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משולבגל"שודמיפגיעההפרששומהחישובהנדון:

 
כללי .1


 גל"ש ודמי פגיעה.של הפרשי שומה, תהליך חישוב משולב  מיושם 10.9.61 -החל מ
במקרים בהם מתקבלת שומה בגל"ש ובאותה שנה המבוטח נפגע בעבודה, יערך חישוב 

 מילואים.תגמולי מול בדומה לתהליך המתבצע, מזה שנים, ב מול דמי פגיעה משול
 

נקלטת או מוזנת שומה על ידי פקיד, או כאשר תהליך החישוב המשולב מבוצע כאשר 
נקלט מידע מענף נפגעי עבודה, הגורם לגימלה חוסמת ובעקבות כך לשינוי הבסיס 

 בדיעבד.
 

 אופןהחישוב .2


 חדש לתשלום דמי ביטוחהבסיס ה נתוני בוטח בגל"שברשומת המעם קבלת השומה 
 מועברים למערכת דמי פגיעה.

 בדמי פגיעה מחושבת הגמלה מחדש ונתוני הגמלה החדשים מועברים לגל"ש.
במערכת הכספית מתבצעת התקזזות בין הפרש השומה לבין הפרש הגמלה, ולמבוטח 

 ביטוח והפרשי הגמלה.נשלחת הודעה אחת ממערכת גל"ש, ובה מפורטים הפרשי דמי ה
 

 מיום עדכונים" ב"הודעת הודעה בדוגמת לעיין 19/9/08ניתן ברשומת311)מסך ,)
.5955267-9המבוטחעםמ"ז:


 מקריםלהםלאיבוצעחישובמשולב .3


 גמלהחוסמת: .א


גמלה חוסמת, הפרש השומה לא גורם לשינוי מלכתחילה במקרים בהם קיימת 
 וצע גם הפרש גמלה.בבסיסי ההכנסה ומכאן שלא יב

 
 הכנסהנמוכהמהכנסהמזערית: .ב


של "עובד מינימום מהכנסת הכאשר למבוטח הכנסה על פי השומה הנמוכה 

מינימום לא יבוצע מהכנסת הוגם בחישוב הקודם היו הכנסות הנמוכות עצמאי" 
 הפרש שומה ולא הפרש גמלה.

מהשכר  52%)למעט מקרים של עיסוק מעורב, כאשר הכנסת שכיר עולה על 
 הממוצע והכנסת עצמאי נמוכה ממינימום זה(.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חישוב הפרש שומה משולב גלש ודמי פגיעה

 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי

 שכירים - מלא אגף הגביה

 מינהל הביטוח והגביה

 10-4303112פקס:   10-4519333 10-4519312טל'   93919ירושלים,  31ן שדרות וייצמ  

 הכנסהגבוההמהכנסהמירבית: .ג


וגם בחישוב הקודם  ,המקסימוםהכנסת כאשר הכנסות המבוטח עולות על 
 הכנסותיו היו מעל המקסימום לא יערך הפרש שומה ולא הפרש גמלה.

 
 דמיפגיעהומילואיםגל"ש .4


במקרים בהם באותה שנת ביטוח המבוטח גם נפגע בעבודה וגם שירת במילואים יערך 
 הגמלאות באופן הבא: שתיחישוב משולב מול 

 
רים לגל"ש את ידמי פגיעה מחז .ים מועברים בתחילה לדמי פגיעהבסיסי ההכנסה החדש

 נתוני הפרש הגמלה.
גם כאן  .מועברים נתוני ההכנסות למילואיםרק לאחר קבלת נתוני הגמלה בגל"ש, 

 "ש את נתוני הפרש הגמלה.למילואים מעבירים לג
 

לאחר קבלת נתוני הפרשי הגמלה הן מדמי פגיעה והן ממילואים ההפרשים הכספיים בין 
 ממערכת גל"ש.  הודעהאחתהגמלאות לבין גל"ש מקוזזים ולמבוטח תצא 

 
מילואים, תהליך תגמול גם דמי פגיעה וגם , במקרים בהם למבוטח יש לתשומתליבכם

 ב המשולב יהיה ארוך יותר.ישוהח
 
 
 
 

בברכה,


 מינהלהביטוחוהגבייה


