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 השגה על קביעת דמי הביטוח  –דמי ביטוח 

 358, 357, 347הודעה על קביעה של דמי הביטוח בהתאם לסעיפים  ומבוטח, שנשלחה אלי

לערער על  רשאי, ה זאתעם קביע םמסכי ן הואאי, וע"י פקיד הגבייה של הביטוח הלאומי

  .במוסד לביטוח לאומי קביעה בפני פקיד ההשגהה

 ביה"ד לעבודה.בפני על החלטת פקיד ההשגה, רשאי הוא להגיש ערעור 

 שגה/הערעור?איך מגישים את הה

, 357, 347בהתאם לסעיפים שעליך לשלם דמי הביטוח של  האינך מסכים עם קביעבמידה ש

, תוכל לשלוח את השגתך לפקיד השגה בתחום פקיד הגבייה של הביטוח הלאומישל  358

ירושלים, לביטוח לאומי, תחום הביטוח,  המוסד: בדאר רשום לכתובתבמשרד הראשי ביטוח ה

 .91909, מיקוד 13שדרות וייצמן 

 

ימים מהיום שנמסרה לך ההודעה בדאר  30על פי החוק, את ההשגה עליך להגיש בתוך 

 פקיד ההשגה יכול להאריך את המועד.רשום על קביעת דמי הביטוח. 

  ההשגהאופן הגשת 

 :רשום בדואר ההשגה יש להגיש באופן הבא את 

שלו והמען להמצאת הודעות שם המשיג, מספר הזהות שלו, , מספר הטלפון והפקס  .1

 ומסמכים.

 .בגינה מוגשת ההשגה ההודעה בדבר קביעת דמי הביטוח שעליך לשלםצירוף  .2

 העובדות שעליהן מסתמך המשיג. .3

 הנימוקים שעליהם מתבססת ההשגה. .4

 רשימת מסמכים שעליהם מסתמך המשיג. .5

 הסעד המבוקש.  .6
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 תשובת פקיד השגות להשגה

בצרוף כל  חודשים מהיום שהגשת את ההשגה 3בתוך פקיד השגות ישיב להשגה שלך 
 .המסמכים הנדרשים

חודשים נוספים  3 - לפקיד ההשגות סמכות להאריך את התקופה לקבלת החלטה בהשגה ב
 מטעמים מיוחדים. תקבל על כך הודעה מפקיד ההשגות.

 האם אפשר לערער על החלטת פקיד השגות?

חודשים מיום שקיבלת  12הדין לעבודה תוך ניתן לערער על החלטות של פקיד השגות לבית 
 בדאר רשום את החלטת פקיד ההשגות.

 

 
 


