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 מטרת החוזר

 .2022עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 

לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח  1שבסעיף נקבע  *2020–נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א –בחוק השכר הממוצע )הוראת שעה 

יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת  2021לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים  2, ובסעיף 1995–משולב[, התשנ"ה

  (.2020בדצמבר  31התשפ"א )

ינוי גם השכר הממוצע יוותר ללא שהוארך תוקפה של הוראת השעה ועל כן  01/08/2021מיום  273עפ"י החלטת הממשלה 

 .2022בשנת 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 הגדרות

 "ו זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ללא קשר להכנסותיוהגיל שב -"גיל הזכאות. 

 "שהכנסותיו מעבודה אינם עולים על הסכום המזכה בקבלת  הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ובתנאי -"גיל הפרישה

 קצבה.

 "מקביל לגיל הפרישה של גבר( 67חלק ב'  )כיום גיל  1הגיל שבלוח א' "גיל מרבי לביטוח אבטלה. 

                                                           
 (.2020בדצמבר  28ג בטבת התשפ"א )התקבל בכנסת ביום י" *
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 לחזרה לתוכן העניינים

 סכומים קובעים לחישוב דמי ביטוח

  2022, החל מינואר לחודש ברוטו ₪ 45,075 היא  לתשלום דמי ביטוח מרביתהכנסה. 

 ללא שינוי., לחודש₪  10,551הוא  2020 ינוארמהחל  שכר ממוצע 

 מהשכר  60%ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד  - הכנסה בשיעורים מופחתים

 ללא שינוי. ,לחודש₪  6,331 עד ובסכום ,הממוצע

 לחודש. ש"ח  5,300עומד על  2017החל מחודש דצמבר  - עפ"י חוק שכר המינימום לעובד שכר מינימום 

שנחתמו בין האוצר, ארגוני המעסיקים וההסתדרות, שכר המינימום לעובד יועלה ויעמוד על על פי הסכמות  4/2022 מחודש

 יש לעקוב אחר העדכונים. לחודש.₪  5,400

 1,325 משכר המינימום( 25% -סכום השווה ל) -הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף ₪, 

 ₪. 1,350 -הסכום יתעדכן ל 4/2022החל מחודש 

 עפ"י חוק "ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה : 1.1.2019-עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה החל מ

 0.1% נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 2018( התשע"ח 2019להגשת יעדי התקציב לשנת התקציב 

וזאת בהוראת  2019לגבי המעסיק משכר העבודה של עובד שכיר )החיוב לא יוחל על שכר עצמאים(. החיוב ייגבה החל מינואר 

 שנים, בהתאם להוראות החוק. 5-שעה ל

 ללא שינוי. ,1/2019-החל מ – שיעורי דמי ביטוח 

 לחזרה לתוכן העניינים

 102דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס פירוט שיעורי 

מופחת  

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא 

 סה"כ

מלא 

 עובד

מלא 

 מעסיק

       1טור 

שנה וטרם  18עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 

 * הגיעו ל"גיל הפרישה"

7.05 3.50 3.55 19.60 12.00 7.60 

       2טור 

וטרם  18שמלאו להם  מעטיםת בעלי שליטה בחבר

 הגיעו ל"גיל הפרישה"

7.00 3.49 3.51 19.17 11.79 7.38 
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מופחת  

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא 

 סה"כ

מלא 

 עובד

מלא 

 מעסיק

       3טור 

 2ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור  1בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם "תושבי ישראל" ואינם כלולים בטור

שנעשו לראשונה   **אישה וגבר מעל  "גיל הזכאות"

 62מעל גיל "תושבי ישראל" 

3.58 

 

3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 

 2.06 5.00 7.06 0.47 3.10 3.57 בחברת מעטים בעלי שליטה

שנעשו לראשונה  *אישה וגבר מתחת ל"גיל הפרישה"

 62"תושבי ישראל" מעל גיל 

4.06 3.24 0.82 10.23 7.28 2.95 

גיל מרבי לבטוח לבין "אישה בין "גיל פרישה" 

 62שנעשתה לראשונה תושבת מעל גיל  ***אבטלה"

3.67 3.12 0.55 7.82 5.35 2.47 

"גיל המרבי לבטוח גבר ואשה בין "גיל פרישה לגבר "/

גיל הזכאות" שנעשו לראשונה בין "ל ***אבטלה"

 62תושבים מעל גיל 

3.63 3.11 0.52 7.45 5.14 2.31 

ולהם  תכללי /מעבודה מבוטחים המקבלים קצבת נכות 

 לאומי.הביטוח מה שנתיאישור פטור 

3.58 

 

3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 

 2.06 5.00 7.06 0.47 3.10 3.57 בחברת מעטים בעלי שליטה

"גיל מרבי לביטוח בין אישה בין "גיל פרישה" ל

נה מקבלת קצבת אזרח ותיק שאי ***אבטלה"

 לאומי****הביטוח המ

6.66 3.38 3.28 17.19 10.07 7.12 

גבר ואשה בין "גיל פרישה לגבר "/"גיל המרבי לבטוח 

קצבת  יםמקבל שאינםלבין "גיל הזכאות"  ***אבטלה"

 לאומי****מהביטוח האזרח ותיק 

6.62 3.37 3.25 16.82 9.86 6.96 

"גיל בין אישה וגבר בין "גיל הפרישה" ל -בעל שליטה

ביטוח הזכאות" שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק מה

 לאומי****ה

6.61 3.37 3.24 16.76 9.86 6.90 

 0.48 שנה 18מי שטרם מלאו לו 

 

-- 0.48 2.12 -- 2.12 

 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 בחברת מעטים בעל שליטה
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מופחת  

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא 

 סה"כ

מלא 

 עובד

מלא 

 מעסיק

ביטוח מה אזרח ותיקקצבת  םנשים וגברים המקבלי

 ****הלאומי

0.48 

 

-- 0.48 2.12 -- 2.12 

 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 בחברת מעטים בעלי שליטה

/תושב זר  *****תורם אברים  /חיילים בשרות סדיר

 ******ממדינת אמנה

3.95 

 

0.40 3.55 14.60 7.00 7.60 

 3.90 בחברת מעטים בעלי שליטה

 

0.39 3.51 14.17 6.79 7.38 

 

 .עולים על הסכום המזכה בקבלת קצבההגיל שבו זכאי המבוטח לקבלת אזרח ותיק ובתנאי שהכנסותיו מעבודה אינם  –*"גיל הפרישה" 

  גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה(. 2022החל משנת )

 הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ללא קשר להכנסותיו. –*"גיל הזכאות" *

 מקביל לגיל הפרישה של גבר( 67חלק ב'  )כיום גיל  1הגיל שבלוח א' -*** "גיל מרבי לביטוח אבטלה" 

 או שהינם זכאים לקצבת אזרח ותיק ובחרו להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה ****

 לאומי. הביטוח ר מתשלום דמי ביטוח בריאות מה*****תורם/ת אברים אשר קיבל/ה אישור על פטו

 ******שיעור דמי הביטוח לתושב זר ממדינת אמנה נתון בבירור משפטי

 

 הענייניםלחזרה לתוכן 

 עובד בחופשה ללא תשלום

 .מבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט פגיעה בעבודה ופש"ר

 :חישוב הסכום

6.57% X לחודש עד לעליית שכר המינימום)*((.₪  348.21)חיוב בסך של  םשכר המינימום עפ"י חוק שכר מינימו 

 )**(.משכר המינימום נמוךחל"ת והוא שקדם לחודש שבו הוצא להעבודה בחודש  ההכנסה בסיס X 6.57% או 

 

 ש"ח  לחודש.  5,300עומד על  2017החל מחודש דצמבר שכר מינימום לעובד *

ד יועלה ויעמוד שכר המינימום לעוב 1/4/2022על פי הסכמות  שנחתמו בין האוצר, ארגוני המעסיקים וההסתדרות, החל מתאריך 

 .לחודש₪  5,400על 
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 , אם הכנסתו של העובד נמוכה משכר מינימום עפ"י חוק שכר 2021במרץ  15מתאריך לחוק  224בהתאם לתיקון **

 משכרו 6.57%קרי  ,שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה ללא תשלוםהעבודה , החיוב יהיה על בסיס הכנסתו בחודש מינימום

 .שקדם לחודש שבו הוצא לחל"תהעבודה חודש ב

 

 הענייניםלחזרה לתוכן 

 תושב זר

 מעסיקמלא  עובדמלא  סה"כמלא  מעסיקמופחת  עובדמופחת  סה"כמופחת 

0.63 0.04 0.59 3.52 0.87 2.65 

 לחזרה לתוכן העניינים

 תושבי שטחים ועובד זר המועסק באיזור

 מלא מעסיק מלא עובד מלא סה"כ מופחת מעסיק מופחת עובד מופחת סה"כ

0.59 0.03 0.56 3.10 0.61 2.49 

 לחזרה לתוכן העניינים

 ועד "גיל הפרישה" 18שוטרים וסוהרים מגיל 

 מלא מעסיק מלא עובד מלא סה"כ מופחת מעסיק מופחת עובד מופחת סה"כ

6.56 3.49 3.07 17.27 11.79 5.48 

 הזכאות" שלא מקבל קצבת אזרח ותיק"גיל  -שוטר וסוהר בין "גיל הפרישה" ל

 מלא מעסיק מלא עובד מלא סה"כ מופחת מעסיק מופחת עובד מופחת סה"כ

6.14 3.37 2.77 14.70 9.86 4.84 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 מושבים שיתופיים מסורתיים / קיבוצים 

מופחת  החישוב סוגי מבוטחים סוג 

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא 

 סה"כ

מלא 

 עובד

מלא 

 מעסיק

הבסיס שנקבע  100% חברים ומועמדים 01

 במשק

7.01 3.49 3.52 19.23 11.79 7.44 

מהבסיס שנקבע  10% עובדי חוץ 10

 במשק

15.31 11.79 *

 )מלא(

3.52 --- --- --- 

מהבסיס שנקבע  50% חלקי -עובדי חוץ 50

 במשק

15.31 11.79 *

 )מלא(

3.52 --- --- --- 

מהבסיס שנקבע  90% חלקי -עובדי חוץ 90

 במשק

15.31 11.79 *

 )מלא(

3.52 --- --- --- 

מקבלי קצבת  02

 אזרח ותיק

מהבסיס שנקבע  50%

 במשק

0.48 --- 0.48 2.12 --- 2.12 

 מהבסיס שנקבע 50% זמניים 03

 במשק

7.01 3.49 3.52 19.23 11.79 7.44 

ילדים )חניכים(,  04

 הורים

מהמינימום  30%

 לעובד שכיר

0.48 --- 0.48 2.12 --- 2.12 

מהמינימום  50% נכים 06

 לעובד שכיר

3.58 3.10 0.48 --- --- --- 

הבסיס שנקבע  100% חיילים 08

 במשק

3.91 0.39 3.52 14.23 6.79 7.44 

 0.48 1.93 2.41 0.27 0.12 0.39  *בגיל המותנה 

 

 

 נכות כללית.בענף ענף תאונות אישיות ומושפע מאחר והחבר אינו מבוטח בהאי ניכוי בגיל המותנה *

יהיה  90-ו 50 ,10ים  נקבעו שתי מדרגות דמי ביטוח למעסיק לפיכך, הניכוי מחבר הקיבוץ בסוג 1.7.05 -החל מ ,לתשומת לב

 בשיעור המלא וחלק המעסיק על פי השיעור המופחת.

 לתוכן הענייניםלחזרה 
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 מושבים שיתופיים  /מסורתיים  מתנדבים, תושבי חוץ ושוהים בהכשרה מקצועית בקיבוצים

מופחת  החישוב סוגי מבוטחים

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא 

 סה"כ

מלא 

 עובד

מלא 

 מעסיק

מתנדבים/ תושבי חוץ המועסקים 

 בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

הבסיס  50%

 שנקבע במשק

0.63 0.04 0.59 3.52 0.87 2.65 

 הכשרה מקצועית

 *בקיבוץ/ מושבים שיתופיים

 

 ש"ח 21.10

--- --- --- --- --- --- 

 .א' 19החישוב מסתמך על הוראות תקנה  (.20201.1 -החל מ₪  5,276 -)סכום השווה ל *שכר הממוצעמחצית הכפול  .%40*

 לחזרה לתוכן העניינים

 מושבים שיתופיים /מסורתיים  סוגי מבוטחים וענפי ביטוח בקיבוצים

 פרוט סוגי מבוטחים וענפי הביטוח סוג

חבר הרשום בפנקס החברים וכן מועמד לחברות )כולל אזרחי חוץ(, חבר העובד מטעם המשק מחוץ למשק ללא שכר, חבר  01

במפעל נפרד של המשק, חבר לומד מחוץ למשק, חבר בחופשת מחלה שאינו מקבל שכר ממעסיקו, נוער עובד העובד 

 .18כולם מעל גיל  –במשק )כולל עליית הנוער( וחברי גרעין 

 דמי הביטוח ישולמו לפי מלוא הבסיס שנקבע למשק ולכל ענפי הביטוח למעט ביטוח אבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות.

ו/או נותנים  1% - 20%ועובדים במשק במשרה שבין  80% - 100%חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  עובדי 10

 תורנויות וגיוסים.

 דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף אבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי עשירית הבסיס שנקבע למשק.

 .20% - 80%ועובדים במשק במשרה שבין  20% - 80%עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  50

 דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף אבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי חמישים אחוז מהבסיס שנקבע למשק.
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 פרוט סוגי מבוטחים וענפי הביטוח סוג

 .80% - 100%ועובדים במשק במשרה שבין  1% - 20%עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  90

 דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף אבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי תשעים אחוז מהבסיס שנקבע למשק.  

מבסיס  0%, ידווחו לפי בסידור עבודה במשק ואינם רשומים 80% - 100%עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  0

 הקיבוץ ולא ישולם עבורם דמי ביטוח במשק.

 ותנה בהחלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ(.  )מ

 העובדים במשק. אזרח ותיקחברים מקבלי קצבת  02

 מבסיס המשק, לענפי הביטוח: נפגעי עבודה, ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. 50%דמי הביטוח ישולמו לפי 

 חברים מקבלי קצבת סיעוד שאינם עובדים במשק. 22

 הקיבוץ ולא ישולם בעבורם דמי ביטוח במשק.מבסיס  0%ידווחו לפי 

 אולפנים, הורים עובדים, אורחים תושבי ישראל השוהים במשק למעלה מחודש. 03

 דמי הביטוח ישולמו לפי מחצית הבסיס שנקבע למשק, לכל ענפי הביטוח כולל דמי ביטוח בריאות.

04 

 

 

דים במשק, הורים העובדים במשק שאינם מקבלים קצבת העוב אזרח ותיק, הורים מקבלי קצבת 15 -18נוער עובד בגיל 

 ואינם מבוטחים לפי פרק ב' לחוק. אזרח ותיק 

מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר לענפי הביטוח: נפגעי עבודה, ביטוח עובדים  30%דמי הביטוח ישולמו לפי 

 בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

ונכים שמשתלמת להם קצבת נכות כללית בשיעור  100%מעבודה בשיעור נכים שמשתלמת להם קצבת נכות צמיתה  06

מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר  50%ומעלה לשנה לפחות ושוהים במשק. דמי הביטוח ישולמו לפי  75%

 ות.לענפי הביטוח: ביטוח מפני פגיעה בעבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד ודמי ביטוח בריא

חיילים וחיילות: דמי הביטוח ישולמו מראש לפי בסיס המשק עבור כל תקופת השירות, לכל ענפי הביטוח וללא דמי ביטוח  08

 בריאות.

חישוב דמי הביטוח יערך לכל שנת שרות, לפיכך ירשם חייל שמשרת שלוש שנים כשלושה מבוטחים וחיילת תירשם כשני 

 מבוטחים.

 

 שנקבע מהבסיס 50% י"עפ( 612 בטופס) עבורם לדווח יש לחברות מועמדים או חברים אינם ואשר במשק השוהים חוץ תושבי

 .תאגיד ופירוק רגל בפשיטת עובדים ביטוח, עבודה נפגעי, אמהות: הביטוח לענפי למשק

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 קיבוצים מתחדשים

 . כמעסיק רגיל, ע"פ ההנחיות המיוחדות שהועברו לנציגי הקיבוצים 102באמצעות טופס קיבוצים מתחדשים ידווחו 

 לחזרה לתוכן העניינים

 חיילים בשירות קבע

ביטוח לאומי  

 סה"כמופחת 

ביטוח לאומי 

 עובדמופחת 

ביטוח לאומי 

 מעסיקמופחת 

ביטוח לאומי 

 סה"כרגיל 

ביטוח לאומי 

 עובדרגיל  

ביטוח לאומי 

 מעסיקרגיל 

 רמה פעילות תוספת

  זוגו שבת לנשוי' א

 עובדת אינה

3.37 0.35 3.02 10.74 3.95 6.79 

 רמה פעילות תוספת

 לרווק/ נשוי 'א

 שבת זוגו עובדת

3.37 0.35 3.02 10.74 3.95 6.79 

 רמה פעילות תוספת

 לנשוי שבת זוגו  'ב

 אינה עובדת

3.37 0.35 3.02 10.74 3.95 6.79 

 רמה פעילות תוספת

  נשוי /לרווק' ב

 עובדת זוגו שבת

3.37 0.35 3.02 10.74 3.95 6.79 

 

ביטוח בריאות  

 סה"כמופחת 

ביטוח בריאות 

  עובדמופחת 

ביטוח בריאות 

 מעסיקמופחת 

ביטוח 

בריאות רגיל 

 סה"כ

ביטוח 

בריאות רגיל  

 עובד

ביטוח בריאות 

 מעסיקרגיל 

 רמה פעילות תוספת

 זוגו שבת לנשוי' א

 עובדת אינה

3.1 2.6 0.5 5 4.17 0.83 

 רמה פעילות תוספת

 לרווק/ נשוי 'א

 שבת זוגו עובדת

3.1 1.9 1.2 5 3.13 1.87 
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ביטוח בריאות  

 סה"כמופחת 

ביטוח בריאות 

  עובדמופחת 

ביטוח בריאות 

 מעסיקמופחת 

ביטוח 

בריאות רגיל 

 סה"כ

ביטוח 

בריאות רגיל  

 עובד

ביטוח בריאות 

 מעסיקרגיל 

 רמה פעילות תוספת

 לנשוי שבת זוגו  'ב

 אינה עובדת

3.1 2.8 0.3 5 4.58 0.42 

 רמה פעילות תוספת

  נשוי /לרווק' ב

 עובדת זוגו שבת

3.1 2.4 0.7 5 3.96 1.04 

 

 סה"כ 

ביטוח לאומי 

וביטוח 

 בריאות

 מופחת

סה"כ ביטוח 

ביטוח לאומי ו

בריאות מופחת 

  עובד

סה"כ ביטוח 

ביטוח לאומי ו

בריאות מופחת 

 מעסיק

סה"כ ביטוח 

ביטוח לאומי ו

 בריאות רגיל 

סה"כ ביטוח 

ביטוח לאומי ו

בריאות רגיל  

 עובד

סה"כ ביטוח 

ביטוח לאומי ו

בריאות רגיל 

 מעסיק

 פעילות תוספת

 לנשוי' א רמה

 אינה זוגו שבת

 עובדת

6.47 2.95 3.52 15.74 8.12 7.62 

 פעילות תוספת

לרווק/  'א רמה

שבת זוגו  נשוי

 עובדת

6.47 2.25 4.22 15.74 7.08 8.66 

 פעילות תוספת

לנשוי  'ב רמה

 שבת זוגו 

 אינה עובדת

6.47 3.15 3.32 15.74 8.53 7.21 

 פעילות תוספת

 /לרווק' ב רמה

  נשוי

 עובדת זוגו שבת

6.47 2.75 3.72 15.74 7.91 7.83 



 

 ביטוח וגבייהנהל ימ - לאומיהביטוח ה
  

 אגף גבייה ממעסיקים
 

12 
 

 

 פירוט הענפים בהם מבוטחים חיילים בשירות קבע:

 רגיל מופחת ענף פרט בלוח י'

 0.16 0.11 אימהות 2

 2.08 1.32 ילדים 3

 2.28 0.37 נכות 8

 0.33 0.05 סיעוד 9

 5.89 1.52 זו"ש 10

 10.74 3.37 סה"כ 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 נסיונרים בפרישה מוקדמתפ

 מלא מופחת 

 6.79 0.39 דמי ביטוח לאומי

 5.00 3.10 ביטוח בריאות

 11.79 3.49 סה"כ

 

 (:1/1/06 -שיעורי הביטוח הלאומי בהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת )החל מ

 מלא מופחת ענף

 0.87 0.04 אימהות

 0.07 0.01 נפגעי תאונות

 1.86 0.11 נכות

 0.14 0.01 סיעוד

 3.85 0.22 זו"ש

 6.79 0.39 סה"כ

 לחזרה לתוכן העניינים
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  343סעיף  לפידמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעסיק מאושר 

  בעבודה מפני פגיעה ביטוח לחוק ותקנות 343סעיף 

 .לחוק' י בלוח שנקבע עבודה נפגעי לענף הרגיל מהשיעור 85% של בשיעורישלם  2019החל מחודש ינואר 

 מלא מופחת

0.40 1.75 

 לחזרה לתוכן העניינים

 שוהה בהכשרה מקצועית

 , ללא שינוי. 01/01/2020 -החל מ

 אופן החישוב הסכום הענף

 *שכר הממוצעמחצית הכפול  .%40  ₪ 21.10 עבודהנפגעי 

 (1.1.2020 -החל מ₪  5,276 -)סכום השווה ל 

 א' 19החישוב מסתמך על הוראות תקנה 

 *שכר הממוצעמחצית ה כפול %0.1 ₪ 5.28 אמהות

 (1.1.2020 -החל מ₪  5,276 -)סכום השווה ל

 א' 4החישוב מסתמך על הוראות תקנה 

  ש"ח 26.38 סה"כ

 תוכן הענייניםלחזרה ל

 , ללא שינוי:01.01.2019 -החל מ, *שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י' לחוק

מופחת  ענף

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא  

 סה"כ

 מעסיקמלא  עובדמלא 

  ודמי ביטוח בריאות סה"כ דמי ביטוח

7.05 

 

3.50 

 

3.55 

 

19.60 

 

12.00 

 

7.60 

 3.55 0.40 3.95 סה"כ דמי ביטוח לאומי

 

14.60 7.00 7.60 
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מופחת  ענף

 סה"כ

מופחת 

 עובד

מופחת 

 מעסיק

מלא  

 סה"כ

 מעסיקמלא  עובדמלא 

 2.04 3.85 5.89 1.30 0.22 1.52 זו"ש

 

 0.19 0.14 0.33 0.04 0.01 0.05 סיעוד

 

 0.42 1.86 2.28 0.26 0.11 0.37 נכות

 

 0.06 0.07 0.13 0.01 0.01 0.02 נ. תאונות

 

 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 נ. עבודה

 

 0.53 0.87 1.40 0.11 0.04 0.15 אמהות

 

 2.08 -- 2.08 1.32 -- 1.32 ילדים

 

 0.16 0.21 0.37 0.03 0.01 0.04 אבטלה

 

 0.06 -- 0.06 0.01 -- 0.01 פש"ר

 

 -- 5.00 5.00 -- 3.10 3.10 דמי ביטוח בריאות

 לחזרה לתוכן העניינים


