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בתחום הביטוח הלאומי  חידושים והדגשות 
 2019שנת ל

  גלרט-אורנה צח רו"ח

 

 

 עמוד תוכן

 5 )דוגמאות( 2019הביטוח בעבור עובדים שכירים החל מינואר שיעורי דמי 

 5 ואילך 2008נים עד גיל פרישה בש 18שיעורי דמי הביטוח הרגילים בגיל 

 6 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

 6 הגיל פריש

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

 7 סכום הבסיסי"ה"וקביעת  2006משק החל בחודש ינואר ינויים בשכר הממוצע בש

 7 אופן העברת מסמכים למוסד לביטוח לאומי

 8 לטלפון הנייד SMSקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודעות 

 8 טלפוןתשלום דמי ביטוח ב

 8 הוראת קבע והסדר תשלומים

 9 בעסקה בודדת כרטיס אשראיתשלום ב

 9 וח לאומיקוח לחשבון המוסד לביטאית מחשבון הבנק של הלהעברה בנק

 9 אתר שירות אישי באינטרנט

 10 במוסד לביטוח לאומידמי ביטוח התיישנות חובות 

 10 עיקולים

 10 ייצוג במוסד לביטוח לאומי

 ות שאינן מעבודה צמאים ולבעלי הכנסלע הקשורותסוגיות 
 

13 

 13 עובד עצמאי

 14 שאינו עובד ואינו עובד עצמאי בוטחמ

 14 ירח שאינו עובד שכבדמי ביטוח של מבוטוב החי

 15 עובד לשעה

 15 קביעת מעמד המבוטח

 18 לאומי ו/או בדמי ביטוח בריאות מבוטחות שאינן חייבות בדמי ביטוח

 18 ל "עקר בית"ש מי ביטוחהחבות בד

 18 ידועים בציבור

 19 בחינת הסיווג הביטוחי של המבוטח )ההכנסה המדווחת ומועד השינוי(

 19 יות לגמלאות דמי לידה והורותזכועניין מיצוי דמי הביטוח לם ותשלום חובת רישו
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 עמוד תוכן

 20 גמלה חוסמת

 21 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שחל על עצמאים

 22 י ביטוח ות דממקדמ תיקון

 23 הענקה מטעמי צדק

 23 העברת תלוש משכורת כאשר למבוטח יש הכנסות נוספות החייבות בדמי ביטוח

 23 סכי מלאומי בניכוי לצורהתרת דמי הביטוח ה

 24 ביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוחהפחתת דמי ה

 24 פיגור בתשלום דמי ביטוח

 25 קודמות חישוב דמי ביטוח בעבור שנים

 26 תשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי על ידי גבייה מרוכזת

 26 על יסודיפטור מתשלום דמי ביטוח לתלמיד 

 26 2013ועד יולי  2011טמבר חל מספולמתנדב בשנת שירות ה פטור לחניך במכינה קדם צבאית

 26 אילעתוד, או פטור מדמי ביטוח למתגייס לצבא, או לשירות לאומי בהתנדבות

 27 למשתחררפטור מדמי ביטוח 

 27 מקבל גמלה ממשרד הביטחוןפטור מדמי ביטוח ל

 27 פטור מתשלום דמי ביטוח לתורם איבר

 27 הכשרה מקצועית

 27 םיוולטאיפוטו  לוחות –סולארית ביתית הכנסות ממערכת 

 27 הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוחעיסוקים מעורבים ו

 28 )א( לחוק הביטוח הלאומי350בתשלום דמי ביטוח על פי סעיף  אשר אינן חייבותביות ת פסיהכנסו

 29 חלוקת הכנסות שאינן מעבודה בין בני זוג

 30 ביטוח ות פסיביות לעניין דמיקיזוז הפסד של עצמאי ממשכורת או מהכנס

 30 )לפני גיל הפרישה( וקצבת אובדן כושר עבודה פנסיה מוקדמת

 34 טוח באופן מלא או חלקימתשלום דמי בי םפטוריהחים מבוט

 36 ולשכירים  סוגיות הקשורות למעסיקים

 36 לביטוח לאומימבוטח שכיר במוסד 

 36 1987-"זמנימום, התשחוק שכר מי

 37 חיוב בדמי ביטוח של הכנסת עבודה

 38 ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה

 39 ום )חל"ת(תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשל

 40 תזכורת לכללי פריסת שכר ותשלום הטבות

 42 הפרשי גמלה 

 43 ם מעמלותהבסיס לתשלום גמלאות מחליפות שכר כאשר השכר מורכב ג

 43 סיווג מבוטחים צו ראשונה ליישום התוספת ה

 46 העסקת עובדים זרים )תושבי חוץ(
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 עמוד תוכן

 48 תושב ארעי

 48 לחוק הביטוח הלאומי 369ון סעיף קיביטוח ותה אחריות המעסיק לדיווח ולתשלום דמי

 49 דות לעניין הביטוח הלאומישרשרת עובדי השירות במסעול תשר )טיפ( למלצרים

 50 חובת דיווח חודשית ורבעונית

 50 דיווח מרוכז

 50 103וטופס  101מילוי טופס 

 50 סעיף העונשין בחוק הביטוח הלאומי

 51 נושא משרה

 51 ום המדויקחשיבות הריש

 51 דרכים לדיווח ולתשלוםה - 102טופס 

 53 2016החל בחודש יולי  ר למוסד לביטוח לאומיקוון שמועבמ 126טופס 

 54  פירוט שנתי של השכר וניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות  - 100טופס 

 54 כרכת השממער שידור "קובץ זיכויים" –י שכר שליליים עדכון סיווג עובד והפרש

 55 בדיעבד  חדמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטוום תיא

 59 חישוב דמי ביטוח של עצמאי שהוא גם שכיר 

 59 הגשת תביעה לדמי פגיעה בעבודה על ידי המעסיק

 60 תשלום שכר בתקופת קבלת דמי לידה, דמי פגיעה או שיקום מקצועי

 61 ילואיםולי מבתגמ עסיקהבהרה לעניין התחשבנות בין העובד למ

 62 בית בדים במשקמעסיקי עו

 65 המשנה )בעבודות בנייה(-י קבלןעסיקם של עובדכמ - ןהקבל

 65 התיישנות החזר דמי ביטוח

 66 המוסד לביטוח לאומי לביקורת ניכויים שדגשים ב

 70 ביטול ועדת שומה ומינוי "פקיד השגות"

 71 עסקים משפחתיים ובעלי שליטה 

 71 יה בחברה לעצמאמבעל שליט שינוי מעמד

 72 רה חבב התאגדותהרמת מסך ה

 72 לעניין זכאותו לגמלאות ירעובד שכהמועד שבו נבחן 

 72 דמי אבטלה לבעלי שליטה ולבני משפחה של בעלי שליטה

 74 זכאות בעלי שליטה לגמלאות הביטוח הלאומי

 75 מעמד אשת בעל השליטה

 75 טרואקטיביתיקון שכר בעלי שליטה באופן ר

 76 מבחנים בהעסקת בן משפחה

 77 תף )שאינו מאוגד כחברה(דים בעסק משוהעוב גבני זו

 79 2014בפקודת מס הכנסה משנת  66קונים בסעיף תי
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 עמוד תוכן

 80 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד

 S CORPORATION 81וחברת  LLCחברת הכנסות 

 81 פהחברת בית, חברה משפחתית וחברה שקו

 83 השלכות על הביטוח הלאומי –מיסוי רווחי חברה 

גיות הקשורות למעמדו של תושב ישראל בחו"ל, לתשלום דמי הביטוח  וס
 89   גמלאותול

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

 92 רציפות הביטוח בישראל

 95 גמלאות לשוהים בחו"ל

 96 בחו"ל ועם החזרה לארץהים לשו בריאותביטוח 

 ותשלום דמי הביטוח גמלאות  –עולה חדש ותושב חוזר ותיק  
 

97 

 98 הגשת תביעה לגמלת סיעוד 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

- 5 - 
 

 

בתחום הביטוח הלאומי   חידושים והדגשות
 2019שנת ל

  גלרט-צחנה אור רו"ח

 
 )דוגמאות(  2019ם החל מינואר  ישיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכיר

 

 

אבטלה ולענף זכויות עובדים בפשיטת  טחים לענףואינם מב בעלי שליטה בחברת מעטים (1)
 רגל ובפירוק מעסיק.

 ואילך:  2008ם עד גיל פרישה בשני 18שיעורי דמי הביטוח הרגילים בגיל 
 
פנסיה  

 מוקדמת
% 

 עובד עצמאי
% 

עובד ואינו  נושאימי 
 עובד עצמאי

% 
  1/17-מ       12/16עד   
     

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

 3.49 9.82 5.97 9.61 

     
 7.00 12.83 11.23 6.79 אומידמי ביטוח ל שיעור מלא של

 5.00 5.00 5.00 5.00 דמי ביטוח בריאותא של שיעור מל
 11.79 16.23 17.83 12.00 

 מלא )באחוזים(  אחוזים( מופחת )ב  
 מעסיק  עובד  סה"כ  מעסיק  עובד  סה"כ  

       102בטופס  1טור 
 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו

שנה וטרם הגיעו ל"גיל   18להם 
 7.60 2.001 19.60 3.55 3.50 7.05 הפרישה" 

       102בטופס  2טור 
שראל" שמלאו יבעלי שליטה "תושבי 

ל  שנה וטרם הגיעו ל"גי 18להם 
 7.38 11.79 19.17 3.51 3.49 7.00 ( 1) הפרישה"

       102פס ו בט 3טור 
 אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת 

אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת 
 122. 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 אזרח ותיק

 מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה
 , או קצבת נכות 100%ור מעבודה בשיע

(, או 100%או  75%) כללית יציבה מלאה
בלתי יציבה בשיעור  קצבת נכות כללית

לתקופה רצופה של שנה אחת  100%
 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 א לחוק(220לפחות )או הטבה לפי סעיף 

רישה, שנעשו אישה וגבר מתחת לגיל פ
 2.95 7.28 10.23 0.82 3.24 4.06 62ושבי ישראל מעל גיל לראשונה ת

שנעשו  ל גיל זכאות,אישה וגבר מע
 2.12 5.00 7.12 0.48 103. 3.58 62לראשונה תושבי ישראל מעל גיל 

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל  
הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם 

 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 626. מקבלים קצבת אזרח ותיק
בת אזרח ים קצנשים וגברים שמקבל

 2.12 - 2.12 0.48 - 480. ותיק מהמוסד לביטוח לאומי
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 ביטוח  ינתונים לדיווח ולתשלום דמ

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 
 

 

2018 

 

2019 

 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  

 לחודש 
ש"ח  
 ש לחוד

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

 ש"ח 
 לחודש 

ית ההכנסה המרב
 43,240 43,240 43,240 42,435 41,850 73,422 שלום דמי ביטוחלת

 
43,240 

 
43,370 

 
43,890 

ין בית לענירהכנסה מ
 5,678 5,556 5,453 5,297 5,171 4,984 ( 2)שיעור מופחת 

 
5,804 

 
5,944 

 
6,164 

השכר הממוצע 
במשק, לעניין תשלום 

 9,464 9,260 9,089 8,828 8,619 8,307 דמי ביטוח

 
 

9,673 

 
 

9,906 

 
 

10,273 
 
 משכר ממוצע במשק 60%הכנסה בשיעור  עד -ופחת שיעור מ (2)
 

 גיל פרישה 

 .70וגיל הזכאות הוא  67פרישה לגברים הוא ל יג

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

 הפריש גיל לידה ושנת חודש

 חודשים םשני 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

 גיל זכאות לנשים, לפי תאריך לידתן

 גיל זכאות  חודש ושנת לידה

 חודשים שנים עד תאריך מתאריך

- 6/39 65 - 
7/39 8/39 65 4 
9/39 4/40 65 8 
5/40 12/40 66 - 
1/41 8/41 66 4 
9/41 4/42 66 8 
5/42 12/44 67 - 
1/45 8/45 67 4 
9/45 4/46 67 8 
5/46 12/46 68 - 
1/47 8/47 68 4 
9/47 4/48 68 8 
5/48 12/48 69 - 
1/49 8/49 69 4 
9/49 4/50 69 8 
 - 70 ואילך 5/50
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 ות חייבות בדמי ביטוח מינימום למי שאין הכנס מקדמות דמי ביטוח בסכום
תלמיד,  ,עצמאי" )ללא הכנסות חייבות בדמי ביטוח( "לא עובד ולא עובדמבוטחים במעמד של 

בד, טוח בריאות בלתלמיד ישיבה, עובד בחל"ת, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ומי שמשלם דמי בי
 וגם הביטוחי.מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום, בהתאם לסיו שלמיםמ

. בסיס 2019ש"ח בשנת  10,273א נגזרות מן השכר הממוצע במשק שהורבעוניות המקדמות ה
למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי שאין לו לאומי ביטוח  המינימום שלפיו מחושבים דמי

ממוצע במשק לכל חודש(, ולתלמיד )לרבות כפול שכר  15%ש"ח לרבעון ) 4,623הוא  -הכנסות 
ול שכר ממוצע במשק כפ 5%ש"ח לרבעון ) 1,541 -הכשרה מקצועית יד ישיבה( ולמי שמצוי בתלמ

 בכל חודש(.

 .2019ת ש"ח בחודש בשנ 104כום קבוע של סדמי ביטוח בריאות מחושבים ב

 התשלום מחושב כדלקמן:

 ש"ח לחודש(. 175)שהם  x 4,623 ( 9.61% - 5%+ ) 312=  525לרבעון 

 ש"ח לחודש(. 128שהם ) x 1,541 (9.61% - 5%) + 312=  383לרבעון 

 וקביעת "הסכום הבסיסי"  2006אר במשק החל בחודש ינו  שינויים בשכר הממוצע

 1995-נוסף מושג חדש לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 2006ר דש ינואוהחל בח
ש בעיקר בסיס הביטוח הלאומי"( והוא "הסכום הבסיסי". הסכום הבסיסי משמ)להלן: "חוק 

 יטוח.בית לתשלום דמי בלאות ולחישוב ההכנסה המרלתשלומי גמ

, דמי תאונה ודמי לידה לידה מענק ,הסכום הבסיסי לגמלאות, כגון: נכות כללית, דמי פגיעה
 .2019 תש"ח לחודש( בשנ 44,440 –ש"ח לחודש )הכנסה מרבית  8,888וגמלאות ניידות, הוא 

ושאירים וכן חישוב ההכנסה המרבית  (זקנהאזרח ותיק )גמלאות  הסכום הבסיסי לגמלאות, כגון
ש"ח  43,890 –ת )הכנסה מרבי ש"ח לחודש 8,778א ן תגמולי מילואים ולעניין דמי ביטוח, הולעניי

 .2019ת לחודש( לשנ

 (.2019ש"ח לחודש בשנת  10,273משק )דמי אבטלה מרביים מבוססים על השכר הממוצע ב

 מוסד לביטוח לאומי  אופן העברת מסמכים ל 

 להלן )לאחר שהמסמכים צולמו ויש עותק ור מסמכים למוסד לביטוח לאומי בדרכיםלמס אפשר
שמחובר למערכת ייצוג הלקוחות באינטרנט, יכול להודיע לפקיד באמצעות  בידי המבוטח(. מייצג

 המסמכים באמצעות הפקס או הדואר: המערכת כי הוא שולח את

צילום רות לפקיד המטפל )לרבות טוח הלאומי באינטרנט ישישליחת מסמכים באתר הבי .1
 (.PDFבמסמך  בטלפון חכם

 באופן אישי בסניף ולקבל חותמת "נתקבל". .2

 ת השירות שנמצאת בכל סניף.בתיב חלהני .3

אם הוגשה בקשה : 1963-"גלתקנות הביטוח הלאומי )רישום(, התשכ 10בדואר רשום. תקנה  .4
ה ה כאילו הוגשה למוסד בשער רשום, אזי יראוה לכאורלרישום במוסד לביטוח לאומי בדוא

 מסירה לדואר.של יום ה 24:00

 לוודא שהמעמד תוקן(. שבדואר רגיל )בעת רישום מבוטח כעובד עצמאי, י .5

 בפקס.  .6

 באתר שירות אישי של המוסד לביטוח לאומי )באופן חלקי(. .7

וג , למעט בני ז6101ב שנתי אפשר לשדר באופן מקוון )לדוגמה: טופס דין וחשבון רסים שיש טפ .8
 1432ות החתימה, חוזר ביטוח לא לשדר בשל מגבלמלא את הטופס אך ביחס חלוקה שיכולים ל

 (.19.1.2016מיום 

ככלל, המוסד לביטוח לאומי מאפשר בדרך כלל למסור מסמכים שאינם מקוריים, למעט חריגים 
 ועוד(.כמו צו ירושה, צוואה, צו קיום צוואה, אישור אפוטרופסות )

 ה בסניף או בדואר רשום.מסמך המקורי במהלך הפגישלקבל בחזרה את ה אפשר לבקש מהפקיד
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 לטלפון הנייד   SMSת וקבלת הדואר בדואר אלקטרוני ובהודע

 להלן הדרכים שבהם מתקשר המוסד לביטוח לאומי עם המבוטחים:

 יוור ישיר לכתובת המייל של המבוטח.ומכתבים בד שולח הודעות .1

 .SMS-רט גם בעות בעלות מידע אישי מפושולח הוד .2

בדרך המקובלת של הזנת קוד  מצעות שליחת קוד חד פעמי אומאפשר להיכנס לאתר האישי בא .3
 ש וסיסמה זמנית.ממשת

ת השימוש בדואר ישראל )המטרה של המוסד לביטוח לאומי היא להפחית את הדואר החוזר וא .4
 ן(.בדואר ישראל על ידי הגדלת הפעולות בדיוור מקוו

 הודעה בדואר אלקטרוניטחים שמעוניינים בכך יטוח לאומי שלח למבועד לאחרונה המוסד לב
מקום מכתב בדואר ישראל, למעט כמה סוגי מכתבים בשמחכה להם מכתב באתר השירות האישי, 

  שנשלחו גם בדואר.

בקבלת  ןאינו מעונייקום לסמן אם המבוטח וי בשיטה ובכל טופס יש מחל שינ 2019החל מאוגוסט 
 לנייד, כדלקמן: SMSרוני ובהודעות מידע בדואר אלקט

במקום דואר רגיל". כאשר  בל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים...סרב לק"אני מ
קבל את המכתבים המבוטח ממלא שדה זה הוא לא יקבל מסרונים ודואר אלקטרוני וימשיך ל

 .SMSת ואר אלקטרוני וגם להודעובאמצעות דואר ישראל. הסימון משותף גם לד

, המוסד לביטוח לאומי רואה בכך את ההסכמה לקבל לעישלכאשר המבוטח אינו ממלא את השדה 
 וצים הדיגיטליים.רמידע בע

ין בטופס את פרטי כאשר פרטי ההתקשרות שהמבוטח רשם בטופס אינם של המבוטח, הוא חייב לצ
ל מידע בערוצים אות בדבר הסכמה/אי הסכמה לקבאיש הקשר. גם לגבי איש הקשר חלות ההור

 ל.פי שהסבר לעיהדיגיטליים כ

, המוסד לביטוח לאומי מעביר את יכל עוד המבוטח אינו מעדכן את הפרטים במוסד לביטוח לאומ
 המידע לפי המידע הקיים.

 תשלום דמי ביטוח בטלפון

כדי לקבל פרטים על מספר  מתקשרים למבוטחים אנשים שמתחזים לפקידי הביטוח הלאומים תילע
 ן בנק או פרטי כרטיס אשראי. חשבו

ש ממנה להגיע קהתקשר למבוטחת, הזדהה כעובד הביטוח הלאומי ובינות כי אדם פורסם בעיתו
ירה והם גנבו משם רץ עם חברו לדלמשרדי הביטוח הלאומי במהירות. ברגע שעזבה את ביתה הוא פ

בפועל, לקנס כספי  משפט השלום, נידון לשנת מאסר תכשיטים וכסף מזומן. הנאשם הורשע בבית
 רה. לקורבן העביולפיצויים 

 מהמוסד לביטוח לאומי נמסר כדלקמן: 

 ב ולא בטלפון.יש להעביר בכת קפרטי חשבון בנ .1

י מומלץ לבקש לשלוח בדואר את מצב כדי לוודא שאכן המתקשר הוא פקיד הביטוח הלאומ .2
 ון כדי להתקשר בחזרה.לבקש מספר טלפוהחשבון 

 דר תשלומיםהוראת קבע והס

 בבנק או בכרטיס אשראי. יכולה להיות  למוסד לביטוח לאומיהוראת קבע 

באותה הוראת הקבע  גם חובותואפשר לשלם  את המקדמות השוטפות עבאפשר לשלם בהוראת הק
די שהפקיד , כבתיאום מראש עם פקיד הגבייה במוסד לביטוח לאומיומים בדרך של הסדר תשל

 . ת הסדר התשלומיםיערוך עם המבוטח/המעסיק א

 מקדמות שוטפות

 טיס אשראי. רבבנק או בככאמור אפשר לבצע  בשנה השוטפת מקדמות םובע לתשלהוראת ק

דצמבר בשנה  שמשולם בהוראת הקבע בחודש ינואר בכל שנה בעבור חודשהמקדמה תשלום 
 מת שבעבורה שולמה המקדמה.הקודשקדמה לה, מוכר כניכוי לצורכי מס בשנה 
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טופס שנמצא באתר ב טוח לאומירטיס אשראי יש להעביר למוסד לביאת קבע בכבקשה להור
 .ייצוג לקוחות ך קובץאו דר הביטוח הלאומי באינטרנט

בבנק.  פרסם המוסד לביטוח לאומי שתי אפשרויות לביצוע הוראת קבע 22.4.2014בחוזר מיום 
)ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב  אפשרות אחת היא לקבל את הטופס חתום מהבנק

ניף לחתום על טופס הרשאה בס -ות השנייה . האפשרהאינטרנט של הבנק( חשבון גם באמצעות אתר
 המבוטח. יפנה לבנק במקוםהביטוח הלאומי ש

ת קבע בחשבון בנק אפשר לתת ד לביטוח לאומי שבהוראהודיע המוס 7.10.2015בחוזר מיום 
 .קרת סכום או למועד פקיעת תוקףשר להגביל את ההוראה לתהרשאה כללית ללא הגבלות ואפ

 הסדרי תשלומים

תשלומים  מות ו/או עלעל הפרשי שוי אוטומטבאופן אינה חלה קיימת  ת קבעהוראל, כאמור לעי
, לצורך הסדר ת הוראת הקבעור לבקש להחיל עליו אמאהמבוטח . אחרים שאינם מקדמות שוטפות

 תשלומים במקום הסדר בהמחאות.  

המבוטח או יזום )ללא בקשת  ב או הסדרבקשת החייעורך הסדר תשלומים להמוסד לביטוח לאומי 
צבת ילדים, קצבת נכות בת אזרח ותיק, קבה שהמבוטח מקבל )קצהמעסיק( באמצעות הקטנת קצ

 (.מעבודה וגמלת ניידות

לא לחרוג מהסכם שבכרטיס אשראי מאפשר למבוטח ת קבע לחיוב חודשי תשלום באמצעות הורא
 נו לבין חברת האשראי.המסגרת הקיים בי

 לום.כר לצורכי מס הכנסה בהתאם למועד התשגרת הסדר התשלומים מוום במסכל תשל

להסדר  חליפה את הוראת הקבע הקיימת גם למקדמות וגםראת קבע חדשה מיש לשים לב שהו
 תשלומים.

תשלומים באמצעות הסדרי תשלומים בהמחאות )וחתימה על הסכם( בתיאום מוקדם לבצע אפשר 
צג מורשה. את ההמחאות יש לשלוח למייייצוג לקוחות עות קובץ ם פקיד הגבייה בסניף או באמצע

 . ן שממנו מתחיל ההסדרל מועד התשלום הראשובדואר, ויש להקפיד ע מיד

 בעסקה בודדת שראי כרטיס אתשלום ב

ד, אח בתשלוםבמוסד לביטוח לאומי ניתן לביצוע  עסקה בודדתבשלום בכרטיס אשראי ם לתהסכו
במוסד לביטוח י קרדיט. יום הערך או בתשלומ של חברת האשראי, כאשר החלוקה לתשלומים היא

ם , גאשראי הוא יום התשלום שבו בוצעה העסקהו באמצעות כרטיס של תשלומים שבוצעמי לאו
 לצורכי מס הכנסה.עניין התרת ההוצאה ל

מסגרת של ריגה מהלל לעניין חתשלום של עסקה בודדת בכרטיס אשראי נעשה לפי תנאי הכרטיס, כו
 וחסימת המסגרת. ראיכרטיס האש

זה מאפשר כניסה ד קוקה בטלפון חכם. ברמודפס ברקוד לסרי דמי הביטוח מקדמות הודעה עלבכל 
 ראי לפי פרטי המבוטח.מאפשר תשלום בכרטיס אשלאתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי, ו

 לאומי  העברה בנקאית מחשבון הבנק של הלקוח לחשבון המוסד לביטוח

קים, תשלום זה. השירות ניתן ללקוחות הבנ אין מגבלה על גובה הסכום לתשלום באמצעיזה  בשלב
 לביצוע העברות כספיות.מתאימה מן הבנק שיש להם הרשאה 

הוא יום  15:00במהלך יום עסקים רגיל עד השעה  תקאית שבוצעו בהעברה בניום הערך של העסקאו
 או ביום 15:00השעה  אחריבנקאית שבוצעו  התשלומים בהעברהביצוע התשלום. יום הערך של 

 ם הבא.שאינו נחשב ליום עסקים, הוא יום העסקי

 שי באינטרנט  אתר שירות אי

להדפיס , הלאומית בתיקו האישי בביטוח קיים אתר שירות אישי שבו יכול כל מבוטח לצפו
המערכת  .סות באופן חלקי, לכתוב הודעה לפקיד ואף לבטל קנאישורים במדפסת הביתית שלו

ביטוח הלאומי מצעות קוד וסיסמה שהמבוטח מקבל בסניף המאובטחת. הכניסה אליה אפשרית בא
 .חד פעמי()לרבות קוד  הלאומימזמין באתר הביטוח  תעודת הזהות שלו אובהצגת 

המוסד לביטוח עות מהמוסד לביטוח לאומי למייל הפרטי שלהם. ים לקבל הודמבוטחים רשא
דש בכל פעם שמחכה לו מכתב ח למי שהצטרף לשירות ההודעות האמוריל שולח הודעה במי לאומי

טחים שמסרו כתובת דואר אלקטרוני ייחודי להם שאומת בולמישי. השירות ניתן באתר השירות הא
 .לאתר השירות האישי צטרפוושה י המוסד לביטוח לאומי,על יד
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 ידמי ביטוח במוסד לביטוח לאומ תיישנות חובותה

לחוק הביטוח הלאומי, לפיו דרישות לתשלום חוב דמי ביטוח  159יקון נכנס לתוקף ת 1.1.2015ביום 
מעבר עד קיומו של החוב, בהתניות והוראות מובע שנים לכל היותר מלאומי יתבצעו בתוך ש

 לחוק. המפורטות בתיקון 

שקובע  ,בריאות ממלכתיבחוק ביטוח  15התיקון לחוק חל גם על דמי ביטוח בריאות בהתאם לסעיף 
ק הביטוח הלאומי שלעניין גביית דמי ביטוח בריאות ותשלום דמי ביטוח בריאות חלות הוראות חו

 י.ומלו היו דמי ביטוח לאכאי

יטוח הלאומי אינו רשאי לגבות חוב ה תקופת ההתיישנות והבכי לאחר שעבר 159עוד קובע תיקון 
ת, על אף הוראות בזכויות לגמלאו ום החוב לא יפגעאי תשל –הנצמח מהם( בדמי ביטוח )וכל חוב 

 כל דין אחר.

תיישנות של כללי הה ים המפרטים אתוח לאומי שלושה חוזרפרסם המוסד לביט 159בעקבות תיקון 
החזרי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, דמי ביטוח בריאות ושל חובות דמי ביטוח לאומי ו

, חוזר גבייה ממעסיקים 1418כירים שמספרו וזר גבייה מלא שת התיקון לחוק: חבהתאם להבנתו א
 .7פרו וחוזר ביקורת ניכויים שמס 1461שמספרו 

התיישנות לפי את כללי ה 159ניסתו לתוקף של תיקון עליו עד כלאומי החיל  המוסד לביטוח
רצי לעבודה ן של בית הדין האהלכות בפסקי דילפי נהליות פנימיות, לפי הוראות ביצוע והחלטות מ

התיישנות י הלכה ישנה של בית הדין הארצי, כי הוא אינו כפוף לחוק השך שנים רבות, על פוסבר במ
  ההתיישנות לפי רצונו. כללישהחיל עליו את  פיאף על הכללי, 

 עיקולים 

 יקול הם:כי הקריטריונים לביטול ע לביטוח לאומי נמסר וסדמהמ
 תשלומים.תשלום כל החוב במזומן ו/או ביצוע הסדר  .1
 וב מכל סיבה שהיא.ל החוס כאיפ .2
טפות ודוחות ומן, כולל מקדמות שוהתנאי לביטול עיקולי רכב ונדל"ן הוא תשלום כל החוב במז .3

 שוטפים.
הפקיד בסניף, גם לצד  י מערכת האכיפה האוטומטית או על ידיעל ידביטולי עיקולים נשלחים 

  או למעסיק.וגם למבוטח  השלישי
שלא היה לשלם פיצוי למבוטח את המוסד לביטוח לאומי  2.10.2019ביום חייב בית משפט השלום 

 (.28940-11-16)ת"א  מוסדות שונים 27-ב עיקולים שלא כדיןהטלת בגין חייב כלל דמי ביטוח, 

 ייצוג במוסד לביטוח לאומי

י כוח מתאימים ג( מחייב הצגת ייפויהטיפול במבוטחים במוסד לביטוח לאומי )למי שמורשים לייצ
 ה בנפרד. והגבייה, ולכל תחום גמלטוח ם הבין תחולעניי

מים כמה ו מקבל את ייפוי הכוח שהמבוטח נותן לרשות המסים. קייח לאומי אינהמוסד לביטו
 :באתר הביטוח הלאומי ם של ייפויי כוחסוגי

אפשר לקבל ה ומבתחום הביטוח והגביימאפשר לייצג מבוטחים  - (70ייפוי כוח למייצג/ת )בל/ א.
י: טופס מפורט שכולל ומבאתר הביטוח הלא 70 . יש שני סוגי טופסינסות מגמלאותמידע על הכ

גמלאות, וטופס כללי שכולל ייפוי  כוח לפי סוגיוגם מאפשר מתן ייפוי  פירוט למבוטח ולמעסיק
 כוח למחלקת הגבייה ולכל הגמלאות.

פר תיק ( ולמעסיק )על פי מסהזהות)על פי מספר תעודת  ייפוי הכוח מתייחס למבוטח
הטופס. ייצוג מבוטח על פי מספר תעודת  שני ייפויי הכוח באותופשר למלא את הניכויים(. א

ת לייצג את המבוטח גם בתיק הניכויים של אותו ייצג את הזכוהזהות שלו, אינו מעניק למ
 מבוטח. 

 אית.ת רפווח לוויתור על סודיואינו כולל ייפוי כ - ייפוי כוח כללי והרשאה למסירת מידע ב.

ייפוי כוח מלא, המתאים לכל תחומי  - עאית והרשאה למסירת מידכתב ויתור על סודיות רפו ג.
 בלקוחות. הגמלאות ולכל סוגי הטיפול 

אישור לפעולה מיוחדת שהמוסד לביטוח לאומי מאשר לקבל את  - ייפוי כוח למטרה מיוחדת ד.
 ח ולפעול לפיו.ייפוי הכו
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ות שכירים ולגמלאות מחליפלנושאים הקשורים למבוטחים שאינם )גים צלמוקד למיי פוןהטל מספר
 .02-6709093הוא  סמספר הפק .08-6509933הוא שכר( 

 למייצגים הרשאים לייצג בביטוח הלאומי –קישור למערכת ייצוג לקוחות 
אמצעות חות בקול תקדמת לייצוגלת ומלשירות המייצגים בביטוח הלאומי קיימת מערכת משוכל

גים. מייצגים המחוברים ם אינפורמטיביים למייצידע ניהולי חשוב ועדכונישכוללת מינטרנט, הא
 ות ללא עלות, למעט עלות ההתחברות למערכת. למערכת רשאים לקבל מידע ולבצע פעולות רב

 וח אתשלל . אין צורך02-6463300מייצג שמחובר למערכת ייצוג לקוחות שולח את ייפוי הכוח בפקס 
לה במחשב. על כן, אי להזין ייפויי כוח אף הביטוח הלאומי אינו רשקיד בסניקורי. הפהטופס המ

הלקוח רשאי לחתום על ייפוי כוח לענייני טתם. מייצג ששולח ייפויי כוח לסניפים, מעכב את קלי
 ביטוח וגבייה ו/או לענייני גמלאות. 

 .02-6463251וא יכה המספר הטלפון של מוקד התמ

טחים שכירים בטל ייפויי כוח של מבויקה של ייפויי כוח ומומי עורך בדד לביטוח לאם המוסמדי פע
 עצמאי(. בלבד )אין ביטול של בעלי שליטה או של מי שבן הזוג שלו

. בנושאי גבייה וביטוח מערכת ייצוג לקוחות מאפשרת למייצג התקשרות עם הפקיד המטפל בלקוח
ל"הודעה מפקיד" שמופיעה ים לב )יש לשעות למייצג הודלוח ד לשלפקי גם פשרתמא המערכת

 ערכת(. במ

טפסים באמצעות קישור מהמערכת לאתר האינטרנט של הביטוח לשדר דוחות ו המערכת מאפשרת
 הלאומי ומאפשרת להדפיס שובר תשלום ולשלם דמי ביטוח בכרטיס אשראי.

 החדש.על המייצג  דעהל הומקב ם לו. המבוטחשקדייפוי כוח חדש מבטל את ייפוי הכוח 

עוד בטרם התקבל ייפוי הכוח  את המבוטח כעובד עצמאיבעת רישום מיוצג חדש אפשר לרשום 
 לאומי. הרישום הזמני בתוקף לשבועיים, ללא ייפוי הכוח החתום. החתום במשרדי המוסד לביטוח

 תיקאזרח ו באותמס, לרבות קצת ההמערכת כוללת ריכוז שנתי של גמלאות שקיבל המבוטח בשנ
 ונכות.

 מים למשרדי המוסד לביטוח לאומייצגיכניסת 
ניפי המוסד לביטוח לאומי בשעות קבלת קהל בהליך מס רשאים להיכנס לסרואי חשבון ויועצי 

 מזורז וללא עמידה בתור, עם הצגת תעודה מתאימה ותקפה.

ח הלאומי יטוד לבהמוסניסה למתקני בכ המייצגים בידוק סלקטיבי עובריםבתוקף  הבהצגת תעוד
הצורך )לפי שיקול דעתו  שק/ אמל"ח ובמידתאות נלהמצ מתושאליםרך הביטחון, נשי מעידי א על

 .באופן סלקטיבי נבדקיםבידוק מקיף. ואולם ככלל, מרבית המייצגים  מתבצעהמאבטח( של 

 

 נקודות חשובות לתשומת לב המייצגים

יד בות פקת: תשותח שתי שורופו פתור. הכשל התכתבויותור במערכת ייצוג לקוחות יש כפת .1
 יד למייצג.להתכתבויות והתכתבות פק

בות למטלות שהוא שלח לפקיד ושוכח לבדוק התכתבויות מהפקיד. כך ה לקבל תשוהמייצג מצפ
 יוצא שבפועל הוא מתעלם מבקשת הפקיד במשך תקופה ארוכה.

 - אליו בטלפוןשר להתקקיד ות ומבקש מהפקוחכאשר מייצג שולח מטלה לפקיד בקובץ ייצוג ל
 .ג מתבקש לציין את פרטי הבקשהיצמיה

 
ימי עבודה לכל היותר. לאור הקביעה הזאת,  14מענה לפקס יהיה תוך נקבע בביטוח הלאומי ש .2

עם מטלה במערכת ייצוג לקוחות שלוח במקביל מתבקש לא ל, פקסמטלה במייצג ששולח 
 .טופלאם הפקס מ וללשא, או שלח את הפקסהודעה שהוא 

 .לפני שהוא פונה לסניף הבקשה טופלה םייצוג לקוחות ארכת במע מתבקש לבדוקג מייצה
המייצג מתבקש לשלוח מטלה במערכת ייצוג  ימי עבודה, 14במהלך  אם הבקשה לא טופלהרק 

ואת  הפקס , את תאריך משלוחשאליו שלח את הפנייה יציין את מספר הפקס, שבה לקוחות
 .ייההפנ נושא
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לבדוק אם אפשר הסדר תשלומים, הוא מתבקש  לערוך מי כדילביטוח הלאונה ג פומייצלפני ש .3
כותרת ההסדר במערכת ייצוג לקוחות )נמצא במערכת ייצוג לקוחות תחת ה לבצע את

 מבוטח/הוראות כספיות(.
 

או )תזכורת או הרשאה ראשונה( אם למעסיק או למבוטח יש הודעת חוב  מייצג יכול לדעת .4
של כל  הרשימ יכול לראות ייצג. המקביעהלמעסיק יש אם ר גובה, או שהוא מועמד לביקו

טפל שנמצאים בקטגוריה מסויימת וכך להיכנס לתיק הספציפי של הלקוח ול המיוצגים שלו
 ה.בבעי

 
 ש המייצג מתבק ,דרך מערכת ייצוג לקוחות או בפנייה לסניף תשלומים עריכת הסדרכל ב .5

 ם שישי ושבת.ימע, ללא היך הוראת הקבום את תארירשל
 

ת ייצוג לקוחות או עם הפקיד בסניף(, שלומים בהמחאות )במערכסדר תצג מבצע הכאשר המיי .6
א שההמחאות נמצאות בחזקתו, כדי שהסכומים והתאריכים שרשומים בהמחאות עליו לווד

ביצוע  אות מיד לאחרהמחיתאימו לסכומים שרשומים בהסדר התשלומים. יש לשלוח את ה
 האפשרי. ד בסניף יקבל אותן בהקדםיקר כדי שהפההסד
 

)תחת הכותרת  חותשר לעדכן במערכת ייצוג לקוע בכרטיס אשראי אפת קבהורא .7
. אין צורך לשלוח את הטופס בפקס לביטוח מבוטח/הוראות כספיות/הזנת ה.ק כ. אשראי(

 הלאומי.
 

להעביר  שקאומי, מתבח לביטוח הלשראי של הלקוהא מייצג שמעוניין להעביר את פרטי כרטיס .8
 . קולי אבטחת המידע(ייצוג לקוחות )בשל שי רך מטלה במערכתאותם בפקס ולא ד

 
)אחרי שייפוי הכוח  לוודא ייבחדרך קובץ ייצוג לקוחות פותח תיק עצמאי למבוטח שמייצג  .9

לשלוח  יצג אין צורךהמיהמידע שמצוי בביטוח הלאומי מעודכן )בהזנת המידע על ידי ש נקלט(
 (. 6101ופס ט וח הלאומילביט

, את ההכנסות שהפסיק לעבוד כשכיראו כמי  טח כעובד שכירהמעמד של המבו יש לעדכן את
 שאינן מעבודה שחייבות בדמי ביטוח, את כתובת המבוטח ואת הכתובת למשלוח דואר.

 
ולכן הגבייה בלבד ח והביטולמחלקת בשלב זה פנייה דרך מערכת ייצוג לקוחות אפשרית  .10

 .בנושאי גמלאותגבייה ביטוח והלעובדי ה שלוח מטלותלא ל םים מתבקשיהמייצג
ואי חשבון, המוסד לביטוח לאומי נערך לאפשר בעתיד הקרוב קבלת מידע לשכת רלבקשת 

ופנייה ישירה למחלקות הגמלאות. בינתיים, כדי לקבל מידע בגמלאות רצוי לשלוח למחלקה 
על סודיות מים לצרף ויתור רים מסויקמגמלאות וביפוי הכוח להלאומי את י טוחהרלוונטית בבי

 באתר הביטוח הלאומי(. 70)מצורף לטופס מספר  ית חתום על ידי המבוטחרפוא
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 סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכנסות שאינן מעבודה

  מבוטחים שאינם שכיריםשל דמי ביטוח האחריות לדיווח ולתשלום 
 עצמאי.מי הביטוח חלה רק על הד םומי ולתשלד לביטוח לאווסהדיווח למ עלהאחריות 

במועד, או דיווח על הכנסה נמוכה מדי לצורך דמי הביטוח  תשלום או אי ,עצמאי"כ"עובד  אי רישום
 תשלום מקדמות, יכולים בתנאים מסוימים, לשלול זכויות לגמלאות, כולן או חלקן.

 דמי ביטוחם מי חייב לדווח ולשל – 342סעיף 

י, חייבים בתשלום דמי ואינו עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד מאצעוא עובד מבוטח שה א( ")
שת מבוטח אינה חייבת ביטוח בעד עצמם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלבד מכוח היותה א

 בתשלום דמי הביטוח".

 עובד עצמאי 
ק ממנה( לונית )או חלסק בשנת מס פעולחוק הביטוח הלאומי הוא מי ש 1"עובד עצמאי" על פי סעיף 

 ד מאלה: ח היד(, ומתקיים בו אח)בקשר לאותו משלח ידו שלא כעובד שכיר שלמב

הוא עוסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת  .1
 מהשכר הממוצע במשק. 15%ממשלח ידו היא לפחות 

 .בשבוע בממוצעת שעו 20הוא עוסק במשלח ידו לפחות  .2

 צע במשק.מן השכר הממו 50%לפחות  אילח ידו ההכנסתו ממש .3

 ד לביטוח לאומי. לעיל נחשב "עובד עצמאי" במוסבו אחת החלופות קיימת מי שמת

מבוטח מוגדר גם כעובד עצמאי על פי התוספת השנייה לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, 
בתנאים  -ו תד רק בביומי שעוב סי עובד ומעסיק(יח)כאשר לא מתקיימים  מוניתלדוגמה: נהג 

 רטים בצו.שמפו

המוסד  'אום חיים נ)רוזנב 2003בדצמבר  4בודה בת"א מיום זורי לעשל בית הדין האעל פי פסק דין 
( נקבע, שההכנסה שעל פיה נקבע מעמדו של העובד העצמאי בהגדרה 001176/02לביטוח לאומי, בל/

יטוח ודמי הב פת גמלוקההפקדה בשלפי השומה, לפני הפחתת  סהלחוק, תהיה ההכנ 1שבסעיף 
 בשומה, ולא על פי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. הנסהכהכוי. כלומר, על פי ים בנימי, המותרהלאו

 רישום עובד עצמאי 
יש לבצע רישום עובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי מיד עם תחילת העיסוק, שמא המבוטח ייפגע 

להירשם נם מאאי חייב עובד עצמישום, רהי תקנות ודה ולא יהיה מבוטח. על פעבתוך כדי ועקב ה
ביטוח נפגעי עבודה עליו להירשם לעבוד כ"עובד עצמאי", אך לעניין  ום שבו החלימים מהי 90תוך 

 . לחוק הביטוח הלאומי( 77ד )סעיף מי

בד עצמאי, התנאי לגמלה עולחוק הביטוח הלאומי קובע לעניין ביטוח נפגעי עבודה, שלגבי  77סעיף 
את המוטל  כעובד עצמאי, או שעשה לאומי סד לביטוחרשום במו ת הפגיעההיה בע חא שהמבוטהו

 עליו כדי להירשם.

אם מילא את אחד התנאים  מוסד לביטוח לאומיתקנות הרישום קובעות שעובד עצמאי רשום ב
 שלהלן:

הפרטים המפורטים בתקנות  אתבאמצעות מילוי טופס שכולל  וסד לביטוח לאומינרשם במ •
 (.6101ט'  - תינשרב  )דוח

 עצמאי. יתן ללמוד כי הוא עובדשממנו נוחשבון  הגיש דין •

 שילם בתקופה שקדמה לפגיעה בעבודה את כל דמי הביטוח בציון הפרטים האישים שלו. •
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 שאינו עובד ואינו עובד עצמאי  בוטחמ

 ן:דמי ביטוח בעד עצמם, כדלקמ בקבוצה זו נכללים סוגי מבוטחים החייבים בתשלום

ת שאינן נסו"הכ: גם שלח יד )להלןמממעסק או דה או שאינן מעבוהכנסות  לושיש  מבוטח .1
 (."הכנסות פסיביותמעבודה" או "

 עצמאי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי. .2

 מובטל.  .3

 או במכללה, שאין לו הכנסות. ,או בישיבה ,תלמיד במוסד להשכלה גבוהה .4

יק ל מטעם מעסלעבוד בחו"לח שנמי ש מעט)ל ת של ארעיוהה בחו"ל שהושתושב ישראל ה .5
 .ישראלי(

 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.תוספת השלישית בבבתנאים שנקבעו  -י רטאספו .6

 מבוטח שאין לו הכנסות. .7

כהכנסות מחברה משפחתית )לא הכנסות  הכנסות מועברות מחברה משפחתית או מחברת בית .8
 .ורת(כממשלח יד או ממש

 "עצמאי דבגדרת "עועצמאי שאינו כלול בה

במוסד לביטוח לאומי ההכנסה  אי אצל רשויות המס, אךב עצמהם אדם נחשם מצבים שבקיימי
ת. המצבים הללו מתקיימים כאשר לא מתקיימים התנאים שבהגדרת "עובד מסווגת כהכנסה פסיבי

 לחוק הביטוח הלאומי. 1עצמאי" בסעיף 

ת להכנסה צמאי נחשבווהכנסותיו כע "ימאובד עצגדר "עיינו התנאים אינו מונמי שלא מתקיימים בע
 עובד ואינו עובד עצמאי )הכנסה פסיבית(. הכנסה של מבוטח שאינו חרת: א

שנות מיד את חייב ל ",עובד עצמאימי שבעקבות שינוי בתנאים עומד בהגדרת "יוזכר ויודגש כי 
ד. ה עליו בלבחל חודמי הביטקו ועל תשלום יווח על עיסוד. האחריות ל(6101סיווגו הביטוחי )בטופס 

 , אינו מבוטח בענף נפגעי עבודה. איד עצמכעוב עליו כדי להירשם המוטללא עשה את מבוטח ש

ימים  90א לתקנות הרישום המאפשרת רישום תוך 5נכנסה לתוקף תקנה  2009בדצמבר  1מיום 
 יאכדי שעצמח לאומי הבהיר שבכל מקרה, ומיום שאדם החל לעבוד כעובד עצמאי. המוסד לביט

 י" במוסד לביטוח לאומי.עד הפגיעה כ"עובד עצמאם במולהיות רשו עבודה עליוכנפגע ביוכר 

, ההכנסה של מבוטח שאינו עונה להגדרת "עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי 2008החל משנת 
מן השכר  25%הכנסה שאינה עולה על  טביטוח בשיעורים של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, למע

 ם. טורה מתשלומשק, הפמוצע במה

הוא אינו רשום וש"ח  10,000שית ממוצעת בסך של ת חודמשכוריש  40למבוטח בן נניח למשל ש
ש"ח ושעות עבודתו הן  35,000כ"עובד עצמאי". הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא 

הכנסה נחשבת ל , ההכנסהנו עונה להגדרת עובד עצמאייחמש שעות בממוצע בשבוע. מאחר שא
היא בסכום ההכנסה שעולה על סכום  12%ביטוח בשיעור של  בדמי נסה החייבתסיבית. ההכפ

ן השכר הממוצע במשק. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח אינה מבוטחת לעניין מ 25%בשיעור של 
כפגיעה  י, אזי הפגיעה הזו לא תוכראפגיעה בעבודה. לכן, אם המבוטח נפגע במהלך עיסוקו כעצמ

 תקופת אובדן הכושר. ור המשכורת שלא יקבל בם בעבמי פגיעה גלא יקבל ד והמבוטחבודה, עב

 מבוטח שאינו עובד שכירהחיוב בדמי ביטוח של  
הוא שנתי ומבוצע בהתאם לשומת המס של  מבוטח שאינו עובד שכירהחיוב בדמי ביטוח של 
 בחוק הביטוח הלאומי.  345המבוטח, כאמור בסעיף 

לפקודת מס  (8)2-( ו1)2פי סעיפים ח על ה של המבוטכנסות בשומהיא על הה טוחיבבדמי ות החב
: "פקודת מס הכנסה" או "הפקודה"( לפני כל פטור, )להלן 1961-הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א

גמל ודמי ביטוח  ניכויים או זיכויים לפי פקודת מס הכנסה, למעט ניכויים בשל תשלומים לקופת
 י ביטוח מינימליים. לם דמהכנסות מש מי שאין לוכי מס. י לצורוכתרים בנילאומי, המו

עוד לא נערכה שומה סופית, המבוטח משלם מקדמות על חשבון דמי הביטוח על פי הצהרה, או  לכ
 לפי שומה אחרונה המצויה במערכת הביטוח הלאומי.
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 (.אחר )שאינו עובד שכירבוטח משל  השנתיתחישוב הכנסתו  - 345סעיף 

( של 8)-( ו1סקאות )מהמקורות המפורטים בפ כנסתושנתית את הכהכנסתו ה עצמאי יראובד וע ")א(
שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את  לפקודת מס הכנסה, ומי 2סעיף 

שתלמים דמי מבשנת המס שבעדה  -האמור, והכול  2הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 
 ן בהשגת ההכנסה.מישריהקשורות ב כו ההוצאותאחר שנופת( ולטוהשנה הש -הביטוח )להלן 

כנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה הה (1) )ב(
ההכנסה בשומה(, בהפחתת  -לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה )להלן 

 ה:לסכומים א

א 47יף ומה לפי סעמההכנסה בש בניכויותרים מהס מקביל סכומי דמי ביטוח ומ )א(
 לפקודת מס הכנסה;

 ( לפקודת מס הכנסה;..."1)ב()47סכום שהותר בניכוי לפי סעיף  ()ב

ואולם כל עוד לא נערכה שומה סופית כאמור ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח 
 ביטוח;  יכדין דמ דין המקדמות לעניין חוק זהובהתאם להוראות שנקבעו בתקנות, 

כנסה של שנות כספים הכללים שלפיהם תקודם האים ובעו גם התנכאמור ייק בתקנות
 לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת.קודמות, כפי שנקבעה בתקנות, 

לגבי מבוטח שלא נערכה לו שומה כאמור והוא חייב על פי התקנות להגיש דין וחשבון על  (2)
 ".בוטח...של המ ןודין וחשבכנסתו, תיקבע ההכנסה לפי הה

 נתיתהכנסת העצמאי היא ש – ימס ואח'ישע פר פסק דין
ישע  1353/04בעניינם של עורכי דין עצמאיים )עב"ל  18.12.2007בית הדין הארצי לעבודה פסק ביום 

 .ותם המוסד לביטוחאפרימס ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי( שהשיגו על גובה המקדמות שבהן חייב 

נתית דמי ביטוח היא הכנסה שישוב אי לצורך חת עובד עצמש"הכנס היאצי ראהדין הת ביעמדת 
לחוק הביטוח הלאומי. זאת, בשונה מהגדרת  )א(345ולא הכנסה חודשית", כפי שנקבע בסעיף 

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

 עה שעובד ל
ינו לבין מעסיקו קשר בא מבוטח שהבד לשעה הוונות, עפי התקלוהלאומי  לחוק הביטוח 1לפי סעיף 

ה כפוף לחובת הרישום לעניין זכאותו תקופה שאינה עולה על שבעה ימים רצופים. עובד לשעהוא ל
 לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

 חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן:

יטוח את דמי הב המעסיק, משלם לששלח ידו עסקו או מ ודה שאינה לצורךב"עובד לשעה" בע .1
 צמו.בעד ע

של המעסיק, אם כלל מספר שעות העבודה ורך עסקו או משלח ידו "עובד לשעה" בעבודה לצ .2
לשבוע, מדווח ומשלם את דמי הביטוח בעד עצמו. אם מספר  4אצל אותו מעסיק אינו עולה על 

הביטוח  לום דמיי ובתשוכחייב בנישעות, המעסיק  4ק עולה על ישעות העבודה אצל אותו מעס
 דו.בע

ביעתו של יוסף אבו עאמר ( את ת51434-12-13ורי לעבודה )בל ת הדין האזקיבל בי 23.8.2015ביום 
וקבע כי בנסיבות עבודתו, ואף שנקבע שהוא "עובד לשעה", אין לראותו "כעובד לשעה" לצורך 

 יעה.גפלום דמי אלא כעובד שכיר שזכאי לתש ירישומו במוסד לביטוח לאומ

 מד המבוטח קביעת מע

וק דרך כלל על פי הצהרת המבוטח, בהתאם לחנקבע בד לביטוח לאומי מעמד מבוטח במוס
ולתקנות. מומלץ לבחון את ההתאמה בין המעמד האמיתי למעמד המוצהר, כדי למנוע שלילת 

 .ם מיותרוכדי למנוע תשל -גמלאות בעת הצורך, או לחלופין 
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שום ינם מספקים לרידיווחי מע"מ א –י נ' המוסד לביטוח לאומ ןבעמוס ל 33996-12-17עב"ל 
 עובד עצמאי

אי שאינו עונה ם במוסד לביטוח לאומי כעצמועמוס לבן היה עובד שכיר שהפך עצמאי והיה רש
ולאחר מכן הגיש תביעה להכיר  28.6.2016בד עצמאי. הוא הצהיר על שינוי העיסוק ביום דרת עולהג

 נתו עקב מריבה עם לקוח(.ר הלב שנגרם לטעכפגיעה בעבודה )אוטם שרי 9.6.2016בפגיעה מיום 
את המוטל  לת דמי פגיעה מאחר ולא עשהבאת ערעורו לק 30.4.2018בית הדין הארצי דחה ביום 

 שם כעובד עצמאי טרם התאונה.רעליו כדי להי
ם כי ה פעמימכלמבוטח  מוסד לביטוח לאומיהל העובדות שלפיהן הודיע ר עחוזהארצי בית הדין 

וטח ה, וכי במעמדו זה אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה. המבגדרמאי שלא עונה להמעמדו הוא עצ
 דו טרם האירוע.לא הודיע על שינוי מעמ

יכולים בשום דרך  לו או המכתב הנלווה שצורף לדיווח "אינםבית הדין שב וקובע כי דוחות מע"מ א
 .ת"אחרום בכל דרך ששום, או כמילוי חובת הריירדין וחשבון" כדרישת תקנות הלהיחשב כ"

 אין רישום כעובד עצמאי ביום הפגיעה –ח לאומי רביץ נ' המוסד לביטורונן הו 430/07עב"ל 
 28.4.2005נפצע המערער פציעה קשה בתאונת דרכים, בדרכו לביתו מהעבודה. ביום  3.4.2005ביום 

)למס הכנסה  2005 רסחל בחודש מאאי המצתיק כעון שלו מטעמו בקשה לפתיחת בשלח רואה החש
שהמבוטח לא (. התביעה לדמי פגיעה נדחתה משום 2005פברואר דש מכתב לפתיחת תיק בחו נשלח

 היה רשום כ"עובד עצמאי" בעת הפגיעה.

בל אף הוא את יבית הדין האזורי קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי. בית הדין הארצי לעבודה ק
פיה מעשה או מחדל של סוקה שלההלכה הפזכיר את תוך שהוא מ ומי,אלביטוח עמדת המוסד ל

כלומר, אי ידיעת החוק לרבות  לא יועיל למבוטח. -צג ברישום מבוטח כעובד עצמאי מיי
 אינה מועילה.  -"התרשלות" המייצג 

 אי רישום מבוטחתלאחריות חלקית של המייצג  –מנדז נ' בירן  41386-11-10ת"א 
ד תו של המייצג( אשמים ביחת )לקוחוהמבוטח שהמייצג ת המשפט המחוזיבי זה קבעבפסק דין 

בוטחת לגמלאות בשל פגיעה בעבודה ( ברשלנות שהביאה לשלילת זכאותה של המ50%:50%)
ויכוח עם עובדת. זאת כיוון  ותעקבבמהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שלקתה באירוע מוחי 

רוע קרות האית" ביום כ"עובדת עצמאיי מוטוח לאלא הייתה רשומה במוסד לבי תשהמבוטח
 ודה.בעב

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

 בעקבות פסק דין –פתיחת תיק עצמאי בעקבות שומה 
 ירורבלמכתב  ות שומה שהתקבלה ממס הכנסהבהמוסד לביטוח לאומי שלח למר יצחק חג'אג' בעק

ב הובהר כי המבוטח אינו והיקף שעות העבודה. במכתההכנסה מקורות  ות פירוט, לרבמעמדו
 כעובד עצמאי בתקופה האמורה.מבוטח לענף נפגעי עבודה 

פנקס לתשלום דמי ביטוח  6.4.2010בהיעדר תגובת המבוטח, שלח לו המוסד לביטוח לאומי ביום 
 שלם. אשר עליו ל יטוחבהב דמי עצמאי ומכתב שבו פורט חישו עובדכ

 מוסד לביטוח לאומי ונדחה.  הגיש תביעה לעיסוקו,  במסגרתגע המבוטח בתאונה נפ 19.4.2010 וםבי

( את תביעתו של המבוטח וקבע כי 2416-06-11קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  9.7.2012ביום 
ן אי לענייו כעובד עצמלראות קרה ישובד עצמאי, הרי בנסיבות המעאף שהמבוטח לא נרשם במועד כ

 בעבודה.פגיעה 

למקרים אחרים וקבע נוהל פנימי שעל פיו  ץ את החלטת בית הדין גםהמוסד לביטוח לאומי אימ
בעקבות כל שומה שמגיעה למוסד לביטוח לאומי וגורמת לפתיחת תיק עצמאי חדש, ייקבע תאריך 

 השומה במס הכנסה. רישום לפי יום עריכת

אומי בית הדין למוסד לביטוח לל הורה קרה שלעייטוח. במות תשלום דמי הבבילב לחשיש לשים 
י. סעיף זה מאפשר שלילת גמלה ממבוטח שקיים לחוק הביטוח הלאומ 366להתחשב בהוראות סעיף 

 לו חוב, באופן מלא או באופן חלקי.

 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

- 17 - 
 

 לביטוח לאומי קידום שומה והפרשים בעקבות קבלת מידע במוסד

, ת שומה ממס הכנסה. אולםבעת קבל קודמות ה לשניםבהפרשי שומ יבמחי ילאומ המוסד לביטוח
ת קבלת מידע חדש במוסד לביטוח לאומי. יש מקרים שבהם נוצרים הפרשים לשנים קודמות בעקבו

 .126לדוגמה, משומה שהתקבלה ממס הכנסה או מטופס 

 למבוטח הכנסות יש ,דוגמהים במחשב הביטוח הלאומי )לנכאשר עיסוקיו של המבוטח אינם מעודכ
שכיר, או שהפסיק לעבוד כשכיר( ומגיע למוסד כ י שכירות, או שהוא עובדיטוח מדמבדמי ב חייבות
 ח לאומי מידע מעודכן על עיסוקיו, נוצרים הפרשים גם בשנים הבאות באופן אוטומטי.לביטו

נכון,  המידעאם  .דרישהיסוקים הנכונים ולתקן את העאם המידע אינו נכון, יש להודיע בכתב על ה
 אלה. יםל רק עם קבלת השומה לשנמות יתקבנים קודיקון לשת

עצמאי שאינו רשום יקבל הודעה על דרישת דמי הביטוח החל משנת השומה ועד מועד ההודעה 
 )לרבות מקדמות לשנה הנוכחית(.

סד וממיד לוחולק על כך, עליו לפנות  יהודעה על קביעת מעמדו כעובד עצמא כאשר עצמאי מקבל
 . (6101)בטופס  המעמדלשינוי לביטוח לאומי 

 של עובד עצמאי מועד שינוי הסיווג 
לחוק הביטוח הלאומי נקבע שמי שחדל להיות עובד עצמאי והפך למבוטח שאינו עובד  5בסעיף 

אומי, או שהמוסד לואינו עובד עצמאי נחשב לעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע למוסד לביטוח 
ול דעתו יקיטוח לאומי רשאי, לפי שהמוסד לבכאמור. למבוטח לו, על היותו יע דוומי הלביטוח לא

י או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות ולבקשת העובד העצמאי, לראותו כעובד עצמא
 ההודעה האמורה או אף בהיעדרה. 

חל ברוך של ר רעורה( דחה את ע26.12.2017מיום  16519-11-15הדין הארצי לעבודה )עב"ל  בית
 עונה להגדרת עובד עצמאי".ש"אינה ת" למי יבי מ"עובדת עצמאיוי מעמד רטרואקטקונפינו לשינ

עצמאי נחשב במעמד זה עד שהוא מודיע  , קיימת חזקה לפיה עובד1997על פי הלכת רד משנת 
 הלשלא עלסתירה. הערעור נדחה משום  לאומי על השינוי, אך זוהי חזקה שניתנתוח למוסד לביט

שהצהירה עליו  ונה ממהקטיבי שצורך בסיווג רטרואטענותיה בדבר ה די המבוטחת להוכיח אתבי
 בדיעבד.

( את תביעתו של עמי הופמן, שביקש 3593-06-13דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  4/1/2015ביום 
 ימח לאות נדל"ן שסווגה במוסד לביטואופן רטרואקטיבי את סיווג ההכנסה מהשכרבלשנות 

 ודה. הכנסה שאינה מעבכנסה מעסק לסיווג של כה

דיווח על היותו עצמאי כל השנים, שילם דמי ביטוח  בודה קבע כי המבוטחבית הדין האזורי לע
ביטוח נפגעי עבודה. לאור מבוטח לענפי ביטוח שחלים על מבוטחים עצמאים לרבות בהתאם והיה 

ול לפי הוראות סד לביטוח לאומי, והכלמו הד שפניווג נעשה אף שנה קודם למועזאת, שינוי הס
 חוק. ה

 
 הוראות הביטוח הלאומי –שינוי או סגירת עיסוק עצמאי בדיעבד 

( בנושא סגירת עיסוק 1440)חוזר גל"ש/ 1457חוזר ביטוח/ 28.5.2018ם ביום הביטוח הלאומי פרס
שאינו עונה  ימד עצמאי שעונה להגדרה לובמעבדיעבד שינוי עיסוק כן ו ,עובד עצמאי בדיעבד

אי שעונה להגדרה(, ופרסם עדכון לחוזר ה להגדרה לעובד עצמו עונ)מעצמאי שאינ פךיהללהגדרה ו
 בהרות בדבר מצבים חריגים.שכולל ה 2019בחודש מאי 

טוח הלאומי בזמן אמת, קשה שלא לעכב את הבקשות האלה ולפנות לביהחוזר פונה למייצגים בב
לפי המבוטח ושר כבזהירות ובינות, בנאמ מצפה מהמייצג לנהוג המוסד לביטוח לאומי ניתן.ככל ש

עבר לבחינת המשרד אות האלה יווכלפי המוסד לביטוח לאומי. שימוש לרעה באופן שיטתי בהור
 י מבוטחים או לפי מייצגים(.הראשי )יבוצעו שליפות ממוקדות לפ

שינוי רטרואקטיבי לא  רכון העיסוק בזמן, כי כאמולגמלה כדאי להקפיד על עד עהלפני כל תבי
 ת תביעה לקצבת נכות כללית, או לדמי אבטלה.ה, בעכרח יתקבל. לדוגמבה

סגירת התיק רטרואקטיבי לשינוי העיסוק העצמאי ולהחוזר קובע נוהל אחיד לגבי הדיווח ה
 . להלן תמצית הדברים:מאי בביטוח הלאומיהעצ
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או על  צהיר על שינוי העיסוקמ אובו הש 6101ייב למלא טופס ההוראות קובעות כי המבוטח ח .1
 ק. סגירת התי

קבל ללא אסמכתאות הצהרה מתחילת מפקיד הגבייה  -נוי רטרואקטיבי בשנה השוטפת יש .2
 קן., כפוף לחריגים המפורטים בחוזר המתונה השוטפת בלבדהש

המצאת אסמכתאות ינוי לתקופה קודמת מחייב ש כל -שינוי רטרואקטיבי בשנים קודמות  .3
ך מוסף, במס הכנסה יק במס ערתרת הסגי - (ירת תיקסג)ל לדוגמה לפי החוזר. תויאובייקטיב

 .או סגירת העסק

ה לעצמאי נה השוטפת מעובד עצמאי העונה להגדרלא יאושר שינוי רטרואקטיבי מעבר לש .4
 שאינו עונה להגדרה.

זכות הביטוחית שהמבוטח ה אתביא בחשבון יש לה ,יביואקטרטר בעת ההחלטה לאשר שינוי .5
 ח למבוטחודעות שהביטוח הלאומי שלטח, הגמלאות שקיבל המבו נה ממנה לאורך השנים,הנ

 ועוד.  ימהם עולה שהוא ידע על המעמד שלו בביטוח הלאומ

 .ועהוא חייב לנמק מד ,הפקיד אינו מאשר שינוי רטרואקטיביאם  .6

 
 י ביטוח בריאות לאומי ו/או בדמ בדמי ביטוח  מבוטחות שאינן חייבות

 
תושב  ה(, שבן זוגה, כמפורט בחוקנט עגובציבור ולמע הידוע )לרבות ה נשואההיא איש עקרת בית

 העובדת כשכיר האינ יאושאירים, וה ותיקים נף אזרחיםישראל המבוטח בביטוח הלאומי כחוק לע
רת בית נכה" בחוק הביטוח הלאומי )"עק ותעל פי ההגדר"עובדת עצמאית"  הואינ )לרבות בחל"ת(
 יטוח הלאומי(. חובה" כמפורט בחוק הב תנחשבת "מבוטח

  

חת מבוט יאשה אף על פימתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות,  הפטורכאמור ית רת בקע
 יטוח בריאות ומבוטחת באופן חלקי לענפי הביטוח הלאומי. בב

 
י מולויים מן המוסד לביטוח לאקצבת שאירים או קצבת ת קבלת, המהאלמנא אלמנה בת קצבה הי

"עובדת עצמאית" על פי ההגדרה  הואינ הירת כשכעובד האינ בת קצבה כאשר אלמנה .שראלבי
 מהקצבה.מנוכים דמי ביטוח בריאות י ביטוח לאומי. , היא אינה משלמת דמבחוק הביטוח הלאומי

בדבר תשלום דמי  )הוראות מיוחדותטוח הלאומי בתקנות הבי לאלמנה בת קצבה יש מעמד מיוחד
 ביטוח(.

 קר בית" בות בדמי ביטוח של "עחה

הדין הארצי לעבודה, שדחה ערעור של בעל ואישה אשר ביקשו כנגד החלטת בית תירה בג"ץ דחה ע
 1046/09לביטוח לאומי להכיר בבעל כ"עקר בית" ולפטור אותו מתשלום דמי ביטוח )בג"ץ מהמוסד 

 (.15.8.2010מיום 

 ידועים בציבור 

כנהוג בין בעל  ביחד וקשרו גורלם לחיות ףמנהלים משק בית משות רבציבור הם בני זוג אש עיםידו
 לאישה.

י באמצעות טופס שמצוי באתר ידועים בציבור אמורים לעדכן את המעמד במוסד לביטוח לאומ
ע על תשלום בציבור משפישל ידועים  ף מסמכים מאמתים. המעמדהביטוח הלאומי באינטרנט ולצר

 .ביטוח ועל זכויות לגמלאותדמי 

בות מין כידועים בציבור. בנות זוג מאותו המין חייאותו שאי להכיר גם בבני המוסד לביטוח לאומי ר
בת הזוג "המבוטחת" ומי תהיה "עקרת הבית". המוסד לביטוח מי תהיה  673להצהיר בטופס בל/

 דועות בציבור.ת הן במעמד של יעוד המבוטחופעמית, כל  לאומי מסר כי ההצהרה חד
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 שינוי( ומועד החת ח )ההכנסה המדווביטוחי של המבוטווג היסבחינת ה

ביטוח לאומי, ד לבדוק התאמה בין סוגי העיסוקים של המבוטח לבין הרישום במוסד לוחשוב מא
  ס למקדמות.המהווה את הבסיולבחון את סכום ההכנסה המדווח למוסד לביטוח לאומי 

 במערכת ייצוגהמקדמות או  הודעה עלב טוחי ואת ההכנסה האמורהאפשר לראות את הסיווג הבי
 .ותהלקוח

ל למקרה של פגיעה בעבודה ודמי לידה, וחשוב להגדי לביטוחעדכן רישום עובד עצמאי ב לחשו
וטח יתית, לאור חסימת השומה כאשר מבהמקדמות כאשר הבסיס למקדמות נמוך מההכנסה האמ

 ה.מוה בעבודה וגמלתו תהא חספטר כתוצאה מפגיעעבודה או ננפגע ב

 נקבעת על פי אחת מהאפשרויות הבאות: השוטפת הושבות המקדמות בשנההכנסה שעל פיה מח

 לפי הצהרה עדכנית על ההכנסות. .1

 לפי שומת המס האחרונה שהתקבלה במוסד לביטוח לאומי. –רה עדכנית הייתה הצהאם לא  .2

 והורות הדזכויות לגמלאות דמי לי  טוח לעניין מיצוי ום דמי הבירישום ותשלחובת 
מבוטחים שנועד להסביר ל 27.5.2019ביום  1468פר יטוח מסחוזר בלאומי פרסם  המוסד לביטוח

 ן:שעוסקים במשלח ידם כעצמאים כדלקמ

מיצוי יש חשיבות גדולה לרישום במוסד לביטוח לאומי של "עובד עצמאי העונה להגדרה" ל .1
 ה וגמלאות אימהות.בשל פגיעה בעבוד ות לגמלאותזכוי

 ר לנשים בהיריון. וי בעיקדמי הביטוח ללא דיחת גדולה גם לתשלום בוישיש ח .2

, הוא מקבל דרישת כאשר עצמאי נרשם בעיסוק של "עובד עצמאי שעונה להגדרה" בדיעבד
מו ת אימהות כאות לגמלאוהדרישה. לעניין זכיום ממועד הוצאת  60תשלום לתאריך עתידי של 

שמירת פני הלידה/ביטוח ל שלום דמייש חשיבות לת ,ות וגמלה לשמירת היריוןדמי לידה והור
 רם הגיע.היריון, גם אם מועד החיוב העתידי ט

על הגדרת  היריון כ"עובדת עצמאית" אם היא עונהיש חשיבות רבה לעדכון מעמד מבוטחת ב
היום להתבצע לפני ת התשלום חייבים ובעיקר חובש. הרישום "עובדת עצמאית" ואינה רשומה כנדר

 ה.שמירת ההיריון או הלידל הקובע

וח לפני הלידה, בשל סדר זקיפת תשלומים, מבוטחת חוב של דמי ביטאם יש לחשוב לזכור כי 
 שלפני הלידה. תקופהל יוחסמהחוב ולכן  ,מכסים את החוב הישן התשלומים המאוחרים

לחופשת  תאבות בן הזוג שמתכוון לצמי לידה והורות, לרלתבוע ד שבכוונתוהדבר נכון גם לכל מי 
 רה מיועד ולמשפחות אומנה.מץ, להוורה מאמי לידה, להדה ולתבוע דלי

ה ובמס ערך חדש שפותח תיק עצמאי במס הכנס מומלץ למסור את החוזר לכל לקוח -למייצגים 
וק, או שהוא מבקש עיסמוסף ומבקש לחכות עם ההודעה למוסד לביטוח לאומי על פתיחת ה

 עונה להגדרה". ובעיסוק של "עצמאי שאינ להירשם

( 1632-10-13גרין )עב"ל -צי את ערעורה של עו"ד עופרה לוידין הארדחה בית ה 20.5.2015ביום 
ידה כעצמאית עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח, ודחה גם את הבקשה שלה להענקה לקבלת דמי ל

קבלת  תשלום דמי הביטוח לבין י קיים קשר בל ינותק ביןק כמטעמי צדק. בית הדין הארצי פס
מהמבוטחת לקיים חובת תשלום, ניתן לסטות  ם שנבצרת על פיו. רק במקוהזכויות הסוציאליו

 את הזכויות דרך מתן הענקה. קשר ולהעניק למבוטחתמאותו ה

ל רונית אזולאי ה ש( דחה את תביעת10.12.2017מיום  23629-06-16בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל 
הדין  דה. ביתשולמו רק לאחר הלילידה מאחר שדמי הביטוח  מלה לשמירת היריון ודמילתשלום ג

 את דמי הביטוח.שלא נבצר ממנה לשלם דחה גם את תביעתה להענקה מטעמי צדק כיוון 
 

ה המבוטחת דיווחה למוסד לביטוח לאומי על היקף עבודה והכנסה שלפיהם נקבע שהיא אינה עונ
ודה ודמי לידה מבוטחת לענף נפגעי עב הנחת קיבלה הודעה שהיא איגדרת עובד עצמאי. המבוטלה
א היקף עבודתה כדי שתהת להודיע ללא דיחוי אם יחול שינוי בהכנסותיה או בא מתבקשוהי

 מבוטחת כעובדת עצמאית.
הלידה אחר המבוטחת עדכנה את המוסד לביטוח לאומי על השינוי בהיקף עבודתה כעצמאית רק ל

חו, לדמי לידה נדיון ות הירביעות לגמלת שמירתהבה בדמי ביטוח, אך חוי רטרואקטיבית ולכן
 ות התביעה להענקה מטעמי צדק.לרב
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מי הלידה ביטוח הלאומי מתנים את הזכאות לתשלום דלחוק ה 58וסעיף  50לדעת בית הדין סעיף 
מאית ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמי ולגמלה לשמירת היריון )בהתאמה( בכך שהמבוטחת שילמה ד

כי אי תשלום דמי  צדק הואקנות הענקה מטעמי בסעיף. התנאי ליישום ת בבעד פרק הזמן הנקו
אובייקטיביות ולא בשל סיבות כגון: אי  שהיא הימנעות מסיבותהביטוח הוא תוצאה של "נבצרות" 

ו מחדלים( של המייצג או )א ידיעה על חובת הרישום, או התשלום, או בשל טעות, שכחה או מעשים
 נציג אחר שטיפל בעניין.

טחת הגדילה את היקף העבודה ואת הכנסתה ה שהמבוכון, אך עצם העובדאמנם ההיריון היה רב סי
 בענייניה.עה על נבצרות מלטפל אינה מצבי

 את תביעתה של יסכה בן הרוש 4/3/2019( דחה ביום 17577-03-18בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 
אחר רק ל שולמוופה שטרם הלידה, קתוח כעובדת עצמאית להביטדמי שלום דמי לידה, מאחר שתל

ל כי עליה לדווח "ללא דיחוי ע המבוטחת, הובא לידיעתהביטוח הלאומי  לחששכתב מב הלידה.
 כי השינוי הוא באחריותה בלבד. ,את המבוטחת "הזהיר"הוא עשה שינוי בהכנסותיה". ובכך למ

ה דמי ביטוח" "שילמ םיאת המיל הדין הארצי:ית בב פי הלכת ורדינה שומלה עלבית הדין פסק 
 שהתשלום נעשה לפני "היום הקובע". –האמור, יש לפרש כך  50בסעיף " שולמו דמי ביטוחו"

תכלית ההוראה היא למנוע שימוש לרעה בעצם  בבית הדין הארצי: םאסתר רחמי על פי הלכת
לים את שי –האירוע המזכה לגמלה  קיים שנים חובותיו, ובבואי הביטוח מכוח החוק, כדי שאדם לא

 ו מעמד מזכה.מזכה א , לרבות קביעת מצבכל החסר לזכאות

ו יכולה הייתה לדעת במועד הקובע על בית הדין מדגיש כי אין נפקות לשאלה אם המבוטחת ידעה א
וח "ללא דיחוי על שינוי דוהובא לידיעתה כי עליה ל 2012שנת שקיבלה בבמכתב  השינוי בהכנסותיה.

הוא  השינוי את המבוטחת כי ומיוסד לביטוח לאזהיר" המה"הכנסותיה". ובכך למעשה ב
 באחריותה בלבד.

 גמלה חוסמת  

דרך כלל, להכנסה ביטוח של עובד עצמאי היא הבסיס, בההכנסה החייבת בתשלום מקדמות דמי 
פגיעה נדבות מוכרת, המזכה בדמי התשממנה מחושבת גמלה בעת פגיעה בעבודה, או פגיעה בעת 

גיעה המזכה בקצבת נכות ם, או פובין שאינם רצופי לפחות, בין שהם רצופים םימי 90לתקופה של 
 )"גמלה חוסמת"(. במענק לנכה ולאלמנה מעבודה, בקצבת תלויים או

ע בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי במקרים שבהם הבסיס לחישוב הגמלה התפרס על שנתיים, לקבו
של אגף ביטוח פי שנאמר בחוזר משותף כ ודמת לשנת הפגיעה. זאת,השנה הק -את השנה החסומה 

 . 2/2/06מיום  46/06ף נפגעי עבודה מספר אות ואגוברי

לוי סלומון נ' המוסד לביטוח לאומי(  377/03ן הארצי לעבודה )עב"ל בעקבות פסק דין של בית הדי
 םח שנפגע בעבודה בחודשייביטוח לאומי כי לגבי מבוטל הדן בפרשנות של תקנה זו, הוחלט במוסד

הן על השנה שבה אירעה הפגיעה והן על השנה חוסמת" ופעלו כללי "גמלה הראשונים של שנת מס, י
 לה. שקדמה

 שומה מיטיבה

נמצא כאשר ד לביטוח לאומי מגדיל את ההכנסה בשומה שעל פיה נקבע הבסיס לדמי הפגיעה וסהמ
 ה גם את הגמלאות.  ליטח. שומה מיטיבה זו מגדיעה( מידע שמיטיב עם המבופגבידו )עוד מלפני ה

( 218-10טוח לאומי בעניינו של מנשה תעשה )עב"ל עור המוסד לבירתקבל עה 2011 במארס 3 וםבי
 דין הארצי לעבודה. נקבע בפסק הדין שכאשר מצויה במוסד לביטוח לאומי הצהרה מעודכנתבבית ה

אינה "שומה  ונה מוקדמת יותר, שומה זת הפגיעה, ומגיעה שומה לששנבדבר הכנסות מבוטח ב
ח מפגיעה בעבודה, גם אם השומה הגיעה למוסד לביטו כתוצאה ניין הגדלת גמלאותמיטיבה" לע

 .לאומי לפני הפגיעה

( וקבע כי 6584-09-12דחה בית הדין הארצי את ערעורו של אורי שמש )עב"ל  2014באפריל  10ביום 
למס  על הכנסותיו האמיתיות חווסמת אף על פי שהוא דיובעניינו את כללי הגמלה החל יש להפעי

 הפגיעה )אך לא הגדיל את מקדמות דמי הביטוח(.י מועד ערך מוסף לפנ

בודה את ערעורו של יורי דורושקביץ בעניין תיקון דחה בית הדין הארצי לע 2016בפברואר  25ביום 
גש וה, כיוון שהדוח 2011שנת פגיעה בעבודה לפי השומה לן הבסיס לתשלום הגמלאות שקיבל בגי

 עבודה. לאחר מועד הפגיעה ב
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 קבע כדלקמן: הארצי, בית הדין

פורטה בפסק הדין( ואין לסטות וחוקיותה נבחנו ואושרו בפסיקה נרחבת )ש 11סבירות תקנה 
 מפסיקה זו.

 תכלית התקנה על פי הפסיקה:

 למנוע עריכת מניפולציות בשומה. .1

 בעבודה. סתם ירדה כתוצאה מפגיעהעל מבוטחים עצמאים שהכנ נהגה .2

 שיעור הכנסתם. אמת את זמןעצמאים לעדכן בלתמרץ מבוטחים  .3

מה יכולה להיות בצד ההכנסות וגם בצד בית הדין חוזר על ההלכות שנקבעו ולפיהן השפעה על שו
 ההוצאות.

 לפני  2011ום המקדמות בשנת להמבוטח לא נתן כל הסבר מדוע לא היה ביכולתו לעדכן את תש
 מועד התאונה.

למוסד לביטוח לאומי להודיע ת הדין ביהמבוטח, ממליץ  ענתו האחרונה שלובה לטגתלבסוף, ב
קודמת שלו, ולהגדיל את החבות של המבוטח בדמי החלטה  מראש למבוטחים על כוונתו לשנות

 ר.כאמו 11לסטות מהוראות תקנה ביטוח. במקרה דנן, אף שלא נעשה כן, אין בכוח "פגם" זה כדי 

יעתו של ש.ש. וקבע ( את תב51290-05-16ל )עב"ודה בית הדין הארצי לעב דחה 21.11.2017ביום 
בעבודה תשמש בסיס לתשלום דמי  שההכנסה ששימשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה

התכליות של הפגיעה וקצבת הנכות בעבודה. בית הדין מזכיר את הלכת דורושקביץ ואת שלושת 
 התקנה. 

ל מאיר ביעתו ש( את ת4424-10-12 דה )עב"לין הארצי לעבודהדחה בית  2015ט באוגוס 17ביום 
ששימשה בסיס לתשלום מקדמות אלמקיס וקבע כי קצבת הנכות מעבודה תשולם לו על פי ההכנסה 

לפקיד שהוגש י במועד ההכרה בפגיעה ולא על פי דוחות מע"מ שהוגשו קודם לכן, או על פי דוח שנת
 ועד הפגיעה.השומה לאחר מ

ין כל משמעות לשינוי בהכנסות , וכי אמע"ממעות לדוחות הובע כי אין משר שוב וקזובית הדין ח
 ללמד על כך שהשינוי נעשה במועד שקדם לפגיעה".יכול המבוטח "כל עוד לא נעשה מעשה ה

 מואל לוי וקבע כי ניתן לקזזדחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתו של ש 9.6.2015ביום 
בגין גמלאות לאומי  כלפי המוסד לביטוחד לביטוח לאומי חוב וסמהמתשלומים שמגיעים לו מ

 ף על פי שחלפו כעשר שנים.ביטוח לאומי, וזאת אששולמו לו ביתר עקב טעות המוסד ל

( וקבע כי 59243-02-17ת תביעתה של יהודית גרינברג )א 18.11.2018בית הדין האזורי קיבל ביום 
חוסמת( )הגמלה ה המקדמות לתקנות 11תופעל תקנה  אלבודה נוספת באותה השנה בגין תאונה בע

שומה מיטיבה לפני התאונה השנייה )ואחרי התאונה הראשונה כיוון שהגיעה למוסד לביטוח לאומי 
 באותה השנה(.

 ידים שחל על עצמאים צו סיווג מבוטחים וקביעת מעב

מי צו הביטוח הלאו ביטוח כעובד שכיר על פיוכים דמי ות כעצמאי שמהן מנאם למבוטח יש הכנס
הלאומי בדבר סיווג  )להלן: "צו הביטוח 1972-(, התשל"במעבידיםם וקביעת ג מבוטחי)סיוו

סות אלה ( אזי אין לכלול הכנ, או "צו סיווג מבוטחים" או "הצו"מבוטחים וקביעת מעבידים"
טוח יבאי. זאת כיוון שהמוסד לבוטח כעצמסך ההכנסות של המ עריכת החישוב בדברבחשבון בעת 

 ילו המבוטח שכיר.כא -רד כעיסוק נפסות אלה יחס להכנלאומי מתי

פעם אחת כשכיר לפי  –כדי להימנע ממצב של כפל דמי ביטוח על אותן הכנסות בשנים הקודמות 
קיד הגבייה בסניף יש להעביר לפ –דווחת ממקור עצמאי למס הצו, ופעם שנייה מההכנסה המ

ות, כדי ח הבריאודמי ביטוהלאומי  י הביטוחת על ניכוי דמוראומי את אישור מקבל השיהביטוח הל
 שמהן נוכו דמי הביטוח.  שיפחית מהשומה את ההכנסות

ודשים שבהם חשוב שהאישור יכלול את כל המידע הקשור להכנסות שמהן נוכו דמי הביטוח ולח
על ניכוי  י)אישור שנת 806 של טופסח לאומי מבקש להשתמש בנוסח בוצעה העבודה. המוסד לביטו

שמגיש תביעה  במקור( שנמצא באתר רשות המסים )מיכוי מס חייבים נילומים המכנסה מתשמס ה
 אמור להגיש פירוט חודשי לפי מועדי מתן השירות ולא סכום שנתי(. גמלהל

מלא. יש ור ההמשלם כברירת מחדל בשיעג מבוטחים נעשה על ידי וח לפי צו סיווניכוי דמי הביט
 העיסוק כעיסוק יחיד. על  103יר בטופס או להצה ר המופחתך תיאום בשיעוורלבקש מהמשלם לע
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אם לא נעשה תיאום, אפשר לתבוע את החזר השיעור המופחת באינטרנט )כמו כל עובד שכיר( או 
דמי הביטוח כעצמאי, שיש הביטוח הלאומי שעורך את ההתחשבנות של להסב את תשומת לב פקיד 

 גרת הצו.כלול במסהתשלום שהמופחת מסכום  רזיר גם דמי ביטוח בשיעולהח

 מי ביטוח קדמות ד תיקון מ

שונות מההכנסה שעל פיה חושבו מקדמות דמי הביטוח, אפשר להגדיל  בפועלאם הכנסות המבוטח 
יטוח הלאומי באתר הבשנמצא  ,ות טופס מיוחד שנועד למטרה זואו להקטין את המקדמות באמצע

 ט. באינטרנ

יטוח הלאומי קנות הבלת 4תקנה מצויים בהמקדמה  בשינוי בשיעור ךהתנאים להוכחת הצור
והם: שומה לשנה הקודמת, שינוי מקדמות במס הכנסה, שינויים  1984-)מקדמות(, התשמ"ד

ל ך שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת מובמחזור העסקאות שדווחו לצורכי מס במהל
 חרים. קים משכנעים אומנסה בשנה הקודמת, או ניהדיווחים המקבילים למס הכ

רידה בכושרו התפקודי של המבוטח, : אישור רפואי המצביע על ילדוגמה מוקים משכנעים הםינ
ה המשוערת , או הודעת מייצג על ההכנס10%-הצהרת המבוטח שחל גידול בהכנסותיו ביותר מ

 הצפויה לשנה השוטפת. 

מוסד ח רשום בהמבוט ות כאשרחובאמצעות קובץ ייצוג לק אים להגדיל את המקדמותים רשמייצג
 עצמאי. כעובד  טוח לאומילבי

מבוטח שמגדיל מקדמות באופן עקבי מדי שנה ובסוף כל שנת מס מגיש שומה נמוכה באופן 
שר מוזמן לבירור במוסד לביטוח לאומי. כא משמעותי מההצהרה שמסר למוסד לביטוח לאומי,

 טוח לאומימוסד לבילאומי. הבמוסד לביטוח  רצג, המייצג מוזמן לבירוההגדלה נעשתה על ידי מיי
 התאם לתקנות.ם הייתה הגדלת כיסוי ביטוחי שלא בבודק א

 בכל רבעון: ארבעפעם אחת בדצמבר באותה השנה  31בהתאם לתקנות, שינוי מקדמות אפשרי עד 
וטח או המייצג, ואילו ו המבמקדמות רשאי לחתום עלישר הטופס משמש להגדלת פעמים בשנה. כא

הטופס. מייצג אינו רשאי לחתום וטח על מה של המבמקרה חתייבת בכל נת מקדמות מחיטקה
 ום המיוצג על הקטנת מקדמות. המייצג רשאי למסור הודעה על ההכנסות הצפויות.במק

י וי סוג מעצמאמי. כלומר, שינוסד לביטוח לאואת מעמדו של המבוטח במ שינוי מקדמות אינו משנה
של המבוטח בטופס  ם דיווחך, מחייביאו ההיפ עצמאי", עצמאי ל"עובד דבשאינו כלול בהגדרת עו

 שבון רב שנתי(. )דין וח 6101בל/

שבון רצוי ומומלץ לתקן מקדמות במהלך השנה. כאשר בוחנים את ההכנסה השנתית, יש להביא בח
 ן. לעניי"הגמלה החוסמת" ת )כפוף לתקנות( בשל סוגייתאת ההכנסה הגבוהה ביותר הרלוונטי

היא הבסיס  -מות בשנה השוטפת יס למקדהמהווה בסהמתוקנת ההכנסה  החוסמת, הגמלה
 מות בשנה הבאה אחריה.למקד

וח כאשר מבוטח משלם מראש מקדמות )בדרך כלל בחודש דצמבר(, עליו לבקש מפקיד הביט
למבוטח. אוטומטית  ביתר, כדי שהתשלום לא יוחזרהלאומי לעכב את החזר התשלום שבוצע 

  הלקוחות.ת ייצוג זר במערכהח רשאי לעכב גצהמיי

בשנת המס השוטפת, ייכלל באישור  31.12דלת מקדמות לשנה השוטפת עד יום בשל הגתשלום 
 בשנת המס הבאה. סראמב 3יום השנתי לשנה השוטפת רק אם מועד החיוב העתידי שלו הוא עד 

 ה והורותדיה לשמירת היריון ודמי לבכוונתו לתבוע גמלמות למי שהגדלת מקד
מי ביטוח או המגדילות מקדמות, חייבות לשלם את בות דהחיי ,ןבהיריועצמאיות ים ש לזכור שנשי

כון גם לכל מי הפרשי דמי הביטוח ואת המקדמות עוד לפני הלידה או לפני שמירת ההיריון והדבר נ
 זוגו, הורה תאת לחופשת לידה במקום בהיולדת, בן הזוג שמתכוון לצשבכוונתו לתבוע דמי לידה )

כדי שהגמלה לא תישלל, בחלקה או במלואה, עקב פיגור  אתמנה(. זחות אומיועד ומשפ מאמץ, הורה
 לחוק הביטוח הלאומי.  50בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 

בוטחת רק בשל הגדלת מלה לשמירת היריון ממכאות לדמי לידה או לגבמקרים שבהם נשללה הז
קורית כנסה המפי ההגמלה תשולם לנות לסניף. המן, יש לפזבבשנה השוטפת שלא שולמה קדמות מ

תיערך ממילא התחשבנות. הסניף יבטל את הגדלת המקדמות בשלב הראשון ובעת קליטת השומה, 
ופשת המקדמות בחזרה מיד לאחר שהמבוטחת חוזרת מחולכן, במקרה כזה יש לזכור להגדיל את 

 הלידה.
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 הענקה מטעמי צדק 

אפשר להגיש אי, ובד עצמאי רישום כע ו בשלטוח אבתשלום דמי בי ורגילה בשל פבעת שלילת גמ
 נסות למבקשי ההענקה. עתים המוסד לביטוח לאומי עורך מבחן הכתביעה להענקה מטעמי צדק. ל

או מחדל של רואה  טענה כי פיגור בתשלום דמי ביטוח או אי רישום כחוק, נגרמו בשל הטעיה
רצי ן האבית הדינדחתה ב -ענקה הה בקשמ שלן מטעמו עורך די עץ מס אוחשבון, מנהל חשבונות, יו

 תובע על שלוחו.לעבודה, ונקבע כי חלה אחריות של ה

( 1632-10-13גרין )עב"ל -ופרה לוידחה בית הדין הארצי את ערעורה של עו"ד ע 20.5.2015ביום 
להענקה  הלש הבקשה ת עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח, ודחה גם אתלקבלת דמי לידה כעצמאי

קבלת נותק בין תשלום דמי הביטוח לבין קשר בל י קיים כיק ן הארצי פסת הדיק. בימטעמי צד
שלום, ניתן לסטות מבוטחת לקיים חובת תהזכויות הסוציאליות על פיו. רק במקום שנבצר מה

 מאותו הקשר ולהעניק למבוטחת את הזכויות דרך מתן הענקה.

 2009 בשנת תיעובאופן משמ שגדלוותיה רה לדווח על הכנסחבת המערערקובע בית הדין הארצי כי 
יריון מתקדם, על מתין לשוברי התשלום ביודעה שהיא בה, והיא שבחרה לה2010רק בחודש מאי  –

שבו הובהר לה כי אינה מבוטחת לענף דמי לידה. "בחירותיה  7.12.2009 אף שקיבלה מכתב ביום
 י הביטוח במועד".מדת לשלם אשלה לא יכולות להיחשב כמניעה מ

 דמי ביטוח ח יש הכנסות נוספות החייבות בר למבוטוש משכורת כאשת תלהעבר

יות, שהם גם חים שחייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כעצמאים או כבעלי הכנסות פסיבוטמב
 סניף(.תחום גבייה מלא שכירים בשכירים בו זמנית, יעבירו תלושי משכורת למוסד לביטוח לאומי )ל

 עודכן. היה מי מיביטוח הלאוחשב הים במ, כדי שהמידע הקיתאז

י ביטוח בשיעור המלא אומת, המבוטח משלם בשלב הראשון דמכאשר המידע אינו מעודכן או אינו מ
המופחת, או משלם דמי ביטוח בשיעור מופחת בעוד שהיה אמור לשלם רק במקום גם בשיעור 

 בשיעור המלא.

 לצורכי מס   יוכבניאומי התרת דמי הביטוח הל 

ח לשלם. דמי ביטו לקבל הודעת חיוב שאותה יש המבוטח ם דמי ביטוח חייבולך תשלצור
המותרים בניכוי  יםהמשולמים ללא הודעת חיוב, נחשבים לתשלום ביתר ואינם כלולים בתשלומ

 לצורכי מס הכנסה.

מס.  יכצורכוי לששולמו בפועל מותרים בניחוייבו ושמדמי הביטוח הלאומי  52%יש לשים לב שרק 
 וי.כיבריאות אינם מותרים בנוח הדמי ביט

סוג )בהמחאות, בהוראת קבע בכרטיס אשראי, ם דמי הביטוח באמצעות הסדר תשלומים מכל לותש
מלה( מותר בניכוי לצורכי מס רק בשל התשלומים שנפרעו עד תום ראת קבע בבנק או בקיזוז מגבהו

י במועד ביצוע ניכותר במלואו במו ראישיס אבכרטבעסקה בודדת שנת המס. תשלום ששולם 
 מים או בקרדיט(.לק לתשלואם חו ףאהעסקה )

 בשנה השוטפת בגין החיובים הבאים: ששולמו עד סוף שנת המסלים תשלומים באישור השנתי נכל

בפברואר בשנת המס  14וב לתקופה רטרואקטיבית עם מועד חיוב עתידי לתשלום עד יום יח .1
 הבאה.

 הבאה. סמבפברואר בשנת ה 14הוא ומם העתידי לתשל בוהחימועד הפרשי שומה ש .2

 בינואר בשנת המס הבאה. 15שלומה הוא מקדמת חודש דצמבר של השנה השוטפת שמועד ת .3

 שראי.ולמת בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אמקדמת חודש דצמבר בשנה השוטפת המש .4

 ה הבאה.בשנ סראבמ 3הגדלת מקדמות שמועד החיוב העתידי בגינן הוא עד  .5

ת המס והם נקלטים אחרון של שנם הביו למיםת התשלומים אשר משוקליטתכנו תקלות ביי
)או  קבתאר בשנה העובפברו 14של שנת המס הבאה. אם המועד לתשלום הוא לפני  באישור השנתי

, אזי יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי את צילום הקבלה, כדי לתקן לעניין מקדמות(  סראבמ 3לפני 
 ר. אישואת ה
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 חביטולאומי בחישוב דמי הוח ה חתת דמי הביטפה

מהשומה מופעלת כבר בשלב חישוב המקדמות. י דמי הביטוח הלאומי שמותרים בניכוי ניכו הפחתת
ת הבסיס לחישוב דמי הביטוח באופן קרוב ככל האפשר לחישוב העתידי ך מגמה לחשב אזאת מתו

בשלב חישוב  כבר ה" מההפחתהנהנ"וטח המב ך זושיבוצע בעת קבלת השומה מרשות המסים. בדר
 המקדמות. 

ס הכנסה גבוהה יותר מההכנסה שלפיה ייבת שתיווצר בסופו של דבר בשומת מכנסה החככל שהה
דמי הביטוח יוגדלו בהתאם להכנסה חייבת זו, וינוכו מההכנסה דמי מי הביטוח, נקבעו מקדמות ד

ים על קיטון הדבראמה יחולו בהת ועל.ו בפשולמביטוח לאומי המחושבים תיאורטית, אף שטרם 
  יבת.בהכנסה החי

 פיגור בתשלום דמי ביטוח

 כללי -טוח הלאומי לחוק הבי 366סעיף 

למעט חריגים, כגון ) נגד מי שלא שילם דמי ביטוח לחוק הביטוח הלאומי כולל סנקציות 366סעיף 
  .(ומי שתובע דמי לידה והורות מוכרתמי שנפגע בעת התנדבות 

י וב הגמלאות שמשולמות על ידל את רביטוח מפחית או שול בדמיר וגם פירים שבהקמסעיף דן בה
 לאומי:המוסד לביטוח 

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

 תופחת הגמלה ברבע. -חודשי פיגור  18חודשים שאינו עולה על  12בפיגור מעל 

 תופחת הגמלה בחצי. -ם שידוח 36עולה על  שים ואינוחוד 18בפיגור העולה על 

 תישלל הגמלה במלואה. -חודשים  36ל העולה עיגור פב

 חודשים, כמפורט בסעיף. 60למי שמבוטח במשך תקופה העולה על עשר שנים, תוארך התקופה עד 

פיגור ש"ח( כ 1,540-כ - 2019מהשכר הממוצע במשק )בשנת  15%לעניין זה לא יראו בחוב של עד 
ה המזכה ימים שלפני קרות המקר 90ך חל בתובחוב שמועד תשלומו  ם לאוג ,ום דמי ביטוחלשבת

 אומי(.לחוק הביטוח הל 50לעניין גמלאות אימהות חלות ההוראות שבסעיף לגמלה )

לחוק עולה כי עם עריכת הסכם תשלומים יהיה המבוטח זכאי לגמלה מיום עריכת הסדר  368מסעיף 
 ו.לעמידה ב לך, וכפוףהתשלומים ואי

, כפוף ם הגמלה שמתקבלתניכוי החוב לשיעורין מסכו דרך שלמים אפשר לערוך גם בתשלום כסה
 בעניין זה.וסד לביטוח לאומי להוראות המ

ביטוח, לרבות הפרשי דמי ביטוח, במועד הנקוב בדרישה, יוצר עומק אי תשלום דמי על פי הסעיף, 
 ב: דר החולומר, כל עוד לא הוסי. כחלק אופןמלא או ב מלה באופןפיגור בדמי ביטוח שעלול לשלול ג

 וב. מהגמלה בקיזוז חלק מהח 75%לדוגמה,  במקרה של שלילה חלקית יקבל המבוטח, .1

 לאה לא תשולם גמלה.במקרה של שלילה מ .2

הפיגור בתשלום דמי הביטוח נבחן מהיום שבו דמי הביטוח היו אמורים להשתלם ולא מהמועד שבו 
 ם. ה לתשלושינשלחה הדר

 בהסדר תשלומים. מהחוב מיד ואת היתרה 25%ם ים לשלחוב נדרש המבוטח לעתוי היסכל

נכים קשים בעלי הכנסות כלומר, בכל תביעה לגמלה )למעט באוכלוסיות מיוחדות, לדוגמה, 
אופן וק אם קיים פיגור בתשלום דמי ביטוח ששולל גמלה בנמוכות(, נערכת ביקורת גבייה כדי לבד

  .חלקיבאופן  ואמלא 

את טענת המבוטח וקבע ת הדין האזורי יב( קיבל 9.7.2012מיום  2416-06-11'אג' )בל בעניין יצחק חג
אף על פי שלא נרשם כעובד עצמאי כחוק, בנסיבות המיוחדות שבהן המוסד לביטוח לאומי הודיע ש

 דין, אולם בית הםשכאילו נר ובד עצמאיהוא ייבחן כע –לו בכתב על המעמד בטרם נפגע בעבודה 
דמי הביטוח לפי ישוב הגמלאות בהתחשב בפיגור בתשלום ן את חי לבחומורה למוסד לביטוח לאומ

  ולשלול את הזכאות לגמלה בהתאם. 366בסעיף  הכללים
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( את תביעתו של יוסף לוי 57149-05-15דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  2018במארס  26ביום 
שביצע  שלומיםהסדר התשולם לו רק מיום עריכת ה( תזרח ותיק )זקנאת לקצבת כי הזכאו וקבע

 שה.  הגיע לגיל פרי ולא מהיום שבו

ל הלכת מיכאלסון של בית הדין הארצי בדבר תכלית שלילת הגמלה, שנועדה למנוע בית הדין נסמך ע
יטוח, בילם דמי מור: לא שמצב שבו: "...אדם אשר לא קיים במשך תקופה ארוכה את חובותיו, לא

שיעור רך זכאותו ויצפה כי תשולם לו גמלה בסר לצות כל החע המזכה לגמלה, ישלים אאירוובבוא ה
 ."המזכהמלא החל מהמועד 

 גמלאות דמי לידה והורות –לחוק הביטוח הלאומי  50סעיף 

צמאי או ח של עובד עלחוק הביטוח הלאומי, פיגור בתשלום דמי ביטו 50לפי סעיף כפי שנכתב לעיל, 
 וגמלה לשמירת היריון. ות, דמי אימוץרדה והודמי ליול לגרום לשלילת ת עלעובדת עצמאי לש

תקופת אכשרה מספיקה  ת/למבוטחהלידה/שמירת היריון שבגללו אין  וב שקיים ביוםבכל ח מדובר
שמועד  לזכאות לדמי הלידה )למעט חוב מקדמות לחודש האחרון לפני הלידה/שמירת היריון,

 (.לידההוא אחרי ה קוחמו לפי התשלו

לאומי שומה של למוסד לביטוח  דמי הביטוח במועד אך הגיעה מקדמות אם המבוטחת שילמה את
דמת, ייווצר למבוטחת חוב שולל דמי לידה כי על פי סדר זקיפת תשלומים, כל דמי הביטוח שנה קו

א תהיה ול כה ללידהלתקופה הסמוששולמו בשנה השוטפת יכסו את חובות העבר. החוב יעבור 
 15 שלפני היום הקובע, או 14שים מתוך חוד 10) י הלידהתקופת אכשרה מספיקה לדמטחת למבו

חודשי  6חודשים שלפני היום הקובע, ולשמירת היריון או לדמי לידה חלקיים: ה 22חודשים מתוך 
 החודשים שקדמו ליום הקובע(. 14ביטוח כעובדת עצמאית מתוך 

( קבע בית 393/97עב"ל ) 18.7.1999הארצי מיום דין ומלה בבית הש הדינין ורבעני סק דיןכבר בפ
)א( לחוק הביטוח 50ו דמי ביטוח" שבסעיף מה דמי ביטוח" ו"שולמהדין הארצי שאת המילים "שיל

הלאומי, יש לפרש כפעולה שבעבר, דהיינו, שהתשלום נעשה בפועל לפני "היום הקובע" )יום הלידה 
 (.שבפסק הדין בעניין

 נים קודמות ור שביטוח בעבדמי  חישוב

 לת השומה ממס הכנסה. על הפרשי שומה לאחר קב אמור לשלוח הודעות ח לאומיהמוסד לביטו

אם המעמד של המבוטח הוא של עובד שכיר וגם של עובד עצמאי, כדאי לבדוק אם סכום המשכורת 
של  פחת או המלאומהבשיעור  ע על החישובמעודכן ברישומי המוסד לביטוח לאומי )סכום זה משפי

 דמי הביטוח(. 

מבוטח רוט ובדרך כלל נשלח לוח לאומי בסכום אחד ללא פיבלות במוסד לביטכים מתקהכנסות נ
רצוי ומומלץ יש לבדוק קליטת ההכנסות כאשר הנכה הוא בן/ת הזוג. מכתב המבקש את הפירוט. 

 עם אסמכתאות. וההסברים לשלוח את הפירוט

 י דמי ביטוחשרקבות הפלאות בען גמעדכו

למעט ד לביטוח לאומי, הגמלאות שהתקבלו מן המוס ן גם אתי השומה אמור לעדכהפרש כוןדע
או או מחלת מקצוע ומה בשל "גמלה חוסמת" כתוצאה מפגיעה בעבודה )במקרה שהשומה חס

 בהתנדבות מוכרת(.

י עורך מואלביטוח לאים, המוסד ( ותגמולי מילו2016בגמלאות: דמי פגיעה, אימהות )מאפריל 
 גמלאות. יוהפרש ביטוח ולב של הפרשי דמיב משחישו

 יין דמי ביטוחהכנסה מחייבת לענמס  שומת -פסק דין בבית הדין האזורי 

( וקבע כי 9.12.2012מיום  34728-06-12בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו של מאיר בן חמו )
ייבת לעניין תשלום סה חמהווה הכנ 2011רה משנת גרת הסכם פשבמס 2004שומת מס הכנסה לשנת 

 ביטוח.דמי 

( ובפסק 24.1.2010, 82/09 ד לביטוח לאומי )עב"לההלכה נקבעה בפסק דין איציק מועלם נ' המוס
(: "...לעניין תשלום 24.6.2010 397/09אחרים נ' המוסד לביטוח לאומי )עב"ל  15-דין גילאון מתן ו
דבר, קרו של ין פקודת מס הכנסה ובעיי ובביטוח הלאומה קה בין חות זיקה ברורדמי ביטוח, קיימ

 לום דמי ביטוח לאומי".א המחייבת גם לגבי תשוג מס הכנסה לגבי הכנסה מסוימת היסיו

למוסד לביטוח לאומי אין שיקול דעת בקביעת גובה  –כאשר קיימת שומה סופית מרשות המסים 
היה יכול להפעיל לא  ביטוח לאומיל דב, שהמוסבע כאמרת אג"ההכנסה החייבת". בית הדין ק

 וים "הכנסה חייבת".הוא הוכיח מה שיעור הרכיבים שאינם מהמבוטח לדעת כי שיקול 
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 תשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי על ידי גבייה מרוכזת 

ות האזרחי , תשלום דמי הביטוח בעבור תלמידי ישיבות המשרתים בשיר2010החל בחודש ינואר 
ר תלמידי ישיבה עבו מרוכזת,הלאומית באמצעות גבייה חית מנהלת האזרה ידבצע על ימת

מן  5%שהכנסתם אינה מגיעה לסכום בשיעור של שאין להם הכנסה או  שמשרתים בשירות האזרחי
 .(28.11.2010מיום  1396השכר הממוצע במשק )חוזר ביטוח/

 על יסודי   פטור מתשלום דמי ביטוח לתלמיד

ר לעניין חוק די )שמוכעל יסו י' עד י"ב במוסד חינוכייתה , תלמיד כ2011 באוקטובר 1החל מיום 
שנים, פטור  19וטרם מלאו לו  משק(, שאינו עובדמהשכר הממוצע ב 5%) זה(, שהכנסתו מזערית

 מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד התקופה שבה הוא לומד )הפטור חל גם על תלמיד שאין לו צו גיוס(.
ומי ביטוח הלאבאתר ה תלמיד על יסודי(, שמצויסוק )הצהרת עי 670/טופס בל התלמיד ממלא

 באינטרנט.

ועד   2011בשנת שירות החל מספטמבר ב קדם צבאית ולמתנד פטור לחניך במכינה
 2013יולי 

. הסעיף כולל פטור מתשלום דמי 1.9.2011א( לחוק הביטוח הלאומי תוקן החל מיום 2)יא()351סעיף 
ם לחניך התיקון ג ל ממועדוי בהכשרה מקצועית, והחשמצ יסודי ולמיעל  בבית ספריטוח לתלמיד ב

יבורית/לאומית ובלבד שהחלו את השירות לשנת שירות למטרה צ ה קדם צבאית ולמתנדבמכינ
)יש לשלוח את אישור הלימודים או ההתנדבות  21הסדיר או את השירות הלאומי לפני שמלאו להם 

 ני(.יד ןכון באופוח לאומי לעדלמוסד לביט

 , או לעתודאי ת לאומי בהתנדבותו לשירותגייס לצבא, אביטוח למ מדמיפטור 

, מי שהכנסתו 2013ת תיקון תקנות הביטוח הלאומי מיולי , בעקבו2013באוגוסט  1החל מיום 
שנים ועד  18שנים, פטור מתשלום דמי ביטוח מיום שמלאו לו  21מזערית ואינו עובד וטרם מלאו לו 

מי פרסם ביום ביטוח לאוהמוסד להתנדבות בשירות לאומי. או בשרת כחייל ל לחעד שבו ההמו
 תחולתו.פרט את תנאי הפטור וחוזר המ 26.11.2013

בתנאים שלעיל אם סיבת הפסקת השירות היא כי  21עתודאי יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח עד גיל 
 הוא עתודאי.

מי מתשלום ד ( כי הפטור11.3.2018מיום  53948-06-16"ל ין לעבודה )בקבע בית הד 11.3.2018ביום 
וכיוון שעבר ניתוח נבצר  ד במכינה קדם צבאית,, למ19טח שסיים י"ב בגיל ח יחול גם על מבוביטו

(. המבוטח שירת 22בשל אי יכולת פיזית ורפואית )אך התגייס לפני גיל  21ממנו להתגייס עד גיל 
 דיר.שנים שירות ס 3במשך 

 .11.3.2018וראות פסק הדין מיום את המי החיל עליו ואביטוח להמוסד ל

יין פטור מתשלום דמי ביטוח למי בענ 1467חוזר מספר  פרסם המוסד לביטוח לאומי 16.5.2019ביום 
, במקרים שבהם נמנעה 21שמתגייס לשירות כחייל חובה או בשירות לאומי בהתנדבות אחרי גיל 

 .ה בושאינה תלויה בימס 21יל תגייס לפני גמהמבוטח האפשרות לה

 . הפטור ניתן לפי22לגיל  21גיל  ניתן לאשר פטור למתגייס בין ים שבהםהחוזר מפרט רשימת מצב
ועד מועד הגיוס, משלם המבוטח סכום מינימום של דמי  21. בין גיל 21עד גיל  18החוק בין גיל 

 ביטוח.

ם, וריהה םת בחו"ל עשהו ,הלימודיםעיכוב בסיום  דוגמאות של מצבים מיוחדים: מצב רפואי,
 ריגות אחרות.ישיבות ההסדר, או נסיבות ח ת מסלולדחיית גיוס במסגר

ולפני גיל  21הצהרת מבוטח שהתגייס לאחר גיל  – 6109ש למלא טופס מספר ורך הפעלת הסעיף יצל
22. 
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 פטור מתשלום דמי ביטוח למשתחרר  

 24ל ירות שחר שאלירות לאומי שמו מצה"לתחרר ור כל משפט 2015 ינוארלפי תיקון בחוק מ
ינימליים בחודשיים לאחר של"ת( מתשלום דמי ביטוח מבעו, לרבות ם שנקנאי)בתחודשים 

 .)למי שאינו עובד והכנסתו מזערית( הראשונים שלאחר השחרור

 פטור מדמי ביטוח למקבל גמלה ממשרד הביטחון

למנת מה: א)לדוגי ביטוח ם דמולבות בתשו הכנסות החיימי שמקבל גמלה ממשרד הביטחון שאין ל
ישור עליו להעביר את הא חויב בדמי ביטוח ור מתשלום דמי הביטוח. אםה"ל(, פטצה"ל ונכה צ

 ממשרד הביטחון לקבלת הפטור.

 פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר 

 יאותרבביטוח  ור מתשלום דמילפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תורם איבר, בתנאים מסוימים, פט
ים (. רשימת התורמים הזכא10.12.2013מיום  52/בריאותר וזחודשים )ח 36של עד  מרביתלתקופה 

 ריאות למוסד לביטוח לאומי פעם בשנה.מועברת ממשרד הב

 הכשרה מקצועית 

 מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית משלם את דמי הביטוח )למעט לענפי אימהות ונפגעי עבודה( על
 שק.ממוצע במכר השהמן  5% הכנסה בשיעור

 

 יםילוחות פוטו וולטא –ביתית   הכנסות ממערכת סולארית

חדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה השקעה באנרגיות מתבמסגרת החוק לעידוד 
לא יראו בהכנסה ממכירת החשמל של  1.1.2016, נקבע כי החל מיום 2016-מתחדשת(, התשע"ז

 ח בריאות ממלכתי. ביטו מי וחוקהלאו חווק הביטהכנסה לעניין חהצרכן הביתי כ

. הוראות 2019 ש"ח בשנת 100,187 ם של "עוסק פטור" במע"מ, סך שלהוא עד סכו הפטורום הסכ
הביטוח הלאומי מבהירות כי הפטור ניתן מדמי ביטוח וההכנסה מובאת בחשבון לעניין גמלאות, 

 כגון, הבטחת הכנסה.

 טוח לום דמי ביתש  רדות בדבהוראות מיוחם ועיסוקים מעורבי

כללי החיוב בדמי קובע את  345מי ביטוח של עובד שכיר וסעיף החיוב בדקובע את כללי  344יף עס
יטוח של עובד עצמאי ושל מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי. אופן החיוב בדמי ביטוח של מבוטח ב

 הותקנו לפיו.ובתקנות ש 371בעל עיסוקים מעורבים נקבע בסעיף 
 

 :2004ודש פברואר נתו מחבמתכו )א(371סעיף  לש אהריש
 

ת בדבר תשלום דמי ים, הוראות מיוחדוהשר רשאי לקבוע, הן בדרך כלל והן לסוגא(. )371"
ביטוח של המבוטחים המנויים להלן, וכוחן יפה על אף הוראות פרק זה, למעט 

 הלם העוכומסלם דמי ביטוח יבו בתקנות לשב, ובלבד שלא יחו345הוראות סעיף 
  טוח..."שלפיה משתלמים דמי בי מרביתההכנסה ה על

 
השר לקבוע הוראות מיוחדות בדבר בפרק ט"ו, רשאי  , שעל אף האמור371של סעיף  ההכוונה בריש

בכל הקשור לפנסיה  למעטתשלום דמי ביטוח, לרבות מתן פטור ותשלום בתנאים שנקבעו בתקנות, 
 . (לחוק ב345בסעיף  רדסמו גינןוח בוי דמי הביט)שאופן ניכ מוקדמת

 
 

 )להלן גם: 1971-"אדמי ביטוח(, התשל ראות מיוחדות בדבר תשלוםאומי )הותקנות הביטוח הל
עבור סוגים מיוחדים של מבוטחים, בקובעות  "תקנות הוראות מיוחדות" או "הוראות מיוחדות"(

דמי שיעור  ם, מהלשדווח ולחלה האחריות ל שפורטו בתקנות, האם הם חייבים בדמי ביטוח, על מי
של העיסוקים  בתשלום ואת סדר החיוב בדמי ביטוח המבוטחיםחייבים  ביטוח, על אילו הכנסותה

 ים. כפוף, כמובן, למגבלות המינימום והמקסימום בכל תקופה.השונ
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יוב בדמי קובעות את סדר החבדבר תשלום דמי ביטוח( הוראות מיוחדות הביטוח הלאומי )תקנות 
ה המרבית החייבת ההכנסבלות במגעובד עצמאי בו זמנית  ר וגםעובד שכי גם אומי שהל ביטוח

בשלב הראשון ההכנסות של העובד השכיר ובשלב השני  ה זו מובאות בחשבוןבדמי ביטוח. לפי תקנ
 ההכנסות של אותו מבוטח כעובד עצמאי עד ההכנסה המרבית.

, שיש ו עובד עצמאיר ו/אובד שכישהוא ע י מבוטחנקבע כ 1.1.2008)ב( לחוק שהוסף ביום 371בסעיף 
ינה הכנסה כעובד שכיר ואינה הכנסה לפקודה, אשר א 2ם בסעיף מהמקורות המפורטי גם הכנסהלו 

 לם דמי ביטוח בעד הכנסתו האחרת בשיעור החל על הכנסה זו., ישכעובד עצמאי )הכנסה אחרת(

סה : הכנכך -ת" ה אחרסנ"הכ -ש חוק הביטוח הלאומי מגדיר מושג חד ,2008החל משנת 
 כעובד שכיר ו של המבוטחלפקודה, אשר אינה הכנסה מעבודת 2בסעיף מהמקורות המפורטים 

ה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי" )הכוונה להכנסות פסיביות, כשבמסגרת הכנסות אלה ואינ
 (.עצמאי" ת "עובדהכנסות של עצמאי, שלעניין חוק הביטוח הלאומי אינן כלולות בהגדרכלולות גם 

עובד  מבוטח שהוא גם עובד שכיר וגם -  בו זמנית בד עצמאישכיר וגם עו א גם עובדוח שהמבוט
( לפקודה, 8)2-( ו1)2דמי ביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף  שלםמעצמאי בו זמנית 
 אשלא תוב( לפקודה, ובלבד 2)2הביטוח מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף אחרי שנוכו דמי 

לבין ההכנסה כעובד שכיר באותה שנת מס  בין שכרוה העולה על ההפרש הכנסזה  ןן לענייבחשבו
 תה השנה.בית באוהמר

שלם מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או "עובד עצמאי" גם על מ, את דמי הביטוח למען הסר ספק
 אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו.  גםאחרת", "הכנסתו ה

)על פי חוזר  ביטוח ום דמישלוצע במשק פטורה מתהממ השכרמ 25%סכום של  דע אחרת הכנסה
מן השכר  25%על תשלום אינה מן השקל הראשון אלא על ההכנסה העולה הביטוח הלאומי, חובת ה

 הממוצע במשק(. 

)א( לחוק  350בות בתשלום דמי ביטוח על פי סעיף הכנסות פסיביות אשר אינן חיי 
 הביטוח הלאומי 

יבות בתשלום דמי אשר אינן חינסות הכ של י מפורטת רשימהלאומוח הטחוק הבי)א( ל350בסעיף 
חד חל שינוי מהותי בחיוב חלו שינויי חקיקה בהכנסות אלה כמפורט להלן, ובמיו 2008ביטוח. בשנת 

 הכנסות מדיווידנדים.

 , ריבית ודמי ניכיוןדיווידנד
תשלום דמי ביטוח ות בחייב לן אינןת שלהוסי, ההכנ( לחוק הביטוח הלאומ6)א()350על פי סעיף 

 : 2008חל משנת ה

למעט הכנסה בחברה ב לפקודה )125יעור מס מוגבל בסעיף הכנסות מדיווידנדים שחל עליהן ש .1
לום דמי ביטוח הכנסה משפחתית, בחברת בית ובחברה שקופה(. בין היתר, פטורה מתש

 ה(.טיבעל של מדיווידנד שמקבל בעל מניות מחברה )לרבות

ודה. ג)ג( לפק125-ב( וג)125ר מס מוגבל בסעיפים יהן שיעומי ניכיון שחל עלדית וריב תהכנסו .2
 ריבית המחויבת בשיעור מס שולי חייבת בדמי ביטוח. 

 דמי שכירות והכנסות פטורות ממס
ביטוח, לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי  (7)א()350על פי סעיף 

 :2008ת ל משנחה

 ס בשיעור מוגבל:עליהן מ ות מדמי שכירות שחלכנסה .1

 -(. מחו"ל 10%החייבות במס בשיעור  דה )הכנסות ממגורים בלבד,לפקו 122לפי סעיף  -בארץ 
ף: הכנסות בניכוי פחת וניכוי בשל פחת א לפקודה )כל שכר דירה שבמסגרת הסעי122לפי סעיף 

 (. 15%החייבות במס בשיעור 

כל דין, לרבות שכר פטורה ממס לפי ה עצמאי""עובד בד שכיר או ככעוסה כנהכנסה שאינה ה .2
ב)א( 345בסעיף  ר ממס מהשכרה למגורים, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתהדירה פטו

 ר האוצר יקבע בעתיד בתנאים שבסעיף.לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט הכנסות שש
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 אלבישר םלמגוריהרחבות בעניין שכר דירה 
תאם לחוות דעת ( הוצגה הבהרה בה26.10.2004מיום  219/04ומי )כללי לאח היטוהב בחוזר

אינן  –)שרשומות בשומה כהכנסות הל"ע  פטית, שעל פיה הכנסות משכר דירה למגורים בישראלמש
אל דמי ביטוח ללא הגבלת סכום. הכנסות מדמי שכירות למגורים בישרפטורות מ מיגיעה אישית(,

ואילך לפי חוזר  2008נת ית, גם משותה חוות דעת משפטלא תאםבה א הגבלה,ת ללורפטו
 .2008ממאי  1368וח/ביט

הפטור מדמי ביטוח ניתן רק אם שיעור המס בישראל מוגבל,  -לגבי שכר דירה למגורים בחו"ל 
 א( לחוק הביטוח הלאומי. )350כמפורט בסעיף 

ר ח הלאומי בנושא שכיטובב ועלועל הטיפול בפ 219/04להלן הבהרות נוספות הקשורות לחוזר 
 מגורים בישראל:הדירה ל

ל הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל אינו מוגבל בשלב ר עחוזמדמי ביטוח לפי ההפטור  .1
מס הכנסה(, ובלבד שמדובר בדירת זה בגובה ההכנסה מדמי השכירות )באופן שונה מהוראות 

מדובר . קצר( ורים לטווחלמגרה השכ)אין מדובר ב םמגורי מגורים בישראל המושכרת למטרת
 ד )הל"ע(.מעבודה, ואינן מעסק או ממשלח ינסות שאינן בהכ

כדי להפחית מהשומה הכנסה מהשכרת דירה  -הטיפול במוסד לביטוח לאומי כל עוד אין שינוי  .2
ס מלשהגיש בה בשיעור מס שולי, המבוטח מעביר לפקיד הגבייה את העתק הדוח למגורים שחוי

שכר  רה, את שומת המס ואת הסכמימשכר הדי על חישוב ההכנסה מעידפח הנסנסה עם ההכ
 הדירה. 

ת דירת מגורים לצורך עסק לא הייתה פטורה בעבר ואינה פטורה מתשלום דמי ביטוח כרהש .3
כאשר ההכנסה שמקורה בשכר דירה למגורים מופיעה בשומה  )לדוגמה, משרד או גן ילדים(.

 ה.במס הכנס מתבקש לתקן את השומה חבוטהמ –עסק(  יד או )משלח 150בשדה 

ורות ניין הכנסות משכר דירה למגורים שהיו פטהמוסד לביטוח לאומי טרם פרסם הנחיות בע .4
לשם ובירן בבית מדמי ביטוח והפכו להכנסות מעסק בעקבות דיוני שומות בעקבות הלכת 

ליון קובעת ת העפסיקי לאומי, כטוח יבמוסד להמשפט העליון. לנציגי המייצגים נמסר בישיבה ב
האלה מעסק, גם הכנסות יקבע את סיווג הח לאומי וככל שפקיד השומה וסד לביטוגם למ

המוסד לביטוח לאומי יתייחס להכנסה כהכנסה מעסק, כפוף למבחני הגדרת עובד עצמאי 
 לחוק הביטוח הלאומי. 1שבסעיף 

 

 וג חלוקת הכנסות שאינן מעבודה בין בני ז

ח והגבייה בביטוח ל מנהל הביטוספות שנו רותוהבה 2004צמבר ש דחודמ 242/2004ספר מ רחוז
ת לשני בני הזוג, טים את דרך הטיפול בחלוקת הכנסות שאינן מעבודה המשותפוהלאומי, מפר

 זוג, או על שם אחד מהם.  שמקורן מנכסים הרשומים על שם שני בני

ו ממקורות אחרים ח אבוטהמ פנייה שלעות צמומי באהמידע האמור מגיע למוסד לביטוח לא
 ביעה לגמלה(.לדוגמה, ת)

 באלמנים ובגרושים.  החוזר עוסק בבני זוג נשואים,

כאשר בני הזוג מעוניינים לחלק את ההכנסה שאינה מעבודה כאמור לעיל, על כל אחד מהם לפתוח 
 הם.ידי שני ה עלמוהרה חתולצרף הצ 6101עיסוק של מבוטח עם הכנסות שאינן מעבודה בטופס 

 

 

 

 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

- 30 - 
 

)לרבות ידועים  וגדה בין בני זאשר לחלוקת הכנסות שאינן מעבוח הלאומי בתקציר הנחיות הביטו
 בציבור(

 

חלוקת ההכנסות 
 שאינן מעבודה

 1.1.1974נישואין אחרי יום  1.1.1974נישואין לפני יום 

נכסים רשומים על ה
 שם שני בני הזוג

טפת חלוקת ההכנסות בשנה השו
ע על תתבצ - ים שלפניהנתישבו

 ני הזוג אופי בקשת אחד מב
 שור נוסף. שניהם, ללא בקשת אי

שוטפת סות בשנה החלוקת ההכנ
תתבצע עם המצאת  -ובשנתיים שלפניה 

 אישור שהנכס רשום על שם שני בני הזוג. 

הנכסים רשומים על 
 אחד מבני הזוג שם

חלוקת ההכנסות בשנה השוטפת 
ה ע עם הצהרתתבצ -ניה ובשנתיים שלפ

ף כוונת שיתושל שני בני הזוג על בכתב 
 בנכסים. 

ומצוי  נוסח ההצהרה מצורף כנספח לחוזר
נטרנט באתר הביטוח הלאומי באי

 (.631)בל/

 הערות:

 וקה בכל שנה. ההצהרות הן חד פעמיות. אין צורך להצהיר מחדש על אופן החל •

פי מידע על לנהוג בהוא רשאי ם, יפם נוסכאשר המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע מגורמי •
 בתביעה לגמלה(. גמה, בעת ביקורת גבייהבחוזר )לדוהכללים ש

ת לחלוקת הנכסים על פי החוזר ניתנת בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה )על פי שרוהאפ •
וראות משנה אחת לשנתיים שקדמו לשנה , שהרחיב את הה17.8.2006מכתב מיום 

 השוטפת(. 

 מי ביטוחות פסיביות לעניין דו מהכנסממשכורת אאי  מצ של ע  קיזוז הפסד

שכורת, , כי לא ניתן לקבל החזר דמי ביטוח שנוכו ממקבע בבית הדין האזורי לעבודה 3.4.2011ום יב
 (.34797-10-10ל כאשר לצורך מס הכנסה נוכו מהמשכורת הפסדי המבוטחת כעצמאית )ב"

צורך חישוב ההכנסה שביקש לעת מבוטח תבי תודה אדחה בית הדין האזורי לעב 15.8.2016ביום 
נבע מעסקו )שכנראה לא קוזז פסד שאת ההעבודה ביטוח לקזז מהכנסותיו שאינן מ חייבת בדמיה

ביטוח לבין בשומה(. לדעת בית הדין, המחוקק יצר זיקה הדוקה בין ההוראות הנוגעות לתשלום דמי 
ל מס הכנסה שומות שביטוח מה בדמי החבותפקודת מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי גוזר את 

 (.51979-01-16)ב"ל 

 י גיל פרישה פנל  –וקצבת אובדן כושר עבודה   פנסיה מוקדמת 

ב לחוק 345, נוסף סעיף 2004-)תיקוני חקיקה(, התשס"ד 2004בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 
 י. הביטוח הלאומ

לפני  לגמלאותעת פרישה )ב תמהמוקדחלה חובה על כל משלמי הפנסיה  2004החל בחודש פברואר 
ת ממלוא הקצבה ח בריאוי ודמי ביטוהביטוח, לנכות דמי ביטוח לאומ רבות חברותגיל פרישה(, ל

לרבות "פנסיה" )או הפנסיה( המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת, 
 למת בשל נכות או בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.המשו

וק או הסכם עבודה קמת מכוח חיב לחוק כקצבה המשתל345סעיף דמת" מוגדרת בקויה מ"פנס
תו פרישה מוחלטת או בטרם הגיעו לגיל פרישה, לאחר שפרש מעבוד לעובד או למי שהיה עובד

 ובדן כושר עבודה מלא או חלקי.חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או בשל א

ח ודמי ביטו ת דמי ביטוח לאומיכולנים יבחיות הביטוח, רבות חלרב המוקדמת, משלמי הפנסיה
 חוק הביטוח הלאומי. ב ל345יה" שבסעיף נכללת בהגדרת "פנסשבריאות ממלוא הפנסיה 

בדמי  חייבתההכנסה ואין חובת ניכוי במקור של דמי ביטוח,  בפנסיה/קצבה שמקורה בפוליסת פרט
 על ידי המבוטח.אישי באופן ביטוח 
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 הם: םלתשלוהכללים 

ח, בשיעורים נסה המרבית לתשלום דמי ביטוגבולות ההכים מכל הפנסיה, בנוכטוח מבידמי ה .1
  .ד השכירשלם עובד שכיר, למעט התשלום בעד ענף אבטלה, ולפי המדרגות שנקבעו לעובשמ

 ב לחוק הביטוח הלאומי עד גיל פרישה, על345ת על פי סעיף ים מפנסיה מוקדמדמי ביטוח מנוכ .2
 ל פרישה. גי קופי ח

 סהכנה גם אם לצורכי מסניין ניכוי דמי הביטוח, יק משני לעדמת נחשבת מעסיה מוקפנס .3
 הפנסיה היא המעסיק העיקרי.

 שהאו קצבת אובדן כושר עבודה לפני גיל פרי ל גם פנסיההמקב שכירעובד 
סותיו כנהמשון. בשלב הרא במשכורתמשלם דמי ביטוח  -שמקבל גם פנסיה מוקדמת  עובד שכיר

 ם הנהוגים באותו מועד. הכללי ביטוח לפי קדמת מנכה המשלם דמיסיה המומהפנ

תיאום דמי ביטוח ל בקש אישורל ניתןלה על המקסימום, ובדמי ביטוח עות החייבות אם סך ההכנס
 כו ביתר מהפנסיה המוקדמת. י הביטוח שנולבקש החזר דמאו מראש 

כנסה ת פרט, היא נחשבת להמפוליס עבודה היאשר וכובדן ככל שההכנסה מהפנסיה או מקצבת א
ים ולפי שיעורי דמי הביטוח אישי לפי הכללהביטוח באופן מעבודה והעובד משלם את דמי  שאינה

 סה שאינה מעבודה.של הכנ

 בדן כושר עבודה לפני גיל פרישהבת אואו קצובד עצמאי המקבל גם פנסיה ע
ון. יו כעצמאי בשלב הראשהכנסות ביטוח על דמי םמשל -עצמאי שמקבל גם פנסיה מוקדמת  עובד

 וגים באותו מועד. לפי הכללים הנה המשלם דמי ביטוחתיו מהפנסיה המוקדמת מנכה מהכנסו

תיאום דמי ביטוח ל בקש אישורל ןניתלה על המקסימום, וות החייבות בדמי ביטוח עאם סך ההכנס
 ת. קדמומסיה הלבקש החזר דמי הביטוח שנוכו ביתר מהפנאו מראש 

לם בעבר על כל ההכנסה ה מפוליסת פרט, שיבודכושר ע ת אובדןשמקבל גם קצבי עצמא מבוטח
, כי ההכנסה מקצבת אובדן 2017ת משנת , רטרואקטיבי2019צמאי, עד התקרה. הובהר ביולי כע

אלא כהכנסה שאינה מעבודה  קורה בפוליסת פרט אינה נחשבת כהכנסה ממשלח ידהכושר שמ
  ח.הביטו ה החייבת בדמירעד התקבהתאם ביטוח  יבדמ תבומחוי

שר עבודה לפני גיל אובדן כואו קצבת סיה ד ואינו עובד עצמאי, המקבל גם פנעובשאינו מבוטח 
 פרישה

, ובנוסף לכך הוא מקבל (כעובד עצמאי לאעובד שכיר ו)לא כמבוטח שיש לו הכנסות שאינן מעבודה 
י דמי על פי שיעור -עבודה שאינן מהכנסותיו ן מושלב ראפנסיה מוקדמת, משלם דמי ביטוח בש

המשלם דמי ביטוח לפי מוקדמת מנכה ם המתאימים. מהכנסותיו מהפנסיה הוח והכלליהביט
 עד. הכללים הנהוגים באותו מו

תיאום דמי ביטוח ל בקש אישורל ניתןלה על המקסימום, ואם סך ההכנסות החייבות בדמי ביטוח ע
 . מתנסיה המוקדיתר מהפח שנוכו ביטובהדמי  לבקש החזר אומראש 

פוליסת פרט, כל ב הורמקבודה פנסיה או מקצבת אובדן כושר עכנסה מההמור למבוטח האשככל 
 ההכנסות שלו הן הכנסות שאינן מעבודה לעניין גמלאות ולעניין תשלום דמי הביטוח.

דמת המוק המהפנסילהלן מפורטים המקרים שבהם משלם הפנסיה פטור מלנכות דמי ביטוח 
 אומי(:פרסומים של הביטוח הלסס על )מבו

 .2004-שה, התשס"דיל פרים שהגיעו ל"גיל הפרישה" על פי חוק גגמלאי .1

 פנסיה לשאיריו של גמלאי )כגון אלמן/ה וילדים(. .2

לא ינוכו ממנו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח  –לחודש ואילך  2-מבוטח שפרש לגמלאות ב .3
 .מהחודש שלאחריו ואילךלא רק החודש, אותו אבפנסיה בריאות מה

 סיה כהכנסה פטורה מתשלום דמי ביטוח.נלביטוח לאומי רואה במענק שנים עודפות בפ דהמוס .4

כיוון שההכנסה מהפנסיה  1.9.2007הכנסה מהיוון פנסיה אינה מחויבת בדמי ביטוח החל מיום  .5
 המוקדמת מחויבת במלואה כאילו אין היוון. 
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אישה נשואה )או  –י ביטוח דמ תשלוםרה מוק הביטוח הלאומי פטורתה בחרת בית" כהגדקע" .6
, ם אינה עובדת כעובדת שכירהיא "עקרת בית" על פי חוק הביטוח הלאומי, א( הידועה בציבור
"עובדת עצמאית", ושבעלה )או בן זוגה( מבוטח לפי פרק י"א לחוק )מבוטח ינה או אינה בחל"ת

  (.קים ושאיריםיחים ותענף אזרל

ום דמי תשל, הוא פטור מהחלטת המוסד לביטוח לאומי(פי )ל ישראל ר הגמלאי אינו תושבאשכ .7
 .ומי ודמי ביטוח בריאותביטוח לא

 אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מן המוסד לביטוח לאומי בישראל.  .8

לתקופה  ת מלאהלית זמנית כלוכקצבת נמבוטח נכה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי בישראל  .9
 100%בשיעור  ודהות כללית מלאה יציבה, או קצבת נכות מעבנכ , או קצבתשל שנה לפחות

 לצמיתות.

יש לשים לב לסוג הקצבה שמקבל המבוטח מהמוסד לביטוח לאומי. גמלת ניידות, גמלה 
 מור. לשירותים מיוחדים וגמלה לנכי פוליו, לדוגמה, אינם מזכים בפטור הא

טור מתשלום דמי הביטוח, בפ מזכה אותובל קצבת נכות כללית המי שמק 2019ל משנת חה
 דה נמצא בפיתוח(.הפנסיה )אישור דומה למקבלי קצבת נכות מעבולם מקבל אישור למש

מבוטח שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור לתיאום דמי ביטוח כיוון שהכנסותיו הנוספות  .10
 וח.ביט ימיבת בדעולות על התקרה החי

 מת מחו"לקדה מופנסי

יא חייבת בדמי ביטוח ן הלפקודה ולכ 2ל היא הכנסה שמקורה בסעיף חו"מוקדמת מ ככלל, פנסיה
מחו"ל פנסיה ללפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, הכנסה שאינה מעבודה. לפי הכללים החלים על 

  י.מואטוח הללחוק הבי )א(350אין פטור בסעיף  ממעסיק לשעבר או על פי חוק

 
 העבוד רושכ ומקצבה בשל אובדן י ביטוח מפנסיהמותשלום דר ניכוי ח הלאומי בדבהביטו הוראות

 
ת מקבלי הפנסיה המוקדמת )כולל טוח איבי בדמלחייב הביטוח הלאומי החל  2019בחודש מרץ 

על  פנסיית נכות( ואת מקבלי פיצוי בשל אובדן כושר עבודה מחברות ביטוח, שלא שילמו דמי ביטוח
רטרואקטיבית משנת ח מהפנסיה המוקדמת שקיבלו, נוכו דמי ביטו כולל אלה שלא הכנסותיהם,

 ואילך. 2016
 

את ההכנסות מפנסיה מוקדמת שמהן  126ופס טי לפהמוסד לביטוח לאומי פיתח אפשרות לזהות 
 הוא שולח הודעות 2019 סראמנוכו דמי הביטוח על ידי משלם הפנסיה המוקדמת והחל מחודש 

קדמת או כתשלום וח, בין כניכוי מהפנסיה המוו לא שילם את דמי הביטשלדעת לבירור לכל מי
 ואילך. 2016וזאת משומת  ה פסיבית,כהכנס

 3.3.2019מיום  1461מספר  תמצית חוזר ביטוח

ביטוח מהפנסיה  ו דמים נוכא 126המוסד לביטוח לאומי בנה תהליך שבודק בעת קליטת טופסי 
כהכנסה שאינה נוכו ממנה דמי ביטוח תסווג לא . כל פנסיה שכושר עבודה( ןד)כולל קצבת אוב
 בודה".במסגרת ע "אובדן כושר עבודה לאמעבודה ממקור 

בלה בדיווחים אומי מכתבי בירור לגבי ההכנסה שהתקבמסגרת התהליך שולח המוסד לביטוח ל
ביטוח נוכו יוכיח שדמי ה םימים לתגובה, אלא א 60המתנה של לאחר יטוח ב בדמי בוהמבוטח יחוי

 וא פטור מתשלום.ו שהא

עבור השנה הקודמת. קבלו בפנסיה שיתיופעל על כל דיווחי המחזורי בכל שנה ו פעל באופןהתהליך יו
 בשל עיכובים 2017, 2016הוא בעבור השנים  2019 סראמך שבוצע בחודש באופן חריג התהלי

 יווחים.טת הדבקלי

ת, לום דמי ביטוח, כגון, עקרות בישפטורים מתש עות למבוטחיםדוהבדיקה כוללת מניעת משלוח ה
ינם חייבים בתשלום כי ההכנסה ית ומי שאקבלי קצבאות נכות כללמי שאינם תושבי ישראל, מ

 עולה על התקרה החייבת בדמי ביטוח.נוספת שלהם ה
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חום תלביטוח, הסניף מעביר את האסמכתאות דמי השלום כאשר המבוטח מערער על החיוב בת
 לקריטריונים כדלקמן:בהתאם משרד הראשי, הביטוח ב

 ו לו(.זר)ולא הוח כו מההכנסה דמי ביטוחכי נו 106מוכיח בטופס בוטח אם המ .1

 שאירים.כאשר המבוטח מוכיח כי זו פנסיית  .2

ה/פיצוי אובדן הפנסימשלם אם המבוטח מוכיח כי החבות של ניכוי דמי הביטוח מוטלת על  .3
 (.2019י עד יולי רשכושר עבודה )היה אפ

 15.7.2019מיום  1469תמצית חוזר ביטוח מספר 

העברת שרות של טל את האפ, המב1469ר חדש מספר יטוח הלאומי חוזפרסם הב 15.7.2019ביום 
 ועד פרסום החוזר. שלם קצבת אובדן כושר עבודה החל ממהאחריות למשלם הפנסיה או למ

יטוח של מי שקיבל את י הבעם נתונ 126 ספלבה של הנתונים מטוך ההצתיער כלומר, כאשר
תשלום הלאומי יפנה למקבל ה ו דמי הביטוח, כדין, הביטוחהתשלום, ויתברר שלא נוכו או לא שולמ

 ., כהכנסה שאינה מעבודהייב אותו בדמי הביטוחויח

ק או מהסכם ולאחר פרסום החוזר מסר הביטוח הלאומי כי מבוטח שמוכיח כי מקור הפנסיה מחיק
 הלחשב את דמי הביטוח בשיעורים שמשלם הפנסיה הייד הביטוח הלאומי קפמ, יכול לבקש העבוד

 .הביטוח כהכנסה שאינה מעבודהדמי ( במקום שיעורי 11.79%-ו 3.49%לנכות ממנו )אמור 

יות מהקצבה ומפרט את החוזר מזכיר את האפשרות של ניכוי שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט
ניכוי ם שפטורים מטוח ומשלמי הפנסיה לגבי מבוטחיהבי חברותטו קנן ית החדשות שבהההוראו

 דמי הביטוח.

 ת. ריבי ו ללאהפרשי הצמדה וקנסות בוטלו והסדרי התשלום בוצע

שאם  בחוזר מבהירהמוקדמת שלא נהג לפי החוק ו אינו מסיר אחריות ממשלם הפנסיההחוזר 
היה במסגרת י ובחיה, ס העובד(וטבסטהפנסיה )לדוגמה הייתה טעות עות הייתה של משלם הט

 ביקורת ניכויים.

  2019איגרת למשלם פנסיה מחודש ספטמבר 

ל ריכוז ש תשכוללמשלם הפנסיה איגרת ל 2019המוסד לביטוח לאומי פרסם בחודש ספטמבר 
 עבודה. נסיה וקצבת אובדן כושרלמשלמי הפהרלוונטיים  הכללים

 שר עבודהאובדן כו ןבגיה שמקורה מפיצוי יטוח מהכנסשלום דמי בת

 לפיצוי בשל אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח: טייםלוונסעיפי החוק הר

הכנסותיו בתשלום דמי ביטוח בגין יב יחעובד עצמאי  -הלאומי לחוק הביטוח  345מכוח סעיף  .1
חייב בדמי  -ובד עצמאי מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו ע לפקודת (8)2-ו (1)2מהמקורות 

סוק מחויב בדמי ביטוח לפי שיעורי דמי עיל לפקודה )כ 2סעיף פורטים בקורות הממהח מביטו
 הביטוח שבחוק(.

ד עצמאי, או עובד שהוא עובד שכיר, או עוב וטחמב -הלאומי )ב( לחוק הביטוח 371מכוח סעיף  .2
לפקודה, ישלם  2רטים בסעיף ד עצמאי, שיש לו הכנסה אחרת מהמקורות המפור וגם עובשכי
 ל על הכנסות שאינן מעבודה.חשעד הכנסתו האחרת בשיעור בביטוח גם  דמי

בודה מכוח בשל אובדן כושר ע פיצוישמקבל י מ -ב לחוק הביטוח הלאומי 345מכוח סעיף  .3
אמנם חייב גדרה שבסעיף, עובד, כאמור בהלמי שהיה מכוח חוק, לעובד או  ממעסיק אופוליסה 

לים של "פנסיה כוי דמי הביטוח בהתאם לכלחייב בני ייצומשלם הפ , אךהביטוחלום דמי בתש
 מוקדמת". 

הביטוח  לחוק 345אלא בסעיף  ב לחוק הביטוח הלאומי345כלולה בגדר סעיף מי שהכנסתו אינה 
 .נותלכללים שבחוק ובתק מו בהתאםח בעד עצאת דמי הביטו, חייב לשלם הלאומי
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נו של אלפונס מכלוף, כי הפיצוי שקיבל קבע בעניי( 2.12.2015ם מיו 13357-04-13"ל עבודה )בבית הדין האזורי ל
 ינה מעבודה.מחברת הביטוח בגין פוליסה פרטית בשל אובדן כושר עבודה חייב בדמי ביטוח כהכנסה שא

סעיף ונה לפי פרטית הוא בגדר הכנסות מאנוח בגין פוליסה ביטמחברת מתקבל י קבע שתשלום הבית הדין האזור
לפי שיעורי דמי הביטוח שחלים על הכנסות שאינן מעבודה, בהתאם  חדמי ביטוי חייב בוצהפי( לפקודה. 5)2

 )ב( לחוק הביטוח הלאומי.371-ו 345לשילוב בין סעיפים 

( את תביעתו של עו"ד מחמוד אבן ברי 11043-05-16ב"ל הדין האזורי לעבודה )דחה ביה"ד בית  19.3.2017ם ביו
 2ברת הביטוח הם בבחינת הכנסה כהגדרתה בסעיף חביטוח מ ח פוליסתוכל מתגמולי הביטוח שקיבוקבע כי 

 לפקודת מס הכנסה וחייבים בדמי ביטוח.

 הוראות הביטוח הלאומי
להכנסתו של המבוטח ממקור  רףצטהפיצוי עצמאי, ה שולם לעובד כאשר הפיצוי, הביטוח הלאומיעל פי הוראות 

 מאי. עצשל עובד י ביטוח מדרי בדמי ביטוח בשיעו בהחוינסה וכל ההכ עצמאי

 :1469להלן מתוך חוזר ביטוח 

דן כושר עבודה ( הכנסה של עובד עצמאי מאוב14089-05-13"בעקבות החלטת בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל 
, החל משומות . לפיכךהגנו בעברשנאקטיבי כפי  -( 8)2( או 1)2ור , ולא ממקפאסיבי -( 5)2ממקור  תסווג כהכנסה

נסה מאובדן כושר עבודה להכנסות ממקור עצמאי. ההכנסות מאובדן כושר עבודה של ף הכלצר אין ,ךאילו 2017
 (".5)2עובד עצמאי יסווגו כהכנסות ממקור 

 

 באופן מלא או חלקיים מתשלום דמי ביטוח פטורהם מבוטחי
ם( ופחתיביטוח מ ימם די הביטוח הלאומי )או משלמילחוק הביטוח הלאומי, פטורים מתשלום דמ 351יף י סעפ לע

 המבוטחים כדלקמן:

 .קצבת נכות כללית מלאה לשנה לפחות מי שמקבל .1

  .מים לזכאים(נאים מסויחודשים בת 36)ועוד  צמיתותמי שמקבל קצבת נכות כללית מלאה ל .2

  .צמיתותל 100% ה בשיעורודקצבת נכות מעבבל שמקמי  .3

 .)זקנה( בפועלמי שמקבל קצבת אזרח ותיק  .4

אזרח ה בגיל פרישה במקום קצבת בחר לקבל קצבת נכות מעבוד אך ,ותיקאזרח בת צקבל זכאי לקמי ש .5
מלא גבייה מעבודה, פונה לפקיד  ובחר לקבל קצבת נכות אזרח ותיק. עובד עצמאי שזכאי לקבל קצבת ותיק

 יעורי דמי הביטוח.טין את שכדי להק אזרחים ותיקיםשור ממחלקת י עם האיוח הלאומיטשכירים בסניף הב

 כדלקמן:  2012 ופרסם בחודש מארס הקל על מבוטחים בגיל פרישה ח לאומיד לביטוסוהמ

מי ודה יחולו הכללים שחלים על כדי שעל משכורתו של עובד שכיר בגיל פרישה המקבל קצבת נכות מעב
, לבחור שלא אזרח ותיקת ם דמי ביטוח, עליו להגיש תביעה לקצבן תשלולעניי יקותאזרח שמקבל קצבת 

זכאות העקרוני. עובד שלא מסר את האישור ולמסור למעסיק את אישור ה רח ותיקזאקצבת  תאבל לק
 יעביר את חלקו בהתאם.   האמור למעסיק, ינוכו ממנו דמי ביטוח על פי החוק והמעסיק

 , זכאיה בשל הכנסות גבוהותלרון, וקצבתו הופסק תיקוןלפי  100%בשיעור  מלאה יתללשקיבל קצבת נכות כה נכ
בהתאם לאישור מהמוסד  ,חודשים נוספים 36במשך  הנחה או את הפטוראת הלחוק  א220יף לפי סע לבלק

 לביטוח לאומי.

)הלכת  צה"ללנכי  קצבהו איבהשל פגיעת פוליו, גמלת ניידות, קצבה בקצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לנכה 
 סד לביטוח לאומי., אינם מזכים בהנחות במותלמי להלן(

הלאומי קובע שאם "היה אדם זכאי, לולא הוראות סעיף זה, ליותר מגמלה אחת,  טוחהבילחוק  )ד(320סעיף 
נכות בודה וקצבת ות: קצבת נכות מעת שתי קצבאכאשר למבוטח מגיעוכלומר, הברירה בידו לקבל אחת מהן". 

 ר באחת מהן. נית, הוא חייב לבחוזמבו  -ית כלל

( את תביעתו של עמוס תלמי לתשלום דמי 21494-06-14"ל )עב הדעבובית הדין הארצי לדחה  7.5.2017ביום 
לו קצבת שלא שולמה ביטוח לאומי מופחתים בגין הכנסות ממשלח יד שהיו לו. בית הדין הארצי קבע כי מאחר 

ל קצבת נכות כללית בדמי הביטוח. המבוטח לא קיב נו זכאי להנחההוא אי ומילא ית מהמוסד לביטוחנכות כלל
וון שבחר לקבל גמלת נכות לפי חוק הנכים בשל היותו נכה צה"ל. גם בפסק דין זה כי ומיח לאוטלבימהמוסד 

 לים.כויות משני המסלול" המערב זקובע בית הדין כי המבוטח אינו יכול להקים לעצמו "ס
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 חוביטבת אזרח ותיק משלם את דמי ד לנכים. מקבל קצשל דמי ביטוח בריאות בלב כולל ניכויהניכוי מהעובד 
קצבת האזרח הוותיק, ולכן ממשכורת של מקבל קצבת אזרח ותיק אין ניכוי של דמי ביטוח. המעסיק ת ביאוהבר

 ק(. של מעסיגל ת ררוק חברה או פשיטות עובדים בעת פיפש"ר )זכוימשלם בחלק המעסיק לענף נפגעי עבודה ו

 המוקדמת(.יה פנסת )בואברייטוח לאומי וגם דמי ביטוח מקבל פנסיה מוקדמת פטור מתשלום דמי ב

 טעות בסטטוס העובד 

יר מעסיק שנתן לעובד בטעות הנחה בדמי הביטוח, אמור לתקן את הדיווח, לחייב את העובד בדמי ביטוח ולהעב
 וסד לביטוח לאומי.הביטוח המלאים למ את דמי

 עם 126י ופסטמ דהאובדן כושר עבו קצבאות בשל, פנסיות ושל משכורות ותרך הפגשוח לאומי עוסד לביטומה
 ופועל כדלקמן: הנתונים המצויים במחלקות הגמלאות

 101על טופס ד לשמור )חשוב מאו יבים בדמי ביטוח במסגרת ביקורת ניכויים, מחומעסיקים שלא פעלו כחוק •
 על לקצבה(. זכאותו בפו מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ישור שהביאעל ידי העובד ועל האהחתום 

כושר עבודה שלא שילמו כדין את דמי הביטוח, יקבלו חיוב באופן  אובדןקצבת ו תמוקדמקבלי פנסיה מ •
 אישי.

, ואם טעה הצבאת אישור הזכאות לקבאיחור  אם קיבל מהעובד ,מעסיק יחזיר לעובד דמי ביטוח שנוכו ביתר
 ית.אחורנים נשע שב ",קובץ זיכויים"נעשה ב הדיווח על שינוי סטטוס ה.מעובד שזכאי לקצבדמי ביטוח וניכה 

 ד/מקבל פנסיה מוקדמת לשיעור מופחת של דמי ביטוח בשל נכות כלליתזכאות עובאישור על 

כן של וממסביר את התהליך המה 1.1.2019לה מיום בתחו 1462המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביטוח מספר/
חברות  )לרבות תמוקדכות כללית ולמשלמי פנסיה מלמעסיקי עובדים המקבלים קצבת נקת אישורים הנפ

 ב לחוק )להלן: פנסיה מוקדמת( למבוטחים המקבלים קצבת נכות כללית. 345( לפי סעיף הביטוח

לתקופה  םם, ולכן האישורים המת אישורים מעודכנייה המוקדבכל שנה יקבלו המעסיקים ומשלמי הפנס
 גבלת.מו

תקופות  דשה המפרטתה חודעכת הרעהמ בת התשלום של מבוטח, תנפיקהחוזר מבהיר כי ככל שיחול שינוי בחו
 פטורות ותקופות חייבות בהתאם לשינוי.

באופן  ים לפטורלית הזכאמפיק אישורים למקבלי גמלת נכות כל וסד לביטוח לאומיהמ 2019החל מינואר 
 להלן: ליך המפורטומטי, בתהאוט

של כך פטורים בוית דמת המקבלים קצבת נכות כללמאתרת עובדים שכירים ומקבלי פנסיה מוק רכתהמע .1
 קופת הזכאות לפטור בשנה השוטפת.טוח, ומנפיקה אישור לתמי בימד

 האישור נשלח למבוטח לצורך העברתו למעסיק או למשלם הפנסיה. .2

ביטוח בריאות. על המעסיק וחייב בדמי וח לאומי טיפטור מתשלום דמי ב יק מפורט כי המבוטחלמעס שורבאי
דה וזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד עי עבושל נפג לענפים ימלאוחלה חובת תשלום דמי ביטוח עצמו 

 (.2019בשיעור המלא בשנת  2.12%)

 יטוח לאומיפנות למוסד לבאמור להעובד . יטוח לאומימוסד לבלהאישור מופנה למעסיק הנוכחי כפי שידוע 
 (.ש או נוסףק אחר )חדלהפקת אישור לפטור המופנה למעסי

פיק הודעה חדשה למעסיק עם אמורה להדמי הביטוח, המערכת  בתשלוםח חייב והמבוט תוזכאאם חל שינוי ב
 התקופות הפטורות והתקופות החייבות.

 .וח בריאותטיי ביטוח וגם מדמי בוטח פטור מתשלום דמט כי המבבאישור למשלם הפנסיה מפור
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 ולשכירים סוגיות הקשורות למעסיקים

 ומי וטח שכיר במוסד לביטוח לאבמ
ובד השכיר במוסד לביטוח לאומי לאור הזכויות שמעניק החוק לבחינה של מעמד הע יבות רבהקיימת חש
 לשכירים. 

בידים מע יווג מבוטחים וקביעתו הביטוח הלאומי בדבר סולצ מומלץ לשים לב למבחנים שקבעה הפסיקה
על ידי  וםעת הרישה ולא בלמלג בוטח השכיר נבחן בעת הבקשהמוסד לביטוח לאומי, כיוון שמעמד המהתקין הש

 המעסיק.

 הגדרת "עובד"
 הגדרת "עובד" כוללת את הסוגים העיקריים, כדלקמן:

 1ף סעיפחה על פי ההגדרה שבסי עבודה )לרבות בני משם יחעובד העובד אצל מעסיקו כשכיר ומתקיימי .1
 (. קבחו

צו הביטוח בהתאם לבלבד,  לאומיד לביטוח שכיר כלפי המוסבד ועל מועסק כעצמאי אך נחשבבד, העו .2
 הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, בהתקיים התנאים הקבועים בצו.

ועוד סוגי מבוטחים,  ידרך, ספורטא ה, מורןשחקן, מדריך, אמ ,מרצה חצרן, מורה,, בד ניקיון: עודוגמאות
 שנקבעו בצו האמור.בתנאים 

ואת ע בחוק, או בהחלטת הכנסת או על פיה, נקב כרושש גם את מי אים כעובדביטוח רולום דמי שתין לעני .3
 וח הלאומי(.ביטלחוק ה 334החייב בתשלום השכר רואים כמעסיקו )סעיף 

 אחרים. .4

 י עבודהלקביעת יחסבחנים "המסורתיים" מה
 ו במהלך השנים. המבחנים לקביעת יחסי העבודה התפתח

הוא מביניהם החשוב ביותר שמבחנים  כמה שלם חן את משקלכלומר, בו ורב",ב"מבחן המע טנוקבית הדין 
חשובים פחות. עסיק, ויתר המבחנים היו המ "מבחן ההשתלבות". בעבר, מי שהיו בידיו השליטה והפיקוח היה

לפקח  קשההבית או דרך חברות העסקה, במבנה ההעסקה. עובדים רבים עובדים מת רבה התפתחוחלה כיום, 
 העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת הפסיקה מכירה בהם כעובדים.ת עוכים להם, שהעבודה שייעליהם, כלי 

מספיק נאי ר, אינה, כשלעצמה, תתלוש משכורת ומדווח כשכידש חשוב לציין, שהעובדה שהעובד מקבל כל חו
בתלוש  כורתאת רכיבי המש פרטסיק חייב ליחסי עבודה, המעכאשר מתקיימים  תקיימים יחסי עבודה.לכך שמ

 על העובד.ק חור ולדווח כהשכ

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

( "חוק שכר מינימום")להלן:  1987-ום, התשמ"זנימבאופן בלתי תלוי בחוק הביטוח הלאומי, קיימים חוק שכר מי
שכר שכר שאינו נמוך מ גיע. אלו קובעים שלכל עובד מ1987-ער עובד וחניכים(, התשמ"חמינימום )נו ותקנות שכר

 . וקם שנקבע בחמינימו

ת, שכר המינימום יכול להיות לשעה, ליום או לחודש, ואינו כולל שעות נוספות, תוספת ותק, החזרי הוצאו
ה בחוק שכר מינימום. שכר המינימום שונמפורט לבד, כים בד, אלא תשלומים קבועמענקים על בסיס שנתי ועו

 כר השונים.המשרה וברכיבי הש יותמעובד לעובד, ותלוי בחלק

ח הלאומי קובע כי מבוטח שהכנסתו אינה מגיעה לסכום ההכנסה המזערית כאמור לחוק הביטו )ב(348סעיף 
 . האמור זעריהכנסתו היא הסכום המשתלמו דמי הביטוח כאילו , ילגביו בלוח י"א

של  כר מינימוםהשווה לשא סכום יהדש המזערית של עובד שכיר לחו לוח י"א קובע לגבי עובד שכיר כי ההכנסה
  ון ברבעון.אשהר החודש

 הכנסה זו היא גם ההכנסה המבוטחת לעניין גמלאות מחליפות שכר.
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  עבודה  הכנסתחיוב בדמי ביטוח של  

( לפקודת 2)2המקורות המפורטים בסעיף וח הכנסת עבודה מביט ב בדמיי מחייהביטוח הלאומ לחוק 344סעיף 
 מס הכנסה.

 
 כדלקמן: בעקואומי בחוק הביטוח הל)א( 344ף סעי

 
בחודש שבו חל מועד  1-יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל . )א(344"

 ..." ( לפקודת מס הכנסה;2)2ות המפורטים בסעיף מהמקורהתשלום, 
 

 הם כדלקמן:( לפקודת מס הכנסה 2)2ת המנויים בסעיף ורוהמק
 

מעבידו, תשלומים שניתנו תנו לעובד מה שניקצוב הנאה אול טובת דה, כאו רווח מעבו תותכרהש ()א(2. )2"
נסיעות לחוץ לארץ או לפון, לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או ט

אה; שוויו שלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאך למעט תאו ביגוד  רכישת ספרות מקצועית
בין בשווה כסף; בין כסף ותנו בבין שני -והכל לרשותו של העובד;  דמהועשל שימוש ברכב ש

 שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתן לאחר לטובתו; "
 

 , נקבע כדלקמן: 1995-שנ"היטוח(, התבם ופטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי )תשלו לתקנות 2בתקנה מספר 
 

 לפקודה".(… 5)9סעיף  נסה לפימעט הכלפי הפקודה ל סממ עובד הפטורהביטוח מהכנסת  "לא ישולמו דמי
 

 ( לפקודה?2)2מהי הכנסת עבודה לפי סעיף 
 השתכרות או רווח מעבודה. •

 שווי שימוש ברכב. •
 ובד ממעסיקו.ה או קצובה שניתנו לעאבת הנכל טו •

 כהוצאה. ור המותרים לעובדלמעט תשלומים כאמותיו... עובד לכיסוי הוצאנו לם שניתתשלומי •

( 2)2לום דמי ביטוח הכנסת עובד שפטורה ממס לפי סעיף תשים מתיו פוטרמי ותקנוחוק הביטוח הלאו ,רמכלו
 אחר.שפטורה ממס לפי סעיף  עובד לפקודה ואינם פוטרים מתשלום דמי ביטוח הכנסת

 ינן שומבדיל בי 11קודה בעמוד ב/( לפ2)2יחסות לסעיף סוי הוצאות במסגרת התישלומים לכיק מתייחס לתהחב
 סוגי הוצאות:

 .מעסיקלטובת הה שהיא צאהו •
 לפקודה. 17הוצאה שהיא לטובת העובד ומוכרת כהוצאה לעובד לפי סעיף  •

תו ו לעבודשמש אותהמ ור קניית מעיל עבודהסכום שהוציא האחרון עב עובדנקבע שם כי "אם החזיר המעביד ל
ובד שמש את העאם נועד המעיל ל ,םאולייחשב סכום ההחזר להכנסה. בלבד והנושא סמל של המעביד, לא 

 יים )גם אם יכול הוא להשתמש בו לעבודה(, יראו בכך הכנסה בידו".פרטו הלצרכי

וי ת בניכשמותר וצאההחזר להכנסה, לבין השלגביה לא ייחשב סכום ה סיקק מבדיל בין הוצאה לטובת המעהחב
בכל  מקום לראות"קיצור דרך". ב הדפקומת על ידי המעסיק, שם יש בלפקודה, המשתל 17לעובד לפי סעיף 

לפקודה, בחר המחוקק להפחית את ההכנסה  17סה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף כנה ההחזר
 .כום ההוצאה המותר בניכוילס מלכתחילה בסכום הזהה

 
 תשלום דמי ביטוחהפטורות מ הכנסות עובד שכיר

 ים צבמפרט את המה 1.1.2019בתחולה מיום  21.2.2019ביום  1479חוזר מעסיקים המוסד לביטוח לאומי פרסם 
  שבהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח.

דמי השכר חייבים בתשלום ומדגיש כי מרבית רכיבי  רותהחוזר הזה מחליף כל חוזר קודם בנושא הכנסות פטו
תב אישור מראש ובכ תקבלדמי ביטוח ללא  טור מתשלוםן בחוזר כפפטור רכיב שכר שאינו מצויאין ל ביטוח.

 .ביטוח לאומימהמוסד ל

ות לאיש לקרוא את כל החוזר לפני כל פעולה בעניין כיוון שהחוזר מדגיש כי מעסיק שלא ידווח על ההכנסות המ
וח לחוק הביט 369לסעיף ה להחזר גמלאות בהתאם חשוף לתביעהצמדה וגם  ובהפרשי ב בקנסותשל העובד יחוי

 הלאומי.

יש לפנות למוסד לביטוח לאומי שבחוזר, בים הפטורים ברשימת הרכי ר שאינו מופיעוטר פלהוספת רכיב שכ
 .6515471-02ס , או לפק1920ינואר עסיקים מע באיגרת למ, כפי שמופיr@nioi.gov.ilrlimoבכתובת מייל: 
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 וזר:חבים מתשלום דמי ביטוח, המפורט הפטוריםלהלן בקצרה רשימת רכיבי המשכורת 

פיצויי פיטורין, פדיון ימי  –דין עקב ניתוק מוחלט של יחסי העבודה פי  ד עלמים לעובים המשולם סבירתשלומי
יצוי בגין אי פ ן,חרים כגוהציבורי ותשלומים א שנים עודפות לעובדי השירות קמחלה, פדיון ימי חופשה, מענ
יחס ליי ביטוח ויש חייב בתשלום דמת לפי החוק מדמוקפיצוי בגין אי מתן הודעה  תחרות ודמי הסתגלות )תשלום

 אותו לתקופה שבעדה שולם(.

 רי המעסיק לפי קבלות )החזרפסמותנה ברישום ההוצאה ב –החזרי הוצאות שהוציא העובד לצורך המעסיק 
 חייב בתשלום דמי הביטוח(. בדעורטי של ההוצאות אחזקת רכב פ

 העובד. ו שלוקרה לתחום עיסהמקצועית הקשו ירה על הרמהמשים רק כאשר הם מהוו –ם לעובד מימון לימודי

 של העסק. וגרק אם הם משמשים רק לעבודה )כמו סרבל או מדים( או שיש עליהם לו –מימון בגדי עבודה 

 מההוצאה. 80%יותרו כפטורים רק  –ורך דין לימת עמו גין כש לעובד על פי דעלות ביגוד הנדר

קרה הקבועה הם במגבלת התפטורים רק כש –יה ופיצויים פת גמל, פנסוקת, הפרשות המעסיק לקרן השתלמו
 בפקודת מס הכנסה. מעל התקרה יש לזקוף שווי הטבה.

 בלבד. 2003ת ות משנבהקצא –בלבד ומיסוי הוני  ינמימוש אופציות במסלול הו

סה קודת מס הכנפבים כפוף לסכומים הפטור –מולן ת ריבית והפרשי הצמדה על השכר הת שכר לרבופיצויי הלנ
 עבודה(. יבים כהכנסתהסכומים חי –)מעל התקרה 

שלאחר ניתוק יחסי  אם הם מיוחסים לתקופה –מענק פטירה ותשלומים הניתנים עבור העובד לאחר פטירתו 
 העבודה.

 כפוף לתנאים –עיתונאי חוץ ורטאי חוץ ולוי לצורכי מס למומחה חוץ, לספותרות בניכזר הוצאות בפועל ומחה
 ד מצהיר שהוציא בפועל את ההוצאות.ובטופס שבו הע מס הכנסה ולפי רטים בתקנותופהמ

 לאחר ניתוק יחסי עבודהשכר או הפרשים או שכר נוסף תשלום 

 בגינו דמי ביטוח.  לםלשדה, ויש חר שנותקו יחסי העבומשולם לעובד שכיר תשלום לא םלעתי

ונוס(, לבין וב: הפרשי שכר כר עבודה )כגוןר כשאשר מוגד ודהחסי עבשניתן לאחר ניתוק י יש להבחין בין תשלום
ן: פיצויי פיטורין וגו הוא פיצוי שניתן רק לאחר שנותקו יחסי העבודה ועקב ניתוקם )כמצב שבו התשלום במהות

 ימי חופשה(. ופדיון 

ישולמו  ,ודהיחסי העבעמו מי שנותקו ה לתשלום שכר עבודטוח בעבור ח לאומי שדמי הביביטומוסד לנקבע ב
החיוב יהיה המועד שבו נותקו יחסי שאליו ייוחס מועד היחסי העבודה, אך  עמולא נותקו בל לעניין מי שקוכמ

בבית הדין י ומביטוח לאבהרה על ידי המוסד לתתבצע בהתאם. קביעה זו הו "ףהעבודה וחלוקת ה"תשלום הנוס
מועד יהיה לפי וח ביטעל של דמי ההתשלום בפו .(574/07ופז ושרון זלצמן )עב"ל הארצי לעבודה בפסק דין שרון ט

 ם שכר העבודה.תשלו

( וקבע כי הכנסה 61021-11-17דחה בית הדין לעבודה את תביעתו של אפרים שטיינמץ )ב"ל  20.1.2019ביום 
, יש לייחס לחודש העבודה קתו בעבר, שנים לאחר שנותקו יחסי העבודהסימעשקיבל מ ותית ממימוש אופציותפיר

 וס לפי התקנות.בחברה ולפר ןואחרה

( כי תשלומים המשולמים 13954-09-15פסק בית הדין האזורי ) 6.7.2107ביום  -ה"ל יין פורשי צפסק דין בענ
 חייבים בדמי ביטוח.במהלך חופשת הפרישה שלהם  עבלמשרתי ק

כיוון ה ום דמי אבטללשלת (17176-08-18אל בוקר )ב"ל ת הדין האזורי את תביעתו של ישרדחה בי 5.9.2019ביום 
קה. לפי עמדת בית הדין התקופה שבה המעסיק שילם לעובד פיצוי אי מתן אכשרה מספיצבר תקופת א ל הואש

 ימים(. ודשם ח)מקסימובגובה הפיצוי החוקי קופת האכשרה לדמי אבטלה רק הודעה מוקדמת כלול בת

 ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה 

 דין בבית המשפט העליוןק פס

ן את דעתו בנושא דמי חבר ודמי טיפול בפסק דין זרחיים נתערעורים אט לבשבתו כבית משפט העליון שפמהת יב
  (.15.12.2016מיום  3844/15 פ"ש פתח תקוה נגד שירותי בריאות כללית )ע"א

 י החבר עד גובה דמי הטיפולצועי או את דמיש לראות את דמי הטיפול המק ר הייתה אםהשאלה במוקד הערעו
ין עובדיה למוסדותיה של ההסתדרות, כחלק מחישוב השכר בגשמשלמת חברה "דמי הארגון"( ועי )להלן: צקהמ

 ובמס מעסיקים.ברה במס שכר והכנסת העבודה שבגינם מחויבת הח

נובעת לנישום א באופן כללי כי הכנסה ה( לפקודה הי2)2יף סע שתכלית העליון בע בית המשפטבפסק הדין קו
 היא הכנסת עבודה. –חסים אלה י שום קיומם שלק ומשתלמת לו מעובד ומעסי יסיח כתוצאה מקיום
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ה מן ת עבודה כל טובת הנאה המגיעעוד קובע בית המשפט העליון כי הסעיף על פי לשונו, כולל בהגדרת הכנס
 ודה ביניהם, למעט המפורט בחריג.העבסי חלק מיחהמעסיק לעובד כ

טובת הנאה המועברים ו ה כל תשלום אתכליתית, על פילפקודה בדרך  (2)2רש את החריג לסעיף יש לפ "כאמור
ט תשלומים הבאים מהמעסיק לעובד כחלק מיחסי העבודה ביניהם נכנסים בגדריה של הכנסת העבודה, למע

 ל אותה תכלית של החוק".בש צם,רוש מצמג, אשר לו יש לתת פיבגדרי החרי

בפועל לעובד אין  יעהכסף אינו מגהשכר. העובדה שתי נפרד מן לבלק הארגון הם חין קבע כי דמי השופט רובינשטי
שם העובד לצורך מתן הכסף לא שולם לו כחלק משכרו, שכן הכסף שולם להסתדרות בעבור העובד ובפירושה כי 

 עברת הכספים.לה ור"רק "צינלעובד. המעסיק משמש השירות 

דרת הכנסת ראותם כחלק מהגולכן יש לד בולע קלה כהחזר הוצאות מן המעסיאין לראות את התשלומים הא
 שלאו.דה, בין שהם מותרים לעובד כהוצאה ובין בוהע

שאין פגיעה בגובה לכאורה עם העובדים, כיוון  הפרשנות הזאת אמורה, לדעת השופט רובינשטיין, להיטיב
 ( לפקודה.2)2יף הגדרת הכנסת העבודה לפי סעממס ובתגמולי הביטוח הלאומי הנגזרים מ רותפטופרשות ההה

להתיר הקטנת הכנסת העבודה לעניין חישוב דמי הביטוח, כדי לא לפגוע  יןין עולה כי אכלומר, מפסק הד
 ת מגובה הכנסת העובד.בגמלאות הביטוח הלאומי הנגזרו

 אות של שכיריםי הוצלניכובקשר ח הלאומי הביטועמדת 

 את עמדתו 1.1.2017ומי ביום הביטוח הלא םספר ,2016המשפט העליון מדצמבר בהסתמך על פסק הדין של בית 
 קשר לניכוי הוצאות של שכירים. ב

 להלן מתוך החוזר של הביטוח הלאומי:

מכאן כי ככל ה. קוד( לפ2)2ר נקבעת על פי סעיף הלאומי, הכנסתו של עובד שכילחוק הביטוח  344בהתאם לסעיף 
ין נירלוונטית לע , הרי שאין היאלחוק( 344ף יעה סלפקודה )סעיף אליו לא מפנ 17שמדובר בהוצאה לפי סעיף 

 חישוב ההכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי.

ר המותרים לעובד עבודה: "למעט תשלומים כאמו ( לפקודה כולל חריג שאינו נכלל בהגדרת הכנסת2)2סעיף 
 צאה".כהו

יר שלא להקל על השכ דנוע( לפקודה הוא, שהחריג 2)2 נותן הביטוח הלאומי לחריג האמור בסעיףוש שהפיר
תן ישירות מהמשכורת הכנסה כדי לנכות הוצאות המותרות לו בניכוי, ויוכל לנכות או מסהגיש דוחות ליצטרך ל

 באמצעות המעסיק.

ר" בין העובד לבין הארגון(, אינם בגדר ינוכ"צהמשמש  עובד )על ידי המעסיקדמי החבר ששולמו משכרו של ה
 ת בניכוי ממשכורתו.רול פי שהן מותנסת עבודה אף עיחויבו כהכ ןכול החזר הוצאות מהמעסיק לעובד

פסק הדין כי יש לפרש את החוזר מביא את פסק הדין של בית המשפט העליון שלעיל כבסיס לעמדתו, שכן נקבע ב
רים מהמעסיק לעובד כחלק ת, על פיה כל תשלום או טובת הנאה המועביתיתכלה בדרך ( לפקוד2)2יג לסעיף החר

דה, למעט תשלומים הבאים בגדר החריג, אשר לו יש לתת בושל הכנסת הע ם נכנסים בגדרההעבודה ביניה חסימי
 פירוש מצמצם, בשל אותה תכלית של החוק. 

ותם כחלק מהכנסת העבודה של העובד, לראיש חריג, ו, כי הם אינם בגדר הן דמי הארגון קבע בית המשפטלעניי
 ובין שלאו. האהוצשהם מותרים בניכוי לעובד כבין 

 של עובד הביטוח הלאומי שבודק תלוש משכורת של עובד: דרכי הטיפול החוזר מפרט את
וטו, סיק( שולמו משכר הברהביטוח )חלק העובד וחלק המעמבקר הניכויים יבדוק כי דמי  -ביקורת ניכויים  .1

 וי הוצאות.ניכני לפ
י הוצאות ביטוח בגין ניכולהחזר דמי  תקשופקיד מעסיקים ידחה ב -ורת בקשות להחזר דמי ביטוח במשכ .2

 ואקטיביים.ר רטרחב דמי

החזר דמי ביטוח קיד מעסיקים ידחה בקשות לפ -הכנסה בקשות להחזר דמי ביטוח בעקבות הגשת דוח למס  .3
 נסה.הכ למסשהגיש  ההוצאות לשכיר בדוח בעקבות התרת

 תשלום )חל"ת(  תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא

, )או בחל"ד ללא זכאות לדמי לידה( אמל לנדרי אחדסיק לפחות חודש קבהסכמת המע ל"תמי שנמצא בח
 ינהג כאמור להלן:ובתקופה זו אינו עובד אצל מעסיק אחר ואינו עובד עצמאי, מעסיקו 

דמי ביטוח של החל"ת על המעסיק לדווח על העובד ולשלם  חודשים( 2) הראשוניםהחודשיים בכל אחד מ
)ג( להוראות 6ו ]כמפורט בתקנה ממנ שיגיע לעובד סכום זה מכל סכוםאי לנכות שריק מינימליים. המעס

 דמי ביטוח[.  המיוחדות בדבר תשלום
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לכל ענפי  וטחמב ד בחל"ת. בתקופה הזו העוב6.57%גזר משכר המינימום כפול סכום דמי הביטוח המינימליים נ
 של מעסיק.  ופשיטת רגל ברהודה ולענף זכויות בפירוק חהביטוח, למעט לענף פגיעה בעב

, שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יים מלאיםאו לחודש לחודש מלאנה הכוו
 ם העבודה בלבד. ש, ישולמו דמי ביטוח בעד יויום עבודה אחד בחוד

דת עמ י)לפ עצמו, לרבות מבוטחת בחל"תעל המבוטח לשלם דמי ביטוח ב לישי של החל"תחודש השמה החל
. יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בסניף המגורים, תקו(ושעו ולא נוסי העבודה החיד לביטוח לאומי המוס

 )גל"ש(.  למחלקת גבייה ממבוטחים שאינם שכירים

מנה בת לעקרת בית נשואה או לאלשאינה עובדת כאמור מבוטחת שב תיחיחסי העבודה, לא כל עוד לא נותקו 
 וח.י ביטם דמולמתשור קצבה לעניין הפט

לידה מובאים בחשבון החודשיים הראשונים של חל"ת, כאמור לעיל, אם הם לפני אכשרה לדמי  בבחינת תקופת
 ידה.היום הקובע לזכאות לדמי הל

הן שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים לת לידה, ות בחופשטחסם הבהרה בעניין מבוהמוסד לביטוח לאומי פר
 . 1954-דנשים, התשי" לחוק עבודת 46פר תיקון מס יפ, לדמי לידה לתקופת ההארכה

שי בגין מבוטחות אלה המעסיק משלם דמי ביטוח במעמד של חופשה ללא תשלום, ולכן החל מהחודש השלי
 עיל.ר לוסבכפי שה ום מוטלת על המבוטחתהמלא של החל"ת חובת התשל

 בות תזכורת לכללי פריסת שכר ותשלום הט

 שכר החודשי רגיל 

  .דשי חושלם לעובד מדהוא השכר שנהוג לגיל שי הרדוהח השכר

ד )כגון: תשלום חודשי לעובד שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, על פי הדיווח של העוב
משולם  בעד החודש שלאחר החודש שבעדוגיל של העובד חודשי רכר לש , נחשבות וכדומה(פרמיות, שעות נוספ

 התשלום החודשי.

 (ר )הפרשיםכש שיהפר
בעד תקופות קודמות, הפרשים בגין העלאה בדרגה וכדומה, יש לערוך דוח על  כרעובד הפרשי שכשמעסיק משלם ל

 שלום נוסף(.הפרשים )הפרשי שכר אינם ת

בו לשכרו , ההפרשים ייחש1995-התשנ"הום דמי ביטוח(, מתשל ופטורשלום יטוח הלאומי )תעל פי תקנות הב
הדוח יתייחס לתקופה שבגינה משום כך ים, בהתאמה. על כל אחד מהחודשוייזקפו  דבהעוהחודשי הרגיל של 

שינויים אותן התקופות. יש לשים לב לשולמו ההפרשים, לפי שיעורי דמי הביטוח והמקסימום שהיו נהוגים ב
 פה.וקהת ה החייבת בדמי ביטוח באותהויים בהכנסה החייבת בשיעור מופחת ולתקרשינ, להביטוח בשיעורי דמי

 נוסף תשלום
 תן לעובד נוסף על השכר החודשי הרגיל, למעט הפרשי שכר.ניש ף" הוא שכר"תשלום נוס

 ס, מענק ", בונו13, משכורת "כר הבאים: ביגוד, דמי הבראהל"תשלום נוסף" נחשבים, בין היתר, רכיבי הש
מהרכיבים הללו,  ור כל אחדבעס בוכדומה, לרבות כל גילום מ ות ברווחי מעסיק, מענק יובל, ביטוח רכבתתפהש

פתי שלא נהוג לשלמו מדי חודש, למעט הפרשי שכר )שאותם כאמור יש לייחס לכל אחד תקו וכן כל תשלום
 שולמו(.מהחודשים שבגינם 

הביא בחשבון גם דמי הבראה וגם ביגוד, יש ל וסף", כגון:"תשלום נ לשלל יותר מרכיב אחד כאשר השכר ברוטו כו
 באותו חודש. הנוספים" םילומאת סך כל ה"תש

או תשלום כלשהו נוסף על שכרו החודשי הרגיל, עליו לערוך דוח על תשלום נוסף  ובד בונוסק משלם לעעסיכשמ
  מתשלום דמי ביטוח(. הביטוח הלאומי )תשלום ופטורבהתאם לתקנות 
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 ש לבצע בעניין פריסת שכרות שיהפעול
חוזר הביטוח  יינימום. על פלרבע משכר המ את השכר הנוסף וותיש להש 2014ני ורת חודש יוהחל ממשכ .1

  .הכוונה לרבע משכר המינימום החודשי 1455הלאומי מס' 

 ש"ח. 1,325רבע ממנו הוא ש"ח לחודש ו 5,300הוא  ימוםהמינשכר  2017החל מחודש דצמבר 

שוות את ם ולהיוהמסדשי הרגיל של העובד בחודש יש לבדוק מהו השכר החו 2014חודש מאי כורת עד מש
, השעות הנוספות הרגיל של אותו החודש )הכולל גם את הפרמיותהחודשי  מן השכר 25%-השכר הנוסף ל

 וכדומה(.

 דלקמן: וג כלנה בתשלום נוסף יש .2

לום א חלות הוראות הפריסה. התששל העובד אזי ל נימוםר המיע משכהנוסף נמוך מרבאם התשלום  2.1
 תשלום.יטוח בחודש הומשולמים בגינו דמי בגיל, רהשי הנוסף מצורף לשכר החוד

סה הפריאם התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום של העובד או שווה לו, אזי חלות הוראות  2.2
 מפורטות להלן.ה

 :ת הפריסההוראו .3

 .12-המעסיק הנוכחי, יש לחלק בנה לפחות ברציפות אצל ם לאחר שהעובד עבד שלנוסף ששו תשלום 3.1
 11-בו חולק התשלום הנוסף ובכל אחד מד בחודש שרגיל של העובמצורפת לשכרו החודשי ההמנה 

 .החודשים שקדמו לו

בו שולם , שכוללת את החודש של חודשי השנה הקלנדריתבד בכשלא עתשלום נוסף ששולם לעובד  3.2
 12 במהלך ובדבמספר החודשים שבהם עבד העהחודשים שלפניו, יש לחלק  11-ום הנוסף ושלהת

התשלום הנוסף. המנה מצורפת לשכרו החודשי הרגיל של שבו שולם וכולל החודש החודשים הללו, עד 
 העובד בכל אחד מהחודשים הללו.

 העובד עבד. בחודש נחשב לחודש שבו עבודהיום  3.3

 ף נוסתשלום  הפרש של
ו שולם התשלום הנוסף ש שבדובח ום נוסף יושווה לשכר הרגילהמוסד לביטוח לאומי קבע כי הפרש של תשל

 מקור. ב

" במשכורת חודש יולי, ובמשכורת חודש אוגוסט שילם לעובד הפרשים בשל 13עסיק שילם "משכורת ה: המלדוגמ
  .ודש אוגוסטש לחודש יולי ולא לחה זה יש לייחס את ההפרבמקר טעות.

יכה חוזרת של ההשוואה, ער ךו, תבחודש יולי )על פי הדוגמה(הייחוס למועד המקורי משמעו חישוב מחדש 
 .שלעיל לתקנות 5פי הוראת תקנה הפריסה על והפעלת כללי 

בוציים טעויות ו/או הסכמים קי רבותוסף, לההוראות חלות על כל סוגי העילות לשינויים בתשלום נ
 .רטרואקטיביים

 אמל שדחו וסף כאשר עובד לא עבד במשךיטוח על הטבות שכר ופריסת תשלום נום דמי בחובת תשל
המפרט את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר בתקופת  1458חוזר ח לאומי המוסד לביטו פרסם 29/06/2015ביום 

 (.2015ש יולי ילך )מועד דיווח בחודוא 2015יוני חל"ד וחל"ת, בתוקף ממשכורת 

נוסף יש ום לש, תהוראות כדלקמן: ככלל 2009 בשנתכבר ות האמורות נקבעו ושכר נוסף בתקופוסים ן בונלעניי
חודשים אחורה שבהם עבד העובד, אולם נקבע בהוראות שיש להוציא  11-ו לוםים, חודש התשחודש 12-לחלק ל

 בת שכר או גמלה.א עבד, גם אם קיבל הטעובד לשבהם המהספירה חודשים מלאים 

מי לידה ד הלבקי משכר המינימום. רונית 25% שולם לרונית תשלום נוסף שעולה עלמ פברואר : בחודשגמהלדו
 חודשים )ללא החודשים 8-יש לפרוס את התשלום הנוסף ל נובמבר, דצמבר וינואר. ים אוקטובר,ולא עבדה בחודש

 (.וינוארדצמבר נובמבר,  אוקטובר,

 1458, לפי חוזר או בחל"ד כר בחל"תש ותלעניין הטב 2015י כללים ממשכורת יונ
וי טלפון, שו ד )כמו: שוויפת שהותו בחל"ת או בחל"בתקו גם מידי חודש המשולמות לעובד ככלל, הטבות שכר

ומי ודמי ביטוח טוח לאדמי ביכב, שווי עיתון וכדומה(, הן בגדר הכנסות עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ובתשלום ר
 ת. בריאו

 חל"ד. מפורטים להלן עיקרי ת ששולמו בתקופתלמו בתקופת חל"ת לבין הטבוהטבות ששו החוזר מבדיל בין
 ויים בחוזר(:)כל הפרטים הטכניים מצ אותרוהה
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 )א( לחוק הביטוח הלאומי[351הטבות שכר בתקופת חל"ד ]לפי סעיף  .1
וח ביטעבורה דמי מה וינוכו וישולמו ביך לחודש שבעבורו שולד, תשוד מיוחבקו 102ההטבה תדווח בטופס 

 לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם.

ג העובד ובהתאם לסוג סוא( הנהוגים לעורי הניכוי )מופחת ומלשי יפע לדמי הביטוח מהעובד יתבצוי ניכ
 עיקרי או משני. -המעסיק 

 יסת שכר נוסף.ודשי עבודה לעניין פרבים כחנם נחשהחוזר מדגיש ומציין, שחודשי חל"ד )מלאים( אי

 קופת חל"תכר בתבות שהט .2
שולמת לו למעשה מכוח , מ(הופש)החל מהחודש הראשון של הח הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת

 לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת. ועל כן ההטבה תיוחס צל מעסיקו,ופת עבודתו אתק

שקדם למועד  רוןהעבודה האחבתקופת החל"ת לחודש ההטבות ששולמו לעובד ת כלל ייחס אעל המעסיק ל
 ללי הפריסה. ו כיבלג הוא בגדר שכר נוסף ויחולו יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות

כתשלום נוסף. מקרים שבהם תקופת חל"ת חרגה משנה והעובד קיבל מידי חודש  102וח בטופס ההטבה תדו
 משרד הראשי.ברו כחריגים לבדיקת הם, יועחודשי 12הטבות שכר גם לאחר 

 של םלאימשני החודשים הראשונים המ דמי ביטוח כבעבר )כלומר, בכל אחד משולמים ל"תקופת החבעבור ת
רשאי לנכות סכום זה מכל וח מינימליים. המעסיק לם דמי ביטעל העובד ולשהחל"ת על המעסיק לדווח 

 ב כחודש עבודה(.עבודה אחד בחודש נחש ת. יוםבתקנו סכום שיגיע לעובד ממנו, הכול כמפורט

צא ו יבשדש קופת החל"ת בחודש שקדם לחוי סך ההטבות ששולמו לעובד בתמודגש בחוזר כסר ספק ן הלמע
 ליפות שכר, בהתאם להוראות החוק.גמלאות מח כבסיס לחישובהעובד לחל"ת, ייחשב 

 
 מוס מלניקוב וקבע כיאת תביעתו של ע 2018 אוגוסטב 5ום ( דחה בי1392-05-17בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 

 דה.ניין חישוב גמלת נכות מעבוום נוסף )החייב בפריסה( רלוונטית גם לעתשלפריסה של 

 

 לה  י גמ הפרש

 או הפרשי שכר ל תשלום נוסףהפרשי גמלה בש
י שכר בשל הפרש ובדיםמעסיק ששילם בונוס שחייב בפריסת שכר )גם אחרי ניתוק יחסי העבודה(, או ששילם לע

העובד )לדוגמה:  מי ולקבל השלמה לגמלאות שהוא קיבל בעבוראוד לביטוח לות, חייב לפנות למוסתקופות קודמ
ל השלמה לגמלאות מחליפות שכר שהעובד י כדי לקבלביטוח לאומ להפנות את העובד למוסד(, וםילואתגמולי מי

 (.לל שנה מיום מתן הבונוסרך כ)בד ייש לשים לב למגבלת השיהוקיבל, כגון: דמי לידה. 

 ישהפרלעובדים על זכאותם לתבוע  יים שיש להודיעמעסיקים בעקבות ביקורת ניכומי מזכיר להמוסד לביטוח לאו
הוסיפו למשכורתו בביקורת הניכויים שווי רכב, ומשלם הפרשי , לעובד שובד(, לדוגמהה )על פי חוק הודעה לעגמל
 ה בתנאים מסוימים.גמל

 ק על משכורתצאה מאי דיווח של מעסיה כתוי גמלהפרש
א ק שליסממעזכותו לתבוע השבת גמלאות  ר למוסד לביטוח לאומי אתמבקר המדינה הזכי יל,אמור לעבהקשר ל

 לחוק הביטוח הלאומי(.  369י סעיף עובדו )לפי ביטוח בעד דיווח או לא שילם דמ

 יל בית הדין את בסיס( הגד24.12.2015מיום  57285-07-13המוסד לביטוח לאומי )ב"ל  'בפסק דין רפאל חיון נ
למוסד לביטוח ווח ידלא נה בעבודה, כיוון שהמעסיק נתי שלפיו שולמו למבוטח גמלאות בגין תאוש השכר הרבע

 ח. של המבוט שכרו האמיתי לאומי על

טוח לאומי ד לבילמוס המוסד לביטוח לאומי הוסיף את המעסיק כצד ג' לתביעה ובית הדין קבע כי צד ג' ישלם
לשלם  ם העתידיים אשר נדרש המוסד לביטוח לאומימין ואת הסכוי הביטוח לשכר המתוקאת השלמת דמ

 ן. קוהמתלמבוטח בהתאם לשכרו 
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 שכר מורכב גם מעמלות כאשר ה מחליפות שכר  הבסיס לתשלום גמלאות

 יל. הבעיה מתעוררת בעיקררג שכרכאשר שכר עבודה כולל עמלות, יש לבחון מראש אם העמלות הן בונוס או 
 . חודשים 12-י כללי הפריסה לאו דמי פגיעה בעבודה, שהרי בונוס נפרס לפ ת דמי לידהבחישוב הבסיס לקביע

תקנות הפריסה לצורך חישוב דמי הלידה, פנו יולדות לבית הדין  יפורס עמלות לטוח לאומי פמוסד לביוון שהיכ
 ן:די סקיוהסוגיה האמורה לעיל נדונה בשני פ

 . 20.06.2011( בבית הדין הארצי לעבודה ביום 129-10"ל רידמן )עבפיטוח לאומי נגד קרן בפסק דין המוסד לב .1

 .4.5.2011בבית הדין הארצי לעבודה ביום  (543-09עב"ל מוסד לביטוח לאומי )נגד ה תילונבפסק דין פ .2

דמי ביטוח גם  שולמו על פי הצלחה ונוכות שמלומשכורתן של העובדות בפסקי הדין התבססה על משכורת ועל ע
 נוסף. לוםי לידה והתייחס לעמלות כתשוסד לביטוח לאומי הכיר בתביעת העובדות לדמהעמלות. המבגין 

רצי את קביעת בית הדין האזורי לעבודה כי המעסיקה ראתה בתשלום דין האן אישר בית הניינה של קרן פרידמעב
ל של משכרה הרגיי משהיו העמלות חלק את תביעת העובדת וקבע כ יבל, קהעמלות חלק משכרה של העובדת

 ידה, ללא פריסה. העובדת, יש לכלול אותן בחישוב דמי הל

ד לביטוח לאומי. בית הדין הארצי קיבל את עמדת המוסאזורי הצדיק ון לאחר שבית הדין הנית נדולל פערעורה ש
 חת ללא פריסה. ק משכרה החודשי של המבוטחל רה,את הערעור וראה "במענק הרבעוני", בנסיבות המק

 בדרך של כרןעה של עובדות המקבלות את שרת עלולה להביא להפלייתן לרשדרך חישוב אח הדגיש הדיןבית 
 עמלות.

( וקבע כי אין לראות 51804-11-17את תביעתה של איילת בן גיגי שלו )ב"ל  29.7.2019 םוזורי דחה ביבית הדין הא
בות המיוחדות בוצעה בעון. בנסיכשכר רגיל לאותו הר ים ששולמו לה לפני הלידהונירבעאת המענקים ה

 הקודמת.השנה  לשצע יים בצורה מיוחדת, לפי ממוהתחשבות במענקים רבעונ

 

 צו סיווג מבוטחים  ב פת הראשונהיישום התוס
 

( קובע, או הצו בוטחיםג מיוו)להלן: צו ס 1972-צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, התשל"ב
לפי  , כעובד עצמאיאשונהלפי התוספת הר כעובד שכיר הוא נחשב –הצו  עתנאים שקבלל בגדר הם מבוטח נכשא
בהתאם לאמור בצו, ללא  לפי התוספת השלישית, עצמאיו עובד )שכיר( ואינ , או כמי שאינו עובדהשנייה תוספהת

 צורך במבחנים נוספים.
 

לכך שמתקיימים מכתא צו אסונה לתוספת הראשן בקיום הלביטוח לאומי בלבד, ואי וסדהמ עבורבהצו מחייב 
 יין חקיקת עבודה אחרת.יחסי עבודה כהלכתם לענ

 
עבור העובד, בא דיווח ולא שילם דמי ביטוח שבו מעסיק ל הצו זהה למצבפת הראשונה של בתוס האמור םויק אי

לחוק הביטוח  369יף שיפוי לפי סעזכות ל, לרבות נותבתקק ווחלות על המעסיק כל הסנקציות הקבועות בחו
עבודה ם הוחנים שתרצם חוגם על ועדי בתים המעסיקי ם לב, שהצו חל על עסקים, על משקי בית,לשי . ישלאומיה

 ש.ש ושומרים, אם תחום השמירה נקבע מראראקבעו מצועה נוזמני בי
 

בצו,  את תנאי העבודה הרשומים איםממלבתוספת הראשונה של הצו מפורטים המבוטחים, שכל עוד הם 
 יר. כשבד ביטוח כאילו היה המבוטח עולום גמול העבודה וכן בדיווח ובתשלום דמי השחייב בתש מעסיקם הוא זה

 
להתייחס אליהם כעצמאים לעניין מס  ל נותני שירותים שמקובלארוכה שרשימה צו יש בתוספת הראשונה של ה

קיון, ני, עובדי רךמורי דשחקנים,  רים,ו מרצים, מדריכים, שומף, כמך מוסהכנסה וכעוסקים לעניין מס ער
 ם ועוד.דים דתיייקתפ גז, מתקיני תריסים, ממלאיםחצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי 

 כדלקמן: לנותן שירות שכלול בצו, חייב לבחוןם תשלומימי שמשלם 

ניין כבהד בע 21.8.2001צי ביום ין הארבית הדכפי שקבע  -אם מתקיימים יחסי עבודה לפי חוקי העבודה  .1
לפי  "דעוביר לפי משפט העבודה נחשב "כיוון שמי שיש לו כל הסממנים של עובד שכ, (327/99"ל מוהנד )עב

  לאומי.לחוק הביטוח ה 1ף סעי

אם תנאי העבודה מחייבים אותו לנכות  המשלם חייב לבחון, קרק אם לא מתקיימים יחסי עובד ומעסי .2
סיווג צו , בהתאם לח לאומיטולמוסד לבי ולדווח עליהם שכיריםכעובדים דמי ביטוח ות האלה מנותני השיר

 מבוטחים.
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 :ו(של הצ ראשונהרה נמצאת בתוספת האה והסגולמה ה)הרשימ לן דוגמאות נפוצותהל
 

 סוגי העבודה תנאי העבודה המעסיק
    

ייב בתשלום גמול הח
 העבודה;

תחום העבודה וזמני ביצועה 
 קבעו מראשנ

למעט מי  ,צרןקיון או חיעובד נ
נות, שאינם עיסוקו בגנשעיקר 

 מעסיקים עובדים

1. 

    
ום גמול בתשל החייב

 העבודה;
רך מראש דה נעובהע הסכם

לפחות ע שנה לתקופה של רב
סדרה של שבע או למתן 

 הופעות, או שבע הרצאות או
ל ושבעה שיעורים לפחות, הכ

 לפי העניין

חרים מדריך, וכן א מרצה, מורה או
באמצעי תקשורת  המועסקים

 רייםציבו

2. 

    
החייב בתשלום גמול 

 העבודה;
ואי ומלווים פרוה מורה דרך, מלו הבעד העבוד משתלם גמול

על ידי גנים המאור רים בטיוליםאח
מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי 

לא כולל מורה דרך המדריך נסיעות, 
 תיירים בכלי רכב שבבעלותו

3. 

    
    

גמול החייב בתשלום 
 כם;פי ההסהעבודה ל

בכתב נערך עבודה הסכם ה
ל רבע שנה מראש לתקופה ש

או לסדרה של חמש חות פל
  חות.פל ותהופע

רת בהופעות באמצעי תקשו
ל האמור כשלא ח וריים,ציב

לעיל, הסכם העבודה בכתב 
ראש למתן סדרה של נערך מ

 שלוש הופעות בחודש לפחות

 1.5.2018החל מיום נוסח הצו 
 

ת של ית או בידוריה אמנותכל הופע
או הנחיה במופע, לרבות אמן, 

הקראה,  ירה, דקלום,משחק, ש
פנטומימה,  וד,נה, ניצוח, ריקנגי

עה ל הופוכן כ תות וקוסמולוליינ
בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או 

טה או צילום צילום למעט הקל
 רכי פרסומתולצ

4. 

    
 

 תוספת הראשונה לצו ום הכללים שבטוח לאומי ליישעמדת המוסד לבי

, לרבות בדף םספר שהביטוח הלאומי ם ובהוראותגי המייצגיובהרה בפגישות עם נציח הלאומי העמדת הביטו
 להלן: כמפורטמנים, מידע שנשלח לא

ונה חודשים רצופים מיום ההרצאה הראש 12ימי ההרצאה במשך לעניין מרצים תנאי הצו נבחנים לפי כמות  .1
צו כבר בתשלום יטוח לפי הרך לניכוי דמי הבלהיעהמשלם (. על 1.5.2018ביום  1456)חוזר ביטוח מספר 

ה טיולים )שאינו רה דרך וממלווצו ממולפי ה לשים לב, שניכוי דמי ביטוח ש]י ן את הדוחותהראשון, או לתק
 ל תנאי שמשתלם תשלום בעד העבודה[.בעל רכב( נעשה בכ

 המע"מ.סה ללא על ההכנ שהנעלפי הוראות הצו ח דמי הביטו טוח לאומי ותשלוםהדיווח למוסד לבי .2

 ים.בע"מ, כללי הצו אינם חל רהחבניתן על ידי כאשר השירות  .3

להשתמש  לא אם נערך תיאום לפי הכללים )ישבשיעור המלא, אביטוח י דמי ברירת המחדל למשלם היא ניכו .4
 (.101במקום בטופס  103בטופס 

 344, כאמור בסעיף לוםהתש חודשבולא  דש שבו ניתן השירותוחאמור להיות בלביטוח לאומי הדיווח למוסד  .5
 . זה דיווח נפרד(בחו ירצו) 102מדי חודש בטופס  ומי,חוק הביטוח הלאל

ל פי הוראות שמצויות באתר את קובץ המבוטחים הללו למוסד לביטוח לאומי, ע שדריש ל רבעוןפעם ב .6
 אומי.וח הלהביט ובץ מקוון באתראפשר לדווח בק .652טופס בל/הביטוח הלאומי באינטרנט ב

 טחים אלה.על מבו 126אין דווח בטופס  .7

 

 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

45 
 

לכלול  ח הבריאות. על המשלםוטי וביהלאומואת ניכוי דמי הביטוח  המסשנתי משלב את ניכוי ור ההאיש .8
ומי שנוכו, את דמי את הסכום שממנו נוכו דמי ביטוח, את דמי הביטוח הלא השנתי, בין היתר, גם באישור

הביטוח ואת פרטי סניף העביר למוסד לביטוח לאומי  תשלום שהמשלםריאות שנוכו, את הביטוח הב
  הלאומי.

סד לביטוח לאומי וזכאים לגמלאות בהתאם ם במושכירי עובדיםם לפי הצו נחשבים שמדווחי תושירנותני ה .9
מעסיק. עצמאים ירוק חברה או פשיטת רגל של גם זה. לדוגמה, הם זכאים לדמי אבטלה ולזכויות בשל פלסיוו

 אלה. בחברות אינם זכאים לגמלאות ובעלי שליטה וגם

על ההכנסות  נתיישור שולא א אישור חודשי לנותן השירות רולמסאות אמור המשלם אות לגמללצורך זכ .10
אבטלה,  ר של הביטוח הלאומי שכולל הבהרות להגשת תביעות לדמיבחודש שבו עבד בפועל, כמפורט בחוז

 גמה:שמירת היריון. לדולדמי לידה ולגמלה ל

ו אישור טוח איבמי ב בדהחיי קה, פירוט השכרעל תקופת ההעס אמן צריך לצרף אישורלגמלה הבתביעה 
 י ההעסקה וגובה השכר החודשי. של חודש פירוט הכולל ממקום ההעסקה

ואת בין היתר את תקופת העבודה  י אבטלה יש לצרף גם הצהרה חתומה על ידי האמן שכוללתלתביעה לדמ
 ה. ה המשוער לעבודן את מועד החזרהפסקת עבודה זמנית, יש לצייבודה. אם זו סיבת הפסקת הע

 טל לחלוטין את הצו בלצעה בעבר ההועלתה  הכנסתות של והבריא הרווחה, ודהעדת העבם של וויר העל סד
 יטוח לפיו. ן יש לוודא ניכוי דמי הבל כע .נדחתהצעה יון בוועדה, ההר דלאחאך  ,אומילבקשת הביטוח הל

 דין  יקפס

ין ( וקבע כי כד24829-07-15ל "בה )דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתה של נעמה בן שלמ 12.11.2017ביום 
 אית לפי השומה.ר הכנסותיה במתנ"ס ולא כעצמדמי ביטוח כשכירה לפי מחזו ו ממנהנוכ

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בפני כב' השופטת הדס  006545/05 ק דין בלפורסם פס 22.2.2007ביום 
 :(לגביו לא הוגש ערעורבפועל הדין )ש פסקנקבע בלאומי.  המוסד לביטוח 'יהלום: צביקה דוידוביץ נ

 
תרו לו בניכוי בדוח השנתי, אות שהות ההוצשכרו אלקזז מכשכיר, אין מקום  משמוגדר מבוטח על פי הצו .1

 צורך חישוב דמי הביטוח.ל
 כאשר יזדקק המבוטח לזכויות מכוח היותו שכיר )כגון דמי אבטלה(, יחושבו אלה על פי מלוא .2

 הביטוח. דמינסתו, שממנה נגבו הכ
 

 , מקבל תשלוםחלים התנאים שבצו אשר, ולכן, כבעניין דוידוביץ סקנות בית הדיןץ את מהביטוח הלאומי אימ
ההכנסה שסווג כשכיר יופחת  סכום .בסכום ההכנסה שכלול בצויטוח בעצמו מסווג כעובד שכיר ששילם דמי ב

 ומי אתלאחר שיעביר לביטוח הלא אימצכע םכעצמאי, והמבוטח יקבל בחזרה את דמי הביטוח ששיל מההכנסות
ו שיעור מלא( יעור מופחת או לפי הצו )שי דמי הביטוח שנוכמשלם. מומלץ לשים לב לשיעורר השנתי מההאישו

 ה מהביטוח הלאומי.טוח ביתר, יש לתבוע אותם בחזרואם נוכו דמי בי

 צו סיווג מבוטחים לשחקנים ולאמנים
 

ט הזה תוקן ת הצו. הפרבמסגר מנותיתנאים שבהם נכללת הופעה אהת תא טרלתוספת הראשונה בצו מפ 13פרט 
נותית, חל הצו בכל מקרה של הופעה אמ לאחר התיקון ואילך. 1.5.2018כם שנכרת ביום בתחולה על כל הס

בוטלה רך הסכם עבודה בכתב לסדרה של חמש הופעות לפחות או לרבע שנה לפחות )כמפורט בצו, שלגביה נע
 . (דוו גדל מאלפי הצדיווח על ידי השר ולכן היקף ה שרואמ םכהדרישה להס

מת , שכאשר חברת הפקות חות16.10.2018 "מ ביוםציגי שחעם נ פגישה שהתקיימה גםנמסר לנציגי המייצגים ב
חוזה, ומתקיימים התנאים שבצו סיווג מבוטחים, חברת ההפקות היא  ע"מ( עלעם שחקן/אמן )שאינו חברה ב

 ן/אמן נעשה דרך הסוכן.תשלום לשחקם אם החים, גוראות לפי צו סיווג מבוטהה םקיו המעסיק לעניין
 

צו סיווג מבוטחים וקביעת  -בנושא אמנים  1.5.2018ביום  1456וח מספר חוזר ביטרסם לביטוח לאומי פסד המו
 ואילך. 1.5.2018מעבידים, בתחולה על הסכם שנכרת ביום 

פי הצו ל ם המעסיקם כי אבפרסו ם חברים בשח"ם. מובהראם אינ גם נים,מובהר בפרסום כי הצו חל על האמ
סד תבקש לפנות למחלקת הביטוח והגבייה במומן מביטוח, השחקן/אן/האמן את דמי האינו משלם עבור השחק

נציגי המייצגים ים את ההופעה כאמן. מובהר בפרסום )וגם נמסר ללביטוח לאומי בצירוף המסמכים המאשר
ודה ח צריך להיות לפי חודשי העבטודמי הבי ותשלוםכנסות לאומי( שהדיווח על ההטוח היבת ההנהלבישיבות עם 

 לום התמורה בפועל.ד תשקן ולא לפי מועשל האמן/ שח
 

 .תר שחקנים ואמנים יהיו כלולים במסגרת הצו המתוקןבקשת שח"ם כדי שיוהתיקון לצו נעשה ל
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ופעות של חמש ה הלסדראו  לפחותקופה של רבע שנה תלתב וא קיום הסכם העסקה בכהתנאי להיות כלול בצו ה

לעיל,  1יף עושעונה על הנדרש בס 1.5.2018החל מיום  חקןעבודה בכתב שנחתם עם אמן/שסכם כל ה .לפחות
ב מחייב את המשלם לנכות את דמי הביטוח כעובד שכיר כיוון שהשחקן/האמן כלול בצו סיווג מבוטחים, ומחיי

 ר.יכש ובדא עהוג באמן/שחקן כאילו הונלמי את המוסד לביטוח לאו

להלן  גודים המקצועיים של המפיקים והשחקנים.יהא הבנות עםהמוסד לביטוח לאומי ל הגיע 2019בחודש אפריל 
 ות )להסבת תשומת הלב בלבד(:תמצית מההסכמ

דיקה בבלא ותיות נעשה לכל הפקה והופעות אמנ 5כיוון שמדובר בהסכם עבודה בכתב שנערך מראש, חישוב  .1
 שנתית מצטברת.

 ות עם הבמאי ועוד.שפגילבד. אין להביא בחשבון חזרות, פר ימי הצילום ברך לפי מסענימים מבחן ה .2

ן לבין התמורה שמגיעה לסוכן )חשבוניות נפרדות(, יש לנכות התמורה שמגיעה לשחקכאשר יש הפרדה בין  .3
 דמי ביטוח רק מהתמורה לשחקן.

 

 טאי מקצועי או ספורטאי חובבורספ – דגשים בעניין ספורטאים

תוספת ב הקבוע ןעליו לעמוד בקריטריולעניין גמלאות הביטוח הלאומי, אי יבוטח כעובד שכיר ספורטכדי ש
גמול : קיום הסכם העסקה מראש בכתב. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום הראשונה בצו סיווג מבוטחים

  ה.העסקה

י עובד א שיחסומי היטוח לאכי עמדת המוסד לבי ,בפועלר שכם בודק גם אם יש תשלוהמוסד לביטוח לאומי 
, לומר, יש להראות תלושי שכר ותשלום שכר בפועלעבור ביצוע העבודה )כבומעסיק מטיבם מחייבים מתן תמורה 

היקף עבודה ב ,ל)למשהשכר להיקף המשרה ביטוח הלאומי בוחן גם התאמה בין ה(. מוםיינמהשאינו נמוך משכר 
 וזכאות לתנאים סוציאליים. ם לפחות(מינימומשכר היך להראות משכורת של שליש רצ רהשל שליש מש

 ת עובדים זרים )תושבי חוץ( העסק

שאר, את הין יראו כתושב ישראל, בחוק זה לא כי לעניין  2003החל משנת ע א לחוק הביטוח הלאומי קוב2סעיף 
 ודה(.יון עבות ריש, לרב4, ב/3, ב/2, ב/1ב/ בישראל )אשרות מסוגביקור  מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת

י דמי ביטוח מיוחדים במוסד לביטוח לאומי או באמצעות לשכת הדיווח על העובדים הזרים נעשה לפי שיעור
 התעסוקה"(. ירות התעסוקה )להלן: "לשכת ש

 קה דיווח ללשכת התעסו
ים בתחומי מדינת שמועסק (ביתם )למעט עובדים זרים במשק מעסיקי עובדים זרים שמקום מושבם בשטחי

)ב( לתקנות הביטוח הלאומי )גביית 3ה ]תקנה מדור התשלומים שליד לשכת התעסוק באמצעותווחים אל, מדישר
 [.1954-י"דדמי ביטוח(, התש

 ההשוואה. על הבהרה בעניין דמי הביטוח הלאומי והיטל ירההאוכלוסין וההגפרסמה רשות  2012ביולי  29ביום 
כוללת נפגעי עבודה, אימהות ופשיטת רגל והיתרה  יטוח:נפי הבכוללת את ע לביטוח הלאומי היגביפי ההבהרה, ה

 את היטל ההשוואה.

 פלשתינים המועסקים בישראל זהים ההשוואה הנגבים מהעובדים ה סך שיעורי דמי הביטוח הלאומי והיטל
 ים על עובדים ישראלים.וטין לשיעורי דמי הביטוח הלאומי המוטלללח

 לביטוח לאומיוסד מבוח דיו
 ונים שונים המפורטים להלן:טוח לאומי על העסקת עובד זר נעשה לפי קריטריבימוסד להדיווח ל

ראל, שלי ( לחוק הכניסה5)א()2לפי סעיף  ומבקשי מקלט בעלי אשרות טיםפלי ]לרבות תושבי כל המדינות .1
 אים.יפים הבעסן ברט להלהוראות מיוחדות כמפו, למעט אלה שיש להם [1952-התשי"ב

ח ומשלם דמי ביטוח לאומי המעסיק מדוו –ישראל שעובדים במשק בית  ים תושבם שאינתושבי שטחי .2
 שכת התעסוקה. ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא לל

יטוח הלאומי בהד לביטוח לאומי נעשה לפי תיקון בחוק סלמוהדיווח  -ב"אזור" ים המועסקים עובדים זר .3
 .1.10.2005מיום 

 )כמוסבר להלן(. קנדה, בולגריה ורומניה יגות:חר תמדינו .חוץ ממדינות אמנהתושבי  .4
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 ביטוח בריאות ממלכתי
הותקן צו  הזבריאות ממלכתי. בעניין ביטוח  לאומי אינו מבוטח על פי חוקמי שאינו נחשב תושב ישראל בביטוח ה

רים בדים זי, לרבות עוביטוח רפואי פרט גרתק לבטח עובד זר בישראל במסמפורט המחייב מעסי הקובע הסדר
 שוהים בישראל שלא כדין.ה

 העסקת תושבי חוץ ממדינות אמנה לביטחון סוציאלי 
שהם תושבי  (לחוץ )שאינם אזרחי ישרא ל תושביהמוסד לביטוח לאומי לדווח עדורש  2010החל בחודש ינואר 

 ת. בריאוביטוח תשלום דמי  בי ישראל, למעטשול תכע -אמנה לביטחון סוציאלי שראל חתומה עמן על מדינות שי

נות המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזרים הכוללים הנחיות בדבר תשלום דמי ביטוח לאומי בעד תושבי חוץ ממדי
 אמנה שמועסקים בישראל.

ת ישראלית, מאחת המדינות אינו בעל תעודת זהועסיק עובד תושב חוץ שמשהנחיות, כל מעסיק בארץ בהתאם ל
י ביטוח מסוימים לעניין גמלאות, חייב לדווח למוסד לביטוח ת ענפשכולל חון סוציאליעמן אמנה לביט התנכרש

 עובד תושב ישראל. לים על בהתאם לכללים שחוח בריאות( ללא דמי ביטלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי )

תושבי וח בעד עובדים וילד המשמש 102שה באמצעות טופס ל מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית נעע חוהדיו
כדי לקבל טוח לאומי מנפיק לעובד האמור מספר מזהה שישמש לצורכי הביטוח הלאומי. ד לבי. המוסישראל

האינטרנט של המוסד  רנפש, שניתן להוריד מאת לרישום שאלון - 1050למלא טופס בל/ מספר מזהה, על המעסיק
רטי המעסיק בד, פטי העושכולל את פרן אישור העסקה כוזר ף לטופס את צילום הדרכון היטוח לאומי. יש לצרלב

 הראשי.  ומספר תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי, ולשלוח את הטופס לתחום הביטוח במשרד

פר המזהה התקבל ר לעיל, ולכן, אם המסומחייב לקבל מספר מזהה כאהמעסיק סד לביטוח לאומי נמסר כי מומה
 עליו במועד(. דיווחות לא שהמעסיק בטעכמו תושב ישראל )ים חור, יש להגיש דוחות מתוקנבאי

אוסטריה,  - 2019להלן רשימת המדינות שכלולות בהוראות המחייבות תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בשנת 
דיה, שוויץ, סלובקיה, ד, צ'כיה, צרפת, שוולנד, נורבגיה, פינלנוהטניה, גרמניה, דנמרק, גיה, בריאורוגוואי, בל

 וסיה.רו יהאיטל

כי על פי החלטת היועץ  5.9.2019הובהר לנציגי המייצגים ביום  - ובולגריה הירומנ דינותזרים ממעובדים 
ים דבת בולגריה ורומניה שעום ממדינועסיקים להתייחס לעובדים זריהמשפטי של הביטוח הלאומי, על המ

 .טחים ממדינות אמנהכמבוולא  תופחדמי ביטוח לאומי בשיעור מ זרים רגילים המשלמיםבישראל, כעובדים 

עובדים אלה משלמים דמי ביטוח לאומי כתושבי חוץ כיוון שהאמנה עם קנדה היא  -רים תושבי קנדה ים זעובד
ם לקבל מספר מזהה בגין העובדי םילעניין גמלאות. המעסיקים חייב צמת שאינה כוללת ענפי ביטוחאמנה מצומ

 וח.מי ביטכפל ד חתומה על אמנה למניעת ישראל ים(ן שעם קנדה )במחוזות מסוימהאלה כיוו

 פטורים לעתים מתשלום דמי הביטוח הלאומי בישראל, אם - עובדים זרים ממדינות אמנה שמוצבים בישראל
)כפי  ראלידי המוסד לביטוח לאומי ביש לעלי במדינת האמנה והפטור אושרר הם משלמים דמי ביטוח סוציא

 .מנה(ובהר באשמ

 מוכים(אומי ניטוח ל)המשלמים שיעורי דמי ב ריםזהים גמלאות לעובד
בודה, העובדים הזרים מבוטחים לענפי הביטוח הבאים שבהם לא קיים תנאי התושבות: ביטוח מפני פגיעה בע

קצבאות דמי לידה לעובדת זרה ומענקים( ואימהות ) חעסיק, ביטוה או פשיטת רגל של מביטוח מפני פירוק חבר
 לדיהם.עם י ןכדיילדים לשוהים בארץ 

 

 ןלא כדיזרים שהעסקת עובדים 

לא משולמות גמלאות לעובדים זרים בעד תקופה שבה הם שוהים באופן לא חוקי  2003 במארס 1החל מיום 
 שראל.בי

עיף זה בחוק הכניסה לישראל )בס 13שמעותו בסעיף מכלשוהה שלא כדין, לה א תשולם גמקובע כי "לב 324סעיף 
 ופת שהותו כאמור".קתעד שוהה שלא כדין( ב -

)לפי הפירוש של המוסד לביטוח לאומי לסעיף( משמש בעיקרו למקרים שבהם מדובר בתשלום  תשלום"המונח "
תקופה, ממשיכות  גדרות כתשלום בעדלאות שאינן מועל גמלאות אחרות. כלומר, גמשל גמלה בכסף, ולא חל 

 רפואי לנפגע בעבודה. לוטיפאל שלא כדין. לדוגמה: דמי להשתלם גם למי ששוהה בישר

לאומי משלם קצבאות חודשיות המשתלמות בעד תקופה )דמי פגיעה, דמי לידה, קצבת נכות  וחיטד לבהמוס
 כה חוקית(.פהחו"ל, או שהשהות ובד הזר יצא להשהות הבלתי חוקית )או שהע מעבודה( רק כאשר פסקה

 שנותרה לאחר עזיבתו.  הפותקהוא מקבל את הגמלה בעבור הכשתובע הגמלה עוזב את ישראל 
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)לדוגמה: קצבה לאלמנה שבעלה נהרג כתוצאה מפגיעה בעבודה( משתלמת על פי החוק לתלויים ים לוית תקצב
 כדין. אל ולתלויים השוהים בישראל שאינם נמצאים בישר

 רה.יבהע ים בעבור כל יום שבו נמשכתסות מנהליים ולקנסות נוספכדין צפויים לקנ עובדים זרים שלא מעסיקי
 חלות גם במקרים אלה. הלאומי הביטוחלחוק  369נקציות לפי סעיף הס

 תושב ארעי 

)שמקנה  ל על מי שקיבל אשרה ורישיוןא לחוק וח2לחוק הביטוח הלאומי מתקן את סעיף  199תיקון מס' 
, 2, א/1/אוג וסיית בעלי האשרות מסאוכל התיקון חל על .1.1.2018לישראל החל מיום  התושבות( לפי חוק הכניס

 .5א/-( ו2א/ג מסו אשרה)הנלווה ל 4א/

ישראל עד התיקון לחוק, בעלי האשרות הוכרו כתושבי ישראל אם מרכז חייהם היה בישראל ובלבד שהתגוררו ב
 קבלת האשרה.ימים מיום  183לפחות 

האשרה,  תלקב רו כתושבי ישראל מיום, יוכהמקנות תושבות מכוח החוקכל בעלי האשרות  ,על פי התיקון בחוק
 ששהו בארץ כדין לפחות חצי שנה לפני קבלת האשרה שמקנה תושבות.בתנאי יום, ו 183ללא המתנה של 

על פי  .מפרט את התייחסותו לתיקון החוק, ה24.1.2018ביום  1452מס' המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביטוח 
ה המזכשרה שה חודשים טרם קבלת האיששל הימים תיבחן לתקופה  183ת , ספיר1.1.2018החוזר, החל מתאריך 

 לבד שהמבוטח התגורר כדין בישראל. המעמד כתושב ייקבע לא לפני יום קבלת האשרה.וב

 לחוק הביטוח הלאומי   369ף עישלום דמי הביטוח ותיקון סאחריות המעסיק לדיווח ולת
 נסה האמיתי בפרט, לאורכהה ככלל, ולדיווח על סכוםווח מיצוי הזכויות של העובד, יש חשיבות לדיל רמעב

למוסד לביטוח לאומי לתבוע מהמעסיק את דמי הביטוח שלא שולמו לרבות חלק העובד )מגולם(  שירות שהאפש
כחוק את דמי הביטוח  לא דיווח על העובד או שלא שילםכן את היוון הגמלה ממעסיק שעם הצמדה וקנסות ו

 הביטוח הלאומי. לחוק 369י סעיף במועד, לפ

ות ממעסיק שלא נרשם, שלא דיווח על עובדיו לאומי לגבביטוח מוסד להביטוח הלאומי מאפשר ללחוק  369סעיף 
שלום, את היוון הגמלאות גמלה לפני הסדרת הדיווח והתאו שלא שילם דמי ביטוח בעדם, וקרה מקרה המזכה ב

אות בעין שהזכאי קיבל למהג, ואת השווי הכספי של עובדילם וישלם לבכסף שהמוסד לביטוח לאומי ש תוהעתידי
 המקרה. לאותובקשר 

ם לחוק היא נוסף על גביית דמי הביטוח שלא שולמו, כולל חלק העובד )מגולם( יחד ע 369הגבייה לפי סעיף 
תבוע את בסוג הגמלה שבגינה הוא רשאי ל א הגביל את המוסד לביטוח לאומיל 369הצמדה וקנסות. סעיף 

 זר.ההח

 לחוק הביטוח הלאומי. 398ליים לפי סעיף ילטים פם היבתשלום דמי ביטוח יש ג יאו לאי דיווח על עובד ו/א

קרה בנוגע למ 2017בתוקף מיולי  2017לחוק הביטוח הלאומי תוקן במסגרת חוק ההסדרים לשנת  369סעיף 
 ואילך.  בגמלה שקרה במועד זה המזכה

 אמנם יהיה ות מהמעסיק, כך שהחיובבגל י שהביטוח הלאומי רשאיהמרבבסעיף המתוקן הוגבל בתקרה הסכום 
לפי סכום הגמלה המהוון, אך לא יותר מסכום מרבי לפי שלוש מדרגות בהתאם למשך ביצוע העבירה. הסכום 

ש"ח( בעבור אי רישום או אי  205,460 – 2019כר הממוצע במשק )בשנת פעמים הש 20מור לא יעלה על המרבי הא
 חודשים. 12ה שעולה על תקופתשלום ל

לחוק הביטוח  328לתבוע שיפוי מכוח סעיף צות את זכותו ייב למאומי חף מודגש כי המוסד לביטוח ליעסב
לחוק הביטוח  328לפי סעיף  חול על חלק מהסכום שלא נגבהי 369לחוק. סעיף  369הלאומי לפני הפעלת סעיף 

 י.מוהלא

 בה חייויהי את המעסיק לפי הסעיף, ביחי, בכיר, שיהיה מוסמך לראשיהמוסד לביטוח לאומי ימנה פקיד גבייה 
לשלוח למעסיק הודעה בדואר רשום על הכוונה לחייב אותו במסגרת הסעיף. ההודעה תכלול את כל הפרטים לפי 

 ותו לטעון את טענותיו בכתב.ף ותיידע את המעסיק בדבר זכהסעי

רישת יוב, ההודעה הופכת לדחה עתמועד שבו נמסרה לו הודם מהימי 45מעסיק אינו טוען את טענותיו בתוך ה אם
 שנמסרה למעסיק במועד האמור. תשלום

יוב, אם לחייב אותו לבדו לפקיד הגבייה הראשי ניתנת הזכות להחליט אם לחייב את המעסיק, ולעניין סכום הח
 .בדת דמי הביטוח בגין העומו או/או לא שילם נוספים, שגם הם לא דיווחו יקלחלק את החיוב בינו ובין מעסי או
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ימים מיום מסירת  30-ר בתשלום החוב של יותר מ)גבייה(. פיגו המסים פקודת על גביית החוב יחולו הוראות
 369ודה על קביעת החיוב לפי סעיף להגיש תובענה לבית הדין לעבדרישת התשלום יכלול הפרשי הצמדה. אפשר 

 לחוק הביטוח הלאומי, כאמור.

 מי לעניין הביטוח הלאו במסעדות  תרוולשרשרת עובדי השי ריםלמלצתשר )טיפ(  

דן בית הדין הארצי בשני פסקי דין ונתן החלטה תקדימית בעניין התשר במסעדות, בבתי קפה  26.3.2018ם ביו
ד.ע. יבוא , 44405-10-15וגלי הצוק בע"מ  מרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומיואילך )ע 1.1.2019חלה מיום וכד', ש

  (.28480-02-16דה ע"ע וב אלל מסעדנות בע"מ נ' יחיניהוו

 ה הלכות ידועות לפיהן היה קיים מבחן הוולונטריות ואופן הרישום בספרי העסק. משנין הד פסק

אין חקיקה. בית  דוח הלאומי ומשפט העבודה, כל עויטלכות החדשות הן לעניין הבבית הדין הארצי מדגיש שהה
ין משפט ינסק לעית הער הוא הכנסה ששייכת לבשתשההמע"מ, אך הקביעה שלו מס ואינו מתערב בדיני ה הדין

נסה, העבודה ודיני הביטוח הלאומי היא בעלת משמעות עקיפה גם על מס ערך מוסף, על ניכוי במקור של מס הכ
 במזומן(.  שוחוקים נוספים )כמו הגבלת השימ על ניהול ספרים וגם על

 בית הדין הארצי קבע כדלקמן:

שירות משכר עבודה אצל ה שרשרת של עובדית העסק והכנסתם לבי כתיי"יש לראות בתשר הכנסה הש  .1
ר משפט העבודה". המעסיק, מבלי אפשרות להפריד בין השניים, הן במישור דיני הביטוח הלאומי והן במישו

ניין המס עובע הלכות לבודה והביטוח הלאומי ואינו קעההדין קובע הלכות לעניין משפט  מכאן, שפסק
 עסיקים במסעדות ובבתי קפה.המות של ל ההתנהל, יש השפעה על כיםרבהד עוהמע"מ, אך מטב

 –מכנה את מקבלי התשר התשר ניתן כיום על ידי הלקוח לכל שרשרת השירות ולא רק למלצר ולכן בית הדין  .2
 השירות. שרשרת עובדי

 המסעדה או שלא.  דה, בין אם התשר נרשם בספריחשב כשכר עבויתכל הכנסה מתשר  .3

נוהג מושרש היטב שעולה כדי ום התשר הוא כי תשלהדין  ות שבתשלום התשר קובע ביתירטונלולגבי הו .4
 וח.נורמה משפטית מחייבת ולא כפעולה שמקורה ברצונו הטוב של הלק

הרגילה ולכן כספי התשר הם הכנסת ודתם בעבמסגרת ירות נותנים ללקוח הוא השירות שעובדי שרשרת הש .5
קוח ללא דרישה מפורשת הלמרצון אם שולם ירות למלצר, גם יש םולשמדה מהמעסיק, גם אם התשר ועב

עדה, גם אם לא בחשבון שהוגש ללקוח, גם אם שולם באמצעי תשלום נפרד מהחשבון ולא עבר דרך קופת המס
 פרי המסעדה או ביומן השירות.סבמהמלצר למעסיק וגם אם לא נרשם הועבר פיזית 

ן, ברירת המחדל כדי ך אחרתדה, או בדרעל תנאי העבובד ועלה דעה מפורשת אחרת בטופס הויבהיעדר התנ .6
 ירות.היא כי מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד לעובדי שרשרת הש

תמש בכספי התשר לתשלומי החובה אי להששריק אינו בודה שקובע אחרת, המעסכלומר, בהיעדר הסכם ע
ה יש להעביר בגין מלוא השכר אל הן. אתוא חייב בסוציאליות שה יותוכזל או, לחלקו בהפרשות לפנסיה שלו

עסיק על פי חוק הגנת ל חייב למצוא ביטוי בחובות הרישומיות שבהן חב המושכולל את כספי התשר, והכ
 השכר.

ת המחדל האמורה, ריה החורגת מברדי שרשרת השירות בדבר התניבוהמעסיק רשאי להגיע להסכמה עם ע .7
ינימום על פי חוק, או מהשכר שבהסכם העבודה, ר המוך משכבשיעור הנמלעובד שכר  ישלם אק לעסיאך המ

 קיבוציים ולצווי הרחבה. ה החורגת כפופה לכל דין, לחוק המגן, להסכמיםכגבוה. ההתני

 .בדות משכר העואת כל תשלומי החובה שיש לנכ ר שכולל את התשר המעסיק מנכהשכמה .8

ד הכנסת העובד שכוללת יסולה על את הגמאומי אמור לחשב טוח לד לביסוהמ מלה,בקרות מקרה המזכה בג .9
ת ו/או לא שילמה דמי את כספי התשר, גם אם המסעדה לא דיווחה למוסד לביטוח לאומי על התשר כמשכור

 כחוק.ביטוח 

דמי פגיעה, דמי תאונה,  מיד ר כמו דמי לידה,כל הגמלאות מחליפות השכ הגדלת המשכורת משפיעה על .10
 גמלאות אחרות כמו קצבת נכות כללית.  יא עלוספת הים. השפעה נולי מילואותגמ הלאבט

לשקול י המוסד לביטוח לאומי אמור במקרה שבו לא שולמו דמי הביטוח על כספי התשר, קובע בית הדין כ .11
 יק בתביעת שיפוי.סעאם הוא רשאי לחזור אל המ

ת באיגר ת" וגם"הכנסות מתשר בענף המסעדנו 1459/טוחבי  את עמדתו בחוזר סםפרהמוסד לביטוח לאומי 
 :1.1.2019לה מיום למעסיק, בתחו

נדרש  ( לפקודה, והמעסיק2)2סעיף  החוזר מבהיר כי הכנסה מתשר היא הכנסת עבודה של העובד ממעסיקו לפי
 נוהג בכל רכיב אחר של שכר.  אולנהוג בסכום התשר כפי שה
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כאי לקבל מהמעסיק ובד זלכן הער מינימום ו( לחוק שכ)א2ף יעת סוראודר שכר עבודה מכוח הבגל התשר נכל
 שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום.

של המוסד לביטוח לאומי )כפי הנראה מדובר בהוראות  הוראות הביצוע לטיפול הפקיד –להלן מתוך החוזר 
 וח הלאומי(:לחול רק לעניין חוק הביט שאמורות

ם נרשם בספרי המסעדה בין אלומו, ות באופן תשדה ללא תלת עבוסנכהכחשב תשר נ 1.1.2019אריך מתל הח .1
 ובין אם לאו.

 עסק.בים בדיווח וברישום ההכנסות מתשר כחלק מהכנסת בית הבתי העסק מחוי .2

הבסיס לגמלה בהתאם להכנסה שב את חילאומי י ום גמלה, המוסד לביטוחבקרות מקרה המזכה בתשל .3
 התשר.כוללת גם את כספי , התיתהאמי

 369או לא ידווח כלל, יופעל כנגדו סעיף מתשר במלואן, כנסות על הה ים שבהם לא ידווח בית העסקרקבמ .4
 לחוק הביטוח הלאומי.

 נית ורבעוחובת דיווח חודשית 

 , ישאומילחוק הביטוח הל 344לכן, לפי סעיף  ,תוס לגמלאלביטוח לאומי מהווה בסיהמשכורת המדווחת למוסד 
על בעלי שליטה  וי זכויות מיטבי לגמלאות,יצלמ. ורשכר שולם באיחאם ה גיל, גםרהכר על הש לדווח מדי חודש

 שכר באופן שוטף, כפי שנהוג לשלם לשאר העובדים.  לקבללהקפיד 

ומי, נוסף על הדיווח החודשי, דיווח שמי אלח ים חייבים לדווח למוסד לביטוהמעסיק 2010ל בחודש ינואר חה
 עון בעבור: ברבעם לבד, פמפורט באופן ממוכן ב

 .126, יש לדווח בטופס 2016. החל משנת 2015עד שנת  מתה מוקדבפנסי פנסיונרים (1

 תלמידים בהכשרה מקצועית. (2

 ללא תשלום. עובדים בחופשה (3

 ם.ו סיווג מבוטחידיווח לפי צ (4

 דיווח מרוכז 

פס ו בחלק ב' של טוום ולהכניסלשהת ללא פירוט שמי. יש לפרט אתן לדווח על גילום קיבוצי ברשימה מרוכזת יא
מור גורם לכך שתלושי השכר שנמסרים וכז כאוספת לעובד, על כל המשתמע מכך. דיווח מרה נכרשומ 126

כתוצאה מכך המוסד  (.1958-ירה לפי חוק הגנת השכר, התשי"חוללים את כל רכיבי השכר )עבלעובדים אינם כ
לה של הטבות אלאות בשלם גמכל זכויותיהם, ואינו מ את תומלאנו יכול למצות עם תובעי הגלביטוח לאומי אי

 ם קיימת הוראה דומה(.  ת המסי)ברשו

נם )ששולמו בגינה דמי וספת גמלה בשל הטבת חשמל חידוגמה לאי מיצוי זכויות בשל שיהוי בהגשת תביעה לת
בדי חברת החשמל )מיום ועני י לעבודה בעניינם של שהארצל בית הדין ום קיבוצי( מצויה בפסק דין שליביטוח בג

13.8.2014, 45477-09-11 ,45521-09-11.) 

 103וטופס  101לוי טופס מי

זהות שלו ומסמכים ודה, לצרף צילום של תעודת המיד עם תחילת העב 101יש לבקש מכל עובד למלא טופס 
הלאומי בדבר  חוביטמלא מי שחל עליו צו הי 103אומי. טופס ת שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לואהקשורים לקצב

 עבודתו היחיד כ"שכיר". מקום ומעבידים, בייחוד אם זה עתבים וקוטחיסיווג מב

 ור.ט ההכנסות הנוספות באופן בריש להקפיד לדרוש דיווח מעודכן מדי שנה, לרבות פרו

 תא אני, חשוב לוודא שהעובד ממלהוא עיקרי או משיעה אם מעסיקו של העובד בקכפי שיובהר בהמשך לעניין ה
 הטופס כראוי וחותם עליו. 

 
 הלאומי ין בחוק הביטוח העונש סעיף 

 
ה בידי חבר בני אדם, יואשם ב לחוק הביטוח הלאומי )סעיף העונשין(, אם נעברה עבירה לפי הסעיף 398לפי סעיף 

אי שותף מוגבל(, או עובד האחרשותף )למעט רה היה בו חבר מנהלה, מנהל, יבגם כל אדם אשר בשעת ביצוע הע
מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חוק  ה גורעלה )אין סעיף זניים אוכיח שמעשה נושא העבירה, אלא אם הל

 אחר(:
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 שהעבירה נעשתה שלא בידיעתו. .1
 מנוע את ביצוע העבירה.בכל האמצעים הסבירים ל נקט שהוא .2
 

 –דינו הביטוח הלאומי,  חוקמי ביטוח בעד עובדו כאמור בה, מי שלא שילם למוסד לביטוח לאומי דזף עילפי ס
ין. מי שגרם במרמה או על ידי העלמת עובדה למתן גמלה לפי חוק העונש אחת או קנס לפי חוק הנשל ש מאסר

ו בחוק זה או על פיו ליע אחת. ומי שלא מילא חובה המוטלתאו להגדלתה, דינו מאסר שנה הביטוח הלאומי, 
 אדם שלגביו נעברה העבירה. כל דמי הביטוח(, דינו קנס בשל חובת תשלום )למעט

 רה שא מש ונ

הל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם הוא מננושא משרה בתאגיד 
 ה. ד על התחום שבו בוצעה העבירהתאגי

רה גרת חבשנותן את השירות במס קבע לעניין נושא משרה, 2017סדרים לשנת הה חוקב פרק מיסוי רווחי חברה
 ל פי שהיחיד קיבל משכורת כדין.ד אף ענסת היחישב כהכרה תיחסת החבאת התנאים שבהם הכנבעלותו בש

 חשיבות הרישום המדויק

שיבות רבה ח חסבפועל, המוסד לביטוח לאומי מייודה ה שתלויה במספר ימי העבכאשר מדובר בזכאות לגמל
אות טת הזכס על נתון זה את החלסד מבסומשה כיווןס התביעה לגמלה. זאת, ת הפרטים הרשומים בטופלאימו

 ל כוללים את מספר הימים שבעבורם שולם שכר, לרבות ימי מחלה, ימי חופשה וחג.ה בפועי העבודמלה. ימלג

ודה בפועל )לרבות ימי מחלה, חופשה וחג עבל ינו משקף את מספר ימי ההופעהמספר הימים הרשום בתלוש א םא
אבטלה( ו דמי נכות כללית את ה: קצב)לדוגמלול לשלם גמלה טוח לאומי עיבד לשולם בעבורם שכר(, אזי המוסש

ית משרה: חודשית או יומית, חלקשלא כדין, או למנוע תשלום ממי שזכאי לו. כך גם כאשר אין התאמה בסוג ה
 או מלאה.

עם  או שבונות משתף פעולה עם עובד,שבו בתום לב יתעורר חשד שמנהל החממצב ע מנמומלץ להימשום כך 
מים הנכונים במועד הכנת תלושי השכר, ולשמור הרישו ין. מומלץ להקפיד עלדשלא כ ת בגמלהמעסיקו, כדי לזכו

 מסמכים מאמתים.

שולח המוסד רים כאלה מקב יים שעורך המוסד לביטוח לאומי.יקורת ניכועורר גם במסגרת בחשדות יכולים להת
 .למשרדי המוסד לביטוח לאומי קסיערים למעסיק, או מזמין את המלביטוח לאומי חוק

לתיקון חוק הגנת השכר צוין במפורש התיקון העקיף  4.2.2009ת ביום ד התמ"הנחיות שפרסם משררת הבמסג
 אופן דיגיטלי, אלקטרוני אוב דהביד אינו מנהל רישומי שעות עבובודה ומנוחה, שלפיו כאשר מעבחוק שעות ע

 החתים את העובד. לף ולנהל רישום ידני באופן שוט מכני, עליו

וא מתבקש לקבל מהמעסיק אישור על תקופת ההעסקה ועל אומי הה מהמוסד לביטוח לגמלתובע  כאשר עובד
תביעה ב ולשות אחרת הטיפהטופס בהתאם לדרילהקפיד למלא את  חשובגמלה. השכר בהתאם לדרישות של כל 

 .כביתע

 ח ולתשלום  הדרכים לדיוו  - 102טופס 

בר ממס הכנסה ידע עופתח במס הכנסה והמ( נשק ביתהעסקה במ הלאומי )שאינו תיק טוחתיק ניכויים בבי
מעודכנת ה רבה לרבות רישום הכתובת הלמוסד לביטוח לאומי. המעסיק מתבקש להקפיד על מילוי הטופס בקפיד

 ומספר העובדים הצפוי.

 102בגב טופס ה( מדווח סנהכ לפקודת מס 76ההגדרה בסעיף  מעסיק שהוא חברת מעטים )לפי 2008משנת ל הח
ות במספר העובדים המועסקים אצלו )מעסיק שיש לו יותר מתשעה ללא תלרים בחברה השכישליטה בעלי העל 

 ים הוא חודשי. בדעושכר הגבוה ביותר(. מבחן מספר האת תשעת בעלי השליטה בעלי הבעלי שליטה, רושם 

 קביעהנוצרת ה מכך ילו לא הוגשו. כתוצאומי כאאלוח לביט גב הטופס נרשמים במוסדשהוגשו ללא  102דוחות 
 המעסיק עלול להיתבע לשלם קנסות )ואף חשוף לעיקולים אוטומטיים(. יווח.בהיעדר ד

 :  ירות למוסד לביטוח לאומיהעברת המידע ישבעניין אופן להלן הבהרות 
חות פשר לדווח ולשלם דואממי המוסד לביטוח לאו -W.C.F  רהשכ באמצעות תוכנתבאופן מקוון ח ותשלום וודי

, לסווג עובד מול מערכת הביטוח הלאומי, לבדוק את וח הלאומית הביטר ישירות למערכת השכממערכ 102
באופן נתונים לעובדים ת מוקדמת ועל חל"ת ולערוך בדיקת איעל תושבי חוץ, על פנסיה מו תקינות הדוח, לדווח

 . מקוון
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או  ום בבנק הדוארשלובר לתהדפסת ש ,הרשאה לחיוב הבנק ,ראיאמצעי התשלום: כרטיס אשלם באפשר לש
 מסרון לטלפון חכם של המעסיק.ח משלו

 ים.אפשרות העברת קבצדי. יש תוכנות שמח באופן מיהמערכת בודקת את תקינות הדו –היתרון בשיטה הזאת 

באמצעות  102 יופסאפשר לדווח את ט -מקושרים( )מייצגים מערכת ייצוג לקוחות ות באמצעם לודיווח ותש
יוב הבנק, בהדפסת שובר לתשלום, ובמעבר אוטומטי של שאה לחבהרלל תשלום שכר כוערכת הקובץ שהוכן במ

 טוח הלאומי. המייצג לאתר התשלומים של הבי

 ן לטלפון חכם של המעסיק. ושליחת מסרו יתקאאשראי, העברה בנ באמצעות כרטיסאפשר לשלם גם 

יכול לתקן . הוא במחשב ולתקן(לבדוק מומלץ ) יםמשוב על תקינות הדיווח למקבשידור הקובץ המייצג  מחרתל
מתבקשים לענות להתכתבויות די גם דוחות שגויים וגם פרטי עובדים בלתי מזוהים. המייצגים באופן מי

 ת.הפקידים בכל פעם שנכנסים למערכמ

בכמה ימים את  ם לדחותילויכ אה לחיוב החשבון בבנקהם הרששיש ל עסיקיםמ - הרשאה לחיוב חשבון בנק
 (.ובתנאים שנקבעו שרשום באתר ביטוחה)עד לסכום דמי ום תשלד המוע

עות אתר התשלומים באמצ 102לדווח את טופסי שר אפ -אתר התשלומים באינטרנט דיווח ותשלום באמצעות 
 .  www.btl.gov.ilתר הביטוח הלאומי , אשר הקישור אליו נמצא בדף הבית של אמיאושל הביטוח הל

הביטוח הלאומי, וכך לחסוך הקלדה של פרטי  מים שלולאתר התשל ת השכרתוכנו אפשר לייבא קובץ ממרבית
 ים פרטבנקאית והדפסת שובר תשלום. ה כולל כרטיס אשראי, העברה אמצעי התשלום באופן הדיווח הזהדוחות. 

 מים של הביטוח הלאומי.נוספים בנושא זה ניתן למצוא באתר התשלו

דעה מחליפת פנקס על חובת הדיווח בלו הוקי באינטרנטלאומי יטוח הם באופן קבוע באתר הבהמשלמי קיםמעסי
 החודשי. 

 מסרון לטלפון חכם
ם בכרטיס אשראי לותשלתשלום באתר התשלומים )לקישור הכולל  לפון חכם של המעסיק,ניתן לשלוח מסרון לט

 העברה בנקאית(.או ב

  על אי סבירות ברהס
ר ב הסבר אל הסניף כולל מסמכים. כאשיש להעביר מכת ר",לא סביכדיווח " – 102 יווח בטופסדלוב "בקבלת מש

לושי שכר ם כולל תהעביר את התיקון בדוח הפרשימדובר ברכיב שכר נוסף שנרשם כשכר חודשי רגיל, יש ל
או יותר  דחבא דק מדי חודש ויתכןסבירות נבסטטוס אי  רכת השכר.התיקון שבוצע במע ברהסל 100וטופסי 

 .אומי()מתוך האיגרת שפרסם המוסד לביטוח ל ת ודמי ביטוח"ר מעל הכנסה מרביכשכר, שהבאים: מהנתונים 

ח או בשכר טוביות בשכר, בדמי הלאומי )אי סבירפי הקריטריונים של הביטוח השאינו סביר ל 102כשמוגש טופס 
ופס טהר". בדיקת אי הסבירות של יבא סתקבל משוב שהדיווח נקלט כ"לעולה על ההכנסה המרבית(, מש
 מדי חודש. תבצעתמ

 . שר התקבל משוב של דוח שאינו סביר יש להגיש מכתב הסבר, כולל מסמכים, או לתקן את הטופסאכ

יסת השכר על תשלום נוסף. חלת כללי פרה איהסבירות נובעת מפעמים רבות אי מהביטוח הלאומי נמסר כי 
את התיקון בדוח מבקש להעביר אומי טוח ליבכשכר חודשי רגיל, המוסד ל םנרשאשר מדובר ברכיב שכר נוסף שכ

 השכר.להסבר התיקון שבוצע במערכת  100הפרשים, ולשלוח אליו תלושי שכר וטופסי 

 . קוחותל וגקובץ ייצ יכול להיעשות באמצעותההסבר על אי הסבירות 
ח טות, והפקיד המטפל בסניף הביורסבירא הסבר, לרשום ההסבר לאי הלפתוח חלון שנקהמערכת מאפשרת 

 יקבל את דברי ההסבר ויגיב. אומיהל

 הדוח ייקלט כסביר ותקין. -אשר יאם 

ת "התכתבות יש לפתוח את מעטפי ת. כשנכנסים למערכתות המערכהפקיד שולח התכתבות באמצע -אם ידחה 
 רות(.תכתבויות האמוההאת בקשים לפתוח ר )המייצגים מתומסמנת שיש דואהמעטפית סגורה  ד" כאשרקימפ

  וקןדוח מת

ל עד שלושה חודשים. החל מהחודש ניתן להגיש בדרך כלל באיחור שעובדים רגילים לבניכויים חות מתוקנים וד
לתקופה  סבר גם לדוחות מתוקניםה קש. לעתים המוסד לביטוח לאומי מבעי יש לצרף הסבר לדוח המתקןהרבי

 קצרה. 

משרד הראשי יה ממעסיקים בום גביים בתחמשכורות לבעלי שליטה, נבחנ לבש תיקוני דוחות שנעשים בדיעבד
 לאומי.ביטוח מוסד לשב
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 2016חודש יולי מקוון שמועבר למוסד לביטוח לאומי החל ב  126טופס 

נוסף  2015-ה(, התשע"2016-ו 2015יב יעדי התקצ השגתקה לכלכלית )תיקוני חקיההתייעלות הבמסגרת חוק 
 טוח הלאומי.יבק ה( לחו1)א355סעיף 

 .2016ועדכון פורסם ביולי  2016בחודש יוני  1463ם ימעסיק בחוזר הנחיות פורסמו

 וחה שדנה בחוק:ים בישיבת ועדת העבודה והרולהלן ההוראות שעולות מהחוק, מהחוזר ומהסיכומ

דין וחשבון  ןקוווסד לביטוח לאומי באופן מש למוקדמת יגישמשלם פנסיה ממי  ( מעסיק או1()1)א355לפי סעיף 
וקדמת ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח, למעט עובד נסיה מו על פעל שכר עבודה א

 ה:במשק בית, במועדים אל

ע מיום תבצן הר ראשו)שידו 1מספר  – ל אותה שנהש יוניאר עד לגבי החודשים ינו –שנה  ביולי בכל 18עד יום  )א(
 (.2016ביולי  3

)שידור ראשון  2מספר צמבר של השנה שקדמה לה נואר עד דדשים יבי החולג –בינואר בכל שנה  18יום  עד )ב(
 (.2017בחודש ינואר 

הגשת טופס פני לל לא צורך בהתאמות הנדרשות בדרך כם, ללמתבצע לפי המידע הקיי שלעיל 126שידור טופסי 
 ור הטופס מפורטות בחוזר.לשיד. הנחיות למס הכנסה 126

 (.3מסים )מספר רשות הל 126 לפי המועד החוקי להגשת טופס )ג(

)בתוספת של  שמשודר למס הכנסה פעם בשנה 126למבנה הדיווח של טופס  זהההכוונה בסעיף זה למבנה 
דר ישוור פס האמ(. הטוס הכנסהפר התיק במם מסבמקו יים הפעיל במוסד לביטוח לאומימספר תיק הניכו

תבצעו כל ההתאמות הילא ינו ממה, ובגמועד שהוא משודר למס הכנסה רלאחגם למוסד לביטוח לאומי 
 הדרושות לדיווחים השוטפים ולספרי המעסיק, כמקובל.

 קביעה בהיעדר דוח

   .126המוסד לביטוח לאומי שולח למעסיקים קביעות בהיעדר דיווח של טופס  2019החל מחודש ינואר 

 –ד גיש אותו במועא הי ולומלאוח ביטללמוסד  להגיש דוח בחייבע שמי שלחוק הביטוח הלאומי קו 357 סעיף
 , הקביעה תהפוך לחוב בדמי ביטוחממועד הקביעה ימים 30תוך  שודרבהיעדר דוח. אם הטופס לא יקביעה יקבל 

 . תחיל בפעולות אכיפה. שידור הטופס מבטל את הקביעה ואת החוברשאי לה לאומי סד לביטוחמוהו

 וח לאומיטיבל תמיכה טלפונית במוסד

בנושא  12.00עד  9.00ה בין השעות -אני בימים מענה טלפו – 02-6709703, 02-6463348, 02-6463346, 02-6709676
 שגיאות הקשורות למשוב המתייחס לשגויי פרט )עובדים( בלבד )תחום שכירים(.

ת מול בתי יובע, ץ ושידורים באופן כללינושאים הקשורים לקליטת הקוב – 2שלוחה  – 02-6463252
 (. B2Bים )כת קשרים עסקיוב ממערשמו ותריהתוכנה/לשכות הש

 )תחום הביטוח(. 126בירור בעניין חובות של מבוטח שנוצרו כתוצאה מקליטת טופס  – 02-6709945

 משוב לדיווח ממערכת ייצוג לקוחות. – 02-6463251

 126דרכים לדיווח טופס 

 טרנט. האינ תרבאובץ נת קם עסקיים וטעית קשריכערמ ת,וחו, מערכת ייצוג לקW.C.F השכרמערכת 

ות להעביר את הטופס באחת מהאפשרויות לעיל, אפשר לדווח בטופס מקוון באמצעות אפשראין מעסיק כאשר ל
 אתר התשלומים.

 לעצמאי שהוא גם שכיר בו זמנית 126חיוב בדמי ביטוח בעקבות קליטת טופסי 

גים ביום ונציגי המייצ לאומיח טולבי מוסדתה בדיון עם נציגי העל 126 ופסהתקלות כתוצאה משידור ט ייתסוג
 2והועלו שאלות לגבי חיוב דמי ביטוח לבעל עיסוק מעורב, שכיר ועצמאי, כאשר העובד מועסק אצל  10.1.2018
 מעסיקים.

רק  126 ספור טשידוכתוצאה מ 2018שים לשנת על הפר 2019בפועל, המוסד לביטוח לאומי לא שלח הודעות בשנת 
שינויי עיסוק שהתגלו בעת בדיקת קליטת ך כל התקופה ולא היו מאי לאורעצו שכירשל  כאשר העיסוק היה

 .הטופס

 :2018להלן ההסבר שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי בישיבה בחודש ינואר 

 וחיטהבמי ק ב', נוצר מצב שבו חישוב דממעסי 126ממעסיק א' וטרם התקבל טופס  126כאשר מתקבל טופס 
 כעצמאי אינו נכון.
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מת שתחום בחודש האחרון של תקופת הדיווח ונפתח עיסוק אוכיל עיסוק מ, הדיווח מ126פס טו קלטכשנום יכ
 פתוח לגבי התקופה שטרם דווחה.

וד העיסוק בהתאם לעיסוק הפתוח מקודם השכר ובעת חישוב דמי הביטוח כעצמאי, מתחשבים בשכר זה כל ע
יוני שעל  עדיווח ינואר יחס לתקופת הדמתי 1 חציוני 126סופי. דוגמה: טופס  ןופבאו מותקיים וזאת עד לאי

 המעסיק לדווח בחודש יולי.

עם קליטת הדיווח, נפתח עיסוק מחודש יולי, אולם במידה שנקלט דיווח לחודשים ינואר עד אפריל בלבד, העיסוק 
 וא יוני.הח וודיי לשדווחה היות שהחודש הרלוונטייקלט כעיסוק סגור לתקופה 

הפרשי דמי ביטוח הכוללים גם את נתוני השכר  יםחר מכן מבצעבלת השומה ולאנים לקתיא ממוע לנשאלנו, מד
 .126שהתקבלו בטופס 

המצב הקיים הוא שברוב המקרים מחשבים את דמי הביטוח במצבים כנ"ל )עצמאי ושכיר( רק עם קבלת השומה 
 וק.עיסוק או פתיחת עיס גירתוגמת סיש שינוי בחובת התשלום, כד אלא אם

 .2פי חציוני חישוב מבוצע לאלה ה במקרים

בעקבות הבקשה שהועלתה הוחלט כי ייבחן במוסד לביטוח לאומי מועד אחרון שבו יופעל החיוב במידה ולא 
תתקבל שומה עד אותו המועד. יש להביא בחשבון את כל ההשלכות וההשפעות במסגרת ההחלטה, שכן, לדוגמה, 

, כך שיש לשלוח 31.12יום שת החיוב עד לח לשלם את דריהמבוט תי, עלכדי שהסכום יוכר במסגרת האישור השנ
 .31.10הודעות לא יאוחר מיום 

הובהר בישיבה כי כל עוד העיסוק כשכיר קיים במערכת, המשכורת מקודמת לחודשים הבאים וחישוב דמי 
וח ק שמדופר התינכון. עוד הובהר כי יש לבדוק את מסהביטוח של העצמאי מתחשב בשכר, גם אם הוא אינו 

ם בביטוח הלאומי וטופס תיק הניכויים של מס הכנסה אינו זהה למספר תיק הניכויי תים מספרכי לע 126בטופס 
 אינו נקלט במוסד לביטוח לאומי. 126

 
שינוי עיסוק שלא היה  האפשרות לא לשלוח דרישות חיוב גם בעת 2020הובטח לנציגי המייצגים כי תיבחן לשנת 

 .126 משידור טופס הוהתגלה כתוצא לאומיביטוח ידוע למוסד ל

 לאומי ודמי ביטוח בריאות   דמי ביטוח יהשכר וניכוי שנתי של פירוט  - 100טופס 

הוא צילום מצב ליום מסוים והוא כולל פירוט שכר ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות  100טופס בל/
ים. לדוגמה, ידשים הרלוונטוסים בהתאמה לחמיוח שי שכרוהפרודשים, כאשר "תשלומים נוספים" ח 12 במשך

 לחודשים קודמים.כאשר שולמו דמי הבראה או שולמו הפרשי שכר 

( יש לבקש מהמעסיק או ממשלם הפנסיה. תוכנות השכר מפיקות את הטופס על פי הוראות 100את הטופס )בל/
 מי, עד שבע שנים רטרואקטיבית. שקבלו מן המוסד לביטוח לאו

 מועד הפקת הטופס וסימון של בית התוכנה.  סיק, עם ציוןעתום על ידי המפס וחפס מודטוה

 חשוב להקפיד על סימול הרכיבים החייבים בפריסה.נכון,  100ס כדי להפיק טופ

 ממערכת השכר  "קובץ זיכויים" שידור  –שליליים    הפרשי שכרו עדכון סיווג עובד

 659דמי ביטוח( וטופס  ם)לתיאו 47וד ק, דוח ב7בקוד דוח  ביטוח:היו שלוש שיטות להחזיר דמי  2012ת עד שנ
 בצירוף הוכחות.

כמו שינוי ](, המעסיק מבצע כל שינוי סטטוס 2012באוגוסט  15-)ב 2012משכורת חודש יולי החל מהדיווח של 
ול , ביטעמיות(ר ברוטו )נועד לטעויות טכניות חד פ[, שינויים בשכזקנה(אזרח ותיק )מעובד רגיל למקבל קצבת 

  .שב של הביטוח הלאומי לשנה השוטפת ועוד שבע שנים אחורה, בשידור למחהמדיווח וכדו

המוסד לביטוח לאומי מאפשר למעסיק לעשות תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת בשידור "קובץ זיכויים" לשנה 
של הביטוח טרנט ר האינזר דמי הביטוח לשנים קודמות דרך אתהשוטפת בלבד, כיוון שהעובד מקבל את הח

 מי. והלא

 תן לעדכן את התיקונים המפורטים להלן במערכת השכר:כי לא ני פורסם 2018באיגרת למעסיקים בינואר 

 למבוטח. ביטול תושבות .1

 .מעסיק משניכ הכנסה המרביתמעל הבגין תשלום החזר  .2

 בחברת מעטים.ם בעבור בעל שליטה תיקוני שכר שליליי .3

י המוסד לביטוח לאומי קובץ זיכויים המתבצע באופן אוטומט םתחו בשיתוף עיוכנה פובתי התלשכות השירות 
 לפי כללי ההתיישנות.
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בתקופה עובד שאינו מזוהה בעד כך ש ואת תקופות העבודה הספציפיות, הקובץ מכיל את פרטי העובדים
 מזוכה.אינו הרלוונטית, המעסיק 

שמדווח כמקבל קצבה ולא נמצא זכאי  דח לאומי. עובוד לביטות המוסנבדק מול מערכ שינוי סטטוס עלכל דיווח 
המוסד לביטוח לאומי מאמת את הנתונים, ולאחר אימות הנתונים בודק  הודעת שגיאה.לפטור, המעסיק מקבל 
 דית וכל עובד נבדק. את המעמד. הבדיקה מי

ד לבדוק וכן, מומלץ מאל ויים.נבדקים גם מדגמית וגם בביקורת ניכ דרך כלל חד פעמיים,תיקונים אחרים, שהם ב
יים, כי ככל שיתברר שהתיקון לא היה נכון, הביטוח הלאומי היטב את הבקשה להחזרים לפני השידור בקובץ זיכו

 ו.ר העביר לעובד את חלקידרוש בחזרה מהמעסיק את כל דמי הביטוח שקיבל, גם אם המעסיק כב

ת מראש לאגף מעסיקים במוסד פטור יש לפנו ביב לרכשל שינוי הגדרת רכיב שכר מרכיב חייבדרישת החזרים ב
 ר מראש על המהלך לדרישת ההחזרים.כדי לקבל אישו לביטוח לאומי

. את חלק המעסיקוכולל את חלק העובד ו נרשם כזיכוי בחשבון המעסיק בביטוח הלאומימקובץ הזיכויים ההחזר 
קבל המעסיק כי ההחזר שמר ה)מוב תלקו במסגרת המשכורת בחודש ההתחשבנוק מחזיר לעובד את חהמעסי

 .חזיר אותו לעובד(לה חייבכולל גם חלקו של העובד ולכן המעסיק 

 האמצעים לשידור הקובץ:

דיווחים בדרך )העברת  W.C.Fדרך מערכת  B2B-מעסיק או לשכת שירות המקושרים ל – B2Bמערכת  .1
 תוכנה או לשכות השירות. שהוכנה על ידי בתי מקוונת(

 B2Bכפתור  . בראש המסך ישB2Bהמייצגים במערכת זו מקושרים למערכת  וג לקוחות. כלצכת יירדרך מע .2
 שניתן לעבור אליו אוטומטית ולבצע את שידור הקובץ.

 .02-5386520, פקס 02-6463348, 02-6463346מוקד תמיכה מקצועי בביטוח הלאומי: 

 ירות.שר מפורסמים בבית התוכנה או בלשכת העדכונים בנושא האמוה

לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי טר או בעת פשיטת רגל או פירוק של המעסיק, העובד מתבקש כאשר מעסיק נפ
 לקבל את חלקו בהחזר באופן אישי.

 בחינת ההיבט הביטוחי
ת, כאמור בפסקי דין הביטוחי של המשכור חייבת בחינה של ההיבטהגשת בקשה להחזר דמי ביטוח כאמור מ

ות שהעובד היטב כל בקשה להחזר, כיוון שקיימת חשיפה לפגיעה בגמלא ה. רצוי לבחוןדלעבו יבבית הדין הארצ
 זכאי להן.

 תיאום דמי ביטוח מראש והחזר דמי ביטוח בדיעבד

משלם דמי לפני גיל פרישה(,  פנסיה מוקדמת המשולמתמבוטח שיש לו הכנסות משני עיסוקים או יותר )לרבות מ
 ורט להלן, אך לא יותר מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוחלן ובאופן המפהורט לפביטוח על פי סדר החיוב המ

 וזכאי לשיעור מופחת רק פעם אחת:

 מהכנסותיו כעובד שכיר המעסיק מנכה את דמי הביטוח.  .1

 וח בעד עצמו. , הוא משלם דמי ביט" בחוק הביטוח הלאומיכאשר הוא נכלל בהגדרת "עובד עצמאי .2

ל כעובד שכיר או כעובד עצמאי )ואינן פטורות מדמי ביטוח עשאינן מעבודה  כנסותהמהכנסות "פסיביות":  .3
 פי החוק או על פי התקנות(, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו. 

 הביטוח.  ם הפנסיה מנכה את דמימהכנסותיו מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, משל .4

 לניכוי דמי ביטוח בשיעור המלאהאחריות 
)ד( 342ם לפי סעיף ח במלואם מוטלת על העובד השכיר שעובד אצל מעסיקים שונילום דמי הביטושות לתיהאחר

ק )ה( לחוק שקבעו בין היתר את חובת המעסי342לחוק הביטוח הלאומי. תקנות התיאום נקבעו לפי הוראות סעיף 
 יק נוסף.למי שעובד אצל מעס לניכוי בשיעור המלא

מוקדמת בו זמנית, מנכה משלם הפנסיה את השיעור המלא  גם מקבל פנסיהוצמאי עמעובד שכיר שהוא גם עובד 
, כיוון שמשלם הפנסיה ( לחוק הביטוח הלאומי, למעט אם נעשה תיאום1ב)ה()345דמי הביטוח לפי סעיף  של

 ני.המוקדמת הוא המעסיק המש
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 סיק משנימעסיק עיקרי ומע
כמה מקורות הכנסה )לרבות פנסיה  יווג מבוטחים(סצו  פיטח יש בעיסוקו כעובד שכיר )לרבות לכאשר למבו

ה מוקדמת משני מקורות או יותר, יש לקבוע מי המעסיק העיקרי ומי המעסיק המשני, מוקדמת( או שיש לו פנסי
( ושיעור מלא 2019נת בש 3.5%עור מופחת )עיקרי מנכה מהעובד שיהמעסיק הובהתאם נערך ניכוי דמי הביטוח. 

 שך.ה מהעובד שיעור מלא, אלא אם נערך תיאום כפי שיוסבר בהמסיק המשני מנכע(. המ2019בשנת  12%)

שאצלו הוא משתכר  101לעניין תיאום דמי ביטוח הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטופס  המעסיק העיקרי
 פי לוח הניכויים של מס הכנסה.  כנסה משכר העובד עלאותו מעסיק מנכה מס ה "משכורת חודש". כלומר,

פת" )המעסיק מנכה שאצלו הוא משתכר "משכורת נוס 101ק שעובדו הצהיר בטופס הוא המעסי שנימעסיק ההמ
משכרו של העובד את שיעור המס המרבי, או שיעור מס אחר שקבע פקיד השומה(. אם יש יותר משני מעסיקים, 

  ויצהיר על כך בטופס.הוא המעסיק העיקרי זי העובד יבחר מי מהם א

פנותו למוסד ואין לה 101מי מובהר כי המעסיק ינהג לפי ההצהרה בטופס ר הביטוח הלאותמצא באשנ 620בטופס 
לביטוח לאומי לצורך קבלת אישור על ניכוי כמעסיק עיקרי. העובד חייב לעדכן את כל מעסיקיו בכל שינוי 

 .101בטופס  בהצהרה

הביטוח. כלומר, ין תיאום דמי ילענ י"הפנסיה היא ה"מעסיק המשנה מוקדמת, שכיר מקבל גם פנסי כאשר עובד
יאום דמי הביטוח נערך בפנסיה אף על פי שבמס הכנסה התיאום כאשר לעובד יש משכורת ופנסיה מוקדמת, ת

 נעשה במשכורת. 

דמי ביטוח , אין לערוך תיאום או שהיא הכנסה פסיבית כאשר לעובד שכיר ההכנסה הנוספת היא ממשלח יד
שכירים" במוסד לביטוח לאומי. אם ההכנסה מהמשכורת  ום "גבייה מלאחערך בתבמשכורת כיוון שהחישוב נ

אזי יש לשלוח את התלוש )או התלושים( למחלקת גבייה מלא שכירים  –מן השכר הממוצע במשק  60%-ה מנמוכ
 תים בהכנסה הנוספת.י דמי הביטוח המופחי, כדי לעדכן את שיעורבסניף המוסד לביטוח לאומ

וקביעת  משל בתשלום על פי צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים, כמו ל101פס ולמלא טכאשר אין צורך 
, ומצהיר אם זה מקום עבודתו היחיד כ"עובד שכיר" או שיש לנכות דמי 103מעבידים, העובד ממלא טופס בל/

, 103 א טופסטח הכלול בצו סיווג מבוטחים לא מילשל מעסיק, כאשר מבויק משני. ברירת המחדל ביטוח כמעס
 ביטוח בשיעור המלא.מקום עיסוקו המשני של המבוטח, ועליו לנכות מהעובד דמי היא שזה 

 תיאום דמי ביטוח מבוצע לעובד בלבד ובאחריותו. אין תיאום דמי ביטוח למעסיק.

בתקנות שלא ערך תיאום, מצויות דמי ביטוח למבוטח  יאום דמי ביטוח ולהחזרכל ההוראות הקשורות לת
)להלן:  1997-תשנ"זכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים(, המי )תשלום וניווח הלאהביט

 "תקנות התיאום"(.

 פנסיה מוקדמת )פנסיה המשולמת לפני גיל פרישה(תיאום דמי ביטוח ב
לגיל  לעובד או למי שהיה עובד בטרם הגיע יקוק או הסכם עבודהפנסיה המשתלמת מכוח ח פנסיה מוקדמת היא

משתלמת כאמור בשל נכות או רש מעבודתו פרישה מוחלטת או פרישה חלקית, לרבות קצבה הרישה, לאחר שפפ
 בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי. 

סיק עובד שכיר הוא המע י מקום העבודה שבו הואאם אדם עובד כשכיר ויש לו גם הכנסות מפנסיה מוקדמת, אז
 ור מס הכנסה התיאום מבוצע באופן שונה.י", גם אם בעבניק המשהעיקרי ומשלם הפנסיה הוא "המעס

מוקדמת לגמלאי שהוא גם עובד שכיר, ו/או מקבל פנסיה מוקדמת ממקור נוסף, ו/או גם  אם משולמת פנסיה
ח המציא למשלם יטוח, אלא אם המבוטהשיעור המלא של דמי הבעצמאי, משלם הפנסיה מנכה מהמבוטח את 

 ור שונה. עוי בשיהפנסיה אישור על ניכ

שבו יצהיר על הכנסתו אצל המעסיק  644עובד רשאי להגיש למשלם הפנסיה טופס בל/השמוסבר להלן,  כפי
בשיעור העיקרי ומשלם הפנסיה יזין את ההכנסה הזאת בתוכנת השכר ויקבל אישור תיאום אוטומטי לשנה זו 

 מתחילת העבודה(.השנה או )מתחילת ת המופח

 עור המופחת יראש בשתיאום דמי ביטוח מ
קדמת ממקור אחד או יותר(, שהכנסתו אצל ובד אצל שני מעסיקים או יותר )לרבות מי שמקבל פנסיה מוע

 מהשכר הממוצע במשק זכאי לתיאום דמי ביטוח.  60%-המעסיק העיקרי נמוכה מ

בטופס  ההצהרהתבקש להגיש למשלם הפנסיה, נוסף על הפנסיה מני, ומקבל העובד מתבקש להגיש למעסיק המש
 אישור לתיאום דמי ביטוח, כדלקמן:גם  101

המעסיק המשני מזין את נתוני ההכנסה מחודש  - 644המעסיק העיקרי בטופס בל/הצהרה על ההכנסה אצל  .1
 . שנה הנוכחיתינואר של השנה הנוכחית, או ממועד תחילת העבודה ב

  .ר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומיאמצעות אתב שהופקר אישו .2
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יק המשני, או מחודש ינואר מבוצע מהחודש שבו העובד החל לעבוד אצל המעס 644י טופס לפדמי ביטוח  םתיאו
 . , או לפי התקופה שבאישור מהאינטרנטבשנה הנוכחית

של העובד או של  ום ההכנסהשכר את סכעל פי הצהרות אלה, המעסיק המשני או משלם הפנסיה יזינו בתוכנת ה
פחת קבל אצלו אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח בשיעור המועיקרי, וכך יתהמעסיק המקבל הפנסיה אצל 

 מן השכר הממוצע במשק(. 60%)כאשר ההכנסה אצל המעסיק העיקרי נמוכה מסכום של 

אזי , בוצע תיאום אם לאמי. ביטוח לאוהעובד אינו יכול לקבל החזר דמי ביטוח בשנה הנוכחית מהמוסד ל
 . כמוסבר בהמשך() הבאה הבשנההחזר ייעשה 

ת זכות. דיווח על הפרשי שכר שליליים של עובדים כאשר המעסיק מזין את ההכנסה רטרואקטיבית, נוצרת יתר
 מתבצע באמצעות שידור קובץ בלבד.  

 דוגמה )שני מעסיקים(:

 ש"ח 3,000 -העיקרי המעסיק  אצל (חייב לביטוח הלאומי)ברוטו משכורת 

העובד מצהיר על המשכורת בסך  -ש"ח  1,000 -סיק המשני אצל המע (אומיליטוח הבחייב ל)משכורת ברוטו 
 . 644ש"ח שהוא משתכר אצל המעסיק העיקרי בטופס בל/ 3,000

לומר, ינכה מן השכר הממוצע במשק. כ 60%המעסיק המשני ינכה דמי ביטוח בשיעור המופחת עד לסכום של 
 .(3.5%ש"ח את השיעור המופחת ) 1,000-ך המס

 .(12%ש"ח את השיעור המלא ) 1,000-עסיק המשני ינכה מסך היאום האמור המתללא ה

 המשך הדוגמה למעסיק שלישי )או מעסיק משני שני(:

על  644י בל/העובד מצהיר בשני טופס -ש"ח  500 -משכורת ברוטו )חייב לביטוח הלאומי( אצל המעסיק השלישי 
 1,000נייה אצל המעסיק המשני בסך ש"ח, והש 3,000י בסך רשכורות שלו: האחת אצל המעסיק העיקתי המש

. המעסיק השלישי )המשני השני( יחייב בשיעור 644ש"ח בטופסי בל/ 4,000צהיר על ש"ח. סך הכול העובד מ
 ש"ח במקום בשיעור המלא.  500המופחת סך של 

 לקמן:נמסר כד 644טופס בל/

 יק הראשי.כורת אצל המעסשתאם למהש"ח, ב 3,000 -ני )המשני הראשון( יק השלמעס .1

בהתאם למשכורות אצל המעסיק הראשי והמעסיק המשני  ש"ח, 4,000 -למעסיק השלישי )המשני השני(  .2
 ש"ח.  4,000הראשון. המעסיק השלישי )המשני השני( יזין למערכת 

 (.2019ת )בשנ 6,164 – 4,000=  2,164החישוב הוא כדלקמן: 

 . ש"ח בכל חודש 2,164ח בשיעור המופחת עד נכות דמי ביטוליכול  יכלומר, המעסיק המשני השנ

  644ופס בל/מועד מילוי ט
 .(בתחילת כל שנת מס )אם ההצהרה ניתנת באיחור, אזי אפשר להצהיר מחודש ינואר בשנה הנוכחית

 ת מס.ל שנמכן בתחילת כ ה, ולאחרלת הפנסיתחילת קב/מיום תחילת העבודה –פנסיה חדש  למקבל/לעובד חדש

 כשיפוג תוקפו של האישור, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס. – למי שקיים כבר אישור לתיאום דמי ביטוח

רים שבהם במק פן מהותי.העובד מתחייב לעדכן את המעסיק המשני אם שכרו אצל המעסיק העיקרי משתנה באו
 .644ופס בל/ע תיאום לפי טבצל אין השכר אצל המעסיקים אינו קבוע,

 ה המרביתטוח בשל הכנסה שעולה על ההכנסדמי ביתיאום 
קבלים מעל ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח מהכוללת היא או מקבלי פנסיה מוקדמת שהכנסתם ו/עובדים 

לאומי ה א באתר הביטוחשנמצ 753טופס בל/לפי לביטוח לאומי  במוסדטפת לשנה השותיאום דמי ביטוח ל אישור
 ט.באינטרנ

קים בסניף שאליו שייך המבוטח על פי כתובת מגוריו. ום יש לפנות לאגף גבייה ממעסיהתיאר אישולצורך קבלת 
דשים חו 12מודפסים וחתומים של השנה השוטפת והשנה שקדמה )או לפחות  100יש לצרף טופסי בל/ טופסל

פל העובד. בשלב זה מט סיק העיקרי שלמעולהצהיר מי ה , מכל מקורות ההכנסה,ו לחודש הבקשה(שקדמ
 (.02-5386520ח במשרד הראשי )פקס שורים האלה תחום רציפות הביטובאי

 .2020, רצוי לשלוח את המסמכים לצורך התיאום בחודש ינואר 2020כדי לקבל אישור לתיאום דמי ביטוח לשנת 

אישור  לפירק מעל המקסימום יטוח לפטור עובד מתשלום דמי הב רשאיהביטוח הלאומי מסר כי מעסיק משני 
 חות מתקנים.ולא ניכה דמי ביטוח בטעות, עליו להגיש דככל שהמעסיק  הביטוח הלאומי.יאום מלת
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 לביטוח לאומי ת המוסד ביקור
צהרת העובד או מקבל הפנסיה על הכנסתו אצל ות לבדוק את הומר לעצמו את הזכהמוסד לביטוח לאומי ש

יקים או משלמי הפנסיה. לכן המעסיק י המעסהמדווח על יד 126ופס נסיה, על פי טרי או משלם הפהמעסיק העיק
או של מקבל הפנסיה, אך הם חייבים  של העובדהמשני או משלם הפנסיה אינם חייבים לבדוק את ההצהרה 

הצהרת העובד  (, המעידים על103)או טופס  101עם טופס רי התיאום יחד ואישוהאמורות שמור את ההצהרות ל
 ה או על עבודה נוספת.על עבודה יחיד

 דמי ביטוח בשיעור המופחתהחזר 
ה שיעור מלא במקום שיעור יקרי ניכשנה השוטפת או כאשר המעסיק העכאשר לא נערך תיאום דמי ביטוח ב

ל מוסד לביטוח לאומי החזר של דמי הביטוח ששולמו ביתר החרשאי לתבוע מה, המבוטח השוטפת מופחת בשנה
 אה.משנת המס הב

אתר ור המופחת יש להזמין מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות ה בשיער דמי ביטוח בשל הכנסבקשה להחז
מים שקיי 126ת טופסי ההחזר מתבצע באמצעו בקשת החזר(. –ח דמי ביטו)תיאום  הביטוח הלאומי באינטרנט

 טוח לאומי. יש לעקוב אחר ההוראות באתר האינטרנט. במוסד לבי

 02-6463474מייל מספר -ביטוח הלאומי, לפקסניפי הלח את הטופס שיקבל בסה לאינטרנט ישד שאין לו גישעוב
 *.6050או דרך מוקד 

. 126טופס  מבוטח הודעה שחסר, המוסד לביטוח לאומי שולח ל126ופס ט וחסר טכאשר קיימת בקשה באינטרנ
 ספת. לשלוח בקשה נוקליטת הטופס, חישוב ההחזר יתבצע אוטומטית ואין צורך  עם

 לתשלום דמי ביטוח מרבית י ביטוח מעל ההכנסה ההחזר דמ
וצע בסניפי המוסד מראש, מבהחזר דמי ביטוח מעל ההכנסה המרבית ששולמו ביתר בשל תיאום שלא נערך 

 . מכל המעסיקים 100אליו מצורפים טופסי ש 752טופס ב ,ם גבייה ממעסיקיםלביטוח לאומי בתחו

אמור לקבל את  –הכנסות פסיביות יד או הכנסות מעסק, ממשלח  וח בגבייה בשלחשבון דמי ביטמבוטח שיש לו 
 ההחזר לאחר חישוב דמי הביטוח על הכנסות אלה.  

לאומי, מתבקש למוסד לביטוח ושולח את הטופס  ן במחלקת הגבייה במוסד לביטוח לאומילו חשבו מי שאין
 נק.לצרף המחאה מבוטלת לצורך אימות חשבון הב

קי שנה. החזר בעבור השנה השוטפת מתבצע באמצעות בור חלעבור שנה שלמה ולא בעזר מתבצע רק בככלל, ההח
 ר שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי.אם לאישוקובץ זיכויים על ידי המעסיק אך ורק בהת

כיר בתביעתו את בקשתו של יוסף אלבז לה 21.8.2018( דחה ביום 22654-03-16דה )ת"צ הדין האזורי לעבובית 
רבית, ששולמו לטענתו למוסד לומי יתר מעל תקרת התשלומים המשל תש ת בגין אי השבה יזומהתובענה ייצוגיכ

 לביטוח לאומי.

 ביטוח  חזר דמיהתיישנות של ה
לאחור )לא כולל את השנה השוטפת(. המוסד עד שבע שנים  לא נעשה מראש ניתןהחזר דמי ביטוח בשל תיאום ש

 .(החזרי דמי ביטוח יישנותן הטיפול בהחזרים )התמפרטים את אופפרסם חוזרים הלביטוח לאומי 

 החזר דמי ביטוח למקבל פנסיה מוקדמת
יק הלאומי נחשבת "מעסן כושר עבודה( כהגדרתה בחוק הביטוח של אובד"פנסיה מוקדמת" )לרבות תקבול ב

 מס. לעניין תיאום על פי שבמס הכנסה הפנסיה המוקדמת נחשבת למעסיק עיקרי משני", אף 

יותר וגם מקבל פנסיה מוקדמת, או מבוטח שמקבל פנסיה מוקדמת חד או וא עובד שכיר במקום אמבוטח שה
באמצעות  טוח בשיעור המופחתביטוח מראש, פונים לקבל החזר דמי ביום דמי מכמה מקומות, שלא ביצעו תיא

 טפת(.כולל השנה השוים לאחור )לא האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. ההחזר הוא עד שבע שנאתר 

שכיר ועצמאי( ו/או מי שיש לו הכנסות פסיביות, שיש לו גם פנסיה מוקדמת, פונה לתחום עובד  עובד עצמאי )או
כדי לקבל החזר דמי ביטוח ובת המגורים, ו הוא שייך לפי כתיקים בסניף המוסד לביטוח לאומי שאלייה ממעסגבי

 ותיו.ערך התאמה על כל הכנסייה, לאחר שתי, לחשבונו בגבששולמו ביתר מהפנסיה המוקדמת

 מדור התשלומים של צה"ל
עליו בעניין תיאום דמי ביטוח החלים  מקבל פנסיה מוקדמת ממופ"ת יבדוק באתר מופ"ת באינטרנט את הכללים

 . ים קודמותבגין שנ דמי ביטוחוהחזר 
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 חישוב דמי ביטוח של עצמאי שהוא גם שכיר 

כנסות פסיביות החייבות בדמי ש לו הגם עובד עצמאי )או שיודה אחד והוא כיר במקום עבמי שהוא עובד ש
אי שלו בביטוח הלאומי. אם נעשתה יק העצמביטוח(, חישוב דמי הביטוח עד התקרה מבוצע בהפרשי השומה בת

 לביטוח לאומי כמקובל.    לפנות למוסד  ת במשכורת, אזי ישטעו

 סיקה על ידי המע הגשת תביעה לדמי פגיעה בעבוד

 ה בעבודה והמעסיק משלים את הפרטים בחלקו בטופס התביעה. י פגיעהעובד מגיש תביעה לדמבדרך כלל 

לאומי, ש של המוסד לביטוח מים ובאישור מראמעסיק, בתנאים מסויפשרים לחוק הביטוח הלאומי והתקנות מא
 רט להלן:את התביעה במקום העובד, או לשלם תמורת דמי פגיעה, כמפולהגיש 

מאפשרת למעסיק התקנה  – 1954-(, התשי"דיעה בעבודהפני פגביטוח מיטוח הלאומי )הבתקנות  22ה תקנ .1
לם בשם המוסד לשש את התביעה למוסד לביטוח לאומי ו( להגי)שחתם על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי

. אפשר שלום המשכורתבמועד ת שנפגע בעבודה אצל אותו המעסיק, י הפגיעה לעובדאת דמח לאומי לביטו
 ויש לציין אותם בעת החתימה על ההסכם. 22קנה לים בתאת סוגי העובדים שכלולבחור 

ם הימי 12)לא כולל את  מדמי הפגיעה 2.5%עור עמלה בשי המוסד לביטוח לאומי משלם למעסיק
 . הראשונים(

וסד את הטופס למ ו בטופס וחותם עליו. המעסיק משלים את חלקו בטופס ומגישד ממלא את חלקהעוב
 וב למקום מגורי העובד(.יף שקרומי על פי ההסדר )לסנלביטוח לא

לעובד מהמוסד לביטוח שמגיע המעסיק משלם לעובד שכר רגיל/דמי מחלה לפחות בסכום דמי הפגיעה 
י. כשהתביעה תאושר המעסיק יקבל בחזרה את סכום ד לביטוח לאומהטיפול בתביעה במוסלאומי עד סיום 

 בתוספת העמלה. (13-ל מהיום העה ששילם )החדמי הפגי

עובדים  100מעסיק שמעסיק  22ם של המוסד לביטוח לאומי, יכול להצטרף להסדר לפי תקנה הפרסו על פי
ין המעסיק חוזה המשפטי בב התחייבות )שהוא ההמעסיק ממלא טופס בקשה להצטרפות וכתיותר. או 

 במילויכולל בין היתר דגשים נפגעי עבודה שבנושא ביטוח למוסד לביטוח לאומי(. המעסיק מקבל גם איגרת 
 טופס התביעה.

ני כאשר מתמלאים ש – ומילחוק הביטוח הלא 343-ו 95סעיפים  –ודמי ביטוח מופחתים תמורת דמי פגיעה  .2
סיק משלם לעובדים משכורת רגילה בזמן תקופת ח הלאומי, המעלחוק הביטו 343תנאים המפורטים בסעיף 

הוא מקבל הנחה בתשלום דמי  רה לכךורת דמי פגיעה( ובתמומי הפגיעה )תמשלא תפחת מד דמי הפגיעה,
 .ביטוח לאומי לענף פגיעה בעבודה שהוא משלם בעבור כל העובדים

תשלום מהמוסד לביטוח ה ואינו מקבל עה לדמי הפגיעה בעבודה לצורך הכרה בפגיעבד מגיש את התביהעו
 לאומי.

 התנאים הם:

 דים.עוב 500פחות המעסיק מעסיק ל -

או חוזה עבודה, לשלם לעובדים שכר בעד הזמן שבעדו  קיבוציתוקף חוק, הסכם מייב המעסיק ח -
 יעה.נו קטן מדמי הפגכר אימשתלמים דמי פגיעה בעבודה וסך כל הש

 

 דמי פגיעה בעבודה
 

י על עבודה, כפיצוומית המשולמת לנפגע שאיבד את כושרו לעבוד בשל הפגיעה בדה היא גמלה ידמי פגיעה בעבו
ניתן לקבל דמי פגיעה חלקיים למי שחזר  לעבוד ולא עסק בכל עבודה.מסוגל נסה לתקופה שבה אינו הפסד ההכ

 י.לעבוד באופן חלק
 

בעבודה שנתן רופא קופת י כושר לנפגע יום על סמך תעודות א 91י הפגיעה משולמים לתקופה שלא תעלה על דמ
 חולים. 

 .ל ידי המעסיקשכר יום הפגיעה משולם ע
 ם.לא משולמים דמי פגיעה בעבור היומיים הראשוני –ימים  12-אי הכושר פחותה מכאשר תקופת 

    
 12סד לביטוח לאומי והמעסיק מקבל מדי רבעון דרישה להחזיר את בל את כל דמי הפגיעה מהמוהעובד מק

הימים  רשאי לנכות אתהמעסיק אינו ם שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה, כאילו היו דמי ביטוח. הימים הראשוני
 ובד או מצבירת ימי המחלה שיש לעובד.של הע האלה ממשכורתו
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ת כל דמי הפגיעה ומקבל בחזרה את דמי הפגיעה בניכוי , משלם לעובד א22פי תקנה שלם דמי פגיעה למעסיק המ
 אשונים.ימים ר 12

ק )שכר רבי הקבוע בחועה עד לסכום מס לגמלה נקבע בהתאם להכנסות הנפגע ברבע השנה שקדם לפגיהבסי
רבי(. החישוב נעשה לפי עד לסכום המשקדם לפגיעה, הכנסה של עובד עצמאי ברבעון  אוו/פגיעה לברבעון שקדם 

 מממוצע השכר ה"רבע שנתי" כאמור.  75%של  סבסי
 

י טוח לאומי ודמש"ח ליום. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי בי 1,111 הם 2019בשנת  רבייםדמי פגיעה מ
 דמי הביטוח הלאומי(. ש הנחה בתשלוםלצמיתות י 100%שיעור קצבה בת )לנכה עבודה המקבל ביטוח בריאו

 
נגנוני חישוב מלה אינו משקף נאמנה את שכרו ברבע השנה כמפורט לעיל זכאי למגנפגע שחישוב הבסיס לתשלום ה

 מיוחדים לתיקון המעוות. 
 

 דמי פגיעה ליום הם: 
 x 5%7 (1)שנתי  שכר רבע

90 
 

 רבי. ד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכום המכנסה של עובה ואו/עה שכר ברבעון שקדם לפגי ( 1)
 

 י פגיעה, דמי לידה או שיקום מקצועי מתשלום שכר בזמן קבלת ד

ידה, הלאומי למבוטח שמקבל שכר בתקופה שבעדה הוא מקבל דמי ל ר מדמי הביטוחבוטל הפטו 2008החל משנת 
ות הטבת שכר( המתקבל בתקופה זו חייב ר, שכר )לרבומעי. כלמים בקשר לשיקום מקצוגיעה, או תשלואו דמי פ

 בדמי ביטוח, כמקובל.

חלקו בדמי  ח לאומי גם אתי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהעובד ומעביר למוסד לביטומהמעסיק מנכה ד
ואת  מופחתים(. את הדיווח גם דמי ביטוח א מנכה מהעובדהביטוח הלאומי )אם הוא מעסיק עיקרי, אזי הו

 .102בטופס  לום יש לבצעתשה

לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה  22 מעסיק המורשה לשלם דמי פגיעה לעובדיו על פי תקנה - 22תקנה 
 דלקמן:, נוהג כ1954-בעבודה(, התשי"ד

)שלא יפחת מדמי  פת דמי הפגיעהיל לעובד בתקוהמעסיק משלם שכר רג 2008 החל ממשכורת חודש מארס
וח טלאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא שכרו של העובד, ומשלם את חלקו בדמי הבי ה דמי ביטוחנכעה(, מהפגי

ת אינם מנוכים מדמי הפגיעה ביטוח הבריאו הלאומי )חלק המעסיק( על כל השכר. דמי הביטוח הלאומי ודמי
 למעסיק. שהמוסד לביטוח לאומי מחזיר 

 22 עסיקים הכלולים בתקנהדמי ביטוח למ החזר

אומי שילמו ללתקנות הביטוח ה 22וסד לביטוח לאומי התברר כי מעסיקים מורשים לפי תקנה קות שערך המדיבב
טוח בריאות, בתקופה שבה הם שילמו את דמי לאומי ודמי ביבעבר דמי ביטוח לאומי וניכו מהעובדים דמי ביטוח 

דמי ביטוח בעבורם לבקש החזר  מיוח לאוים לא פנו למוסד לביטאמורה. המעסיקעל פי התקנה ההפגיעה לעובד 
 ובעבור העובדים.  

פיתח המוסד לביטוח לאומי מערכת ולכן  זר הפך לפעולה מורכבתחבמשך השנים החוקים השתנו וביצוע הה
 של המעסיקים לחשבונות הבנק, בהעברה ישירה 1997ת את ההחזר באופן המיטבי החל משנת וטומטית שמבצעא

 די חלוקה בין יתרות הזכות שמגיעות לעובדים ולמעסיקים. , תוך כדיהםובושל ע שפנו ומלאו את השאלון

 ם באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.סחוזר בנושא מפור

 יםובדרגן המעסיק לעפגיעה בעבודה בעת אירוע שמא

יף הסע מעבידו או מטעמו.אצל ול העובד ועקב עבודתו ש בודה, היא תאונה המתרחשת תוך כדי עבודתותאונת ע
 ל גם על תאונות המתרחשות במסגרת פעילות נלווית לעבודה, לרבות אירועי ספורט ונופש.הוח

 
למעסיק שאינו מוכר ל ילו נופש בחו"שר מעסיק מארגן לעובדים אירוע גיבוש, השתלמות, ספורט, או אפאכ

ונה במהלך אירוע גע בתאוע(, ייתכן שעובד שנפג )להלן: האירהשתתפות בני זוכהוצאה לצורכי מס ואפילו אירוע ב
 מי. והנופש )להלן: התאונה( יהיה זכאי להכרה כנפגע בעבודה במוסד לביטוח לא

 
רת פעילות נלווית שנגרם במסג תיה באירוע תאונפגיעה בעבודהלכות בית הדין הארצי, לצורך הכרה ב על פי

 נאים מצטברים:שיתקיימו שני תצריך )האירוע( לעבודה 
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אירוע לחיי האירוע, החשיבות שהמעסיק מייחס לאירוע ותרומתו של השל  בקיומוהעניין שיש למעסיק  .1

ון מימב, לאירוע יותבאחר, האירועזום מעורבות המעסיק ביי את ד לביטוח לאומי בוחןסהמוהעבודה במפעל. 
 .כר(ומה )להלן: האירוע המווכד ן האירועארגובהאירוע, 

העובד בתאונה, לבין האירוע, על רקע הפעילויות  ה נפגעבמהלכששבין הפעילות  שר, או הזיקה,בחינת הק .2
קבוצתית, אינדיבידואלית, או משפחתית, יכולה להיות פעילות ה. המוכר שהוצעו לעובדים במסגרת האירוע

 .המוכר נית הפעילויות של האירועכוטגראלי מתאינחלק  אעוד הי כל
 

הקשר, או  כאשר ניתקנית לעצמו", או שה תכורש מן הכלל "ועוובד פהע מתקיים, אךהתנאי הראשון גם אם 
, הפגיעה אינה מוכרת המוכר התאונה לבין האירוע תבה היה העובד מעורב בעשהזיקה, בין הפעילות נותקה 

 ה.כתאונה בעבוד
 

שביקש ל אברהם מרעי את ערעורו ש 2019באפריל  29( דחה ביום 121-09-18עב"ל צי לעבודה )הארבית הדין 
 לו תוך כדי טיול טרקטורונים במהלך נופש משרדי בחו"ל, כפגיעה בעבודה.אירעה להכיר בפגיעה ש

 
מעסיק הי כ ילות נלוויתאין חולק שהמבוטח עמד בתנאי הראשון הנדרש לקיומה של פעקבע ש בית הדין הארצי

היום  אף תכנן את מרבית סדרשנקבע מראש, וך לוח הזמנים ממן באופן מלא את פעילויות העובדים במהלבחר ל
עה כי כל תאונה מבחינת הנופש כולו כפעילות נלווית לעבודה, אין משקבע בית הדין כי  עם זאת של העובדים.

 .חשב כתאונת עבודהישאירעה במהלכו ת
 

 בתגמולי מילואים   עסיקת בין העובד למעניין התחשבנוהבהרה ל 

יב את המעסיק בפעולות י המחילחוק הביטוח הלאומ 127תיקון מספר  פורסם ברשומות 2011במרץ  2ביום 
 כדלקמן:

   
והוסיף יה משלם לו אילולא שירת במילואים הבחודש השירות במילואים המעסיק ישלם לעובד את השכר ש .1

 מגיע לעובד.חשבון התגמול השב למקדמה על לעבוד. תשלום זה נח

 מי.סד לביטוח לאוהמעסיק יתבע את התגמול מהמו .2

כל המאוחר במשכורת החודש שבו קיבל את התגמול מהביטוח גמול לביר לעובד את יתרת התהמעסיק יע .3
 2מוסד לביטוח לאומי )סעיף בד את ההפרש שבין התגמול שקיבל מהוהלאומי. כלומר, המעסיק יעביר לע

 מסויימות:עיל( במגבלות ל 1ובד בחודש שבו שירת במילואים )בסעיף תשלום ששילם לעלעיל( ובין ה
 

 לך השירות, אזי שכר זה לא יובא בחשבון בחישוב יתרת התגמול.בד במהא.   אם העובד ע       
ם באותו מקום התאם להסכמי העבודה התקפיבד היה מקבל גם אם נעדר מעבודתו )בוב.    כל סכום שהע       

 .(דמי הבראה למשל )כמו בחשבון בחישוב יתרת התגמול עבודה(, לא יובא
 

ימים, או שאירית של מספר ימי השירות  6ות רצוף של עד ר שירבעבו 2008וסט מול החל מאוגתשלום התג
 הוא: 7הרצופים בניכוי כפולות של 

 .40%רות רצופים משולם התגמול בתוספת יבגין עד חמישה ימי ש -
 ם אחד.תגמול בתוספת יוימים: משולם הה ככל שהיו בחישוב שיש -

 :6.10.2019יום בלה בוח לאומי שהתקל המוסד לביטלהלן הבהרה מאת המחלקה המשפטית ש

וסד מאת יתרת התגמול ועל כן משמדובר לדידו של האין הוראה מפורשת כיצד לחשב בחוק הביטוח הלאומי "
בודה )חוקי המגן( ן היתר, בדיני הע, ביהדבר תלוילביטוח לאומי )להלן: המוסד( ביחסים שבין המעסיק לעובד ו

חשב את ה את המעסיקים כיצד לם(, אין הוא מנחאישייים קיבוציים ו)לרבות הסכמהחלים על יחסי העבודה 
 יתרת התגמול.

ים בהם יש לחלק את השכר החודשי, צריכה להלום משההחלטה בדבר מספר הי עם זאת, נסב תשומת לבכם לכך
ת העובד לשירויצא  למשלאם  –כלומר  ;ן שירות המילואיםמנוכה מהעובד בגימספר הימים ה את ההחלטה בדבר

שבת( הרי -)למעט שישי 22-שווי הימים לפי חלוקה בדה הנוהג לחשב את שבוע, במקום עבוף של מילואים רצי
 (. 7ימים בלבד )ולא  5ניו, יהא על המעסיק לנכות פשבחישוב השכר החודשי, על 

לעבודה  י בבית הדיןטעשויה להיות עילה של המעסיק לבירור משפמעסיק בעניין זה כל החלטה של המכל מקום, 
 "(.מוסד אינו צד לוור שה)כשבר
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 מעסיקי עובדים במשק בית 

שק בית ללא פרטים מלאים של העובד. יש ל פי הוראת המוסד לביטוח לאומי אי אפשר לדווח על העסקת עובד מע
 ח ולשלם את דמי הביטוח. י שניתן יהיה לדווטים המלאים כדלבקש מן העובדים את הפר

ת דמי הביטוח מספר תעודת זהות. יש לחשב א פר הדרכון במקוםאת מסב חוץ ולרשום עובד תוש יש לדווח גם על
 בשיעור המתאים בעד עובד תושב חוץ.

חוקי אך  יק עובד שאינוובד יש אשרת עבודה תקפה לעבוד באותו משק הבית )לא מומלץ להעסמומלץ לוודא שלע
 .וח לאומי(ק עובד כאמור חייב לבטח אותו במוסד לביטמי שמעסי

ש לשלם את דמי הביטוח בצירוף הצמדה ביטוח בעבור עובד עלול להידרשאינו משלם דמי עסיק יש לזכור שמ
תובע  חזיר גמלה שהמוסד לביטוח לאומי שילם וישלם לעובד. כאשר העובדוקנסות, ולעתים אף להיתבע לה

יע י שסיסיק להיחשד כמעלול המע זכאי לה בשל העובדה שהוא עובד במשק בית,שר ייתכן שלא היה גמלה, א
 ין על העובד.מלה שלא כדין אם לא דיווח כדלעובד לקבל ג

ודה משולם על ידי בעל הבית הפרטי ישירות לחברה כאשר עובד ניקיון מועסק בבית פרטי והתגמול בעד העב
נת האדם על החברה/המעסיק, ולא חלה שום חובה מבחים דמי הביטוח חלה חובת תשלו –ד ששלחה את העוב

ם עו"ד דני זקן ונציגי תחום הביטוח הר בפגישה של נציגי הלשכות עדמי הביטוח )הובשלום פרטי בהקשר לתה
 (.10.1.2018ביום 

יתו הפרטי של ילות במסגרת בבית מוגדר במוסד לביטוח לאומי כמי שמועסק בעבודות שוטפות ורגעובד במשק 
בקשישים  לדים, במבוגרים,ול בישעוסקים בטיפ לים גם מיסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף. נכלהמע

 ללים מי שעוסקים בעבודות לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק.לא נכובסיעודיים. 

 ו/או )ולא העסק( ק הבית הפרטיר בעבודות שבטבען נחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד משמדוב
 .הבית תו בניהול משקו לבני ביהבניין המשותף וסיוע לבעל הבית הפרטי ו/א

 ת בעבור הדיווח למוסד לביטוח לאומי ודות המוכרות במשק הבילהלן סוגי העב

 הסבר תנאי עבודה סוג העבודה 

העבודה מתבצעת בבית הפרטי  עבודות ניקיון .1
מדובר  ובחצרות הבית הפרטי.

לרבות בישול,  ,ת ניקיוןבעבודו
 גיהוץ, קיפול כביסה וכדומה

ל ידי העובד ה מתבצעת עהעבוד
עובדים הוא אינו מעסיק צמו וע

 מטעמו

ל, השגחה ושירותי טיפו .2
 שמרטפות

בבית  תמתבצע אינההעבודה  עיקר
 המטפל

מתייחס לטיפול  סעיף זה
בילדים, בקשישים ובחולים 

גרת זו הזקוקים להשגחה. במס
זמניים שבהם גם מצבים  ייכללו

 ,הטיפול מתבצע מחוץ לבית
ת חולים י אבות, ביכגון: בת

 הוכדומ

וחצרנות עבודות ניקיון  .3
 בבתים משותפים

העבודות מתבצעות ברכוש המשותף 
ולא ברכוש הפרטי, ומבצע העבודה 

 סיק עובדיםאינו מע

 מתייחס למעסיק שהוא ועד בית

י הרכב בכל שלא תבצעתההסעה מ נהג פרטי .4
הנהג הפרטי, והנהג לא נשלח של 

 אחר מטעם חברה או מעסיק

 

קה, ובלבד שלא ההעס בכל תנאי שומר .5
 שלח לעבודה מטעם חברהנ

 

מטפל שנשלח על ידי חברה  .6
פרטית ומועסק על ידי 

לשעות  מעברהמטופל 
 נקבעו על ידי החברהש

 בתחום הסיעוד 

העסקה משותפת על ידי  .7
מירה על בוצת הורים בשק
 דיםיל

מעסיקה על קבוצת ההורים ה גם אם ההעסקה מחוץ לבית
נים מי מציי ף מכתב שבו הםלצר

ועל מי  ,ש כמעסיקנבחר לשמ
 חובת הדיווח והתשלום תחול
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בודות במשק הבית: הוראה פרטית והנחיית סדנאות, גננים בין היתר נקבעו בהוראות מי שאינם כלולים בין הע
 ., מסגדים וכנסיות )בכל תנאי העסקה(ן ואחזקת עמותות, לרבות בתי כנסתוכן ניקיויסוקם בגננות שעיקר ע

 ותנכללכאמור, במוסדות דת  (ולא בהתנדבות תמורת שכרקה )ואחז ניקיוןעבודות  כי נקבע 2019בחודש נובמבר 
 .לעניין הדיווח למוסד לביטוח לאומי במשק בית ותבמסגרת עבוד

 וח לאומי:ית, על פי המוסד לביטטח לעובד במשק בב מבושעל פיהם נחש המצטבריםות להלן העקרונ

 ינה לצורך עסקו או משלח ידו. ( והעבודה א, או קבוצת הוריםהמעסיק הוא אדם פרטי )או ועד בית .1
 אזי היו מעסיקים עובד אחר במקומו.את העובד היו מעסיקים  העבודה נחוצה וחיונית, ואילולא .2
 כר.בד בהתנדבות או ללא שי( והוא אינו עוא סמלשכר ריאלי )ולמשולם הבית במשק לעובד  .3
 בני המשפחה או בין חברים.העובד במשק הבית אינו מבצע את העבודה במסגרת עזרה הדדית טבעית בין  .4
חוזי להסדרת זכויות וחובות בין עובד  מסגרת קשרכשכר עבודה ב העבודה שמבוצעת נמדדת בכסף ומוערכת .5

 ו.סיקלמע
 ה קבועים.ות עבודה או ימי עבודוקבוע במסגרת שעסדיר ה נעשה באופן עיקר העבוד .6
 העובד במשק הבית מחויב לבצע את העבודה באופן אישי. .7
 ק הבית אינו מעסיק עובדים בביצוע העבודה.העובד במש .8
 . וג העבודהוסביר ביחס לסהיקף העבודה ריאלי  .9

 
 עבודה בבית העובד

א מנהל וסביר שהו של העובד דה מתבצעת בביתוהעבו המעסיק. לעתיםעבודה אצל  בדרך כלל עובד שכיר מבצע
 (.9.5.2012, מיום 41382-08-11מי )ב"ל דוגמה לכך ניתנה בפסק דין פרפרה נגד המוסד לביטוח לאו .עסק עצמאי

חשב שר העבודה מתבצעת בביתו של מבצע העבודה, הוא ייאומי, כאמוסד לביטוח לעל פי ההוראות שפרסם ה
 לא עובד שכיר.עצמאי ו

 יוני במשק רחבה לביטוח פנסצו ה

עליהם חובת ביטוח על בה לביטוח הפנסיוני נקבעו העובדים שהצו חל עליהם, לרבות עובדים שלא חלה בצו ההרח
ם אלו ולכן צו ההרחבה חל עליהם. ההפקדה על עובדישק בית נמנים פי חוק או הסכם כלשהו. בדרך כלל עובדי מ

 י. וסד לביטוח לאומום למנוסף על התשל פנסיוני היאלביטוח 

 יה שזכאית לפטור מדיווח בגין עובד זר במשק בית בתחום הסיעודהרחבת האוכלוסי

 התנאים  ות המפרטות את, פרסם הביטוח הלאומי את ההורא2013, מחודש דצמבר 1453ם מספר בחוזר מעסיקי
ד הזר, לאומי בעד העוב ביטוחומתשלום דמי  פטור מדיווח שבהם קיבלו מקבלי גמלת סיעוד שמעסיקים עובד זר

 מים.אים מסויאם מילאו תנ

היה  שמשלמת שכר לאותו העובד, ת כוח אדםדרך חבר עובד זר עסיקה, מטופל סיעודי ש2014החל בחודש ינואר 
התנאים: בין )על השלמת השכר שהמטופל משלם לעובד הזר אומי טוח למתשלום דמי בימים בתנאים מסויפטור 
אינו עולה על המחאה לפקודת העובד, התשלום חשבון העובד או בבהעברה בנקאית לנעשה ום לעובד הזר התשל

 (.העסקה במשק בית לאותו מטופל סיעודיוקיים תיק  ש"ח לחודש 3,000סך של 

ייה ( שמרחיב את האוכלוס1454)חוזר ביטוח/ 1476עסיקים/וזר מיטוח הלאומי חפרסם הב 24.4.2018ביום 
 ואילך. 1.4.2018יום פטור בתחולה מהזכאית ל

ת המוסד רסם עדכון לחוזר האמור לגבי מקבל גמלת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה. מנהלפו 2.7.2019ביום 
מים להקלה אים מסוית בתנסייה אשר זכאילביטוח לאומי אישרה את הגדלת התקרה ואת הרחבת האוכלו

 ואילך. 1.4.2018בתחולה מיום 

 )כל בן זוג נבחן בנפרד(, והם כדלקמן: ומעסיק עובד זר מקבל גמלה בפועלמי ש ים חלים רק עלתנאים המצטברה

 :קבלת גמלה בפועל באחת מהאפשרויות להלן .1
 המטופל הסיעודי מקבל גמלת סיעוד בכסף.  -
 עות חברת כוח אדם ומשלם לעובד את ההשלמה.באמצל גמלת סיעוד המטופל הסיעודי מקב -
 כה.( או גמלת ילד נם מיוחדים )שר"םירותיר מקבל גמלת שמעסיק עובד זהמבוטח ש -

 למעסיק יש תיק משק בית במוסד לביטוח לאומי בגין העסקת עובד זר. .2

 ם העסקה בכתב בין המעסיק למטפל הזר.קיים הסכ .3

מדי חודש )כמו העברה בנקאית לחשבון העובד הזר, או בוע שכורת באופן קקיימות הוכחות לתשלום המ .4
 ר בבנק(.לחשבון העובד הזפקדת העובד הזר שמוהמחאה על שם 

דמי פגיעה ור את כל המסמכים וההוכחות למצב שבו העובד יתבע את הביטוח הלאומי לגמלה כמו יש לשמ .5
 בעבודה או דמי לידה.
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 חובת תשלום של מעסיק סיעודי

 
 .לחודשש"ח  5,500על ר אינה עולה טור מתשלום ומדיווח בחודש שבו תוספת השכר לעובד הזדי פהמעסיק הסיעו

 
הכוונה לשכר שהמעסיק הסיעודי משלם באופן פרטי לעובד הזר, מעבר  – עודישלם המעסיק הסיתוספת שכר שמ

 הלאומי. שולם לו מחברת כוח האדם או מעבר לגמלה המשולמת על ידי הביטוחלשכר שמ
 

סיק, תוך השכר שהמעמ - "ח לחודשש 5,500לגבי מעסיק שמשלים לעובד הזר סכום שעולה על רה הבה
משלם לעובד הזר באופן פרטי, כהשלמה מעבר לשכר שמשולם על ידי חברת התנאים לעיל,  שמתקיימים בו כל

ח ומתשלום יווש"ח לחודש מד 5,500מעבר לגמלה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי, פטור סך של  כוח האדם או
ח ולשלם את פל הסיעודי לדווהמטו ש"ח חייב 5,500ה שעולה על דמי ביטוח לאומי. כלומר, על כל סכום השלמ

 הביטוח הלאומי בעד העובד הזר. דמי

 
תחייב את המטופל הסיעודי לדווח ולשלם על כל סכום  התנאים המצטברים בכלמודגש בחוזר כי אי עמידה 

 זר.שולמת לעובד ההמשכורת המ

 להלן דוגמה מהחוזר:

ודש ש"ח לח 7,500ובד הזר בסך של עם העל הסכם עבודה תנאים וחתום עמקבל גמלת סיעוד ממלא את כל ה
 שמשולם בשק לפקודת העובד. העובד מפקיד את השק לחשבון הבנק שלו בכל חודש. 

 מעסיק מממן את שכר העבודה כדלקמן:ה

 יסו הפרטי של מקבל הגמלה.ש"ח משולם מכ 4,500-ו לאומיהירות מהביטוח ש"ח מהגמלה משולם יש 3,000

ליו בפועל חובת תשלום דמי ביטוח מאחר שסך השכר הקלה ולא תחול עמלה לזכאי מקבל הג פי דוגמה זול
 ש"ח.  5,500המשלים אינו עולה על סך של 

 התשלום של מקבל שר"ם או גמלת ילד נכהחובת 

 מי ביטוח בכל מקרה, כדלקמן:נכה משלמים ד מקבלי שר"ם או גמלת ילד
 ביטוח.עד גובה הקצבה יש לשלם דמי  .1

 ש"ח לחודש, יש פטור. 5,500של  הקצבה ועד לסכוםסכום שלמת שכר מעל כל ה .2

 על כל היתרה יש לשלם דמי ביטוח. .3
 

וח לאומי על לד נכה ובגמלה לשירותים מיוחדים, אין חובה להודיע למוסד לביטוד, בגמלת יבשונה מגמלת סיע
 ת.העסקה במשק בי לדווח עליש  ולכןעסקת מטפל שהוא עובד זר ה
 

 משולם לעובד שאינו פטור מתשלום דמי הביטוח.מהקצבה ומהשכר ה 2%: מי הביטוח הואשיעור ד
 

 דוגמאות מהחוזר:
 

 לחודש. ש"ח 3,500 –בה לחודש סכום הקצ
 הקצבה(.ש"ח מעל  2,500ש"ח לחודש )סך של  6,000 –תשלום לעובד הזר בסך הכל 

 לאומי שיש לשלם:חישוב דמי הביטוח ה
 )קצבה(.  3,500 –יטוח חייב בדמי ב

 ש"ח פטור(. 5,500ש"ח מקסימום עד  6,000-)השלמה ל 2,500 –מי ביטוח ור מדפט
 ש"ח לחודש. 70 = 2%כפול  3,500לום: סכום דמי הביטוח לתש

 
 ש"ח לחודש. 2,000 –סכום הקצבה לחודש 

 ש"ח מעל הקצבה(. 6,500של  ש"ח לחודש )סך 8,500 –הכל  לעובד הזר בסךתשלום 
 לם:יש לשיטוח הלאומי שישוב דמי הבח

 ש"ח לחודש. 3,000( = 5,500פחות  6,500) 1,000)קצבה( +  2,000 –יטוח חייב בדמי ב
 ש"ח. 5,500 –ור מדמי ביטוח פט

 ש.ש"ח לחוד 60=  2%כפול  3,000סכום דמי הביטוח לתשלום: 
 
 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

65 
 

 )בעבודות בנייה( המשנה -כמעסיקם של עובדי קבלן -הקבלן 

-ובת קבלן להודיע על ביצוע עבודה באמצעות קבלןנו תקנות בדבר חהותק הביטוח הלאומילחוק  355על פי סעיף 
מורה. תקנות אלו הן: תקנות הביטוח הלאומי )דינים א קיים את החובה האמשנה ובדבר דינו של קבלן של

 .1957-י"חקבלנים(, התש וחשבונות של

וך שבוע ת, לביטוח לאומימוסד משנה, יודיע ל-עות קבלןבלן המבצע עבודות בנייה באמצהתקנות קובעות כי ק
ם, על ההעסקה. ן המשנה, לפי המוקדהמשנה, או מהיום הראשון להעסקתו של קבל-מיום עריכת החוזה עם קבלן

מספר  .א המעסיק של עובדי קבלן המשנהאותו כאילו הוהמשנה, יראו -אם לא הודיע הקבלן על העסקת קבלן
 .648הטופס הוא 

עבודות "בנייה" לעניין זה, הן כל העבודות (, 648טופס )שמופיע על גבי אומי מוסד לביטוח לרסום של הלפי פ
 ודות חפירה, סלילה, גישור, הנחת צנרת וכדומה.ת: בניית מבנים, עבשבמסגרת הנדסה אזרחי

בל מעסיק, מקהמשנה שהוא -לאומי על קבלני יין שאינו מדווח למוסד לביטוחאמורה קבלן בנבהתאם לחקיקה ה
לחוק הביטוח  369)לרבות הסנקציות לפי סעיף  המשנה-יקם של עובדי קבלןאת האחריות כמעס -דע במו -עליו 

 . י(הלאומ

החוק ביטוח על פי  מביא לקבלן אישור מהמוסד לביטוח לאומי שהוא מדווח ומשלם דמי המשנה-אם קבלן
  לפי סעיף זה. ת שהותקנולחוק והתקנו 355על פי סעיף  והתקנות, אין צורך לדווח

יות שלח תזכורת לקבלני הבנייה בדבר קיום החובה שלעיל, לרבות תזכורת על הסנקצ סד לביטוח לאומיהמו
 הביטוח הלאומי, עם בקשה למלא את הטופס.  לחוק 369בסעיף 

 חים על פיכדי לקבל את האישור שהם מדווה לסניפי המוסד לביטוח לאומי פנו קבלני משנבעקבות קבלת המכתב 
 ורים לקבלן המשנה לפי התקנות והם חייבים למלא את הטופס.לא מנפיקים איש הם כיהחוק. נמסר ל

באתר טוח לאומי בבקשה לתקן את הטופס )הטופס המקוצר מופיע פנתה מיד למוסד לבילשכת רואי חשבון 
 לתקנות.  2ורים לפי תקנה וגם בבקשה להנפיק את האישטוח הלאומי(, הבי

לקבלן משנה בעל תיק ניכויים פעיל, המדווח  2תקנה  הוציא אישור לפייתן להסניפים כי נ הבהרה לכלהוצאה 
את האישור לקבלן הבנייה ובכך פטור קבלן הבנייה מחובתו על קבלן המשנה להעביר  לפחות על עובד אחד.

 לאומי על קבלן המשנה. למוסד לביטוח להודיע

י שמאפשר החוק(, וטרם ענפים אחרים )כפשנה בה גם לקבלני מיב נוהל זלב זה המוסד לביטוח לאומי לא הרחבש
 נקבעו תקנות המאפשרות את הרחבת הנוהל.

 ביטוח החזר דמי התיישנות 

בשנה השוטפת, ודמי ביטוח ששילם  תר על ידי עובד בשל תיאום דמי ביטוח שלא בוצעיטוח ששולמו בידמי ב
שמבוסס על  18.2.2013מיום  1451חוזר מעסיקים מספר בהתאם לחזרים מעסיק )לרבות בעבור העובד( ביתר, מו

 .1958-התשי"חלחוק ההתיישנות,  6-ו 5סעיפים 

ובו קבע את הכללים  1451עודכן שמחליף את חוזר מעסיקים מחוזר  22.5.2016מוסד לביטוח לאומי פרסם ביום ה
ם ביטוח במשך שבע שניום חוב דמי מי בדבר התיישנות תשלהלאוק הביטוח לחו 159שבתוקף לאור תיקון 

 בתנאים שבחוק.

לתבוע שבע שנים מיום הגשת הבקשה להחזר.  ול תושבות אפשרפי החוזרים שלעיל, החזר דמי ביטוח בעת ביט על
 ם בעבור התקופה שהמבוטח נהנה מזכות ביטוחית.יטוח בריאות אינם מוחזרידמי ב

 2016בשנת  שטען פלוני( את ערעורו של 31462-06-17"ל לעבודה )עב הארצידין ית הדחה ב 26.3.2019ביום 
חת פעם אחת מקצבת הנכות שקיבל ופעם א –דמי ביטוח ול של ניכוי כפנוכה ממנו  1997עד  1993שבשנים 

 מוסד לביטוח לאומי טען להתיישנות.מהפנסיה שהוא קיבל. ה

ר ל היה לדעת על תשלומי הכפל כאשלאומי לא ידע ולא יכומוסד לביטוח הבית הדין הארצי לעבודה קבע כי 
 א דיווח לו כי הוא מקבל קצבה.בוטח להמ

 ם לישראל )מד"א( בבית המשפט העליוןוד אדוין מגן דפסק דין בעני

סד לביטוח לאומי על החלטת בית הדין האזורי ואת הערעור שכנגד של העליון דחה את ערעור המובית המשפט 
 (.6.12.2018ביום  5008/16"א )ע"א דמ

עד  1990שנים ב 22לה דמי ביטוח שנגבו ביתר במסגרת תקנה  להשיב אומימד"א טענה שעל המוסד לביטוח ל
מערכת אוטומטית לכל מעסיק ם החזיר את דמי הביטוח בואילך המוסד לביטוח לאומי אמנ 1997. בשנים 1996

דני הביטוח לפי חישוב יהותיים ודרשה את דמי ישוב פגמים מחשתבע את ההחזר, אך מד"א טענה כי נפלו ב
 שעשתה.
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 וח לאומי טען להתיישנות.סד לביטהמו

וח הלאומי, חל חוק לחוק הביט 362יעות להחזר דמי ביטוח מכוח סעיף כי בתבן הארצי ככלל, קבע בית הדי
 ישנות כי מדובר בתביעה כספית להשבת כספים.ההתי

המוסד ה שלביטוח לאומי רק בעקבות העובד צי את הטענה של המוסדבית הדין האר במקרה הספציפי הזה, דחה
ה פרטניות אלא להמתין למערכת ות השבגיש תביעביטוח לאומי בעצמו עודד את המעסיקים שלא להל

 האוטומטית.

עיף סצמדה על סכום ההשבה קבע בית הדין הארצי כי חלות ההוראות הקבועות בן הוספת ריבית והפרשי הלעניי
 .לחוק 362

 

 ויים של המוסד לביטוח לאומידגשים בביקורת ניכ

את התהליך, כיוון שבכל שלב של להבין יכויים ועל כמה הוראות בסיסיות בעת טיפול בביקורת נלהקפיד אי כד
ת כדי שלא יהיה צורך להגיש השגה. ככלל, המוסד לביטוח לאומי סיף מסמכים ולתקן טעויוהתהליך אפשר להו

 ת.שר השגה נוספאאינו מ

שלו למס הכנסה, זאת לאחר שכבר במשך יכויים הנ לביטוח לאומי להעביר את שומות לאחרונה החל המוסד
ין הארצי תאם להלכת גדות בבית הדביר למוסד לביטוח לאומי את שומות הניכויים, בהנסה מעות מס הכשנים רב
 לעבודה.

 אומי.נכון למוסד לביטוח ל גדולה לדיווח לנושאי המשרה האחראים לתחום המשכורות, יש אחריות

 י הביטוח בגין העובדשלום דמבת הרקע החוקי לחבות המעסיק

, כאמור להתניה מוחלטת ואינה ניתנת אהי פי עמדת הביטוח הלאומיל יטוחלם דמי בחובת המעסיק לדווח ולש
 . לחוק הביטוח הלאומי 342בסעיף 

עליו אם מעסיקו לא דיווח  מוסד לביטוח לאומי גםשכיר מבוטח בהעובד לחוק הביטוח הלאומי, ה 365לפי סעיף 
שהוא עבד בפועל אצל  מוכיח שר העובדכאאו לא שילם את דמי הביטוח במועד. אומי ו/ביטוח לד ללמוס

 ה. מי אינו רשאי לשלול גמל, המוסד לביטוח לאוהמעסיק

רות המפורטים בסעיף עבודה מהמקו תלחוק הביטוח הלאומי מחייב בתשלום דמי ביטוח בשל הכנס 344סעיף 
 .צעה העבודה )גם אם המשכורת לא שולמה בפועל(שבו בו ודש( לפקודת מס הכנסה, בהתאם לח2)2

 ן:)א(, כדלקמ344טי בחוק הביטוח הלאומי הוא סעיף הרלוונהסעיף 
עד ובחודש שבו חל מ 1-החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ליראו כהכנסתו  . )א(344"

 ["]...( לפקודת מס הכנסה; 2)2יף המקורות המפורטים בסעהתשלום, מ
 

עסיק יודע שיש לעובד הכנסה לפי סעיף אשר המכי כ ,עמדת הביטוח הלאומילפי  וקלח 344עולה מסעיף  כלומר,
 (.ווח עליה ולשלם את דמי הביטוח )למשל, לאחר סיום ביקורת ניכויים של רשות המסיםה, עליו לד( לפקוד2)2
  

 כרתלושי הש

לחוק הגנת השכר, ובכלל זה גם  24סעיף סה כמתחייב מבי ההכנבתלושי השכר את כל רכי המעסיק חייב להציג
 ן נסיעות לחו"ל, ארוחות וכדומה. כסף כגושוות  הטבות

 וח מהעובדניכוי דמי ביט

 .)ג( לחוק הביטוח הלאומי מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהעובד342לפי סעיף 

. 1971-טוח(, תשל"אם דמי ביתשלו רלתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדב (2)ב()8שונה מתקנה זאת, ב
כי מעסיק "יהיה רשאי לנכות משכרו של  במשק ביתמי ביטוח לעובד רכי חישוב דבתקנה כתוב במפורש לעניין ד

 עובד..." 
 
 יכויים בביטוח הלאומיביקורות נ צועבי

ונות האחר םהשנים המוקדמות מתוך שבע השני 5ם לבדוק עד לביטוח לאומי נוהגיבביקורת ניכויים במוסד 
 עט חריגים(. )למ
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שגרה. בעקבות דוח מבקר המדינה נבדקים גם מעסיקים ים נבדקים בעובד 20-תאגידים המעסיקים יותר מ
 ת פרטיות.תיות וחברושפחקטנים יותר, לרבות חברות מ

 הלאומי הם: הניכויים של הביטוחיקריים שנבדקים בביקורת הנושאים הע

ם, סיווג , בדיקת התאמות בין הדוחות לבין התשלומי102פס לטו 126 טופס ןבדיקת כל רכיבי השכר, התאמה בי
נזקפו(, וצאות שלא ת ה, פריסת שכר נוסף, זקיפת הטבות שכר לעובדים )לרבו102בדים בטור הנכון בטופס עו

בית, תיאום דמי ביטוח )ניכוי דמי ביטוח ברה משפחתית וחברת נימום, ביקורת הכנסות מחבדיקת שכר מי
איתור דיווחים  ,דיווחללא סיות שונות שעובד בעבודות נוספות(, איתור תשלומים לאוכלו ופחת למיור המעבשי

 ח בעדם ועוד.דמי הביטו לוםכוזבים, סיווג עובדים על פי צו סיווג מבוטחים ותש

קי כב חלרר כמו זקיפת שווי רכב. מעסיקים שזקפו שווי ם בודק הטבות בשווה כסף שלא נזקפו בשכיכויימבקר הנ
 ש.ים בהפרמחויב –ישוב מדויק של הנסיעות הפרטיות לפי ח

אשר וחות, או כן דביקורת ניכויים מבוצעת גם לגיבוי תביעת גמלאות, או כאשר המעסיק תובע החזרים, או מתק
 ודה.סי עביש צורך לבחון יח

 שומות ברשות המסים

ים לביקורת בגין אותן השנים, מי מגיעהלאו חיקורת ניכויים של רשות המסים, ומבקרי הביטוכאשר מבוצעת ב
 ה בנושא הטבות שכר.ורת כפולתיתכן ביק

( לעניין הטבות השכר 18.07.1995יך מתאר 0-14הכלל על פי הלכת "גדות" תעשיות פטרוכימיות בע"מ )דב"ע נה/
בים מחיי יאז –ת ניכויים של רשות המסים על אותן שנים רות שלא נזקפו במשכורת: אם הייתה ביקורהאמו

 המסים.  י ביטוח את המעסיק בהתאם להסכם עם רשותבדמ

 יסכים לתקןם ומהמוסד לביטוח לאומי נמסר כי הוא אינו מקבל טענות על טעות בהסכם ניכויים של רשות המסי
 שומת הניכויים. קון את הטעות רק לאחר תי

מבקר הביטוח הלאומי הציגם לכדי ל העבודה של הסכם שומות הניכויים ברשות המסיםחשוב לשמור את ניירות 
ם מבחינת שיעורי דמי ביטוח או הכנסה מעל המקסימום התייחסות לעובד מסויס שולי, כדי להוכיח שיעור מ

 ועוד.

במס הכנסה ולא לפי ( לפקודה בהתאם להסכם השומות 2)2י סעיף לפ בדמי ביטוח את ההכנסהבקר מחייב המ
י המקדמות לאחר ניכושר מס הכנסה שידר את סכום המס לתשלום אגמה, כה. לדוהמידע שקיבל משידור השומ

 ששולמו בשל הוצאות עודפות.

ביטוח הלאומי ת הכנסות חברה מחייבות אשומות של הלא עמדת הביטוח הלאומי היא, כי שומות ניכויים בלבד ו
 .פסק דין אמי פרטס, שניתן בבית המשפט העליוןבעת ביקורת. זאת, על בסיס 

 
 וקט המבקר במהלך הביקורתנולות שהפע

 עה על עריכת הביקורת עם פירוט המסמכים שהוא מבקש.מעסיק הודהמבקר שולח ל .1

 המבקר עורך את הביקורת. .2

יתו הממצאים ומעביר אותו לנציג החברה שישב אבו ר מכין גיליון אקסל ויקורת המבקהב בעקבות ממצאי .3
 ר למבקר(.סשמו נמאחד ש במהלך הביקורת )בדרך כלל מתמנה איש קשר

 חשב הביטוח הלאומי. רשומים במבשלב הזה הממצאים עדיין לא  .4

ר הגילום, את ם ואת שיעווביכדאי לבדוק את הממצאים בתשומת לב רבה, בין היתר כדאי לבדוק את החי .5
 בו הרכבים בשווי רכב ואת הסכומיםת שבהם חויים ואת השווי שגולם לכל עובד, את התקופורכבמספרי ה

התייחס לעובדים להם שיעורי דמי  דוק שהמבקרבדים שנסעו ברכבים. כדאי בשלב הזה לבומות העואת ש
ם. זה ריטוח הלאומי ועובדים זצבאות מהביי קביטוח מיוחדים, כמו מקבלי שכר מקסימום, בני נוער, מקבל

 והעובדות תואמים למידע שהוגש למבקר. הזמן לבדוק אם כל החישובים הטכניים

צאים מועברים לממונה על שנעשו, הממחזר מהמעסיק למבקר, ולאחר התיקונים  לן האקסשגיליואחרי  .6
 המבקר.

 עם המעסיק אינו מקובלסכם שנעשה שה הממונה רשאי להחזיר את הגיליון למבקר לצורך תיקון במקרה .7
 חסר מידע רלוונטי.ים, או שליו, או שלא נערך חיוב ברכיב מסוע

 מתוקן ומבקש מידע נוסף, אם נדרש. לון אקסיבגיל המבקר חוזר למעסיק מצויד .8

 י, גיליון האקסל המתוקן נשלח לאיש הקשר לבדיקה נוספת.נערך שינום א .9
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ראות אותה בקובץ ייצוג קביעה למערכת )אפשר למזרים את הנה לאחר אישור סופי של הממונה, הממו .10
 ום הקביעה.יימים מ 45וך ביעה בדואר רשום למעסיק ומזרים חיוב כספי תלקוחות(, שולח את הק

יום ממועד זה אפשר  30שום למעסיק. תוך ירת הדואר הרקיים מידע בדבר מועד מסבמוסד לביטוח לאומי  .11
שר להגיש חודשים ממועד זה אפ 12)או בתוך גה להגיש את ההשגה או את הבקשה להארכת המועד של ההש

 ערעור לבית הדין האזורי לעבודה(.

 
 יכויים קורת נקבות ביתשלום הפרשי גמלאות מחליפות שכר בע

שכר )תגמולי מילואים, דמי פגיעה, דמי אבטלה ודמי  לאות מחליפותהמוסד לביטוח לאומי משלם הפרשי גמ
י מילואים או בתביעה לדמי לתביעת מעסיק בתגמול , או בהתאםמלהלידה( בעקבות תביעה של עובד להפרשי ג

 ". 22פגיעה לפי "תקנה 

ובד שיש חיוב בדמי ביטוח בגין ערשי גמלה פרטניים )כויים הפרת ניכות ביקוהמוסד לביטוח לאומי משלם בעקב
התגמול את גביית  אלהבוחן בימים ו )כמפורט להלן( ם שזהותו ידועה בעת הביקורת( והפרשי גמלה גלובלייםמסוי

 המתוקן לחוק הביטוח הלאומי. 369סעיף  מהמעסיקים לפי

 יעה.הגיש תבשהעובד לא קיבל הפרשי גמלה, עליו ל ככל 

יסקה לתשומת לב המעסיק שעליו לדווח על שינויי פקורת ניכויים מוסד לביטוח לאומי מוסיף בסוף כל דוח ביה
ד ולמועמד לעבודה )תנאי בבחוק הודעה לעו 3יף , על פי סעכללהמשכורת לעובד בעקבות ביקורת הניכויים. כ

הודיע לעובדיו על שינוי בתנאי עסיק לשל כל מ, חובתו 2002-וקבלה לעבודה(, התשס"בעבודה והליכי מיון 
 ימים מהיום שנודע לו על השינוי.  30י בקשר לתשלומי שכר עבודה, בתוך וכלל זה כל שינעבודתם וב

וכלו כנסות החייבות בדמי ביטוח, בין היתר כדי שיההלעובדים על הגדלת  ב להודיעוימח בהתאם לכך, המעסיק
 לתבוע הפרשי גמלאות.

 
 בות שחויבו בביקורת באופן גלובליגין הטמלאות בתשלומי ג

תים אי דיווח למוסד לביטוח לאומי על ורך ביקורות ניכויים אצל המעסיקים ומגלה לעעלביטוח לאומי  המוסד
הביטוח  יקורת מחייב המוסד את המעסיקים לשלם את דמיהב ו לעובדים. בעקבותכסף שניתנ וותהטבות ש

 של כל רכיב ששולם בפועל לכל עובד.פרטני ייחוס  באופן גלובלי בדרך כלל, ללא

גדיל את הבסיס לתשלום גמלאות מחליפות שכר, וכתוצאה מכך יש מקום לשלם הפרשים הות אלה אמורות להטב
 ות שכר. ליפבגמלאות מח

אומי וביקשה לאשר אותה כתובענה ההסתדרות הכללית תביעה כנגד המוסד לביטוח לשה הגי 24.1.2010יום ב
בוצה המיוצגת, את שיעור קאחד מהמעסיקים בביקשה להורות למוסד לקבוע, בעבור כל  סתדרותגית. ההייצו

לכל אחד ממוצע  באופןלאות הגמההפרש הממוצע אשר היווה בסיס לתשלום דמי ביטוח ולשלם את הפרשי 
 דים אשר קיבל באותן שנים גמלה מחליפת שכר.עובמה

המשפטי ח הצדדים ליישם את המלצותיו של היועץ באי כוהוצע ל 26.11.2012בדיון אשר התקיים בתאריך 
שקוד על נהלים מתאימים ודרכי פעולה, אשר יבטיחו כי תהא הלימה בין דמי הביטוח המשולמים ללממשלה ו

 אצלו הזכאות לגמלה. כר שעל יסודו תחושב ותשולם הגמלה, כשמתגבשתהש ניכויים לבין גובהבות בקורת בעק

בשלב זה רק מיטיב שכפתרון ביניים )לביטוח לאומי לבין משרד המשפטים סוכם המוסד מו בין בדיונים שהתקיי
ההטבות לא שויכו אף על פי שות עם המבוטחים( לשלם לעובדים הפרשי גמלאות על בסיס ייחוס ממוצע של ההטב

טלה דמי אבלואים, מחליפות שכר: דמי פגיעה, תגמולי מי דים שקיבלו אותם בפועל. הנוהל חל על גמלאותעובל
 בהצמדה למדד ובניכוי מס הכנסה ודמי ביטוח. ישירות לעובדים ודמי לידה. הפרשי הגמלאות משולמים

קיקה, יתברר בח אשר מהלך זה יוסדרחוק, אם וכר בבשולי הדברים וכמהלך עתידי שאמור להיות מוסד
וללת מהם גמלה כורת שטנה למששאינן גמלאות מחליפות שכר, שתוספת קלמבוטחים רבים המקבלים גמלאות 

 לביטוח לאומי. חזיר אותה למוסדרטרואקטיבית וייאלצו לה

משולמים  -הם עות מעסיקיאמצלואים אשר שולמו לעובדים ב" ותגמולי מי22דמי פגיעה אשר שולמו לפי "תקנה 
 ד את חלקו בגמלה.ם, אשר חייבים לערוך התחשבנות ולהחזיר לעובלמעסיקי

וון שבעת ם הפרשי הצמדה כחוק, ללא ניכוי דמי ביטוח ומס הכנסה כיים עשבקים מחולמעסי הפרשי הגמלה
 מס הכנסה ודמי הביטוח. העברת הגמלה לעובד נערכת ההתחשבנות גם לעניין ניכוי

 ה למעסיק.הודעה על העברת הגמל אמור לקבל ובדהע
 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

69 
 

גם על רכיבי אומי טוח הלחוק הביב 369נקציות שבסעיף חן להפעיל את הסהמוסד לביטוח לאומי מסר שהוא בו
התברר במהלך ביקורת ניכויים, לאור תשלום הפרשי גמלאות לזכאים  שכר שלא שולמו בגינם דמי ביטוח והדבר

ווחו על השחקנים לפי צו סיווג מבוטחים עד פעל על מפיקים שלא דיסעיף לא יו)ה הניכוייםביקורות  בעקבות
 (.2019חילת ת
 
 

 ובדיםבוש לעגי ימי זקיפת שווי הטבה בגין

, המעסיק אינו זוקף שווי במשכורת העובד המשתתף ככלל, כאשר "טובת המעסיק" גוברת על "טובת העובד"
טוח לאומי באופן סיק נבחנים במוסד לביונוחות המעבד וחות העואך מבחן נבפעילות מטעם המעסיק, 

 ולתפקיד שהוא ממלא. אובייקטיבי, בהתייחס לעובד

ין האזורי לעבודה בבית הד המבוססת על פסק דין דה ניישון טרפיק 9.4.2018 ה ביוםמה הנחירשות המסים פרס
סיק אינו זוקף יה, המעהנחם בהמפורטי , לפיה, רק במקרים שבהם מתקיימים כל התנאים(30052-07-12)ב"ל 

 .עובדים. הביטוח הלאומי אימץ את הכללים האלהשווי ל

בוש ומשלם עליהם, המעסיק משלם משכורת מלאה יאי הגע את תנה: המעסיק קובדוגמה לתנאים שבהנחי
 אל,וע, בישרהגיבוש, הגיבוש נעשה ללא בני זוג, באמצע השב י הגיבוש, צרכי העבודה מצדיקים אתלעובדים בימ

 ת הביקורת.ה או תוכנית העשרה וכל המסמכים נשמרו לבדיקרה, הגיבוש כולל הרצאבעלות סבי

 שווי שימוש ברכב 

י שימוש חלקי לפי יחס שפט העליון המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל חישוב של שוומבית הפסיקת  בעקבות
 טיות והעסקיות.הנסיעות הפר

 4586/12סכם יסוי שלא בהמ החלטת -ת שווי שימוש ברכב לטכנאי שירו

 טכנאי והפרטיות בשל כמות הנסיעות הגדולה שלשווי שימוש חלקי לפי יחס הנסיעות העסקיות  –הבקשה 
 הבקשה נדחתה. –ם בעבור העסק ניהמזג

 רכב תפעולי ורכב מאגר

רכב שהטחון, או נחת דעתו של פקיד השומה אחד מאלה: הוא רכב ביכב תפעולי" הוא רכב שהתקיים בו לה"ר
הכנסה )ניכוי הוצאות רכב(, רשות עובד כלשהו בהתאם לכללים שבתקנות מס ק ולא הועמד לעסהאת  משרת רק

 .1995-התשנ"ה

ו ם להיות רכב תפעולי ועלירכב מסוירשות המסים והביטוח הלאומי, המעסיק אמור לייחד מראש  תי עמדולפ
יקורת על האלה ולנקוט אמצעי ב ימוש ברכביםלשיים ביחס לקבוע נוהלי עבודה ברורים, קפדניים וחד משמע

 הנהלים שקבע. 

 תפעולי.ב ר כרכלא יוכח הלאומי, כשהעובד עובד מהבית, הרכב על פי נוהלי הביטו

ש במונח הזה למצבים בשם "רכב מאגר" אך נוהגים להשתמ אין בפקודת מס הכנסה או בתקנות מס הכנסה מונח
רכב אינו מוקצה לעובד כלשהו ות שוטפת של העסק, שהשנועד לפעילב עובדים רכשבהם המעסיק מעמיד לרשות ה

 ב אחר לעובד שמשתמש ברכב המאגר. ושלא הוצמד רכ

ם שבו הוא עבד עד לשעות הלילה, ה מקילה לפיה אין צורך לזקוף שווי רכב לעובד ביוהנחי מהם פרסת המסירשו
בוע )מיום פן שיטתי ולא בסוף השראי ולא באואק(, באופן ולכן רכב המאגר חנה בביתו באופן חד פעמי )בחודש

 זיר את הרכב למחרת.חמישי בערב( או בחגים והעובד הח

נקבעו. מי שלא ם אחת בחודש, יש לזקוף שווי יחסי בהתאם לקריטריונים שמפעותר הוא י כאשר השימוש ברכב
עוד באשר שמור את התיל מודגש שישהאלה, חייב לזקוף שווי רכב מלא בהתאם לתקנות.  עומד בקריטריונים

 ם האמורים.לקיום התנאי

 הגדרת כיבוד קל 

מות(, התשל"ב )ניכוי הוצאות מסויסה הכנ נות מסחיבה את הגדרת המושג "כיבוד קל" שבתקרשות המסים הר
 ות העונה., גם לפירות וירק1972
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 ניתנות לייחוס הוצאות עודפות שאינן

אה הניתנות לייחוס, הן למס הכנסה. טובות הנ דוח ההתאמהו בות שתואממבקר הניכויים בודק את מהות ההטב
 .ת לחו"לדמי ביטוח. לדוגמה, נסיעת עובד פרטיהטבות שכר החייבות ב

המתאים  ביטוח, אך יש לשמור את התיעוד ות עודפות שאינן ניתנות לייחוס אינן חייבות בתשלום דמיוצאה
 פטורה ממס.ד לחו"ל, מעל התקרה שקית של עובעס ות נסיעהלצורך הוכחת ההוצאה, כמו למשל החזר הוצא

 פשרה במס הכנסה ניכוייםהתייחסות הביטוח הלאומי לשומה ב

וניברסיטת בר אילן והורה ( את תביעת א6497-08-16ל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל קיב 2019רואר בפב 24ביום 
ן, ה אמור, לדעת בית הדיהלאומי הי טוח. הביומיטול מוחלט של שומת ניכויים שערך המוסד לביטוח לאעל בי

אמנם פשרה. בה ערכנשהיא  משומת הניכויים של מס הכנסה, כיוון להפעיל שיקול דעת ולא להעתיק את הנתונים
 של שתי הרשויות שונה. יד ואולי זהה, אך תכלית הפעולהאח הוארציונל הפעולה של שתי רשויות המיסוי 

מיום  59912-03-16)ב"ל האזורי וח הלאומי בבית הדין מ נגד הביטבע"וניטול  בפסק דין בעניין ממן מסוף
פוגעת הלכה למעשה בעובדים כי קיים קושי מה וגובוצתי פעה השופטת בין היתר ששיטת הגילום הק( קב2.4.2019

ח ב"עין"(. העובדה שהמעסיקה לא ניכתה את דמי הביטו ת על מלוא שכרם )לרבות ההטבותלשלם להם גמלאו
ברכיב כרכיב  נחסך מהעובד לשלם דמי ביטוח. מס הכנסה הכירטובת הנאה נוספת שכן מה לצמיחת גר מהעובד

 קבע בפסק דין גדות.י שנכפלפעול  שכר ועל הביטוח הלאומי

ופעלות בביקורות הניכויים של הביטוח הזה ההלכות של פסק דין גדות מעל פסקי הדין הוגשו ערעורים. בשלב 
 הלאומי.

 שגות"קיד ה ומה ומינוי "פדת שביטול וע

ת ינה אהביטוח של מבוטח שש פקיד גבייה ראשי רשאי לקבוע את דמי – לחוק 347עה לפי סעיף סמכות קבי
פקיד הגבייה  2017ון בחוק ההסדרים לשנת כנסתו בתקופת התשלום. לפי התיקהביטוחי על בסיס מקור ה סיווגו

 לחוק(. 359חייב לנמק את החלטתו )סעיף 

פקיד הגבייה רשאי לקבוע את סכום דמי הביטוח של מי  – חוקל 357לפי סעיף  ר דוחי ביטוח בהיעדת דמקביע
הגבייה את  חות הרלוונטיים המעניקים לפקידאומי ולא הגיש. סוגי הדויטוח ללבמוסד יה חייב בהגשת דוח לשה

קיד יש. פומעסיקים להג ידיםלחוק וכוללים את מרבית הדוחות שעל יח 355-ו 342הסמכות מפורטים בסעיפים 
 לחוק(. 359לנמק את ההחלטה )סעיף  הגבייה חייב

דמי הביטוח למבוטח  בייה רשאי לקבוע את סכוםקיד הגפ – חוקל 358לדוח לפי סעיף קביעת דמי ביטוח בניגוד 
אם הוא משוכנע שהכנסת המבוטח או שכר העבודה של עובדי המעסיק עולים על הסכומים  או למעסיק,

 לחוק(. 359מק את ההחלטה )לפי סעיף הגבייה חייב לנ פקיד ם בדוח שהוגש.ורטיהמפ

  – לחוק 359לפי סעיף  ערר על קביעת דמי ביטוח

ה המוסד לביטוח לאומי פקיד גבייה לחוק ובמקום ועדת שומה ממנ 359תוקן סעיף  2017ים לשנת ההסדר וקבח
 ראשי המוסמך לדון בהשגות )פקיד השגות(.

 נעשתה על ידו או על ידי הממונה עליו.יעת דמי ביטוח שעל קבא ידון בהשגה ות לפקיד ההשג

קביעת דמי הביטוח נמסרה לחייב ההודעה על  ום שבוהייום מ 30להגיש בכתב בתוך את ההשגה המנומקת יש 
 מותר לפקיד ההשגות להאריך את המועד להגשת ההשגה. בדואר רשום. 

ל המסמכים והפרטים יום שבו נמסרו כים מהוך שלושה חודשה בתחוק ההסדרים קבע שיש להחליט בהשג
 ם מיוחדים.מטעמי יםנוספ הארכה לשלושה חודשיםהנדרשים לצורך ההחלטה בהשגה, עם אפשרות 

חייב יקבל את ההודעה על כך בדואר רשום. עליו לשלם את תה באופן מלא או באופן חלקי, האם ההשגה נדח
 לעבודה.זורי לבית הדין הא ביעההדרישה או להגיש תובענה על הק

וח יטדמי בגשת השגות על קביעת הוראות לעניין ה 28.2.2017ביטוח לאומי פרסם באתר שלו ביום המוסד ל
 את ההשגות בדואר רשום.. לפי ההוראות האלה יש להגיש 358, 357, 347אם לסעיפים בהת

 ניכויים, שדרות יקורתב לאגף רשוםר בדואאו  02-6709114השגות על ביקורת ניכויים יש לשלוח למספר פקס 
 טים בחוזר.ירושלים, כשהיא חתומה וכוללת את כל הפרטים המפור 13ויצמן 
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 שליטה  ובעלי שפחתייםים מעסק
ם להלן סוגי המבוטחים בעסקים משפחתיים, י דין, מפורטיעל פי חוק הביטוח הלאומי, תקנותיו והלכות מפסק

 ן:כדלקמ
 
 העובד השכיר;   -
 

 העצמאי; העובד -
 

 ד עצמאי;שאינו עובד ואינו עובמי  -
 

בן  ה אצלם בעבודוסקיבאותם המקרים בהם בני משפחה ע -עזרה הדדית טבעית בין בני משפחה  -
 י המשפחה.בעזרה בין בנ המשפחה האחר והם אינם נחשבים כעובדים, כיוון שמדובר

 
 , נקבע:11.11.93מיום , 78-0"ע נג/ , דבהמוסד לביטוח לאומי 'פייגלשטוק נ 283פד"ע כ"ו  -פסק דין ב
 

יים, ולונטריחסים ו רו: "כאשר הצדדים הם קרובי משפחה, יש מקום לבחון בקפידה את טיב היחסים שנוצ 
ן היתר, לסימני היכר כגון ת הדעת, ביות, ויש לתת אהתנדבותיים או קשר חוזי להסדרת מערכת זכויות וחוב

 לי' וכדומה".מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי או 'סמ
 

 -פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה של בעל שליטה בחברה שבשליטתו נקבעו בד ביעת המעמהמבחנים לק
פסק הדין  .1999פריל ניתן באש -פף המוסד לביטוח לאומי נ' יוסף צבי גרוסקו 02-182דב"ע נז/, 20182/97"ל עב

 לה.ה המזכה בגמין סכום ההכנסמהווה בסיס להחלטות בביטוח הלאומי לעניין מעמד ולעני

 את המסקנות שלהלן: גרוסקופףדין הארצי קובע בפסק דין בית ה

 חברה הוא "עובד" החברה.בעבור עבודה  מבצעשאדם ה -הכלל הוא  (1

י עבודה, בין היתר במצבים שבהם קיימת קרבה ן קיום יחסההוכחה לעניי על החריגים לכלל מוטלת חובת (2
 משפחתית. 

עזרתם קבע שהמבוטח שהוא בעל שליטה בחברה היה עובד שכיר בחנים, ובבית הדין מ ערך גרוסקופף בפסק הדין
משתמש  לים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה, והמוסד לביטוח לאומים מובילמבחני הפכובחברה. מבחנים אלו 

 אופן ביטוחם של בעלי השליטה בחברות. י לקבוע אתבהם כד

השליטה כ"עובד" לבין פעילותו כדירקטור,  תו של בעלקידו ופעילולהבחין בין תפהאם ניתן  -המבחן הראשון 
 בעל מניות או קרוב משפחה.

עובד בחברה  בודה בחברה הוא אמיתי או פיקציה. כלומר האם בעל השליטהסדר העהאם ה -שני המבחן ה
 פועל.ב

 האם ניתן לקבוע מה היה "שכרו" של האדם כ"עובד": -ן השלישי המבח

 שכר? מים אופי שלהאם היה לתשלו א.

בות ים, בחובנכסכלומר, האם נשמרת ההפרדה בין החברה לבין בעלי המניות  האם יש עירוב נכסים? ב.
לחשבון משיכות ן הלוואה, משכורת לחשבו הכנסות )האם יש הפרדה בפועל בהנהלת החשבונות בין חשבוןוב

 וכדומה(.

 יישום הלכת גרוסקופף

בעלים, כדי שהביטוח הלאומי יכיר בפעילות הזו כיר ולא כנהג כעובד שוציאליות ולהתלשלם שכר וסמומלץ 
, עמדת עסק, בדרך כלל על פי רווחי הואינה קבועה ניםמים שורת בסכומשכוהכמשכורת שמקנה גמלאות. כאשר 

 בסיס ובונוסים שיש לפרוס בהתאם לתקנות.דובר בשכר טוח הלאומי שמהבי

בעד עובד שכיר ישולמו לפחות לפי משכורת  דמי ביטוחי, קובעים שהביטוח הלאומ ולוח י"א לחוק 348סעיף 
י, חלקי, יומי או שעתי(. אין החרגה בסעיף האמור )חודש מינימוםשכר בסכום שכר המינימום במשק לפי חוק 

 .משפחה או לבני שליטהלבעלי 

 נוי מעמד מבעל שליטה בחברה לעצמאי  שי

יטה מדווח על משכורת ר בעל השל, כאש24.2.2009יך בתארטוח לאומי שפרסם המוסד לבי 1382חוזר ביטוח/לפי 
באופן עקבי, ממושך ושיטתי, לאומי לביטוח וסד משלמת דמי ביטוח למ אינהכשכיר בחברה בשליטתו, והחברה 

יטה לעצמאי ולגבות ממנו חובות שהחברה חייבת של בעל השלנות את מעמדו המוסד לביטוח לאומי רשאי לש
תייחס למי שמוגדר בעל שליטה בחברה בע"מ, לרבות החוזר מ סתו כעצמאי.הייתה זו הכנ בגין משכורתו כאילו

 .לפקודה 76סעיף -ו לפקודה 32לפי ההגדרה בסעיף  וקרוב
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ת יב בביוקף מחילה ת(, וקיב2725/09בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ) 15.8.2010ו אושרה ביום הנחיה ז
 (. 41787-10-10ל טוח לאומי עב")יוסף מזוז נגד המוסד לבי 12.7.2012הדין הארצי ביום 

וח לאומי מוסד לביטוב החברה, הנו מסדיר את חבפועל, בעל השליטה מקבל התראה לפני שינוי המעמד, ואם אי
 משנה את מעמדו לעצמאי.

( את תביעתם של בני הזוג גיא 26120-05-14 ,54328-12-14 ל)ב"דחה בית הדין האזורי לעבודה  2016בפברואר 
פיה הם חויבו כעצמאים למרות שדווח עליהם למוסד לביטוח  ח לאומי שעלת המוסד לביטולבטל את החלט

 בגינם את דמי הביטוח באופן עקבי. לא שילמה ם, אך החברהכעובדים שכירילאומי 

( וקיבל את החלטת 17551-07-16רונן גבאי )ב"ל  עתו שלאת תבי 18.11.2018בית הדין האזורי לעבודה דחה ביום 
מאי ד לביטוח לאומי שינה את מעמדו של המבוטח מעובד החברה לעובד עצניינו. המוסיטוח לאומי בעהמוסד לב
 ו בחברה ישירות אליו.גין העסקתחוב החברה בוייחס את 

 בחברה  ההתאגדות  הרמת מסך 
 הועמדו לרשות המוסד לביטוח לאומיהביטוח הלאומי שלפיו  א לחוק367עיף סף סנו 2017בחוק ההסדרים לשנת 

רים את מסך אמצעי אכיפה אפקטיביים. בין היתר יכול המוסד לביטוח לאומי לה ולמקנים שר אמצעים א כמה
 מי ביטוח במקרים שבהם חברה שהיה לה חוב בדמי ביטוח העבירה נכסים או פעילותבות חוב בדתאגדות ולגהה

 ורה חלקית במטרה להתחמק מתשלום דמי הביטוח.או בתמתמורה  ללא

 כאותו לגמלאותלעניין ז רעובד שכינבחן המועד שבו 

השכיר נבחן על פי  העובדעמד ח לאומי, מק במוסד לביטולהבדיל מהעובד העצמאי שמעמדו נבחן בעת פתיחת התי
ובד במשך שנים רבות ד של עמו במעמה עצרוב בעת הגשת תביעה לגמלה. כתוצאה מכך, ייתכן שמבוטח ירא

 . לא תאם לדיווחוכשיגיש תביעה לגמלה יתברר שמעמדו 

יתברר שלא . אם שליטה בההם בעלי ה בעלהו שהיאנשואה כשכירה בחברה  חברה דיווחה על אישה לדוגמה:
מבוטחת ינה היא אואין היא נכללת בהגדרת "עובד עצמאי",  בין האישה לבין החברה סי עבודההתקיימו יח

 ת שעבדה.ולא כמבוטחכעקרת בית  (הזקנאזרח ותיק )קבל קצבת ת מחליפות הכנסה וייתכן שהיא תלגמלאו

ימים יחסי עבודה בין שמתקי ים וכדומה,תגמולי מילוא עובד בפועל זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה,ש ככלל, מי
יו יחסי עובד ומעסיק ים לגבשמתקיימכיר דמי אבטלה מקבל רק ש ובין שהוא נכלל בהגדרת "עובד עצמאי".

 ושאינו בעל שליטה בחברת מעטים.

 

 בני משפחה של בעלי שליטה י שליטה ולמי אבטלה לבעלד

זכאים לגמלאות  אינםמעטים יטה בחברת , שבעלי שלהביטוח הלאומיב בחוק 6סעיף  בעוק 1.1.2004החל מיום 
מלאות אלה. לצורך תיקון החוק הוספו בעד ג י ביטוחדמ םכן אין לשלול ,דמי אבטלה וזכויות בעת פירוק חברה

 הלאומי:בחוק הביטוח  1שתי הגדרות לסעיף 
 
 בפקודת מס הכנסה". 32כהגדרתו בסעיף  -בעל שליטה "

 ה".דת מס הכנסבפקו 76יף כמשמעותה בסע -"חברת מעטים 

דמי ניות לבעל המ ת שלהרישום הפורמלי ברשם החברות מחייב את המוסד לביטוח לאומי בבחינת הזכאו
 אבטלה. 

 ברהזכאות לדמי אבטלה של בני משפחה שעובדים בח

פט מש בשבתו כבית בבית המשפט העליון 6357/99יוסף ואליהו שלם )ערעור אזרחי  'ע נפ"ש באר שב סק דיןבפ
א שהי ( נקבע כי "קרוב" ייחשב "בעל שליטה" גם ללא החזקה כל10/4/2002שניתן ביום  רים אזרחיים,לערעו
חה, המקיימים בני המשפתוצאה זו, כל של בית המשפט, יוצרת תוצאה בלתי סבירה כיוון שלפי  עתוהכר ת.במניו

טה גם לעניין פין בעלי שלי)ובעקי הבים בעלי שליטאת ההגדרה של "קרוב", גם אם אין להם קשר לחברה, נחש
 .חוק הביטוח הלאומי(

 
ן מניות בחברה, רק העובדה שהוא קרוב של בן פחה איבני המשחד מכאשר לאקבע הביטוח הלאומי כי  זאתלאור 

 תשלול זכאות לדמי אבטלה, כפוף לבחינת שליטה במישרין או בעקיפין וכפוףלא  ו מניות בחברהמשפחה שיש ל
 1813-09, פסק דין פליקס יער, ב"ל 24.4.2013מיום  3145-11-10הודית, ב"ל ה )פסק דין דוד יעבודלבחינת יחסי 

 (.29.12.2015מיום  45410-02-15 דין אפרים וגימה ב"ל ופסק 19.3.2014ום מי
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 חברהמחזיק במניות ( קובע לעניין זכאות לדמי אבטלה כי בן זוג שאינו 123/06לאומי )כללי  יטוחחוזר המוסד לב
 ימים להיחשב עובד ולא בעל שליטה.ב בעל שליטה, יכול בתנאים מסושבה בן זוגו נחש

 
אצל בעלת  )נכון גם כאשר בן הזוג עובדבחברה שבשליטת בעלה  תמועסקשליטה ל בעל הש וגכאשר בת זו

לפי ן: לשליטה בעקיפי)הכוונה בפסיקה  בחברה במישרין או בעקיפין)או שליטה( ואין לה מניות ( יטההשל
 102 טופסב , אין לדווח עליה כבעלת שליטהזוג ומידת השפעת בת הזוג וסמכויותיה בחברה(התנהלות בני ה

כהלכתם בין בת  סיקמעד וקיום יחסי עוב, כפוף לאלא כעובדת שכירה מוסד לביטוח לאומי מדי חודש,דווח להמ
 .החברה זוגו של בעל שליטה שאין לה כלל מניות בחברה, לבין

  
ממניות החברה. במקרים אלה כל מקרה נבחן לגופו )פסק דין שביט חיים  10%-ת מלבני משפחה יש פחו יםתלע

 (.3.10.2010מיום  1059-09לאומי בבית הדין האזורי לעבודה ב"ל ביטוח המוסד לנגד 
 

פר מסולם ומחלקים באשר לכמה בני משפחה יש מניות בחברת מעטים, מחברים את אחוזי המניות של ככ ככלל,
 נאיםמאפשר לקבל דמי אבטלה, כפוף כמובן לקיום יחסי עבודה וליתר הת 10%-ז נמוך מבני המשפחה. אחו

 אבטלה.בדמי  המזכים
 
 

( את תביעתה של מרים לוי לדמי אבטלה בטענה 54379-09-17ב"ל דחה בית הדין האזורי לעבודה ) 17.5.2019ביום 
 רת מעטים.שלמעשה הייתה בעלת שליטה בחב

לה, ( את תביעתה של רונית זוארץ לדמי אבט43037-10-17הדין האזורי לעבודה )ב"ל דחה בית  29.3.2018 םביו
 .כעובדת שכירה רישומה כבעלת מניות היה הצהרתי בלבד ובפועל היא תפקדה ניה כירף טיעוח

לה מבלי טזכאות לדמי אבבית הדין קבע כי מעמד של בעל שליטה בחברת מעטים שולל באופן קטגורי את ה
 –ברורה קיקה נת המעמד בחברה ומערכת היחסים בינה לבין החברה. בית הדין קבע כי תכלית החלהידרש לבחי

 מי אבטלה.מבעל שליטה בחברה קטנה, המוחזק כעובד עצמאי, זכאות לד למנוע

: "נראה שדי עי לעבודה, שקבדין המוביל עמדה זו הוא עלי תיתי נ' המוסד לביטוח לאומי בבית הדין הארצה פסק
תביעה את ה כדי לדחות –יעה שלפיה המערער הוא שהיה "בעל השליטה" האמיתי והיחיד בחברה היה בקב

 ן אם לאו".דמי אבטלה. זאת בין אם המערער היה "עובד" בחברה... וביתשלום ל

הב לתשלום רגיטל דיאמנט  ( את תביעתה של30811-03-16דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  12.7.2018 וםבי
מעבר  , עקב. המבוטחת הייתה בעלת שליטה והעבירה את מניותיה לאחיה. לאחר העברת המניותדמי אבטלה

ן כלל לא בחן יחסי דינדחתה. בית ה החנות למקום המרוחק מביתה, התפטרה, ותביעתה לדמי אבטלהעילות פ
 דה.פני ניתוק יחסי העבולמעטים בסמוך  עבודה ודחה את התביעה כיוון שהייתה בעלת שליטה בחברת

ביעתו של העובד י את תן האזורת הדי(, דחה בי26658-09-15)ב"ל  3.2.2017בפסק דין בעניין אמיר שוורץ מיום 
הלאומי ובפסיקה בהיותו בעל שליטה בחברת ח נת בחוק הביטולדמי אבטלה בטענה כי שלילת הזכאות מעוג

תו לבקש משותפיו לבטל את מעמדו היה במהלך שנות עבוד המבוטח, יכול מעטים. קובע בית הדין כי לו רצה
 ברה. בחברה כבעל מניות, או לממש את זכויותיו בח

 
 

טלה של אסף מקס אבתביעתו לדמי  ( את60451-12-14דחה בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  13.3.2017 ביום
ית הדין יותיו לחברה אחרת. בניר את מרבית מבירנצוייג בהיותו בעל שליטה בחברת מעטים, אף על פי שהעב

 היה בעל שליטה.שה לא מי שלמעעבד כקובע כי מבוטח שהוא בעל שליטה מבחינה פורמלית לא יוכל להיחשב בדי
 

תקיימו יחסי עבודה ולכן לא השלים את תקופת ה ח לא הוכיח כיעוד קובע בית הדין במקרה הזה כי המבוט
 דמי אבטלה.האכשרה הדרושה בחוק לזכאות ל

 
א לה הו( כי ספטני מריה שעובדת כשכירה בחברה שבע43732-11-14ית הדין האזורי )ב"ל קבע ב 17.11.2016ום יב

 ה.אית לדמי אבטלה, אינה נחשבת כבעלת שליטה בחברה שבבעלות בעלה והיא זכליטה בבעל ש
 

ה בחברה הוא בהכרח טוג של בעל שליבית הדין קובע על פי פסקי דין קודמים שלא קיימת חזקה חלוטה לפיה בן ז
לה  ן ואיןן המנייבדת מעל שליטה. מדובר בחזקה שניתנת לסתירה והנטל הוא על התובעת להוכיח שהיא עוב

דת השפעתה ואת סמכויותיה בחברה מיהתנהלותה ואת שליטה, לרבות שליטה עקיפה בחברה. בית הדין בחן את 
 ת ולא בפועל.לת שליטה, לא פורמליען בלי שתהיה בוקבע כי היא שימשה בעסק כעובדת מן המניי
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ה של אמירה סגל לתשלום תביעת את 2015פריל בא 12( דחה ביום 20894-05-13בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל 
מם של יחסי בעבורה במשך שבע שנים אינו יוצר עילה לקיום דמי הביטוח מי אבטלה. לדעת בית הדין, תשלוד

 של בעלה.ממעמדה כשותפה בעסקו תה בעסק נבעה עבודה כיוון שמעורבו
 

בן גיגי לדמי אבטלה, ציונה עתה של ת תבי( א7649-03-16קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  7.8.2017ביום 
יעה הקב בעלה ואינה בעלת שליטה בחברת מעטים. בחברה שבבעלותר שבית הדין קבע כי היא שכירה לאח

 נעשתה בשני שלבים:
 
 בעלת שליטה בחברת מעטים. דין כי המבוטחת אינה שון קבע בית הבשלב הרא .1
קרה ח לאומי לא טען אחרת במלביטו )המוסד ומעסיקבשלב השני קבע בית הדין כי התקיימו יחסי עובד  .2

 .קבל דמי אבטלההזה(, ולכן המבוטחת זכאית ל
 

יטוח הלאומי, אלון שמסרה לבממלאה בקפידה רבה את הטפסים והש עולה מפסק דין זה כי לו הייתה המבוטחת
 לכתחילה הייתה זכאית לדמי האבטלה, ללא צורך בהגשת תביעה לבית הדין.סביר שמ

 
 

 אות הביטוח הלאומי ה לגמללי שליטאות בע זכ

ענף אבטלה ובזכויות בפירוק חברה המוסד לביטוח טוח ביטה מהבימאז התיקון בחוק שהוציא את בעלי השל
ליטה. כל זאת כאשר ברור מעל לכל ספק את מעמדם של בעלי הש לקבוע נדרשים לאומי ובתי הדין כמעט ואינם

שמושך בפועל בעל השליטה היא משכורת  משכורתוכאשר הבודה, שההכנסה המהווה בסיס לגמלה מקורה בע
שולמת לפי כללים ברורים, ואין שינויי שכר קיצוניים סמוך לפני הגשת רה ומודה האמוראויה, שמקורה בעב

 לגמלה. התביעה

 של בעלי שליטה, פקיד התביעות שולח שאלון לתובע הגמלה לבירור אופי העבודההחלטה בתביעה לגמלה  לצורך
אלון זה יש להתייחס כחלק מהתביעה. אי מתן מענה ות )לשת אחרונמשכורוומבקש דף בנק עם הוכחה על הפקדת 

 תידחה(.תביעה במועד ישלול את הזכאות, וה

ר ממשיך לבדוק ולחקור כאשר קיים ספק באשר לעצם עבודתו של בעל השליטה, וכאשהמוסד לביטוח לאומי 
 ה או אינה משולמת בפועל לבעל השליטה.ה סדירורת אינהמשכ

יתר את הזכאות לגמלה כאשר תקופת העבודה קצרה; במצב של עזרה בין ה מי בודקפקיד הביטוח הלאו
; כאשר העבודה אינה חיונית; או שאינה נחוצה מים שאינם כנגד עבודהים תשלומשולמ משפחתית; כאשר

כאשר יש שינויים גדולים במשכורתו של בעל השליטה; שכר(; עובד ב להעסיק)במקום בעל השליטה אין צורך 
 נו מושך את המשכורת בפועל והוא ביתרה גדולה בחברה; וכאשר החברה חייבת דמייטה איבעל השלכאשר 
 לביטוח לאומי.למוסד  ביטוח

 חות עלבקש הוכומ מלהלביטוח לאומי בוחן לעומק כל גידול בשכר שאינו מוסבר סמוך למועד העילה לגהמוסד 
 משפחה.תשלום השכר בפועל בכל תביעה של בעל מניות או של קרוב 

לת מניות נתן, בעטל בן ( את ערעורה של רוי4990-07-14דחה בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל  26.12.2016ביום 
דין . בית הללידה למתן שירותי ייעוץ וניהול, לתשלום דמי לידה בהתאם לשכרה ברבע השנה שקדם יחידה בחברה

 ידה. דמי הלדיל את ע שהתנודות בשכרה לא שיקפו את עבודתה ומטרתן הייתה להגקב

ירה, טשטוש גבולות ורה כשכלא שג קובע בית הדין כי "התנודות בשכרה של התובעת יוצרות רושם של התנהלות
ה, אלא מעבודתנובעות אינן  ן התנהלותה והכנסותיה כשכירה, כבעלת מניות וכעצמאית, ונראה שתנודות השכרבי

בית הדין כי "עולה חשד שהתנודות בשכר ד קבע רה". עומשיקולים אישיים של התובעת והיותה בעלים של החב
 כירה".ובדת שהן פיקטיביות ולא משקפות את שכרה כע

 כללי הגמלה החוסמת גם לבעל שליטה שכיר פסק דין בעניין יישום

( את תביעתו של רחמים משולם, שהיה בעל מניות יחיד 31640-09-14"ל ורי )בדחה בית הדין האז 22.1.2017ביום 
 יל.מלה המתחשבת גם במענק שקיבל מהחברה לאחר התאונה בעבודה, נוסף על השכר הרגם לו גרה, לשלבחב

בוטח היה העובד היחיד שקיבל מענק ולא שולם לו מענק בשנים קודמות. מייחס חשיבות לכך שהמת הדין בי
 טח החליט להעניק לעצמו.שהמבו בבונוס מדובר כלומר,

ין הגמלה החוסמת אינה חלה עליו. בית הדין ממנף את תקנה בעני 11שתקנה המבוטח הוא זה שהעלה את הטענה 
היא לחסום דיווח בלתי נכון מצד מבוטחים שינסו  11קבעו שתכלית תקנה ודמות שלכות קכנגדו ומאזכר ה 11

 ל את שיעור הגמלה שהם זכאים לה.להגדי כדינה, ר התאולהעלות את גובה הכנסתם לאח

 חס לבעלי השליטה כעצמאים, כולל לעניין הגמלה החוסמת.סר שהוא מתייממהמוסד לביטוח לאומי נ
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  מעמד אשת בעל השליטה

לבין מעסיקו יחסי עבודה, וכך נדרש גם כאשר אישה מועסקת בחברה  וא מי שמתקיימים בינועובד ככלל ה
 בחברה בבעלות אשתו(.מועסק ו בעל שעלה )אשבשליטת ב

 , לביטוח לאומי בבית הדין האזורי, נדחתה תביעת המבוטחתע נגד המוסד בקרפל בת ש ,10731/08בפסק דין ב"ל 
 אחר שפקיד התביעות טען שהמשכורות שמשכהלהגדלת דמי הלידה ל, השליטה בחברה שהייתה אשתו של בעל

 שכר נמוך בהרבה. להלן מתוך פסק הדין:ה לפי דמי לידלשלם  לפני הלידה היו פיקטיביות, ואישר

 "המסגרת המשפטית

זכאית יולדת  לחוק קובע את התקופה בעדה 50לחוק הביטוח הלאומי. סעיף  49דה נקבעה בסעיף זכות לדמי ליה
רה חוק קובע כי דמי לידה ליום הם "שכר העבודה הרגיל" של המבוטחת, בכפוף לתקל 53לדמי לידה. סעיף 

חלוקת הכנסת כום המתקבל מסהוא ה 53לחוק קובע כי "שכר העבודה הרגיל" לעניין סעיף  54יף בעה. סעשנק
 "המבוטחת, ברבע השנה שקדם ל"יום הקובע", בתשעים.

 ומי קובע:וק הביטוח הלאלח 298סעיף 

 ביעות(,קיד התפ –לגמלה שהוגשה למוסד תתברר בידי עובד המוסד שהסמיכה לכך המנהלה )להלן "כל תביעה 
עות להחליט "אם תינתן הגמלה של פקיד התבי יחליט אם תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן". מכוח סמכותווהוא 

סיס לתשלום הגמלה מבוטח מדווח עליהם כבאם הנתונים שהובאיזו מידה תינתן", מוסמך הוא לחקור ולדרוש 
(. בהקשר זה 46אומי, פד"ע יד יטוח למוסד לבה 'ץ נפיקהול 115-0הנתבעת הם אמיתיים או פיקטיביים )דב"ע מא/

 , כדלהלן:523ד לביטוח לאומי, פד"ע עד המוס 'ברכה נ טאוד 140-0נקבע בדב"ע נב/

פגיעה בעבודה, דמי לידה(, יש  לום הגמלה )כגון, דמימשמש בסיס לתשוטח בענפי הביטוח שבהם שכרו של המב
מחד גיסא, על הגמלה, שנועדה להחליף פולה. מטרה כ בות זוחשיבות רבה לקביעה "אמיתית" של השכר. לחשי

בל המבוטח למעשה. מאידך גיסא, כדי למנוע ניצול לרעה של הוראת ס על השכר שקיתבסהכנסה שפסקה, לה
 ר והאם אין הוא מושתת על נתונים בלתי נכונים".רר את נכונותו של השכיד התביעות לבל פקהחוק, ע

ר לאו ( תביעתה של ליטל חגי לתשלום דמי לידה22362-11-10 י )ב"לן האזורית הדיהתקבלה בב 25.8.2011ביום 
 .כי נתקיימו יחסי עבודה שהוכיחובדתיות הקביעות העו

יעתה של ימית אתר לתשלום דמי ( את תב26582-06-15ל )עב" 19.4.2017ום בית הדין הארצי לעבודה דחה בי
ים, אך לא במסגרת יחסי עבודה ף מסוה בהיקשל בעל במאפיהלידה. בית הדין הארצי קבע כי המבוטחת עבדה 

 פה של בעלה, או כ"עזרה משפחתית" לעסקו.שכר, אלא כשותורת לביצוע עבודה תמ

 קטיבי  רטרואתיקון שכר בעלי שליטה באופן 

ת הדין הארצי לעבודה פסק דין ויפג בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי )עב"ל ניתן בבי 2007במאי  21ביום 
 נמוך יותר. שכר שה לתקן דיווח על שכר חודשי לבעל שליטה שמשך בפועלינו בק(, שעני000376/06

ך יותר. נמשך שכר נמו בפועלש"ח, אף ש 20,000חברה המערערת דיווחה על תשלום שכר לבעל השליטה בסך ה
ו לא אושרי, ומשליו נקבע מתוך הנחה וצפייה שיאושרו מענקי מחקר ופיתוח על ידי המדען הראשהשכר שדווח ע

 דה.החברה ביקשה להקטין רטרואקטיבית את שכר העבו –קים המענ

ר ביטוח היה השכדמי  י לעבודה קבע שלא ניתן לעשות כן, שכן השכר שהוצהר עליו וששולמו ממנובית הדין הארצ
 קבע בין ליטמן ת מחליפות שכר, לו העובד היה זכאי להן במועד הרלוונטי. כב' השופט יגאל פהקובע לעניין גמלאו

 בפסק הדין, כדלקמן: 7בסעיף  היתר,

לגבות דמי ביטוח לאומי משכר אשר לא שולם בפועל. עפ"י טענתה,  ת, היא כי איןערער"טענתה העיקרית של המ
 בידי לקבל טענה זו...  "ר שדה שלא כדין. איןספי שכרו של דגבה כהמשיב 

ח העובד למשל לעניין פגיעה זה בוטפי שכר ח. על ש" 20,000בתקופה הנטענת השכר המוסכם היה בסך של 
זה צריכים היו להשתלם דמי הביטוח ואין המערערים )החברה  לכן על פי שכרלה. בעבודה ולעניין דמי אבט

מוסכם באופן שיפחית את החיוב בדמי הביטוח לאחר יבית את שכר העבודה ההקטין רטרואקטלים לובעליה( יכו
 .בנטית"ופה הרללה בתקשהתברר שלא קמה זכאות לגמ

 פסק דין סגנון הכרך בע"מ בבית הדין הארצי
רה הכרך בע"מ הפחיתו את שכרם באופן רטרואקטיבי בשל מצוקה כלכלית. החב ה בחברת סגנוןהשליטבעלי 

כר. החברה פנתה עם האישור מפקיד השומה למוסד לביטוח שהסכים להפחית את הש ה לפקיד השומהפנת
 כר.את הש לאומי, שסירב להפחית
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רצי לעבודה, שדחה אף הוא לבית הדין הא רערושדחה את התביעה, וע -פנו לבית הדין האזורי לעבודה ובעים הת
ד לביטוח לאומי, ך בע"מ ואח' נגד המוסברת סגנון הכרדין חאת התביעה מטעמיו של בית הדין האזורי )פסק 

 000748/07הארצי לעבודה עב"ל הדין  ובבית 11.9.07מיום  003881/05יפו בל  –בבית הדין האזורי לעבודה בת"א 
 (.  28.1.2009מיום 

 ק הדין:לים לדחיית פסשיקוה

בדיעבד את מחירה וחית ולהקטין ת ביטלדעת בית הדין, בלתי סביר לאפשר קבלת זכו –שיקול ביטוחי  .1
 ברר שהזכות לא מומשה.כשמת

( לפקודה, 2)2נסה היא לפי סעיף ע שההכומי נקבח הלאלחוק הביטו 344בסעיף  –פירוש חוק הביטוח הלאומי  .2
ע פקיד השומה, אף על פי שראוי ורצוי כי קביעת הרשויות יא לפי מה שקבסה האך לא נקבע כי ההכנ

 רק נקודת המוצא.זה אינו מוחלט וזוהי ות, אלא שכלל אחיד המנהליות יהיו

 יש טעם לסטות מקביעת פקיד השומה בשל העיקרון הביטוחי.

 חה בן משפבהעסקת חנים מב

פידה רבה את טיב היחסים. לכן, הדין בוחן בק בית כאשר הצדדים הטוענים ליחסי עבודה הם בני משפחה,
על ידי המוסד  ונות מצטברים שפורסמום של מספר עקרלקיומבמקרים של העסקת בני משפחה, יש לדאוג 

 לביטוח לאומי:

ונטריים התנדבותיים במסגרת עזרה ים וולבר ביחסמדו איש לוודא של מתבצעת עבודה בעסק או במפעל. א.
 להסדרת מערכת זכויות וחובות בין עובד ומעסיק.  בקשר חוזי לאא ,חהטבעית בין בני משפ

  פעם בפעם כשיש צורך(.דיר )ולא מדי ופן סהעבודה מתבצעת בא ב.

ר. ובד אחבידי ע נעשיתהייתה  –העסקת בן המשפחה מתבצעת בעבודה שאילולא עשה אותה בן המשפחה  ג.
 כלומר, העבודה נחוצה וחיונית.

 "סמלי" וכדומה. ולאהיכר כגון מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי היתר, לסימני בין יש לתת את הדעת, 

לעתים אין המבוטח או מעסיקו מודעים לכך שאין התאמה מבוצע באופן שוטף, ו לביטוח לאומי למוסדהדיווח 
ובע של ר הקד במוסד לביטוח לאומי. בעניין זה, מעמדם ובסיס השכן המעמותו לביאים אבין הדיווח כפי שהם רו

 י. לאומ ם שכירים נבחנים רק בדיעבד, בדרך כלל בעת בקשת גמלה מן המוסד לביטוחמבוטחי

לבין קרובו חורגים מגדר עזרה משפחתית הדדית, חובת ההוכחה מוטלת  ה שטוען שהיחסים בינוקרוב משפח
 שכיר. המאפיינת עובדיות לביטוח לאומי כי קיימת מערכת חוזית של חובות וזכו המוסד שכנע אתליו לעליו, וע

לאומי את המתאם בין  המוסד לביטוח בוחן ,)כגון, תביעה לדמי לידה( כאשר מוגשת תביעה לגמלה מחליפת שכר
להביא אזי יש בדת, השכר המדווח לבין הפקדת הכספים. אם טרם הפסקת העבודה הייתה העלאת שכר לעו

בעבודה או גידול במכירות  כתוצאה מגידולמה: ראיות מתאימות המעידות כי העלאת השכר אמיתית, לדוג
 .וכדומה

ידע שקשור לעבודה למלא הצהרה שכוללת מ משפחה מקרוביוליטה בעלי שבכל תביעה לגמלה יש דרישה מ
 )או לשלוח חקירה(.וספים ומידע נמכים המשפחתית. כך יכול פקיד הגמלאות להחליט אם עליו לבקש מס

משפחה יש לענות על השאלות כדלקמן ולחתום על ה או של קרוב שליטלמשל, בתביעה לדמי לידה של בעל 
 הצהרה שהפרטים נכונים:

 העבודה שבצעת בפועל(מועד הזכאות? )פירוט קידך בעבודה בהו תפמ .1

 היכן בוצעה עבודתך בפועל? )יש לציין כתובת( .2

 ימים ושעות(לפרט  תך? )ישעבוד מהו היקף .3

 ומספר זהות(ה והורות )שם ליד פרטי העובדת שהחליפה אותי במהלך תקופת .4

אבו לדמי אבטלה של מאג'ד ( את תביעתו 58086-11-16קיבל בית הדין האזורי לעבודה )ב"ל  17.5.2019ביום 
בינו לבין  עבודה מו יחסיהתקיישאהין לאחר שהמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לדמי אבטלה בטענה שלא 

 נה ואז פוטר.ועסק בחברה כשף שהחברה בבעלות אחיינו שהעסיקה אותו, על א
דמי ל מוריס רווח לתשלום ( את תביעתו ש46711-11-14קיבל בית הדין האזורי )ב"ל  2015בדצמבר  23ביום 

בהרבה  ום קטןופקד סכבנק האבטלה, וקבע כי השכר בתלוש השכר הוא הקובע לעניין דמי אבטלה למרות של
שנים בחברת בנייה בבעלות ביתו ובעלה,  מבוטח עבד כמהר שהמתוך כלל השכר ששולם כולו במזומן. זאת, לאח

 .צוייםפוטר בשל צמצומים ולא קיבל פי
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 –המבוטח נהנה משכר גבוה מזה המגיע לו או מזה ההולם את אופי תפקידו ע שאין די להראות כי בית הדין קב
 ר פיקטיבי. בשכ מי להראות כי הוא לא קיבל את השכר בפועל או שמדוברוח לאוסד לביטל המואלא ע

רי... בעניין היקף ששולם, השכר בגם אם יוכיח הנתבע את טענתו לפיה משרתו של התובע אינה מצדיקה תשלום "
רב" ד ה"מקוהעוב , לא אחת, כי שעה שמדובר בהעסקה בין קרובי משפחה אין מתום בכך כי שכרו שלזה נפסק

 לרועץ". ד לויה גבוה משכרם של עובדים אחרים, ואין בכך כדי לעמויה

לידה,  רת לתשלום דמיתם פותביעתה של רואת ( 25055-07-10ל "בית הדין האזורי )ב קיבל 21.6.2011 ביום
ל עבורה עדווח אף על פי שבפועל  ,דמי לידה על בסיס שכר נמוך ההמוסד לביטוח לאומי לשלם לבעקבות החלטת 

 גבוה יותר.שכר 

(, התקבל ערעורו של בן 17.2.2010ן הארצי לעבודה )אומי בבית הדיוח לבפסק דין יהושוע אוסקין נגד המוסד לביט
 יחסי עבודה.קבע שהתקיימו ( ונ701/08המשפחה )עב"ל 

מנשה אמיליה גברת ( ערעורה של 9142-09-10התקבל בבית הדין הארצי לעבודה )עב"ל  2011אוקטובר ב 9ביום 
 תשלום דמי לידה.ל

( כי ליטל צרפתי בוזגלו הייתה עובדת שכירה בחברה 53326-01-14י )ב"ל אזורקבע בית הדין ה 2015במאי  12ביום 
שהמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה בהיעדר דמי לידה. זאת, לאחר זכאית לתשלום והיא שבבעלות אביה 

 ה על ידי עובד אחר.הוחלפ דיר ולאופן סיחסי עבודה, בטענה שלא עבדה בא

( את תביעתה של סיון סלע סנדרס לקבלת דמי לידה 26074-05-14)ב"ל  9.7.2016בית הדין האזורי דחה ביום 
שי השכר לא שיקפו העברות כספיות תואמות חתי. זאת, כיוון שתלובלה בעסק המשפר שקיבהתאם לתלושי השכ

בודה. המחלוקת התעוררה באשר לגובה השכר חסי העקיום י בדבר בפועל. לא הייתה במקרה הזה מחלוקת
 תי. דת בעסק המשפחהעובהאמיתי של 

ה השכר, יש לבחון רק ומי בקשר לגובוח לאבית הדין קובע כי באיזון בין עמדת העובדת לבין עמדת המוסד לביט
הלות ם. התנוכלשונ ככתבםמרכיבים שהמבוטחת הוכיחה בפועל, ולא לקבל את תלושי השכר ואת הסכם העבודה 

מיכות ברמה המשפחתית שאינן כלל ת עבודה ושל תהכנסההשתכרות בעסק לדעת בית הדין היא "שעטנז" של 
 הכנסה לעניין הפקודה. 

לרגל ההיריון או הלידה נכרת מקור פרנסתה  למבוטחת שעבדה, ואשר ידה היא תשלוםמי הלתכלית תשלום ד
 ידה. משלח ואין היא עובדת יותר או עוסקת ב

 .לידהן קבע את השכר ההולם לדעתו שלפיו יש לשלם את דמי הית הדיב

דמי כי הוא זכאי לוקבע ( את תביעתו של יובל רחום 34078-04-14דחה בית הדין האזורי )ב"ל  20.8.2017ביום 
הדין בית  ינימום ולא לפי השכר בתלושי השכר. המבוטח עבד בעסק משפחתי, שנקלע לקשיים.פגיעה לפי שכר המ

י השכר אינם אותנטיים ועל וכן שתלושר בפמתאם בין השכר שצויין בתלושי השכר לבין תשלום השכ ע שאיןקב
 באופן שאין קשר בינם לבין העבודה בפועל.

( כי נטל ההוכחה של בת משפחה 58248-02-16רוני דהן )ב"ל בעניין  22.11.2018ם אזורי קבע ביודין הבית ה
 ל אתמלה מוטל על בת המשפחה. במקרה הנדון, בית הדין קיבשלום גבסיס לתמשמש להוכיח מהו השכר ש

שולמו וון שה שהייתה בשכר המבוטחת כבסיס לגמלה, אך דחה את תוספת אחזקת הרכב, כיהעלייה הקבוע
, הרכיב לא היה מעוגן בכתב ולא הייתה קיימת עקביות בכל הנוגע למהות ודרך משתנים בחודשים שוניםסכומים 

 ם.התשלו

 ובדים בעסק משותף )שאינו מאוגד כחברה(  זוג העבני 

ף. בר תשלום דמי ביטוח מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג העובדים בעסק משותת המיוחדות בדוראולה 24תקנה 
 עניין דמי ביטוח כפופה להכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.זוג שמובאת בחשבון ל כנסה של כל בןהה

בת הזוג  ק אםהאמורה אפשרית ר 24הכנסה בין בני זוג על פי תקנה  שחלוקתמי היא ח לאועמדת המוסד לביטו
 לכללים של "עובדת עצמאית".  עונה

ם להצהיר על יחס מחולקת ביניהם, רשאי אמורה וההכנסהה 24 בני זוג המדווחים על הכנסתם על פי תקנה
 . ותיקאזרח  ת לקצבתזכאו באפריל בכל שנה, למעט בעת 30החלוקה )לפי התקנה( עד ליום 

לכל אחד מהם אמור להיות תיק נפרד ם, ת במקור הכנסתתלו ללא "עובדים עצמאיים"שני בני הזוג הם כאשר 
סוגיה זו השלכות משמעותיות האמורה אינה חלה. ל 24תקנה וג אלה בני זבביטוח הלאומי כעובד עצמאי. על 

 ואילך. 2014מינואר  לפקודה)ה( 66 סעיף )ד( לפקודת מס הכנסה וביטול66לאור תיקון סעיף 

זכור שהמוסד לביטוח לאומי קובע מעמד מבוטחים על פי דיני חשוב לשכיר/ה ד/ת לעניין העסקת בן/בת הזוג כעוב
 ופן תשלום המס.מי הביטוח או על פי אאופן תשלום ד על פיעבודה, ולא 

mailto:ornazachcpa@gmail.com


  ©1878 :סימוכין                                                                    שבוןרואת ח, גלרט-ורנה צחא

                              כל הזכויות שמורות 

ornazachcpa@gmail.com                                                                      9.2011.151   ך: תארי                                                   
____________________________________________________________________________________ 

78 
 

 אזרח ותיקלקצבת נימלית ות מיהכרה רטרואקטיבית באישה כעצמאית לפי יחס חלוקה להשלמת זכא
א אינו מאפשר הכרה רטרואקטיבית של חלוקת אות שלפיהן הוהור 30.7.2012המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 

של אישה שעבדה  אזרח ותיקת ם, בעניין תביעה לקצבקדמה לה. ואולשנה שהכנסות מעבר לשנה השוטפת ול
אך רק עד כדי השלמה לתקופת איות, המצאת רפוף לבעסק משותף עם בעלה תוכר תקופה מוקדמת יותר, כ

. זאת, לצורך איזון בין הזכות הביטוחית ותשלום דמי ותיק אזרחבלת קצבת ת לקהאכשרה המינימלית הנדרש
 .אזרחים ותיקים ושאיריםף ירת תקופות ביטוח לעני הזכויות וצבמיצו הביטוח לבין

כשרה שצברו אך מומלץ לבחון אם בעסק פות האעל תקו אותן המוסד לביטוח לאומי יוזם פניות לנשים כדי ליידע
 החוק והתקנות, בין היתר לצורך צבירת זכויות לגמלאות הביטוח הלאומי. ם מבוטחות לפיהנשימשותף, כאמור, 

ואקטיבית בעקבות מקרים שבהם האישה עבדה בעסק משותף עם י אימץ את ההכרה הרטרד לביטוח לאומהמוס
 אר להלן:שיתו( 1875-09שה רק על שם הבעל. לדוגמה בפסק דין )ב"ל ומי נעיטוח לאסד לבבעלה אך הדיווח למו

 1980 לטענתה, בשנים שים.חוד 143וצברה תקופת אכשרה של  1992ועד  1961כתב עבדה כשכירה בשנים  מלכה
 ה על שםן נעשבדה עם בעלה בעסק המספק שירותי הסעות, אך הדיווח למוסד לביטוח לאומי בנדוהיא ע 2008ועד 

 בלבד.הבעל 

ואקטיבית, כיוון שהיו חסרות לה סק המשותף רטרת בעביקשה לדווח על היותה עובדת עצמאי 2009בשנת 
 תקופות ביטוח לזכאות לקצבת זקנה.

ראיות חד משמעיות על עבודה בפועל ובשל הזמן הרב שחלף  ה את בקשתה בשל היעדריטוח לאומי דחסד לבהמו
דר עזרה ה בגההצהרה, וטען כי ייתכן שפעילותה בעסק המשותף היית ד ליוםבודה ועלת העשנים( מיום תחי 29)

 ית מקובלת של אישה לבעלה בלבד ולא כעובדת עצמאית.משפחת

מה, שנתמכו בעדות רואה חשבון ונתקבלו י המבוטחת והעדים מטעהתרשם מתיאור עבודהבית הדין האזורי ל
 סק.עבדה בעוטחת כמהימנים על ידי בית הדין, שאכן המב

יר בה כעובדת עצמאית בעסק של מלכה כתב והכ ה שלקיבל בית הדין האזורי לעבודה את תביעת 7.8.2012ום בי
 בעלה אף שלא דווח כך מעולם.

 מאוגד כחברה(  של בעלה )בעסק שאינו וג שכירה בעסקבת ז מצבים שבהם
בת לשכירה בעסק של בעלה וג נחש(. בת זפרטי אין מניעה חוקית כי אישה תיחשב עובדת שכירה של בעלה )בעסק

המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרות בעניין זה עוד בשנת ם. י עבודה כהלכתיחס אך ורק אם מתקיימים ביניהם
 קים.למעסיבאיגרת  1995

סיקה שבהם אישה הוכרה כשכירה של בעלה, אימץ המוסד לביטוח לאומי לאור מיעוט המקרים בפעם זאת, 
ם גם למקרים זהי בפסיקה, נוסף על המבחנים לקיום יחסי עבודה )הכלליםנקבעו ש טבריםמצים מספר מבחנ

 בהם בן הזוג מועסק בעסק של אשתו(:ש

שפע ממנו. העובדת לי של העסק ושאינו מותנה במצב הכלכמו נושאישכר קבוע ויציב שמתקבל בפועל,  .1
 )האישה( אינה חשופה לסיכון כלכלי.

 עבודה. שעות קיימת מסגרת קבועה של .2

תוספת יוקר כמו כל ופשה, הבראה ון: חוג מקבלת שכר ריאלי בתוספת התנאים הסוציאליים, כגובת הז .3
 העובדים.

 ום העבודה.ההחלטות המהותיות במקזה שמקבל את  ה הואהאישה אינה נוהגת מנהג בעלים בעסק, ובעל .4

עובדת כן שהיא בגדר דה ויתסי העבונו יחייבחבאותם מקרים שבהם האישה עובדת בפועל והוגשה תביעה לגמלה, 
 לכללים במוסד לביטוח לאומי. בהתאםכאית לגמלה היא תהיה זת ומלאולצורך בחינת הזכאות לג ,עצמאית

תביעה של המבוטחת לדמי לידה משני טעמים ( נדחתה 15.9.2010ום מי 535-09ב"ל ישע )עבפסק דין עליזה בן אל
 עיקריים:

 הדיווח לא השתנה במהלך התקופות השונות.מו של ר, וסכושל שכ לא הוכח תשלום בפועל .1

 את העבודה בתקופות שבהן נעדרה המבוטחת מעבודתה. עובד אחר עשה ח כי לא הוכ .2

סמך הנסיבות של כל תביעה )כלומר ייתכן שבלידות ודה ייבחנו לגופן על כי תקופות העבציין  אך בית הדין הארצי
 על(.ה של הבת שכירהבאות המבוטחת תוכר כעובד

ף על פי שבעלה שילם דמי ביטוח ס לדמי לידה אאירי ( נדחתה תביעתה של חכימי ספח5923/08ל "פסק דין )בב
 בעדה כעובדת שכירה.
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נמצאת בפסק הדין נינט לוי בבית הדין  ה בעסק משותף עם בעלהעבודה של איש ם יחסידוגמה לאישור קיו
זה אישר בית הדין האזורי דמי אבטלה לאחר במקרה (. 7.8.2012ם מיו 3792-06-11האזורי לעבודה )ב"ל 

 שולם לה שכר בחודשי העבודה האחרונים.  אף על פי שלא וטרה,שהאישה פ

( כי בין המבוטחת לבין בעלה 11.8.2013, 350-05-11ין האזורי )זן קבע בית הדגילה חגם בפסק דין בעניין אביגיל 
 בטלה. התקיימו יחסי עבודה לעניין דמי א

בר יתאפשר, אולם כדי שהד בעלה,ביטוח הלאומי מאפשר מצב שבו אישה תהיה שכירה אצל חוק ה כאמור,
 צריכים להתקיים יחסי עבודה בין הצדדים. 

ל דבר אינו יכול "להכשיר" את המעמד כ"שכיר" יא מתנהגת כעצמאית לככשכירה כאשר ההאישה דיווח טכני על 
ה )או עצמאית שאינה עונ במעמד האישה מעובדת עצמאית שינוי ים, שכןן הצדדכשלא מתקיימים יחסי עבודה בי

 יות למי שאינוביטוח כירה שלא על פי דיני עבודה בשל תכנוני מס, טומן בחובו הוספת זכויותלעובדת ש דרה(להג
 וח בענף אבטלה ובענף פשיטות רגל.מבוטח בהן, כגון ביט

שה המדווחת כשכירה של בעלה, כדי שלא של אי ת מעמדהל בחינאשר על כן, המוסד לביטוח לאומי מקפיד ע
 גיעות לה.ות אשר אינן ממזכויתוכל ליהנות 

 יתומה סופהעברת הכנסה בין בני הזוג לאחר דיון במס הכנסה והוצאת ש

ופית ומעדכן בהתאם את הפרשי דמי הביטוח. כאשר הכנסת בן זוג כעצמאי וח לאומי מקבל שומה סהמוסד לביט
וח רק הפרשי דמי ביטטי של נוצר חיוב אוטומ –סת בן הזוג השני כשכיר מוקטנת ת והכנה הסופילת בשוממוגד

 לבן הזוג העצמאי ולא מוחזרים דמי ביטוח לבן הזוג השכיר.

יח לפקיד הגבייה כי אין מדובר בהעסקה פיקטיבית של בן הזוג החיוב הכפול, יש להוככדי לבטל את  רה כזה,במק
ח לאומי דמי לביטו כשכיר, נוכו ממנו דמי הביטוח כחוק ושולמו למוסד ן עובדהזוג אכות שבן ולהמציא הוכח

 ביטוח המלאים.ה

 2014בפקודת מס הכנסה משנת  66תיקונים בסעיף 

. החל מיום זה, רשאים בני זוג שעובדים ביחד באותו 1.1.2014קן בתחולה מיום ת מס הכנסה תולפקוד 66סעיף 
)ד( 66עיף תיהם מהעסק המשותף, אם מתקיימים הקריטריונים שבסהכנסו נפרד עלחישוב  העסק לתבוע שייערך

 דה, כדלקמן:החדש לפקו

 העסק המשותף.הכנסה מיגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ה .1

צור מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לעסק המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייכל אחד מבני הזוג  .2
 ותף.סק המשנסה מהעההכ

רך קבע את מקור ההכנסה ואת מגורים משמש דבית ה –כאשר ההכנסה מהעסק מופקת מבית המגורים  .3
 הפעילות.   

במס נפרד בתנאי שבני הזוג  כום הכנסה קבוע שחייבאת האפשרות לסה ביטל לפקוד 66תיקון נוסף בסעיף 
 )ה( לפקודה[.66ם ]בוטל סעיף המגוריא בבית שבוע ולשעות בממוצע ב 36הצהירו על עבודה משותפת של 

 "24"תקנה 
את קנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( קובעת לת 24ל, תקנה בר לעיכפי שהוס

ביחד בעסק משותף שאינו מאוגד כחברה )שלא כעובדים שכירים( ואת  בין בני זוג שעובדים חלוקת ההכנסה אופן
( )ד66לפי סעיף נפרד  ואילך על בני זוג שאינם תובעים חישוב 2014בשנים לה גם התקנה חחלוקה. הכללים ל

 החדש לפקודה.

 ניהמצב בפועל כאשר אחד מבני הזוג שכיר של בן הזוג הש
וג השני, הסיווג הביטוחי כשכיר נבדק בדרך כלל רטרואקטיבית, ג מקבל משכורת מבן הזאחד מבני הזו כאשר

 גמלה.ביעה למגיש ת ני הזוגכאשר אחד מב

יחסי עבודה בין בני זוג, ומאשר את  ם לבחינת קיוםמבחני המוסד לביטוח לאומי קבע )כפי שהוסבר לעיל(
סגרת השעות קבועה, בן הזוג עסק, עבודתו נחוצה, מג באמת עובד בשבן הזוההעסקה רק כשברור מעל לכל ספק 

ינו מותנה במצב הכלכלי של העסק וכולל ציב שאקבוע ויעל שכר השכיר אינו מתנהג כמנהג בעלים והוא מקבל בפו
המוסד לרבות העברת תשלום השכר לחשבון הבנק של בן הזוג השכיר.  בל עובד שכיר,ים שמקאת כל התנא

ר שנקוב בתלוש לשכר ששולם בפועל, כיוון שלעמדתו, תכליתה אם יש התאמה בין השכ מי נוהג לבחוןטוח לאולבי
 ת החיים בהתאם להכנסה שהמבוטח הורגל אליה.על רמ א לשמורשכר הי של גמלה מחליפת
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מים ן מתקייכשכיר אינו מכשיר את הסיווג הביטוחי כאשר אישל בן הזוג וח "טכני" ח הלאומי, דיוהביטו לעמדת
 ת של עובד שכיר, בין היתר לזכאות לדמי אבטלה ולזכויות בעת פשיטת רגל שלה כהלכתם לקבלת זכויויחסי עבוד

 .המעסיק

 ויות כדלקמן:ייתכנו האפשר ,פקודהל )ד( החדש66וג שעובדים ביחד עומדים בתנאי סעיף בני הזכאשר 

 דם.מצב הקושני בני הזוג עובדים במסגרת חברה: אין שינוי לעומת ה .1

אחד מבני הזוג היה עובד שכיר של בן הזוג  2013ו מאוגד כחברה, ועד שנת זוג עובדים בעסק שאינשני בני ה .2
 המצב הקודם. לעומת ן שינוישני: איה

חילקו את ההכנסה ביניהם לפי "תקנה  2013ר חברה ועד דצמבאוגד כבני הזוג עובדים ביחד בעסק שאינו מ .3
 הלן:בעניין זה כמפורט ל 1416וזר ביטוח פרסם ח ". המוסד לביטוח לאומי24

ק במוסד לביטוח תוח תיאמור לפי הזוג כל אחד מבנ -)ד( לפקודה 66דיווח כשני עצמאיים בהתאם לדרישות סעיף 
ודה בממוצע לשבוע. פקיד הביטוח הלאומי אמור מספר שעות העבוטפת ולאומי לפי ההכנסה הצפויה בשנה הש

מהם עיסוק עצמאי בנפרד בהתאם  קודמת ולפתוח לכל אחדמבר של השנה הבדצ 31-לסגור את יחס החלוקה ב
 בינואר של אותה השנה. 1להצהרתו מיום 

. סגירת י שהוסבר לעילודה כפעליו לוודא שמתקיימים יחסי עב -כיר בעסק המשותף עובד שי הזוג אחד מבנאם 
 יחס חלוקה במקרה זה אפשרית גם במהלך השנה השוטפת.

ביטוח לאומי ימשיך לפעול לפי הנוהל הקיים ויבחן אם וזר מבהיר כי המוסד להח -עה לגמלה גשת תביכאשר מו
דה משת בסיס לגמלה. בתביעות לאבטלה ייבדקו יחסי עבוסה שמשות ההכנאת סבירבוצעה עבודה בפועל ו

 ת הוכחות לקבלת שכר בפועל לאורך כל התקופה.ידת יתר, לרבובקפ

ייבחן בדיעבד, עלולים להיווצר  ם גמלאות אופן החלוקהטוח לאומי משלוסד לביעולה מהחוזר שמאחר שהמ
וסד לביטוח לאומי שאין עמידה בתנאי סעיף ברר למ. אם יתפלילייםחובות בדיעבד ואף עלולים להיבחן היבטים 

תמיד ת בסיס החלוקה הנכון ויעביר את ממצאי החקירה למס הכנסה. לכן רצוי הפקיד יקבע א פקודה,)ד( ל66
 למצב בפועל. ת בני הזוג ככל שניתןתאים את הכנסולה

 לביטוח לאומי:המוסד וזר של מתוך החואילך  2014להלן טבלה המפרטת את אופן הפעולה מחודש ינואר 

 

הרישום הנוכחי 
בביטוח לאומי של 

 בעלה

ישום הנוכחי הר
ביטוח לאומי של ב

 האישה

דרך הטיפול של  הבקשה לשינוי
 הפקיד

 חלוקה  עצמאית ביחס החס חלוקעצמאי בי

, עצמאי -הבעל 
שכירה  -האישה 

 בעסק המשותף 

 )או ההיפך(

סגירת עיסוק 
 "עצמאי" של האישה

"שכיר עיסוק  ופתיחת
 בהצהרה" 

 )או ההיפך(

 וקה יחס חלעצמאית ב עצמאי ביחס חלוקה

צמאי ללא ע -הבעל 
 יחס חלוקה, 

עצמאית  -האישה 
 ללא יחס חלוקה

קה סגירת יחס חלו
לכל הזוג ופתיחה  לבני

אחד מהם עיסוק 
מאי בנפרד בהתאם עצ

 להצהרתו

 החזר דמי ביטוח כתוצאה משינוי מעמד בדיעבד 

(, שככל נחוצה וחיוניתעבודה משפחה שלא באופן סדיר )יותר כעזרה משפחתית מאשר די בן ק על ידם שמועסא
 ח הלאומי. מכאן, שאין פי חוק הביטו שכיר על הנראה לא היה מועסק במקומו עובד אחר בשכר, אינו נחשב עובד

וחזרו ולא י לאומי,הביטוח המקום לדווח על בן המשפחה כעל עובד שכיר, שכן העובד לא ייהנה מגמלאות 
 חדים. בתנאים מיולמעסיק ולעובד דמי הביטוח, אלא 

בן משפחה  הוא שהכנסה אשר דווחה כהכנסת עבודה שלמוסד לביטוח לאומי בה בגיבוש הכללים המנחהעיקרון 
לא עבד כלל, או בן המשפחה , או שלפני הזכאות לגמלה גדלת שכר מלאכותיתאך הייתה ה ,כירכר כשהוש

לחוק הביטוח  358ו/או  357לפי סעיפים  ,היא הכנסה חייבת של המעסיק - דובר בעזרה משפחתיתשהתברר שמ
 .הלאומי

השכר הופחתו הוצאות  בהממס הכנסה שהביטוח הלאומי יחזיר דמי ביטוח אם המעסיק ימציא שומה חדשה 
 .של הביטוח הלאומי ובכפוף לכללי ההתיישנות
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( 15.6.2008מיום  007486/06פ"ת )בל בוח לאומי קבע בית הדין האזורי יטבפסק הדין יחזקאל בדרי נגד המוסד לב
התובע  ה שההכנסה שדווחה כהכנסת עבודה שליות הנוהגת שעומי נהג בהתאם למדינכי המוסד לביטוח לא

אינו זכאי לקבל את דמי הביטוח )חלק מעסיק( חזרה מהנתבע. ואילו ביחס לחלק תובע יוחסה למעסיק, ומשכך ה
 .עעל המעסיק להחזירו ישירות לתוב, העובד

 י לחוזר האמור.ומי קיבל גיבוה, והמוסד לביטוח לאר דמי הביטוח )חלק עובד וחלק מעסיק( נדחתהתביעה להחז

סק הדין, העובד והמעסיק לא יקבלו את חלקם בדמי את פ ל פי הבנת המוסד לביטוח לאומיהובהר בעל פה כי ע
ון שהמשכורת ר הופחתו, כיוכאישור מרשות המסים שהוצאות הש יאמצי מעסיקההביטוח בחזרה, גם אם 

 תובע שייכת לאחיו "המעסיק".ששולמה כביכול ל

מיום  45688-06-11ב"ל ) ר לור נ' המוסד לביטוח לאומי"ל( עבודות עפר ותשתיות בע"מ ואשקדין אשקר )חו בפסק
מה ללהחזיר את כל דמי הביטוח ששי ומיחייב בית הדין האזורי לעבודה את המוסד לביטוח לא( 26.10.2015

בד ומעסיק בינה קיימו יחסי עושלטענת המוסד לביטוח לאומי לא הת ,שנים בעבור עובדת 11במשך  חברה בטעות
  .ומה כעזרה משפחתית בלבדלבין החברה אלא תר

השבת כספי דמי  ון, היה היגיון בהתנייתאילו היה מדובר בתרמית או בכוונת זדהאזורי,  ןדיהת בית קביע לפי
 באופן כזה שההכנסה תיזקף לזכות גורם אחר כלשהו בחברה. חות במס הכנסהוהביטוח בתיקון הד

אך רק במסגרת פיהם ין חוזרים פנימיים ולפעול על מכותו של המוסד לביטוח לאומי להתקמשפט הכירו בסבתי ה
 הסמכויות הנתונות לו לפי החוק.

ר, ללא התניה בהצגת וח ששולמו ביתטהמוסד לביטוח לאומי להשיב דמי בילחוק מחייבות את  362ף הוראות סעי
במיוחד דין התנאי אינו סביר ואינו מידתי ר. לדעת בית האישור ממס הכנסה על זקיפת ההכנסה לאדם אח

 .זדון במקום שלא נמצאה כוונת

ת ביטול ההנחיה נסיבות החריגות המצדיקובית הדין קובע שלטעמו מתקיימות במקרה נשוא פסק הדין ה
 .מי להחזיר את כל הסכומים לרבות הצמדה )ללא ריבית( על פי החוקסד לביטוח לאווהפנימית והורה למ

 S Corporationוחברה מסוג  LLC הכנסות חברת

מסוג הוראות לסניפים בעניין הכנסות מארצות הברית מתאגיד  22.1.2017וסד לביטוח לאומי פרסם ביום המ
LLC. 

המוסד לביטוח לאומי למסקנה כי דין  ות המסים הגיעשת שקיים המוסד לביטוח לאומי עם רבעקבות ישיבו
ברה משפחתית( ולפיכך, דיווידנד של חברה רגילה )ולא של חנסות שמקורן מכדין הכ LLCהכנסות מחברת 

ייב בדמי הדיווידנד האמור אינו חא לחוק הביטוח הלאומי אינן חלות על הכנסות אלה ולכן 373סעיף הוראות 
 לך.יוא 2008ביטוח החל משנת 

 
וסד לביטוח חשבון, קבע המלאחר בדיקה שערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות בקשת לשכת רואי  לאחרונה,

. S Corporationהכנסות של חברות מסוג  גם עלההוראות המפורטות בחוזר חלות לאומי בחוזר האמור כי 
 .LLCי הביטוח בדומה לחברות מסוג ת זה יש פטור מתשלום דמכלומר, לסוג חברו

 ה משפחתית וחברה שקופה ברחברת בית, ח
ם את הכנסתה לפקודה, בהתאמה, רואי 1א64עד  64 ה, לפי סעיפיםבחברת בית, בחברה משפחתית ובחברה שקופ

ם המייצג(, ואילו רווחים הנישו –ת במס הכנסה בידי בעלי המניות )בחברה משפחתית כחייבהחייבת של החברה 
 א חולקו לעניין החיוב במס, על פי פקודת מס הכנסה.ל אותם כאילו יםשחולקו בפועל לבעלי המניות, רוא

ברת ית, חהסעיף האמור, כאשר חברה משפחתא לחוק הביטוח הלאומי. על פי 373 נוסף סעיף 2008החל משנת 
רואים את ההכנסה האמורה לפקודה בשנת מס פלונית,  1בית או חברה שקופה מפיקות הכנסה חייבת לפי סעיף 

כול בהתאם שנת המס לבעלי המניות. זאת גם אם ההכנסה טרם חולקה בפועל, והה קה בסוף אותולכאילו ח
 בחברה משפחתית(. אותם היחסית ברווחי החברה )לרבות לזכ

ברה פחתית או בחברת בית או בח, הכנסות מדיווידנדים שמקורן בחברה מש2008 מחודש מארס 1368על פי חוזר 
ה הופקה ההכנסה, ולא במועד חלוקת הדיווידנד בפועל כפי שבף אותה שנה סושקופה, חייבות בדמי ביטוח ב

קם היחסי פי חללקים בין בעלי המניות בחברה להחברה המשפחתית אמורים להיות מחו . רווחי2007ד שהיה ע
 ברווחי החברה. 

 בתההכנסה החייו הביטוח למועד החיוב במס הכנסה, התאים את מועד החיוב בדמיכלומר, על פי החוזר, התיקון 
מן  25%וח עד לשיעור טורה מדמי ביטבדמי ביטוח הושוותה להכנסה החייבת במס הכנסה, למעט הכנסה הפ

 .12%וח הוא הביט במשק. על פי החוזר, שיעור דמיהשכר הממוצע 
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 להלן דוגמה מן החוזר:

 מהרווחים. 25%מניות ה בעלי מניות, ולכל בעל לחברה משפחתית ארבע

 ש"ח. 200,000סו לבעל מניות אחד לצורך מס הכנסה היו חהמשפחתית שיו רווחי החברה

לכל  12%ור בשיע בעל מניות. החיוב בדמי ביטוח ש"ח לכל 50,000חס הכנסה שנתית של טוח לאומי תיולצורך בי
 בעל מניות יהיה כדלהלן: 

 ש"ח לשנה.  27,020 -ייב חש"ח לשנה, והחלק ה 22,980 -משק( מהשכר הממוצע ב 25%) 2008החלק הפטור בשנת 

ן אישי שלמה דהוקי וקבע שאין לייחס באופ את תביעתו של (19049-11-13דחה בית הדין האזורי ) 2.8.2017ביום 
 החברה משפחתית, לנישום המייצג בחברה המשפחתית.סגרת את ההוצאות הרשומות במ

של מירה לובינסקי וקבע  ה( את ערעור53464-09-12דין הארצי לעבודה )עב"ל דחה בית ה 2014בפברואר  26ביום 
 ממשלח ידה כעובדת עצמאית. ותה היא הכנסהכי משיכת רווחי החברה המשפחתית שבבעל

 ת בחברה משפחתית הכנסושל  לחיוב בדמי ביטוחנוספות  בהרותה
כהכנסה פסיבית בין כל בעלי  תולקחמ לפקודה 1גדרתה בסעיף כהההכנסה החייבת במס אמור לעיל, כ .1

 .קודה(לפ 2לפקודה ולא לפי סעיף  1א היא להכנסה לפי סעיף 373בסעיף  ה)ההפני מניותה

י ההוראות שנקבעו לפ מהת החיוב עם קבלת המידע על השותואם עם רשות המסים במטרה לבצע אמהמהלך 
, 2009-(, התשס"ט2010-ו 2009לשנים  ה ליישום התכנית הכלכליתבחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיק

 ת המסים למוסדברת מידע בכל הקשור לאחזקות בעלי המניות בחברה המשפחתית מרשועאושרה השם 
 לביטוח לאומי.

וסד לביטוח לאומי )גם בגין שנים קודמות(. ות למאת השומות של החברות המשפחתי מעבירהרשות המסים 
החברה  סת את הכנסותחטוח לאומי, מערכת המחשב אינה מיית שלפיהם נוהג המוסד לביבהתאם להוראו

תית בהתאם לבעלי ת החברה המשפחהמשפחתית שבשומת היחיד אלא רק את ההכנסות שמגיעות משומ
 ליטה שלהם.המניות ואחוזי הש

שומה שלו ממס המשפחתית טוען שכבר שילם את דמי הביטוח בעקבות קליטת החברה כאשר בעל המניות ב
 ו לפנות לסניף.הכנסה, עלי

טחה תקופה הזו במוסד לביטוח לאומי, הב, מנהל אגף ביטוח ובריאות בםמר דני אלקיי נתן 2008בשנת  .2
דמי הפטורות מוגבל ת הכנסות פסיביות בשיעור מס משלא יחויבו בחברה משפחתיי חשבון, ללשכת רוא

 הון ושבח מקרקעין(. המוסד לביטוחבדומה ליחיד )וגם רווחי  לחוק הביטוח הלאומי, 350לפי סעיף  ביטוח
, אך ההוראות האלה לא פורסמו 2013הכנסות אלה בדמי ביטוח בחברה משפחתית עד שנת  בלאומי לא חיי

 בחוזר רשמי של המוסד לביטוח לאומי.

ות ח את ההכנסות האמורות של החברלביטוח לאומי החל לחייב בדמי ביטו, המוסד 2013 החל משנת
 .2008שפחתיות, רטרואקטיבית משנת המ

ל המוסד קיב 27.4.2015 ביום ונערכו דיונים והתכתבויות. למוסד לביטוח לאומימיד בון פנתה לשכת רואי חש
החל משנת בחברה משפחתית, ימות נסות מסושלא לחייב בדמי ביטוח הכלביטוח לאומי את עמדת הלשכה 

ב מוצדק יין )אף על פי שבביטוח הלאומי סבורים כי החיום בענ, מועד הוצאת חוות הדעת שלהלךואי 2014
כנסה שאם הייתה מיוחסת מתייחס לה ילךאו 2014משנת כי הפטור הובהר לשכה בהודעה ל. מבחינה חוקית(

תית. אותה הכנסה פטורה גם לחברה המשפח פי החוק, ולכןליחיד הייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח ל
  הכוונה גם לרווח הון.

ל רואה שלחת במייל לכלשכת רואי חשבון למוסד לביטוח לאומי נמצאת במזכירות הלשכה ונכתבות בין ההת
 חשבון שפונה ללשכה.

רבים ערערו לבית  ם אלה בבית הדין האזורי לעבודה. מבוטחיםבימי נמצא בדיון 2013האמור עד שנת החיוב 
, 2013ום בשנים שעד התשל לעניין דרישות. 2013עד ו 2008ם שקיבלו בגין השנים הדין על דרישות התשלו

על  גם ה שתתקבל בבית הדין תחוללאומי מאפשר לשלם תשלום "תחת מחאה", וכל החלט המוסד לביטוח
 שלם. המ

כי  13.11.2019ביום הוציא הבהרה לסניפים ו 14.11.2019ביום  המוסד לביטוח לאומי הודיע לנציגי המייצגים .4
. 2014חליטו לחזור בהם מחוות הדעת שניתנה בשנת ההם ובלשכה המשפטית, נבחן פעם נוספת הנושא 
 .2014משנת  בהתאם לחוות הדעת המשפטית לא יינתן הפטור 2018החל משנת לפיכך, 
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לביטוח לאומי ה שנתן המוסד לפי ההבטח ,2018עד  2014שרוצה לערער על החיוב שקיבל בשנים  וטחבמ .5
לאומי את דוח ההתאמה למס של יטוח להעביר לפקיד הגבייה במוסד לבמתבקש  ללשכת רואי חשבון,

של שלו ו מותהחשבון ואת הדוחות והשו של רואההחתומה ה המשפחתית שכולל את חוות הדעת החבר
כמי שכר הדירה לצרף גם את הסלעתים  הפקיד מבקשלשנים הרלוונטיות. כאשר מדובר בשכר דירה,  החברה

המתאימים יש לוודא שההכנסות רשומות בשדות  טור האמור,לצורך קבלת הפ והפקדות שכר הדירה לבנק.
 וח ההתאמה בחברה על מהות ההכנסה.בדוח היחיד ושיש הסבר בד

 

 יטוח הלאומיעל הבהשלכות  –מיסוי רווחי חברה  

 
 2016-"ז(, התשע2018-ו 2017קציב לית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התחוק ההתייעלות הכלכ

א, 62-( ו1)ט3 נסה את סעיפיםהוסיף לפקודת מס הכ"( 2017וק ההסדרים" או "חוק ההסדרים לשנת להלן: "ח)
 .1.1.2017בתחולה מיום 

 
מבוטחים לגמלאות ועל האפשרות על זכאות  ,ת על החבות בדמי ביטוחת רבולתיקוני החקיקה האלה יש השלכו

 לו בעבר. אות שקיביר גמלהחזלאומי לדרוש ממבוטחים ל של המוסד לביטוח
 

 . ביטוח לאומי מספר פעמים כדי לדון בנושאנציגי המוסד לנציגי לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס נפגשו עם 
 

המשפטית של הביטוח הלאומי, לאור הנהלים וההנחיות בשיתוף עם הלשכה ם את במוסד לביטוח לאומי בוחני
 . יות שיובהרו בהמשךמורכבות הסוג

 
י שיש להם רבה את עיקרי התיקונים בחוק ההסדרים ואת היבטי הביטוח הלאומ ט בתמציתזה מפרמאמר 

 בהתייחסות לגמלאות. טוח וחלופות שונות בחיוב בדמי הבי עה על ההתייחסות לתיקוני החקיקה, ומציגהשפ
 

 מור בו משני טעמים:יג עמדה כלשהי אלא בא להסב את תשומת הלב לאהמאמר אינו מצ
 
ת במס מכוח כוללים הכנסות החייבו 2018ושנת  2017לרשות המסים בגין שנת  ושהוגשים האישי הדוחות .1

 א לפקודה.62-( ו1)ט3יפים סע
 .2019בשנת  נהלותהחקיקה גם לגבי ההת את השלכותמומלץ לבחון  .2
 

 חיוב במס של משיכות יתר בחברה -( לפקודה 1)ט3ף הוספת סעי
לפקודה )להלן גם: "היחיד"(, בגין  88תו בסעיף תי כהגדרות המהוחדש מחייב במס את בעל המניהסעיף ה

חוק ו בעקיפין, כמפורט בבמישרין אה, או בגין העמדת נכס של חברה לשימושם של קרובו בחברמשיכות שלו או 
 להלן: "משיכת כספים"(.)

פירעון  ת מועדיהלוואה על פי הסכם הקובע אהגדרת משיכת הכספים רחבה מאוד וכוללת כל הלוואה )לרבות 
חה לטובת בעל המניות למעט ה העמידה כבטוההלוואה, שיעור הריבית וכו'(, כל חוב והשאלה, כל ערובה שהחבר

לשימוש בעל המניות, והכול כפי מדת נכס שבבעלות החברה כן העה מהחברה בעקיפין, ווגם משיכ ערבות כללית,
 .7/2017מספר  22.8.2017ום שמוסבר בחוזר מס הכנסה מי

 ( לפקודה.1)ט3נוספו בחוזר מס הכנסה. הם אינם רשומים בסעיף הסעיפים מספרי 
 קודה[.( לפ4)2יווידנד ]לפי סעיף הכנסה מדב במס הכנסה כבחברה משיכת הכספים תחוי אשר יש רווחיםכ •
החיוב במס הכנסה  –ניות כאמור ומתקיימים יחסי עובד ומעסיק בין החברה ובין בעל המאם אין רווחים  •

 ( לפקודה[.2)2]על פי סעיף  סת עבודהיה כהכניה
( 1)2סעיף יהיה כהכנסה מעסק או ממשלח יד ]על פי  יוב במס הכנסהאם לא מתקיימים התנאים שלעיל, הח •

פו אם ההכנסה מעסק היא מיגיעה אישית או לא )שדה יש לבחון בכל מקרה לגוש כי לפקודה. החוזר מדגי
 ([. 167או שדה  170/150

 
 השקפת חברת ארנק לצורך מס  -פקודה א ל62ף הוספת סעי

עותה טים כמשמיות מהותי )להלן גם: "היחיד"( בחברת מעסוי של בעל מנא לפקודה קובע את אופן המי62סעיף 
ותן ברת מעטים"(, אשר הוא נושא משרה או מנהל שכיר במהותו, ונגם: "חברת ארנק" או "חן זה )לעניי 76בסעיף 

)להלן גם: "מקבל השירות"( באמצעות חברת המעטים שבה הוא  לאדם אחראחר או שירותים לחבר בני אדם 
 מניות מהותי.בעל 

 תיחשבות המהותי בה, המני ובעת מפעילותו של בעלעטים, הנהסעיף קובע כי הכנסתה החייבת של חברת מ
 .17.11.2017מיום  10/2017לפי חוזר מס הכנסה ל והכנסתו של היחיד והוא אשר חייב במס בשל הכנסה זו. והכל
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אישית בין היחיד למקבל  דובר בהתקשרותא לפקודה אינו עוסק במקרים שבהם מ62החוזר מדגיש כי סעיף 
 קרן תל אביב לפיתוח(. ו )כמו בפסק דין בענייןבעלותחיד מוסבות לחברה שבהכנסות היהשירות ולמעשה 

 
בני אדם אחר, תיחשב הכנסת רה בחבר שאי משחברת המעטים שבבעלותו הם נואם היחיד או  – (1א.)א()62סעיף 

וצא ניהול וכיבר בני האדם האחר, או מעניק לו שירותי כנושא משרה בחחברת המעטים שנובעת מפעילות היחיד 
 ( לפקודה.10)2( או 2)2(, 1)2ף אישית של היחיד לפי סעיגיעה באלה, כהכנסה מי

 
ו שירותים שנהוג לראותם כשירותים שבבעלות המעטיםהיחיד מעניק באמצעות חברת  כאשר – (2א.)א()62סעיף 

שהוא יחיד השירות:  לאדם אחר או לקרובו של האדם האחר )מקבלעבור מעסיקו, הניתנים במסגרת יחסי עובד ב
 ( לפקודה.2)2כנסת היחיד מיגיעה אישית לפי סעיף ת חברת המעטים תיחשב לההכנס או חברה(,

 
 ( וקובע חזקות חלוטות למצבים המפורטים בסעיף.2א.)א()62סעיף  הסעיף מרחיב את –( 3א.)א()26סעיף 

ם וגדרימס הכנסה" או "מס" מ" בלבד )"( שהסעיף חל לצורך "דיני המס3א.)א()62 זו נקבע בסעיףלעניין חלופה 
 "(.ן: "בין מס הכנסה ובין מס חברות המוטלים על פי פקודה זולפקודה כדלקמ 1בסעיף 

דין לות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל ו את פעום, יראכאשר מצבים אלה מתקיימי
  .בודהי דיני העגם אם לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק לפאו הסכם, 

 
   של הכנסת חברהיטוח חיוב בדמי ב

 כנסה של חברות. ככלל, חוק הביטוח הלאומי חל על הכנסה של יחידים ואינו חל על ה
ה הכלולה ביטוח של חברה שקופא בחוק הביטוח הלאומי את מועד החיוב בדמי 373סעיף קובע באופן חריג 

 ה. בחבר ברת בית(, לפי מועד החיוב במסלפקודה )חברה משפחתית וחא 64עד  64פים בסעי

 א 373קי דין לפני חקיקת סעיף לעניין החיוב בדמי ביטוח של בעלי מניות בחברה משפחתית ובחברת בית, קבעו פס
 ל לבעל המניות. חיוב בדמי ביטוח רק בעת חלוקת ההכנסה בפוע, כי חל בחוק

 
 2017בדוח האישי לשנת  ההתיקונים בפקודישום טכני של י

( שכוללים את סכומי 351, 350, 343, 323פו שדות אינפורמטיביים )נוס 2017בדוח האישי של היחיד לשנת 
א 62תאמה של חברת הארנק לפי סעיף מדוח הה שעברו( לפקודה ואת הסכומים 1)ט3ף המשיכות לפי סעי

 לפקודה. 
 172/158שלח יד, שדה למ 170/150אישי כמו שדה וונטיים בדוח הגם בשדות הרל סכומים אלה רשומים

 ות מהותי.לדיווידנד לבעל מני 312/212/055להכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית, או שדה  167שדה  למשכורת,
 לוונטיות(, מופחתותמקורן בחברת הארנק )לאחר ניכוי ההוצאות הרהיחיד ש מס שלההכנסות החייבות ב

י שלו. האיש ה מדווח עליהן למס הכנסה בדוחההתאמה בחברה ובעל השליטיבות במס בדוח מההכנסות החי
 שאר ההכנסות ממקורות אחרים נשארות בחברת הארנק.

 (.312/212/055בשדה ום נרשם )הסכ ( כדיווידנד1)ט3בהתאם לסעיף משיכה מחברה  – 323שדה 

 (.172/158ום נרשם בשדה כמשכורת )הסכ (1)ט3בהתאם לסעיף  משיכה מחברה – 343שדה 

 (.167או  170/150לח יד )הסכום נרשם בשדה )סק/מש( כע1)ט3ה מחברה בהתאם לסעיף משיכ – 350שדה 

 .(170/150או  172/158א )הסכום נרשם בשדה 62הכנסה המועברת לפי סעיף  – 351שדה  
 

ין למס הכנסה ח עליהם כדודיוו 2017נת שכורת או דמי ניהול בשכאשר בעל המניות המהותי משך בפועל מ
 תווסף להכנסות החייבות במס.רש, ירק ההפרש, אם קיים הפ -לאומי ולמוסד לביטוח 

 יבהקשר לביטוח הלאומ דוח מבקר המדינה על חברות ארנק
הכנסה רק אם משך  ב באופן אישי במסם שבשליטתו, הוא מחויברת מעטיידי חכאשר יחיד מבצע פעולות על 

נאים ת, בתדו שלבי של החברה. חברה כזא-הוכדומה. היחיד נהנה מהמיסוי  דמי ניהולדנד, משכורת, דיווי
 מים, נקראת "חברת ארנק".מסוי

אם המעסיק ניכויים ורת היטוח לאומי לבחון במסגרת ביקהנחה את המוסד לב 2016דוח מבקר המדינה לשנת 
שהתגמול בעבור עבודתם משולם בכירים  נושאי תפקידיםבעבור כל העובדים, כולל מפריש כחוק את דמי הביטוח 

 מות במוסד לביטוח לאומי, כדלקמן:מיוש מצעות חברת ארנק. מסקנות הדוחבא
ה לבין בין החברבודה ניכויים אם מתקיימים יחסי ע המוסד לביטוח לאומי אמור לבחון במסגרת ביקורת .1

 ומעסיק.סי עובד נים לקביעת יחרת חברות ארנק, לפי המבחנושאי המשרה שלה שפועלים במסג

מידע על נושאי המשרה בפרסום גלוי פיע הה לחברות ציבוריות שלגביהן מוהמוסד לביטוח לאומי פנ .2
 ארנק. חברותושאי המשרה שפועלים באמצעות באינטרנט, ובחן קיום יחסי עבודה בין החברה לנ
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ות של בעלי תפקידים קירות רבלאומי ביצע ח הובהר כי המוסד לביטוח 10.1.2018פגישה עם נציגי הלשכות ביום ב
 ן יחסי עובד ומעסיק.בחברות ובח

רה שבאותם מקרים שבהם ניתנו שירותי ניהול מובהקים, למשל בדרג של מנכ"ל/סמנכ"ל לחבמסר, בפגישה נ
כנסה שדווחה במסגרת דרישה לתשלום הפרשי דמי ביטוח בין ההן לשלוח מתכנ אחרת, המוסד לביטוח לאומי

 וע. בפועל מאותן חברות, כפוף לשימהארנק( לבין הסכומים שהועברו  "מ )חברתוחים בחברה בעהדיו

חברות הארנק שלא עוד נמסר בפגישה כי המוסד לביטוח לאומי מתכנן לנתק ממערכת המייצגים את מייצגי 
 , כפוף לשימוע.י הביטוחוא דמשילמו את מל

 לאחר הפגישה:

לא ינותקו  המנכ"ל הבהיר כי המייצגים ומי.ביטוח לאמנכ"ל המוסד לכת רואי חשבון פנה מיד לנשיא לש .1
 ממערכת המייצגים.

ת עם נציגי רטרואקטיבי של חברות הארנק או בעלי השליטה שלהן נדון במוסד לביטוח לאומי, לרבוחיוב  .2
 המייצגים.

תפות כותבת )במסגרת מושב בהשת 2018 הודיע בכנס רואי החשבון באילת ביולי ח הלאומיהביטומנכ"ל 
 רנק. ות האובים בעבור פעילות עבר של חברהמוסד לביטוח לאומי לא ישלח חיאמר( כי המ

ת המנכ"ל נמסרה לפי חוות כי החלט 17.9.2018בשלב זה מסר המוסד לביטוח לאומי לנציגי המייצגים ביום 
לאחר יכויים שהחלו , כולל בביקורות נ2016נת בו רטרואקטיבית עד שת הארנק לא יחויית. חברומשפט דעת

 עד הודעת המנכ"ל.מו
 

 ההכנסות על הזכאות לגמלאותהשפעת הגדלת 
 וגמאות:כנסות בשומה עלולה לשלול גמלאות באופן מלא או באופן חלקי ממבוטחים. להלן כמה דדלת ההג

ה ם )כהגדרתם בחוק( את ההכרודה עלולה לשלול מאלמן שאין לו ילדילפק 2יף ן בסעהגדלת ההכנסות שמקור .1
בגיל פרישה קנה( לול זכאות לקצבת אזרח ותיק )זת לגמלאות הביטוח הלאומי, או לשן הזכאוכאלמן לעניי

 תלויים בקצבת אזרח ותיק. שמותנה בהכנסות, או לשלול תוספת תלויים בקצבת נכות כללית, או תוספת

בל לית, מנכה שמקמנכה שמקבל קצבת נכות כל ודה או ממשלח יד עלולה לשלול גמלאותכנסה מעבספת ההו .2
 ל דמי אבטלה. לשירותים מיוחדים וגם ממי שמקב גמלה

 
וח הלאומי מטיל סנקציות על מי שמסר למוסד לביטוח לאומי מידע מטעה או שנמנע הביט לחוק 327סעיף 

אקטיבי, עלולה לעלות ותו לגמלה. כיוון שמדובר בדיווח רטרויע על זכלהשפסור מידע ביודעו שיש בכך כדי מלמ
 ביטוח הלאומי. הכנסתו במועד לעניין גמלאות ה דיווח עלנה שהיחיד לא הטע

דיון בישיבות עם המוסד לביטוח לאומי והובטח לתת לכך פתרון במסגרת ההנחיות לתה לה הזאת עהסוגי
 רסמו.שיפו

 
 רכת אצל המעסיקויים שנעניכ הגדלת המשכורת בביקורת

 )באופן גלובלי או בייחוס פרטני( יכויים סגרת ביקורת נאומי מגדיל הכנסת עובד במכאשר המוסד לביטוח ל
בד גדל בדיעבד. ככלל, לעמדת הביטוח הלאומי, המעסיק היה אמור לכלול ל העוהבסיס לגמלאות מחליפות שכר ש

 מלאות לא ייפגעו.העובד לגיות לה בתלושים של העובד כדי שזכורכיבי שכר א
 אים, דמי פגיעה, דמי אבטלה ודמילי מילופות שכר )תגמוי משלם הפרשי גמלאות מחליהמוסד לביטוח לאומ

  .לידה( בעקבות ביקורת ניכויים

 לל בשלב זה מעובדיםהמוסד לביטוח לאומי אינו שו ,הגדלת המשכורת בדיעבד במסגרת ביקורת הניכוייםאף  על
 .של הכנסות אלהורך מבחן הכנסות מעודכן בם שנבדקו בביקורת הניכויים, ואינו עבלו בשנים קישה גמלאות

  
 אות הגמל יקה על החיוב בדמי הביטוח ועל פות אפשריות להשלכות תיקוני החק חלו

 
 הוספת דיווידנד והכנסה שאינה מעבודה בדוח האישי

מס  25%מס ובין שבשיעור  30%יעור )בין שבשגבל ב לפקודה בשיעור מס מו125עיף דיווידנד שחייב במס לפי ס
 לאומי.( לחוק הביטוח ה6)א()350י סעיף יטוח לפבתשלום דמי ב י הוראת השעה(, אינו חייבלפ
 

ב בהתאם בדמי ביטוח באופן מוסד לביטוח לאומי כהכנסה שאינה מעבודה ותחויבור לתע 167כל הכנסה בשדה 
 .אוטומטי

 
לעניין תשלום דמי ביטוח עצמאי נחשבת להכנסה שאינה מעבודה  דרת עובדלהג הכנסה ממשלח יד שאינה עונה

 ההכנסה נחשבת כהכנסה מעבודה(.)לבחינת זכאות לקצבת נכות כללית מלאות עניין תשלום גול
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סכום פטור ב בדמי ביטוח של הכנסה שאינה מעבודה )שאינה פטורה מתשלום דמי ביטוח( הוא לאחר החיו
בד שכיר ר משיעורי דמי ביטוח של עומשק ובשיעורי דמי ביטוח נמוכים יותהממוצע בשכר מן ה 25%בשיעור של 

 מאי.ובד עצושל ע
 

( לפקודה בשל 1)ט3ב במס לפי סעיף יד שחותשומת לב מיוחדת במקרה של יחימעבר לטענה שלעיל, יש לתת 
שעלולה לשלול  צר הכנסהתיווריבית וכו' כנדרש. למבוטח זה הלוואה אשר נתן לחברה שכוללת מועדי פירעון, 

מראש )אם בעלי המניות האחרים לא  נקבעול פי התנאים שא אמור להחזיר את ההלוואה עגמלה, אף על פי שהו
 צורכי מס הכנסה תיחשב ההכנסה הזו לדיווידנד.ורק לפירעון ההלוואה(, -יסכימו לאי

 
 ( לפקודה 2)2כמשכורת לפי סעיף  172/158הוספת הכנסה בשומה בשדה 

א 62( או 1)ט3 דוח( לפי סעיףב 172/158ה שבבעלותו )בשדה ליטה מדווח על הכנסה ממשכורת בחברר בעל השכאש
ף אי התאמה בנתונים בין המשכורת ה לצוקבל את השומה ממס הכנסה ואמורלפקודה, הביטוח הלאומי מ

 .126שמדווחת בשומה ובין המשכורת שדווחה בטופס 
רת ששולמה בפועל לבין יוחד לצורך זיהוי ההפרש בין המשכומנגנון מוקם המוסד לביטוח לאומי מסר כי י

 ההסדרים. י חוקרת המדווחת לפהמשכו
קיום יחסי עובד ומעסיק בקשר לחברות הארנק,  לבדוקדה, המוסד לביטוח לאומי אמור בעניין בחינת יחסי העבו

והטבות שהמעסיק לא דיווח משכורות גין לחייב בדמי ביטוח את המעסיק בבין היתר במסגרת ביקורת ניכויים, ו
 טוח כחוק.או לא שילם בעדן את דמי הביעליהן ו/

 
 לאומי חלופות שעומדות בפני המוסד לביטוחתוח הני

 , לדעתי, בפני המוסד לביטוח לאומי בהתייחס לאמור לעיל.ומדותלהלן ניתוח החלופות שע
א 62-( ו1)ט3ממשכורת לפי סעיפים הכנסות  ה עםל את השומה של היחיד ממס הכנסהמוסד לביטוח לאומי יקב

 רשות המסים על מהות ההכנסה:ווח מישי, ויקבל דיבדוח הא 172/158פקודה בשדה ל
חיוב ההכנסה בדמי ביטוח ייתכן  - ( לפקודה1)ט3ת לפי סעיף משכורלביטוח לאומי יקבל מידע שזו  המוסד .1

 באפשרויות הבאות:

 צל היחיד. מעבודה אינה ב היחיד בדמי ביטוח כהכנסה שאחיו •

ם קיים, בקביעות יכוייד שכיר בתיק נק בשיעורי דמי ביטוח של עובחיוב חברת הארנק כמעסי •
 ף מכתב הסבר. אוטומטיות, בצירו

המוסד לביטוח לאומי מסר שהוא יכול לפתוח תיק ניכויים באופן אוטומטי, או  ויים,אם אין תיק ניכ
 דמי ביטוח של עובד עצמאי. בשיעורי צמו"את היחיד כ"עובד החייב בעד ע לחייב

ידועים, כאשר ל המניות המהותי עם מועדי פירעון של בעח בשל הלוואה ריג, לדעתי, חיוב בדמי ביטויש להח
 ע על ידי בעל המניות.תיפר ברור כי ההלוואה

כול המוסד לביטוח לאומי י – פקודהא ל62המוסד לביטוח לאומי יקבל מידע שזו משכורת לפי סעיף  .2
ה הועברהארנק אך לא  מדובר בהכנסה שהתקבלה בחברתלהכנסה בדרכים הבאות, ויש לזכור שלהתייחס 

 ת המס בהתאם לאופי התשלום(:שלם אעוברת בפועל ליחיד הוא היה מ בפועל ליחיד בשנת המס )לו הייתה
פי סעיף מס לבת בהכנסת חברת הארנק המחוי -א לפקודה אינו בר חיוב בחוק הביטוח הלאומי 62סעיף  •

 ה לו בפועל.רה, לא נזקפה ליחיד ולא שולמא לפקודה אצל היחיד, נמצאת בחב62
עבור אליו בפועל זאת תבדמי ביטוח רק כאשר ההכנסה ה , על פי הפסיקה, יש לחייב את היחידלומרכ

 י יחייב את ההכנסה בדמי ביטוח )או לתקן את חוק הביטוח הלאומי(. עם זאת, ייתכן שהביטוח הלאומ
 ייבות בדמי ביטוח.ומה היא תופיע במסגרת ההכנסות שחמשום שבשרק 

אינו בר חיוב כיוון שרשום בו הסעיף  –( 3א.)א()62נסות לפי סעיף ההכ בדמי ביטוח אתלא לחייב  •
 ש כי הוא חל על דיני המס בלבד. במפור

אין  כאשרה ללא תשלום "משכורת" בפועל ו( לפקוד2)2סיווג הכנסה כהכנסת עבודה לפי סעיף 
 ".עסיקי ביטוח על "מיל אחריות לדיווח ולתשלום דמיימים יחסי עבודה, אינו יכול להטמתק

 עבודה אצל היחיד.חיוב דמי הביטוח כהכנסה שאינה מ •

כמעסיק שלא שילם משכורת בפועל, בשיעורי דמי ביטוח של עובד שכיר בתיק ארנק חיוב חברת ה •
 . כתב הסברוף מיים, בקביעות אוטומטיות, בצירניכויים ק

טי, או יחייב את וטומכויים באופן איטוח לאומי מסר שיפתח תיק ניאם אין תיק ניכויים, המוסד לב
 עובד עצמאי.ח של ב בעד עצמו" בשיעורי דמי ביטוהיחיד כ"עובד החיי

 חיוב מקבל השירות כמעסיק כפוף לבחינת יחסי עובד ומעסיק. •
 

 שיש תוספת הכנסה ממשכורתגמלאות כ
לאות, כולל המבוטח זכאי לכל הגמ – בודה(בדמי ביטוח כמעסיק )לפי דיני הע ל השירותמקב חיוב •

 הלאומי. לחוק הביטוח  365טיביות, לפי סעיף רואקרט
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לבחון כל מקרה לגופו על פי הסכמי ההתקשרות, לעניין חיוב המעסיק להחזיר אמור המוסד לביטוח לאומי 
 לחוק. 369ה לפי סעיף את הגמל

וטח ובד עצמאי ומבבעד עצמו משלם דמי ביטוח כע ככלל, עובד החייב – ייב בעד עצמוכעובד החחיד חיוב הי •
ון שמדובר בבעל שליטה בחברת י כיולה. המוסד לביטוח לאומי מסר כלגמלאות כעובד שכיר לרבות לענף אבט

 גמלאות, כפי שהוא נוהג כיום.מעטים, המוסד ינהג בו כעובד עצמאי לעניין זכאותו ל

ד המוסרה שבשליטתו, שמדובר בבעל מניות מהותי בחבכיוון  – רנק בדמי הביטוח כמעסיקחברת הא חיוב •
פי הכללים הנהוגים כיום במוסד  ת, עלסה לעניין גמלאות רטרואקטיביולביטוח לאומי יבחן את הגדלת ההכנ

ח )לדוגמה, מי הביטואת דת ביטוחיות, אף על פי שישלמו לביטוח לאומי. רוב בעלי השליטה לא ייהנו מזכויו
 י לעבודה(: רחמים משולם בבית הדין הארצ פסק הדין לעיל בעניין

מי לידה, בדומה עה ודזכאות לגמלאות, כגון, דמי פגיל השליטה לא קיבל משכורת, לא תהיה ם בעא •
 לעובד עצמאי שלא היה רשום במוסד לביטוח לאומי. 

לה כלפיו כעובד עצמאי לפי כללי הגמ ם, ינהגונוסיקיבל משכורת, ולא נהג לקבל בואם בעל השליטה  •
 החוסמת. 

יבחן לגופו. לדוגמה, קבל בונוסים בשנים קודמות, המקרה יהג ליבל משכורת ונאם בעל השליטה ק •
 לאומי אמור לאפשר למבוטחת כזו לקבל דמי לידה גם בגין הפרשי המשכורת, כמו עובדתיטוח המוסד לב

 שי שומה.קבות הפרה בעעצמאית שמקבלת הפרשי דמי ליד

 ם: אות יהיו בהתאההשלכות על הגמל – נה מעבודהחיוב ההכנסה כהכנסה שאי •

 לא תוגדל גמלה מחליפת שכר. •
 לקי.ופן חגיעה בגמלאות באופן מלא או באתיתכן פ •

 
 ( לפקודה 1)2כעצמאי לפי סעיף  170/150הוספת הכנסה בשומה בשדה 

מול המעמד  מוסד לביטוח לאומי בוחן את ההכנסהלח יד( ה)מש 170/150בחיוב של היחיד בשדה  כאשר מדובר
 צלו. הביטוחי שרשום א

טי בלבד אצל היחיד תיאורנסה שהתקבלה בחברה וחיוב המס א לפקודה יש לזכור כי מדובר בהכ62 סעיףלעניין 
 בשנת המס שלגביה הוגש הדוח האישי.

 כדלקמן: טוח,ח הלאומי יגרמו לחיוב בדמי ביהמהלכים האוטומטיים בביטו
 ל, באופן אוטומטי.קובפרשי שומה, כמייווצרו ה - ומי כעובד עצמאיאם המבוטח רשום במוסד לביטוח לא .1

ייווצרו הפרשי שומה לפי  - להגדרת עובד עצמאיעונה מוסד לביטוח לאומי כמי שאינו אם המבוטח רשום ב .2
 רך.הצו עדכון המעמד לעובד עצמאי לפי סכום ההכנסה באופן אוטומטי, לרבות

טי לפי סכום טומשומה באופן אוייווצרו הפרשי  - ומי כעצמאימבוטח אינו רשום במוסד לביטוח לאאם ה .3
 לעדכון מספר השעות(. 6101טופס שלוח שעות כברירת מחדל )אפשר ל 12 ההכנסה, כפוף לרישום של

 
 ל השפעת הגדלת הכנסת העצמאי על הגמלאות שהוא מקב

נו נה להגדרת עובד עצמאי אך אירת עובד עצמאי אינו מבוטח. מי שעוונה להגדנו עמי שאי - ענף פגיעה בעבודה .1
 רה בדיעבד אינו מזכה בגמלה.יטוח לאומי, אינו מבוטח. תיקון ההגדלב רשום במוסד

מות ום כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי מבוטח ברוב המקרים בהתאם לבסיס לחישוב המקדי שרשמ
גדלת הכנסה בשומה עליו כללי הגמלה החוסמת. כלומר, הה וחלים הגמלבשנה שמשמשת בסיס לחישוב 

 א יגדילו את הגמלה.ד לי ביטוח בדיעבותשלום דמ

ני לידה/שמירת היריון/אימוץ וכו', ולא צבר תקופת וח לפמי שלא שילם את דמי הביט - ותענף אימהות והור .2
 ון.היריי לידה והורות ולגמלה לשמירת אכשרה, אינו מבוטח לגמלאות דמ

 לה.ום לתשלום הגמה תגדיל את הגמלה עד המקסימת הכנסה של עובד עצמאי כהפרשי שומהגדל

 ית.רבתגדיל את הגמלה עד הגמלה המככלל, הגדלת ההכנסה  - ענף מילואים .3

לשלול זכאות הגדלה רטרואקטיבית של ההכנסות עלולה  - צבת נכות כללית וגמלה לשירותים מיוחדיםק .4
 שה של הגמלה בחזרה.לקי ודריפן חבאופן מלא או באו

מלא דמי ביטוח עלולים לשלול זכאות באופן ם ואיחור בתשלו הגדלת ההכנסה כעצמאי - אחריםענפי גמלאות  .5
 או באופן חלקי.
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 של המוסד לביטוח לאומי ניים הנחיות בי

ניים ת ביוגיות, אך לאחרונה יצאו הוראוהמוסד לביטוח לאומי טרם פרסם את ההוראות בשל מורכבות הס
ביטוח בעקבות  מייצא חיוב של דובדים לתיקוני החקיקה וככל שיפים שמטרתן להסב את תשומת לב העלסנ

 הוצאת חוזר מנחה בנושא.  וב עדיש להקפיא את הח –( לפקודה 1ט)3-א ו62יישום סעיפים 
 

 פים כלשונן:להלן ההוראות שפרסם תחום הביטוח במשרד הראשי לסני
 

ברות יקה בנוגע למשיכת בעלים בחיזמה רשות המיסים תיקון חק 2017ים וק ההסדרח כידוע לכם, במסגרת
 דיבידנדים. לוקתארנק ולח

זה על המעמד, על חובת תשלום דמי ביטוח  תיקוןהלשכה המשפטית בנוגע להשפעת  אנו ממתינים לחוות דעת
 והשפעתם על הגמלאות.

החוב שמקורו בחברות ארנק ולהעביר  הקפיא אתל חה בנושא, ככל שיתקבלו פניות ישעד להוצאת חוזר מנ
 לשונית "חברות ארנק". תחת קשר ובירורים לתחום הביטוח פנייה במערכת

 
כל חיובי דמי הביטוח שנובעים מתיקוני החקיקה בחוק א את וח לאומי מסר כי הכוונה להקפיהמוסד לביט

 לפקודה. (1)ט3יף סעות בעלים גם בחברות רגילות לפי כולל משיכ 2017ההסדרים לשנת 
 

, כיוון 2017קורה בחוק ההסדרים ה שמומה לבין הכנסמבדיל בין הכנסה רגילה בש המוסד לביטוח לאומי אינו
 .2018-ו 2017 יםלשנ ותת האינפורמטיביים בדוחמהשדום קיבל מרשות המסים את המידע שטר

 
( לפקודה כדי שהחוב 1)ט3 א או62ם פיכל חיוב בדמי ביטוח שמקורו בסעילאור זאת, יש להודיע לסניף בכתב על 

ם לצרף למכתב את המסמכי  רצויישת התשלום, להקפיא את דר יוקפא תחת הכותרת "חברות ארנק". כדי
 קמן:כדל

 
 לשנת המס הרלוונטית.שומה ( ו1301דוח אישי ) .1
 ( ושומה לשנת המס הרלוונטית.1214דוח של החברה ) .2
 ברה.ון של החשבשל החברה מאושר על ידי רואה הח דוח התאמה .3
 דוחות כספיים של החברה, כולל הביאורים לדוחות הכספיים. .4
 

חיוב לפי חוק ע על למוסד לביטוח לאומי מיד עבירהכל עוד רשות המסים אינה מבעו ההוראות וכל עוד לא נק
 אוטומטי: , להלן הפעולות שבהן ינקוט המוסד לביטוח לאומי באופן2017ההסדרים 

 
טח במקביל, המבו 126( לפקודה ואין טופס 2)2אצל היחיד לפי סעיף  ר ההכנסהקובמקרים שבהם מסווג מ .1

דמי ביטוח ב בויעל מקור ההכנסה, הוא יח יצהירר על מקור ההכנסה. אם לא ויתבקש להצהי יקבל הודעה
 )בדומה להכנסות שכיר בחו"ל(.

ביטוח הלאומי, עצמאי ב יק( לפקודה ואין לו ת1)2יד ממקור במקרים שבהם מסווג מקור ההכנסה אצל היח .2
וע( רטרואקטיבית משנת ת בממוצע בשבשעו 12חדל של הוא יקבל דרישה לתשלום דמי ביטוח )לפי ברירת מ

 . 2019לך, כולל מקדמות לשנת ואי 2017
 ובד עצמאי שרשום במוסד לביטוח לאומי כחוק, יקבל הפרשי שומה כמקובל. ע .3
ינן מעבודה בשיעור מס שולי(, היחיד יקבל כנסות שא)ה 167הם מסווג מקור ההכנסה בשדה במקרים שב .4

 ודה.נסה שאינה מעבהפרשי דמי ביטוח כהכ
 ב בדמי ביטוח.יא יחובחברה רגילה, היחיד לידנד וויכדשבהם מסווג מקור ההכנסה במקרים  .5
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 ולגמלאות וחלתשלום דמי הביט, של תושב ישראל בחו"ל ולמעמדסוגיות הקשורות 

 ל מבוטח שגר בישראל ויצא לחו"ל תושבות שושלילת   הגדרת תושבות
חת מהאשרות בישראל ואם הוא אינו אזרח ישראל, הוא חייב להחזיק באכחוק  חייב לשהותתושב ישראל 

 פוף לכללי הישיבה בישראל בסעיף)כ 5, א/4, א/2, א/1לישיבת קבע או אשרה מסוג א/שיון ות תושבות: ריהמקנ
 .(א לחוק הביטוח הלאומי2

ת ממלכתי, כל עוד הוא בריאו חוק ביטוח יוצא לחו"ל מבוטח בביטוח הלאומי ועל פיארץ וגר באל שתושב ישר
 לביטוח לאומי ת. בדרך כלל המוסדזמני אתו לחו"ל היאאל" וכל עוד יצימוכר בביטוח הלאומי כ"תושב ישר

חו"ל, א נמצא בשראל בחמש השנים הראשונות שבהן הויכתושב  שגר בארץ ויצא לחו"ל דםממשיך להכיר בא
 ולאחר מכן מברר עמו היכן מרכז חייו. 

במוסד לביטוח הביטוח והגבייה בות )לרבות לעניין חוק ביטוח בריאות( מוטלת על פקיד שא תושההחלטה בנו
גופים אחרים כגון  להחלטה זו אינה תלויה בהחלטתם ש, על פי הלכות שנקבעו בבית הדין הארצי לעבודה. לאומי

 הפנים.  מס הכנסה ומשרד

 יים נבחן בפסיקה לפי שני מבחנים:רכז החבישראל. מ הפסיקה קבעה שתושב ישראל הוא מי שמרכז חייו

, מם של נכסים בישראלקיו, תה הרלוונטיזמן השהייה בישראל בתקופ - אובייקטיבי(היבט בדתיות )נסיבות עו
קשרים , אופי המגורים, ילדיו ומדיםשל האדם ובו לתגוררת משפחתו מבו שהמקום , מקום המגורים הפיזי

תו של או חברו מקום פעילותו, קום האינטרסים הכלכלייםמ, מקום העיסוק וההשתכרות, ייםקהילתיים וחברת
ימודים, טיפול רפואי או עבודה מטעם מעסיק ראל )לה מחוץ לישמטרת השהייו האדם בארגונים או במוסדות

 ישראלי(.

 אדם והיכן הוא רואה את מרכז חייו.ונת המה הייתה כו - בט סובייקטיבייה

טח בעודו בחו"ל הוא תשלום דמי הביטוח בארץ. כאשר ל המבוהתושבות ש אחד הגורמים שמשפיעים על קביעת
ר עד לאיזה תאריך ך במוסד לביטוח לאומי כדי להכריע באופן חד וברוהמוסמת בפני הפקיד בעובדות המוצגו אין

ד שבו הסתיימה תקופת הביטוח שבעדה שילם בות במועתושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת התושחשב המבוטח נ
 בדרך כלל לא מעבר לחמש שנים רצופות. וח, אךטח דמי ביטהמבו

 ך כלל במצבים הבאים:ת בדרהראשונות נעשימהלך חמש השנים בחינת תושבות ב

 . תווהמבוטח מבקש לדון בתושב .1

לביטוח לאומי שהתושבות תיבחן ע המוסד ושאירים קב אזרח ותיקצבאות ה )לעניין קהמבוטח תובע קצב .2
 ותיק אזרחאו לקצבת שאירים, ועולה שהתובע קצבת  אזרח ותיק לקצבת וגשת תביעהבכל מקרה שבו מ

ירים שהה בחו"ל יותר זכאותו לגמלה, או המנוח שמכוחו הוגשה תביעה לשאמועד ל יותר משנה משוהה בחו"
 .משנה(

 המבוטח אינו משלם דמי ביטוח(. -טה )לדוגמה על ההחל יע למוסד לביטוח לאומי מידע שמשפיעהג .3

לעניין מקבלי גמלאות אזרח ותיק או גמלאות ) ה חדש שאינם גרים בארץ במגורי קבעאו עולתושב חוזר  .4
לפיהן כבר לאחר חצי ש ,1471וזר ביטוח/חב 13.11.2019ביום יצאו הוראות חדשות , אזרח ותיק מיוחדות

של  שבותורשאי פקיד הביטוח הלאומי לבחון את הת ,באדם כתושב חוזר או כעולה חדש כרהשנה מיום הה
שמרכז חיי המבוטח  שוכנע אאם הו ולשלול את התושבות גם בדיעבד ,בדיקה עם המבוטחהמבוטח, כפוף ל

 (.הרת חובות בגמלי, גם אם המשמעות היא יצאינו בישראל

 מית בביטוח הלאותי בקביעת תושבוקרון התא המשפחע

י חוק הביטוח הלאומי ועל ל פל, ממשיכים להיות מבוטחים עהשוהים עם המבוטח בחו" 18י זוג וילדים עד גיל בנ
 שראל.תושב יח המבוטח כת ממלכתי כל עוד הם נחשבים תושבי ישראל, מכווח בריאופי חוק ביט

בנסיבות המיוחדות רונה דין קבעו לאח א אחד. כמה פסקיהמוסד לביטוח לאומי נוהג לראות בתא המשפחתי כת
 משפחתי. של פסקי הדין ניתוק של התא ה

עניין בנסיבות המיוחדות ואין שינוי גופו של כל מקרה של הפרדת תא משפחתי נבחן ל כי הביטוח הלאומי מסר
  .תא אחד, על אף פסקי הדיןיך ולראות בתא המשפחתי י להמשיטוח הלאומבעמדת הב

 בחו"לנטים שלומדים חן תושבות לסטודמב

)לאחר שנבחנה תושבותו  אללהיחשב תושב ישרלהמשיך נים ובחו"ל יותר מחמש שוללמוד סטודנט יכול לחיות 
 כל עוד השהייה שלו בחו"ל היא זמנית.לאומי(, במוסד לביטוח 
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ת שהייתה זמנית סיבת השהייה הראשוני, המצביעות על השתקעות בארץ אחרתעולות מבצע פ דנטאם הסטו
 ות תישלל.  התושבהפכה לשולית ו

 מבחן תושבות לבני הגיל השלישי

ולכן בחינת  ,הפנוי שיש להםשל הזמן בני הגיל השלישי נוסעים יותר לחו"ל בהמוסד לביטוח לאומי מכיר בכך ש
מגמישים את , ובמוסד לביטוח לאומי לאורך השניםבישראל בות שצברו ק התושתון את והתושבות מביאה בחשב

 התושבות. מבחן

ושבות שלו לא ילדיו או כדי לטייל, למשל, והתח להוכיח שיצא לחו"ל פעמים רבות כדי לבקר את המבוטעל 
מנו את שלול מאומי לא ישנים. המוסד לביטוח ל 5ותר מאשר בישראל במשך בממוצע יתבוטל גם אם שהה בחו"ל 

 לחו"ל.התושבות כל עוד הוא אינו מעביר את מרכז חייו 

 שבותשלילת תו

 שלילתה.  יט בדיעבד עלטח ולהחלבחון מחדש בכל עת את התושבות של המבוקיד המוסד לביטוח לאומי רשאי לפ

ר באופן הזמן, המערכת אמורה לבצע בירו חמש שנים שבהן לא שהה תושב ישראל בישראל רוב פה שללאחר תקו
זכאי  עדיין בו המבוטחליך של שלילת תושבות. ניתן זמן קצוב לערעור שלגביו ה אוטומטי, שבסופו עלול להתחיל

  לשירותי בריאות. 

תום ומסמכים המעידים על מרכז החיים לא וחעת תושבות ממון לקבישבות שאלויש לצרף לערעור על ביטול התו
 בישראל.

ביטוח לאומי  סד לביטוח לאומי ואינו עובד בישראל, פטור מתשלום דמידי המושראל על ימי שאינו מוגדר תושב י
 בישראל(. שראל )גם על הכנסות פסיביות שהופקו או שנצמחוות בימי ביטוח בריאוד

 2016סה החל משנת חובת הצהרה למס הכנ

ייב להגיש ודה, חלפק 1סעיף א לחו"ל ונחשב תושב ישראל לפי חזקת הימים שבשום שיוצכל ני 2016החל משנת 
 וא טוען שאינו תושב ישראל.כל שהת גילוי מלא כץ ובחו"ל, או לתדוח למס הכנסה ולהצהיר על כל הכנסותיו באר

לצרף  וץ, חייבלפקודה, שטוען שהוא תושב ח 1ת שבסעיף שום שהוא תושב ישראל לפי החזקוני 2017החל משנת 
הקשורות לתשלום דמי הביטוח בישראל ולקבלת  שאלות ס לענות על. הוא מתבקש בטופ1348לדוח השנתי טופס 

 ומי. את שאלון התושבות שהוא מסר למוסד לביטוח לא לצרף מי והוא מתבקשמוסד לביטוח לאוקצבאות מה

 דין  יפסק

ו ( בעניין אזברגה רמזי להחזר דמי ביטוח ששולמ2311-09 בית הדין האזורי )ב"לן בניתן פסק די 30.6.2011ביום 
ע כי בית הדין קב .היה תושב ישראל , בטענה שבתקופה האמורה לא2007עד  2000בעד השנים  2008שנת על ידו ב

וך שבו נמשכו הלימודים, מודים, הרי על אף פרק הזמן הארמשאין מחלוקת כי מטרת הנסיעה לחו"ל הייתה לי
 ולפיכך חויב בדין בדמי ביטוח. שב הארץ,נותר התובע תו

בהם והכיר  בינשטיין( את תביעתם של בני הזוג רו51264-08-16לעבודה )ב"ל  ת הדיןביקיבל  22.5.2017ביום 
 ישראלי. שנים, מטעם מעסיק ששמהלך שליחות בחו"ל במשך ראל בכתושבי יש

גין מי ביטוח בתו של עובדיה בן יחזקאל וחייב אותו בתשלום דאת תביע בית הדין האזורי, דחה 13.7.2017יום ב
חן באופן כללי את ין האזורי בבית הד ביטוח הלאומי.נסותיו כעובד שכיר בחו"ל, כיוון שלא נותקה תושבותו בהכ

 ין.ישראל, והחיוב הוטל כדקבע כי המבוטח היה ונותר תושב ו המבחנים לקביעת מרכז החיים
טענת שלילת התושבות בוטח מחזר בו המ (60937-09-17)עב"ל  8.9.2019יום בצי לעבודה הדין הארבדיון בבית 

 הערעור. ה את אין שיהוי ודחדין הארצי קבע שוהתמקד בטענת השיהוי בלבד. בית ה
 ח הסוציאלי.כויות בעניין הביטויעת כפל מס אינה אמנה לקביעת זכי האמנה למנ ,בית הדין הארציעוד קבע 

 
( על כך שהמוסד 18308-12-17ב"ל יימוביץ )עדחה בית הדין הארצי את ערעורו של מיכאל של 13.8.2018ביום 

 בחו"ל במשך שנים רבות.  80%של  יקר בשל שהייה, בע2006ו משנת לביטוח לאומי שלל את תושבות

. בית 2003משנת ע לבטל את תושבותו ל מיכאל פייגין שתבחה בית הדין הארצי את ערעורו שד 27.3.2018ביום 
ועד שבו הגיש את הבקשה לביטול התושבות. עדותו , המ2013עד שנת  הדין הארצי קבע כי המבוטח תושב ישראל

פעמים את זכותו תונים מספקים על מרכז חייו והוא מימש עשרות יפק נינה, הוא לא סוטח לא הייתה אמשל המב
 במימון ציבורי. לשירותי בריאות

את תושבותו ושלל  (9166-09-17את תביעתו של אוהד פייגנבוים )ב"ל  ת הדין האזוריקיבל בי 16.7.2018ום בי
דה כעמ"י ועל אף ששילם תו עבים, על אף שאשי מבחן מרכז החיבאופן רטרואקטיבי, באופן הצהרתי בלבד, לפ

וח דמי הביטרה. בית הדין קבע שאת דמי הביטוח בחז ח במשך כל השנים. התובע לא דרשברציפות את דמי הביטו
 שלל.לא מגיעים לו ואף קבע שתושבות אשתו לא תי
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שאין  כיווןאינו תקדימי וזורי הוא שגוי, לביטוח לאומי כי לדעתם פסק הדין שניתן בבית הדין הא מהמוסדנמסר 
 החזר של דמי ביטוח, אין נפקות לתוצאה.

רו של ג'מיל דלאל לתשלום את ערעו 2018באפריל  16יום ( דחה ב14606-10-17בית הדין הארצי לעבודה )עב"ל 
 לגיל הפרישה לא היה תושב ישראל. ו הגיער שביום שבקצבת אזרח ותיק מאח

מושתתים על קשר וזיקה יציבה שבין המבוטחים  ענפיולאומי ומרבית חוק הביטוח הי שהארצבית הדין קובע 
כן, לא היה המבוטח תושב ד קודם לקצבת אזרח ותיק ועולגיל המזכה בתשלום ביום שבו הגיע המבוטח  למדינה.

 ת האובייקטיביות והסובייקטיביות היה מחוץ לישראל. מהותיוו בזיקות הישראל, שכן מרכז חיי

בתקופת האכשרה לא ון התושבות הוא המסד לקבלת קצבת אזרח ותיק ועיקר ובע כי "עדייןית הדין מסכם וקב
 די".

בל טיפול קיוהבעל  2012שעלו מגאורגיה בשנת בני זוג ) את בקשת המבקשים קיבל בית הדין 2017בדצמבר 
ביטוח רפואי ראל לצורך קבלת ו עלול לסכן את חייו( לסעד זמני וקבע כי הם תושבי ישי קבלתימותרפי שאכ
יק תב( 2208-06-17)ב"ל דן בית הדין האזורי  2018ובר באוקט 10ביום  עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.לבד, ב

הממושך רפואי ה לטיפול ההכיר בהם כתושבי ישראל, מאחר שלא נמצאה הצדקתביעה להודחה את  העיקרי
פה הנדונה, ועל כן בתקו מושכות מישראללהיעדרויות כה מלא נמצא צידוק, גם לא רפואי,  בחו"ל של הבעל.

  . התביעהנדחתה 

( 2442-12-18)ב"ל  ן ז'ילקועד זמני של קונסטנטיתביעתו הדחופה לס את האזוריבית הדין דחה  11.12.2018ביום 
ו הרפואי לשירותים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זאת, חרף מצבזכאי  ומשכך אינווקבע כי אינו תושב ישראל 

לילת התושבות, התשלום המיוחד יים אינטנסיביים. עוד קבע בית הדין כי בשל שרפוא מצריך טיפוליםהקשה ה
 והוא זכאי לבקש החזר של התשלום ששילם. רלוונטי,תקופת ההמתנה אינו  שילם התובע לפדיוןש

 פיליש וקבע כיעתו של אלכסנדר את תבי (20149-01-18דה )ב"ל י לעבוהדין האזורבית קיבל  2019ביוני  4ביום 
 .2011ראותו כתושב ישראל על אף שהות בחו"ל משנת יש לה, בנסיבות המיוחדות של המקר

יתו בו התגורר עם רעישבבעלותו משק חקלאי  ך קבע.גר בה דרעלה ארצה סמוך לקום המדינה, ו ,90כבן  ,המבוטח
ך זמן ממוששהו  ידת הונגריה. הםיל נוצר קשר בינו לבין אישה אחרת שהתאלמןלאחר  לדיו.ועם י המנוחה

 הונגריה.יותר ב זמן רב הם שהו, של המבוטח אותיבמצבו הברי והרעהראל, אולם עקב גילה המתקדם ביש

ב את נה שעזבטע 17.3.2016מיום  המבוטח תושבותאת ביטוח לאומי לנתק המוסד ל החליט 25.7.2017ביום 
אינו בארץ  ורכז חייכי מ לביטוח לאומי מוסדה עבק ,ודי לע השגוהש הגשהל הבוגתב הארץ ומרכז חייו בחו"ל.

עם בת הזוג לו קשר  ישל רק ימים בודדים, ובחו"ל ובישראשוהה מרבית זמנו הוא  שכן, ןכל םדוק םינש המכ כבר
 לפי החוק.המתגוררת בחו"ל ולכן אינו מבוטח 

יק העתהוא י כבהכרח  מלמדת האינפיזי לחו"ל העובדה כי התובע העתיק את מיקומו הין האזורי קבע כי בית הד
 .של המבוטח חייםהמרכז  בוחנים אתשר ומצב בריאותו כא תקדםלשקלל את גילו המל. יש מרכז חייו לחו"את 

לאומי, הוכח בהליך כי מרבית יטוח השל חוק הב ורה לנו המשמעות הטריטוריאלית העומדת בבסיסואף כי בר"
ין מצויות בארץ, זאת למרות העובדה כי אינו , עדיבחינת תושבותוקופה הרלבנטית לזיקותיו של התובע, גם בת

 בע".ו בהונגריה כמגורי קתגורר בה וכי אין לראות במגורימ

כאשר נותנים את יעשות ה צריכה לה"ד שפינט ושליימוביץ בבית הדין הארצי: הבחינפס יר אתמזכבית הדין 
 .מבוטחגיל העל פי " תנה של ה"תושבותהדעת לסגנון החיים המשתנה ולאופי המש

והאמיצה ק את הזיקה האמיתית כורח הנסיבות, ואין בה כדי לנת"שהותו של התובע בחו"ל נכפית עליו למעשה מ
את גורלו ואת חייו, בגילו לקשור התובע בחר לא נעלם מעינינו כי  המדינה משך עשרות שנים…נו ובין הקיימת בי

לא, שהתובע העיד כי כאשר נרקם הקשר תו… אזו הייתה בחירדרך קבע בחו"ל והמתקדם, עם אישה המתגוררת 
בשל גילם ומצבם  בארץ, אך"ל ומחציתה האחרת לשהות מחצית מהשנה בחובינו ובין זוגתו תכננו השניים הזוגי 

 צון…"א התממש הרהבריאותי הרעוע של שניהם, ל

בדבר קיומם אומי וסד לביטוח למעדר הוכחה מצד הלעיל בדבר נכסיו וקשריו בישראל ובהישבהתחשב בעובדות 
 ישראל.ת תושבותו של המבוטח בבל בית הדין את התביעה ומאשר אשל נכסים וקשרים שלו בחו"ל, מק

וני וקבע שבנסיבות המקרה אין של פל את ערעורו (1293-12-15)עב"ל  בל בית הדין הארציקי 20.11.2018ביום 
עובדות כדלקמן: אשתו וילדיו הקטינים הם חרף הו בפסק הדין, לק מהשנים שנדונלראות בו תושב ישראל בח

 מימות השנה. 40%-שראל כוא נמצא ביהוא מגיע לישראל פעמים רבות והושבי ישראל המתגוררים בישראל, ת
מעידים על שהות ארעית בישראל עולים על הסממנים מנים הולי אך הסמלפי קביעת בין הדין המקרה גב

 ל.לישרארה ומשמעותית עים על זיקה ישיהמצבי

 .המשפט העליון והוכרע בדעת רוב פסק הדין הסתמך גם על הילכת ספיר בבית
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דין בית ה ניאל פוקס.בעניין ניתוק תושבותו של ד 2019במאי  27יום ב דן (39636-09-17)ב"ל בית הדין האזורי 
תו שגרה בישראל. משפח ק למטרת פרנסתיגריה היא אך ורקבע כי המבוטח תושב ישראל מיום לידתו ושהייתו בנ

ין בעני ביטוח לאומימוסד לין קיבל את עמדת הוא שוהה ועובד בניגריה. בית הדעל אף שמרבית הזמן ה ,זאת
 תו המכרעת של התא המשפחתי.חשיבו

מטפל  לאומימוסד לביטוח הכי  ,בית הדין מצייןבוטח לשלילת התושבות יבל המוטומטית שקעניין ההודעה האב
בנקודת ל מבוטח )או להצמיד לו חוקר(. לו יכולת לדעת את הנסיבות העובדתיות של כואין יוני מבוטחים במיל

איש וזו הייתה הודעה אוטומטית התושבות נשללת, לפיה ה שאת ההודע לאומי וסד לביטוחהזמן שבה שלח המ
 .תןיאת הנסיבות להוויתו הזמן באודק טרם ב

 רציפות הביטוח בישראל

י ישראל שהופקו או רישה לפקודה כי הכנסות של תושב 2בסעיף  נקבע 2003במס בשנת בעקבות הרפורמה 
 ס.  אל או מחוץ לישראל, חייבות במשנצמחו בישר

ההכנסות מהמקורות ר, כל ביטוח. כלומסיס המס לעניין מס הכנסה לבסיס החיוב בדמי ה חופף בבנושא ז
ס החיוב בדמי ביטוח. החיוב בדמי לבסי ישראל, נכנסותו"ל בידי תושבי לפקודה המופקות בח 2המנויים בסעיף 

ל המבוטח ביטוחי שלפי המעמד ה טוח לאומי ודמי ביטוח בריאות,נעשה על פי כללי החיוב בדמי ביהביטוח 
 באותו המועד.

  .יטוח מינימלייםדמי ב הוא משלם ,תהכנסו מבוטחאם אין ל

שפורסמה בחוזר הביטוח ה בטבל ללים המפורטיםלפעול על פי הכ מתקבלת הכנסה שמקורה בחו"ל יש כאשר
 :סות בחו"ל, בעניין ההכנ2004בחודש יולי  153/2004הלאומי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בחו"ל, שהופיעו באתר האינטרנט של  השוההל תושב ישראל וב בדמי ביטוח שלהלן ההוראות הקשורות לחי
 :2019ודש ספטמבר המוסד לביטוח לאומי בח

 
 ו בחוץ לארץ. פיגור בתשלוםביטוח בריאות גם בתקופת שהותמי ודמי מי ביטוח לאושראל חייב לשלם ד"תושב י

 י בריאות.אות לקבלת שירותיטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ, עלול לפגוע בזכדמי ב
 
 
 

 קבות הרפורמה במס בחו"ל בעחסות להכנסה התיי מעמד המבוטח 

 הערות גמלאות גבייה  בארץ בחו"ל 
וי שינ
 קהחקי

      
 אין עפ"י סעיף   רגיל  רגיל  שכיר   -שכיר 

  וק לח 76 רגיל  יל רג עצמאי מעסיק
   רגיל  רגיל  לעל"ע  ישראלי

      
 אין  לעל"ע  ודה הכנסה שלא מעב שכיר -שכיר 

   על"ע ל שלא מעבודה הכנסה  צמאיע מעסיק זר
   לעל"ע  הכנסה שלא מעבודה  לעל"ע  
      

 אין  לעל"ע   לא מעבודה כנסה שה שכיר עצמאי
זכאות  רגיל  עצמאי 

 מוגבלת 
  -פ"י תקנה ע

ח מפגיעה  ביטו
בדים  עו-דהבעבו

 עצמאיים 
 (2)תקנה 

 

   לעל"ע  הכנסה שלא מעבודה  לעל"ע  
      

 אין  על"ע ל ה שלא מעבודה הכנס שכיר הכנסה 
   ע לעל" הכנסה שלא מעבודה  עצמאי הלא מעבודש
   לעל"ע  עבודה הכנסה שלא מ לעל"ע  
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 שלום דמי הביטוחים לתדרכ

-ש"ח )החל ב 175ימליים בסך ישלם דמי ביטוח מינ –כנסות תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ ואין לו ה •
 חודש.( ל1.1.2019

מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי לארץ  ץ לארץ, ויש לו הכנסות בחוץתושב ישראל השוהה בחו •
דמי ביטוח  5%מס הכנסה. שיעור דמי הביטוח הוא ביו מומה שתתקבל לגביטוח בהתאם לש יחויב בדמי -

 דמי ביטוח לאומי.  7%-בריאות ו
אם  - 10.1.2018אומי ביום כה עם נציגי המוסד לביטוח לישה שנערהבהרה נוספת בפגיין זה התקבלה )בענ

ה לא מתקבלת שומהכנסה. כל עוד  ב ישראל הכנסות מחו"ל, יחויב בהתאם לשומה שתתקבל ממסש לתושי
 וא יחויב לפי המינימום(.ה -

 מעסיקו. י הביטוח חלה עלחובת תשלום דמ -לארץ על ידי מעסיק ישראלי תושב ישראל שנשלח לעבוד בחוץ  •

לביטחון סוציאלי( ושילם דמי ביטוח הסכם  )מדינה שעמה יש לישראל אמנהמדינת תושב ישראל שמבוטח ב •
 "בלבד.ביטוח בריאות ב בדמי יחוי -ה לאומי במדינת האמנ

 

   עובד שכיר של מעסיק ישראלי

ינו של ד -שראל העבודה נקשר בי ראל שולח עובד תושב ישראל לחו"ל מטעמו, וחוזהכאשר מעסיק תושב יש
 יעורי דמי הביטוח הנהוגים בישראל. ל פי שכיר בישראל המשלם דמי ביטוח עהעובד כדין עובד ש

ל לעבוד בחברות בנות בחו"ל, כשכירים של המעסיק מישראבדים שנשלחים יתן לראות גם עובתנאים מסוימים נ
 .אלי ששלח אותם לחו"להישר

אות ממלכתי. כמו כן הם ישראל מכוח חוק ביטוח ברירפואי ב תו זכאים לטיפולובני משפחהשכיר המבוטח 
המצאת אישור ת ילדים מותנה בת מכוח חוק הביטוח הלאומי. לדוגמה, המשך תשלום קצבאולזכויוזכאים 

בית היא חמש שנים. עם זאת, ניתן לקבל אישור למוסד לביטוח לאומי. לעניין זכויות אלו, התקופה המרתאים מ
 ל נמשכת יותר מחמש שנים.לפעם, גם אם השהייה בחו" ופה מפעםיוחד להארכת התקמ

 שכיר שבו טוען עובדהמתייחס למצב  1419פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות בחוזר ביטוח/ 2.6.2014 ביום
. (צורך תביעה לגמלאות לפי בסיס הכנסה גבוה יותר)למשל, ל שתשלום אש"ל חו"ל הוא מסווה ל"שכר אמיתי"

ם הבסיס יגדל נסה. אם במוסד לביטוח לאומי ובמס הכברת החומר לביקורת ניכוייתכלול העבחינת הטענה 
 וק הביטוח הלאומי.לח 369ות לפי סעיף חויב בהחזר גמלאהמעסיק יחויב בהפרשים וגם עלול להיות מ

  עובד עצמאי בחו"ל 

. יש להבחין בין עובד טלת עליום דמי הביטוח מוד לביטוח לאומי על עצמו והאחריות לדיווח ולתשלומדווח למוס
עסקיו הם  כללסירוגין ומבוטח בארץ כעובד עצמאי, ובין מצב שבו  ובחו"למאי אשר מנהל את עסקיו בישראל עצ

 ל. בחו" והכנסותיו הן בחו"ל

בדמי צמאי כאילו הוא עובד בישראל, והכנסותיו יחויבו הוא ימשיך להיות מבוטח כעובד ע :במקרה הראשון
בעבודה שאירעה לו  פגיעה זכור כי זכותו לקבל גמלאות בשלחשוב לשל "עובד עצמאי". ר הכנסה ביטוח כמקו

 ובד עצמאי שנפגע בחו"ל.של ע פגיעה בעבודה ח הלאומי בענייןבחו"ל כפופה לתנאים שבתקנות הביטו

ד עצמאי פגעי עבודה כעובציפות בחו"ל מטעם עיסוקו בישראל, ביטוחו לענף נאדם ששוהה ברבמקרה השני: 
שלו יסווגו ההכנסות  זהבמקרה  ח לאומי.לביטו וכפוף לחובת הודעה מראש למוסד מוגבל בדרך כלל לשנה אחת

 ביטוח.יבו בהתאם בדמי כפסיביות ויחו

  ישראלי )עמ"י( קומי עובד מ

של עובד מקומי  זמני והתקבל לעבודה בנציגות ישראלית בחו"ל במעמדאזרח ישראלי השוהה בחו"ל באורח 
אליים. המוסד לביטוח לאומי ה הישרוחד. במקרה זה חלים חוקי העבודאורח זמני על פי חוזה מיומועסק ב

 שראל במוסד לביטוח לאומי. ושב יד הוא נחשב לתיר בישראל כל עומתייחס לעמ"י כאל עובד שכ

 פטורים מתשלום דמי הביטוח המינימלייםשאינם מפורטים לעיל ומבוטחים 

בות )לר בלעסיק משלם את דמי הביטוח, כמקוהמ ודשיים הראשונים שבהםתשלום בחוטח בחופשה ללא מב .1
 .מורה בשנת השתלמות(

 פנסיה.וח מהה את דמי הביטמשלם הפנסיה מנכומבוטח שמקבל פנסיה מוקדמת  .2
 אסיר בחו"ל בתנאים מסוימים. .3

 אצל מעסיק זר שכירעובד 

בלת שומה של מבוטח שכוללת הכנסה ית בעת קוטומטא רך בדיקההמוסד לביטוח לאומי עו 2014החל משנת 
 (. 126יל על הכנסות שכיר ממקור חיצוני )כגון מטופס ח במקבממשכורת, אם קיים דיוו
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בוטח מקבל מכתב לבירור. מבוטח שאינו שולח הסבר בצירוף מסמכים ת, המר במערכק כשכיאם לא קיים עיסו
 ה ממשכורת בחו"ל. דה שמקורמעבו נהכנסה שאימחויב )בדרך כלל( כברירת מחדל על ה

לשלוח מכתבים גם למבוטחים נוספים שקיימת אי התאמה  לאומי אמור המוסד לביטוח ,במקביל, ובהדרגה
 נתוניהם.  ב

 2לחוק הביטוח הלאומי, הכנסות מחו"ל חייבות בדמי ביטוח כאשר מקורן בסעיף  345 סעיף ועל פי ר לעילכאמו
 סד לביטוח לאומי. להלן דוגמאות לסוגי הכנסות מחו"ל: וגים במום הנהליהתאם לכללפקודת מס הכנסה ב

וגמה: ח )לדמי ביטובות בדמחו"ל שאינן חיי)א( לחוק הביטוח הלאומי נקבעו בין היתר הכנסות 350ף בסעי .1
 ריבית מבנק בשיעור מס מוגבל(. 

גין עבודה שבוצעה מחו"ל ב כנסותה יאות( עליש פטור מדמי ביטוח לאומי בלבד )ולא פטור מדמי ביטוח בר .2
תומה עמה על אמנה לביטחון סוציאלי הכוללת מניעת כפל שראל חבחו"ל, אם מקור ההכנסה הוא במדינה שי

 2010הלאומי במדינת האמנה על פי הכללים שבאמנה )עד שנת  ביטוחו דמי ה, ונוכדמי ביטוח לאומי
 ם(.מוכום מינימבוטחים אלה חויבו בדמי ביטוח בריאות בס

 :דוגמהל

שעובד באיטליה אצל מעסיק זר, רק  ישראל לתושב לאומי אמנה עם איטליה כוללת מניעת כפל דמי ביטוחה
 .2015מחודש דצמבר 

 שכיר או מעין שכיר.עובד רק ללאומי ביטוח  ל דמיכפ וללת מניעתהאמנה עם צרפת כ

ד שחייב בדמי ביטוח בומי כעובמוסד לביטוח לאכאשר מבוטח עובד כשכיר בעבור מעסיק זר, הוא מסווג  .3
מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח([ לפי ההכנסות הוראות אומי )לתקנות הביטוח הל 1בעד עצמו ]תקנה 

 בשומה:

וא משלם דמי ביטוח כעובד עצמאי ומבוטח כעובד שכיר, לרבות לענף דמי ה -ץ בוטח עובד באראם המ א.
 אבטלה.

 .כמבוטח בעל הכנסות שאינן מעבודה חמי ביטוהוא משלם ד -"ל אם המבוטח עובד בחו ב.

 ליאמנות לביטחון סוציא

אים תננה לכל אמדינות. יאלי בין שתי המטחון סוציאלי מסדירות את רציפות הביטחון הסוצנות לביהאמ
 מדינת ישראל אינה חתומה על אמנה לביטוח בריאות. . המתאימים לה

שכוללות גם גמלאות, הן: אוסטריה, אורוגוואי,  ,סוציאליאמנות לביטחון  המדינות שישראל חתומה איתן על
ורבגיה, נ נד,ה, דנמרק, הולבריטניה, גרמני (,1.6.2017(, בולגריה, בלגיה )מורחב מיום 1.12.2015 מתאריך) איטליה

 ם קנדה )ללא חבל( שבדיה ושוויץ. האמנה ע1.10.2017סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה )מתאריך 
 מסדירה מניעת כפל דמי ביטוח לאומי בלבד. (קוויבק

 שנותבעניין גביית דמי ביטוח רטרואקטיביים לשנים י האזוריהדין  פסק דין בבית

( את החלטת בית הדין האזורי בעניינו של אריה מיזל 10820-09-17הארצי )עב"ל  דיןה ביטל בית 30.7.2019ביום 
 .2010-ו 2009טח את דמי הביטוח גם בשנים וות מהמבח לאומי רשאי לגבכי המוסד לביטו ,וקבע

 לאלביטוח לאומי , כי המוסד דנן"ב"נסיבות היחודיות של התיק , 26.6.2017ע ביום ודה קברי לעבבית הדין האזו
, בשל הכנסותיו 2010-ו 2009בגין שנות המס  2015כל לגבות את דמי הביטוח שהוטלו על התובע בשנת יו

 י(.לאומביטוח המוסד ל' אריה מיזל נ 15956-05-15עבודה שבוצעה בחו"ל ) זר בגיןשכורת אצל מעסיק ממ
 

עסיק זר, שחייבות במס, אצל מכשכיר בחו"ל  בהכנסות המבוטח בית הדין האזורי קבע חד משמעית כי יש לראות
 כהכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח. 

אמת ולכן שוכנע כי התובע פעל במועד הרלוונטי  ים בזמןח לאומי היו נתונבית הדין האזורי סבר כי למוסד לביטו
ת שעת וכן שדרי המדיניות באותה ב בדמי ביטוח מינימליים מתוך היכרות עםהוא מחוי ה כיה ברורמתוך ידיע

לום הרטרואקטיבית שנשלחה לתובע בשיהוי רב היא בלתי סבירה, בלתי מידתית וגלומה בה פגיעה כלכלית התש
 .)כאמור, בית הדין הארצי ביטל את הקביעה( התבטללך דינה ממשית בתובע ומשכ

 של פסק הדין בתמצית: עובדותלהלן ה

ד לביטוח לאומי שאלון לקביעת תושבות למוס ר. הוא העבי2010-ו 2009בשנים עסיק זר התובע עבד בחו"ל אצל מ
ן סכום ההכנסה ו)בלי צימעסיק זר בחו"ל  כדי לשמר את מעמדו כתושב ישראל. בשאלון נרשם שהוא עובד אצל

 החייבת במס(.
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ביטוח  לשלם דמיכמי שאינו עובד וחייב אותו  2009בחודש מאי  מעמדו המוסד לביטוח לאומי קבע את
 ם.מינימליי

ת למס הכנסה במועד. השומות הגיעו למוסד לביטוח לאומי, אך לא נערך חישוב הפרשי דמי דוחו שהתובע הגי
 ל.ביטוח, כמקוב

-ו 2009בשנים כשכיר התובע לראשונה מכתב מהמוסד לביטוח לאומי לבירור מעמדו  קיבל 2014רק באוגוסט 
 ם דמי ביטוח.ב בתשלויהוא חו 2015ובחודש ינואר  2010

 חו"ל ם ב לאות לשוהיגמ

ה )ב( לחוק הביטוח הלאומי קובעים כי לתושב ישראל שנמצא מחוץ לישראל יותר משלוש65-)א( ו324סעיפים 
לדוגמה,  מי.וח לאובתקופה שעולה על שלושת החודשים, אלא בהסכמת המוסד לביטה לם קצבחודשים, לא תשו

ובד שכיר, ממשיך לקבל אל כעישרהמשכורת ב וממשיך לקבל את סיק ישראלימי שיוצא לעבוד בחו"ל מטעם מע
 את הגמלאות בישראל, בהתאם לדיווח למחלקות הגמלאות על היציאה לחו"ל.

, 2009-שס"ט(, הת2010-ו 2009חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים יקוני חוק ההתייעלות הכלכלית )ת על פי
קוצרה התקופה משישה חודשים לשלושה חודשים בלבד, מתוך התפיסה שאחריות  2009 וסטבחודש אוג החל

 רים בתחומה.ורי שמתגיכה לחול רק על מהמדינה לביטוח סוציאלי צר

מישראל.  ודיע למוסד לביטוח לאומי על יציאתואמור להשראל, לאור האמור לעיל, מי שזכאי לקצבה ויוצא מי
ח לאומי שהוא יוצא מישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, לביטוסד מודיע למו אשר המבוטח אינוכ

 כאשר הוא שוהה בחו"ל.  תהקבל אוח זכאי להמשיך ולהקצבה תופסק כברירת מחדל, גם אם המבוט

 ותושבות רטרואקטיבית אזרח ותיק א קצבתבנושבבית הדין האזורי פסק דין 
עזר כלכלית בבנה שגר שם. היא עבדה בארצות ה להימטרב 55בגיל  אה לארצות הבריתאה שורץ יצגב' רחל ל

. דירתה בארץ לא תיר משפחכחודש ימים לביקוהברית, גרה עם בן זוג והגיעה לארץ מדי שנה לתקופה של 
 רת הזכויות. ם לשמיהושכרה והיא שילמה דמי ביטוח מינימליי

הודיע לה המוסד לביטוח  2011ני ביוכת בחו"ל. ה בשל שהות ממושלקצבת זקנ נדחתה תביעתה 2009בחודש מאי 
 ואילך.  2011לאומי כי תושבותה נשללה מינואר 

נתה, היא הייתה תושבת במועד הגשת התביעה לקצבת טע. ל2012ת הדין בפברואר המבוטחת הגישה תביעה לבי
 .2010יעה לה קצבה עד סוף דצמבר לכן מגהזקנה ו

 2006טוח לאומי. נקבע שהיא אינה תושבת משנת ד לבימוסהתושבות ב לבית הדין נבחנהשת התביעה בעקבות הג
 וכל דמי הביטוח ששילמה הוחזרו לה.

וסד ( קיבל את טענת המוסד לביטוח לאומי וקבע שכשהמ26.2.2014 , מיום34758-02-12)ב"ל בית הדין האזורי 
משנת  טיביתואקהביטוח רטרוטחת את כל דמי והחזיר למביטוח לאומי גילה את הטעות, הוא תיקן אותה לב

 . בית הדין מצטט פסקי דין של בית הדין הארצי:2006

אחד ממבוטחיו ואת זכאותו אלא בעת  כלתו של גע נתון את תושבוהמוסד לביטוח לאומי אינו בוחן בכל ר .1
 אקטיבית.ם רטרוהגשת תביעה לגמלה, ג

 אות.הזכל פי תנאי כוח חוק בלבד ועי ניתנות מזכויות מתחום הביטחון הסוציאל .2

 טעות של המוסד לביטוח לאומי אינה יכולה להקים למבוטח זכאות שאינה קיימת לו בחוק. .3

 

 ביעה לקצבת אזרח ותיק או לקצבת שאיריםת מוגשת יטוח הלאומי כאשרהוראות הב

קצבת ו מוגשת תביעה לכל מקרה שבסד לביטוח לאומי חוזר וקבע כללים אחידים לסם המופר 2012בספטמבר 
שוהה בחו"ל יותר משנה ממועד זכותו  אזרח ותיקלקצבת שאירים. כאשר עולה שהתובע קצבת או  קותיאזרח 

 ות. אםלשאירים שהה בחו"ל יותר משנה(, יועבר התיק לבחינת תושבה ה תביעמנוח שמכוחו הוגשלגמלה )או שה
 במלואם. התושבות תישלל בדיעבד, יוחזרו דמי הביטוח

 

 יסה לישראל לעניין השהות בחו"לם הכנואה מישראל ויספירת יום היצי

ירת יום בנושא ספ( 1584רים/מספר )אגף אזרח ותיק ושאי 2.6.2019המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביום 
 .1.1.2019ום ולה מישהות בחוץ לארץ, בתח –היציאה ויום החזרה לארץ 

mailto:ornazachcpa@gmail.com
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ת הימים במניין ימי השהות ספיר ןאחידות בעניישא לצורך קביעת פטית בנועל פי החוזר, יצאה חוות דעת מש
אות לשלול זכורצופים עלולה  בחו"ל )לצורך ההבהרה, יציאה לחו"ל לתקופה שעולה על שלושה חודשים מלאים

 לקצבת אזרח ותיק, למשל(.

חוות דעת זו  ות בארץ.ו יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ כימי שהייחשב על פי חוות הדעת המשפטית,
ידי מנהל הגמלאות והן על ידי מנהל הביטוח והגבייה שם בוצע תיקון בספירת ימי השהות ן על הקבלה ליישום הת

 במערכת מבוטח.

ימי היציאה  –בארץ  ימי שהייה מצטברים 365תושבות לעולה חדש לעניין ספירת  על בחינתהחוזר מדבר גם 
 הכניסה ויום היציאה. ת יוםעהם לאחר גרי הימים בכל יציאה. סך כל והחזרה ייחשבו כימי שהייה בארץ

 פסקי דין

אונה בעבודה( )שאינה תשלום דמי תאונה דחה בית הדין האזורי את תביעתה של דניאלה אבני לת 11.6.2018ביום 
עקרת ונקבע בבית הדין שהיא תקבל את דמי התאונה כ הולנדיבהתאם לשכר ששולם לה בחו"ל על ידי מעסיק 

 לתאונות אישיות(. ביטוח ד אינה כוללת)האמנה עם הולנ בית

ותיק דוד לקצבת אזרח ( את תביעתו של שאול בן 33023-11-14דחה בית הדין האזורי )ב"ל  23.7.2018ביום 
החודשים הדרושים לזכאות(.  144ך וח מתוחודשי ביט 110עדר תקופת אכשרה מספיקה בישראל )הוא צבר בהי

נה עם בלגיה, תהיה רק מיום הכניסה לתוקף של ח האמותיק חלקית מכות לקצבת אזרח ושר שהזכאבית הדין אי
 האמנה המתוקנת עם בלגיה.

( את תביעתה של סגלית פרי לתשלום קצבאות 11330-03-15)ב"ל  ן האזורי לעבודהדחה בית הדי 24.5.2018ביום 
( לא םשראל )לימודייבת היעדרותה מיכיוון שסה נמצאת בחו"ל עם ילדיה למטרת לימודים שלה, ם בעודילדי

 נכללה בין התנאים שנקבעו במוסד לביטוח לאומי המאפשרים שיקול דעת של הפקיד.

ל תביעות בני הזוג רפאאת  26.2.2019( דחה ביום 34138-06-16, 34179-06-16דה )ב"ל בית הדין האזורי לעבו
לילת זאת עקב ש מי,מוסד לביטוח לאול חובם לריה שמאי להמשך תשלום קצבת אזרח ותיק ולביטואלגו

 תושבותם.

 ביטוח בריאות לשוהים בחו"ל ועם החזרה לארץ 

יטוח בריאות ממלכתי"( תושב ישראל : "חוק ב)להלן 1994-שנ"דלחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הת 58על פי סעיף 
ילם דמי ביטוח בהן לא שבמשך שתי "שנות היעדרות" רצופות או יותר, ש ר ממנהשחוזר לארץ לאחר שנעד

מוסד לביטוח לאומי בארץ, או שלא היה בתקופה הזו תושב ישראל על פי הגדרת המוסד ציף לות באופן רריאב
 הם הוחזרו לו(, אינו זכאי לקבל שירותים רפואיים מקופותהביטוח ואם שילם את דמי לביטוח לאומי )גם 

 ם בארץ במשך "תקופת המתנה" הקבועה בחוק. החולי

(. עם זאת, טיפולי 2019ש"ח בשנת  11,880ם כולל של )בסכותשלום אחד ה באת תקופת ההמתנ שר לפדותאפ
את התשלום המיוחד בחו"ל  מי ששילםהמתנה המקורית. פוריות וטיפולים בחו"ל יתקבלו רק בתום תקופת ה

 שלא תיווצר תקופת המתנה חדשה., כדי חייב לחזור לארץ תוך זמן סביר

פדיון תקופת ההמתנה )או לאחר התשלום בשל  ם התשלומיםסיונה או מיד לאחר ופת ההמתמיד עם תום תק
בוטח זכאי לקבל לכן, המ בותו נשללה קודםפעמי(, ועם קבלת אישור התושבות מהביטוח הלאומי למי שתוש-החד

 ולהצטרף לאחת מקופות החולים.  ממלכתישירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות 

את תביעתו הדחופה לסעד זמני של  11.12.2018ם ביו(, דחה 2442-12-18דה )ב"ל ורי לעבוהאז בית הדין
זאת  .טוח בריאות ממלכתיי חוק ביכאי לשירותים לפקונסטנטין ז'ילקו וקבע כי אינו תושב ישראל, ומשכך אינו ז

 רפואיים אינטנסיביים. יפוליםחרף מצבו הרפואי הקשה המצריך ט

 תנה:המעניין פדיון תקופת הלהובהר 

המתנה לשם קיצור תקופת ההמתנה לקבלת טיפול רפואי, אך בשל שלילת ופת הפדיון תקאת ם וטח שילהמב
מוסד תשלום תקופת המתנה תקף רק ככל שה לוונטי.ה ההמתנה אינו רתושבותו, התשלום בגין פדיון תקופ

 טח כתושב ישראל.ר במבוכימ לביטוח לאומי

שראל וכי אינו זכאי לשירותי ושב יקבע כי אינו תמתנה ונתקופת ה וןמבוטח ששילם תשלום מיוחד עבור פדי
 תשלום פדיון תקופת ההמתנה ששילם. של בריאות, זכאי לבקש החזר
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 ח ותשלום דמי הביטו  לאותגמ –תיק  ה חדש ותושב חוזר ועול

 לתושב חוזר ותיק לעולה חדש ו גמלאות

הם הכנסותיח על לדוו יםמתבקש םביטוח לאומי, המוסד לגמלה מה יםעולה חדש תובעוכאשר תושב חוזר ותיק 
 ."ל, בהתאם לכללים שבכל גמלהץ ובחוקורות, בארמכל המ

מהמקורות המפורטים בדרך כלל את ההכנסות  ת כוללותדווחות לצורך גמלאוחשוב מאוד לזכור כי ההכנסות המ
י ביטוח, וגם אם אין צורך ות מדמגם אם הכנסות אלה פטורות ממס ו/או פטור -כנסה דת מס הלפקו 2סעיף ב

 . יהן לשלטונות המסוח עללדו

ש בחזרה לביטוח לאומי ידרו הכנסות עלול להוביל למצב שבו יקבל אדם גמלה שלא כדין והמוסדח על האי דיוו
  ון היבטים פליליים. והג לבחאת הגמלה בצירוף קנסות והצמדה. במקרים חריגים המוסד נ

 נסהמס הכלפקודת  168תיקון  –וזר ותיק תושב חהכנסות של עולה חדש ושל 

תיק שמגישים פטור ממבחן הכנסות על הכנסות מחו"ל לעולה חדש ולתושב חוזר וכולל  לאומי אינוחוק הביטוח ה
 לגמלה.תביעה 

הם מכל המקורות, דווח על הכנסותיל יםבקשמת םגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ה יםתובע הםכאשר לכן, ו
טוח, וגם אם דמי ביו פטורות מה פטורות ממס ו/אות אלגם אם הכנסלכללים שבכל גמלה, בהתאם בארץ ובחו"ל, 

 אין צורך לדווח עליהן לשלטונות המס. 

ן ייה בוחגבייה של המוסד לביטוח לאומי לביקורת גבייה. פקיד הגבלמחלקת הההכנסות האלה עובר המידע על 
 את ההכנסה בהיבט הגמלה ובהיבט דמי הביטוח.

ושבים חוזרים ותיקים ושל ת ולים חדשיםיטוח הכנסות של עדמי בביטוח לאומי מחייב בדרך כלל במוסד לה
 הכנסות.לאומי שבהן נרשמו  במקרים שבהם הוגשו תביעות למוסד לביטוח

 ר או כעובד עצמאי, הכנסתו היא הכנסה שלובד שכיהמוסד לביטוח לאומי סבור כי כאשר מבוטח עובד בחו"ל כע
( לחוק 7)א()350ר של סעיף ן הפטועובד ואינו עובד עצמאי, ולכאינו פי שהוא משלם דמי ביטוח כמי שאף על עובד, 

ה בחו"ל המוסד לביטוח לאומי סבור כי אין מת שמקורעניין הפנסיה המוקדהביטוח הלאומי אינו חל עליו. גם ל
 ההכנסה הזאת.טוח על פטור מדמי בי

 
קשו י מינהל הביטוח והגבייה ובינציג מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ועםבר עם נציגי לשכת רואי חשבון נפגשו בע

תהיה לפקודה,  168ממס לפי תיקון  קן את חוק הביטוח הלאומי כך שלא יהיה ספק שכל הכנסה שפטורהלת
 החוק לא תוקן. פטורה גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.

כן הכנסות רה, וושכר דיידנדים וודיות ריבית, ו הכנסי חשבון, היא שהכנסות שמקורן מחו"ל, כמשכת רואעמדת ל
 ורות מדמי ביטוחפט בודה בחו"ל )שמסווגות בביטוח הלאומי כהכנסות שאינן מעבודה(,ע ממעסיק זר בחו"ל בגין

כהכנסות שאינן מעבודה כעובד  הלאומי חוק הביטוח הלאומי, כיוון שכולן מסווגות בביטוחל( 7)א()350ף לפי סעי
 ן. וההכנסה פטורה ממס לפי כל די עצמאי,או כעובד 

 
יה פנס( לחוק, אך עמדת הלשכה כי ההגדרה של ה7)א()350מנם לפי סעיף א הכנסה מפנסיה מוקדמת אינה פטורה

היא , ככל שאפשרת לפטור מדמי ביטוח גם הכנסה מפנסיה מוקדמת שמקורה בחו"לב מ345ף המוקדמת בסעי
 תיק.פטורה ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ו

 
 לאומי:טוח ה( לחוק הבי7)א()350להלן סעיף 

 
 –לא יראו כהכנסה ח "לעניין תשלום דמי ביטו

 
לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה ורה ממס עובד עצמאי, הפטו כ...הכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד א (7)

אישור ועדת חה, ובהכנסה שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרוו , ולמעטב)א(345מוקדמת כהגדרתה בסעיף 
 הכספים של הכנסת."

 כדלקמן: 10.1.2018ת המייצגים בפגישה ביום ח לנציגי לשכוד לביטוח לאומי דיווהמוס

שנים לעולה חדש בעל הכנסה מחו"ל וכן לתושב חוזר  10 ווח למשךם פטור מתשלום ומדיברשות המסים קיי  •
קבלת שומה או אם מתקבל מידע כל שמתוח כהלאומי ההכנסה מחויבת בתשלום דמי ביטיטוח ותיק. בב

 ח עצמו.המבוטמ
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הוסבר כי  קבלה בין מתן הפטור על ידי רשות המסים לפטור בביטוח הלאומי.לה מדוע אין ההועלתה השא  •
 סות פטורות. ל הכנמי אינו נכלל בפטור זה. למוסד לביטוח לאומי יש רשימה סגורה שיטוח לאוהמוסד לב

ההכנסה. ות, מתבקש לדווח על הכנס ת לביטוח לאומי בהן נדרש מבחןתביעו מגישהמיעוט מאוכלוסייה זו ש •
 בת.ר מדובר בהכנסה חיילביטוח לאומי מחויב לבצע חישוב וחיוב דמי ביטוח היות וכאמו המוסד

השוהה בחו"ל ואין לו שראל לידיעת המשתתפים, כי באתר האינטרנט מפורסמת הנחיה כי תושב י הובא •
בהתאם לשומה כנסות מחו"ל, יחויב לו ה טוח בשיעור הקבוע בחוק. אם ישדמי בילום הכנסות חייב בתש

 .תתקבל ממס הכנסה. כל עוד לא מתקבלת שומה יחויב לפי המינימוםש

 סיעוד  הגשת תביעה לגמלת
 פורמה משמעותית: ברת רגמלת הסיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי עו 2018החל מחודש נובמבר 

רמות הקטנת היקף הגמלה ב -עוד תלות בעזרת הזולת לשש רמות סילפי ה יעודשינוי משלוש רמות ס -
 נמוכות והגדלת היקף הגמלה ברמות הסיעוד הגבוהות. הסיעוד ה

 ין לגמלה בכסף.מגמלה בעשרויות המרת הגמלה שינוי באפ -

 ד בקריטריונים כדלקמן:שעומ חוק הביטוח הלאומי מאפשר לקבל גמלת סיעוד למי

יל ב ישראל מעל גישה, או מי שהפך תושיל פררישה, או עולה חדש שעלה מעל גלגיל פגיע תושב ישראל שה •
 פרישה וקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה

 ני הזוג סיעודיים, כל אחד ייבחן כיחיד(: אם שני בתאם למצב המשפחתי )עומד במבחן הכנסות בה •

 (.2019דש בשנת "ח לחוש 10,273ליחיד: פעם אחת שכר ממוצע במשק )מלאה רבית לגמלה הכנסה מ -
 (.2019ש"ח לחודש בשנת  15,410משק )חצי שכר ממוצע בגמלה ליחיד: פעם ו 50%-רבית להכנסה מ -
 לגמלת סיעוד ליחיד.ן זכאות ש"ח לחודש אי 15,410בהכנסה שעולה על סך של  -
 (.2019ש"ח לחודש בשנת  15,410וצע במשק )כר ממרבית לגמלה מלאה לזוג: פעם וחצי שהכנסה מ -
 (.2019דש בשנת ש"ח לחו 23,114ק )ע שכר ממוצע במשם ורבגמלה לזוג: פעמיי 50%-רבית למהכנסה  -
 לו בן זוג שאינו סיעודי. למי שיש זכאות לגמלת סיעוד ש"ח לחודש אין 23,114בהכנסה שעולה על סך של  -

 ו.ים שנקבעם בתוך הבית או זקוק להשגחה בתנאיו-וםזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות הי •

)לכן, מי שמקבל גמלת  צמאיים או לתשושיםיעודי במחלקה לעוסד סה בבית, או בדיור מוגן, או במשוה •
ישור על מגורים במוסד כדי שיבחנו י טופס אהעביר לביטוח הלאומסיעוד ועובר להתגורר בבית אבות חייב ל

 את המשך הזכאות(.

גמלת לאשפוז. מי שעדיין אינו מקבל שונים יום רא 30לים כללי ממשיך לקבל קצבה במשך ית חומאושפז בב •
 ימים. 30י אם הוא מאושפז או שהוא מתכנן להתאשפז בתוך דש תביעה באופן מיסיעוד רשאי להגי

 ף ממשלתי )לדוגמה, גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה,אחרת מגולקבל גמלה סיעודית בוחר  •
 .יטחוןימות ממשרד הבלקבל הטבות מסו ו בוחרלאומי(, אמלה לשירותים מיוחדים מהביטוח האו ג

 

 ת לסיעודמבחן הכנסו

נסה לפקודת מס הכ 2עיף ובאות בחשבון במבחן ההכנסות לסיעוד הן כל ההכנסות שמקורן בסההכנסות שמ
נסות מפנסיה, קצבאות מהביטוח י, הכט חריגים(, לדוגמה, הכנסות ברוטו מעבודה כשכיר, הכנסות כעצמא)למע

 יבית.מרודים ידנוומדית מנכסים, מתמלוגים, הכנסו לאומי, וגםה

 סיעוד פרטי.מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה והכנסות מביטוח לא מובאות בחשבון הכנסות 

, ר דירת מגורים אחרתת שוכמי שמשכיר את דירת המגורים שלו ובו זמני –משכר דירה למגורים הכנסות  לעניין
 ת. רק ההפרש בין ההכנסות להוצאו הכנסותמובא בחשבון למבחן ה

גם הכנסות בסיעוד הוצאות בעבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי ור להפחית מההכנסות לצורך מבחן הפשא
 ן.י פסק דיתשלום מזונות לפ

לאומי מקבל מידע על  המוסד לביטוח – 15.10.2013מיום  1417מבחן ההכנסות הוא זוגי. לכן, לפי חוזר סיעוד 
התלות )רשום שיש  , טופס התביעה ומידע מדוח הערכתיההגבי משותפים משלושה מקורות: מחלקתגורים מ

 ני זוג, אלא אם מוכיחים אחרת.אליהם כביטוח לאומי מתייחס לנבדק חבר/ה לחיים או בן/ת זוג(. המוסד לב
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 זמתוכנן או בעת אשפואשפוז  הגשת תביעה לגמלת סיעוד לפני

אשפוז צב שבו הוא מאושפז או מועמד לם במעוד גר לקשיש להגיש תביעה לגמלת סיי מאפשהמוסד לביטוח לאומ
אפשר לתת תוך כדי פור זה מד לביטוח לאומי. שילצורך ניתוח מתוכנן בתוך חודש ימים מהגשת התביעה למוס

 האשפוז שירותי סיעוד במסגרת גמלת הסיעוד.

 שניים.ין החר מבהתביעה או מועד האשפוז, המאו ם הגשתיו –יעוד קצרת מועד ילת הזכאות לגמלת סאריך תחת

ריך הגשת היום השמיני שלאחר תא –מלת סיעוד בתביעה חדשה בזכאות רגילה תאריך תחילת הזכאות לג
 שפוז, המאוחר מבין השניים.מועד הא התביעה או

ביעה בדומה גשת התהיום השמיני שלאחר ה –כאי לגמלת סיעוד למי שז תאריך תחילת הזכאות בתביעה להחמרה
 .שונהעה ראלמועד הזכאות בתבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צה על מר וביטוח הלאומי פרקטיקה פרטית לפתרונות בתחום ה בעלת  שבון,רואת ח -הכותבת 
דת  יו"ר וע: חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, ין תפקידיה הציבוריים לאומי. ב חוק הביטוח ה 

 נציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. אומי וד לביטוח לי חשבון עם המוסהקשר של לשכת רוא 
 

ה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא אינו מחליף את החקיקח המובא לעיל הנוס
 תשומת הלב לאמור בהם.להסב את וח הלאומי, אלא בא של פרסומי הביט

 
ו חוות דעת אוות ייעוץ ו/או לבד, ואין בו כדי להכל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי ב

 מהם.ה לנקיטת הליכים או להימנעות המלצ
כלפי קוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל  ושאת באחריות כלשהי הכותבת אינה נ

 ור.סתמכת על המידע האמפעולה המ
 

 אין להעתיק או לפרסם ללא אישור מהכותבת.   הזכויות שמורות ©כל 
 .ל.ח.ט 
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