
 

  
 אגף הגבייה

 
 

31שד' וייצמן   ח' חשון תש"ס  

 13111ירושלים   3111אוקטובר  31

 10-5011616טל' :   

 10-5636103פקס :   
 011אל: מנהלי הסניפים חוזר/ 

  3110מנהלי תחום גבייה וביטוח חוזר מעסיקים/ 
 מנהלי סניפי משנה 

 
 נושא: סוגי מבוטחים

 תת נושא: קיבוצים
 קיבוצים –ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח הנדון: 

 
הבאנו לידיעתכם את תיקון  3111ביוני  31מיום  3111בחוזר גבייה ממעסיקים מספר 

לחוק הביטוח הלאומי, לפיו שונה סכום ההכנסה המזערית החייבת בדמי  11מספר 
פי חוק שכר  –מהשכר הממוצע , להכנסה השווה לשכר המינימום על  06% –ביטוח מ 

 , וכי השינוי בחוק חל גם על קיבוצים ומושבים שיתופיים.3110 –מינימום, תשמ"ז 
 

מאחר ובקיבוצים ישנם סוגים שונים של מבוטחים ,יחושבו דמי הביטוח לאותם 
קיבוצים שהבסיס שלהם שווה לשכר המינימום על פי חלקיות " משרה " על פי הפירוט 

 הבא:
 

אחוז   המבוטחים סוג 
שכר מ

 המינימום

הבסיס 
לתשלום 

 -החל ב
3.1.11 

חברים  13 3
 ומועמדים

מלוא הבסיס שנקבע 
למשק אך לא פחות 

 מהמינימום לעובד שכיר. 

311% 0,010 

 -עובדי חוץ  13 0
 חלקי

מהבסיס שנקבע  11%
 למשק.

11% 111.3 

מקבלי  10 1
 קצבת זקנה

מהבסיס שנקבע  61%
 למשק

61% 3,111.6 

מהבסיס שנקבע  61% זמניים 11 1
 למשק

61% 3,111.6 

 ילדים 11 6
 ) חניכים(

מהמינימום לעובד  11%
מהשכר  61%שכיר, שהם 

שנקבע בחוק שכר 
 מינימום לחניך.

11% 111.3 

ממינימום השכר  61% הורים 11 5
 שנקבע בחוק לעובד שכיר

61% 3,111.6 

 –עובדי חוץ  16 0
 מלא

עשירית הבסיס שנקבע 
 למשק

31% 001.0 

ממינימום השכר  61% נכים 15 1
שנקבע בחוק לעובד 

 שכיר.

61% 3,111.6 

מלוא הבסיס שנקבע  חיילים 11 1
למשק. דמי הביטוח 

311% 0,010 



ישולמו מראש עבור כל 
תקופת השרות חודש על 
 1כל שנת שירות, חיילים 

 שנים. 0שנים חיילות 
טופס  31

 /530ת
מהבסיס שנקבע  61% מתנדבים

 למשק
61% 

 

3,111.6 

 
 
 
 

 .11הדיווח על פי טבלה זו יתבצע על ידי הקיבוצים החל מחודש נובמבר 
 

,  0111, יעשה על ידינו לאחר חודש ינואר  11תיקון רטרואקטיבי החל מחודש אפריל 
 לפיכך אין לבצע תיקוני דוחות לתקופה זו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 אגף הגבייה
 

 מעבידים -הכנסה מזערית 
 

 


