 
 .)כמו חייל סדיר( טוחתיאום דמי בי

 חינת ההיבט הביטוחי ב

בק להחזרהגשת  בד  שה  מ מי  כאמור  ההנה  בחי חייבת  יטוח  כאמור  ורשכהמ   של  וחיהביט  יבטשל  דין  בפסת,  קי 
בד עוות שהאבגמלה  יע לפג  יפה, כיוון שקיימת חשלהחזר  טב כל בקשההי  רצוי לבחון.  הדולעב  יארצבבית הדין ה

 . הןל זכאי

 דיעבדב החזר דמי ביטוחש ומרא   חיאום דמי ביטות

, משלם דמי  ה(ישריל פג   למת לפניהמשו  מוקדמת)לרבות מפנסיה  ותר  ם או י י עיסוקיכנסות משנ מבוטח שיש לו ה
ח ביטוי דמ לום לתש ר מההכנסה המרבית לא יותרט להלן, אך  וובאופן המפן  להלהמפורט  ביטוח על פי סדר החיוב

 רק פעם אחת: פחתמו  לשיעורי וזכא

 .  ק מנכה את דמי הביטוחסיכעובד שכיר המע יו נסות כמה .1

 מו.  יטוח בעד עצב  מידשלם מ ומי, הואח הלאהביטו  "עובד עצמאי" בחוק בהגדרתוא נכלל כאשר ה .2

על  טוח  ביי  מדמ   רותעצמאי )ואינן פטו  כעובד  עובד שכיר אוכ נן מעבודה  אית ש": הכנסומהכנסות "פסיביות .3
  יטוח בעד עצמו.י בם דמ להתקנות(, הוא משפי על  וק או הח פי 

 .  וחדמי הביטה את יה מנכהלאומי, משלם הפנס הביטוחתה בחוק דמת כהגדרמהכנסותיו מפנסיה מוק .4

 י ביטוח בשיעור המלא ת לניכוי דמיוחראה
(  )ד342עיף  ס  ים לפישונ   יםיקמעס   אצלעובד השכיר שעובד  ת על הבמלואם מוטל  חדמי הביטו  וםתשל אחריות לה
ת חובת המעסיק  היתר אבעו בין ( לחוק שק)ה342פי הוראות סעיף ל  ת התיאום נקבעוקנו י. תמ חוק הביטוח הלאול

 עסיק נוסף. מ צלאובד שע מלא למי עור ה וי בשי לניכ 

לא המר  שיעות הנכה משלם הפנסיה אנית, ממוקדמת בו זמ  מקבל פנסיה ם  וג  בד עצמאימעובד שכיר שהוא גם עו
דמי  ש להבל  לח 1ב)ה()345ף  סעיפי  יטוח  הבו(  למעטיטוק  הלאומי,  תיאוםא  ח  נעשה  כיוון  ם  הפנ,  סיה שמשלם 

 . א המעסיק המשנידמת הוהמוק

 ני מעסיק מש קרי וסיק עימע
בעיסמבל  רכאש יש  )לרבות וטח  שכיר  כעובד  צו    וקו  הככ מבוטחים(    וג סיולפי  מקורות  )למה  פנסיה  נסה  רבות 

י המעסיק המשני, מוהמעסיק העיקרי  מי  בוע  קת או יותר, יש לורומק  ת משנידמיה מוקפנס   לוש  ו שי( אמוקדמת
 ח.  הביטו יכוי דמיאם נערך נ ובהת

אם   לא, איעור מלאק המשני מנכה מהעובד ש המעסי  .מלא  ור יעשחת וופשיעור מ   העובדמנכה מהמעסיק העיקרי  
 שך.בר בהמאום כפי שיוסינערך ת
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העיקרי דיאת  נייןלע  המעסיק  ביטום  ה  וחמי  בטיק  מעסהוא  הצהיר  משתכ   011פס  ושעובדו  הוא  ר שאצלו 
   ה.סהכנ מסויים של הניכ  פי לוחנסה משכר העובד על מס הכ  סיק מנכה, אותו מע"משכורת חודש". כלומר

פת" )המעסיק מנכה  רת נוסמשתכר "משכו  אשאצלו הו   110פס  צהיר בטוהוא המעסיק שעובדו ה  יהמעסיק המשנ 
יותר משני מעסיקים,   ישיד השומה(. אם  פק  שקבע  או שיעור מס אחרי,  מרבהמס ה  ור את שיע ובד  העל  רו ששכמ

   בטופס. על כךיצהיר וא המעסיק העיקרי ומהם ה יבחר מי אזי העובד

פנותו למוסד אין לה ו  101בטופס    הלפי ההצהר  הגינ  י המעסיקהביטוח הלאומי מובהר כשנמצא באתר    620  טופסב
קצול  אומיל  חלביטו  אירך  נשובלת  על  כיכור  העי  עיקרי.  ח ומעסיק  מ  ייבבד  כל  את  שינוי  עסלעדכן  בכל  יקיו 

 . 101ה בטופס בהצהר

ומר, תיאום דמי הביטוח. כל  לעניין   שני"המק  י"מעסה  נסיה היאהפ,  תמוקדמ  בל גם פנסיהשכיר מקעובד    כאשר
ם נעשה וה התיאנסהכ במס  ם  גם א ה  סי בפנ  רךעיאום דמי הביטוח נ דמת, תת ופנסיה מוקרבד יש משכועור לכאש

 במשכורת.  

לאכ ההכנסה  עובשר  שכיר  יהנד  ממשלח  היא  הכנוספת  שהיא  או  פסיביד  איןסה  ב  ת,  דמי  תיאום  יטוח  לערוך 
כיוומשכורב "גבערנ   בשהחישון  ת  בתחום  במוסדך  מהמשכורת   ה. אם ההכנסמילאו לביטוח    ייה מלא שכירים" 

לא שכירים ה מ גביי  או התלושים( למחלקת)התלוש  ת  א  לשלוח  י ישאז  –משק  ע במוצמן השכר המ   60%-וכה מנמ
 ת. הנוספהכנסה הביטוח המופחתים ב  רי דמיאת שיעו מי, כדי לעדכןהמוסד לביטוח לאו ף בסני

על  101לא טופס  למ ך  ראין צור  כאש יעת ים וקבסיווג מבוטח  רהלאומי בדבח  יטו פי צו הב , כמו למשל בתשלום 
ה ו 103בל/  פסטומלא  ד מעובמעבידים,  זהימצ,  היחיד  הר אם  ות דמי  נכ שכיר" או שיש לבד  כ"עו  מקום עבודתו 
, 103טופס  א  ילמים לא  טחוג מבוו סיולול בצסיק, כאשר מבוטח הכשל מע  רת המחדלסיק משני. בריביטוח כמע

 ח בשיעור המלא. י ביטוות מהעובד דמ כ, ועליו לנטחמבושני של היא שזה מקום עיסוקו המה

מיטב   דמי  אוםתי ל וח  תיאוובלבד    בדעובוצע  אין  למעסיקידגמו  טוח למעסיק. בי  דמי  םבאחריותו.  באיגרת  ם  ש 
הלאומי, גם ור מהביטוח  ישא  אטוח ללבים דמי  מתשלועובד    ל מעסיק משני לפטוריסור עכי חל א   2020מינואר  
 חד.בודה א רבית במקום עיההכנסה המ  עלה מ עובד עלתסת ה נאם הכ

הק ההוראות  לשורכל  דמאותיות  ביטו ם  ד ולח  י  שלאמהחזר  למבוטח  ביטוח  מצויות  תיאערך    י  ת נובתקום, 
הלן: )ל   1997-נ"זתשים(, הם שונמעבידיר מבוטח העובד אצל  וח משכדמי ביט  )תשלום וניכויהביטוח הלאומי  

 התיאום"(.  "תקנות 

 יל פרישה( גולמת לפני משה המת )פנסיפנסיה מוקד
הוא המעסיק    כירבד שום העבודה שבו הוא עואזי מק ,  מתה מוקד פנסי מ  ותהכנס גם  ובד כשכיר ויש לו  אדם ע  םא

 . נהופן שו צע באום מבועבור מס הכנסה התיא ם אם במשני", גהוא "המעסיק הרי ומשלם הפנסיה  יקהע

מ מוקדפנסי   מת ולשאם  עובה  גם  לגמלאי שהוא  שכיר,  מת  פנסיה ו  ו/אד  גם    נוסף,  מוקדמת ממקור   מקבל  ו/או 
למשלם א  אם המבוטח המצילא  ח, אור המלא של דמי הביטות השיע א  טחמהמבו   מנכהה  סיהפנ  שלםעצמאי, מ

 נה.  שיעור שו ור על ניכוי בהפנסיה איש 

 סיהמשלם הפנו אצל המעסיק העיקרי ו יר על הכנסתצהי   ושב   644ל/טופס בנסיה  שלם הפעובד רשאי להגיש למה
ההכ י את  בתוכנזין  הזאת  השכסה  תיאנת  אישור  ויקבל  )מ  לשנהי  מט אוטוום  ר  השנה ילתחזו  מתחילת   ת  או 

 העבודה(. 

משלם ודיע לעקרת הבית חייבת להיאום.  לערוך ת  מי ביטוח, איןופטורה מתשלום ד  טחית שנשואה למבות בלעקר
שע  הפנסיה כל  במעמדה  י  וני ל  עשחל  לאומי.  לביטוח  להודבמוסד  התחלתמייע  ליה  על  כשכיר  ד  כדי העבודה  ה 

 ת. דמוקסיה המ מהפנח טוי בי דמ  שמשלם הפנסיה ינכה

 ופחת עור המישם דמי ביטוח מראש ב ויאת
אצל י ש  עובד  או  מעסיקים  מי  ני  )לרבות  פנותר  מושמקבל  או  סיה  אחד  ממקור  אש  יותר(,קדמת  צל הכנסתו 

 .  וחדמי ביט  תיאוםק, זכאי למהשכר הממוצע במש 60%-רי נמוכה מ יקהע  יקהמעס

  בטופס  הרנסיה, נוסף על ההצהפלמשלם ה   ישקש להגמתב  יה נסל הפ מקב ש למעסיק המשני, וש להגיהעובד מתבק
 כדלקמן:  יאום דמי ביטוח,לתם אישור ג 101

כנסה מחודש  את נתוני ההן  מזיי  המשניק  המעס  -  644פס בל/ המעסיק העיקרי בטו  סה אצלעל ההכנ  הצהרה .1
 .  וכחיתשנה הנחילת העבודה בת או ממועדחית,  השנה הנוכינואר של 

 .  ד לביטוח לאומיסשל המו טרנהאינט אתר ותצע באמ פק שהואישור  .2

  ארדש ינועסיק המשני, או מחואצל המל לעבוד  ש שבו העובד החמבוצע מהחוד  644ס  לפי טופביטוח    ום דמיאית
 .  שור מהאינטרנטהתקופה שבאיי לפ או, יתוכחבשנה הנ
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או של   בד של העונסה  הכה  סכוםאת  זינו בתוכנת השכר  נסיה יני או משלם הפמשהמעסיק האלה,  י הצהרות  על פ 
המעקמ אצל  הפנסיה  אהעיקר  קי סבל  יתקבל  וכך  אוטומטיצל י,  אישור  דמי    ו  ניכוי  בשעל  הביטוח  מופחת יעור 

 השכר הממוצע במשק(.מן  60%של   וםמסכ ה נמוכרי סיק העיקמעאצל ה )כאשר ההכנסה 

אינוה הח   יכול  עובד  בש  זרלקבל  ביטוח  הנודמי  לביטונה  מהמוסד  ל כחית  תלא    אם.  אומיח  אזי  ,  םויאבוצע 
 בר בהמשך(.  )כמוס  האב בשנה ההחזר ייעשה ה

  דים ובשל עים  כר שלילי ש  הפרשי  תרת זכות. דיווח עלוצרת יטיבית, נ ההכנסה רטרואק  המעסיק מזין את  שרכא
 ת שידור קובץ בלבד.   תבצע באמצעומ

 ר או אישו  (644)בל/קרי  עיה  עסיק המ   הרה על ההכנסה אצלאת ההצאינם מגישים    יהקבל הפנס או מ  אם העובד
באינטרנט, הזא  שהפיקו  על  אוי  המשני  ל ע  מעסיק  הפנסיה  משלם  ביטוחל  דמי  כמוסבר המלא,  בשיעור    נכות 

 . בדוגמה הבאה

 (:רת קבועה אצל המעסיק העיקרישכומ  עם  םיקי)שני מעס ה דוגמ

 ש"ח  3,000 -רי ק העיק ומי אצל המעסילאלביטוח החייב ברוטו רת משכו

  3,000סך  ב  ל המשכורת ד מצהיר עהעוב  -  ח ש"  1,000  -סיק המשני  ל המעלביטוח הלאומי אצ  חייבו  וט כורת ברמש
 . 644/קרי בטופס בלל המעסיק העיכר אצש"ח שהוא משת

בשיעו  דמי ה  ינכ  שנימעסיק המה עביטוח  של  ר המופחת  לסכום  הממן הש  60%ד  ינכה   ק.מוצע במשכר  כלומר, 
 (. 3.5%) חתור המופש"ח את השיע  1,000-מסך ה

 (.12%) יעור המלאש"ח את הש   1,000-הך מס כהעסיק המשני ינור המללא התיאום האמ

 (:סיקים הראשוניםמעה שני ת קבועה אצלעם משכור יק משני שנילישי )או מעס סיק שהמשך הדוגמה למע

על    644ל/י בסשני טופיר בהעובד מצה  -ח  ש"   500  -ישי  סיק השלמעהמי( אצל  הלאוב לביטוח  חיימשכורת ברוטו )
והשש"ח  3,000רי בסך  ק העיקסישלו: האחת אצל המע  משכורותשתי ה  1,000בסך    ישננייה אצל המעסיק המ, 

ה הכול  סך  מצהירעוש"ח.  בלבטופס   ש"ח  4,000על    בד  ה644/י   . ( השלישי  יח מעסיק  השני(  בשיעור   ייבהמשני 
 א.  מליעור הקום בשש"ח במ  500ת סך של מופח ה

 ן:לקמד נמסר כ 644/טופס בל 

 יק הראשי.המעס התאם למשכורת אצלש"ח, ב 3,000 -שני הראשון( שני )המלמעסיק ה .1

)הק  למעסי .2 השני(  המשנשלישי  בהת  4,000  -י  למשכוש"ח,  אאם  המערות  ואשהרסיק  צל  המשני  י  המעסיק 
 ח.  ש"  4,000ערכת  למ ני( יזין י השישי )המשנהשלראשון. המעסיק ה

 (. 2021-ו 2020ים  )בשנ 6,331 – 4,000= 2,331מן: וב הוא כדלקישהח

 ינטרנט. התיאום באתר הביטוח הלאומי בא  ם, העובד עושה אתר מעסיקי יות או  4ר יש כאש

נותן    -  2020בשנת    צו סיווג מבוטחים או    )כמות  שירוכאשר  לנח מורה דרך(  מרצה  צופ שב לעובד שכיר  סיווג   י 
ניתן  השיעור המופחתינה עוברת את  ים א קמהמעסיאחד    כלל  צה שלו אוההכנס   ,שני מעסיקיםוטחים אצל  מב  ,

בעלערוך   טופסתיאום  השנה  644פס  וטו  103  זרת  בתנאי    ,במהלך  בשרק  שמדובר  עיקרי  אמעסיק  צלו ההכנסה 
י הביטוח העובד בדמ  את ומזכה  644 ס טופ  ן השירותתנומ  קבלמ  המשניהמעסיק . ך השנהבמש קבועה ולא משתנה

 אה. בשנה הבביטוח  דמי , ניתן לבקש החזר תיאוםערך ל שלא נככ  .השנהשל אותה מינואר  רמו ביתששול

   644מילוי טופס בל/ מועד

מס   ● שנת  כל  באיחוהרה  ההצ)אם  בתחילת  א  ר,ניתנת  להצהירפשאזי  ינואמחוד  ר  ה   רש  כפי  נוכחיתבשנה   ,
 וסבר לעיל( . שה

ת כל  תחיל ב  ר מכןאחיה, ולס קבלת הפנת  תחיללת העבודה או  יום תחימ  –פנסיה חדש    למקבל  חדש אוד  לעוב ●
 שנת מס. 

שקיים   ● לתיאוםלמי  אישור  ביט  כבר  הקרובהדמי  לתקופה  הא  –  וח  של  תוקפו  וישורכשיפוג  מכן    לאחר, 
 . מסשנת  לכ  בתחילת

 ן מהותי. פה באונרי משתיקכרו אצל המעסיק הע שני אם שסיק המאת המע ןב לעדכ מתחייהעובד 

 . 644טופס בל/ ם לפיתיאוע א לבצל  , עדיףעאינו קבום סיקיהשכר אצל המע ים שבהםבמקר
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 רביתולה על ההכנסה המ הכנסה שעם דמי ביטוח בשל תיאו
לים קב וח מיט בדמי בהחייבת    המרביתכנסה  מעל ההא  היוללת  כה  דמת שהכנסתםמוק  סיהי פנאו מקבלו/עובדים  

ומי  לא טוח ההביבאתר  שנמצא 753/ס בלטופלפי לאומי לביטוח במוסד השוטפת  לשנה וח י ביטדמ תיאום ל  אישור
 רנט.באינט

 ובת מגוריו.י כתל פ טח עהמבובסניף שאליו שייך  גבייה ממעסיקים    נות לאגףהתיאום יש לפשור  אילצורך קבלת  
טופ ש  י  ופסטל בללצרף  וומ  100/ סי  השנה  חתומיםדפסים  שקד  של  והשנה  חודשים   12ות  חלפ )או    מההשוטפת 

לפי צו  )לנותני ש  של העובדיקרי  ק הע סיי המער מלהצהי וההכנסה,  ת  קורו, מכל מהבקשה(לחודש    שקדמו ירות 
ון רסומים לאור תיק. יש לעקוב אחר הפ2020בשנת  כרשממערכת ה 100טופס  להפיקהיה ם לא ניתן ג מבוטחיסיוו 
 (. 2021ק מאפריל החו

לביטוח המוסד  שפרסם  למעסיקומ לא  באיגרת  בי  נכתב  דמי  מפורש  ים  מתשלום  פטור  אכי  המעסביטוח  ק יצל 
 . בתנאים מסויימים( פנסיה מוקדמת מצה"ל, –)חריג  ילאומח לביטו   מהמוסד שורבצע ללא איי לא יתנשמה

  מיאו ביטוח לוסד להמ יקורתב
לב  שומר    יטוחהמוסד  את  לעצלאומי  לבדוק  הזכומו  העובאת  ת  אהצהרת  הפד  מקבל  ה  נסיהו  אצ כנ על  ל סתו 

 סיק המע  י הפנסיה. לכןמשלמ  המעסיקים או   על ידי   מדווחה  126פי טופס  המעסיק העיקרי או משלם הפנסיה, על  
או  מה א שני  הפנסיה  חיימשלם  לבינם  אתבים  ש  דוק  הההצהרה  מעובד  ל  של  אךהפל  קב או  חייבים  הם    נסיה, 

המעידים על הצהרת העובד   (, 103פס  טו)או    101  עם טופסד  יח  ורי התיאוםאישואמורות  ות הההצהר   את   לשמור
 וספת. נבודה יחידה או על עעל עבודה 

 יעור המופחתוח בשהחזר דמי ביט
תיאוםרנעלא  אשר  כ ב  ך  ביטוח  השוטש דמי  או  נה  הפת  העיכאשר  שיעו במא  מלשיעור    ניכה  קרימעסיק  ר קום 

למו ביתר החל  שויטוח שהבדמי    ר שללאומי החזוח  המוסד לביטע משאי לתבו טח ר, המבוטפתפחת בשנה השומו
 משנת המס הבאה. 

ביט בקשה   דמי  בשלהחזר  המופ   הכנסה  לוח  ישחבשיעור  מהמוס  ת  לבלהזמין  באלח  יטוד  אתר מצעות  אומי 
ד  ינטרנטומי באטוח הלאהבי ים קיימ ש  126  פסיע באמצעות טומתבצההחזר    .ר(חזה  בקשת   –  ביטוחמי  )תיאום 

 נטרנט.  איבאתר ה ת הוראוחר ה ש לעקוב א. ייטוח לאומילב במוסד

 ביטוח  ם דמיהמרבית לתשלו חזר דמי ביטוח מעל ההכנסהה
ביהח דמי  מזר  המרטוח  ההכנסה  שלא  למששובית  על  תיאום  בשל  ביתר  מרו  מבנערך  בסאש,  המוסוצע  ד  ניפי 

 .  םמכל המעסיקי 100 ים טופסיצורפו מאליש 752טופס  ב ,יםעסיק ם גבייה ממבתחולאומי  טוחביל

באמצעות  צע  פת מתבטה השוחזר בעבור השנשנה שלמה ולא בעבור חלקי שנה. הור  בע ע רק בבצזר מתההח  ככלל,
 לאומי. ביטוח מוסד לתקבל מהך ורק בהתאם לאישור שהא סיקהמע יכויים על ידיובץ זק

לדין הת הבי )ת"צ  עבוד אזורי  תו כיר בתביעיוסף אלבז לה  של   את בקשתו   21.8.2018יום  ( דחה ב 22654-03-16ה 
מוסד  נתו לשולמו לטע , שמירביתה ומים  מעל תקרת התשלבגין אי השבה יזומה של תשלומי יתר    תייצוגיה  תובענ כ

 . אומילביטוח ל

מבוטחים סיווג  שירו   -  צו  נותן  או  )כמו  ת  כאשר  דרמומרצה  צושנח  ך(רה  לפי  שכיר  לעובד  מבוטחיםסיוו  ב   ,ג 
השלו  ת  ללהכו סה  ההכנ את  המירביתעוברת  ל  הכנסה  הצוההכנסה  ק  ו פי  משולמת  בועה  אינה  אינה  בכל ו/או 

סיק לפי הצו אישור המעלפי    בית רקה המירמעל ההכנס  וחקבל החזר דמי ביטל  ליכות  שירוותן ה, נחודשי השנה
 זר.לגביה מבוקש ההחבשנה ש  ודשי העבודה בפועלפי חל  ביטוחירוט הכנסות ודמי שכולל פ 

 ביטוח  שנות של החזר דמיייתה
 וטפת(. המוסד הש  נהשת הלל אים לאחור )לא כולא נעשה מראש ניתן עד שבע שנש  וםיאח בשל תביטו ר דמי  החז

ביועדכ לאומי    לביטוח חוזר    4.6.2020  םן  גם  בין    המפרט  1461קים  מעסיאת  האופ  אתהיתר  ים החזרב   טיפולן 
 .יםזרבהקשר להתיישנות ההח

 ל פנסיה מוקדמתבקמטוח לביחזר דמי ה
ב ובד שבוטח שהוא עמ פנסיה מוקדמת,  י   ד או מקום אחכיר  וגם מקבל  מת קד ה מופנסי בוטח שמקבל  או מ ותר 

מצעות  באר המופחת  חזר דמי ביטוח בשיעוקבל הפונים לטוח מראש,  ידמי בתיאום    צעושלא בי  מכמה מקומות,
חוק   , לפי שנה השוטפת(לאחור )לא כולל ה  ם יבע שנש  ההחזר הוא עד  י. ט של המוסד לביטוח לאומנטרנ איאתר ה

 לי. כלות הההתיישנ
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ום  , פונה לתחתמוקדמפנסיה    גם  שיש לו  סות פסיביות,הכנו  יש למי ש צמאי( ו/או  ר ועעובד עצמאי )או עובד שכי
וח  יטבל החזר דמי ב לקפי כתובת המגורים, כדי  יך לשיהוא    שאליו  מיביטוח לאו סיקים בסניף המוסד לה ממעגביי
התאמה על    שתיערך, לאחר  ד לביטוח לאומי וסבמ   הגביית ה מחלקבבונו  מוקדמת, לחשו ביתר מהפנסיה המלושש

 יו.נסותכל הכ

 צה"ל התשלומים של ור דמ
התי מעל  מ   2021נת  לשתקרה  אום  פנסיה  ומקבל  אחד  עבודה  במקום  שעובד  בטופס   ,מופ"תבנעשה    צה"ללמי 

  ה ל הקצבנוסף ע  ה ממופ"ת שעובד בשני מקומות עבודה ויותר, קבל פנסי מ  .2020לשנת    100בצירוף טופס    , מקוון
 לאומי. בביטוח ה , עורך את התיאוםמאיעצבד עו או שהוא גם  ,ת נוספיםמצה"ל או מקבל קצבה ממקורו

 איברים תורם

 בשנים מקבל החזר  אומי רק בשנה השוטפת. העובד  פי אישור מהביטוח הלהמעסיק נותן את הפטור ל  2021משנת  
 תיאום דמי ביטוח. ך רדקודמות 

 )בעבודות בנייה( שנה מה-בלןעובדי ק  כמעסיקם של -לן קבה

-שי"ח ת(, הל קבלניםות שחשבונדינים והלאומי )הביטוח  ות  ותקנו תקנ ומי ה א חוק הביטוח הלל  355על פי סעיף  
בניקובעות  ש  1957 עבודות  המבצע  קבלן  באמצעו כי  קבלןיה  יו-ת  לבי  דיעמשנה,  ללמוסד  שבוע   תוך ,  אומיטוח 

 על ההעסקה.   שנה, לפי המוקדם,עסקתו של קבלן המן להוהראש  יוםאו מה המשנה, -עם קבלן ה  החוז מיום עריכת

יה-ת קבלןלן על העסקדיע הקבהום לא  א עעותו כאילו הוא המ ראו אמשנה,  מספר    המשנה.י קבלן  ובדסיק של 
 . 648הטופס הוא  

פר לבלפי  המוסד  של  )ש  חיטוסום  ט  מופיעלאומי  גבי  הןיה "בני  עבודות(,  648פס  ועל  זה,  לעניין  הע  "  דות בוכל 
 ומה. ת צנרת וכדור, הנחישלה, גידות 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  םייה במקואותו לקבלן הבנ ורוימס  י החוק והתקנות,פביטוח על דמי  ווח ומשלםדא משהו

(, וטרם  החוק  שמאפשר  רים )כפיבענפים אח  בלני משנה גם לק  הרחיב נוהל זה לביטוח לאומי לא  בשלב זה המוסד  
 נוהל. בת ה הרח את ות המאפשרותננקבעו תק

 סיק על ידי המעה ה בעבודעדמי פגישלום ת

 עה.  התבי ופסבטם בחלקו משלים את הפרטי יקוהמעסה בעבודה י פגיעמתביעה לד מגיש העובדכלל  בדרך

לאומי,   ביטוח המוסד לש של  מרא   ם ובאישורמיים מסוינאבת   ,מעסיקלרים  פשאהלאומי והתקנות מהביטוח  חוק  
 להלן:  רטה, כמפוע דמי פגי, או לשלם תמורת בדעום ההתביעה במקו את גיש לה

ק  ימעסל   מאפשרתה  התקנ  –  1954-י"דתש(, ההיעה בעבודפני פגמ ביטוח  י )הלאומיטוח  הבת  ותקנ  22ה  תקנ .1
  ם המוסד לם בשלש ו  טוח לאומילמוסד לביה  ביעתש 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
 .כםה על ההסאותם בעת החתימ  יןש לצי וי  22קנה  לים בתוובדים שכלגי הע את סוחור בל

לאוסד  מה משללביטוח  למעסיקומי  בש  ם  כו  עהגיהפ  ימדמ   2.5%ר  עויעמלה  את  )לא  ם  ימיה  12לל 
  .שונים(הרא

אתבהעו ממלא  וחותם  ב ו  חלק  ד  חה  ו.עליטופס  את  משלים  בטומעסיק  ומגישפלקו  למא  ס  הטופס  וסד  ת 
 עובד(. ה  מגוריוב למקום יף שקר נההסדר )לסל פי ומי ע ח לאו לביט

מ לעובהמעסיק  מחלה/רגיל  שכרד  שלם  הפגיעהלפחות    דמי  דמי  לביטוח    סדהמומלעובד  גיע  שמ  בסכום 
ת סכום  סיק יקבל בחזרה אמעה  ושרכשהתביעה תא   י.לאומ ד לביטוח  סה במול בתביעהטיפוום  י אומי עד סל
 מלה.פת העבתוס (13-ה יום ל מהששילם )הח עה מי הפגיד

עובדים    100יק  יק שמעסמעס  22נה  י תקפ ר לסדהצטרף להח לאומי, יכול לטוד לבים של המוסהפרסו  יעל פ
בקשהא  ממל  המעסיקתר.  יו   או התחוכת   להצטרפות  טופס  )ב  המשפה שהוא  ייבות  ב חוזה  המעסיק    יןטי 

  במילוי   יתר דגשיםבין ה כולל  דה שוי עבנפגעושא ביטוח  בנאיגרת    םמקבל ג  ח לאומי(. המעסיקטו ביד ללמוס
 יעה. טופס התב 

  מדמי  ת)שלא יפח  גיעהפת דמי הפ בד בתקויל לעושלם שכר רגיק מסהמע  2008  מארס ל ממשכורת חודש  הח
דמינכמ  עה(,הפגי  ודמלא  ביטוח  ה  ביטומי  ממלוא  י  בריאות  העובשוח  של  בדמי  שלומ  ד,כרו  חלקו  את  ם 
כל  )חלקאומי  לה  וחטהבי על  הבירהשכ  המעסיק(  דמי  ה.  ודמטוח  וכים  מנאינם  ת  הבריאו  ביטוח   ילאומי 

 .  למעסיקומי מחזיר ח לא וביט ל ה שהמוסד מדמי הפגיע 
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ני  ש   יםכאשר מתמלא  –  יומ הלאהביטוח  לחוק    433-ו   95פים  סעי   –תים  מופח  חודמי ביטויעה  תמורת דמי פג .2
 כדלקמן:  לאומיהביטוח ה  םעיר רשאי להסד סיק עהמ  לאומי,הח  לחוק הביטו 343בסעיף  יםרט מפותנאים ה

ה(  יע ורת דמי פגעה )תמ מי הפגיא תפחת מדשל  ,ההפגיע ופת דמי  לה בזמן תקת רגיור ם משכמשלם לעובדיהוא  
הנהו  כךלרה  ובתמו מקבל  בתשלוםא  ביטו  חה  לאומידמי  שה  לענף  ח  בעבודה  בעבוופגיעה  משלם  כל א  ר 

 . ובדיםהע

יטוח  תשלום מהמוסד לב  קבל אינו מה ויעהכרה בפג   ךלצורבעבודה  ה  הפגיעעה לדמי  יב התד מגיש את  בהעו
 ומי. לא

 התנאים הם:

 דים. עוב  500ת פחול מעסיק המעסיק   -

חהמ - הסכם  חותוקף  מייב  עסיק  עבו  או  צי וקיבק,  לשלם  חוזה  של דה,  בעד  עובדים  שבעדו  הזמן  כר 
 יעה. ג פה ו קטן מדמינאי  כרכל השדה וסך פגיעה בעבו י משתלמים דמ

 
 בעבודה הי פגיעדמ

 
י על  דה, כפיצו עבוב  פגיעהוד בשל הכושרו לעבבד את  איפגע ש ומית המשולמת לנ ילה  היא גמדה  בופגיעה בע  ידמ
ר זעה חלקיים למי שחי פגי לקבל דמניתן    ה.דק בכל עבווד ולא עס לעב ל  ג מסוה אינו  שב  נסה לתקופהסד ההכ הפ

 .יפן חלק לעבוד באו
 

כדי   .הכדי ועקב העבוד  ךכי חלה תווכיח  דה למי שמובעב  כפגיעה  ההקורונ יר במחלת  כ המוסד לביטוח לאומי מ
ל לבילסייע  לאומ מוסד  לטפטוח  הקוי  מחלת  בשל  בעבודה  לפגיעה  עובד  של  בתביעה  במהירות  המעסיק   , רונהל 

עסיק עבודה או למלא שאלון למגבוהה להדבקה במקום ה  קיום סבירותהמעיד על    שור שלואי  ובדלע אמור למסור  
 (.257על הדבקה בקורונה )בל/

 
  על ידי המעסיק   משולמת,  הבידוד  ימיבנו עובד  ואי  לה במחלת הקורונהלא חש  ,דוד של עובדשל ימי בידרות בהיע

 . לאומיה ביטוח ה מקוונת ליע תב ותבאמצע  ,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 ידם עגיעה משולהפ  םשכר יו
 ם.היומיים הראשוני ורבבעם דמי פגיעה ולמי לא מש –ם ימי 12-חותה מאי הכושר פקופת 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  המעסח.  דמי ביטו   היו  גיעה, כאילוהנפגע לדמי פזכאי    ם שבעדם נישו הימים הרא
 לעובד.  יש שה ירת ימי המחלמצב ובד אוהע  של  תוה ממשכורהאל

בניכוי    מי הפגיעה ת ד א  ומקבל בחזרהעה  י הפגימ דל  כ  תא   לם לעובד , מש22קנה  פי תיעה ל מי פגשלם דמעסיק המ
 אשונים. ימים ר 12

בלגמלה    סיבסה להכנסותנקבע  ברבע  התאם  לפהשנ  הנפגע  שקדם  עדגיה  מ  עה  הקבולסכום  בחורבי  )שכר ע  ק 
ה לפי  החישוב נעש י(.  רבהמ  לסכוםעד  ,  שקדם לפגיעהבעון  בר  אישל עובד עצמ  כנסהה  אוו/עה  פגיל  עון שקדם ברב
 כאמור.  י" נתשכר ה"רבע שע המממוצ 75% לש סיבס

 
י  ח לאומי ודמ טומי בי הכנסה, ד  מס   םפגיעה מנוכיליום. מדמי ה ש"ח    1,114.38  ם ה  2020בשנת    רבייםדמי פגיעה מ

 י(. הלאומיטוח  דמי הב חה בתשלום הנ שילצמיתות   100%ור  שיעקצבה במקבל עבודה ה  ת )לנכהוח 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 ר רבעשכ
90 

 
 בי.  רם המלסכו  שקדם לפגיעה, עד וןערבד עצמאי בעובשל   כנסהה וא/ו עה  י שקדם לפגשכר ברבעון  (1)
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 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  , לרבותלעבודהנלווית  במסגרת פעילות  תאונות המתרחשות ל גם עלהוח

 
מ  שראכ אלעובד ארגן  מעסיק  גיבושיים  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 כנפגעי להכר היה זכאלהלן: התאונה( י הנופש ) 

 
פ  בי הלכ   יעל  הדות  הארצי,  י ת  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  לאיררוע,  מייחס  ותרועסיק  שלוע  חיי  ל  אירועה  מתו 

ון  מימ ב ,  ירועלא   ת יוחרבא  ,האירוע  זום סיק בייורבות המעע מ  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  ,  נפג מהלכבשת  שבין  לבין הא   העובד  עה  הפ בתאונה,  רקע  על    עילויותירוע, 

  , יתאו משפחתבידואלית,  ית, אינדיתקבוצהיות  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  תו"וע  הכללרש  לעכשה  או  נית  ניצמו",  או    תקכאשר  הקשר, 

ביןהזיק קה  נות מעבה  ש  הפעילות   ה,  העובד  לבה  תעב   ורבהיה  התאונה  הפגיעהרכהמו  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  בחו"ל,משרדי  ונים במהלך נופשכדי טיול טרקטור לו תוך אירעהעה שבפגילהכיר 
 
 

מעסיק  הי  כ  יתלוונ  לותיעפ  ל ש  ש לקיומהראשון הנדרד בתנאי העמוטח  שהמב ולק  אין חע שקב  יצ רהא  בית הדין
ם היו   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 כפעילוופש כולינת הנבחבית הדין כי    קבע   עם זאת  בדים.של העו
 .בודהב כתאונת עחשיהלכו ת במרעה שאי

 

 ד ולעוב למעסיק ילואיםתגמולי מ ב תוגיוס

ברשומות  2011במרץ    2יום  ב הלאו  127מספר  ן  תיקו  פורסם  הביטוח  המחימ לחוק  המיב  י  בפעאת  ולות  עסיק 
 קמן: כדל

   
ף  יוהוסלואים  א שירת במיאילול  משלם לו  יההשכר שובד את הע ישלם לק  ימעסמילואים ה ירות בבחודש הש .1

לפ הפ  לרבות)  ודעבל האמוכר  הש.  גיל(הר  שכרהעל    סיהנ קדות  התגמול  חשבון  על  קדמה  למ  שבנח  רהרגיל 
   מגיע לעובד.ה

 . מילאוסד לביטוח תבע את התגמול מהמומעסיק יה .2
ליע  המעסיק .3 התביר  יתרת  את  לגעובד  המאוחר  כ מול  החודורכבמשל  קיב   שת  מהבי שבו  התגמול  את  וח  טל 

כלומהל המעאומי.  שביןאת    ד בולער  עביי סיק  ר,  מ שקיבמול  התג  ההפרש  לבהל  )ס יטומוסד  לאומי    2עיף  ח 
 ויימות: מס ות עיל( במגבלל  1מילואים )בסעיף שירת ב בוובד בחודש שששילם לע תשלוםין הל( ובלעי

 
 ול. התגמ  תחשבון בחישוב יתרא יובא בלכר זה ש יאז ך השירות,לד במה בא.   אם העובד ע       

גם א  היה  דבוהע ש  כוםסכל    ב.            קום ותו מבא  םהתקפימי העבודה  הסכהתאם ל )בתו  עבודדר מם נעמקבל 
 .(י חגוימ נוחה, ימי מההברא  דמי בונוס, למשל )כמו  התגמול וב יתרת ישבחשבון בח  (, לא יובאעבודה

 
 

באתר   16.11.2020גרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי מילואים שפורסם ביום  הסברים נוספים ניתן לקרוא באי
 הביטוח הלאומי. 

 בוער ימי סוף השומול המילואים עב גדלת תגה

התגתשלו הם  מאוגמול  עד  רצוףות  שיר   רובעב  2008וסט  חל  שאיימים,    6  של  מסרית  או  ות  ר השיימי  פר  של 
 הוא:  7  לולות שם בניכוי כפ פיהרצו
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 (. יומיחצי ירות )לא כולל ש  40%פת התגמול בתוס לם משו  יםרות רצופימי שי גין עד חמישהב -
 ם אחד. מול בתוספת יותגלם הימים: משוה  ככל שהיו בחישוב שיש -

 בדתחשבנות בין המעסיק לעוה

 :6.10.2019יום ה בלב קתשה ימ וח לאוט סד לביל המו משפטית ש החלקה  ת המ להלן הבהרה מא

  וסד מ של ה  ידודובר לדמשמל ועל כן  את יתרת התגמוב  לחשד  רשת כיצומפ ן הוראה  איומי  הלא יטוח  חוק הב ב"
ה )חוקי המגן( בודן היתר, בדיני העבי   ,בר תלויהדסיק לעובד וין המעביחסים שבד(  מי )להלן: המוס טוח לאולבי
יחלים  הח העבודה  ס על  הסכ)לרבי  קיב מות  מנחם(,  שיייא ו   ייםצוים  הוא  המעה  אין  לכי  סיקיםאת  את  חשצד  ב 

 תגמול. הת יתר

ום  צריכה להל י,  את השכר החודש  יש לחלקבהם  ים  מר היפמס  טה בדברהחלשה  כם לכךנסב תשומת לב  ת,זא  עם
ת  וד לשיר העוביצא    למשל   אם  –  לומר כ  ;ירות המילואיםן ש מנוכה מהעובד בגי ם הספר הימימ   ההחלטה בדבראת  

ריא מילו עבושבועשל    ףיצם  לפשווי    את  לחשב  הנוהג  דה, במקום  בח י  הימים  ה -ט שישימע)ל  22-לוקה  רי  שבת( 
 (.  7א בלבד )ול מיםי 5עסיק לנכות  א על המ, יהניופעל   ,דשישכר החוב השבחישו

ה לעבוד   ית הדיןי בבטרור משפביל  בדעוה   יה להיות עילה שלעשו מעסיק בעניין זה  ל ההחלטה ש  כלמכל מקום,  
  ."(אינו צד לו מוסד שה רור)כשב

 
עובד הוא  תשלום התגמול ל האכיפה של    . הגוף האחראי על לעובד כדין שכר עבודהדין תגמול המילואים שמגיע  

 אגף הכלכלה במשרד העבודה והשירותים החברתיים. 

 ורונההקבמשבר  בחל"תשל עובד  יםמילוא לתגמולי תביעה

ש בחל"ת  מ החל   ימיב  ואיםבמיל  ם משרתישכירים  לתג "ת  אישית  תביעה  מילואימולגישים  וי  את    יםמקבלם 
מ ל  התגמו הלאומי.  ישירות  התהביטוח  מסכ סכום  יפחת  לא  דגמול  האבום  מגיעי  טלהמי  למששהיו  רת ם 
   במילואים.היה   לאוילאאים במילו

ששכ בחלירים  לעבוד  " היו  וחזרו  כמקבלים    –ת  כשכר    ללבדרך  מהמעסיק,  התגמול    יפחת   שלא,  עבודהאת 
הש המזערי  מהתגמול את  ותובעים  ל למ,  הגמלה  דמית  מהתגג  )אם  האבטלה   פי  המזערי(בוה  יעה  בבת  –  מול 

 .ן מלאות באופ יזכו צות כדי למ יאתר הביטוח הלאומם בפרסומיחר ה יש לעקוב א ישית.א

ר חשלשכת  פנתה ואי  ל  בון  משרתי המיל  לתגמוהבסיס  ת  הגדיל אלביטוח הלאומי בבקשה  רים שכילואים השל 
רווחה והלה גם בוועדת העבודה  הנושא ע  ו.אים נפגעילוולי המכן גם תגמול  פגעה בשל משבר הקורונההכנסתם נ ש

   של הכנסת.

 רונה( קובמשבר ה  )כולל יתם במשק בבדייקי עוסמע

מיד   מלאים של העובד.הפרטים  ה  םע  שק ביתמווח על העסקת עובד  לד  בהוחאומי  לביטוח לסד  מוה וראת  ה  ל פיע
 לם את דמי הביטוח.  ח ולשודו ניתן יהיה לי שם כד ים המלאיטלבקש מן העובדים את הפר ישהעסקה  תחילת הם ע

טוח דמי הבי  תא  שבחיש ל  ת.ו זה  תדר תעוספמ  במקום  פר הדרכוןאת מסם  רשוולחוץ    בושתעובד    עלווח גם  לד  יש
 וץ.ב חעור המתאים בעד עובד תושיבש

אישור   ללאזר    יק עובדסלהע  אסור לפי החוק הבית )  אותו משקלעבוד בה  דה תקפ ובד יש אשרת עבולוודא שלע  יש
 .מי(אווח לט לבי במוסד ות לבטח אוק עובד כאמור חייב שמעסי אך מי ה,עבוד

לזכור שמ  דמש  שאינוק  עסייש  להיבד  עו  בעבורח  ביטו  מילם  לשדרעלול  בצירוף  לש  דמי הביטוח  את  הצמדה ם 
הביטוח  לחוק    369סעיף  )  לאומי שילם וישלם לעובדלביטוח    דשהמוס  להחזיר גמם אף להיתבע להולעתיסות,  וקנ

א  העובד  . כאשר(יהלאומ  גמלה,  ייתובע  עועובד הבשל    לה  יזכא יה  ה   תכן שלאשר    לולע  בית,  בד במשק ה שהוא 
 עובד.ל הין עכדם לא דיווח ה שלא כדין אלמ קבל גלעובד ל יע ישס  יד כמחשלהי   קסיהמע

מ   כאשר ניקיון  בבעובד  בורטי  פ  יתועסק  העבהתגמול  בעד  ידי  על  משולם  הבית  ודה  לחברה הפרטי  על   ישירות 
דם הא  נתמבחי  ום חובהולא חלה ש,  יקס המע/ה חברהעל  לה  ח   הביטוח  ם דמיחובת תשלו  –ד  ת העובששלחה א

נ  רה)הוב  י הביטוחדמ  וםל שר לתקשי בהטפרה של  עוע  ציגי הלשכותבפגישה  ונ"ד  ם  זקן  וח ציגי תחום הביטדני 
 (. 10.1.2018 ביום

 פרטי שליתו הילות במסגרת בות ורגות שוטפדשמועסק בעבו  מי כמייטוח לאובית מוגדר במוסד לבבמשק    עובד
באסיק  מעה בבנייניק   תבודועו  משותףיון  נכל ן  ג לי.  מים  במבו לדי ב  ל ובטיפם  וסקיע ש  ם  קשישים ב  גרים,ים, 

 .ל המעסיקשידו ח שלקו או מבודות לצורך עסשעוסקים בעמי  ללים כ לא נודיים.  ובסיע 
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נמדוב שבטבען  בעבודות  לשר  ע חוצות  תקינמירה  אחזקה  תפ  הל  משועל  הפרטיקוד  הבית    וא /ו  העסק()ולא    ק 
ל,  טיפו, וחצרנות  קיוןיודות נ כמו: עב , יתהב ל משק הובני  ו תיני בלב  וטי ו/א ית הפרוע לבעל הבוסי   ,שותףמן היהבני 

ית  חברה פרט  שנשלח על ידיסיעודי  טפל  מ  ,חברה  םלח מטענשמר שלא  שו  , נהג פרטי,ותתי שמרטפ ירוהשגחה וש
על מירה  צת הורים בשבוק  יל ידעפת  העסקה משות ו  חברהנקבעו על ידי הלשעות ש  ברמעטופל  מהעסק על ידי  ומו
 . הלאומיהביטוח   ם באתרפורטיבודה מעה  תנאי. םידיל

גננים ו  ית סדנאותית והנחי טראה פר הוהבית:    בודות במשקכלולים בין הע  ינםשאבין היתר נקבעו בהוראות מי  
 . ננותיסוקם בג שעיקר ע 

 

 לחל"ת במשבר הקורונהשהוצא  תעובד משק בי

שעבועובד בית  במשק  בשהופסק דתם  ים  הקורונהה  משבר  חל ,  ל  להיות לייכו  ,ת"כולל  לדמי  ם  אבטלה,    זכאים 
 כל תנאי הזכאות הרגילים. כפוף ל

 דה.עייה מעבון בסיבת הפסקת העבודה: השון ולצייומק 1500ה בטופס  עה לדמי אבטלקש להגיש תבימתבהעובד 

לתעובד  ה בסי1514בטופס    יםהמעסיק  מכלור  אישיעה  ב מצרף  לציין  יש  ה.  אחרת  העבופסקת  בת  סיבה   –דה: 
 נה. ורו ה היא עקב משבר הקשהפסקת העבוד  המציין מעסיקל כמחתום כתב מף לצר וא  ,נהורו הקמשבר 

 

 ת דתדון במוסיועובדי ניק

לים לולא היו כ   ה(העסק  כל תנאיבים וכנסיות )סגדמ  ,תי כנסתבן ואחזקת עמותות, לרבות  וניקי   גם  2019נת  שעד  
   .תהבין עבודות משק  בי

עבודות ניקיון במוסדות דת לכן(,  גם קודם    רים חריגים)במק  1.1.2020ום  החל מי   נקבע כי  2019מבר  נוב  בחודש
שני  עד  ה  העסק)  מיוהדיווח למוסד לביטוח לא  ןית לענייבבמשק    תרת עבודוסגלות במכל ניקים רווחים,  מפ   שאינם

 .  (ודש אחדח עובדים ב

הניקיון    על עובדי  לאומוח  סד לביטחייבים לדווח למוים,  רווח  ניבת ת מ ם פעילות עסקימקיימיר  וסדות דת אשמ
 קובל. כמ  ,126וטופס   102יל, לרבות בטופס כיר רגל עובד שככ

ת רים האלה במסגובדהע דווח על  לעובדים באותו החודש, יש    ת עד שנידמוסד הבמועסקים  ש  ככלר,  וזעל פי הח
תקופות ל  ל גםכנ"ביטוח    ביטוח לאומי יאשרסד לם המוריגי ם ח, אך במקרי1.1.2020  וםבית החל מי  ת משק עבודו

 קודמות. 

 

 לאומי וח לביט וסדית, על פי המשק בטח לעובד במב מבושעל פיהם נחש צטבריםהמות רונקהע

 דו.  שלח יסקו או מעינה לצורך  א  בודהע( והריםו, או קבוצת הד בית)או וערטי אדם פא יק הוסהמע .1
 . במקומו אחר בד ם עוקימעסי אזי היואת העובד קים מעסייו ה  אלוואיל   חיונית,נחוצה ו  העבודה .2
 ר.כלא שלו  ד בהתנדבות אבעו  י( והוא אינוא סמלכר ריאלי )ולששולם  מהבית ק  שבמלעובד  .3
 ברים. או בין ח בני המשפחהן ת ביידית טבעדודה במסגרת עזרה האת העב בצע ינו מא  הבית  קהעובד במש .4
עובד  ות בין  חובת וכויוז  הסדרת חוזי ל   מסגרת קשרדה בעבו  שכרכ  תכ רומוע  דת בכסףוצעת נמדהעבודה שמב  .5

 ו. ק סילמע
 ועים. קב ה עבוד  מית עבודה או יושע וקבוע במסגרתסדיר נעשה באופן   ההעבודעיקר  .6
 ישי.א את העבודה באופן  ב לבצעמחויהבית ק  ד במשבהעו .7
 ודה.בביצוע העב  ובדיםמעסיק ע וק הבית אינ משבד בוהע .8
 .  וג העבודהס לס ביח  בירסו יל ה ריאף העבודהיק .9
 

 בדהעו יתעבודה בב

ל מנה א  שהו  ירוסב   של העובד  יתודה מתבצעת בבהעבו  מעסיק. לעתיםהאצל    עבודה  צע בובד שכיר מך כלל עבדר
 . (9.5.2012ם , מיו41382-08-11מי )ב"ל אווח לטוסד לבימ ק דין פרפרה נגד הנה בפסנית  ה לכךגמדו .יאעסק עצמ

פי   ללביטסד  ומ ה  םשפרס  ההוראותעל  כאוח  בבצעבודה מתבשר העאומי,  ה  של   יתות  חשב יי  עבודה, הואמבצע 
 א עובד שכיר. למאי ו עצ
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 יוני במשק  ספנ רחבה לביטוחצו ה

ל ביטוח ע  ובתעליהם חלה  א חלעובדים ש  חל עליהם, לרבות  דים שהצועובבעו הנקיוני  סביטוח הפנל  בההרחהו  בצ
ההפקדה עליהם.  חל  בה  ההרח  ו ולכן צום אלעל עובדיים  מנ ית נק בשמ  יעובד   בדרך כללכלשהו.  ם  חוק או הסכ  פי

 י.  מלאווסד לביטוח ום למנוסף על התשל וני היאפנסיוח טלבי

 

 שק בית בתחום הסיעודבמזר  עובדין וח בגלפטור מדיו זכאיתה שיוסיהאוכל

 תנאים ה  את  רטותפמהות  אאת ההורמי  ח הלאוטו, פרסם הבי2013ר  ודש דצמבמח  ,1453מספר  ם  יזר מעסיק חוב
, הזר  דלאומי בעד העוב  ביטוח לום דמי  ומתש  חור מדיוו פט  עובד זרעסיקים  ד שמיעולת סבלי גמ ו מקשבהם קיבל

 ם. יממסויים א תנ אם מילאו 

היה    עובד, ותו ה ת שכר לאשלמשמ  כוח אדם ת  ר דרך חב  ר ז  עובד   עסיקהפל סיעודי שטו, מ2014  וארדש ינ החל בחו
אים: התנבין  )ר  עובד הזלם למש  טופל כר שהמת השעל השלמאומי  ח לטובי   דמי  םולמתש  מים מסויים  בתנאר  טופ

ל  לה עו עואינשלום  העובד, הת  ת לפקודאה  המחבהעובד או    שבוןחבהעברה בנקאית לנעשה  ובד הזר  ום לעלהתש
 (. יעודיופל סלאותו מטית  סקה במשק בהע קיים תיק ו  ש"ח לחודש 3,000סך של 

ה  24.4.2018ם  ביו חלאומה  חיטובפרסם  מוזי  ביטו)חוז  1476עסיקים/ר  את  שמר  (1454ח/ ר    ייה האוכלוסחיב 
 . חוזרטו בפור אים שדש לפי התנבחו ש"ח 5,500הוגדל עד  פטורה  ואילך. 1.4.2018יום בתחולה מפטור ל הזכאית 

  דת המוסלנכה. מנהמלת ילד  מיוחדים וג  ותיםרגמלת שי  קבלמור לגבי מהא  חוזרון לכ דע  רסםופ  2.7.2019ביום  
הגלא וח  לביט את  אישרה  התקרהומי  הב הרחואת    דלת  זכאיסי ואוכלת  אשר  בתניה  מסויאית  להקל ם  ה  מים 

 למוסד לביטוח לאומי. ווח מדי טוראין פוילד נכה  מקבלי גמלאות שר"םל ילך.וא  1.4.2018בתחולה מיום  

מטופלים ל  גם  דשלחו  ח"ש  5,500  של  כוםסעד    זריםעובדים  על    דיווחפטור מהלה  במה הרחפורס  31.12.2019ם  ביו
 י. טוח לאומסד לביומהמ סיעוד  גמלתים מקבל יים שאינם סיעוד 

 

 2020ר אהחל מינו יזר לצורך טיפול סיעוד דעובד עביטוח ב  דמישלום תאים לפטור מתנ

למוסה ביבד  איגרת  פרסם  לאומי  ל31.12.2019  יוםטוח  מע,  זר  סיקפיה  היתר מרש  , שישעובד  לוסין ות האוכלו 
 –אומי(  וח הלוד מהביטע ל גמלת סיינו מקב סיק אהמעאם    סיעודי )גם ר לצורך טיפול  זד  ובסקת עעלהוההגירה  

  5,500הזר, עד סכום של  דבלעוטי ן פרבאופ שהוא משלם   מי ביטוח לאומי על השכרלום דשיווח ומתמד  פטור יהיה 
 . וקכח אומי ל וח  ולשלם דמי ביטלדווח  ישח בחודש,  " ש 5,500לה על העוסכום  ל כלע  ח בחודש.ש"

 
  או ובד הזר  הע  נק שלת לחשבון הבמשכורביר את העית וגם להד משק בק עובתי  פתוחהפטור יש ל כדי לקבל את  

 ו בבנק. ונ בחשת בופקדר שמזשם העובד האת המשכורת בהמחאה על  לשלם
 

 בללקכדי    יעוד נה למעסיק הסיאומי יפ סד לביטוח למוה  –  ה והורותלידבע דמי  ית  אובעבודה    פגעככל שהעובד יי 
המע המסמכים  העאת  על  ותהעוסקת  ידים  המבד  לחששלום  בבנקבשכורת  לאוונו  לש.  יש  זאת  אר  כ מור  ל ת 

 שנים ואף יותר.  7לפחות האלה ם המסמכי
 
 

 וטחים( מב י צו סיווגל לפ)כול  עסיקירוק חברה או פשיטת רגל של מבעת פם עובדי זכויות

צו פירוק/  צו/גלריטת  צו פששלהם  עסיק  ן למניתשם  דילעוביה  י פנ  23.9.2020יום  מוסד לביטוח לאומי פרסם בה
   יי פיטורים.צופי נותר חייב לעובד שכר עבודה או מעסיקליכים, והיחת התלפ

ו  2021-ו  2020  יםבשנ   אומי משלם הביטוח הל  114,452של    כום ם עד סטורייי פי פיצוסכומים לכיסוי שכר עבודה 
 . ש"ח 17,608 של סךופת גמל בלכיסוי חוב לק תשלוםועוד  ש"ח

יני חדלות אשר ערך שינויים בד  2018-"חע, התש כליכל  ן ושיקוםת פירעו ק חדלוקף חוכנס לתונ  15.9.2019יום  ב
נלכן,    עון.ירפ נפתח  אם  המעסיק  לאחר  חת  לפתי  צוגד  אתמגד  העוב   –  15.9.2020הליכים  ישהתב  יש  ת ירו יעה 

מונה תפקיד שלבעל ה   סיםפו הטלכן הוגש ם  וד)ק  מירשהנכסים ה  כונסותק מהתביעה עובר לוע לביטוח הלאומי  
קופת(בתהליך לאומיהתבי   להגיש את  הגמל אמורה  .  לביטוח  למוסד  היה  מיעבור התשלו  עה  חייב  ם שהמעסיק 

 . יי הפיטוריןיצויב פכ ר לקופה, ללא

 מי. לאויטוח הר הבם באתמצאיהסברים נוספים נ
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 טוח לאומיהמוסד לבישל  ורת ניכויים ביקדגשים ב

 

ן שבכל שלב של , כיוו ךת התהלין איכויים ולהבי בביקורת נ ל  יפו ט   ת בעתאות בסיסיופיד על כמה הורק להכדאי  
מי  לביטוח לאו  להגיש השגה. ככלל, המוסדצורך  יה  יה  לאויות כדי שטע  ם ולתקןמסמכי  אפשר להוסיףהתהליך  

 . שהשגה שהגייק קיבל תשובה ללאחר שהמעס  נוספתה  נו מאשר השגאי
 

חו הביט לפי  המעסיק    וחק  לנכותהלאומי  ד  חייב  הלאומייטהב  מי את  ביט  וח  דמי  ת  ממשכור  הבריאותוח  ואת 
של   לכן, בביקורות הניכויים  עובד.ת הכורמשמס הכנסה מוי  יב בניכ יק חי ס ס הכנסה המעהעובד, ולפי פקודת מ

הכהלאומהביטוח   מס  ושל  על נסי  נערכת  השומה  המגולמ   ה  מס  הרכיבים  של  ודמיים  לאומי ה ח  הביטו  הכנסה 
 . שלא שולמו והבריאות

המוסהחנה  רו לאח לל  לאומי  ד  את  להעביטוח  הש ביר  הכנסהומות  למס  שלו  לאחר  ניכויים  זאת  בש,  משך  כבר 
בית הדין הארצי  ב להלכת גדות בהתאםהניכויים,   ד לביטוח לאומי את שומותלמוס בירמע  סהבות מס הכנם רשני

 עבודה. ל

 בדביטוח בגין העוי הלום דמהמעסיק בתשקי לחבות הרקע החו

מור א, כת להתניהמוחלטת ואינה ניתנ  אהי   לאומיה הביטוח  דת  לפי עמ  ביטוחלשלם דמי  ו   ווחלדעסיק  חובת המ 
   .מילאוח החוק הביטו ל  342סעיף ב

ו  עלי דיווח  ם אם מעסיקו לא  ד לביטוח לאומי ג וסיר מבוטח במשכ הד  עובלאומי, הלחוק הביטוח ה  365סעיף    לפי
לב ללמוסד  ו/אומ יטוח  שילם י  לא  הב  או  דמי  העוב  .ועדבמיטוח  את  שהוא כאשר  מוכיח  בפועלעב  ד  אצל   ד 

 .  ול גמלהי לשל א ומי אינו רש, המוסד לביטוח לא עסיקהמ

הל ביט ק הלחו  344סעיף   ב וח  עיטוח בשל הכ אומי מחייב בתשלום דמי  המפורטים בסעיף   ות בודה מהמקורנסת 
 ל(.ע ובפ מהא שולהמשכורת ל העבודה )גם אם צעה שבו בותאם לחודש הכנסה, בה ( לפקודת מס 2)2

 מן: )א(, כדלק344הוא סעיף  לאומי ההביטוח וק הרלוונטי בח  הסעיף
כהכנסירא ( א. )344" ש תו  ו  עהחודשית  להכנס  את  ובדל  שקדם  החודש  בעד  חלב  1-תו  שבו    מועד  חודש 

 ]...[" ; מס הכנסה ( לפקודת2)2עיף  ורות המפורטים בסמקהתשלום, מה
 

נסה לפי סעיף ובד הכעע שיש ליודכאשר המעסיק  כי    ,אומיהלוח  יטדת הב חוק לפי עמל  344לה מסעיף  עו  כלומר,
 ים(. של רשות המסחר סיום ביקורת ניכויים ל, לאלמשח )יטו את דמי הבלם ליה ולשווח ע דודה, עליו ל( לפק 2)2
 

 יטוח לאומי ה על ידי המוסד לבעסמכות הקבי
 

קביעהסמכ סעי  ות  ר  –  קולח  347ף  לפי  גבייה  לפקיד  רשאי  אאשי  ששינה  של    ביטוחה  דמי  תקבוע  את  מבוטח 
פקיד הגבייה    2017נת  לשים  בחוק ההסדר ן  י התיקום. לפו בתקופת התשל  על בסיס מקור הכנסתו   ביטוחי הסיווגו  

 לחוק(.  359עיף החלטתו )ס חייב לנמק את 

י  מוח של  ם דמי הביט לקבוע את סכו  שאירהגבייה    פקיד  –  ק לחו  357  דר דוח לפי סעיף עת דמי ביטוח בהיעיקב
בייה את הגלפקיד    ניקיםערלוונטיים המהגיש. סוגי הדוחות ה  מי ולאויטוח לאלב  שת דוח למוסדבהג  חייב   יהשה
ו  355-ו  342ם בסעיפים  טימפורת  מכוהס גיש. פקיד  חידים ומעסיקים להיהדוחות שעל    מרביתכוללים את  לחוק 

 לחוק(.   359יף  עהחלטה )סמק את הנה חייב ל הגביי 

  חהביטוח למבוט י לקבוע את סכום דמי  יה רשא י קיד הגבפ  –  לחוק  358יף  י סע וח לפ לד גוד  יטוח בנ יעת דמי ביקב
ל משוכנ  אםמעסיק,  או  שהוא  עובד המנסת  הכע  של  העבודה  שכר  או  ע בוטח  המעסיק  הסכומים ולים  י  על 

   לחוק(. 359 עיףס טה )לפי את ההחל  ייב לנמק. פקיד הגבייה חפורטים בדוח שהוגשמה
 

 ר תלושי השכ

זה גם   ובכלל  ק הגנת השכר,לחו   24כמתחייב מסעיף  הכנסה  הרכיבי    כל  לושי השכר אתלהציג בת   יבק חייהמעס
 עות לחו"ל, ארוחות וכדומה.  סיון נכג סף בות שוות כהט

 ח מהעובד ביטו ניכוי דמי

 .ובדמהע   י הביטוחאת דמה  כמנמעסיק הביטוח הלאומי ה )ג( לחוק  342סעיף  לפי
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בשו למשל,  נהזאת,  ה  (2)ב()8קנה  מת,  הלאומילתקנות  ביטוחיוחדות  מ וראות  )ה  ביטוח  דמי  תשלום  (,  בדבר 
בתק 1971-תשל"א כתוב .  לעני ב  נה  ח דרין  מפורש  לעובד  ישכי  ביטוח  דמי  ביוב  מעסיק  תבמשק  רשאי "יהי   כי  ה 

   משכרו של עובד..." לנכות
 

 הלאומי  בביטוח םת ניכוייביצוע ביקורו

בביקב ניכויים  לביטוורת  לאוממוסד  עגינוה  י ח  לבדוק  המ  5ד  ם  מתוקדהשנים  הומות  שבע  האחרונות ך  שנים 
 חריגים(.  )למעט 

מם  המעסיקיידים  גתא נבדיעוב  20-יותר  מבקר  דקם  דוח  בעקבות  בשגרה.  נבדים  גהמדינה  מעסיקים קים  ם 
 ות. יברות פרט רות משפחתיות וחים יותר, לרבות חבנקט

 ם: הלאומי ה וחהביט יים שלקורת הניכום שנבדקים בבירייקשאים העיהנו

ג  וו, סייםלומת לבין התשחובין הדו אמות  ת, בדיקת ה102לטופס    126בין טופס    , התאמהרבי השכרכיבדיקת כל  
בטופס   הנכון  בטור  פריסת102עובדים  זקיפת  שכר    ,  לעובדים  הנוסף,  שכר  שטבות  הוצאות  נזקפו)לרבות  ,  (לא 

מינ  בדיקת הכנסמוםישכר  ביקורת  מ,  מחברה  תיאות  וחבר   שפחתיתות  ד בית,  ביטוח  ם  דמ)נימי  ביטוח   יכוי 
ים  איתור דיווח  דיווח,נות ללא  שויות  וסוכל תשלומים לאר  (, איתווספותנובד בעבודות  בשיעור המופחת למי שע

 ועוד.  םיטוח בעדם ותשלום דמי הבי צו סיווג מבוטחיפ ג עובדים על סיוו כוזבים,

וי רכב חלקי  זקפו שושסיקים  מע   שווי רכב.פת  ר כמו זקישכפו בק שלא נזבשווה כסף  ם בודק הטבות  וייכ מבקר הני
 .רשם בהפ מחויבי –ת הפרטיו סיעותנב מדויק של הלפי חישו

ו כאשר  ו מתקן דוחות, איק תובע החזרים, אס או כאשר המע  לאות,י תביעת גמרת ניכויים מבוצעת גם לגיבו קובי
 ודה.עב י בחון יחסצורך ל שי

 

 רשות המסיםשומות ב

ניכ   בוצעתמכאשר   שנים, ותן הא  לביקורת בגיןביטוח הלאומי מגיעים  מבקרי המסים, וה  ם של רשותוייביקורת 
 א הטבות שכר. ושה בנול ת כפתכן ביקורית

ות השכר  יין הטבנ( לע 18.07.1995מתאריך    0-14בע"מ )דב"ע נה/  ת פטרוכימיותתעשיוכת "גדות"  הכלל על פי הל
נזקפומוהא שלא  הייבמשכורת:    רות  ביק ת אם  ניכויים וה  המס   של  רת  אות  יםרשות  שנים  על  מחייבים   –ן  אזי 

 . מסיםעם רשות ה םם להסכבהתא יקיטוח את המעסבדמי ב

תקן ת המסים ויסכים לכם ניכויים של רשוסת על טעות בהטענו  אינו מקבל  ד לביטוח לאומי נמסר כי הואוסמהמ
 .  שומת הניכוייםן  קולאחר תי טעות רקהאת 

י  ומר הביטוח הלא מסים כדי להציגם למבקברשות היכויים  הנכם שומות  הס  העבודה של   תניירו  מור אתחשוב לש
מס    חלהוכי  כדי שיעוחסהתיי ,  שולי שיעור  מבחינת  מסוים  לעובד  ביט ות  דמי  אורי  ה  וח  מעל  קסימום  מהכנסה 

 ועוד. 

ולא לפי   סההכנ  ות במסלהסכם השומלפקודה בהתאם  (  2)2י סעיף  כנסה לפהוח את המבקר מחייב בדמי ביטה
 דמותניכוי המק  רום לאחלתשל  מסדר את סכום הדוגמה, כאשר מס הכנסה שיה. לידור השומששקיבל מ  ידעהמ

 בשל הוצאות עודפות.ולמו שש

  מיאוביטוח הלות את הב רה מחיישומות של הכנסות חב  כויים בלבד ולא י, כי שומות נ י היאיטוח הלאומעמדת הב
  לאשל הביטוח הלאומי  מדה  הע.  פט העליוןשבבית המ  יתןי פרטס, שנמ א  דין  יס פסקזאת, על בס בעת ביקורת.  

 . (19447-06-17"ל )ב 1.9.2020טירר מיום אהרון יין עו"ד י בענרזון האבבית הדי יןפסק הד פרסום לאחרהשתנתה  

 
   ניכויים רתקויות בבנסולקה נסכה ה במסח הלאומי לשומה בפשרהתייחסות הביטו

מי  לאו סד לביטוח מוורים, שהגיש הן בבית הדין הארצי לעבודה בארבעה ערעק דיניתן פס  2020באוגוסט  24יום ב
 :ס(נו  ממן ר אילן,)הלכת מד"א, ב רייםין האזוהד  ל בתיקי דין נפרדים שעל ארבעה פס

-6497-08בודה )ב"ל  ן האזורי לעי הד  ל בית קיבומי  לא  וחלביט  בר אילן כנגד המוסד   עניין אוניברסיטתב בפסק דין  
א   ( 24.2.2019  וםמי  16 א וניברסיטת  את תביעת  ביטול מ בר  על  והורה  ניילן  שומת  וסד מ כויים שערך הוחלט של 

ת בית  מי היה אמור, לדעוביטוח הלאה  ה.שרשנעשתה בפ  הכנסה,ת שומת ניכויים של מס  עקבוב   ימלאולביטוח  
פשרה. ברכה  נעון שהיא  ו כיסה,  כנמס ה  הניכויים של   תונים משומתנה   תתיק אלהע ולא  ת  עד   שיקולהדין, להפעיל  

 רשויות שונה. תי הל שש לה  תכלית הפעו  ךואולי זהה, אאחיד    הואמיסוי  עולה של שתי רשויות הל הפ רציונאמנם  
 . ת בוטלוקנסוה  כלבוטלו ו שומות הניכויים

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

93 
 

מב בעניין  דין  בע"מפסק  וניטול  מסוף  הלטו יהב נגד    מן  בביאומ ח  )ד ה  תי  האזורי  ם יו מ   59912-03-16ב"ל  ין 
בפשרה.   כנסה, שנעשתהניכויים של מס הניכויים בעקבות שומת  ומת  הוציא ש  מילביטוח לאו  המוסד(  2.4.2019

בוט ין  בבית הדאושרו  יים  יכונת ה שומו צתי פגומה שיטת הגילום הקבושבין היתר  בעה  ק  השופטת  לו.והקנסות 
הל למ ופוגעת  קי ים  עובדב  העשכה  להקם  יכי  לשלם  על  ושי  גמלאות  )שכמלוא  ם  ההטבות  בלררם  ב"עין"(. ות 

ובד מהע   חסךנכן  נאה נוספת שה לצמיחת טובת  וח מהעובד גרמה  לא ניכתה את דמי הביטיקה  ובדה שהמעס הע
 ת. וגדדין   פעול כפי שנקבע בפסק הביטוח הלאומי ל ליב שכר וע כרכ יבה הכיר ברכ ביטוח. מס הכנס לשלם דמי 

נסות. השומות יל קיכויים והט ציא שומות נהוח לאומי  ויטלבד  וסהמ   –  ובעניין מד"אנס  ין חברת  י ענבהדין  קי  בפס
 וטלו. בהקנסות ורי ו בבית הדין האז  ולא נדונ

 הארצי: ןלבית הדי  לעילם  ין האזורייפסיקות בתי הד ערער על כל מילאו  טוחילב  המוסד

בעתיד    יםדומ  יםלמקר  בע כללי אצבעוח לאומי וקטבילמוסד  ה  לים ש ורעער כל ה  בל ככלל אתיהארצי ק  בית הדין
 נסות. ק ו פרשי הצמדה, ריביתב בהכויים, חיו את שומות נילהוצ

יא שומת להוצי  המוסד רשא   "מכלל האמור עולה כי הארצי:    הדיןית  בבע  מס הכנסה קו  מות בפשרה שללעניין שו
 עליה".   וסד להתבסס מה  ירשא, נסהס הכמ ייד ם על משנערכה שומת ניכוייכויים בעצמו, אך ינ

להזחשו שן  י ניע לר  כיב  הכנסה  ביקורת  מס  בל  ביום    פשרה שהסתיימה  הדין  חליט ה  8.10.2020כי    אזוריה  בית 
מערכו  בעניין באלביט  אלביט  שבכל"מ  ע ת  של  התביעה  בכתב  הביטוח  מקום  או  בשתוקף  לאומי,  ה  נגד  מישרין 

כתב )  קהימחל  זונה  הרי שדין טע  ם מס הכנסה, עה  רפשהסכם    ומי עלאיטוח הלן את הסתמכותו של הבבעקיפי
 . עניין מד"א ואחרים(ין ב ן פסק הדמת הוגש לפני  התביעה 

הקנסות   הדיןבלעניין  בית  סע  וחן  את  הכנסה.הבי  חוק  יפיהארצי  מס  ופקודת  הלאומי  קנה ה  370בסעיף    טוח 
 לקם". ...כולם או ח.ועל ריבית..נסק ח... על י ביטומהפרש ד שיקול דעת "לוותר עללביטוח לאומי סד  והמחוקק למ

ונשי, ע סעיף    וא ן שהקובע קנס גרעוה  לפקוד   191המס, וסעיף    לום ר בתשפיגו  ין נס בגקבע  לפקודה קו  190עיף  ס
 מוך מהנדרש.נ ל סכום מסע ומה כי הנישום התרשל ודיווח ד השפקי מצאככל ש

הלאומיחב קיימת    וק הביטוח  ביןלא  בתשלו קנס אח   אבחנה  לקנס  ר  התרשלו  ישונעום  ואי תשלום  על   נדרש. ת 
נסה  כ ת מס הבפקוד  ו לרבות ביטולו.יה למוסד תישקל הפחתת נר פ . לאחריביתב  ן חיו ואי  ל אוטומטית טמוקנס  ה

 בית, ויש קנס. ורי מדהצי ההפרש יש

לא    שהכסף  יללה, ממ התשואה מהכסף שנש  יאריבית ה .  של הכסף   ראליהערך  ה על  ה  שמיר ל  עדוו נהצמדה  הפרשי  
תקופ  ויד בהיה   שמטי  ה.באותה  הביהקנס  הל טול  בחלמאו ח  נועד  לי  ה לבח והכסף  ערך    עלשמור  קו  קנסקו   וא 

 "עונשי". 

ריבית לפי  ו  השוק(,בית  )רי  לפי חוק פסיקת ריביתוכה  נמת  יבי רת:  סוגי ריביו  י שניש  מבהיר שבית הדין הארצי  
 לארבעת אי התשלום  את תקופחלק  מו  (א159בית  נה )רישל   4%ור  גבוהה בשיעריבית  יא  א לפקודה, שה 159  ףסעי

 . מילאו טוחלמוסד לבי ן שיקול דעת, עם מתיוןצת קודונ

 
בש הביטוליכלומר,  ממדיניות  כיוםונה  שיש  לראשוניוב   ם  הליהתאם  הד,  קוית  להטיליבית  מציע  על  ן  אי    קנס 

ך ע כ ככל שנקב  , ועלות מחדלב   נושא יו, ו חיוול דע  אמון   המעסיקכי    נההנקודה הראשו מ   לם דמי ביטוח החותשל
 בות הפחתת הקנסות. ראש בדבר נסית ל הק קול דעת ללאילהפעיל שומי לביטוח לאהמוסד  קובע כי על  , ובשומה

הדין    יתבקול דעת מספק,  יהופעל שלא  ש  ואבו מצשבמקרה    כייים  ור האזהדין  מנחה את בתי    ציהארת הדין  יב
 ת. לבטל בפסיקה את הקנסו ולאת חוזר, דע צוע שיקולילב ח לאומי ו ביטלד וס ין למ שיב את העניהחייב ל

ת ית מנגל, חבר פי יטוח 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  הקנסנקבע  מבוטל ביטול  ללחו  ות  הזכות  שמורה  פנות ברה 

רגן טת האואפשרות להעמיד את החל  לחברה  יש  יום. לאחר ההחלטה  60תוך  אימה  בקשה מת לאורגן המוסמך ב 
 ית הדין לעבודה. וטית בבלביקורת שיפוח הלאומי בביט ךהמוסמ

   28.2.2021קנסות עד   לביטולללים הכ

קנסות   לבטללהזין את השומה המתוקנת ללא קנסות, כלומר,    מיםהמבקר היה רשאי בתנאים מסוי  28.2.2021עד  
 לא  הם  בדים שלור העמספשסיקים  למע  נעשהל מלא של הקנסות  טויבקרים. בעם המ  הו פעולתפ יששלמעסיקים  

כויים מספר רת ניקובי ר זבחו)מפורט  שנים  10במשך  רכיב שכרתו נה באושויקורת הראוזו הב דים עוב  249על   להע
 .(5.1.2016ועדכן חוזר מיום  10.7.2018ום בי אינטרנטה שפורסם באתר 11

 1.3.2021מיום סות יטולי קנלבדשים לים החהכל

פרסם   לאומי  לביטוח  ביקו  1.2.2021ביום  המוסד  מספר  חוזר  ניכויים  קנסות  בנושא    14רת  ביקורת הפחתת 
 .מעברלי לכגם  בחוזר פרסם ואילך ו 1.3.2021בתחולה מיום  , ניכויים
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הח הדשיהכללים  כי  קובעים  מי ם  נ  1.3.2021ום  חל  ביקורת  בעקבות  הקביעה  את  הודעת  גם  תכלול  כל  יכויים 
 . ת המעסיקבקשר ( רק לאחבשיקול דעת). הקנסות יופחתו הקנסות

מבקר, ליקוי  : המלצות  ים לכל קריטריוןואת האחוזים המירבי   ת הקנסותהפחתקריטריונים להחוזר כולל את ה
 )שנה שישית ושביעית(.  הביקורת יוחדים ושנות ם מחוזר, מצב כלכלי, נימוקי

 כדלקמן: ק, ספ, למען הסר  ד לביטוח לאומי מסרחשבון המוס לבקשת לשכת רואי

י התגלה בפעם הראשונה,  הליקולפי הקריטריונים שבחוזר, למשל, אם    אה של הקנסניתן להגיע להפחתה מל .1
 וקים מיוחדים.ויש גם נימ לאה, המצב הכלכלי על פי ההגדרה שבחוזרר מיש המלצת מבק

, ויש גם  באתר הביטוח הלאומי או באתר התשלומיםן מקוון  באופ  הפחתת הקנסות מתבצעת הגשת הבקשה ל  .2
 )הגשת השגה או בקשה להפחתת קנסות ביקורת ניכויים(. מייצגיםקישור במערכת ה

הקביעה  מעסיק   .3 למועד  בסמוך  הבקשה  את  שיו השמגיש  עובטח  תשובה  מועד  קבל  לפני  במערכת  החיוב  ד 
וועדה  החלטה בבמקרים שמגיעים לעלולים להיות  העיכובים    קביעה. ימים לאחר מועד ה  45שהוא  ,  הכספית

 העליונה. הובטח לעשות כל מאמץ לתת את התשובות ללא עיכוב. 

 בקר במהלך הביקורת ת שנוקט המהפעולו

 בקש.הוא מכים שפירוט המסמ רת עםויקת הב מבקר שולח למעסיק הודעה על עריכה .1
 עורך את הביקורת.  רהמבק .2
שישב איתו    רהלנציג החבותו  ים ומעביר אהממצא  ובו סל  קן איליוכין גמ  קורת המבקרהביממצאי    תעקבוב .3

 ר(. נמסר למבק אחד ששמואיש קשר תמנה מ  דרך כללבמהלך הביקורת )ב
 .  יומ הלא  ם עדיין לא רשומים במחשב הביטוחבשלב הזה הממצאי .4
  , אתגילוםה   ואת שיעור  ביםאת החיו  בדוק לבה, בין היתר כדאי  רלב    תשומתאים בהממצ  אי לבדוק את כד .5

הסכומים  ואת    כבבשווי רהתקופות שבהם חויבו הרכבים    אתכל עובד,  לם לת השווי שגובים ואהרכרי  פמס
ש  ואת שמות לבדוק שהמבקר התייחס לענסעו ברכבים. כדאי בהעובדים  עורי דמי  הם שילם  ובדישלב הזה 

ם. זה  זריים  דעובמי והלאו  וחבאות מהביט קצ  , מקבלירנוע  ילי שכר מקסימום, בנבו מקם, כמיוחדיטוח מבי
 .למבקרש דע שהוגטכניים והעובדות תואמים למיהם ל החישובי אם כהזמן לבדוק 

ש .6 האחרי  מגיליון  חזר  ולאחראקסל  למבקר,  מועבר  המעסיק  הממצאים  שנעשו,  להתיקונים  עלוממ ים    נה 
 המבקר.

לונה רהממ .7 לצורךהאת    החזירשאי  ע שהסבמקרה    ןתיקו   גיליון למבקר  שנעשה  אי המעסי ם  כם  ל  קובמנו  ק 
 , או שחסר מידע רלוונטי. םויברכיב מס חיובו שלא נערך  ליו, אע

 ם נדרש. ומבקש מידע נוסף, א  אקסל מתוקןון י בגילק מצויד למעסיר  בקר חוזהמ .8
 פת. ה נוס לבדיקהקשר נשלח לאיש  מתוקןהל האקס אם נערך שינוי, גיליון  .9

של  ל .10 סופי  אישור  הממונהממונהאחר  מ,  הקה  את  למ ביזרים  אותלראשר  פ)א  ערכתעה  ייצות  בקובץ  וג  ה 
 יעה. ם מיום הקב ימי  45ך כספי תו חיוב יםיק ומזראת הקביעה בדואר רשום למעס ח ולקוחות(, של

שר  פזה א מועד  יום מ  30ך  למעסיק. תו  הרשום  ארהדו  קיים מידע בדבר מועד מסירתאומי  במוסד לביטוח ל  .11
הגיש  שר לממועד זה אפודשים  ח  12ך  ובת   )או  ההשגהל  כת המועד שהארהבקשה ל  ו אתא להגיש את ההשגה  

 בית הדין האזורי לעבודה(. לר ערעו
 
 

 יקורת ניכויים שכר בעקבות בחליפות מלאות מ פרשי גה תשלום

גמלאהמוס הפרשי  משלם  לאומי  לביטוח  מד  שכליחות  )תגמולי פות  דמילוא   ר  פג ים,  ודמי    , יעהמי  אבטלה  דמי 
תביעה לדמי ב  מילואים אוולי  מעסיק בתגמ   תביעתם להתאאו ב לה,  שי גמהפרשל עובד ל ה  ות תביעקבבע  ( לידה

 ".  22 פגיעה לפי "תקנה

 ן עובד גיבטוח  מלה פרטניים )כשיש חיוב בדמי ביורת ניכויים הפרשי ג ם בעקבות ביקומי משל יטוח לא וסד לבהמ
 קיםעסימהמ   גמולית התגבים אלה את  מיבוחן ביו  ייםלרת( והפרשי גמלה גלובוביקבעת הדועה  הותו ימסוים שז

 הלאומי.  חו לחוק הביט תוקן המ  369סעיף לפי 

ליו לדווח על שינויי לתשומת לב המעסיק שעכויים פיסקה  קורת נידוח בי  סוף כלב  י מוסיףהמוסד לביטוח לאומ 
לע  ביעקבובד  המשכורת  הניכבות  פ  ככלל,ויים.  קורת  סעל  לעובד  3יף  עי  הודעה  לעבמוול  בחוק  )תנאי  וד עמד  ה 

והל בודע התשס"בלעבו  בלהוק  מיוןיכי  ה  ש2002-דה(,  חובתו  מעסיק    ל ,  על כל  לעובדיו  נאי  בת שינוי    להודיע 
 וי.  ינשעל הימים מהיום שנודע לו   30, בתוך ר לתשלומי שכר עבודהכל שינוי בקשכלל זה ודתם ובעב

לו  יוכ די שתר כין הי, בדמי ביטוחב  החייבותת  נסולעובדים על הגדלת ההכ  עודייב להק מחוהמעסי  התאם לכך,ב
 ות. הפרשי גמלא  לתבוע
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 םבגין ימי גיבוש לעובדיהטבה  יזקיפת שוו

"טכ  ככלל, המע אשר  גוובת  "טובתסיק"  על  אינ  ברת  המעסיק  המשת העובד",  העובד  במשכורת  שווי  זוקף  תף  ו 
מטעיפב המעסיקלות  מעם  אך  נ,  נבחניבהעווחות  בחן  המעסיק  ונוחות  בד  לביטמום  בא  וחסד    ופןלאומי 

 ממלא.  שהואבד ולתפקיד ס לעוייחבהתבי, יקטיאובי

בודה בבית הדין האזורי לעיישון טרפיק  ין דה נל פסק דוססת עמבה  9.4.2018פרסמה הנחיה ביום    המסים  תרשו
לפיה,  30052-07-12)ב"ל   ב(,  כל הם מתקיימי ים שבהקרמרק  אינו    םרטיהמפו  תנאים ם  ף  זוקבהנחיה, המעסיק 

 לה. ים האכללת המץ אי איהלאומוח דים. הביט ובשווי לע

ל שבהנחיה:תנאידוגמה  הגיבוש    מעסיקה  ם  תנאי  את  עקובע  המליומשלם  משהם,  משכועסיק  מלאה לם  רת 
ל, אישרוע, ב ע השב, באמצא בני זוגעשה לל נ  שגיבוכי העבודה מצדיקים את הגיבוש, הדים בימי הגיבוש, צרלעוב

 .יקת הביקורתו לבדשמרם נסמכיל המרה וכהעשו תוכנית א ל הרצאהולש כ בעלות סבירה, הגיבו

 ב  כרוי שימוש בשו

המשפט   בית  פסיקת  לב המהעליון  בעקבות  לאוסד  איניטוח  חישובומי  מקבל  חלקי  ו  שימוש  שווי  יחס   של  לפי 
 יות.הנסיעות הפרטיות והעסק

 /124586מיסוי שלא בהסכם  לטת הח  - שירותטכנאי וש ברכב ל וי שימשו

חווש  –קשה  הב שימוש  ב  סקיותהע  עותהנסייחס  לפי    לקיי  הנסיעוכ  שלוהפרטיות  טכנאי    תמות  של  הגדולה 
 .ה נדחתההבקש  –ק בור העסהמזגנים בע

 אגר פעולי ורכב מרכב ת

הרכב שאו  חון,  ב ביטהוא רכחד מאלה:  שומה אה  דפקי  א רכב שהתקיים בו להנחת דעתו של"רכב תפעולי" הו
  , וצאות רכב(ה   ויהכנסה )ניכ  ות מסתקנשב  לליםם לכבהתא  שהות עובד כלשוועמד לרה  ולא ק  העס משרת רק את  

 . 1995-התשנ"ה 

רשו עמדות  לייחד, המעסיהלאומי  הביטוחו   ת המסיםלפי  אמור  להי  ק  רכב מסוים  ועליו  מראש  תפעולי  רכב  ות 
נוהל עבלקבוע  קפדנייברורי  דהוי  וחד  ם,  בי משמעי ם  ולנלחס  ים  האלה  ברכבים  ביא  קוטשימוש  על  קומצעי  רת 

 .  שקבע ליםהנה

 לי. ית, הרכב לא יוכר כרכב תפעוב הובד עובד מכשהעהלאומי, וח הביט   הלינו  ל פי ע

ם ילמצב ר" אך נוהגים להשתמש במונח הזה  ה מונח בשם "רכב מאגקנות מס הכנסה או בתמס הכנספקודת  ב  אין
הו  כלש לעובד צה  אינו מוק כבסק, שהר העשל  שנועד לפעילות שוטפת  ב רכ ובדיםות הע יד לרשמעסיק מעמשבהם ה

 אגר.  מהשתמש ברכב ד שמאחר לעוב כב צמד רהו שלאו

עד לשעות הלילה,   בד ביום שבו הוא עבדשווי רכב לעולזקוף    ין צורך לפיה א ה  יה מקילרשות המסים פרסמה הנח
)מיום   ועסוף השבב  ולאקראי ולא באופן שיטתי  א פן  , באוחודש(עמי )באופן חד פביתו בב  הר חנולכן רכב המאג

 חרת. ב למ ר את הרכחזיובד הוהעים בחג ( אובערב ישיחמ

פי ההוראות,  א   על  בותן  השימוש  הואכאשר  מפי   רכב  אחת  ותר  שוו בחודש,  עם  לזקוף  בהתאם יש  יחסי  י 
בקרילקריטר עומד  מי שלא  שנקבעו.  לזק  האלה,  ים נטריו יונים  שווחייב  רכבוף  מודגש  אבהתמלא    י  לתקנות.  ם 

 ם.מורי ם האהתנאיום  באשר לקי ודאת התיער שמושיש ל

( 41881-06-17  "מ )ב"לחות בעטי ת רמת בבתל אביב את התביעה של קבוצ  יהדין האזורבית  דחה    28.6.2020ם  ביו
דמי  וקבע   לשלם  החברה  רכב"  שעל  "שווי  רכיב  עבור  ברכבגין    ותנהתק  לפיביטוח  קשימוש  של  ת  בטיחוציני  ב 

עובדי החברהתב הוטלחי. העבורה שהם  ביקורתב   וב  הדין  ב.  2012  עד  2009ים  לשנ  כוייםני  עת  ב ית  היבטים דן 
 ד. לום ועוות, הגיהתיישנ ה  י לרבותשל הדרישה של הביטוח הלאומ םישונ

ים נוסע   להסעתמיועד  שרכב ה  ,יאור ח  יןי בענ  הדין את קביעת בית המשפט העליוןבית  וי הרכב, מזכיר  לעניין שו 
 ת פשרות לעשו לו אודה ויש  העביום    יוםבס  יחותהבט   קצין  ידיכב מצוי ב הרך, כלי  כ  על   נוסף  ינו "רכב עבודה".א

 רכב עבודה.  כן אינושפחה ולבני מ עתשית והסברכב שימוש לצורכי הסעה האי

חברת ל  ש תה  תביע   את ,  הל המקריבות המיוחדות שנסב(  19447-06-17)ב"ל    בית הדין האזוריקיבל    1.9.2020ביום  
דין בארצי ה  תמך על פסקן הסכי בית הדי  לצייןוב  חש  יים.ניכו ת הומת שוביטל א  ,ת עורכי דיןחבר, שהיא  רטיר  א.

פסק הדין בעניין בר אילן במס הכנסה, על אף שבומת ניכויים  לבין ש  מת חברהבין שון  לא הבחיבר אילן ובעניין  
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ב ניכויים  ע  ש פירודובר  שומת  מס  ל  מהכנסהשל  לשנים  בבר  דו.  ניתן    2013עד    2010שומות  לערערשבהן    היה 
 ומה. לו ועדות השבוט 2017נת . בש שומהדת ועלו

הדיןביקיבל    9.12.2020ביום   )  ת  לאוא(  5149-11-20,  4169-06-18ב"ל  האזורי  לביטוח  המוסד  של  ערעורו  , מי ת 
  ין השאר כרכב צמוד, ולפיכך החברה, בות שלהם מן  ריהשהשתמשו ברכב    מעליות בע"מ  ברלינר  לפיו עובדי חברת

 וש מלא.יש לחייבם בשווי שימ 
ר הנגדי של  עווגם ער  משווי השימוש המלא,  50%-ק ברבות המקרה"  ייבה אותם "בנסיהחלטת ועדת השומה שח

 בהתאמה.    וונדח ובוטל –עצם החיוב ברה על הח
 

 ד קל  והגדרת כיב

)  שבתקנות  בוד קל""כי  בה את הגדרת המושגרשות המסים הרחי ת(, התשל"ב סוימוניכוי הוצאות ממס הכנסה 
 נה. העוקות רות ויר, גם לפי1972

 וס ייחל תנן ניתנו איהוצאות עודפות ש

 לייחוס, הןנות  טובות הנאה הנית  כנסה.הלמס  אמה  ההתח  בדות שתואמו  בוהטה   מהות  אתמבקר הניכויים בודק  
 ו"ל. פרטית לחת עובד  נסיע מי ביטוח. לדוגמה,הטבות שכר החייבות בד

שאינן    הוצאות אינן  ניתנועודפות  לייחוס  בת ת  בישלום  חייבות  אךטדמי  הת  וח,  את  לשמור  המתאייע יש   םוד 
 מס. ל התקרה שפטורה מל, מע "לחו   עובדשל  ת סקית נסיעה עאו וצה  החזר שלך הוכחת ההוצאה, כמו למצורל

    לחוק  359עיף לפי סקביעת דמי ביטוח  ערר על-יקורת ניכויים  השגות על ב

גבייה ד  ביטוח לאומי פקימוסד להממנה    שומה  מקום ועדתלחוק וב  359יף  קן סע תו  2017ם לשנת  בחוק ההסדרי
)פקיד  המו י  שרא לדון בהשגות  בהשגה  יד א  לש   ,גותהשסמך  עלח שנעו ביט   דמי  יעתקבעל  ון  ידו או  על  ידי    שתה 

 . (יוהממונה על 

י הביטוח עת דמההודעה על קבי   נמסרה לחייביום שבו  יום מה  30וך  יש להגיש בכתב בת   את ההשגה המנומקת
   .שת ההשגההגאריך את המועד ל גות להשקיד ההתר לפרשום. מו בדואר

להחלי  חוק שיש  קבע  חודך  תוב  בהשגהט  ההסדרים  שבהיומ  שיםשלושה  נמ ם  והפרטים   כלרו  סו   המסמכים 
 מיוחדים.  ם מטעמיםם נוספיחודשירות הארכה לשלושה  ההחלטה בהשגה, עם אפש הנדרשים לצורך

נדחתה  א באופן    באופן ם ההשגה  או  החי מלא  יקחלקי,  רשוהודעה  ה בל את  יב  בדואר  כך  לש   ם.על  את ם  לעליו 
 . בודהלע רי אזוית הדין הלב ה יעל הקבע   הדרישה או להגיש תובענה

 יכויים, יקורת נאגף בלפקיד השגות ב  גותהגשת הש   נוהל  1.1.2017ביום  אתר שלו  ביטוח לאומי פרסם  סד לבוהמ
 .  358, 357, 347ים לסעיפ י ביטוח בהתאם על קביעת דמ

ה מקואת  בצורה  להגיש  יש  או  השגות  הלאומי  הביטוח  באתר  למערכת  ונת  קישור  גם  ויש  התשלומים  באתר 
 )הגשת השגה או בקשה להפחתת קנסות ביקורת ניכויים(.  המייצגים
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 שליטה   ובעלי שפחתיים מ  יםסקע
 

 ביטוח הלאומיהחוק ב םת מעטייטה בחברשל  בעל
 

 זכאים לגמלאות  אינםמעטים  טה בחברת  ישל   , שבעליטוח הלאומייהב וק  חב ב6עיף  ס   ע בוק  1.1.2004ום  ל מיהח
 החוק  תיקון  ךרלה. לצומלאות אד גבע  י ביטוחדמ  מיםם אינם משלהכן  לו  ,רוק חברהת פי בע  טלה וזכויותאב  ידמ

 : הלאומיהביטוח  חוקב  1לסעיף    ותוספו שתי הגדרה
 ה". ת מס הכנס פקודב  32 בסעיף ו כהגדרת -ליטה בעל ש"

 ". הדת מס הכנס קופב 76יף מעותה בסעכמש -ם מעטי ת"חבר

הפורמלי   החברברשהרישום  מם  לביטהמואת  חייב  ות  לאסד  בוח  הזכאומי  המ  שלת  ובחינת  דמי ל  ניותבעל 
 לה.  אבט

 
 10%-ו, בקרוב   יחד עם בפין, לבדו או  או בעקי   מישרין שמחזיק במי  ל,  הוא ככלה  ( לפקוד9)32עיף  פי סשליטה ל  לבע

  10%  , או בזכות לקבלבעההמניות או מכוח ההצמ  10%ות להחזיק  כאו מכוח ההצבעה, או בזניות  מון ה הת מ לפחו
 בסעיף. ל, והכול כמפורט למנות מנה בזכותמהרווחים, או 

 
 בסעיף.   והכול כמפורט  ל היותר,אדם לכבני    5ת  ליטשבש, חברה  לללפקודה היא, ככ  76ף  לפי סעי  םחברת מעטי

ם לכל  אד  בני  5רת השליטה של  ם אחד לצורך הגדדנחשבים לא  –ם בשותפות  שותפיווחו  כבא  בו, אדם ווקרואדם  
   היותר.

 
]גם לענהגד בן)76נמצאת בסעיף    ([9)32עיף  יין סרת קרוב  אצא צ  ורה, הורי הורה,ת, האח, אחו   ,זוג-ד( לפקודה: 
 אחד מאלה. ו של כל בן זוגהזוג, ו  בן צאיוצא

נשב  ש בארפ"  דין  סקפ )ערלהו ש ואלייוסף    ' ע  העליון  תבבי  6357/99אזרחי    עורם  פט  מש  ו כביתשבתב  המשפט 
אזרחיים,ר ועלער "   נקבע  (10/4/2002ביום  תן  שני  ים  של ייחשב    קרוב"כי  כיט"בעל  החזקה  ללא  גם  א היש  לה" 
 חה, המקיימים פי המשבנכל    ,תוצאה זופי  שלה כיוון  י סבירבלת  וצאהת תוצרמשפט, יה  יתשל ב  עתוהכר  .תניובמ

עניין  ם ל טה גין בעלי שליפ יק)ובע  הבעלי שליטים  בקשר לחברה, נחש  וב", גם אם אין להם"קרה של  ר ההגדאת  
 . מי(וח הלא חוק הביטו

, חברהב ןיפי ליטה בעק ל שבע  רה ואינו במחזיק במניות החינו  משפחה א  בקרוכל עוד ן שלם, ף פסק הדין בעניי על א
 מי  לאו  בעדו דמי ביטוח  ולמוכדי שיש  ,כיר רגילובד שעלא כ, א102בטופס    ליטהשבעל  כ  יועל  לדווח  מלץ שלאמו

 המעמד על  ר  ש להצהיי  (פש"רק החברה )ת בעת פירוזכויואבטלה או ל דמי  לעה  . בעת תביופש"ר  לענפי אבטלה גם  
 .  עבודהיחסי הואת  עמד המ את אומי יבחןהל ופקיד הביטוח פחהקרוב משכ

 השליט   בעל שכיר ונה לר הקורבשבשל מ  םימענק
 
ון  ח לב  אי, רשנהקורושבר הבשל מ  הכנסהנפגעה הו  ,בה כשכיר  בדע,  רהמניות בחב  חזיקמחברה שיטה בלש  עלב

   .קת למענללת זכאושו מי אבטלהזכאות לד . מס הכנסהממענק  ל  וזכאות
 

את   לבטל בקש  ל, יכול  עותה אושרה לו בטעבטלה והתבי לדמי אה  יעהגיש בטעות תב ש  רת מעטיםבבעל שליטה בח
ת ש  יאחר .  תזכאוה בעלי  ,  טלבוהזכאות  ברשימת  יופיע  שעוברהשל הוא  הלאומ מהביטות  יטה  הכנסה ח  למס   י 

 (.2020מינואר  בפועל יתנעש בטלהעניין דמי האל  ה)הבדיק
. 

לבהמוס לא ד  מעביר  מויטוח  הי  רשים  מסילרשות  כבעלי  מדווחים  ה  ,מעטיםבחברות    ההשליטבעלי    מותאת 
   .מי אבטלהיבלו דקשלא , ס(ב הטופכולל בג ) 102בטופס  שליטה

 
ח הלאומי הביטו  ת ערכמעודכן במ  טים עבחברת מ שליטה    ל ד כבעם המעמות איטה יכול לרא השלמייצג של בעל  ה

עיסוקים /עיסוקים)רשימת    םמייצגי במערכת השל בעל השליטה  וקים  ס עירשימת  ך מסך  דר,  בחודשים מסויימים
 .("טיםמעטה בחברת  לי שבעל  –מח  ": פירוט עיסוק/ קופהבת

 
  6ורת במשך  ליטה חייב לקבל משכ שכיר בעל ש  ,פרסמה רשות המסים כי לצורך זכאות למענק  18.1.2021יום  ב

מה  ,חודשים הקובעתהתחל  בחוק  כהגדרת  קופה  תקופת  ילת  תח עד    (31.12.2020יום    ועד  1.9.2020מיום  )ה 
הרלווהזכאו רצופינת  שאינם  אף  לתביעה,  שעמובתנ  ,םטית  התנאיםאי  ביתר  לחקיקהיהרלוונט  ד  בדומה ים   ,

 . להו לתביעה לדמי האבטצופים בחודשים שקדמשאינם ר חודשים  6רה לדמי האבטלה שהם כשלתקופת הא
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 י בהיבט הביטוח הלאומבחברה  תאוהוצ מענקיולבעלי שליטה  ירשכל המענקין ד

הוראע אף  מעדין  כל  ותל  שליטלסיוע    נק,  נחש  הבעל  לענכהכנס   באינו  החה  )א( 16סעיף  בורים  האמ יקוקים  יין 
ריאות חוק ביטוח בו  הלאומי  ק הביטוחחו, לרבות  , למעט לעניין הפקודה(נסה שלילימס הכ מענק עבודה )ק  לחו

 . ממלכתי

מענק ציאלי )הסו  מענק קבול בגין ה התש   ,קשר למענקים לבעל השליטהבה  3.8.2020ביום  פרסמה  מסים  הות  רש
בעל   לשכיר  השליטה(  סיוע  לפהוא  חייבת  הכנסה  בביטוואי  ודהפקי  חייב  לאומי  נו  כמפורט  18סעיף  ]ח  לה)א( 

במסגרת מענקי   1301.ב. בטופס  7סעיף  ב  2020ת  רשום בדוח לשננק יש לאת המע  .[דהענק עבו מ  )א( לחוק16בסעיף  
 .(110/099ה שד) ליטהלשכיר בעל שענק  מ –רונה שאינם חייבים במע"מ וק
 

לחוק   16כי מענקים שחל עליהם סעיף    21.12.2020יום  בחשבון    בקשת לשכת רואי המוסד לביטוח לאומי הבהיר ל
 חוק הבטחת הכנסה(.ג בן גמלאות )למעט חריניים לע בביטוח הלאומי ג שבים כהכנסהם נחאינלי ס הכנסה שלימ

 
ההוצאות    יםבול קתה מענק  עידוד ין  בגובגין  ה  הם  תעסוקהה  מענק  לפי  חייבת  וחיהכנסה  וח  בביט   יםב יפקודה 

 ותיה. ס הכנ על מי ביטוחחברה אינה חייבת בתשלום ד, אולם לעיל  בילה למענק הסוציאליקהוראה מין  א לאומי. 
 

בי רשו פרסמה  המסים  הסיוע   14.12.2020ום  ת  מע לב  שמענק  בחברות  שליטה  הוא   יםטעלי  הקורונה  לתקופת 
 קודה.לפ( 2)2לפי סעיף    הכנסה

 
 עסקים משפחתיים בהיבט הביטוח הלאומי 

 
  יים, תפח טחים בעסקים משו וגי המבן סלהלם  פורטימ  י דין,לכות מפסקוהו  י תקנות  , ומיהלא  וחהביט  חוקפי    על

 : ןכדלקמ
 
 ר;יהעובד השכ       -
 

 אי; העצמ דבהעו -
 

 י;אד עצמואינו עוב בדעונו שאי מי -
 

חה  בן המשפ   ה אצלם בעבודוסקיבהם בני משפחה ע מקרים  ה  באותם  -פחה  י משבנעזרה הדדית טבעית בין   -
 . המשפחהי נ ין בב  בעזרה יוון שמדוברכ, יםם כעובדינם נחשבאי םוה אחרה

 
 , נקבע: 11.11.93ם  מיו ,78-0  /"ע נגבד, ילאומ  המוסד לביטוח 'נוק טפייגלש 283 כ"ופד"ע  -דין  סקפב
 

משפחה,   שרא"כ  לבחון בקש מקי  הצדדים הם קרובי  את  יפום  שנוצדה  היחסים  ו רו:  טיב  יים, ולונטריחסים 
וחוב  כתערהסדרת מלר חוזי  קש  ו ם אתיינדבו הת ויזכויות    וןכגכר  ר, לסימני הייתן הביהדעת,  ת  אלתת  ש  ות, 

 כדומה".לי' ו מסו ' לי אאהעבודה, שכר רי עותשמסגרת 
 

נ  עלבשל  ד  ביעת המעמקל  יםבחנ המ   -ן הארצי לעבודה  ית הדיב  פסק דינו שלעו בקבשליטה בחברה שבשליטתו 
הדין  ק  פס  .1999יל  פר אתן בני ש   -פף  צבי גרוסקו  ףוסי  אומי נ'ל לביטוח  ד  סוהמ  02-182/דב"ע נז,  20182/97"ל  עב

 לה. מבג ה מזכה הסום ההכנין סכ ינ ולע עמד  מהלאומי לעניין  טוחילטות בב הח ל  סיסמהווה ב

 : ןמסקנות שלהלאת ה ףגרוסקופי קובע בפסק דין רצאדין הבית ה

 . רהבח" הובדא "עחברה הובעבור עבודה  מבצעשאדם ה -לל הוא הכ (1

י ן  י לעניה  ההוכח   מוטלת חובת  לכלל  החריגים  על (2 קרבה    ימתישבהם ק  יםצב במ  דה, בין היתרבוי עחסקיום 
 משפחתית.  

יר כשה היה עובד  בחברה  ע שהמבוטח שהוא בעל שליטקב  עזרתם בחנים, ובמן  דית הבי  ך ער  קופףגרוס  ןיהד   בפסק
 משתמש  ביטוח לאומילד  וסדה, והמ ודין לעבה  יתבב  דיןקי ה לים בפסם מובילמבחני  הפכורה. מבחנים אלו  בחב

 ות.ריטה בחב שלה  עליביטוחם של ב פןאו אתלקבוע י דהם כב

, קטורירכ"עובד" לבין פעילותו כדה  טהשלי  תו של בעל וילפעו וקידפן בין תלהבחי  ןניתהאם    -המבחן הראשון  
 משפחה.  ו קרובא בעל מניות

ה ה  -שני  המבחן  העהאם  בחסדר  פיקצ י  ת יאמ  הוא ברה  בודה  כלומיאו  השליטה  ם האר  ה.  ברה  בחעובד    בעל 
 על.פוב

 :ובד"עכרו" של האדם כ"ה "שיע מה הבון לקתהאם ני -ישי השלן בחהמ

 שכר?  לי שופא מיםויה לתשלהאם ה .א
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י ב. נכסים?  שהאם  האם    עירוב  בין  מרת  נשכלומר,  לבהחההפרדה  המניות  ברה  בעלי  בחובנכס ין  בות  ים, 
ן משיכות  שבולח,  הלוואה  ן בולחשת  משכור  ת בין חשבון נווחשבנהלת ה ה ה בפועל בדרהפ  יש  )האםהכנסות  וב

 מה(. ווכד

 רוסקופףכת גלישום הי

ששלמומלץ   ולהוציאל וס כר  לם  כשבד  עוכ  נהגתיות  ולא  יכיר    ,בעליםכיר  הלאומי  שהביטוח  הזו  עילובפכדי  ת 
, עמדת קעסהחי  פי רוו  רך כלל עלדב,  הבוע נה קואי  ניםמים שורת בסכומשכוהגמלאות. כאשר    שמקנה  רתכמשכו

 ת. תקנולבהתאם ס לפרו   ובונוסים שישיס בסר ובר בשכד שממי אוטוח הלהבי

הלאוהביט  וקלח  י"א  חולו   348סעיף   ביטוחשים  בעקוי,  מ וח  לפיעבעד    דמי  לפחות  ישולמו  שכיר  ת  שכורמ  ובד 
חוק  מינימוה  בסכום שכר לפי  יוי, חלקי)חודש  מינימוםשכר  ם במשק  אמור  ה  ף סעיחרגה בהתי(. אין  עשאו  מי  , 

 .משפחה נילב  או שליטה לבעלי 

 ותו לה שבבעה לחברטילשל בעל הש  אותהלוו

בעל  תביעתו של מנחם כרמל  את(  11245-06-18"ל  )בה  האזורי לעבוד  הדין  ביתיבל  ק   19.6.2020יום  ב  ליטהשה, 
וקב בון  חשמות  ב חליפ יוהששמשך    ,וניםלי יות מואף עשרליונים  יבסכומים של מואות פרטיות  כי הלוע  בחברה, 

 . יטוחבמדמי  פטורות , ולפיכך כשכרנה שדי  ת בעליםשיכאינן בגדר מ ,החברה
קום יה מ, ולא ההתקיימו כאן"ההלוואה    "מרבית מאפייניה שלן  שכ  ,אמיתיותבהלוואות  בר  מדושקובע    דיןת הבי

 ויים כשכר.מת ניכשו להוצאת 

 מאי  לעצ ברה ה בחנוי מעמד מבעל שליט שי

ורת  כעל מש  מדווח  ה יטבעל השל  רכאש  ,24.2.2009  יךרבתאלאומי    טוחלבי  וסדם המס שפר  1382/ח וזר ביטוח  לפי
י, אופן עקבי, ממושך ושיטתבומי  א ללביטוח  וסד  טוח למבי י  משלמת דמ  אינהחברה  וה   טתו,כשכיר בחברה בשלי

לביטוחה לשר  מיאול  מוסד  בעל השלנות את מעמדו  שאי  לעיטשל  חי ר בחחובות שה  וממנ  גבותול  צמאיה    יבתה 
 בות , לרשליטה בחברה בע"מבעל    שמוגדרס למי  חתיי החוזר מ  מאי. עצסתו כהכנ  זו  הייתה   אילוכורתו כמש  בגין

 .קודהלפ 76  סעיף-ו  לפקודה 32ף  עיבס לפי ההגדרה  וקרוב

ז )  ין הד ת  ביב  15.8.2010יום  ו אושרה בהנחיה  ת  בבי  בימחי  וקףת לה  וקיב(,  2725/09האזורי לעבודה בבאר שבע 
 (. 41787-10-10ל ומי עב" וח לאטיהמוסד לב  גדניוסף מזוז )  12.7.2012ום י י בהארצ  ןיהד

המוסד לביטוח לאומי  חר מכן  א יסוי החוב בחברה. ל לכם  חודשי   12  לפחות  חכהי מלאומוסד לביטוח  המ ל,  בפוע
וח לביט   ד סמוה, החברהוב  ח  את   רדינו מסאיבעל השליטה  י המעמד, ואם  פני שינו תראה לה  בעל השליטהל ולח  ש
 .החובר ה שבה נוצת השנתחיל מתאריךו מו לליים ששושכר השנתי הלפי נתונ ,יעמדו לעצמאומי משנה את מאל

 ירתה. ם סג שנים מיו 7שאינה פעילה, עד   הוי תקף גם לחברהשיני  כ  מסר מהביטוח הלאומינ

לעבודה    2016  ארבפברו הדין האזורי  בית  גיא בנ  של  םתביעת  ( את26120-05-14  ,54328-12-14  ל)ב"דחה  הזוג  י 
החל את  שעל לביטו   המוסד ת  טלבטל  לאומי  חוי  פיה  ח  כעהם  עלי ם  אימצבו  שדווח  למ הלמרות  ביטוח ל  וסדם 

 י. קבן עבאופ את דמי הביטוח בגינם  שילמה א ל רהחבם, אך השכירים דיעובכ לאומי 

וקיבל את החלטת (  17551-07-16באי )ב"ל  גונן  ר  של תו  עאת תבי  18.11.2018זורי לעבודה דחה ביום  דין האה  בית
אי מברה לעובד עצהחבד  מעו  חמעמדו של המבוט  את ה  ני ומי שטוח לאיד לבניינו. המוסומי בע וח לאיט בהמוסד ל

  ישירות אליו.  ו בחברההעסקת ןגי ב רהחוב החבס את יחוי

 דותמיוחגביית חוב דמי ביטוח בנסיבות  –ה  רבחבת  דוההתאגך ת מסהרמ
 שרים אע אמצ  כמה  יח לאומ ו המוסד לביט   ותרשועמדו לה (  2017נת  ים לש ר הסדוק המח   )החל  וק לח  א367עיף  בס

בות ולגתאגדות  מסך הה  רים אתטוח לאומי להביל  ין היתר יכול המוסד. בבייםמצעי אכיפה אפקטיא  ו ל  מקנים
בד בימחוב  במקרים  י  חבשבטוח  שה רהם  העבירה  ה  ביטוח  בדמי  חוב  לה  אנכסי יה  פם    או מורה  ת  אלל   תעילוו 

 הביטוח. מיד מתשלום טרה להתחמקית במ קחל ורהמבת

או התפרקה   ה ותילברה שהפסיקה את פעחשל  יטה  בות חוב מבעלי של י לגמ וח לאוד לביטסמאפשר למו יף גם  עהס
 ק. ים שבחובתנא, מימה את חובה למוסד לביטוח לאולולא שי 

 הפעולות שנעשות בפועל:  להלן

נסיונ ללאחר  מ ות  מביית  גלחים  וצלא  ולמנועהתיק  ,  החוב   ליעבהחוב  לחקירות  להחלטהתהל  בר  ככל    ה. חום 
ל367  סעיף  פיל  יים קשרשק לא   חוק,א  לביטוח  לחברות ששול ומי  המוסד  הנכסים  לאח מכתבים  הועברו  ו  א יהן 

נפעילות,  ה עירוב  עיר  תרובין החב  כסיםבטענה שקיים  מכספים  ב  ואו  או קשר  עובדים  עירוב   לכ   ואי  שפחת או 
, ם כסיהנה את  יר רה שהעבחבחוב ה ת  או לשלם א,  ישהרכל התשלום בעד ה כחות ע הוציא  מלה  ודורש  ,אחרת  הבסי
 גבייה(. ים )סמ בהתאם לפקודת ה פהאכיו   יהלנקיטת הליכי גבי פוף כ
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 מלאותו לגכאותלעניין ז רעובד שכינבחן  בוהמועד ש

על פי   ר נבחןכיהש  דבעוהעמד , מ לאומי חביטו ד למוסק ביהעצמאי שמעמדו נבחן בעת פתיחת הת   דל מהעוביבדלה
ה  בעת  לגמלת  תגשרוב  י  כתוצאה  ה.ביעה  שמבויתמכך,  במעממ עצ  הראיטח  כן  עו  של  רבות  שנ  ךבמשובד  ד  ים 

 .  לא תאם לדיווח דועה לגמלה יתברר שמעמיב יגיש תוכש

די חבר  לדוגמה:  על  ה  בחברה    נשואה   השאיווחה  בעלי    בעלה ו  שהיאכשכירה  לא ברר שתיאם    . בהטה  שליההם 
החב  בודהע  סייח  מויהתקי לבין  האישה  נו   הברין  היא  בהגדכלאין  "עובלת  בוטחת מנה  יא   אהי  עצמאי",ד  רת 

 בדה. ת שעולא כמבוטח כעקרת בית   (הנזקאזרח ותיק )בל קצבת קתשהיא  כנסה וייתכןת הו ליפת מחלגמלאו 

עבודה יחסי    יםימקי תשמ  בין  מה,וכדו  םיילואי מ מולתג  ,על זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה ועובד בפש  יככלל, מ
   ".ד עצמאיובבהגדרת "על לנכובין שהוא  

בפירווכויוזבטלה  א  דמי חת  שברה  ק  רק  לגב קיימ שמתיר  כ מקבל  יחסיים  ושע  יו  ומעסיק  בובד  שליטה    ל עאינו 
 בחברת מעטים. 

 

 ח הלאומי הביטוות אמללגה  שליטלי ע אות בזכ

שהוהתיקון  מאז   בעליבחוק  את  בהבימ  יטההשל   ציא  ובבטלאענף  טוח  בפירזכה  המוסדויות  חברה  יטוח לב   וק 
כל ספק לל  עמור  כל זאת כאשר ברה.  ליטש של בעלי הדם  מעמ  את  קבוע ל   יםנדרש  נםאידין כמעט וובתי הלאומי  

ה בו מהשההכנסה  בעוה  מקורה  לגמלה  הוכא  בודה,סיס  בפשמו  רתכומששר  השליטשך  בעל  מועל  היא  שכורת  ה 
שמקורה רא ומאמוה   ודהבעב  ויה,  כללפ  תשולמ רה  ברורים,לי י  שינויי    ם  ס  שכר ואין  לפ קיצוניים  הגשת מוך  ני 
 ה. לגמל  עה ביהת

על הקשר המשפחתי או    היעמוסר מידע בטופס התב  התובע הגמל  י שליטהבעל של    יעה לגמלהבתבלטה  הח  צורךל
   ה.חבר טה בעל השלי

 ת עלחובקש הוכומ  ,להמ לג  העילה  למועד  ך ווסבר סמשכר שאינו מכל גידול ב  ומק לאומי בוחן לע  לביטוחד  סמוה
 חה. משפ רובאו של קת יו ל בעל מנביעה שבפועל בכל תכר תשלום הש

לשרשא   התביעותפקיד   הגמל  לוחי  לתובע  העבודה  השאלון  אופי  כחלק של  .לבירור  להתייחס  יש  זה  אלון 
 . תידחהתביעה האת הזכאות, ו  ישלול נה במועדע מ . אי מתןביעהמהת

לבי  ומא ללביטוח    המוסד לע  אשרכ  ורולחקוק  דממשיך  של  צם  קיים ספק באשר  וכאש יעל השל בעבודתו   ר טה, 
 שליטה. על הלב פועלאו אינה משולמת ב ה סדיר האינורת משכה

הפ הלאויבקיד  תקו יה  ןבי  בודקמי  טוח  כאשר  לגמלה  הזכאות  את  קצהפת  תר  של  ;רהעבודה   עזרה   במצב 
כאש תשלומשולמ  רמשפחתית;  שאים  כנגדימים  הדהבוע   נם  כאשר  אי בודע;  נחוציונ ח  נה ה  שאינה  או  ה  ית; 

בעל  ) צורך  אשליטה  הבמקום  בעוב  סיקהעלין  גדכאר(;  כשד  שינויים  יש  בעשכורבמ  וליםשר  של  ה; ט יל השלתו 
והונ אי  יטההשל  בעל כאשר   בפועל  המשכורת  את  מושך  ב ו  גדול יא  וכב ה  תרה  החברה;  דמאשר  חייבת   יחברה 
 לאומי. לביטוחלמוסד    ביטוח

בידח  26.12.2016ם  ויב )עב" הדין הארצי לעבודת  ה  בנתן  בן  טלירואת ערעורה של  (  4990-07-14ל  ה  ת לת מניו ע, 
דין הית  . בללידה  שנה שקדםכרה ברבע ה של  שלום דמי לידה בהתאםתלניהול,  תי ייעוץ ו ירותן שלמ   יחידה בחברה

 . ידההל ימדאת  דילטרתן הייתה להגכרה לא שיקפו את עבודתה ומנודות בשתשה עקב
 
טוש גבולות  ירה, טשככש  ורהגא של  תלו רושם של התנה  ובעת יוצרותהת  כרה שלכי "התנודות בשע  קבדין  ת היב

א  לא  ,המעבודת  עותנובאינן    דות השכרונראה שתנו  ת,כבעלת מניות וכעצמאי  ,כשכירה  והכנסותיה  ותהתנהל ן הבי
ר חשד שהתנודות בשכ ה  "עול י  כ  הדין  ביתבע  ק  ד. עורה"ה בעלים של החב ים אישיים של התובעת והיותמשיקול 

 ה". כירשדת ובעכ שקפות את שכרהיביות ולא מיקטהן פ 

 
 םיקטיבי תלושי שכר פי דיקת בל  –להפקדות בבנק  רתומשכה התאמה בין תלושי בחינת 

 
  שליטה( ל  נו בע י)א   ד לוייאת תביעתו של דו  (49793-07-16ל  בודה )ב" י לעור האז  ן הדי  קיבל בית  24.11.2019  ביום

במועד    נטורו  שכגין  ב   קית לבנהחודשכר, לבין ההעברה  הש  ו בתלושינט  בין שכרו  בוהיםהג  םהפערי  רףח  יוקבע כ 
ת, זא  .נקב ון הי השכר ולא לפי ההפקדות בחשב שתלוב  יווחיםו לו לפי הדמשולדמי הפגיעה י  ,רתוכמשהתשלום  

של שת יהוכ וטח  מבהאחר  הדין  בבית  הח  משקלושי  התשאם  פישכר  בלות  ששולמו  בהמ על,  ופ מים  חאות גם 
 . םבמועדים שוני

 
וש ין  דק הפסמ חשוב להבין    אמלו ש  מבוטח להוכיח ה  ח ליצ הזהה לו לא  הייתה  השיפוטית  ה  שהקביע   ודאותאין 

יתה התביעה יהי במצב כזה  הנמנע כ   א מןל   .תנווים שרכבדמהחברה,    ים נמשכו בפועלשהתלו  סכומי הנטו על פי
 נדחית.   
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 יר ם לבעל שליטה שכת גהחוסמ גמלההכללי   ן יישוםיין בעניפסק ד

ות יחיד  י מנ  שהיה בעל  שולם,מ  ם חמיר של  ( את תביעתו  31640-09-14  "ל רי )בוהאז  הדיןדחה בית    22.1.2017ביום  
 יל.הרגודה, נוסף על השכר  אונה בעבר התאחלרה חבמה   ענק שקיבלת גם במהמתחשב מלהג ום ל ללש רה,בחב

הדין  יב שהמת  חשיבו  מייחסת  ה לכך  העיבוטח  היה  ולא  חידובד  מענק  מענק  שו   שקיבל  לו  קודמותלם  .  בשנים 
 . ועצמליק  ח החליט להענטשהמבו נוסבוב מדובר ומר,כל

קנה  מנף את תין מהד   בית  .ליוינה חלה ע חוסמת א הגמלה הין  ינע ב  11נה  שתקה את הטענה  עלהש ח הוא זה  המבוט
שינסו    יםנכון מצד מבוטח  בלתייווח  ום ד סהיא לח  11קנה  ת   תתכלישקבעו  ודמות שק לכות  ר הכנגדו ומאזכ  11

 ה. אים לזכ שהם מלהאת שיעור הג ללהגדי כדי ,הנהתאו  רלאח נסתםת את גובה הכ להעלו

 . ה החוסמתהגמלן  י לעני וללעצמאים, כשליטה כלבעלי החס  יית וא משה סרמטוח לאומי נביל מהמוסד

 
  הדוע פגיעה בעבוריאלאחר בחברה  שעובד שולם לבעל שליטהמש בונוס

 
 אותן לרוקבע כי אי   צוקר  תו של גוריעי את תב  (46493-09-16ודה )ב"ל  האזורי לעב  ןדידחה בית ה   30.3.2020יום  ב

כות נה וגמלת  יעה  פגדמי ה   שובלצורך חי  חלק משכרו הרגילכ  , ההעבודלאחר 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 
 .וןבשרואי חפות תהייתה שותפה בשו

 שנה שקדם לפגיעה.  הברבע  ש"ח  36,000כר של ש  יסלבס התאםב בודהת עתאונהוכר כעבר ש מוחירוע יא
ז   רב ימי סומוסד לביטוח לא. הלאחר הפגיעה  ש"ח   140,000חד בסך  מיו   וסבונ ו  מה ל שילחברה  ה   הלפרוס סכום 

 הגמלה.    לענייןבעוני הרממנו לבסיס השכר  3/12רף ולצ
 

ה  יים אל שמור על רמת החי ל  תהליכשכר שת  מחליפתלה  גמ  א יעבודה הפגיעה ב  דמי   ה לפיהקיפס כיר  זמ  ין ת הד בי
בהתא המבוטח  שהורגל  לשכר  בא  בזמן  דווחם  קרותמת  בגמל  טרם  המזכה  ולכן  האירוע  רבה  ה  חשיבות  יש 

 זאת מטרה כפולה: יבות לחש  .מיתית של השכרא ה קביעל
 
ור עות אמתביד הפקי  .בל המבוטח למעשהשכר שקיל הע  מתבססתן  ולכיף הכנסה שפסקה  ללה אמורה להחגמה

קות בקפידת יתר על  חברה נבדטה ב ליעלי שת בותביע": החוקע ניצול לרעה של ו י למנכונות השכר כד את נק דולב
מלא דיווח  לחסום  בדכומנת  כתכלית  עביתי  התקנהב  המדוברשאין  כך    ,11תקנה  ד  לפי   החלת  בבחינה  אלא 

 ."השל בעל שליטה בחבר ה קרגם במ התקנה של תה תכלי
אב" נבחןין  התובע  ובין  ם  הייתה  עדייי  כעצמאאם    כשכיר  שהיה/היין  בונוס/מקדמה  של  סבירותו    תהנבחנת 

 . "ת/חמדוו

   קטיבירוארטה באופן שליט בעלי תיקון שכר

 . שברמ נינטי במיוחד בזמ וול ר  ד.בעלי שליטה בדיעבתת שכר של ח פנושא הלים במובי  ני פסקי דיןלהלן ש  םוצגימ

 דין הארצי ה ג בע"מ בביתפין ויבעני פסק דין

(, 000376/06  לעב"וח לאומי )יט בוסד להמפסק דין ויפג בע"מ נ'  ודה  ין הארצי לעבת הדבבי  ניתן  21.5.2007  ביום
 .יותר וך  נמ  שכר לעבפושך שמטה  שלי ר חודשי לבעל דיווח על שכ קןה לתש ינו בקשעני

ר.  יות  ךשכר נמו  נמשך   ועל בפ"ח, אף שש  20,000סך  בעל השליטה בל  כרוחה על תשלום שדיוערת  חברה המערה
ו אושרלא  שומ  י,הראש  דעןעל ידי המ  וחת ר ופיחקצפייה שיאושרו מענקי מחה ונקבע מתוך הנליו  וח עשדו  כרהש

 דה. ובהע שכרת  ת אטיביהקטין רטרואק חברה ביקשה לה –ים ק המענ

 ר היה השכ   ביטוחמי  ד  למו ממנוו ו וששר עלי ן השכר שהוצהשכ,  ניתן לעשות כן  שלאקבע  י לעבודה  ארצין ה הד  בית
  בין   קבע   טמן ליאל פגט י. כב' השופטינהרלווד  ובד היה זכאי להן במועו הע ליפות שכר, לת מחמלאוין גניבע לע הקו

 כדלקמן:   בפסק הדין, 7ף בסעי היתר,

, ה טענת   עפ"י  שולם בפועל.  לאר  לאומי משכר אש  טוחי בילגבות דמ  איןכי    היאת,  ערערמ השל  ית  קר העינתה  "טע
 .  זו..י לקבל טענה ביד  אין דין.כ ה שלאר שד"כרו של ד ספי שה כ גבהמשיב 

השכר הנטענת  של  הי  מוסכםה  בתקופה  בסך  בוטשכר  פי    על  ח.ש"  20,000ה  לעניין  בדהעו  ח זה  פגיעה   למשל 
ולבעבוד אדמ   יןעניה  צריכי  שכרפי    על  לכןלה.  טבי  הי זה  לם  הביט ו  דמי  המערעריםו  וחהשתלם  רה )החב  אין 

ר אחת החיוב בדמי הביטוח לית א ם באופן שיפחמוסכדה ההעבור  את שכבית  ירטרואקט  הקטיןם לליליה( יכו עוב
 . בנטית"הרל  ופהק בת להלגמ תכאושלא קמה ז ררבשהת

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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 י צרין האהדית נון הכרך בע"מ בבסגבעניין ין ד פסק
בט השליעלי  ב סגה  שכבע"כרך  ה  נון חברת  את  הפחיתו  רטב  רםמ  ב רואקט אופן  מציבי  החבושל  כלכלית.  רה קה 

לפקפנת לסכ שה  מההשו  ידה  אתים  עהש  הפחית  פנתה  החברה  הא כר.  השום  מפקיד  ביטוח ל  דלמוס  מהישור 
 כר.ת השא יתלהפח בסירשלאומי, 

, שדחה אף הוא ודהעב ל  רציהא  ית הדיןלב   רערו, ועעהיבתאת ה   חהשד  -האזורי לעבודה    ו לבית הדיןנ פ  ובעיםהת
ב  טעמיותביעה מה  את )פסק  יית הדשל  ח דין האזורי  סגן  בעהכרן  נו ברת  נגד המואח  "מך  לאומי, וס'  לביטוח  ד 

  000748/07עב"ל  רצי לעבודה  אה  הדין  ביתוב  11.9.07ום  מי   003881/05יפו בל    –א  "דה בתבוהדין האזורי לע  ביתב
    (.28.1.2009 יוםמ

 ן:די ק הפס  לדחיית ליםשיקוה

ביטוחי   .1 בית  לד  –שיקול  זכו  סביר  בלתי  הדין,עת  קבלת  ו ביטת  לאפשר  מחירה  את    בדבדיעין  קטלהוחית 
 שה.ברר שהזכות לא מומ מתכש

  ( לפקודה, 2)2עיף  ה היא לפי ססנכ ע שההנקבומי  הלאח  ביטוק החול  344בסעיף    –מי  או לטוח הביפירוש חוק ה .2
נקב ל  אך ה ההכני  כ  עא  מה  יא  סה  פשקב לפי  שהשוד  קיע  פי  על  אף  קב ורצוי    וי ראמה,  הכי    ת רשויויעת 

 רק נקודת המוצא.י חלט וזוה ו מוינ זה א לל שכא ות, אל חידא המנהליות יהיו

 . וחייטהב ה בשל העיקרון ומשקיד הפ עם לסטות מקביעתש טי

 ה חפבן משקת בהעסים חנמב

 
הלאומיחב  1סעיף   הביטוח  בהגדימכללים  קבע    וק  "עובד"  וחדים  מרת  ביחד  שע  חהשפלפני   קה סי)הפ ובדים 

 וקה(: רחבדרגה יותר  י משפחהקרובגם ל האלה הרחיבה את הכללים
 

המ   לרבות   –  ובד""ע קרובו  לבין  בינו  אין  אם  אף  משפחה,  שיח  עסיקובן  ומעס  עובד  עובד ובליק,  סל  שהוא  בד 
אחד   –משפחה"    "בן,  זהיין  די עובד; לענה נעשית בית יוא, היותה הדה שאילולא עשה א ן סדיר ובעבוופ במפעל בא

 ת. ואו אחים, ילד, נכד, אח ורהה
 

ובפסיק   לאור הכללים למוה  מץיא  ה,בחוק  עב   מצטבריםה עקרונות  ה   ומי אתביטוח לא סד  יחסי  ב לבחינת  ן  יודה 
 :עסק אחדם בובדיע בי משפחה שקרו

לוודא שלא  -  עסק או במפעלב  מתבצעת עבודה .1   זרהע  תרבמסגהתנדבותיים    וולונטריים  םביחסי  מדובר  יש 
   ק.סיד ומע ובוחובות בין ע ת מערכת זכויות  רלהסד  בקשר חוזי  לאא ,חהשפמ טבעית בין בני

 
  .צורך ולא מדי פעם בפעם כשיש - בצעת באופן סדירעבודה מתה .2
 
המשהע .3 בן  מפסקת  עשה תבצ חה  שאילולא  בעבודה  המשפח א  עת  בן  נעשית    הותה  עוביהייתה  אחר די    -  בד 

 .יתונ בודה נחוצה וחיכלומר, הע
 
ליחסיסי .4 היכר  לתת  -  דהבוע  מני  הד  יש  באת  כגוןי עת,  היכר  לסימני  היתר,  שעות  גרמס   ן  שכר  ודהב העת   ,

 "סמלי" וכדומה.   ולאאלי  רי
 

 דית, חובת ההוכחהה משפחתית הדזר חורגים מגדר ע  ן קרובולבי ינו  בטוען שהיחסים  ש  ה משפח  קרובלאור הנ"ל,  
אפיינת עובד מיות הת וזכוזית של חובווחת  כי קיימת מערכ  ומילאח  ע את המוסד לביטוועליו לשכנ  ,ת עליומוטל
 שכיר.

  הלכך שאין התאמם  ימודע   מעסיקואו  לעתים אין המבוטח  באופן שוטף, ומבוצע    יאומלח  לביטו  דוסלמ הדיווח  
ל  ש  ובע ר הק השכ  סיסובמעמדם    , הזעניין  מי. בבמוסד לביטוח לאוד  ן המעמלבי   תו ום אאיי שהם רופ יווח כהד  בין
 י.  מ אול בקשת גמלה מן המוסד לביטוח בעת לק בדיעבד, בדרך כל ר  יםם שכירים נבחנ יטחומב

בין   ת המתאםי אלאומ   יטוחלב   המוסד  חןוב  ,ה()כגון, תביעה לדמי ליד  ת שכרלגמלה מחליפ   שת תביעהמוג  שרכא
המדו הדת  הפקלבין    וחהשכר  טרם  אם  העלאה  העבודהפסקת  הכספים.  לעו  תייתה  יא להבש  י  אזית,  בדשכר 

מתאימ רא הה  ותיות  העלאת  כי  אמעידות  מגיכתומה:  לדוגתית,  י משכר  א ב  דול צאה  במכירו גידוו  עבודה  ת ל 
 . וכדומה

מבכ דרישה  יש  לגמלה  תביעה  שבעלל  שכוהצ  למלא  שפחהמ  י מקרוב וה  ט ליי  מהרה  שקשורללת  עבודה ל  ידע 
 (. רהקיו לשלוח ח)אים וספ נ  עדומיים מכלבקש מס ויט אם עלי לח אות לההגמל ית. כך יכול פקידפחתהמש

תום על שאלות כדלקמן ולחנות על הש לע י  משפחה  ת/בוו של קר ה אשליט  ת/בעלה של  דידמי ללמשל, בתביעה ל
 ונים: הצהרה שהפרטים נכ 
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 ל( שבצעת בפוע ה העבוד ירוט  הזכאות? )פ   ועדמ ה בדעבוקידך בתפ והמ .1
 בת( לציין כתו שיועל? ) תך בפ היכן בוצעה עבוד .2
 ת( עוים ושימלפרט  ש)י ך?תדבוע מהו היקף .3
 הות( ז ומספרם ש)הורות ה וליד  קופתהלך ת תי במוא יפה פרטי העובדת שהחל .4

 ןפסקי די
)  קיבל  21.6.2011  יוםב האזורי  הדין  ש יעתבתאת  (  25055-07-10ל  "בבית  רוה  לפו  תםל  דמתשרת  לידה,   ילום 
ל ה ע עבור  וחו די שבפועל  על פ  אף  ,וךמנ דה על בסיס שכר  דמי לי   הם ל שלי לומוח לא המוסד לביטהחלטת    עקבותב

 . רה יותוגבשכר 

של בן   ו וררע ע (, התקבל 17.2.2010ן הארצי לעבודה )הדי ית י בבאומלוח טלבימוסד ה דבפסק דין יהושוע אוסקין נג 
 דה.חסי עבוי  תקיימושהקבע ונ (701/08ל  עב")  המשפחה

לום תשמנשה ליה  מיל ארת  גברעורה של  עת  א(  9142-09-10)עב"ל    ארצי לעבודה ה   הדין  ביתל  בקי  9.10.2011  יוםב
 . הי ליד דמ

ב  12.5.2015  ביום )אזור ן היית הדקבע  הייתה ע53326-01-14"ל  בי  בוזגלו  כי ליטל צרפתי  ש(  ברה חב  כירהובדת 
עתה בהיעדר  ביאת ת  דחהי  מ המוסד לביטוח לאושאחר  זאת, ל   ה.דמי ליד  לתשלוםזכאית    יאהוה  יב שבבעלות א

 . רבד אחעל ידי עוה  הוחלפ  ולא  דירן סופ בדה באא עשל ה ניחסי עבודה, בטע

ה,  לבט מי אדרווח לתשלום  ל מוריס  ביעתו שת  ( את 46711-11-14ל  )ב"  ורידין האזהבל בית  קי  23.12.2015  ביום
ה מתוך כלל רבהב  טןום קכס  ופקדק ה בנרות שללמ  דמי אבטלהן  השכר הוא הקובע לעניי   לושבת  רכשי הוקבע כ

של ב, פוטר  יה בבעלות ביתו ובעלהירת בנשנים בחב  כמהעבד    טחובמר שהזאת, לאח  מן.מזוב  השכר ששולם כולו 
 . ייםצו קיבל פי ולא  מיםצמצו

 –ו  ופי תפקידא  יע לו או מזה ההולם אתהמגזה  מ  הגבוהנה משכר  נ ח  מבוטהי להראות כי  ע שאין דהדין קבת  בי
   טיבי.יקפ רבשכ או שמדובר על בפו  רלא קיבל את השכ  ראות כי הואלה מיאו וח לט ביסד להמול  אלא ע

ניין רי... בעשולם, הש  היקףר בשכה תשלום  צדיק ה מובע אינתתו של הבע את טענתו לפיה משר תיח הנגם אם יוכ "
רב"  ומקד ה"עובה   כרו שלי שתום בכך כ מ  ה בין קרובי משפחה איןעסק בה  רבושמד, כי שעה  תאחלא    , זה נפסק

 ץ". וע רל  ד לוכדי לעמו בכךין א ועובדים אחרים,  וה משכרם שלגב יה יה

הדיבדחה    9.7.2016ביום   האזורי  ית  את26074-05-14ל  " )בן  סיון   יעתהתב  (  ל  של  סנדרס  לידה  סלע  דמי  קבלת 
ת כספיות תואמות  רוהעבשיקפו    לאשי השכר  שתלות, כיוון  זא  תי. חפסק המש בלה בעי ק ש  רהשכבהתאם לתלושי  

ה   פועל.ב היילא  במקרה  מחלוקתזתה  י ויק  דברב  ה  המחלובוהע  חסים  ה קדה.  לגובהת  באשר   השכר   תעוררה 
 י.  תשפחעסק המבדת העובשל  אמיתי ה

רק   יש לבחון   כר,הש  הב שר לגוומי בקא ל  חו ביטדת העובדת לבין עמדת המוסד לאיזון בין עמובע כי בין ק הד   בית
ות הל התנם.  שונלכו  תבםככהעבודה    םכר ואת הסכהשלושי  את ת  ה בפועל, ולא לקבליח הוכ מבוטחת  שהמרכיבים  
נן כלל חתית שאי המשפמה  יכות ברמל תודה ושב ת עהכנסשל    עטנז"ש"היא    עסק לדעת בית הדיןת בוההשתכר

 לעניין הפקודה.    הכנסה

דתכלית תשלו היל ה  ימ ם  הה  ואשרת שעבדה,  וטחלמב   םא תשלוידה  או  ירלרגל  פרנסתה  דההלייון   נכרת מקור 
   .היד לח משעוסקת ב ובדת יותר א עוהיא    ואין

 . לידהמי ה את ד  םליש לשהולם לדעתו שלפיו  ר ה כקבע את השן הדי ית ב

הארצי  15.5.2017ביום   הדין  בית  נ(  13069-09-15ב"ל  ע)   קיבל  שבו  באירוע  להכיר  נעים  בינו  של  ערעורו  פגע את 
ביח דירה,    דכשעבד  בשיפוץ  דודו  בעבודהעם  הדין.  כפגיעה  להוכחת  הארצי    בית  הראייתית  בתשתית  שדי  קבע 

 המעמד כשכיר. 

)ב"ל  הדי  בית   דחה   20.8.2017ום  יב יובל רח 34078-04-14ן האזורי    דמי לזכאי    ואכי ה   עב קוום  ( את תביעתו של 
  ןיהד ית  ב   לקשיים.  עפחתי, שנקלמשבעסק  עבד    המבוטח  תלושי השכר.בכר  לפי הש  ולאינימום  ר המעה לפי שכפגי
נטיים  אות  אינםהשכר    ילושוכן שת   ועלר בפהשכ  תשלום  ןר לבישצויין בתלושי השככר  שתאם בין המ  איןע שקב

 בינם לבין העבודה בפועל.  באופן שאין קשר

הידה  ת ביקבע    22.11.2018ום  בי דהיין  בענ אזורי  ן  )רוני  נט58248-02-16ב"ל  ן  כי  ההוכח(  של  ל  משה  ה פח בת 
מ  שהלהוכיח  השכר  גשלולת  ס יבסמש  משו  עלמלם  מוטל  הנדבת    ה  במקרה  בהמשפחה.  אתקיב  הדין  ת יון,   ל 

הקלהע בששהיית  הבועייה  הה  לגמלה,  כר  כבסיס  הרכב,מבוטחת  אחזקת  תוספת  את  דחה  ו  שולמ ש  ןו וכי  אך 
ות ודרך ה ל הנוגע למבכביות  מת עק יתה קייבכתב ולא הי   וגן היה מע  לא  , הרכיבוניםבחודשים שנים  משת  סכומים

 ם. שלוהת
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עתו של בית  קבי  ר עציוני עלאת ערעורו של אד   ( 3767-10-19  )עב"ללעבודה  דין הארצי  ית ה ב  דחה   29.11.2020  ביום
על הת  ,הדין האזורי המעמעדרשמותו  המבוססת  והראירער  ות  והראיות ות שהיו  ואביו  גם העדויות  כמו  לפניו, 

, וכפועל ריות הובעלון החברה שבלבי ינו  של יחסי עבודה ב  הוכיח קיומםרער לא  ה המעניו, שלפיהובאו לפ  שלא
 לה. לום דמי אבטתקופת אכשרה נדרשת לצורך תש  רלא צביוצא 

  יטהעמד אשת בעל השלמ

ה ובע ככלל  שמתקיימיד  מי  בינו וא  יח   לבין  ם  עב סמעסיקו  נ  ודה,י  בחברה וכך  מועסקת  אישה  כאשר  גם  דרש 
אישה מצב שבו    שרפמאטוח הלאומי  יבק החו  ,לומרכ  (.לות אשתוה בבעחברב ק  מועסל שעו ב )אה  עלת בבשליטש

 הצדדים.  דה בין תקיים יחסי עבולה ים יתאפשר, צריכבר  שהדכדי  לםאו  בעלה,ה אצל רכיש תהיה

  13.9.2009ביום  תה  לאומי בבית הדין האזורי, נדח  לביטוחסד  גד המונע  בל בת שקרפ  ,10731/08ל  בפסק דין ב"
המבותבי של  הייתה ש   ,טחתעת  דמ ,  רהבחבטה  יהשל   בעל  אשתו  ליל הי  להגדלת  שדה  התביאחר  ן  ע טת  עופקיד 

 כר נמוך בהרבה.  שלפי ה  ליד דמים שלל  ואישר ת,ביו דה היו פיקטילפני הלי כה מששהמשכורות ש

 דין: הפסק ן מתוך להל

 ית המשפט  גרתמס"ה

דת יולת  איזכ  ה עדב  ת התקופהובע אק קלחו   50עיף  י. סמטוח הלאו לחוק הבי  49דה נקבעה בסעיף  לי  ות לדמיזכה
לידה. דחוק  ל  53  ףיע ס  לדמי  כי  "שכ  דהילמי  קובע  הם  הרגיר  ליום  המבוטחהעבודה  של  לתקכבת,  ל"   רה פוף 

חלוקת הכנסת ל מ ם המתקבכו סא ה הו  53  עיףס  לעניין  "רגיל עבודה החוק קובע כי "שכר הל   54ף  י. סעבעהנקש
 " שעים.בת ע",ום הקוב ל"י םהשנה שקד המבוטחת, ברבע 

 ומי קובע: הלא וח יטהב וק חל  298סעיף 

 ות(,ביעהתד  קיפ  –הלן  ל )לה  יכה לכך המנה המוסד שהסמ  בד תברר בידי עות  דסלמוה שהוגשה  לגמלביעה  ת  ל"כ
 עות להחליט "אם תינתן הגמלהתביפקיד ה  של  ותווח סמכמכ  ".ה תינתן דו מיה ובאיזחליט אם תינתן הגמל י והוא  

 מלהלתשלום הגסיס  הם כביל עח  מבוטח מדוו שה  ניםתוהנאם    ושדר לחקור ולהוא    סמךמו  תינתן",ידה  מ ובאיזו  
ה בהקשר ז(. 46ומי, פד"ע יד  א טוח ליד לבמוסה  'נץ  פיקהול 115-0ים )דב"ע מא/או פיקטיבי יםבעת הם אמיתי נתה

 : ן, כדלהל523ד לביטוח לאומי, פד"ע עד מוסה 'כה נבר  טודא 140-0ב/ נ ע בדב"עבנק

ידה(, יש  ל  ימ , דעה בעבודהפגי  , דמיןו ג)כלום הגמלה  לתשיס  בסש  משמ  טח וברו של המהם שכשב  טוחנפי הביבע
יף  ל להח  שנועדה  חד גיסא, על הגמלה, מ ולה.  פרה כמט  זות  בור. לחשיכשל הה "אמיתית" ש ת רבה לקביע בוחשי

להשפסה  הכנס ע תבסקה,  השכר  ס  גיסשקיל  מאידך  למעשה.  המבוטח  ל בל  כדי  לנוע  מא,  ת הורא   של  רעהניצול 
 י נכונים". לתעל נתונים ב תתשוא מ אם אין הור וה ל השכש וות רר את נכונלב   עותביהתיד ק פ לע החוק, 

)באזור ן הדיה  יתב   בלקי  25.8.2011ביום   ר לאו   לידה  דמים  י לתשלוגטל חה של ליתביעת את  (  22362-11-10  "ל י 
 . הת בן זוגבשליטרה חב  נה לביןבי  הד יחסי עבותקיימו  הכי   שהוכיחובדתיות העוקביעות ה

 כחברה(   ינו מאוגדשא) ף דים בעסק משותובעוג הזני ב

 2014משנת   דת מס הכנסהקופב 66יף ים בסענתיקו

בעניין    1416יטוח  ב   וזרם חספר   אומיח לביטווסד להמ.  1.1.2014ן בתחולה מיום  קס הכנסה תות מקודלפ  66  עיףס
 .זה

זוג שים בנ א, רשהחל מיום זה ב  יםבד עוי    סקעמהתיהם  והכנס   עלד  רנפ ב  שוחי  ערךשיי  תבועעסק לו ה אותביחד 
   :קמןדה, כדלפקול החדש )ד(66 יףע נים שבסריו ריטק ים האם מתקיימ המשותף, 

 שותף. ק המהעסה מהכנסייצור ה כל אחד מבני הזוג נדרשת ליגיעתו האישית של  .1

  צור ליי  מתו לתרו  ישיר  יחס ת ב ף ועומדותמשה  תו לעסקתרומ  ת את מקבל הכנסה התואממבני הזוג    כל אחד .2
 ותף. שסק הממהע סה נההכ

ההכנסכ .3 מאשר  מהעסק  הב  –מגורים  ה   מבית  ופקתה  דמשמרים  מגוית  קבעש  ואת  מ  את  רך  ההכנסה  קור 
 ת.    הפעילו

בסעיף   נוסף  בילפקוד  66תיקון  לס האפשאת  טל  ה  שחייב  הכנסה  כוםרות  בתנאי    קבוע  נפרד    הזוג  שבני במס 
   לפקודה[. )ה(66עיף ס  לוט ם ]ביהמגורית בב אול  עשבוצע בממועות בש 36 של  תפתודה משועב ל ע  הצהירו

  נפרד  ובבעים חישאינם תואם הם    ,ךואיל  2014בשנים    גם  וגז  ניבעל    להח   24  הנתקלפקודה,    66ן סעיף  ר תיקו חלא
  קודה.( החדש לפ)ד66סעיף  לפי
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   רה(כחבמאוגד  אינועלה )בעסק ש של ב ירה בעסקשכוג ת זב שבהםמצבים 

ה בעסק של בעל ה  ת לשכיר בוג נחשזבת    (.פרטי  סקעלה )בעב  של   רה חשב עובדת שכיתי  אישה כי    וקיתניעה חמ  יןא
בשנת ן זה עוד  בענייהבהרות  ם  ומי פרסהמוסד לביטוח לאם.  לכתכה   בודהי עיחס   מים ביניהםיימתק אך ורק אם  

 .קיםעסילמגרת באי 1995

זאת,   המקרילאור  עם  בפמיעוט  שב ם  האיש הם  סיקה  שלכשכיר  רהוכה  אבעל  ה  לביטוח   ימץה,  י  ומ אל  המוסד 
מב המבחננופסיקה,  בנקבעו  ש   יםרטבמצם  יחנמספר  על  יחססף  לקיום  עים  )הכלליםבוי  גזהי  דה  למם  ם קרים 

 שתו(:א בעסק שלבהם בן הזוג מועסק ש

קבש .1 ויציב  כר  הכלכב  תנה מו  נושאי  בפועל,  שמתקבלוע  שלמצב  ושאינ  לי  מוהעסק  ממנו    בדת העוו.  שפע 
 ן כלכלי.יכו ה לסחשופינה  ישה( אהא)

 . ודהב 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  ות המהותיותההחלט מקבל את ש  זה הוא ה ובעל בעסק,   בעלים והגת מנהגינה נהאישה א  .4

עובדת דר  בגן שהיא  כדה ויתוהעב   סיו יחנ בחיימלה,  לגה  עבי פועל והוגשה תת ב עובדישה  ם האים שבהקרמ  ותםבא
 ומי. וח לאסד לביטמוכללים בל בהתאםכאית לגמלה ה זתהי היא ת ומלאוהזכאות לג נתבחי לצורך  ,מאיתעצ

" שכיר ד כ"את המעמ  שיר"כ"להול  אינו יכ דבר  ל  עצמאית לכ יא מתנהגת כה כאשר ה ירכשכ שה  האיעל    ח טכנידיוו 
ה עונ ה  אינ ש)או עצמאית    בדת עצמאיתעוהאישה מ   במעמד  ישינו   שכן  ים,דהצדן  ה ביוד בע  מתקיימים יחסילא  כש

 מי שאינול   יותטוח בי   יותוספת זכו הובחוב   ני מס, טומןוכנה בשל תכירה שלא על פי דיני עבודת שלעובד  (דרהלהג
 ות רגל.פשיט  ענףוב  ף אבטלהבענ  וחכגון ביט  מבוטח בהן,

כאשר   העל  לאוממוסן,  לביטוח  עקפ מ  יד  מ נבחי ל  יד  א  עמדהת  המדשישל  כשכה  בעלה,  ירווחת  של  שלא ה  כדי 
 גיעות לה. ן מאשר אינות  מזכויות הנ לי לתוכ

 פסקי דין

טעמים   משניי לידה  לדמ  תביעה של המבוטחת( נדחתה  15.9.2010  וםמי  535-09  לב")ע  ישעאל  בן  זהדין עליבפסק  
 ם:רייעיק

 שונות. ופות ה ק ך התשתנה 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 האת הדין  בי )כלומר בל ת סמך הנסיבות של כיבחנו לגופן על  ודה   דותכן שבלייית  יעה 
 על(. ל הבה שכירשת דכעובכר ומבוטחת תאות ההב

  שבעלה שילם דמי ביטוח   פיעל  ף  ה אדמי לידס לאירי  ספחי  חכימעתה של  תבי  דחתה( נ5923/08ל  " ין )בד  קספב
 כעובדת שכירה. בעדה 

לאישודוגמ יקיור  ה  איודבע  חסים  של  בעסשה  בעלהה  עם  משותף  הדין   ק  בפסק  בביתנני  נמצאת  לוי  ן הדי  ט 
להאזור )בעבוי  הד אי  ה זבמקרה  (.  7.8.2012ם  ומי  3792-06-11"ל  דה  בית  האזורישר  לאחר אבט  דמי   ין   לה 

 ם.  אחרוניה שכר בחודשי העבודה ה ל  ולםש שלאעל פי   אף וטרה,ה פ יששהא

עלה  ין בהמבוטחת לב  בין( כי  11.8.2013,  350-05-11זורי )ין האד ע בית הקב  זןה חגיליל  יגניין אב גם בפסק דין בע
 ה.  לבטאדמי ין  יבודה לענ חסי עו י יימ התק

הדיה  דח  19.4.2017ם  ובי לבית  הארצי  תב  (26582-06-15ל  )עב"  העבוד ן  איעאת  ימית  של  דמי שלת  תרתה  לום 
ה לא במסגרת יחסי עבוד ם, אך  ימסו   ףהיקה בבעל   של  יהאפ במעבדה  חת  ין הארצי קבע כי המבוטלידה. בית הד

 קו. לעס תית"משפחכ"עזרה   ה, או בעלשל פה שותכאלא ,  שכרורת תמדה  ע עבולביצו

 ניג הש והז ןשל ביר זוג שכחד מבני הא ראשהמצב בפועל כ
מבני הזאח  ראשכ הסיווג  ן הזמברת  ג מקבל משכווד  כביט הוג השני,  בדרך  נבדק  כשכיר  רטרוחי  טיבית, אקולל 

מב  כאשר תגמ  הזוגני  אחד  המבנ  אחד אם    גמלה.לביעה  יש  ב שעובד  זוג  י  א לווד  ליוע  -המשותף  עסק  כיר 
   .ילעהוסבר לי שכפ דה ועב  יחסיים מ שמתקיי

לבי לאומי המוסד  שה )כפ  קבע   טוח  לעי  למבחני   (ילוסבר  ק בם  ומאשעבסי  יח  יוםחינת  זוג,  בני  בין  אודה  ת  ר 
הזוג    , בןסגרת השעות קבועהבודתו נחוצה, מעסק, עמת עובד באג ב הזושבן    פק סל לכל  רור מע ההעסקה רק כשב

ולל וכ  קהעס  הכלכלי שלתנה במצב  מו  נויאציב שע ויבוקר  שכל  ע בפוקבל  ם והוא מבעלי  נהגכמ  ו מתנהגאינ  השכיר
   השכיר.בנק של בן הזוג ן העברת תשלום השכר לחשבו ה  בותלר יר,ובד שכעבל ים שמקאתנאת כל ה

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

106 
 

ו, מדתוון שלע, כישולם בפועלשכר  ר שנקוב בתלוש לשש התאמה בין השכאם י  ןנוהג לבחומי  לאוטוח  ביל  דהמוס
 ליה. רגל אהו חמבוטלהכנסה שהים בהתאם  חיהת מעל ר  שמורא להי רשכ  ליפתמח הה של גמל תכלית

ר ש ביטוחי כאה  הסיווג   מכשיר אתכשכיר אינו  הזוג  של בן  וח "טכני"  דיו,  יללע  , כאמורלאומיח ההביטו  דתעמל
בעת יות  לה ולזכוי אבטלדמות  תר לזכאהין  ביבד שכיר,  ת של עוה כהלכתם לקבלת זכויוסי עבוד יח   מיםקיין מתאי

 . עסיקהמ  גל שלר תפשיט

 

 1416ביטוח וזר ח –ה לגמלעה  ביתגשת ר מואשכ

מבהיר  חה לוזר  המוסד  עבבו אומי  ל  טוחביכי  בוצעה  אם  וודה  חן  שמנההכות  סביראת  בפועל  בסיס מששסה  ת 
בתביעותלגמלה עבו  בודקיםה  לאבטל  .  בקפ יחסי  ל  ידתדה  הוכחות  בוריתר,  בלקבלת  שכר  לאפועת  ל  כורך  ל 
 ה.התקופ 

  םלילובדיעבד, ע  בחןני הזוג  בנבין    חלוקהפן ה ואו  תם גמלאושללאומי מ  חטוילבוסד  שהמ  שמאחר זר  מהחוולה  ע
ול בדיעבד  חובות  להיבחן  היווצר  עלולים  יתא.  לייםפליהיבטים  אף  לם  לביטוחומ ברר  עמידה   לאומי   סד  שאין 
  ן לכהכנסה.  ה למס  קיר י החצאממאת    ן ויעבירהנכווקה  החל ת בסיס  ע א בקיד יקהפ  ה,פקוד)ד( ל66יף  תנאי סעב
 בפועל. למצב   ניתןשל ת בני הזוג ככוסהכנ  ם אתתאילה  תמידצוי ר

 

 תיסופמה וש יון במס הכנסה והוצאתלאחר ד ה בין בני הזוגנסכה העברת

אי  כעצמ  זוגנסת בן  ר הכהביטוח. כאשהפרשי דמי    ם אתופית ומעדכן בהתא ס  ל שומה לאומי מקב  וח וסד לביט המ
רק    וחביטדמי    שיהפרטי של  אוטומ   בוחי   נוצר  –ת  שכיר מוקטנכ  נית בן הזוג השסנוהכ ת  יפ סוהה  ומבשלת  מוגד

 וח לבן הזוג השכיר.דמי ביטי ולא מוחזרים מא צהעלבן הזוג 

וג  ל בן הז ית שעסקה פיקטיבין מדובר בהכי איח לפקיד הגבייה  וכיש לה  יוב הכפול,החלבטל את  י  כד   זה,ה כרמקב
נוכו    דעובן  כאג  והז ן  שבות  הוכח יא  להמצו הביטו  ונ ממ כשכיר,  ודמי  כחוק  ללביטו  למוסד  ו משולח  דמ אוח  י  מי 

 טוח המלאים. ביה

 

 ( "24תקנה  "י לפי הזוג בנ משותף )יחס חלוקה ביןני הזוג עצמאים בעסק הב ישנ

  נסה וקת ההכ חל   פןות אאעת  וח( קובביט  ר תשלום דמיות בדבהביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות  קנ תל  24תקנה  
 ה.  ק חלוללים לכהואת   אוגד כחברהמנו  ישא משותףבעסק מאים צע כ  ביחד ג שעובדיםזו בני בין

ביטו ביום    1479ספר  מח  חוזר  בדבר תשלום דמי  ות המיוחדות  רא להו  24  בנושא תיקון תקנה   1.11.2020פורסם 
בר תשלום  בד  חדותמיו אות  אומי )הור ת הביטוח הלתקנו]   1.1.2021לה מיום  בתחו  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 
ושני שליש  ל ש  יחס חלוקה של  לפי  ההכנסות  תקוחל לאישה  הב בין  יש  הע)  י לכל אחדאו חצ על  יחס   גבלה עדם 

לשל  חלוקה   השליש  לעיס שא  הוש  זוגבן  בנוסף  שהגישל   .(צמאיהע  ו וקכיר  לאחר  האת    מי  ל,  פריבא   30בקשה 
   .והכל בתנאים שבתקנה האישיש לשליש לבעל ושל  ניל הייתה ש המחד  ברירת

 : 2021ינואר מ  בתוקףאת התקנה קן  ית לאומי  וחסד לביטהמו

   .זוגבן לכל  50%תהיה באפריל(  30עד  וקה ס חלעל יחודיע י )למי שלא ל ברירת המחד  .1
 מקביל. בשכיר עובד כשליש לבן הזוג ש ה עלאינה עול ת הכנסות שקוחלטל התנאי בדבר ב .2

 
 ום דמי ביטוח.המרבית לתשל  סהה להכנפ ופעניין דמי ביטוח כזוג שמובאת בחשבון ל ןל כל ב שה סכנהה

זוג ה  תב  אם ק  ררית  אפש  מורהאה  24תקנה  י  ג על פ וי ז נכנסה בין ב ה  שחלוקתיא  מי הלאוח  וסד לביטו דת המ עמ
 מאית".  "עובדת עצ לשם לכללי ונה ע

גיל בן הזוג הגיע לה  ת שבבשנה השוטפוג  לוקה בין בני זח   חס נות יתן לש ינבהיר כי לא  לביטוח לאומי ה  דהמוס
 יחס החלוקה. ת  ת ניתן לשנות א. בשנים הבאו שהפרי

כשני  ב ב יא עצמדיווח  לים  סע דרישו התאם  לפ)ד66יף  ת  מבכל    -קודה  (  לאמו  זוגהי  נאחד  ת פר  במוסדיתוח    ק 
תקנה    וג אלה י זנ בעל  לשבוע.  ע  ודה בממוצהעב   ת ר שעומספת ווטפיה בשנה השפוצסה הלפי ההכנמי  טוח לאויבל

 ה חלה.  אמורה אינה 24
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 יק רח ותאזלקצבת ת  יימלנמי ותהשלמת זכאיחס חלוקה לפי  שה כעצמאית לטרואקטיבית באי ררה הכ

לב ות  קצבתביעה  בעעבדששה  אישל    יק תאזרח  בעלהסק  ה  עם  עכתקו ת  דממוקתקופה    כרות   משותף  ודה  בפת 
כ לאישה לופ,  רהמצאף  כ  אך ת,  איות  עד  לתקו   די רק  המינימ השלמה  האכשרה  לקהנדרשלית  פת  ת קצב  בלת ת 

תקופות    ירתוצב  יותו י הזכיצומ  ביןל  יטוחביטוחית ותשלום דמי הבכות ההז  רך איזון בין. זאת, לצוותיק  זרחא
 . ריםשאים ותיקים ויאזרח  ףח לענוביט

היתוהתהחוק    לפית  בוטחום מהנשי  ,אמור, כמשותףסק  ן אם בעחו בל  מומלץ בין  זכויות    לצורך צבירתר  קנות, 
 וח הלאומי. לגמלאות הביט 

עם שותף  ה בעסק מעבד  שהם שבהם האיקרית בעקבות מיבי אקטוהרטר  ההכרה  י אימץ אתלאומ  וחלביט  דמוסה
 על שם הבעל.  רק  שהעמי נוא ל חיטולב  דסדיווח למוהעלה אך  ב

האזורביבל  ק  7.8.2012  ום בי  , הגמולד הדין  לעבודה ית  ת  ( 1875-09"ל  )ב  י  שלעת ביאת  בה והככתב    כהמל  ה  יר 
 עולם.שלא דווח כך מ בעלה אףעצמאית בעסק של  כעובדת

 1980  ם שני, בענתהלט  ם.שיחוד  143של    כשרה ופת אוצברה תק  1992  ועד   1961ה כשכירה בשנים  עבדתב  כ  לכהמ
 שם  ה עלעשנן  אומי בנדו לוח  למוסד לביט   ות, אך הדיווחעי הס פק שירותהמסה בעסק  על בם  בדה עהיא ע  2008  ועד

 בד. בלל הבע

היובי  2009בשנת   על  לדווח  עוקשה  עצמאיבדתה  בעת  לה ביתקטי וארטר   המשותףסק  ת  חסרות  שהיו  כיוון   ,
 ת זקנה. לקצבכאות ביטוח לזת פוקות

שחלף    ובשל הזמן הרב  פועלעבודה ב   על  משמעיותד  חת  ראיו  של היעדרה בבקשתאת    החי דאומ וח ליטלב   סדהמו
עזרה  דר  ה בגתף היית שוסק המיתכן שפעילותה בעהצהרה, וטען כי יה   וםד לי וע  בודההע  לתמיום תחי  (ניםש  29)

 ת. דת עצמאיובכע א ת של אישה לבעלה בלבד ולובלמק יתפחתשמ

הדבי האזות  ל ין  מטעוה  וטחתהמב  יר יאומת  תרשםה   ודהעברי  ש עדים  חשבון  רוא בעדות    כומנתמה,  לו  בונתקה 
 סק.בע עבדהת חוט שאכן המב  ,דיןל ידי בית הכמהימנים ע

 
   משפחה ולקרוביניות בחברה עלי מבטלה לבזכאות לדמי א

 
בד ותו "עוהיהתנאי של  את  יתר  ין הובע באבטלה וקדמי  ל  הלאומי מגדיר מבוטח לזכאות   טוחלחוק הבי  158סעיף  

י מעסיק לפי דינ ד וים יחסי עובחייבים להתקי  ,לומרכ  בעדו".וח  דמי ביטם  ושלעסיקו חייב בתמש  לשכרכאי  הז
שב בתנאים  כלול  שהעובד  )או  לצעבודה  הראשונה  סיווג תוספת  בחבעל  מבוטחים(.  ו  שליטה  וכ   ברת י   ן מעטים 

   .י אבטלהמ ים דם תובעכשה רתת ינום בקפדקיקרובי משפחה נבד
 

י  דין על הוא פסק    ,לדמי אבטלה  רחמשפחה א   שעובד בחברה שבבעלות בן  בן משפחהאות  זכבעניין    חשובדין  ק  פס
)עב" מיום  51264-10-13ל  תיתי  הדין  14.7.2016(  בית  לבחקבע  הארצי  .  את  שיש  לון  בשני  דהזכאות  אבטלה  מי 

 ם:שלבי
רה, בהיבטים  על התנהלות החב  מניותשאינו בעל    משפחהה   בןה שניתן לייחס לעהיקף ההשפ  -  ראשונהבחינה   .1

 .פה(י)שליטה עק הרלוונטיים לדמי אבטלה 
 ומעסיק. לבין החברה יחסי עובד   ן המשפחהשררו בין בהאם   - נוספתבחינה  .2
 

   חהרוב משפק תלושבבעאו בעסק  הבחבר המשפחי רובת קהעסק
 

כל   –ה  חברהוא בעל השליטה ב  בני זוג שאחד מהםת  שלהם, לרבו  פחהמש  לות קרובעשבב   שכירים בחברה  עובדים
 כדלקמן: ,ף אבטלהלענ עובד נבחן

ות  כא ן זיש שליטה ישירה, אי ככל ש  ודה[.לפק   76-ו(  9) 32ים  יפפי סע]ל   ישירה בחברת המעטיםטה  לישנבחנת   .1
לאדם  הלמי אבטדל בחמ  שי  )כאשר  ב  ברהניות  בהואינו  אינאו שה  ,על שליטה  הוא מעטים  ברתה חחברה   ,  
 .מי אבטלה(דכול להיות זכאי לי

ת הזוג  ב/י המשפחה ומידת השפעת בןרוב קו  א   גזוני הפי התנהלות ב ל  ים.יטה עקיפה בחברת המעטשל   נבחנת .2
ש  ותיהם בחברה.שפחה וסמכוי המ  ובקר  או עאישירה    ליטהש   איןככל  יש שליטה  זכ  ה,פקיך  לדמי    אותאין 
 . טלהאב

 
 יקובד ומעסבחינת יחסי ע

שליטה ר  כאש .3 שלישירה  י  אין  המעטי  טהואין  בחברת  שאינוא ם  עקיפה  בעסק  כשמדובר  כחברה    ו    -מאוגד 
 לדמי אבטלה.  אות, אין זכודהני עב די  מעסיק לפיו  יחסי עובד כשאין  .בד ומעסיקעו סיחנבחנים י
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ק במניות חזיאינו מעובד  עוד ה  כל  -חברה  ד כמאוגתי ששפחבעסק מ  דהובעבשל  מי אבטלה  ד  עבתו  שפחהמ  שבןכ
בעקיינ וא שליטה  בעל  לביטו   –פין  ו  ל המוסד  עבודה  בוחןאומי  ח  משפיחסי  עסק  בכל  כמו  וגד  מא   נויא ש  חתי, 

יל, תושבות ג   )כמו  בטלה א  דמילזכאות להנוספים  ם  התנאייבחנו  י  –ק  עסיי עובד ומחסככל שמתקיימים י  .כחברה
 . (אכשרהת פקותו
 
יים ט ח )פסק דין שבי גופו  ל  כל מקרה נבחןה  אל   רה. במקריםהחבמניות  מ  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  כי  אחוז   ם אתרימחבטים,  ניות בחברת מעמשפחה  י בנ  פרס מלקים במח ום  ולהמניות של 
 המזכים   םינאת חסי עבודה וליתר הי לקיום    וף כמובן כפ,  אבטלהדמי  בל  פשר לקמא  10%-ז נמוך מפחה. אחומשה

 . אבטלהבדמי 

 
קרוב של   שהואדה  רק העוב  חברה, ת בן מניואי  חהפבני המשמחד  כאשר לא  פסיקה,י הפ  לם ועפסק דין של  על אף
 ין וכפוף קיפאו בע  ישריןת שליטה במוף לבחינבטלה, כפ י אאות לדמזכ ולתשללא  ברהבח  ת ומני ול  ישש  פחהבן מש

  1813-09ב"ל  ר,  יע  פליקס   , פסק דין24.4.2013מיום    3145-11-10"ל  , בהודיתן דוד י די  סקפה )עבודנת יחסי  חילב
 (.29.12.2015מיום   45410-02-15 מה ב"לם וגיפרידין א  פסקו  19.3.2014ום מי
 
ם שהם טיטה בחברת מעשליבעלי    נייןע ב  28.5.2006ם  ביו  1410מספר  לה  וזר אבטח  םרס ביטוח לאומי פל  מוסדה

זוג. מ יטה בחברה רק בגלל של   לו  מניות בחברה, לא מייחסיםין כלל  מבני הזוג א  דלאחובהר בחוזר כי אם  בני 
   ת.כוח חלופה אחרמ חברהביטה של על מניות עשוי להיות בשאינו בעל   השני זוג וגו. בן הז מניות בן

 
  רה חב  במניות  מחזיקאינו  כי בן זוג ש  ,טלהאבכאות לדמי  זין  ע לעני קוב   (123/06לאומי )כללי    יטוחלב   וסדחוזר המ 

 ה.שליט ולא בעללהיחשב עובד ם ימיסו מבעל שליטה, יכול בתנאים ב זוגו נחשן ה בשב
 

 בדזוג עון הכאשר ב  גם  ון)נכעלה  ליטת בבשרה שבבח  תסקמוע שליטה  ל בעל הש  וגוכאשר בת ז,  לעיל  מוראלאור ה
ן: ה בעקיפי לשליטה  סיק)הכוונה בפ  עקיפיןישרין או בברה במבח)או שליטה(  ות  לה מניואין  (  יטההשלאצל בעלת  

 102  סטופב  בעלת שליטהליה כע  חו ן לדואי  ,(ה בחברהויותית בת הזוג וסמכשפעה  תזוג ומיד ות בני ההל התני  לפ
בת   ביןהלכתם  כ  סיקמעד ועובקיום יחסי  ל  , כפוףירהובדת שככע  לאא  חודש,י מדי  ומח לא ו לביטד  מוסדווח להמ

 .ההחבר יןלב  כלל מניות בחברה, טה שאין לה על שליב  זוגו של
 

 וטיפול בתביעה  רובי משפחהקו ותילי מנבעי אבטלה של לדמ התביעטופס 

רט כמפו  ,וניםנכ  יםל הצהרה שהפרטע  חתוםלו  ותאלל שיש לענות ע   ,מקוון(ולל בטופס ה)כ  אבטלה  יעה לדמיתבב
 : להלן

 החברה?  אומבעלי העסק ר ביית בעאו ה האם אתה נמנה כיום .1
אתה   .2 מהאם  היית  או  כיום  במס  מוגדר  בעבר  מבעל  כנסה  הכ וגדר  בחברת    32סעיף    פי  על)עטים  שליטה 

 לפקודת מס הכנסה(. 
 מעסיקך?  ת בינך לביןה משפחתי באם יש קרה .3

 
 דע שיש בידו:ן את המיי בוח לאומ וח טביהמוסד ל אבטלהי  לדמ  תאוזכה  יקתלצורך בד

 
 קה במניות החברה.חזה ושיעור ה  102 פסשליטה בטו יעל בוח על דיו ש אם י .1
 שכר ריאלי. ה  אםבשכר וים וינ שייו אם הוסדירה,  ציפהר כה,רואעסקה התקופת האם  .2
 

לד  המוס להש  מבקשומי  אלביטוח  נוספים  לעיתים  פרטים  עובד  חיבלן  ואלבשת  רבוללים  יחסי   קסי עומנת 
לב שאככל    .אומי(הל  הביטוח באתר  שנמצאים    6106-ו   674טופסי    וגמה, )לד המוסד  בידי  מספיק ין  לאומי  יטוח 
בתב   עמיד להחליט  התביעות   ,יעה כדי  תשאולמובטלאו  ק  ילמעס  פונה  פקיד  לצורך  לש  במקרים.  ל    פקיד אין 

   .רהחקי  עבצמ וא ה, בתביעה כדי להחליט  מספיק מידע התביעות
 

 של בעלי שליטה  חהל קרובי משפת שבו, לרחהמשפשל קרובי  3-6/2020בחודשים בטלה א דמיל תאובחינת הזכ 
 

   .י באותו הזמןאומהל לפי המידע שהיה בביטוח  העבוד  יחסייטה עקיפה ונבחנו שלאלה בחודשים 
   .מידע נוסףו ליאיע  גל שי ככ, דבדיעב חון את המעמדאת הזכות לבמו ר לעצלאומי שומח המוסד לביטו 

 
שהמידע  יוכ שליטהון  מצויעקי  על  היה  לא  ה הביטו  בידי  פה  ברוב  ח  אבטלההתלאומי  לדמי  י  קרוב של    ביעות 

חן ב  הביטוח הלאומיתקופה קצרה,    משךב  הומה שהתקבלת התביעות העצובשל כמועלי השליטה,  של במשפחה  
ם  יו רשומישה  מית של  עויתבאופן אוטומטי  ב  ודחה  2020י  יונקופה ממרץ ועד סוף  בת  ומעסיק  דוביחסי עבעיקר  
 . שליטהכבעלי  102בטופס 
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   2020חודש יולי מ החל
 

א לדמי  שליטה  תביעות  בעלי  של  משפובטלה  רבה  ובש   ותנבדק  חה קרובי  בבקפדנות  לרבות  נוסף מי  שת ק,  דע 
 . ו/או מהמעסיקובע  מהת

 
 ברה חות בנילהם מואין עלי שליטה בכ 102 ומים בטופסשרששפחה קרובי מ

 
, כי קרוב המשפחה  ,אופן אוטומטיבחו  ה נדלי שליטפחה של בעמש רובי  אבטלה של קעות לדמי  בי תהמ   חלק קטן

 העליון.  המשפט  ק דין שלם בביתפס תלפי הוראו  102בטופס יטה לש כבעלהיה רשום רה, שלא היו לו מניות בחב
 

 ן: לקמדכ  26.10.2020ם  ובי םגיהמייצציגי  לנ טוח הלאומי מסרחשבון, הביכת רואי לבקשת לש
 

הו  ק במניות של חברה אינו מחזי  כשאדם עושבה  בע   ,בדא  לפוהוא אינו  י הכללים שבפסיקה,  ל שליטה בעקיפין 
 ענף אבטלה. הוא זכאי להיות מבוטח ל 

של    ם מתקיימים סממניםא  ( חקירות  לבדרך ש  ות)לרבהביטוח הלאומי בודק    טלהות לדמי אבזכא ה  בחינתך  ורלצ
 .  רבותות חוכומבקש ה יפיןק ה בעיט על שלב

פס טוטלה גם אם דווח בביהיה מבוטח לענף אעקיפין, הוא  או ברין  טה במישא מדובר בבעל שליל שנקבע שלככ
 וח הטכני. דיוהבעת ולא קורה הזה המהות . במקכבעל שליטה 102

 
 מן:ומי כדלקלאולה מדברי הביטוח הע כלומר, 
לפי כל הסממנים יטה עקיפה  של   ין להםא ,  הברמניות בח  להם  שאין ,  שליטהבעלי  קרובי משפחה של  ש  ככל שי

שלהם לדמי   כעובדים רגילים התביעה  לו היו רשומיםו,  דה ק לפי דיני עבומעסייחסי עובד ו  ימיםמתקיפסיקה וב
 יפעלו כדלקמן: לת,  תקבמה הייתה טלאב

 ערעור. יגיש  –ה תבטלה נדח א לדמי ומי שהתביעה של  .1
 .להגיש תביעהרשאי  – 102ופס בטשליטה  בעלכם כי היה רשוה לאבט מילד עה ש תבי מי שלא הגי .2
 

ן ומתקיימים פיינו בעל שליטה בעקיא  להוכיח כי  ,י אבטלההתובע דמ,  טה כאמורל בעל שליה שמשפח רוב  קעל  
ש  שיאלות  את השלבחון  כדאי    טוח הלאומי נייה לבילפני הפק לפי כל הכללים של דיני העבודה.  עסימ י עובד וחסי
 :הלאומי טוחי הבמצויים באתר הסים טפב
 .(674)ביד נת יחסי עובד ומעלבחי   שאלון .1
 (. 6106)מעטים ד בעל שליטה בחברת ן לקביעת מעמשאלו .2
 
 
 ת לדמי אבטלה  בתביעוגמאות מפסקי דין דו
 

 םבחברת מעטיטה בעל שלימ לדמי אבטלה ותאזכ שלילת ה
 

לום לתש נט רהב  גיטל דיאמשל    תה( את תביע30811-03-16ב"ל  דה )ת הדין האזורי לעבודחה בי  12.7.2018  ביום
המי  דמ של ל בע  הייתהבוטחת  אבטלה.  ות  מניותי העיטה  את  לאחבירה  העברה  לאחר  המיה.  מעבר  ת  עקב  ניות, 

 אבטלה נדחתה.  תפטרה, ותביעתה לדמי  ה  ,החנות למקום המרוחק מביתהפעילות 

  התביעה   טרם הגשת  צבהמה  טים", וזה היעת מחבריטה בל שלת נכנסת להגדרת "בעהמבוטח  כי   ן צייןיבית הד 
בית הדין נסמך   סיק.מע-יחסי עובד  שי שלן את קיומם המעחורך לבן צויך א. משכפטרותהעובר להת  להמי אבטלד

שר אין  סיק, כאמע-י עובדסם של יחלבחון את קיומשם נקבע כי אין צורך  ,  יעלי תיתי בבית הדין הארצ  על הלכת
 ברת מעטים.חה בליטבעל שב ברמדוחולק כי 

יבדק פיה ת יעה המבוטחת ול מצכפי שנות  שופריטה,  על השלעמדו של במ  לבחינתיס  היא הבסהפורמלית  רה  דהגה
חל הנהמהות  חותרת ף  הפורמליים,  החוק.  תונים  הוראות  הלאומי  חוק  ל  ב6סעיף    תחת  של תיהביטוח  מצב  קן 

בהירוחוס ואין  ר  הגללהחת  ולפגום  זיר  אחורנית  שבבהיגל  הביקרות  להנחיל,מש  להוראות יגונ ב  חוקק  יו  ד 
 ת.  רשו המפו

קבע  ת  בי בנס הדין  גי העניבות  כי  העבין  כחודש  רתם  תב  לפני  מניותיה  את  אינה יעת  שהגישה  האבטלה,  דמי 
יושבו לה   הםטלה,  אב  ן ביטוח טוח בגיהתובעת דמי ביר  אם שולמו עבויין, שוצ  , דחה את התביעה ת לעניינהמסייע

 .  הדיןבמגבלות  

זואונישל ר  תביעתה( את  43037-10-17  ב"ל)עבודה  האזורי ל  דיןה ת  דחה בי  29.3.2018  םובי לה, אבט  מיץ לדר ת 
 . רהכישכעובדת  ובפועל היא תפקדהי בלבד ה הצהרתמניות היעלת כברישומה  כי יהנעורף טיח
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כי    בית קבע  ש הדין  שמעמד  בעל  בחל  מעטליטה  בא ים  ברת  קטשולל  הופן  את  לזכאגורי  אות  י למב ה  לט בדמי 
 –  ברורהקיקה  ת החכליי תכקבע    דיןבית ה  חברה.נה לבין הבי  יחסיםת ה כה ומערמעמד בחברת הנחי להידרש לב

 . מי אבטלהעצמאי, זכאות לד  ק כעובד, המוחזברה קטנהה בחיטמבעל של נועלמ

ה שדי  א נר"  :עבדה, שקעבוי להדין הארצ בבית    ח לאומיביטומוסד לתי נ' העלי תי  זו הואהמוביל עמדה    דיןה  סקפ
המעה  י בקבהיה   הושלפיה  "בש  אערער  הל  עהיה  בוהיחי  אמיתיהשליטה"  ה  דחותלי  כד  –חברה  ד   תביעהאת 

 . "ן אם לאוובד" בחברה... ובי היה "עהמערער בין אם  זאת ה.דמי אבטלום שלתל

בי  3.2.2017ביום   ת  (26658-09-15)ב"ל    י ן האזורהדית  דחה  כי נעבט לה  ט מי אבלד  רץאמיר שוול  יעתו שב את  ה 
לו  ן כי  ת הדי. קובע ביםטית מעחברב  יטה של בעל  יותו  בפסיקה בהו  הלאומי  חוחוק הביט נת במעוגות  אהזכלת  שלי
ו לממש את א   ו בחברה כבעל מניות,מדעמ תו לבקש משותפיו לבטל את  דלך שנות עבוההיה במ   ול, יכהמבוטח  רצה

 .  ברהבח כויותיוז
 

הד  13.3.2017  ביום בית  לדמיתביע  את  (60451-12-14)ב"ל    דהבולע  ריהאזוין  דחה  שלאב  תו  מקס   טלה  אסף 
ב נצוייביר בשליט על  ב   תוהיוג  מעטה  פיים,  חברת  על  משהעב   אף  את  ב יותיו  נ מ  רבית יר  אחרת.  הדין  לחברה  ית 

 יה בעל שליטה. הלא  ה ששלמע מי כעבד דילהיחשב בלית לא יוכל מעל שליטה מבחינה פורב  אקובע כי מבוטח שהו
 

קועו במקר הדת  בי  בעד  הזין  לא  בוטהמ  י כה  ה  כח  עבודה    תקיימוה   יהוכיח  תא  יםהשללא  ולכן  יחסי   קופת ת 
 לה. דמי אבטאות לבחוק לזכ ושה כשרה הדרהא

 ברה י משפחה שעובדים בחשל בנ אבטלה  זכאות לדמי
 

הדין   29.11.2020ם  ובי בית  )עב   דחה  לעבודה  עציוני    את(  3767-10-19"ל  הארצי  אדר  של  דלתשלוערעורו    מים 
וזאתבטלהא שמ  ,,  בישום  כקביעת  הדיןאושרר  נתקיימו  ש  האזורי  ת  עובד לא  בינ ו  יחסי  החברה  מעסיק  לבין  ו 

    ות.יעור מתערבת בממצאיה העובדת הכלל שאין ערכאת ערתוך ומבבעלות הוריו,  המצויה 
 
  ו היות   על אףש   בעקו  זןאת תביעתו של מירון ח(  17730-01-19עבודה )ב"ל  יה"ד האזורי לקיבל ב  22.10.2020  יוםב

זכאי לדמי  וא  לכן הרה, ו שליטה" בחב"בעל    אינו  הוא  אביו,שבבעלות  חברה  ודירקטור בזכות חתימה    בעל,  למנכ"
 לה. אבט

 
שליטה"  על מנת להכריע בשאלת ה':  סק הדיןמצטט מפאף  ו   ,בביה"ד הארציכת עלי תיתי  הלמזכיר את  ביה"ד  

י של מ   השפעהלמידת הגעת  ו הנ   תיתה מהובחיניש לערוך  ,  הל אבטלצורך קביעת הזכאות לדמי  ם,  יבחברת מעט
פקודת  ל   32יים שנקבעו בסעיף  ים או תנאים חלופאותם פרמטרהמתרכזת ב  בעל שליטה",וא "כי ה   שנטען לגביו
הכנסה ההצבעה,  )שליטה  מס  רוו   בזכויות  לקבל  בזכות  המניות,  מ ו  א   חיםבהון  למנות  כבזכות  ע ב שנקפי  נהל 
 ל(.  בסעיף הנ"

באת,  ז התמקדות  ההשפעהשל    בחינהתוך  ליי   היקף  השניתן  על  לו  בהחס  החברה,  הרלוונטיים תנהלות  יבטים 
 ר בחברת מעטים מגד   להצדיק את ההחרגה של בעל השליטה  ם שבהם נהוגיבהיבטוליתר דיוק:    ח אבטלהלביטו 

אבטלה לדמי  אל  הזכאים  הנוג   לתב קה:  ובכלל  לההחלטות  ההכנסותלף,  היקעות  החברה אות  וההוצ  סוג  של 
לגביו כי הוא   בות שמהם נהנה מי שנטעןוההט  קף התשלומיםחים או להיחלוקת הרוופן ולעיתוי  לאו   תוין;ולעי 

ת ההתקשרות עם עובדים קשליטה שלו על הפסלבעלי שליטה אחרים וכן, להיקף ה  את, בהשוואה זבעל שליטה ו
 . תורשי ונותני

 
וסד המ ל  ע היה    קיפהיטה עשלכיח  להו  כדי  :קיפהן שליטה ערה הוא בוחטה ישין שליי שא  ובעדין קלאחר שבית ה

קבע את שכרו או את    שהמבוטח  –א  מלדוגבעקיפין,  "בעל שליטה"  כי הוא  ראיות המעידות    להציג  יטוח לאומילב
 ה. החבר ר מהונו לטובתביעה ין או לחילופ  ,היה שותף ברווחים בחברה,ת לעבודתו ההטבות הנלוו

קובע  "ביה להתרשבהתאד  שהבעלים  ומותם  הש וב,  היה  ב  ליטה על  החברה  של  כיד התובו  בוטחמאביו  שימש  ע 
ב  האב.  ימינו ניסיון  בעל  בעלהיה  היה  הוא  עצמאית,  בחברה    עבודה  ההחלטות  ההון  את  שקיבל  זה  והוא 

 . ה בפועלת תיות בה וניהל אוהמשמעו
 

הדיןבי כי  ת  מנהל    רידהפ ל  יש  מדגיש  השליטה  בוא  שה  החברה בין  עובדלבין  חברה  בעל  של  ככבכי,  מעמדו  ל  ר 
 ה. לואישר את הזכאות לדמי אבט דו יניינים הנוגעים לתפקם קבלת החלטות בעסמכויות לשוענקות לו שמ שיהיה, 

 
בי  16.12.2019ום  בי )ב"ל  לעהאזורי    הדין  תדחה  נטליה37143-12-18בודה  של  תביעתה  את  לדמי    ץ'י בבשומו  ( 

ת תיזרה משפח דובר בער מתל היו לכ ו  ,בעלהבין  לעסיק בינה  מ ו  עובדסי  יח  רושרשהוכח    אלי  ה כבהנמק ,  אבטלה
 מקובלת.  

 
קה אצל בעלה  הועסהיא    מגורים.בית הנוהל ממהעסק  עסק עצמאי.  בעל  שהוא  טכנאי שיניים,    אשתת  טחהמבו

   ות.וחדלה לעבוד מטעמי בריא   ,הרשכי נאית שינייםטככ
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לקיום,  ללככ הו  בדעו  יחסי  המבחן  הוא  המעורמבחמעסיק  ד  ב,ן  שימת  עלגתוך  המבח  ש  הפן    על  ,תלבותהשן 
 . לי שבולי יובי והשהח

זאת,   הרהחעם  המוק  הגדרת  את  בחיב  אותו  והחיל  "עובד"  מסוא תנונח  אימים  ים  משפחה",  "בן  לא   ףעל  אם 
 . )הלכת ווילאם חאיק( קי מעס -ם יחסי עובדמימתקיי

י  פל  טחתבומה  מעמד את    ן", יש לבחוהפח "בן מש  דרתם למסגרת הגיכנס ם נג איננידון בני הזוה  הרבמקר ומאח
 בודה.  בחני העמ
לא יהיו  ייני יחסי עבודה  ל מאפפעים שואישה, המ בעל וי עבודה בין  י במערכת יחסלהניח כ  תןנישמציין,    הדין  תיב

 גם  ולכן התייחס   חה.משפקשרי  שאין ביניהם    מי  ןבי  ודהעב   י שלעיתים מופיעים ביחס  י ופורמאליים, כפ  ים דכה ח
 וק. חל   1 חבה שבסעיףרה  להגדרה

 
  , לא הוכח שאלומקצתםביצעה  נים, וגם אם  ים הנטעדקיטחת ביצעה את התפ בוהוכח שהמלא    ובע כיק   ןדית הבי

כי שררו ח  כוא ה, ללכן  כי  קיבלה שכר.הוכח    א לו,  קבעס  חיונית  יהי מילאה פונקצ לא הוכח כ  ,סדיר  באופן בוצעו  
 ן בעלה. לבי ין המבוטחת ב יק מעס-עובדיחסי  

 
   שליטת בעלהב בחברה דתעובש מניות עלתנה בה שאי יש אשל  חיית תביעה ד

שעל  ק  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  ה בלה  עקיי ירה,  שליטה  לה  הדיןב  לה.בניהופה  תה  יש  בע  קו  ית  כי 

 . טחת בביטוח אבטלהבוך אינה מולפיכטים"  עת מ "חברועל בבפליטה תה כבעלת שוראל
 

ובדים ע  יחד עם   2016ת  פוטרה בתחילת שנ  ,בעלה  אה שלמל בשליטה  ות שכירה בחברה  ונמנהלת חשב  ,המבוטחת
לבי, בשל צמצומיםהרבאחרים בח כי לא צבעבט  אבטלהמי  לד  י דחה תביעתהמווח לא ט . המוסד  תקופת  רה  נה 

 .  רהלבין החבבינה עסיק מד ועוב יחסי מוהתקייה, וכי לא רכשא
 

בחן הדין  המקרה  א  בית  הכלליםת  פי  ה:  על  המבוטחת  בעלת  יאם  בח של יתה  ביטה  עקיברה  או  ישיר   –ף  אופן 
המבוטחת    ביןעסיק  ומ  יבחנו יחסי עובדי  ילית, ל ל שהתשובה לשאלה הזו היא שככ  ה לדמי אבטלה.עת תידחה תבי

 לה. עב שליטתשברה לחב
 

 לקמן: ים כד נימוקהה מתביעאת ה חה דדין בית ה
ת החברה. גם  במניוה כלל  יקחד עם בעלה, שכן אינה מחזלבד או בי  ,ה במישריןיט טחת אינה בעלת שלבוהמ .1

 ה.פ לכן יש לבחון שליטה עקי ה.ל  יתהי הוכח כי ה לאלמנות מנהל,  זכות
באשר    רה,בחב  שליטהת  ה בעלים על היותדלמאינם מ  ומההחתימה וכד   תויול, זכפעו ממני הניהול והת ס  כל .2

   נות בחברה.נהלת החשבו ומ מנהלת המשרד  הוא  הה ועיסוקמקצוע
ימי העבודה  ו   לגבי שכר הנטו  יהים בין הצהרות הבדל  היוהותיות,  דות מעל תנוו  הצביע  תלושי השכראולם,  

בחקיר בתלושימ   לבין   ההחודשיים  שהופיע  ל ם,  ה  קהיא  אתיא  כלכשת  בתקופו  ורתמשכה  בלה  קושי  לי  ל 
 ם הרלוונטיים ועוד. שיהוצהר עליהן בתלוש שה ומחלהי חופום ימ שרי היה לאה, ברבח

היא שמסקנ .3 הדין  בית  קיבלטחהמבות  ביחת  בעלהה  עם  לריש  החלטות  ד  ב  וםהנוגעות  ברוטו  ושי  ל תסכומי 
גם על    ע פייות להשעשו אלה  החלטות  הה   .החברהשל  ת ובהתאם למצבה  יל ת כלכו משיקולי כדאיה  השכר של

 ה.  השליטה הרשמי של החבר ל ובעת כאשתו של בע התהנית גם מהם נרה, שבהח ד שלוהפס  וחני רומאז
 

הדיןבידחה    17.5.2019ביום   )ב"ל  האזו  ת  תביעת54379-09-17רי  את  לדה  (  לוי  מרים  בטענה   ימ של  אבטלה 
של    יםהמבחנ   3הסתמך על    ן בית הדי  ת.מהמניו  100%  היובעלה  של  יטה בחברת מעטיםל שבעלת    שלמעשה הייתה

 כדלקמן: רציהדין האבבית קופף סרו גלכת ה
 
 משפחה?  כקרובילותו פע עילותו של האדם כ"עובד" ללאבחן בין תפקידו ופ תןהאם ני .1
 הוא אמיתי או פיקטיבי?   וע בעסק של קרובוב ר לפיו עבד התהאם ההסד .2
  י אופ  נשאו  יםתשלומלבדוק אם ה  שיחן הזה  במבפחה כעובד.  ש המ  קרוב  של  בוע מה היה שכרוקלניתן    האם .3

 שכר. לש
כר. ורת שודה תמעבומעסיק ההתקשרות לביצוע    ס קיומם של יחסי עובד סיבב  תעומד  -  פסיקהת ב י ההלכועל פ 

 עבור ביצוע עבודה.   הייבים מתן תמורמחעסיק, מטיבם,  יחסי עובד ומ
ילן,  עקיפיה ב הייתה בעלת שליט  תהתובע  נמצא כי ו  חסיא התקיימו  ה ל קיב  ה ולאברין החסיק בינה לב עמעובד 

 נדחתה. יעהלכן התבועל.  כר בפש
 

 עובדת בחברה בשליטת בעלהש ת מניות ינה בעלאישה שא
 

ש  קיבל   7.2.2021ביום   של  האזורי את תביעתה  הדין  )בית  ברדה  עזרתי  דמי  (  33931-12-18ב"ל  לומית  לתשלום 
כ בטא שנקבע  אינהלה לאחר  היא  בעקיפי  י  בחברה שבבעלות מלבעלת שליטה  ומתקיימים ן  בעלה  של  יחסי   אה 

 עבודה. 
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אבטלה, לאחר שבית    יגי לדמי בן ג  נה( את תביעתה של ציו7649-03-16רי )ב"ל  הדין האזו  ל ביתקיב  7.8.2017ם  ביו
 ם. ת מעטיברחבטה שלי ת עללות בעלה ואינה ב עבחברה שבה בהיא שכיר   כי קבעהדין 

 
ים. מעט חברת  בעלת שליטה בדין כי המבוטחת אינה  שלב הראשון קבע בית הב.  1  עשתה בשני שלבים:יעה נ קבה
, הזה(  לא טען אחרת במקרה  יח לאומולביט  סדי עובד ומעסיק )המוסחדין כי התקיימו יקבע בית ה  השני  בשלב.  2
 מי אבטלה.ד ית לקבל זכאהמבוטחת   כןלו
 

ירה בחברה שבעלה הוא  פטני מריה שעובדת כשכ( כי ס43732-11-14ב"ל  ורי )האז דין  בית ה   בעק  17.11.2016ביום  
 לדמי אבטלה. אית זכ ,בעל שליטה בה

 
הכרח ב  ואה הבחבר זוג של בעל שליטה    בןלפיה    חלוטה  ודמים שלא קיימת חזקהקעל פי פסקי דין    הדין קובע  בית
מדשלי  בעל לס  ר ובטה.  שניתנת  הת   ואה  נטלוה  רהתיבחזקה  המניין  וכיח  לה   ובעת על  מן  עובדת  לה שהיא  ואין 

מכויותיה בחברה פעתה ואת סדת השלותה ואת מיהתנהאת    ית הדין בחן שליטה עקיפה בחברה. ב  שליטה, לרבות 
 בפועל. ולא פורמלית א ל  טה,שלי יין בלי שתהיה בעלתמנ מן ה תכעובד  בע כי היא שימשה בעסקקו

 בבעלות קרוב משפחה שברה בח ,יותבעל מנ ו ני שא פחהמש בקרו עבודה שלרה בכה

אהין לאחר  אג'ד אבו ששל מ  לדמי אבטלה   יעתות תב ( א58086-11-16הדין האזורי )ב"ל    קיבל בית   17.5.2019  םביו
את    שהמוסד דחה  לאומי  התקאלדמי    ביעתו תלביטוח  שלא  בטענה  בינו עבי  יחסיימו  בטלה  חברהלבי   ודה   ן 

 ה ואז פוטר. ה כשנחברסק בף שהועא לעו, קה אותיעלות אחיינו שהעסבב

,  דמי אבטלה  תשלוםוריס רווח לשל מעתו  ( את תבי46711-11-14)ב"ל    האזורי  קיבל בית הדין   23.12.2015  ביום
לל וך כבהרבה מת ן  קטום  קד סכלה למרות שלבנק הופטדמי אב ניין  עלוש השכר הוא הקובע לתוקבע כי השכר ב

תו ובעלה, פוטר בשל יבחברת בנייה בבעלות ב   שנים   כמהעבד  מבוטח  שה  רלאחזאת,    .שולם כולו במזומןשר  השכ
 יים. צמצומים ולא קיבל פיצו 

ר כובר בשו שמדא קיבל את השכר בפועל    אל  המבוטחראות כי  להחייב  מי  ח לאוהמוסד לביטובע ש ין קבית הד 
 :תפקידוי פות אהולם א ה המגיע לו או מזה  זהגבוה משכר נהנה מ אוהי  ת כלהראואין די ופיקטיבי 

עניין .. ב הרי.יקף ששולם,  ה מצדיקה תשלום שכר בהה משרתו של התובע אינלפייח הנתבע את טענתו  ם יוכ ם א"ג
ורב"  שכרו של העובד ה"מק  בכך כימתום    בין קרובי משפחה אין  השעה שמדובר בהעסק א אחת, כי  סק, לזה נפ

 עץ". רול  לו לעמוד ירים, ואין בכך כד חא עובדיםשל  וה משכרםגבה יהי

 וגד כחברה  בעסק שאינו מא ן הזוגכשכירה אצל ב זוג  תבל ודה שעבבכרה ה

לאיש יחס דוגמה  קיום  עבור  בעסודה  י  אישה  משושל  בעלהק  עם  הדין   תף  בפסק  הדין   נמצאת  בבית  לוי  נינט 
 חר אל לה  מי אבט דה אישר בית הדין  זה  המקרה  ת שלנסיבו. ב(7.8.2012ום  מי   3792-06-11)ב"ל    לעבודהזורי  אה

 נים.  בחודשי העבודה האחרו  שולם לה שכר על פי שלא, אף  טרהה פושהאיש

בעלה    כי בין המבוטחת לבין  (11.8.2013,  350-05-11זורי )ין האקבע בית הד   חזן  גילהיין אביגיל  גם בפסק דין בענ 
   .להאבטדמי   יחסי עבודה לעניין והתקיימ 

 אחיו  של  עסקכיר בש היה עובדשת הדין יב נע אתלא שכהתובע  

ן  כיוו  (11600-09-18)  מי אבטלה של מוחמד כבתלעבודה את התביעה לד  דחה בית הדין האזורי  11.10.2020ביום  
העובדת  הנוגעת  שהתשתית  הדומית  מ  יננטילתפקיד  אינה  בעסק  התובע  התנהלות    שכיר.   שלבודה  עקפת  ששל 

 ואחיו. ובע י התמנוהל על יד ש פחתיסק משבעיל משכיר. מדובר דהבמאי לשל עצתנהלות ת ה ינאפי בע מהתו

 יעבד דכתוצאה משינוי מעמד בזר דמי ביטוח חה

(, שככל יתה וחיונ צנחועבודה  ת מאשר  תיזרה משפחפן סדיר )יותר כעא באוה שלמשפחדי בן  על יק  שמועסדם  א
  ן אי ן, ש. מכא מיח הלאוחוק הביטו   יפ   ר על ישכ  בד עונחשב  נו  אי ,  רבשכ  עובד אחר   סק במקומוועהיה מ   ה לא אהנר

לדוו עלמקום  שכיר,  המבן    ח  עובד  כעל  משפחה  ייהנה  לא  העובד  ההבימלאות  גשכן  י  ומי,לא טוח  ו וחזרולא 
 חדים.  אים מיותנבח, אלא ולעובד דמי הביטועסיק  למ

משפחה   ןב   ה שלדבות ענסה כהכווחד  שראנסה  הוא שהכ י  יטוח לאומ לבמוסד  בלים  לה בגיבוש הכ נח המקרון  יהע
כשהוש מהה  הייתאך    ,ירככר  שכר  לגמלהלפ  יתת לאכוגדלת  הזכאות  או  ני  המשפחה  ש,  כל בן  עבד  או  ללא   ,

ק הביטוח לחו  358  ו/או   357סעיפים    פיל   ,מעסיקהכנסה חייבת של ההיא    -  יתשפחתעזרה מ בר בדורר שמשהתב
 . ימ הלאו

דחזילה   אמוראומי  הליטוח  בה בר  ש  ממס שה  דח  שומה  יאימצק  המעסי אם  ח  טוימי  ר השכ   וצאותה  בההכנסה 
 . לאומישל הביטוח ה ותתיישנהה כללי וף לובכפהופחתו 
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( 15.6.2008מיום    007486/06)בל    פ"תבהדין האזורי  בית    בעק  וח לאומייטסד לבוי נגד המקאל בדרבפסק הדין יחז
ב  ומי א ללביטוח  המוסד    כי למדינהתנהג  הנוי אם  עבכנכה  חה שדוו  נסההכשה  השע  הגתות  ובע  הת  של  ה ודסת 

 יחס לחלקואילו ב מעסיק( חזרה מהנתבע.  י הביטוח )חלק  את דמבל  י לקזכא  אינו תובע  ה  כך ומש  עסיק, למ יוחסה  
 .עישירות לתוב  חזירו להק על המעסי, העובד

 אמור. ר הוזלח ייבו ל גמי קיבוביטוח לא ל המוסדוה, תחסיק( נד וחלק מעק עובד י הביטוח )חלר דמתביעה להחזה

חלקם בדמי    יק לא יקבלו אתוהמעס בד  העו  דין,סק האת פ  מיאווח ללביט   סדי הבנת המול פי עכה  בעל פ ר  ובהה
בח גםהביטוח  מ  יאמצי  קימעסה אם    זרה,  השהמסי  ותרש אישור  שהוצאות  הכ ם  כיור  שופחתו,  המשכורת ון 

 ק". סי"המע ולאחי  ע שייכתתובול למה כביכ ששול

ם מיו   45688-06-11ב"ל  )  יומח לאלביטוד  ור נ' המוסר לאשקומ  ת בע"יותשתו  ת עפרודועב (  ל")חו קר  דין אש  בפסק
לעבוחייב  (  26.10.2015 האזורי  הדין  הבית  את  לבידה  לא טמוסד  דמת  א   להחזיר  יומוח  ששיכל  הביטוח  מה לי 

  בינה   סיקמעו   דבעו  חסייימו יק מי לא התאוטוח ליד לבסענת המו שלט   ,דתבור עובשנים בע  11ך  במש  חברה בטעות
   .בדית בלחת כעזרה משפ ומהתר אאלחברה ה  ביןל

ביקביע  פיל זדילו היה מדובר  ארי,  אזוה  ן ידהת  ת  בכוונת  בן, היה  ובתרמית או    מי ד  שבת כספיה  תנייתההיגיון 
 ה. בר הו בחשר כלחגורם א ף לזכותסה תיזקפן כזה שההכנ באו במס הכנסה חותווח בתיקון הד הביט

  סגרתק במאך רפיהם  ל  ע   פעולים ולמיחוזרים פניין  התקל י  לאומ  וחביטל  המוסדשל  ו  ותכמבס   ירושפט הכ מבתי ה
 פי החוק. ת הנתונות לו ל מכויוהס

גת לא התניה בהצר, ל ששולמו ביתוח  ט להשיב דמי ביאומי  ל  וחוסד לביטהמת את  ווק מחייבלח  362  ףהוראות סעי
האישו ממס  עלר  אח  סהההכנ  תזקיפ  כנסה  לדעתרלאדם  הבי  .  וחד במיתי  דמיאינו  ו   בירס  אינו   נאיהת ן  י דת 

 . זדון נתוואה כא נמצשלבמקום 

הד בי קת  במשלטע  ובעין  מתקיימות  המו  הדין  פסק  נשוא  הנקרה  הסיבות  הה ת  צדיקומחריגות    יהנחביטול 
 .פי החוק עלבית( ילא רלהצמדה ) לרבות  הסכומיםהחזיר את כל  מי ללביטוח לאוסד ו מית והורה למהפני 

 

 S Corporation רה מסוגחב ו LLC חברתת הכנסו

לא  וסדהמ פרס ולביטוח  במי  להור  22.1.2017ם  יום  בסני אות  מפים  הכנסות  מתאגיד  עניין  הברית  מסוג  ארצות 
LLC. 

המ ת  וישיבות  בעקב רלביט  דוסשקיים  עם  לאומי  הגיע  ותשוח  ל המו  המסים  לביטוח  למססד  כי  אומי  דין  קנה 
ות רא הו לפיכך, ו משפחתית(  ברהל חשלא ה )ו רגיל ה של חבר נדויד דיו רן מקוסות שמנכדין הכ LLCחברת סות מנהכ

 ח החל ויטב בדמי בייח ינו  ר אד האמו הדיווידנעל הכנסות אלה ולכן  ומי אינן חלות  ח הלאיטו וק הבא לח373סעיף  
 . לךיוא  2008משנת 

 
שערלאח  לאחרונה, בדיקה  המוסד  ר  רואי  ל  בקשת   עקבותב לאומי  לביטוח  ך  המ קב שבון,  חשכת  וח יט לב  וסדע 

. כלומר, S Corporationג  ת מסוברושל ח  נסותהכ  גם עלות  חלזר  ות בחוט אות המפוררההו כי    מורר האבחוזי  לאומ
 .LLCרות מסוג ה לחבמ דוהביטוח בי  מום דתשלפטור מת זה יש לסוג חברו

 

 ה שקופה פחתית וחברה משברברת בית, חח
הכנסתה   תם אואירמה,  התאה, ב קוד לפ  1א64  עד  64  םעיפיס, לפי  הבחברה שקופו  חתיתפ רה משבת, בחחברת ביב
ם  ווחיר  ואילו   המייצג(,  םהנישו  –ה משפחתית  י המניות )בחבר די בעל ביהכנסה  במס  ת  כחייבברה  הח ל  חייבת שה
 . כנסההת מס די פקוס, על פ החיוב במ לקו לענייןא חול אותם כאילו יםי המניות, רואלבעל עלחולקו בפו ש

ת בר ית, חשפחת מ  רהכאשר חבף האמור,  יהסעפי    . על ומיהלא  טוחחוק הבילא  373  ף סעי  ףנוס  2008החל משנת  
אמורה נסה ההכואים את הר,  וניתפל נת מס  לפקודה בש  1חייבת לפי סעיף    ה מפיקות הכנסה ה שקופברת או חבי

ח אותק ולכאילו  בסוף  לבעלי  שנת  ה  ה  ז המס  אהמניות.  גם  ההכ את  טרנם  וה  קה חול  םסה  בהתכבפועל,  ם א ול 
 (.  ה משפחתיתרבחבות ב)לר ברהי החווחחסית בריתם ה אוכלז

רה  בבחאו    יתחברת ב חתית או ב פ ם שמקורן בחברה משסות מדיווידנדי, הכנ2008  מארסודש  מח   1368וזר  ח   פיעל  
ב  ייבותח  שקופה, ביטוח  שנה    ףסובדמי  הו שבאותה  ההכנסהה  במופקה  ולא  חלוק,  הדיעד  כפי  ל  בפוע  וידנדו ת 
סי  היח  קםפי חלרה לחבב  המניות  בין בעלי  םלקימחו  היותם ל מורית אהמשפחתי  חברהה   ירווח  .2007  דשהיה ע

 ה.  י החבר וח ברו
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 בתהכנסה החייהו  וב במס הכנסה,ד החי ועהביטוח למ   מיב בד יוועד החתאים את מ הפי החוזר, התיקון  כלומר, על  
הובדמ ביטוח  להכ י  החישוותה  בנסה  הכנמיבת  ל ס ס  הפמעה,  הכנסה  מד ט ט  בימורה  מן   25%שיעור  לעד    וחטי 

 . 12% הוא  וחהביט דמי וריעחוזר, ש. על פי הקבמשצע והממ שכרה

 גמה מן החוזר: להלן דו

 .ווחיםרהמ 25%מניות  כל בעלליות, ובעלי מנ  החברה משפחתית ארבעל

 ח. ש" 200,000 סה היומס הכנ חד לצורךבעל מניות א ו לס חשפחתית שיוהמ רווחי החברה

 

לכל   12%ור  בשיע  יטוחבי  יוב בדממניות. הח ל  בע   כלל  ש"ח  50,000של  שנתית    ההכנסחס  תיו  מיוח לאוטלצורך בי
 יהיה כדלהלן:    ל מניותעב

 לשנה.  "ח ש  27,020 -יב י חלשנה, והחלק הש"ח  22,980 -משק( ב ממוצע המהשכר   25%) 2008החלק הפטור בשנת 

האי דהית  בחה  ד  2014בפברואר    26  ביום לערצן  )י  א53464-09-12עב"ל  בודה  למיר  של  הערעור  ת (  קי  סובינה 
ידה   ח ממשל  הכנסה   תה היאו החברה המשפחתית שבבעל  רווחי  תשיכ כי מ  וקבערה  קהמ דות של  בנסיבות המיוח

 כעובדת עצמאית. 

 

 טוח לאומי יסד לבמוהעברת המידע ל

הכבחו ההתייעלות  )תיקוני  ק  ליישום  חקיקלכלית  התשס2010-ו   2009ם  לשני  תלכליהכ  התכניתה  , 2009-"ט(, 
השאו לאחוהקש  בכלמידע  ת  ברערה  בעלז ר  בה   יקות  מחבמניות  המשפחתית  המסיםורשרה  לביטוח   למוסד  ת 

 לאומי. 

 (.  ין שנים קודמותבג אומי )גםל חלביטו ד וסות לממשפחתיהשומות של החברות ה תא בירהמעשות המסים  ר

להור שלפיהם  אובהתאם  הת  ממילאו   חטוילבד  מוסנוהג  המ,  אינהערכת  ה חבר ה  כנסותהאת    סתחמיי  חשב 
המניות   תית בהתאם לבעליהמשפח  הת החבר וממשנסות שמגיעות  הכרק את ה א  יחיד אלה בשומת  שתית  שפחהמ

 ה שלהם.יטל שי הואחוז 

ה בעל  ב כאשר  שטוע   פחתיתמשהחברה  מניות  שכבר  הביטוילן  דמי  את  קליטתם  בעקבות  שלו  ה  ח  ממס שומה 
 .(ק מעס נסההיא הכ ת ליחידרמועב ה ההכנס למשל כשה)כמו  ף סניל  פנותלו י על, נסההכ

 תית  ה משפחת בחברסוכנהשל  מי ביטוחבדלחיוב  ספותנו הרותבה
איש הקשר  ו  לביטוח לאומימוסד  ב  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  ,זמןהאותו  ב  לשכת רואי חשבוןומי ל מוסד לביטוח לאבין ה
  הלאומי,   חוק הביטוחל  350י סעיף  פל   ביטוחי  דמת מהפטורו ל  גבור מס מות פסיביות בשיעוס כנה  ת תיפחמש

ל רווחי  יחבדומה  )וגם  ושיד  מקרהון  להמין(.  קעבח  לא  ביטוחוסד  אהכנ  בחיי  לאומי  ביטוח  סות  בדמי  לה 
 . מיאוח לטו ד לבישל המוס רשמיזר בחו לא פורסמו אות האלהורך ההא, 2013 שפחתית עד שנתמ בחברה

ת,  יופחת שות 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 סד ללמומיד  ן פנתה  בו חש  אילשכת רו .3
  נת מש  החל ית,  פחת משבחברה    ימות נסות מסו ח הכ וביט   דמילחייב בשלא  כה  שת הלעמדאת    טוח לאומי לבי

כי  י  מהלאו  ף על פי שבביטוח)אין  י ם בענדעת שלהעד הוצאת חוות ה, מולךי וא  2014 וצדק  ב מיוהחסבורים 
 .  קית(מבחינה חו

להחמתיי  לךיא ו  2014משנת  טור  הפ  כיר  הובהלשכה  לבהודעה   .4 שכנס  הי סה  מיוחסאם  לי יתה  ה  ת היי  חידת 
וונה גם לרווח  תית. הכחהמשפ   ברהלחם  פטורה גנסה  הכאותה    ןפי החוק, ולכוח לטי בידמ  מתשלום  פטורה

   הון.

  ל רואהל לכשלחת במייכה ונת במזכירות הלשנמצא  מי ביטוח לאו ל  סדלמו  לשכת רואי חשבון  יןב   כתבותההת .5
 שפונה ללשכה. ן וחשב

  אמור עד ההחיוב  .  2013עד  ו  2008ם  ין השנייבלו בגקם ש ותשלות ה ן על דרישלבית הדי  רו ערע  םבוטחימ  50-כ .6
יום  בבל  י קישבית הדין האזור  חר לא  עבודה ל  רציאה   אלה בבית הדין  םבימיור  בערע   יון בדא  נמצ  2013נת  ש

ל אחד  )כ יות  תמשפח הת  כי בעלי מניות בחברו  בעקו(  64018-11-16)ב"ל    לאומיעמדת הביטוח ה  את  27.1.2020
ם אם  , גנהש  נת המס, מדי בשהמייצג  ת שיוחסה לנישום  בהחייסה  ההכנכל  על    טוחימי ב בד  יביםחיחלקו(    לפי 

חולקו זאת  לא  בפועל.  בין  ,לו  לאבחן  וסוגי ההכנמ  מבלי  לרבות  בחבר סות  קורות  מופקות  לו שלכאה,  היו  ו 
 .   חטוורות בידיהם מדמי ביט מבוטחים, היו פשירות על ידי הי
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וסד  , המ2013שעד    ום בשניםהתשל  שותין דרניי לע אומי  ביטוח ללוסד  למ  שבוןכת רואי חפניית לש  ותבעקב .7
על    גם  תחולרצי  האבבית הדין    קבלתתש  הל החלטאה", וכשלום "תחת מחפשר לשלם תלאומי מא  חלביטו 

   ם.שלהמ

י  כ  14.11.2019ביום    םיייצגמהיגי  נצהודיע לו  10.11.2019  ביוםניפים  ה לס הבהר  הוציאומי  מוסד לביטוח לאה .8
נו  ןנבח   ושאהנ לה הם  ות,  יטהמשפכה  בלשספת  פעם  בהחליטו  שנו מחם  חזור  הדעת  בשנת  יתות  .  2014נה 

  .2014משנת  משפטיתעת הבהתאם לחוות הד רטוהפ  לא יינתן 2018משנת  החללפיכך, 

לבי  15.12.2019יום  ב .9 יוקפא הבהפרסם    ילאומטוח  המוסד  לפיה  מתוקנת  פרסו לוהתש  תדרישוו  רה  עד  ם  ם 
בלטחה הת  בעני ולעב  דיןית  בתו  אלה  אות)הור  יןדה  להיות  ככלקףאמורות  החלט  נראה,ה  ,  הדין ת  עד    בית 

 .הארצי(

ל   וטחבמ .10 שקשרוצה  החיוב  על  בשנים  יב ערער  ההבטח  ,2017עד    2014ל  המשנה  לפי  לאולוסד  תן  מי  ביטוח 
מי,  אולוח הם של הביטתאם לפרסובה  ,2019-ו   2018פאת הדרישה לשנת  הק  או לבקש  ון,חשב ואי  לשכת רל
המשפחתית שכולל    ההחבר  שלס  תאמה למדוח ההת  לאומי א יטוח  ה במוסד לביי הגב   קידביר לפעלהקש  תבמ

חוו הדעת  את  ואת    הוא ר  של  החתומה ת  והשודוחוההחשבון  החו  שלו  מותת  הר  ברהשל  ונטיות.  לו לשנים 
  נק.לב   דירהה  רת שכוהפקדורה  י שכר הדיכמסת האף גם  צרללעתים    פקיד מבקשה ,  דירהר בשכר  דובכאשר מ

וח  דבדוח היחיד ושיש הסבר באימים  מתה  ת בשדות רשומו   ותשההכנס  יש לוודא  האמור,  ר טוהפלת  ורך קבצל
 מהות ההכנסה. ל ע  ברהההתאמה בח

 
 (י רצ ן האהדי ביתב י)הלכת דהוק יצגמי ה נישוםסים להמיוח ת משפחתיחברה י הפסד

 
שי  ין א באופן לייחס  יע שאוקבדהוקי    שלמה  לש  עתו יתב  את  ( 19049-11-13אזורי ) ה  הדין  יתה בדח   2.8.2017ביום  
   .יתיצג בחברה המשפחת ם המי ת, לנישורה משפחתיהחבסגרת במהרשומות צאות הואת ה

נישום מייצג  כי    בע( וק10067-10-17)עב"ל    הערעוראת    13.5.2020  וםבי  חההדין הארצי שדהמבוטח ערער לבית  
משפברבח מחברה    דמיבבר  מדואם    אף  ,יותשהאי  תיוכנסו העל    ביטוחבדמי  יב  חיתית  חה  תית  משפח ניהול 

 ך מס. ורפסדים לציה בהויהמצ

ידי    שקוזזו על  ,ול"י ניהדמ"כת אלה  הכנסו בדוחות למס הכנסה על  ח  דיוו. הוא  עוץיי  לחברה שירותי מבוטח נתן  ה
, הפסדים  ודווח  לוים אהכנסה בשנ   חברה למסה  וחות דב)  צג ייבהיותו נישום מ   ו ל  סוחשיו משפחתית  ה  חברהפסדי  

כנסותיו משירותי ביטוח בגין הבדמי    בוטח יב את המחי יטוח לאומי  לב ד  וסהמ  .(כהוצאההול נרשמו  ימי נדש  כיוון
     .תימשפחתה החברה, בהתעלם מהפסדי  יעוץהי
 

סדר בסעיף לבין הה  סההכנ  סודת מ פק ל  א64ין ההסדר בסעיף  בדלים מהותיים  הבשני  בחין במ  ת הדין הארציבי
 :אומי יטוח הלבה  וקלח א373

לחוק  א  373  סעיף ו  ,מייצגת לנישום ה המשפחתי   רהסדים של החבהפו   חייבת ה  ף הכנסלפקודה משק  א64  עיףס .1
      .הפסדים יחוס ללא,  רק להכנסה חייבתס מתייח

חס  לחוק מייא  373  ףסעיו  חדא  פחתית לנישום מייצגשצאות החברה הממייחס את כל תוא לפקודה  64יף  סע .2
ההכנ האת  )חייסה  שחיובית  הבת  הבלבד(  בעהמשפחתית,    חברה ל  שיעור    ה,ב   מניות ל  לכל  חזקה  הה לפי 

 יותיה.  במנ
 

ל )כעצמאי(  מדמי ניהו בוטחמ ה ות נסמהכ זוז ות לקילא ניתנ(  אינן מעבודהש הכנסות משפחתית )כסדי החברה ה הפ
   י ביטוח.דמ  ים שלונים שר שיעובו וגים שונים של הכנסותושני סי מדובר בכי 

האהדיבית   הפסדקבע  צי  רן  חכי  מנוש   שפחתיתמברה  י  לנישום  שי ש  לומיםתשבעים    יקוזזו   לא   ,ייצגמהלמה 
  וק.  וח כח יטיחוייב בדמי ב והוא ,רוכל שכן כשכיי  שום המייצג כעצמאמהכנסתו של הני

 
בית  כלומר, קביעת  ה  לפי  בוייח משפחתית  חברה    ווחי ר  ארצי,הדין  בדיבו  בידי  יט מי  מניות וח  רה החב  בעלי 

ישיות ותיהם האהכנס   קטינו אתי  הפסדיה לאו  ",ית סה פסיבניות החברה כ"הכנמקו בחל   אחד לפיתית כל  חמשפה
    יבות בדמי ביטוח.החי

 
הביטוח לדברי  בפסק    בהתאם  הפסדילי  יתןנין,  הדהלאומי  החברהחס  של  עבר  ולק  י  מהכנסה זהמשפחתית  זם 

   ת.בועוקשנים שפחתית בהמברה  חשל ה יתחייבת חיוב 
 

י לביטול פסק דינו של בית וקשהגיש שלמה דהת העתירה  ף אהמשפט העליון על הסדחה בית    21.10.2020ום  בי
. עוד גבוה לצדקה  משפטהות בית  התערב ים המצדיקים את  נמנה על המקרים החריג ו  הדין הארצי. המקרה אינ 

בית המשפט כי  נרא,  יםלגופם של דבר"אף  כי    קבע  נפלה בפסק    לאה  רצי טעות הדין הא  בית  של  הדיןרק שלא 
 מכונם".  דברים על  הותית, אלא שהוא העמידמ

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

116 
 

 

 י מניות לר של בעומשיכות יתברות ארנק ח

 
ההתייעל )תיקהכלכ  ותחוק  להשלית  חקיקה  יעדי וני  ה   תקציבה  גת  התשע2018-ו  2017ב  קציתלשנות   2016-"ז(, 

א, 62-( ו1)ט 3  את סעיפיםנסה  מס הכ  דתקופל  הוסיף"(  2017דרים לשנת  ס"חוק הה" או  ריםדוק ההסלהלן: "ח)
 . 1.1.2017  ה מיוםלחובת

 
 קהני החקי קותילו לדעת שילפקודה, על  א62( או  1)ט3לפי סעיפים    ח הכנסהת בדוח האישי של מבוטספנוכאשר  

 :קמןכדלבהיבט הביטוח הלאומי, ת בורת ו האלה יש השלכ
 

 . טוחיבדמי ב חבותברית הגדלה אפש .1
  .ת לאו גמל ו ותזכא השפעה על .2
 .  רעבב לת שקיבאוגמלר יז החל  נומ ש מלדרו  לאומי  יטוחסד לבל המוש ותאפשר .3

 
  . ושאנלדון ב   יים כדעממספר פ  ביטוח לאומיל  נציגי המוסד  םע  נפגשו  לשכת יועצי המסו חשבון    נציגי לשכת רואי

ר לאו ,  מיולאטוח ה משפטית של הביה כה  שף עם הלבשיתויות  וההנחהנהלים    אתם  י במוסד לביטוח לאומי בוחנ
 .  חוקה  אתת לתקן שרואפ בוחנים גם, ויותות הסוג ורכבמ
 

כחת ידע הדרוש להווממציא את המ  קש ברישות התשלום למי שמדפיא את  מוסד לביטוח לאומי מקה  בשלב זה
 ך(.בהמש רחבה ה)  הכנסהה סוג

 
 אות לגמלאות הזכעל ההכנסות השפעת הגדלת 

 : ותמאוגדלן כמה טחים. להחלקי ממבו ןאופא או במלפן אואות בלשלול גמלעלולה ה  מסות בשוכנת הדלהג
ה  ת ההכרוק( אדרתם בחגה כם )אלמן שאין לו ילדימלשלול  להלו ודה עלפק  2יף בסען סות שמקורההכנ לתגדה .1

ללול זכאולאומי, או לשטוח ה ביה  ת לגמלאותזכאוה  ןלעניי  כאלמן   ה יל פרישבג ה(  קנ)זת אזרח ותיק  קצבת 
 ותיק.  אזרח בתקצם ב יילות תאו תוספכללית,  בקצבת נכות  ייםפת תלווסל תלואו לשבהכנסות, מותנה ש

ל  בכה שמקלית, מנכות כלצבת נשמקבל ק  הכ מנ  לולה לשלול גמלאותעשלח יד  ממו  ודה א כנסה מעב ת הספהו .2
 .  טלהל דמי אבוגם ממי שמקבחדים  יו מ לשירותים גמלה

 
סנקמט  הלאומי   וחביט ה  וקלח  327סעיף   מיל  על  שמסציות  ל לביטו   סדלמור  י  מאח  מידע  שומי  או  נמנע טעה 

ות  ה לעלי, עלולב יטאקשמדובר בדיווח רטרו  . כיוון להגמותו ליע על זכ השפל  ש בכך כדיעו שיודבידע  מיר  סוממל
  תון בישיבדיו ל  לתהע ה הזאת  הסוגיי.  אומביטוח הליין גמלאות הד לענועבמהכנסתו    וח על יודיד לא  נה שהיחהטע

 . ורסמויות שיפ רת ההנחפתרון במסג כך לח לתת בטוהוומי  לא  וסד לביטוחעם המ
 

 אישי אינה מעבודה בדוח הש ד והכנסהניווידד פתהוס
  25%ן שבשיעור  מס ובי  30%יעור  בשש  )ביןגבל  ובשיעור מס מלפקודה  ב  125  יףע סמס לפי  דנד שחייב בווידי .1

 מי. ואל וח היט הב 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 ינכהכנסה  מעבודה  בהה  בדמב  בתאם  יטוח  י 

 . יאוטומט באופן
 
 לפקודה ( 2)2 ת לפי סעיףרוככמש 2/15817ומה בשדה הכנסה בשספת וה

 א62או    (1)ט3  יףסע  לפי  וח(דב   172/158ה  )בשד  ושבבעלותה  חבררת בעל הכנסה ממשכו  ווחמדליטה  ר בעל השכאש
הבידהלפקו הלאומי,  הקמ  טוח  את  משובל  ואממס  מה  לצוורהכנסה  בה  התאמה  אי  המשכורת ין  ב  תוניםנף 

 . 126ס ופשדווחה בט המשכורת בין  וה  שמדווחת בשומ
 
ל  סדמוה מלביטוח  יאומי  כי  מוקם  סר  בורצל יוחד  מנגנון  ההפרש  זיהוי  ה ך  ששולמרמשכוין  לבין    בפועל  הת 

 . דריםההס ק י חו פ ל וחתהמדורת המשכו
 

לבין בעל   ת הארנקחברין  בעסיק  ומ   ובדקיום יחסי ע   קדולב י אמור  וח לאומיטמוסד לבה  -  דהנת יחסי העבובחי
שהמעסיק ת  הטבוו ת  משכורוגין  טוח את המעסיק בבדמי בי  בלחייום,  ייכו קורת ניר במסגרת בית, בין הייטהלהש

 .כחוקח טוי דמי הב את ו לא שילם בעדןאליהן ו/ווח ע א דיל
 הובטח  .2017נת  ק בשהחל רבמס    ארנקה  ותחיוב חבר   טענה כיב  הלאומי  טוחלבי  בעבר  ן פנתהרואי חשבו   לשכת

ידי    ללשכה הביטוח הלכמנעל  בחודש  "ל  לאחברות    כי,  2018יולי  אומי  רטרואקי   הארנק  ש טחוייבו  עד  נת  יבית 
 . (2018ולי י  אחרהחלו לש  ,2016השנים שעד  רעבו ייםניכו ורות, כולל בביק2016

 
 
 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


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

                                     ורותמש כל הזכויות 

mcpa@gmail.coazachrno                                                                           021.25.81       : ךיתאר                                                      
____________________________________________________________________________________ 

117 
 

 
 ( לפקודה 1)2פי סעיף צמאי לכע 70/1501מה בשדה נסה בשוהכפת הוס

מעמד מול ה  הכנסה ה   בוחן את לאומי    יטוח לב   וסד מיד( הלח  ש מ)  170/150חיד בשדה  הי  של  בחיוב  דובר כאשר מ
 צלו.  וחי שרשום אהביט
חיד  היצל  בלבד א  טי תיאור  מס ה  יוב ה וח חברה בנסה שהתקבלבהכ  ר כי מדובור  זכל  יש   א לפקודה62  עיףסן  לעניי
שלבשנ המס  הוגש  גת  הביה  עאישיהדוח  אף  חבות    ל,  שיש  ביטואישית  פי  עבדמי  על ח  שנמשכו  סכומים    ידי  ל 

 . היחיד

 ח לאומי יטולב המוסד  שלניים חיות ביהנ

פרסם    המוסד טרם  לאומי  בשלאוהורלביטוח  המורכבו  ת  התמשכובש  תוגיוסת  מל  הקורונות  אהשבר   יצאו  ך, 
בי ראוהו למטרש   ,יפיםלסנ  ניים ת  תשומתן  את  הע   תהסב  ש ככ  .קההחקיקוני  לתי  יםובדלב  שלל  חיוב    מיד   יצא 

 .  בנושאמנחה חוזר  הוצאת  ב עדוהחיא את קפיש לה –קודה ( לפ1ט)3-א ו62 עיפיםיישום סקבות  בע ביטוח
 

 : שונןפים כליאשי לסנהר רדח במשפרסם תחום הביטו ש להלן ההוראות
 

ההח  תסגרבמ  לכם,  עכידו רשיזמ  2017ים  דרסוק  תה  המיסים  חקיות  בלמש  נוגעב  יקהקון  בעליכת  ברות  חים 
 ם. נדידיביד לוקתחארנק ול

לום דמי ביטוח בת תשעל חוהמעמד,  זה על    וןתיקהשפעת  ל   משפטית בנוגעשכה ההל  תת דעווים לחו ממתינאנ
 עתם על הגמלאות. שפוה

ל מ  צאתהועד  בנונחוזר  שיתככשא,  חה  פקל  י ניובלו  שמ  את   הקפיאל  שת  בחקורהחוב  וו  ארנק  העביר  לברות 
 ארנק".  חברותת "לשוני תחת םקשר ובירורי תמערכב פנייהטוח הבי וםלתח

 
, כיוון  2017רים  רה בחוק ההסדקושמ  ההכנסה לבין  ומגילה בש ה רן הכנס בי מבדיל    אינו  לאומיטוח  לבי  סדהמו

 ילך. או 2017 יםשנ ל ותבדוח  ייםטיבנפורמי ת האושדמהע את המידהמסים   שות מרקיבל ם שטר
 

חוב  שה  כדי  דה ( לפקו1)ט3  א או62ם  יפמקורו בסעי ב בדמי ביטוח שחיול  כב על  בכתסניף  לש להודיע  ילאור זאת,  
 אחר בנושא.  פרסוםיצא  עוד לא , כל רנק"ת א"חברו  תרתקפא תחת הכויו
 

 קמן: לד ם ככית המסמתב א למכצרף ל  ירצו, תשלוםישת הקפיא את דר לה כדי
 
 .נטיים(השדות הרלוו כדאי להדגיש את ) תס הרלוונטישנת המלשומה ( ו1301אישי )וח ד .1
 

 רלוונטי לחברות ארנק: 
 . נטיים(דגיש את השדות הרלוו )כדאי לה תס הרלוונטית המה לשנושומ (  1214רה )בדוח של הח .2
 ה. ברון של החשבהחאה ידי רוהחברה מאושר על  לש הדוח התאמ  .3
 ים לדוחות הכספיים. ביאור , כולל ההחברה של ייםות כספדוח .4
 

נק  כל לא  ל ח  ע עלמיד  יח לאומטולביסד  למו  הרעבימ  ים אינה מסה  ותוד רשע   כלות  בעו ההוראועוד  י חוק  פיוב 
 : טומטיוא ןבאופלאומי  ביטוחט המוסד לינקו  ות שבהןלן הפעול , לה2017 םההסדרי

 
ו( ל2)2יף  סע  יד לפיאצל היח  ר ההכנסהקוווג ממסבהם  במקרים ש .1 ח  טבמקביל, המבו  126ופס  אין טפקודה 

וח  טמי בידבב  ויא יח ונסה, ההכר ה מקועל    רייצהא  ה. אם ל נסהכה  מקור  עלר  יצה ויתבקש לה  יקבל הודעה
 בחו"ל(. נסות שכירכ )בדומה לה

אומי,  יטוח הלבעצמאי ב  יקלו ת  יןה וא ( לפקוד1)2ממקור    ידחכנסה אצל הי ור ההמסווג מק  שבהם  במקרים .2
, כולל  תביטיטרואקר  וע(שב ת בממוצע בשעו  12של    דלחי ביטוח )לפי ברירת מום דמשה לתשלבל דרייק  הוא

 . אותהב יםלשנ ותקדממ
 קובל.  שי שומה כמל הפרחוק, יקב כ לאומי לביטוח  במוסד אי שרשום מצובד עע .3
מקור  הם  שבבמקרים   .4 בההכמסווג  שאכנ )ה  167שדה  נסה  שוי סות  מס  בשיעור  מעבודה  הנן  ייחילי(,    קבלד 

 . ודהנסה שאינה מעברשי דמי ביטוח כהכ הפ
 ביטוח.   ימב בדיו יחא  ליד , היח הילרג בחברהדנד יוויכדכנסה הה  ורמק  מסווג םשבהבמקרים  .5
 .היו בהתאםית על הגמלאות השלכוה .6
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 תלגמלאוו וחשלום דמי הביטלת  ,ראל בחו"לשושב ישל ת ודלמעמות רסוגיות הקשו

 בישראל ויצא לחו"ל  טח שגר מבו לשושבות תושלילת   ותהגדרת תושב
ישראל  תו ישרא  נואיששב  לשל,  אזרח  לה חייהוא    ל.ראבישחוק  כ  תהוחייב  באיחזב  מחק  המקנהאשת  ת  ורות 

חוק א ל2  בסעיףאל  הישיבה בישרכללי  פוף ל)כ  5, א/4/, א2, א/ 1וג א/ו אשרה מס אבע  ת קלישיבן  שיורית:  תושבו
 . (אומיטוח הלהבי

וגר באל שישרתושב    הוא ד  ת ממלכתי, כל עובריאו  חחוק ביטו  פי  וטח בביטוח הלאומי ועלו"ל מב לח  אוצי ארץ 
ב הלאטובימוכר  יצי  וכלל"  אישר  בושכ"ת  ומיח  לחו"אעוד  ה תו  בדניזמ   יאל  לאומי לבי  המוסד  כללרך  ת.    טוח 

בארשג  דםבאלהכיר    ךממשי לחו"ר  ויצא  ה  שראליתושב  כ  לץ  הבחמש  שבהןשנים  בהו  ראשונות  נמצא  חו"ל,  א 
 .  רר עמו היכן מרכז חייומכן מבחר אול

 אל. זר לישרוהמבוטח חר שלאחוספת  נ ם ה פענעש  וחיירכז  עניין מר ברוהבי, התושבות מהמבוטחה ככל שנשלל 

בנוההחל )לרבות  ובתוש  אשטה  ביטת  חוק  בו לעניין  על  מוטל ת(  ריאוח  לביטוגבייה  וה   הביטוחפקיד  ת  ח  במוסד 
כגון    ,ים אחריםגופ   לשויה בהחלטתם  החלטה זו אינה תלודה.  צי לעב האר  יןבית הדות שנקבעו בהלכ , על פי  ילאומ

 נים.  הפ דסה ומשרהכנס מ

ית, קה מייד יללא בד ח לאומי  וסד לביטו מביתים  קבלת לע טה מת קליבמשרד ה  ושב חוזרל תשת  תושבו  עלהרה  הצ
בו הביטו אך   הלאומי  הזחן  ח  הבציר  אם  למגורי  חזר   ירמצה מן  מ קבע  לארץ  ואם  ש,  הכמרתברר  דיין  עחיים  ז 

 . ךכבית, על כל המשתמע מטיתבטלת רטרואקחו"ל, התושבות מב

 ם: חנישני מב קה לפיחן בפסיים נב יהח רכז . מלבישרא יוחי רכזמי שמ  ואאל הישר תושב עה שסיקה קבהפ

המגורים   וםמקאופי המגורים ו,  תירלוונטה הה בישראל בתקופ היי זמן הש - י(יקטיב אוביבט הייות ) ת בדות עונסיב
ק ו מקום העיס,  ייםתוחברים  ילתי ה ק  קשרים,  ילדיו  ומדיםל   של האדם ובורת משפחתו  תגורמבו  שהמקום  ,  יפיזה

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 ארבטוח  ידמי הב   םתשלו   או בחו"ל הובעוד  חטול המב ושבות שת ה  קביעת  ים עלשפיע שמים  רמהגוד  חא
עד לאיזה תאריך   ר ן חד וברוופריע בא ומי כדי להכסד לביטוח לאך במומוסמהיד  ת בפני הפקצגובעובדות המו  אין

  םה שילשבעד ח  יטוהב פת  קות ימה  סתי ד שבו הועבמ  ותבהתוש תושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת  בוטח  המ  חשבנ
 ות. פנים רצושלחמש  לל לא מעברבדרך כ ךוח, אדמי ביט  טחהמבו

 

 ם הבאים:ך כלל במצבירבד תנעשיבחו"ל הראשונות ים הלך חמש השנמבות בנת תושבחי

 .  תוו שב ש לדון בתובקבוטח מהמ .1

)לבצק  המבוטח תובע  .2 ותיקצבאות  עניין קה  ל   וסד המ  ע קב  ושאירים  אזרח    ן יבחת תבו תושי שהאומלביטוח 
משמקרה    בכל תביעהוגשבו  ות זא  תלקצב  ת  לקצב  יקרח  ועורשאי  תאו    תיקו  אזרחקצבת    ובעתשה   הלים, 

ים שהה בחו"ל יותר  ירביעה לשאת  הוגשה  מנוח שמכוחולגמלה, או ה  ותוזכאמועד  ה מיותר משנ  לו"שוהה בח
 . (השנמ

יות  ותו אדם חדל לה, שאלכאורה  ,עולהמידע שממנו  טה )ל ההחעל    פיעיע למוסד לביטוח לאומי מידע שמשהג .3
 (. אלתושב ישר

חוזר  תוש .4 עוב  שאדחה  לאו  גריםש  במב  ינם  קבגוארץ  גמלאו  לעניין)  ערי  אמקבלי  ותיקת  גמלאות    או  זרח 
מי ותיק  כברש  , 1471וח/יט בוזר  חב  13.11.2019ביום    וראות ה   פורסמו  ,ותוחד אזרח  שנה  ל  לפיהן  חצי  אחר 

ה כתושב    ה כרהמיום  אבאדם  כעחוזר  חדשו ו  פק רשא  ,לה  לבחון הח  הביטויד  י  הת  לאומי  של    בותשואת 
  שמרכז חיי המבוטח  נעשוכ  אהו  אם  ות גם בדיעבד ת התושבאשלול  לו  , וטחמבה  בדיקה עםפוף לכח,  המבוט
 .(הל חובות בגמ ת ר יא יצהמשמעות הי  , גם אםאלישראינו ב 

 

 מי לאווח הת בביטקביעת תושבוב תיקרון התא המשפחע

על ו  מיוטוח הלאהבי וק  י חל פמבוטחים עלהיות    םיל, ממשיכו"בח  מבוטחם הים עהשוה  18גיל    ים עדוילד  י זוגבנ
 אל. שרתושב יכ טח ח המבוותושבי ישראל, מכ  ביםוד הם נחשע  ת ממלכתי כלווח בריאט וק ביח  פי
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שבות תות התושבות נבדק  פסקתה בקשה לבבחינת  ד.  אחא  ראות בתא המשפחתי כתג לומי נוהלא ביטוח  המוסד ל
קת  אדם להפס  לתאושר בקשה ש  לאש   ,פרסם באתר האינטרנט  לביטוח לאומיהמוסד    משפחתי.תא הכל ה  של

וילד זוגו  בן/בת  אם  ביהתושבות  נשארים  לחו"ל  ראל.שיו  שיצא  מי  משפחתו  לדוגמה,  את  לפרנס  שנשארה   כדי 
זמן, כל   גבלת, ללא הלמעשהשנים, ו  5-מעבר ל   ישראליטוח הלאומי יכול להמשיך להכיר בו כתושב  הב  ,ראלשבי

 . לבקר בארץ מגיע מעת לעת ואו"ל היא לצורך עבודה והיקר השהות בח ע  עוד

 

 בחו"ל דים נטים שלומסטודושבות לחן תבמ

)לאחר ללא הגבלת זמן  גם    אלרשיב  שיחשב תולה שיך  להמם וניר מחמש שיות  בחו"ללמוד  ולחיות  סטודנט יכול ל
 . מעת לעתבקר בישראל מוא  וה  זמנית ל היאשלו בחו" הייה השעוד   כל (, לאומיוח ביטוסד לבמותו ה תושבנשנבח

על  המצות  עול פ   מבצע  דנטוהסט  אם אחרתהשתקעות  ביעות  השהייהס,  בארץ  שהיהראשונ  יבת  זמת  נית ייתה 
 ות תישלל.   התושבולית והפכה לש 

 

 שלישי בני הגיל הת לוחן תושבמב

ת ולכן בחינ  ,להם  וי שישהפנ  של הזמןבל  "לחור  ותם ינוסעיי  שי הגיל השלינבשך  בכ  מי מכיר וח לאוד לביט המוס
ם את גמישימאומי  לוסד לביטוח  , ובמ השנים  לאורךאל  בישרשצברו  בות  שהתו  קתון את וב בחש  התושבות מביאה

 התושבות.  חןמב

לחהמבוטעל   שיצא  להוכיח  פעמח  ריו"ל  לב ם  כדי  את  בות  כילדיקר  או  לטיו  למשדי  לא שותוהל,  יל,  שלו  בות 
את  מנו מ ול ל שאומי לא יוח לנים. המוסד לביטש 5במשך   בישראל מאשר  ותרי בממוצע  "לו בח הה ש אם טל גם בות

 חו"ל.ל חייו   ביר את מרכזהוא אינו מעכל עוד  התושבות

 

 שבות תושלילת 

 לילתה. ש  לע עבדי יט בדל ח ולהחטהמבו התושבות שלבכל עת את  חדשבחון מלהמוסד לביטוח לאומי רשאי  קידפ

פן באור  ולבצע בירורה  מהזמן, המערכת א  ישראל רובראל בתושב ישהה  בהן לא שם ששני  שחמ  של  פהתקו   רלאח
י זכא   עדיין  בו המבוטח רעור שזמן קצוב לע. ניתן  ושבותלילת תשליך של  ביו הלג  להתחיל  ופו עלולוטומטי, שבסא

מכים סמף  צירובתום  וחלא  מומ  עת תושבותביקל  ןושאל  שבותתויטול הר על בלצרף לערעויש    בריאות.תי  לשירו
 . לבישרא ין י עדרכז החיים  מו"ל ממשיכה להיות זמנית ושהשהות בחים עיד המ

אומי  ח לביטו  דמי  מתשלום  , פטוראינו עובד בישראללאומי ו  סד לביטוחדי המול יע  שראליושב  מי שאינו מוגדר ת
 .אל(שרבי וו או שנצמח ות שהופקפסיבי  הכנסות שראל )גם עלות ביביטוח בריאמי וד

 

 השנים  שבות במהלך חמשת תושליל

ם אם עדיין לא ג  , יכול לבקש לבטל את התושבות באופן מלא  חייו לחו"ל  כזזב את ישראל והעביר את מרמי שע
 . ותו תיבדק מחדש רטרואקטיביתושבך אם חזר לאחר פרק זמן לישראל, ת, אשנים מאז שיצא לחו"ל 5 עברו

  ר חצי שנה שהיו בחו"ללאח  התושבות  יקשו להפסיק אתשב   ג בני זו  לגבי  וגמה באתר שלו מי פרסם ד וח הלאוהביט
חזר  חרולא כוללתולארץ,    ושנתיים  רטרואקטיבית,  תיבדק  אם   שבותם  נשללה.  התושבות  שבה  התקופה  עבור 

החיים  שמיימצא   בחרכז  והשהות  בישראל  זמנית  ו"לנותר  בדיהייתה  ישראל  כתושבי  יוכרו  הם  וי,  בו יחועבד 
 וח. הביט בהתאם בדמי

 

 30.6.2020עד   - הונקורבר השמבימי  שבותבתו יפולטבלות קה

בשני  דם,  ל אש  יעת תושבותוקב בך מקלה  בדר  הגנ   מיהלאוהביטוח  ,  30.6.2020  וםונה ועד יר הקובר  ת משקופתב
 נים:אופ

  מיום שיצאו   שנים  5ברו  , גם אם ע רל השוהים בחו"ל בכל תקופת המשבשראבי ימתושתושבות  ה  נשללהלא   .1
   .מהארץ

רה של  צהלהתושבות  השל  קה  הבדילב  בשל רב יותר  משק  תןנ  אומיוח ל טוסד לביהמ,  ליםרגי  םמיה מינבשו .2
לארץ לה  ,החוזרים  לחזר ובייקטיהא ות  וכחמאשר  למגביות  קבעה  ה  .ורי  שאי  רהיה  גבייה  וה ביטוח  פקיד 

   ונה.בה היא משבר הקור כשהסי ושבות הת  ר אתאשל
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  מי עורך יטוח לאוסד לבהמו   המקלים,  איםהתנפי    לע   ושבות ושרה תואאל ולישר  שחזר  י להבהיר כי מחשוב  
  ,דרושותה  ותבי ובייקטיההוכחות הא  קוייבדספקות,    שיככל ש  .לבישראר  ולג  נשארשאכן    מןבציר הז  ותקבדי

נבד בשלא  א קו  העת  בחושהאדם    בררשיתככל    .תושבותישור  נשאר  חייו  ומרכז  לארץ  חזר  תישלל  " לא  ל, 
 .מכךע  שתמל המ, על כתקטיבישבות רטרואוהת

 

 2016 החל משנת סה  הכנמס לת הצהרה חוב

ש ייב להגיודה, חלפק   1ף  סעיימים שבת ה חזק  ראל לפילחו"ל ונחשב תושב ישא  צשום שיוני  כל  ,2016  תשנמהחל  
 ב ישראל. ושתינו טוען שאוא כל שה ת גילוי מלא כו"ל, או לתץ ובח באריו סות הכניר על כל ולהצה מס הכנסהדוח ל

לצרף   ייבוץ, ח שב ח ות   שהוא  ען שטו  לפקודה,  1  ת שבסעיףהחזקו   לפי   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 ח לביטו למוסד למסר  בות שהוא ושתון האת שאל לצרף והוא מתבקש ,מילביטוח לאומוסד ות מהצבאק

 

 דין  יסקפ

ו יטוח ששולמ י בזר דמזי להח( בעניין אזברגה רמ2311-09  )ב"ל  יר והאז  הדיןת  בין בפסק דיניתן    30.6.2011  םובי
  ע כיבית הדין קב   .תושב ישראלהיה    מורה לאהא  פהתקובטענה שב   ,2007  עד  2000ם  ד השני בע  2008  שנתעל ידו ב

ם, דימונמשכו הליוך שבו  רהזמן האק  רי על אף פהרם,  ודי מיתה ל היי  ה לחו"לנסיע ה י מטרת  כ   קתחלו משאין מ 
 יטוח. בדמי בולפיכך חויב בדין   ,הארץשב בע תוות הותר נ

הביקיבל    22.5.2017ום  בי )ב" לעבו  דיןת  תביעתם(  51264-08-16ל  דה  רוני  ב  של  את  בהם והכיר    ייןבינשטהזוג 
 . אליישר ק מעסיעם טשנים, מ  שש ךו"ל במשבחת יחומהלך שלבראל כתושבי יש

גין  ח בביטומי  ום דקאל וחייב אותו בתשליחזבדיה בן  ועל  ו שת ביעת תא  ן האזוריבית הדי  חה, ד13.7.2017יום  ב
חן באופן כללי את  ורי בין האזבית הד  י.אומהלביטוח  תו בתושבו  לא נותקהיוון שבחו"ל, כ  ו כעובד שכירינסות הכ

 ין. דהוטל כ  יובח שראל, והיב תושר נותה וח היי המבוטקבע כ ו החייםכז רת מים לקביעהמבחנ 
ל צהארין  ד הון בבית  בדי בוחז  (60937-09-17)עב"ל    8.9.2019יום  בה  דועבי  ת שלילת התושבו   טענתבוטח מהמ  ר 

 הערעור.  ה את  דחאין שיהוי ושבע י קרצדין האית הלבד. בהשיהוי בבטענת והתמקד 
 אלי. ח הסוציוביטין העני בכויות ז יעתלקבה  אמננה ס אית כפל מיעלמנ האמנה   כי  ,רציהדין הא ביתעוד קבע 

 
הד  ל בקי  2017בר  מבדצ המבקשיםורי  האז   יןבית  בקשת  ז)  את  בל קיעל  והב  2012בשנת  מגאורגיה    עלו ש ג  ובני 

ואי  טוח רפ יבצורך קבלת ראל ליש יו( לסעד זמני וקבע כי הם תושביית ח ן אעלול לסכו לתי קבשא ימותרפי טיפול כ
ד ן פסעד למת   לבד,ב ק  יתב  (2208-06-17  ל"ב)אזורי  ן הי דן בית הד  2018ובר  באוקט   10  םביו  י.קרהעיק  יבת ין  ק 

א  העיקרי כתושב  כירהל  התביעהת  ודחה  מאחרבהם  ישראל,  הצדק   י  נמצאה  לטיפולשלא  מושך  המי  רפוא ה  ה 
רפוא   בעל.השל  "ל  בחו לא  גם  צידוק,  נמצא  מלהיעדי,  לא  כה  מ ומרויות  הנדובתק  לישראשכות  כוע   ונה,פה  ן ל 

   . ביעההתתה  דחנ

לאוביל  מוסדה  החליט  25.7.2017ום  בי את זשע  נהטעב  17.3.2016מיום    המבוטח  ותושבתאת  לנתק    מיטוח  ב 
ב  ורכז חייכי מ  טוח לאומילבי  סדומה  עבק  ,ודי   לע  השגוהש  הג שהל  הבוגתב  חו"ל.ומרכז חייו ב  ארץה ארץ  אינו 

 זוג הבת    עםקשר    לו  ישודדים, ו ם ב ירק ימ  לאישרוב   "ל בחונו  זמת  הה מרבישווא  ה   שכן,  ןכל  ם דוק  ם ינש   המכ  כבר
 לפי החוק. ינו מבוטח ן אבחו"ל ולכ  רתהמתגור

יק  העת הוא  י  כח  הכרב  תמלמד  האינלחו"ל  פיזי  ו המהעתיק את מיקו  התובעשהעובדה  כי  רי קבע  אזוין הדבית ה
 .חבוט משל ה  םייח ה  רכזמ  את  ניםח וב  שרתו כאבריאוומצב    תקדםמל את גילו הלשקלל. יש  יו לחו"מרכז חי את  

בית מר  הליך כיח ב הוכ  מי,לאוהיטוח  של חוק הב  סיסובב  ית העומדת ל יאהטריטורות  ע ו המשמורה לנר אף כי ב"
ו  בדה כי אינרות העוין מצויות בארץ, זאת למעדי,  ובותבחינת תוש נטית לופה הרלבק ל התובע, גם בתזיקותיו ש

 .ע"בק ורימגה כי גרונבהו מגורי אות ב וכי אין לר  תגורר בהמ

אתמזכ   דיןהבית   שפיספ  יר  ושל"ד  בביימוינט  הארציהת  ביץ  הדין  להבחינ:  צריכה  נכאש  יעשותה  אותניר  ת  ם 
 .וטחמבהיל  געל פי  " תושבותנה של ה"תתנה ולאופי המשנון החיים המשלסג הדעת 

מיצה  הא ות  יתיאמ ה הקזיה  אתק  י לנתבה כדבות, ואין  יכורח הנס ה מעליו למעש  ל נכפית"שהותו של התובע בחו" 
ו גילחייו, באת  לו וגוראת    לקשורהתובע בחר  כי    ינונעלם מעינ  לא  שנים…   רותשמשך ע  המדינה  נו וביןת בי יימקה

הקשר ר נרקם  לא, שהתובע העיד כי כאש… אתורבחיזו הייתה  חו"ל ורך קבע בדאישה המתגוררת  המתקדם, עם  
בם  צילם ומבשל ג  ךבארץ, אחרת  הא  הומחציתל  "חו ה בשנמה  ציתמחת  לשהוים  השני  וגתו תכננוזבינו ובין    הזוגי

 צון…" א התממש הרם, לניהרעוע של שהי הבריאות 

בדבר קיומם מי  אולוח  וסד לביטממצד ה  דר הוכחהעיו בישראל ובהיבר נכסיו וקשר בד  לעילשת  בדו בעו  חשבבהת
 אל. שריב  וטחמבה  לו שותשבת תור א ומאש את התביעה ןבל בית הדי קו בחו"ל, משרים של של נכסים וק
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הא  דחה  13.8.2018ם  ובי הדין  ערעוצי  רבית  מיכאל    רואת  )עישל של  כ(  18308-12-17ב"ל  ימוביץ  שעל    המוסדך 
 ו"ל במשך שנים רבות.  בח 80%של  שהייהשל יקר בע , ב2006 שנתו מאת תושבותוח לאומי שלל לביט

ת  . בי2003שנת  מו  תאת תושבוטל  לב  עבשת  גיןפיי  ל מיכאלורו שרצי את ערעאבית הדין ה  חהד  27.3.2018ביום  
תו  התושבות. עדו   ביטולקשה להב   ש אתשבו הגיד  וע, המ2013עד שנת    אלתושב ישר  חוט כי המב   קבע  הדין הארצי

 ומים את זכותפעימש עשרות  והוא מ   מספקים על מרכז חייו  ניםתו ניפק  לא ס  הואינה,  מהייתה א  לא  וטחשל המב
 . וריציב  במימון ריאותלשירותי ב

בבקי  16.7.2018ם  ויב הדיל  האזות  תביעתו   ריין  פישל    את  )ב"ל ניג אוהד  ושבותו  ת   אתושלל    (9166-09-17  בוים 
מ"י ועל אף ששילם כע  דהבתו עף שאשל אים, עי מרכז הח  בחןי מבלבד, לפ   באופן הצהרתי  טיבי,טרואקן ר באופ
וח יטמי הב דש  עהדין קב  ביתה.  רזבח  טוחהבי  את דמי  א דרשם. התובע ליבמשך כל השנח  דמי הביטו  יפות אתברצ
 לל. שתיאשתו לא  תבובע שתושף קאמגיעים לו ו לא

  איןש  ןכיוו ימי ותקדאינו    וא שגוי,י הזור ת הדין האדין שניתן בביפסק הדעתם  י למי כטוח לאו ביל  מהמוסדנמסר  
 ות לתוצאה. אין נפקהחזר של דמי ביטוח, 

בת קצ  םג'מיל דלאל לתשלו  רו של עוער  ת א(  14606-10-17ל  עב")  ה עבודרצי ל האהדין  בית  דחה    16.4.2018  יוםב
 ב ישראל. תושהיה  ישה לא גיל הפרל ו הגיעם שב ביור שיק מאחתו אזרח

הדין  ב הביטוחשקבע    יהארצ ית  ה וק  יציב  על  תיםמושת  ענפיות  רביומ  לאומיח  וזיקה  שבין  קשר  המבוטחים ה 
א היה המבוטח תושב  כן, לל  דםוד קק ועוותיח  ראזבת  קצ  םשלוכה בתמזגיל הלע המבוטח  יביום שבו הג   למדינה.

   מחוץ לישראל. טיביות היהייקהסוב יביות והאובייקטת מהותיות היקוו בזז חיי כמרל, שכן שראי

אכשרה לא  בתקופת הרח ותיק וקצבת אזהוא המסד לקבלת  ות  ושבון הת עיקר   יןעדיי " ובע כ וק  דין מסכםית הב
 . "די

( 2442-12-18  ל")ב  לקו יז'   ןד זמני של קונסטנטיעפה לסחוד התביעתו    את  ורי אזהן  הדיבית  דחה    11.12.2018ביום  
י  ו הרפוא מצב  ףאת, חרמלכתי, זביטוח בריאות מ  רותים לפי חוקשילזכאי    ו אינשכך  ומשראל  וקבע כי אינו תושב י

ד יוחהמום  תשלת, ה התושבו  לילתשין כי בשל  ד בית הד קבע  ויים אינטנסיביים. ע רפוא  יפוליםמצריך ט ה  קשהה
 זר של התשלום ששילם. הח  זכאי לבקש או וה  טי,נלוו ר תקופת ההמתנה אינו  פדיוןל עב שילם התוש

ור  סנדאלכעתו של  תבי  תא  (20149-01-18דה )ב"ל  י לעבורהדין האזובית  ל  קיב   2019ני  ביו   4ביום     קבע כיפיליש 
 . 2011ת  שנל מחו"ות בל אף שהראל עו כתושב ישתראול ישה, רק בנסיבות המיוחדות של המ

יתו  ירע  ר עםו התגורבשבעלותו משק חקלאי ב .ך קבעה דרב רגנה, ויהמד  עלה ארצה סמוך לקום  ,90ן כב  ,המבוטח
י  הוחהמנ בנו  שהתאלמןלאחר    לדיו.ועם  קשר  לבצר  אחרתיינו  אישה  ממוש שהו    הם  הונגריה.  ידתיל  ן  ך זמן 
 ונגריה. הותר ב י ברזמן  שהוהם , חוטהמב של  ותיאו הבריבמצב והרעהתקדם מ ילה העקב ג  םראל, אולביש

ערעורא  (1293-12-15)עב"ל    ציהדין האר  תביבל  יק  20.11.2018ביום   שפל  של  ות  וקבע   אין   בנסיבות המקרהוני 
ת  בו  ישראלראות  בח ושב  שנדומהשנ  לקל  הדין,  בפסו  נ ים  וילדיוה  חרףק  כדלקמן: אשתו    םטינים ההק  עובדות 

 . השנות המימ 40%-שראל כנמצא ביוא ה ות ורבים מל פעישרא ע למגי א הו  אל,בישרגוררים ל המתושבי ישרא ת
קבי גבעת  לפי  המקרה  הדין  הסול בין  אך  ה מנימי  על  ם  בימעידים  ארעית  ה   שראלשהות  על  סממנים עולים 

 ל.רא ליששמעותית ומ רהיזיקה יש ם על עימצביה

 . ברו בדעתוהוכרע ליון המשפט הע תיב ספיר ב לכתפסק הדין הסתמך גם על הי

  כי  קבע  דיןית הב  ניאל פוקס.תו של דשבוניתוק תו  ןיינבע  (39636-09-17)ב"ל  ורי  ת הדין האזבי  ן ד  27.5.2019ום  בי
 , גרה בישראל. זאתתו ששפחמ   תרנסק למטרת פרו  היא אךיגריה  בנ לידתו ושהייתו    שב ישראל מיום ח תוהמבוט

תו  ין חשיבויבענ   ומי א ל  ח ביטוד לסמוהדת  עמאת  בל  ן קיי בית הדריה.  ועובד בניג  שוהה וא  מן העל אף שמרבית הז
 תי.חשפ מהתא ה  לש תהמכרע

ל  מטפ   מי לאויטוח  מוסד לב ה כי    ,ןיבית הד   מציין   שבותלת התושליטח לבובל המיוטומטית שקהודעה האן הענייב
)או להצמט מבו  לת של כו יכולת לדעת את הנסיבות העובדתיול ואין    חיםבוטיוני מבמיל   ודתבנק  חוקר(.  יד לוח 

 איש והודעה אוטומטית  תה  זו היית,  לשל נושבות  ת ה  הלפיה שאת ההודע  מילאו  טוחי לב  וסדח המלה ששב  מןהז
 . ןתינסיבות להווי את ה הזמן   תוובאק דטרם ב

הדדחה    23.6.2020ביום   גרוס  יעתתב  את   האזורי  יןבית  יעקב  בנימין  של   ( 56483-05-18)ב"ל    מריסה  ואשתו ם 
ת בה עה  כל שראל  בי  םוג שמרו על תושבותבני הז  יכ  עוקב  ,יתב קטירוארטפה  תקו ל  יתהישראל   ושבותהת לביטול  

   .בארה"ב ררו התגו

ו את עזבהם  .  בארה"ב(  לדאחד נו )ילד    שם ם קבלו אזרחות  י הזוג וכל הילד בת  ב.  ארה"ח  רואז  בארה"ב   נולד   הבעל
   ארד. רסיטת הרוובאוניב הבעל שללצורך לימודים  2013 ישראל במחצית

ל  לאומי  לאות  ושבן התבשאלו  הושכרה   להם. הדירה שעקבהוראת  ב  מולודמי הביטוח שו,  תק תושבוויתנכוונה 
 צרים בארץ. ק יקוריםהגיעו לבבני הזוג ורה. כגוררו בדירה ש בחו"ל התו שנהכל  מתחדשת בחוזה שכירו
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 תבביוד  עב ל להח  הבעל   .ך קבע"ב דרהישאר בארהל  ,תםלטענג,  בני הזו, החליטו  2015הבעל במהלך  לימודי    יוםבס
לנתק  שו ובק ח לאומי למוסד לביטו ם פנו  ה 2017 תרק בשנ ש.בודה חדם עועבר למק 2017שלהי , ובןטוסבובחולים 
   .1.10.2017ם מיוניתוק אושר ה . 2015משנת ת תושבו

 למגורי קבע. לארץ   חזרו  2018  ודש ספטמברחב

 ,סובייקטיביאופן  ב  אול  ייקטיביב או  ופן בא לא    ,לישרא הזיקה לו את  זוג לא נתק הבני  קנה כי  בית הדין מגיע למס
ל כל אירוע  ח   משלא  ,התקופהובסופה של    ,םניש  בע במשךישלם דמי ביטוח לנת  ושבסביר כי ת  זה"אין    :כי  ןיי ומצ
יבקביט לשלו וחי,  וכתול  ש  ששילם. לק  צאהמעמדו  הביטוח  דמי  אותם  על  החזר  אתהדבר    בל  שיטת    ד יסו  נוגד 

 . "יתבות הדדרוע  סוציאלי טוחבביר דובי מ רט כ פביקרה וח בעהביט

קובע   שמהי  "כ  הדיןית  בלסיכום  שרו  תובעים  בתקופה  תושבותם  התגורר   העתכל    במחלוקתעל  בארצות בה  ו 
 . עהודחה את התבי   "תהברי

)  11.4.2021ביום   האזורי  הדין  בית  תושב   (48524-12-19ב"ל  קיבל  שהתובע  וקבע  הובר  שאול  של  תביעתו  את 
בית הדין פי  על  לפי הוא הפסיק, החלטת המוסד לביטוח  ישראל.    21.11.2018להיות תושב ישראל מיום    לאומי 

השהייה   על אף  בחו"ל  ה מבוטלת,  רבותארוכה  פעמים  ושני    בחו"ל  שלו  הזוג החדשה  בת  עם  ביחד  פרישה  בגיל 
 ילדיו ממנה.

 טוח בישראלות הבירציפ

בשנת  הרפורמה    בותעקב לפקושרי   2סעיף  ב  נקבע  2003במס  כיה  של  ה  דה  אהופשישראל    יושבתכנסות  ו  קו 
 ס.   , חייבות במץ לישראלחו מאל או  ישרב מחונצש

זושבנ חופא  הי לענהמס  סיס  ב  ףה  לבסיס  הכנסה  מס  בין  כלומיטוב דמי  חיוב  מקורות ה מההכנסות  כל  ר,  ח. 
בדמי    וב . החיביטוח  יהחיוב בדמס  לבסי  ישראל, נכנסות די תושבי  בי  "ל והמופקות בח   לפקודה  2בסעיף    המנויים

על  נוח  טהבי כפעשה  לא בי  ימבד  וב החיללי  י  בי  מיוטוח  בריאות,ודמי  המ  טוח  העמלפי  המש  יביטוח ד   בוטח ל 
 תו המועד. ובא

  .לייםמייטוח מינ י ב דמ וא משלםה ,תכנסוה  בוטחמאם אין ל 

הכנמת  כאשר שמקקבלת  ישסה  בחו"ל  הכ  עוללפ  ורה  פי  המפורטיםעל  הבחשפורסמה  ה  בטבל   ללים  ביטוח וזר 
 : לו"ח סות בהכנה ן נייבע , 2004ולי בחודש י  153/2004לאומי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ה במס  ורמהרפ קבותעבל בחו" סה הכנחסות להתיי המבוטח  מעמד 

 ערותה תמלאוג גבייה  בארץ בחו"ל 
 וישינ
 קהחקי

      
 אין י סעיף  עפ" יל רג רגיל  שכיר   -שכיר 

  ק ולח 76 רגיל  יל רג עצמאי סיקמע
   רגיל  רגיל  "ע לעל  ראלייש
      
 אין  ע ל"על ודה עבא משל כנסהה שכיר -כיר ש
   על"ע ל ה בודשלא מעהכנסה  צמאיע סיק זר עמ
   לעל"ע  ה שלא מעבודה כנסה "ע לעל  
      
 אין  לעל"ע   ה לא מעבודסה שכנה שכיר יצמאע
ות  זכא יל רג עצמאי 

 מוגבלת 
  -נה  תק  פ"י ע

מפגיעה  ביטו ח 
ים  בדעו-הדבעבו

  יםעצמאי
 (2נה )תק

 

   ע על"ל דה לא מעבונסה שהכ לעל"ע  
      

 אין  על"ע ל שלא מעבודה ה הכנס רכיש הכנסה 
   ע לעל" סה שלא מעבודה הכנ מאיעצ הדועבלא מש
   לעל"ע  ודה עבסה שלא מהכנ ל"ע לע 
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 טרנט תר האינא  לאחר עדכוןבחו"ל,    שוהההל  ל תושב ישראוב בדמי ביטוח שלחיות  הקשור  הוראותה מ  חלק  להלן
 , והסברים נוספים  הלןלההסברים  כל  )  2021ינואר  ב,  קשור לרילוקיישןבמידע נוסף ש  לאומי  וחטיהמוסד לב   לש

 :(בזמן השהות בחו"ל ת/מעמד המבוטחלב ל . יש לשיםבאתר הביטוח הלאומי םיצאנמהזוג,  ת ות בקשר לבלרב

 
 ? לארץ וץלח  היציא ווחים עלמד דכיצ"
 

חיים ז הומרכ  '(וים וכבת, ביקור קרויעבודה זמנ  ול,טילימודים,  זמנית )למשל, לצורך  בחוץ לארץ היא    השהותאם  
 שראל: ייין בדע

 וםלמקהקרוב    ייה בסניףוגבקת ביטוח  ללמחשו  , ולהגייבון רב שנתן וחשופס דיט  רץ יש למלאהיציאה מהאלפני  
 האתר.  עותצמוריך או באמג

 
 ץ: חיים הועבר לחוץ לארת הגירה ומרכז הלמטר  ץ היאוץ לארבחות אם השה

ו  ם מגוריך א מקולהקרוב  בייה בסניף  גטוח וי חלקת בלמ  ולהגישו  חו"ל, בושבות לשוהה  ת ון לקביעת  שאלא  יש למל
 ר. באמצעות האת

 
 השהות בחו"ל   ח בזמןמי ביטו ד תשלום

 
 בתשלוםוץ לארץ. פיגור  ו בחתת שהו בתקופ  גםת  וח בריאביטו דמי  י ומ י ביטוח לאומד   לםלש  אל חייבשרתושב י

 . ובזכאות לקצבאות  ריאותבי  ירות ת שאות לקבל ע בזכורץ, עלול לפגאהות בחוץ להש  פתאות בתקוייטוח ברדמי ב
 

 ץ? השהות בחוץ לאר ביטוח בזמן שלום דמי ת עלחשוב לדעת מה 
 

 ש. דוח( ל 1.1.2020-ב ח )החלש" 177ך בסליים ימ ביטוח מינ ישלם דמי –כנסות לו הין אמי ש •

שעובד • זרכשכיר    מי  מעסיק  כשכע  ביטוח  דמישלם  י  –  אצל  הכנסתו  דמי  בור  שיעורי  לפי  עביר  ור  ביטוח 
 ס הכנסה.  ממביו  לגבל קמה שתתובהתאם לששלא מעבודה, הכנסות 

 
ש  ם יא  -  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    ה.הכנס   בל ממסקתאם לשומה שתת,    -ה  ומת של בא מתקלכל 
 ימום(.מיניב לפי הא יחווה

 סיקו. מע לע ביטוח חלה ה ידמ ום תשלת וב ח -ראלי  ק ישמעסי  מי שעובד כשכיר אצל •

וח  יט לם דמי בושי (  אלין סוציולביטח הסכם    לישראל  )מדינה שעמה יש  אמנה מדינת  ח בראל שמבוט יש  שבתו •
 "בלבד. ת יאוריטוח בבב בדמי יחוי   -ה ת האמנ נלאומי במדי

 
 תוק( )עילוקיישן דמי ביטוח בזמן רי  תשלום"

הכ  מי • לו  ויש  ברילוקיישן  משנמצא  אצל  מ עס נסות  )לא  זר  ישראל יק  כנח  אלה הכנסות    –י(  עסיק  -שבות 
מעבודה'ה' שלא  פסיבית(    כנסות  דמי  ויחויב    –)הכנסה  לשומ  וחביט בתשלום  ממס  בהתאם  המתקבלת  ה 

מה הוא  השומה  מקור  אם  גם  )זאת  דכנהכנסה  אקטיבית(.  בשיסה  יהיו  הביטוח  דמי  מי  עבורביט עור    וח 
 הכנסות שלא מעבודה. 

(  1.1.2020-)החל ב  ₪  177בסך    מלייםיוח מינ דמי ביט ישלם    –  חו"לנסות בואין לו הכ   שןא ברילוקיינמצמי ש •
 לחודש. 

 " ת.בריאו וחמתשלום דמי ביטוח לאומי והכנסתו תחויב רק בדמי ביט פטור  –( 131) נה מי שעובד במדינת אמ •

 לי אוצית לביטחון סאמנו

להאמ סוצבינות  מסא יטחון  רלי  את  הדירות  שתיבי  לייא סוצה  ןחוביטציפות  אים תננה  אמלכל  דינות.  המ  ן 
 ת.  ח בריאול אמנה לביטונה חתומה ע ימדינת ישראל א. לה המתאימים

איתחל  ראששינות  ימדה על תומה  לביטחון    ן  גמלאו   תוללושכ   ,וציאליסאמנות  התגם  אורוא   ן:,  גוואי, וסטריה, 
ורבגיה,  נ  נד,ול ה, דנמרק, המניה, גרטניריב  (,1.6.2017  חב מיוםבלגיה )מורריה,  גל(, בו1.12.2015  ריךמתא) יהאיטל
 ויץ.  ו ושה י בד( ש1.10.2017מתאריך ניה, רוסיה )צרפת, רומ ,קיה, פינלנד, צ'כיהסלוב

 בד. וח לאומי בלביט י דמ  מניעת כפל   הסדירמ  (קוויבק  ם קנדה )ללא חבלנה עהאמ
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 :אמנה ותמדינ עם ים  חלקימים הסכל  מאותדוג

עם מנאה כו א  ה  מניעלליטליה  ביכפ ת  ת  דמי  אשעוב  ישראל   בתושל   לאומי  טוח ל  באיטליה  מעסד  רק צל  זר,  יק 
 . 2015צמבר מחודש ד

 עין שכיר.שכיר או מ עובד רק ל לאומי ביטוח  ל דמיפכ יעתוללת מנת כם צרפהאמנה ע

 

    מעסיק ישראליל עובד שכיר ש

תוש מעסיק  יכאשר  תושח  שול  ראל שב  לחו"ל  ב  עובד  נקשהע  זה וחו,  מטעמוישראל  של    נוי ד  -ל  שראיב ר  בודה 
כדין עוה ביבד שעובד  פי שע   ביטוח  המשלם דמי   ,שראלכיר   76עיף  ס   לפי  אלהוגים בישרהנ   דמי הביטוח  יעוריל 

 .  הביטוח הלאומילחוק  

 ל המעסיקש  כשכירים  ל,נות בחו"ל לעבוד בחברות ב ראמיש ם  שלחיים שנבדלראות גם עון  ית וימים נמס   בתנאים
 .ללחו" ם תלח אוששי אלרהיש

מוהשכיר  ח  טומבה לטשפח בני  זכאים  מכשי ב   פואיר   יפולתו  חו ראל  ביטו וח  בריק  ממלכח  כן  אות  כמו  הם  תי. 
לדוחוק    חו מכ  ת לזכויוזכאים   הלאומי.  תגמה,  הביטוח  קצבאושלוהמשך  ב ילת  ם  מותנה  א המדים    ישור צאת 

 מי.  למוסד לביטוח לאו ם תאימ

ר אישוניתן לקבל  עם זאת,  חמש שנים.    ת היאבימרה  הפ, התקו מיאולטוח הביחוק הל   76פי סעיף  ל   ן זכויותיילענ
 שנים. מחמש תריו ל נמשכתה בחו"היים אם השם, גפעל ה מפעםופ קרכת התיוחד להאמ

לביטוח לאסם המורפ  2.6.2014  ביום הומסד  בחי  ביוזוראות  למצב  ה  1419טוח/ר  טומתייחס  עועשבו   ירשכ  בדן 
.  (ותרוה י ס הכנסה גבלפי בסי  יעה לגמלאות רך תב צול  ,ל שמ)ל  מיתי" א  ר ל"שכ  וה א מסואש"ל חו"ל הום  שתשלו
העתכ  הטענה   בחינת  לביקוהחומת  ר בלול  במוסד ניכויירת  ר  לא יטלב  ם  הכוח  ובמס  אומי  הבס נסה.  יגדל ים   ס 

 ח הלאומי. טו וק הבילח  369  סעיף  ות לפיב בהחזר גמלאחוילהיות מלול  ע רשים וגםבהפב המעסיק יחוי

 

 חו"ל אי במעצכ עובד, שלרא בישי מאבד עצעו

ין ח בלה  יש  .טלת עליומו  דמי הביטוח  ם ווח ולתשלדיוריות לצמו והאחל עמי ע לביטוח לאוד  ח למוסמדוו העצמאי  
 כלו  שבד עצמאי, ובין מצב  בארץ כעובבוטח  ומוגין  ירלס  "ל ובחובישראל    עסקיו  מאי אשר מנהל אתעובד עצ  בין

 .  ל"בחו ןהוהכנסותיו    לו"ו הם בחסקיע

לימש  אהו  :הראשון  הקרבמ כיך  מבוטח  עהיות  הצמעובד  כאילו  ע אי  יחויבוותיוהכנס  בישראל,  ובדוא  דמי ב  ו 
כ " שר הכנסה  מקוביטוח  ל.  עצמאי"  דעובל  לחשוב  זכותו  כי  גמזכור  בשלקבל  לו ירדה שאבובע  עהפגי  לאות    עה 

 . לו"בחשנפגע  ימא בד עצועשל  הדפגיעה בעבו  ןייומי בענהלא ח ביטו ה ופה לתנאים שבתקנותבחו"ל כפ

ששהשני:  קרה  במ בראדם  בחו"ל  ציוהה  בישעי   מטעםפות  בסוקו  לענף  יטוראל,  כ פנחו  עבודה  עצמאי עובגעי  ד 
שלו  הכנסות  יסווגו ה  זהרה  מק ב  מי.אוח לטולבי  אש למוסד דעה מרוכפוף לחובת הו  לשנה אחת ך כלל  רדל בוגבמ

 ביטוח.  מיהתאם בדו ב יבויחו ת כפסיביו

מלת ם גלתשלו  י דרייפינגרשל לאת ערעורה  (  44225-04-19ב"ל  ע)  בודהלע  יצארה  ת הדיןיבה  ח ד  11.2.2020ביום  
ב ש  מותועקב    יםתלוי  מ  עלהל  אף  ש  אחרבחו"ל,  ב על  עצמאי  כעובד  רשום  כ וכה  לאהלאומי,  ביטוח  שהיה  י  ח 

עובד  כ  אאל ,  אלישראי היעסקו העצמרת  גמסבוצעה ב  (ה בניגריס  צלילה בנמל לגו)תו  שבה מצא את מו  ותהפעיל
 .(בישראל ודהגעי עבלא כיסוי נפה )ל ע את הפעולשבשירותה ביצמקומית, ברה  של ח ירשכ

 
 

    ראלי )עמ"י(יש קומימ עובד

ישראאז ברח  בחו"ל  השוהה  בהת,  ניזמאורח  לי  לעבודה  ישראיגונצקבל  במעמדלית  בחו"ל  מקומי   ת  עובד  של 
פ זמנ  ורחאבסק  ומוע על  מיחוי  י  במזה  זוחד.  העבווק ח  חליםה  קרה  לביט  .יםאלירשהי  הד י  לאומי  המוסד  וח 

 לאומי.  ח  יטואל במוסד לב שריושב לתנחשב א  ד הול עול כ בישרא ירל עובד שכי כאתייחס לעמ"מ

 אצל מעסיק זר  שכירעובד 

מהח ללב   סדהמו  2014שנת  ל  עואויטוח  בדיקהמי  קוטומט א   רך  בעת  שכול מבוטשל    שומהלת  בית  כנסה  ה  לתח 
 –  1417טוח/ביחוזר    לפי  ,(126ן מטופס  כיר ממקור חיצוני )כגוות שכנס ה  על ל  יבמקב  ח ווי ד  ים קי, אם  ממשכורת

 . ת קבלת שומהקבורור שכיר בעביתהליך 
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כים בצירוף מסמינו שולח הסבר  שא מבוטח  ר.  רובל מכתב לביקבוטח מת, המרכר במעק כשכיעיסו  לא קייםם  א
  בחו"ל. תכורמשמ  הקורשמ הדעבו מ נהשאיכנסה דל על המחת כבריר כלל(ב )בדרך מחוי

 יהם.   תוננאי התאמה בוספים שקיימת טחים נבובים גם לממכת חלשלואמור   לאומי המוסד לביטוח

  2  קורן בסעיףי ביטוח כאשר מדמ יבות בחי  "להכנסות מחו  ,הלאומילחוק הביטוח    345  ףסעי  יפ ועל    ל עיר ל כאמו
 וח הלאומי. ט באתר הביטור, כמפיומא לח טובי ד לסווגים במ ם הנה ליכלהתאם לסה בת מס הכנלפקוד

עובד  כאשר מבוט זבור מע עב  כשכירח  לאווג  מס  , הוארסיק  כעו ובמוסד לביטוח  ד  בע  חביטוי  בדמ  חייב ש  דבמי 
 בשומה:ת ונס פי ההכביטוח([ ללום דמי דבר תשב מיוחדותת הוראואומי )ל ח התקנות הביטול 1מו ]תקנה עצ

 ה. לבט דמי את לענף ד שכיר, לרבובמבוטח כעוו איעובד עצמכ ביטוח משלם דמי -ץ ארובד בע שבוטח מ א.

 . , כפי שהובהר לעילבודהמענן  שאי תבעל הכנסו בוטחכמ חי ביטוממשלם ד  -"ל בחו  עובדשוטח במ ב.

 ות שנם ישניביים לאקטיי ביטוח רטרודמת בייניין גבע  יהאזורהדין  יתבב פסק דין

מיזל יה  של ארעניינו  דין האזורי ב ת החלטת ביאת ה(  10820-09-17  עב"להארצי )  דיןה   ית טל בבי  30.7.2019יום  ב
 .2010-ו 2009ם  גם בשני  וחביטמי הד ח אתט וות מהמבבח לאומי רשאי לגיטובי המוסד לכ ,בעוק

 .  2010-ו 2009ם  יבשנר עסיק זבחו"ל אצל מ בד התובע ע

שם נראלון  . בשאלתושב ישרכ   מעמדו  תושבות כדי לשמר את  עתון לקבילשא ומי  ח לאד לביטוסלמו  ריב הע  הוא
 ס(. ה החייבת במההכנס סכום  ןו)בלי צי ל חו"זר ב  סיקמע לוא עובד אצשה

לביטוח  סהמו מאי  בחו  מדומע  את קבע    לאומיד  ע  2009דש  שאינו  אותו    בד וכמי   טוח בי  דמי לשלם  וחייב 
 ם.ינימליימ

לביטוח לה  השומות  .עדבמו   כנסהת למס ה ודוח  שיגע ה התוב נערך  אך אומי,  גיעו למוסד    דמיי  הפרש  ישובח   לא 
 ל. ביטוח, כמקוב
 

לאומי  טוסד לבינה מכתב מהמוראשותובע לה  קיבל  2014  וסטבאוג   רק -ו  2009ם  בשניכיר  כשדו  מעמ  לבירור ח 
 יטוח. ב מידם תשלוב ב יהוא חו 2015ר אנוובחודש י  2010

 
הדי האבית  ל זון  בי קב(  15956-05-15) ודה  עברי  משמע ,  26.6.2017  וםע  לראותי   כי  ,יתחד  המבוט כנסו בה  ש   חת 

 טוח. יבות בתשלום דמי ביהכנסות החיכיבות במס, ישח ק זר,עסימ  צלא"ל ושכיר בחכ
התיק  חוהי  ב"נסיבות,  אולם של  הדי,  דנן"דיות  בית  המוסד  כן  קבע  לא י  את    כל יו  לאמי  ולביטוח  דמי לגבות 
 .2010-ו 2009ות המס  שנ ן בגי  2015ת בשנ תובעטלו על הוח שהוהביט

 
 . דמי הביטוח ע בתשלוםבותוחייב את ה  ורין האזדיבית השל  ת הקביעהל אביט רצין האדיר, בית המוכא

 

 חו"ל ב ם היות לשולאגמ

ו 324ים  סעיפ  ה65-)א(  לחוק  הלאומ)ב(  ק ביטוח  לתו  ובעים י  ישכי  שנשב  יותמ   מצא ראל  לישראל  משחוץ  ה  לושר 
לדוגמה,   .מילאווח  לביט וסד  המבהסכמת    לאשים, א ושת החודשעולה על של ה  בתקופה  בקצלם  וא תש ודשים, לח

ממשיך לקבל    ר,שכיובד  אל כערישב   משכורתה   וממשיך לקבל את  יסיק ישראל עמבחו"ל מטעם  וד  א לעב מי שיוצ
 . ל היציאה לחו"לע אותת הגמלמחלקודיווח לתאם לבה אות בישראל,את הגמל

,  2009-שס"טת(, ה2010-ו  2009לשנים    ליתהכלכ   התכנית   ה ליישוםיקחק ני  יקות )תלכליהכתייעלות  ההחוק    פי  על
אב  החל להתרה  קוצ  2009  טוסוג חודש  חודשים  משישה  חודשיקופה  בשלושה  התלבד,  ם  ת שאחריו פיסה  מתוך 

 ומה. תחרים בור גמתי שמ על   לחול רק יכהצר  יאליינה לביטוח סוצמדה

מישראל.   ות ומי על יציאלא  ביטוחלמוסד לודיע  לה  וראמל,  שראא מיויוצה  כאי לקצבשזל, מי  אמור לעי לאור ה
אינוכ המבוטח  למ   אשר  לאלביטו  סדמוודיע  לתק ש   ומיח  מישראל  יוצא  עהוא  העולה  שופה   חודשים,לושה  ל 

 "ל.  וא שוהה בחוה  כאשר תהוא קבלליך וכאי להמשח זבוטם המירת מחדל, גם אברק כה תופסהקצב

 

 בית קטירטרואתושבות ו ח ותיקזר א קצבתא בנושזורי  האית הדין בבדין  פסק

רחל יל  גב'  שורץ  הבריתצאה  לארצות  להירמט ב  55גיל  ב  אה  היא  יכלכל  עזרה  שם.  שגר  בבנה  בארצות ת    עבדה 
עם  רית,  הב זוגרה  והגיבן  לתל  עהג  שנה  מדי  ימיםכחושל  קופה  ארץ  דיתיחמשפר  ולביק   דש  לא   הת ר.  בארץ 
 זכויות.  ה  רתלשמים  מליימיני וחדמי ביט מהא שילשכרה והיהו

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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לה המוסד לביטוח    יע הוד  2011ני  ו בי.  בחו"ל  כת ה בשל שהות ממושנלקצבת זק  ה תנדחתה תביע  2009מאי  בחודש  
 .  ואילך 2011  מינואר נשללה תה  מי כי תושבולאו

ת צבתביעה לקה  הגשת  בת במועדא הייתה תושיה   נתה,טעל.  2012רואר  דין בפבת הלביביעה  מבוטחת הגישה תה
 . 2010 דצמברעד סוף לה קצבה ה יע ן מגלכנה והזק

 2006שבת משנת  . נקבע שהיא אינה תויומ לא  טוח ד לביסמו ב  תושבות ה  לבית הדין נבחנה  שת התביעהגהבעקבות  
 ו לה. רזוחילמה ה וח ששמי הביט וכל ד

ד וס כשהמ קבע שו  וח לאומייטסד לבטענת המו( קיבל את  26.2.2014  םמיו,  34758-02-12ל  )ב"רי  האזו  בית הדין
ג  וחיטלב ה הטעותילה את  לאומי  אות ,  תיקן  למ  הוא  דמי  בוהחזיר  כל  רהב וטחת את  נת  מש  טיבית קואטריטוח 

 הארצי:הדין ית קי דין של ב . בית הדין מצטט פס2006

ת  לא בעזכאותו אבוטחיו ואת  ממ  אחד   כל   של  תוותושב  נתון את גע  ל ר חן בכלאומי אינו בו  חויט וסד לבהמ .1
 בית. טיאקרטרום ה, גלגמל עההגשת תבי

 אות. כ הזי פי תנאל  כוח חוק בלבד ועמי ניתנות לאיטחון הסוציהב  מתחוםזכויות   .2

 מת לו בחוק. ייק  שאינה זכאותלמבוטח הקים ה לי אינה יכול ל המוסד לביטוח לאומשת טעו .3

 

 ריםאיבת שק או לקצצבת אזרח ותיקל ביעהת וגשתמ י כאשרהלאומ יטוחהבוראות ה

ת קצב ו מוגשת תביעה לכל מקרה שבללים אחידים  כל  וקבע  מי חוזרביטוח לאולד  סהמו   סםפר  2012ר  מבבספט
ועד זכותו  ממ  ר משנהל יותהה בחו"שו  יקות  אזרחע קצבת  ים. כאשר עולה שהתוב ירשאבת  לקצאו    קתי ו  אזרח
  . אםותושבחינת תלבבר התיק  וע(, יותר משנהשהה בחו"ל י   םרילשאיה  תביע ה  ו הוגששמכוח  מנוחשהה )או  לגמל

 במלואם.  חו דמי הביטוחזרד, יו ל בדיעבשבות תישלוהת

 

 עניין השהות בחו"ל ל לראלישיסה הכנם וישראל ואה מי פירת יום היציס

לביטוחה פלא  מוסד  חוזומי  ביורסם  ו  2.6.2019ם  ר  אזרח  ושא )אגף  ספובנ(  1584ספר  רים/מיתיק  יישא   וםרת 
 .1.1.2019ום מי  ולהח ארץ, בתל הות בחוץש –ץ חזרה לארהיציאה ויום ה

יפי החו  על מ  צאהזר,  דעת  בנושחוות  בעניאחידולצורך קביעת    שאפטית  היפיר ס  ןי ת  ימי השהות מניב  מיםת  ין 
ות אול זכל לשלולה  פים עורצו  םים מלאיעל שלושה חודש  להפה שעולתקו  ה לחו"ליציא  רה,)לצורך ההבהבחו"ל  

 למשל(.ת אזרח ותיק, בקצל

פע הדעי  ל  י חשביי  ,המשפטיתת  חוות  מה   וםו  ויוהיציאה  החזארץ  שרה  ם  כימי  בארץ.הלארץ  זו ח  ות  דעת  וות 
י השהות מ י  בספירתיקון  בוצע ת  יה שםגבי ל הביטוח והלאות והן על ידי מנההגמ ל  מנהידי  על  ן  ה   ליישוםקבלה  הת

 .ת מבוטחבמערכ

מדבהחוז גם  ר  לענ  ותתושב  בחינת  עלר  חדש  ספירלעולה  שהי   365ת  יין  היציאה   מיי  –רץ  בא  םמצטברי  יהימי 
 היציאה.  יוםו  יסההכנ  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  תה אבני ל עתה של דניאל בית  רי אתהאזו  ית הדיןדחה ב   11.6.2018יום  ב
עקרת כדמי התאונה  את  תקבל  ן שהיא  ע בבית הדיקבונ  לנדיהו   די מעסיקי  בחו"ל עלה  ל  כר ששולםבהתאם לש

 יות(.איש  ותאונלת טוח בי תללה כוד אינהאמנה עם הולנ) בית

ה  23.7.2018ביום   בית  )ב"להאזו  דיןדחה  של(  33023-11-14  רי  תביעתו  בן  את  ל   שאול  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   גיה,בלעם  נה  האמ ח  וכמ   לקיתתיק חלקצבת אזרח ו  ותשר שהזכא יבית הדין א
 יה. ם בלגתוקנת ענה המהאמ

באות קצלתשלום    ריפ  של סגלית( את תביעתה  11330-03-15ב"ל  )  לעבודהורי  ן האזיה בית הדדח  24.5.2018ם  ויב
נבעודם  יילד עמצה  בחו"ל  ילדיה את  ללמטר  ם  שלה,ת  שס   ימודים  מייבכיוון  היעדרותה  לא  (  םיוד)לימשראל  ת 
 ד.יקשל הפדעת  ם שיקול אפשריהמ ביטוח לאומינאים שנקבעו במוסד לן התבילה נכל

הדדחה    26.2.2019ביום   הבית  לעין  )בואזורי  בת  א  ( 34138-06-16,  34179-06-16ב"ל  דה  רפ  ניתביעות  ל א הזוג 
להמשך  ש  ריהאלגו קמאי  אתשלום  ולביט  זרחצבת  לו ותיק  חובם  לאומול  לביטוח  עז  מי, סד  לת ליש  קבאת 

 ם. בותתוש
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 לארץ רה  ו"ל ועם החזוח בריאות לשוהים בחביט

שתי "שנות    במשך  ר ממנה עדשנ רץ לאחר  לאל שחוזר  ראושב ישת  ממלכתי,   טוח בריאותבי   חוקל  58עיף  על פי ס 
מי בארץ, או שלא לביטוח לאו  מוסד ציף ל ר  פןוות באריאוח ב ילם דמי ביטשבהן לא  ש  ,ת או יותרוופדרות" רצ יעה

ו  ם הוחזר הו וח  ביט האם שילם את דמי    )גםיטוח לאומי  וסד לבל פי הגדרת המ עראל  יש  ושבזו תה בתקופה ההי
 עה בחוק.  וקב המתנה" הת ץ במשך "תקופם בארהחולי ותופואיים מקרפשירותים ל אי לקבכ(, אינו זלו

ה   תשר לפדואפ ב המתנאת תקופת  כו)בסכו ד  אח  תשלוםה  ,  עם זאת(.  2021-ו  2020ים  ש"ח בשנ  12,210ל של  לם 
פופו יט וטלי  ייריות  ום המיוחד  התשלאת    םי ששילמ  ית.המתנה המקור הפת  רק בתום תקותקבלו  פולים בחו"ל 

 ה חדשה. תנהמתקופת ר  יווצשלא ת , כדי ך זמן סבירתוחזור לארץ ל 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    (,יפעמ-החד מהשקבלת  התושבות  למי  ביטוח  ור  נשללה  ששתוהלאומי  י  זכא  וטחבמה  לכן,  םקודבותו 

 החולים.  ת  פוחת מקולא טרף ולהצ  ממלכתיוח בריאות יט ל פי חוק בע  בריאות לקבל שירותי

 הואו  יעבדעה בדתושבותו נקבם  אופן פרטי אששילם ביות פוא אות רחזר הוצלקבל ה אדם ל יכוויימים  נאים מס בת
 . במועד  המיוחד התשלום לם את שי

 ו תושב ישראל שאינ נה למימתהה לפדיון תקופתחד התשלום המיוהחזר 

לעבוהאז   דין ה  בית דחה    11.12.2018ם  יוב )ורי  הדא  (, 2442-12-18ב"ל  דה  תביעתו  לסת  של חופה  זמני    עד 
ת  זא  .כתיות ממלוח בריאטיב וק  י חלפ  כאי לשירותיםאינו זאל, ומשכך  רב ישינו תושי א בע כ קילקו ו'קונסטנטין ז
 יים. טנסיבים אינ יא רפו ליםיפוריך טהמצרפואי הקשה חרף מצבו ה

 : תנההמופת ה תק פדיון ניין  על הובהר 

שילהמב תקופ  שםל  המתנההת  ופתקן  פדיואת  ם  וטח  ההמתנקיצור  טית  לקבלת  אה  רפואי,  ש  ךפול  ילת ל בשל 
התוש פדיו  םתשלובותו,  תקופ בגין  אינ ן  ההמתנה  ר ה  תקת  .נטילוו ו  המ שלום  תקףופת  שה  תנה  ככל  סד מורק 

 אל. שב ישרותח כט מבור בכימ יאומלביטוח ל

תשמ ששילם  מבוטח  עלום  פדי בויוחד  הופתק   וןר  ונת  אי מתנה  כי  לי  וכשראל  יב  ושת  נוקבע  זכאי  שירותי אינו 
 ה ששילם. נההמתתקופת  יוןם פד ותשל של אי לבקש החזרבריאות, זכ
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 י ביטוח לום דמותשת גמלאו –  יקות וזרב חשעולה חדש ותו
הם הכנסותי על  ח  לדוו  יםבקשמת  םי, הביטוח לאומוסד לממהגמלה    יםתובע  חדשעולה  ו   תיקתושב חוזר ושר  כא

 . הל גמללים שבכלכל  , בהתאם"לץ ובחוארב קורות,מכל המ

מפורטים ה  רותמקומה  תלל את ההכנסוכ  בדרך  ותכולל   תו א ת לצורך גמלוחודו המ  ההכנסותר כי  ווד לזכחשוב מא
ך ור ן צאי   גם אםי ביטוח, ות מדמוורת ממס ו/או פט ורואלה 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 לנסות על הכ ח על הוודי אי  
   ם. בטים פלילייהי וןוהג לבח נהמוסד יגים מקרים חר ב דה.הצמת ווה בצירוף קנסמל את הג

 לקמן:כד 10.1.2018ם יוישה בבפג ים מייצגת הח לנציגי לשכווו יטוח לאומי די לב  דהמוס

  רן לתושב חוזוכ  מחו"להכנסה    עולה חדש בעלנים לש  10  שךוח למוומדילום  טור מתשפ   םסים קייהמברשות    •
בב ההכנסה  הלוח  יט ותיק.  בילובתשבת  חוימאומי  דמי  כטם  שמתכוח  או  ל  שומה  מקבלת  מתקבל  דע  יאם 

 מו. עצ  חמבוטהמ

סבר כי  הו   הלאומי.ח  בביטו  רם לפטורשות המסידי  י  עלפטור  ן המת  ה ביןקבללה מדוע אין השאהועלתה ה  •
 ת פטורות.  סוהכנל ה סגורה ש מאומי יש רשיח ללביטו למוסד  לל בפטור זה.נו נכמי איאו טוח ליד לב המוס

ההכנסה.  ל  מתבקש לדווח עת,  והכנס  ןמבח  י בהן נדרשת לביטוח לאומ תביעו  מגיששסייה זו  לואוכ ט מיעומה •
 ת. בחיי כנסהדובר בהמ רת וכאמויויטוח הבב דמי ישוב וחיוע חבצל מחויב מי לאו יטוח לב  המוסד

המלידי  באהו • בעת  כי  האי שתתפים,  הנחיהמפ  נטרנטאתר  י  ורסמת  תושב  ואהשאל  שרכי  בחו"ל  לי והה  ו  ן 
בת  ותכנסה בידלום  שחייב  הקמי  בשיעור  בחוק.  טוח  יאבוע  ה  שם  יחוינסו כלו  מחו"ל,  לשומה  ב  ת  בהתאם 
 . מינימוםה  יב לפיוומה יח מתקבלת ש לא ודע  ה. כל כנסס הבל ממתתקש
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 סיעוד בגמלת  נסות מבחן הכ
 שני  אםמצב המשפחתי )ם לתא ה ת בוד במבחן הכנס עומש  ת סיעוד למי לפשר לקבל גממא   לאומיביטוח ה וק הח
 :  יד(בחן כיחיי יים, כל אחדוג סיעוד ני הז ב

 . (2020/1 נתדש בש"ח לחוש 10,551ק )במשע כר ממוצשת אח : 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  15,827 של סך שעולה על בהכנסה -
 (. 2020/1שנת ש בח לחודש" 15,827)צע במשק וממ  כרם וחצי ש: פעמלה מלאה לזוגלג  ביתרמ הכנסה -
 (. 2020/1שנת דש בלחוש"ח   23,740) קמשע במוצשכר מע בם ורימיעפ גמלה לזוג: 50%-ל רביתמ הכנסה -
 ינו סיעודי. ן זוג שא לו ב ישמי של ת לגמלת סיעודזכאו  ש איןדלחו"ח ש 23,741ולה על סך של ע סה שבהכנ -
-גמלה    50%-ל  (.2020/1נת  בש  לחודש  ש"ח  5,276משק )ממוצע ב  חצי שכר  -  מלאהמלה  לגעד ילד:  ת בספות -

 (. 2020/1נת  בש ודשלח  "חש 7,913)ק שוצע בממהשכר הממ  75%
 

שמההכנס  בובות  ההחשב אות  במבחן  ככ ון  הן  לסיעוד  שמכנסהה  לנסות  בסות  הכ  2  עיףקורן  מס  ה נס לפקודת 
ח  יטוצבאות מהב יה, קסנסות מפנכה  י,עצמא כנסות  דה כשכיר, הכברוטו מעבו  ותסכנה  דוגמה,לגים(,  חרי  טמע)ל
 ת. יבימרו דים ידנווימדוגים, סים, מתמלנכמ תהכנסו   וגםלאומי, ה

 וד פרטי. סיע מביטוח נסות והכאה  והנאצים וניצולי ש פגעי רדיפותלנ  צבאותמקנסות  ון הכ ות בחשבמובא לא 

, אחרת ורים  גר דירת מכשות  זמני   ו ובות המגורים של שכיר את דירשמ  מי  –גורים  מדירה לשכר  מת  כנסוה  לעניין
 ת.  צאוהולההכנסות  הפרש בין ה רק הכנסותן ה חשבון למבחא במוב

לצמההכ הפחית  ר לפשא בןבעוד הוצאות  בסינסות  הכ בחן הורך מנסות  של  ווסד סבמ  זוג  עבור אחזקה  גם יעודי 
 . ןדי פסק י  תשלום מזונות לפ

עי מלאומ  יטוחסד לב והמ  –  15.10.2013ם  ומי   1417וזר סיעוד  לכן, לפי ח   י.ג זו  אסות הונחן ההכ מב ל  קבל מידע 
משלושה תפ שומגורים  מ טיההגבי  לקת מח  מקורות:  ים  הת,  שיש )רשתלות  ה  הערכת מדוח  ומידע    ביעה ופס  ום 

 רת. אח יםחיאם מוכ  ג, אלאי זו נכב יהם אל ח לאומי מתייחס יטומוסד לבג(. הזו ן/תבחבר/ה לחיים או  קלנבד

 יעודגמלת סב 2021בשנת   יםשינוי

ה ה   2021ואר  בינ .1 השלפעיחלה  במה  הטי  לוגדיו  בסיעוד.  רפורמהישית  למקבלי  שעות  הכספית  והקצבה  פול 
 . SMSהודעות ליה ע  םבלי, שמקבאופן אוטומטי לזכאים ניתנתהתוספת  . 5-ו 4,  3קצבת סיעוד ברמות 

להעסקת  כת היתר  דש/הארקבלת היתר חלל בבקשה  טיפו  יין בענ   9.2.0002פורסם נוהל מספר    1.1.2021ביום   .2
מטופלים המתגוררים בבית אחד להעסיק עובד    אפשר לשנימתא  ל  1.1.2021וד. החל מיום  ד זר בענף הסיעעוב

 ל העובד הזר. פולי ע טי ומסבמצב שאינו יוצר עפול בשניהם, למעט זר אחד לצורך הטי

----------------------------------------------------------------------------- 

משרדו  עליםב  שבון,ח   רואת   -תבת  כוה אורנ   מנכ"לית  בע"מ,  צחה  רו"ח  צח  אורנה   וחברת 
  ה על . מרצ ליחידיםו  צמאיםלע,  סיקיםעמל  ,הלאומיביטוח  ה  פי חוקל  רהולהכש  ייצוגלץ,  ייעול
 . םשני  25-יותר מ   של  בתחום  ותק  אקדמיה ובמסגרות מקצועיות. בעלת ב   י לאומהביטוח ה   וקח
הצב תפקידיה  ו  :םי ריויבין  הקעיו"ר  לשדת  רואשר של  המי חשכת  עם  לוסבון  לביטוד  אומי ח 
 זה.  אשסת בנונכה ב יגת הלשכנצו

סח המלא ונהו את  א  ה, את התקדימים מפסקי הדיןיקליף את החקינו מחא א לעיל  בהמוח  הנוס
 ם.מור בה תשומת הלב לאת להסב אאלא בא  ,הלאומיוח הביט מיופרסשל 

במאמר  מידע  הל  כ במיא  הוהמוצג  כללי  ואל דע  כבד,  בו  להדין  ייי  ו/אווות  ו אדעת  חוות    עוץ 
 מהם.ות נעמי או להם כילילנקיטת הה  המלצ

צועית לפני  ק מ  ל עצה קבקוראים ואלה נדרשים לה כלפי    ריות כלשהי את באחושאינה נ  תבתוהכ
 ור. מידע האמהכת על סתמה המלעופכל 

 
 הכותבת. מ  ורישלפרסם ללא א יק אוהעתין לא  ות ©הזכויות שמורל כ
 .ל.ח.ט 
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