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                  זבטבת התשע" ג'        תאריך: 

/11/110/10 

 גביית דמי ביטוח נושא:

 שיעורי תשלום תת נושא:

  0/10לשנת שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות שם החוזר:

 מטרת החוזר

 0/10עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים החל מינואר 

 

 הגדרות

  ללא שינוי. לחודש₪  342,34סך על  0/12ינואר בהחל  לתשלום דמי ביטוח מרביתהכנסה 

 לחודש₪  326,4הוא  0/10החל בינואר  שכר ממוצע. 

 (.לחודש ₪ 46262 עמד על סך 21110116 -ל עד)השכר הממוצע 

 ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים  - הכנסה בשיעורים מופחתים

 .לחודש₪  42843ובסכום  6מהשכר הממוצע %/6תהיה עד  המופחתים

 (.לחודש. ₪ 86605 עמדה על  21110116עד  )ההכנסה ממנה שולמו ונוכו דמי ביטוח

 86 -עלה ל – שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום/// ₪ 

 .(26508עמד על סך  2111010/16 -)שכר המינימום עד ל

 משכר המינימום(. 08% -)הסכום השווה ל₪  12,44 -הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף 

 ללא שינוי. – שיעורי דמי ביטוח 

 טבלאות עדכון:

 1/0פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס  .א

 ללא תשלום עובד בחופשה .ב

 זר תושב .ג

 תושבי שטחים ועובד זר המועסק באיזור .ד

 ועד "גיל פרישה" 15שוטרים וסוהרים מגיל  .ה

  "גיל הזכאות" שלא מקבל קצבת זקנה-" לשוטר וסוהר בין "גיל הפרישה .ו

  קיבוצים ומושבים שיתופיים .ז

  מתנדבים6 תושבי חוץ ושוהים בהכשרה מקצועית בקיבוצים1 מושבים שיתופיים .ח

 סוגי מבוטחים וענפי ביטוח בקיבוצים1 מושבים שיתופיים .ט
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 חיילים בשירות קבע .י

 פנסיונרים בפרישה מוקדמת .יא

 222יק מאושר על פי סעיף דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעס .יב

 שוהה בהכשרה מקצועית .יג

 שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י' לחוק .יד
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 ללא שינוי 110/16/ -החל מ 1/0פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 

 ,6נוסף פירוט של סוגי עובדים שנעשו "תושבי ישראל" לאחר גיל 

 מלא מופחת 

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ 1טור 

עובדים "תושבי ישראל" 
שנה וטרם  15שמלאו להם 

 הגיעו ל"גיל הפרישה"

6934 2.8/ 2.28 13944 10.// 0.8/ 

       ,טור 

ו בעלי שליטה בחברה שמלא
וטרם הגיעו ל"גיל  15להם 

 הפרישה"

6934 2.24 2.21 1394, 11.04 0.05 

       4טור 

בטור זה יש לדווח על יתר 
ושבי העובדים שהם "ת

 1ישראל" ואינם כלולים בטור
ועל בעלי שליטה שאינם 

 0כלולים בטור 

      

אישה וגבר מעל  "גיל 
שנעשו לראשונה הזכאות"  

 60"תושבי ישראל" מעל גיל 

4938 
 

2.1/ /.25 ,94, 8.// 0./0 

 1.46 //.8 6936 20./ /2.1 ,493 בעלי שליטה

אישה וגבר מתחת ל"גיל 
הפרישה" שנעשו לראשונה 

 60"תושבי ישראל" מעל גיל 

4936 2.02 /.00 14914 0.05 0.58 

אישה בין "גיל הפרישה" "לגיל 
הזכאות" שנעשתה לראשונה 

 60"תושבת ישראל" מעל גיל 

494, 2.10 /.28 ,9,, 8.28 0.20 

גבר בין "גיל הפרישה" ל"גיל 
הזכאות" שנעשה לראשונה 

  60"תושב ישראל" מעל גיל 

4944 2.11 /.20 ,944 8.12 0.01 

מבוטחים המקבלים קצבת 
 רבשיעונכות יציבה מעבודה 

6 או קצבת נכות כללית %//1
 ומעלה 08%  רבשיעויציבה 

או קצבת נכות כללית בלתי 
ומעלה  08% רבשיעוה יציב

רצופה של שנה אחת  לתקופה
 לפחות

4938 
 

2.1/ /.25 ,94, 8.// 0./0 

 1.46 //.8 6936 20./ /2.1 ,493 בעלי שליטה

נשים וגברים בין "גיל 
הפרישה" ל"גיל הזכאות" 

לקצבת זקנה שאינם מקבלים 
 קצבת זקנה

694, 2.20 2.18 169,, 4.56 6.56 

 /6.5 4.56 16966 2.12 2.20 6941 בעלי שליטה

 4948 שנה 15מי שטרם מלאו לו 
 

-- /.25 ,94, -- 0./0 

 1.46 -- 1936 20./ -- ,494 בעל שליטה
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 "9הגיל שהו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיו -"גיל הזכאות 

 "הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ובתנאי -"גיל הפרישה 

 ום המזכה בקבלת קצבה.על הסכשהכנסותיו מעבודה אינם עולים 

 פטור מדיווח ותשלום דמי  -שקיבל פטור מתשלום דמי ביטוח עובד ממדינת אמנה

 ביטוח.

 

 2להזכירכם

עובד6 המקבל קצבת נכות מעבודה6 שהגיע לגיל הפרישה ונמצא זכאי לקבלת קצבת 

זקנה6 אך בחר בקבלת גמלת נכות מעבודה6 יחשב כאילו מקבל קצבת זקנה ואין 

ו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. כל זאת בתנאי שהציג למעסיק לנכות משכר

 אישור על זכאותו לקבלת קצבת זקנה.

                                                                                                             

 חזרה

נשים וגברים המקבלים קצבת 
 זקנה מהמוסד

4948 
 

-- /.25 ,94, -- 0./0 

 ,494 בעלי שליטה
  

-- /.20 1936 -- 1.46 

 4984 חיילים בשרות סדיר
 

/.2/ 2.28 13944 0.// 0.8/ 

 4984 בעלי שליטה
 

/.24 2.21 1394, 6.04 0.05 

 /0.8 //.0 13944 2.28 /2./ 4984 תושב זר ממדינת אמנה

 

 

 תשלום  עובד בחופשה ללא

עובד בחופשה ללא 
 תשלום

 
 ש"ח 204

 
הביטוח6 למעט מבוטח לכל ענפי 

 .פגיעה בעבודה ופש"ר
 

 
6.80% X  שכר המינימום עפ"י

  חוק שכר מינימום
 -החל מ ///86 -)סכום השווה ל

1./1.0/10) 
 

 חזרה

 

 זר תושב

 מלא מופחת

 סיקמע עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

/.82 /./2 /.24 2.20 /.50 0.88 

 חזרה
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 ועובד זר המועסק באיזור תושבי שטחים

 מלא מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

/.24 /./2 /.26 2.// /.61 0.24 

 חזרה

 

 ועד "גיל הפרישה" 18שוטרים וסוהרים מגיל 

 מלא מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

6.86 2.24 2./0 10.00 11.04 8.25 

 חזרה

 

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

 מלא מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

6.12 2.20 0.00 12.0/ 4.56 2.52 

 חזרה

 

 קיבוצים ומושבים שיתופיים

  הסוג
סוגי 

 מבוטחים

 
 החישוב

 מלא מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

חברים  1/
 ומועמדים

1//% 
הבסיס 
שנקבע 
 במשק

6.41 2.24 2.20 14.12 11.04 0.22 

 %/1  ץחו עובדי /1
מהבסיס 
שנקבע 
 במשק

18.01 11.04 *
 )מלא(

2.20 --- --- --- 

 -עובדי חוץ /8
 חלקי

8/% 
מהבסיס 
שנקבע 

 ק במ

18.01 11.04 *
 )מלא(

2.20 --- --- --- 

 -עובדי חוץ /4
 חלקי

4/% 
מהבסיס 
שנקבע 
 במשק

18.01 11.04 *
 )מלא(

2.20 --- --- --- 

מקבלי  0/
 קצבת זקנה

8/% 
מהבסיס 
שנקבע 

 קשבמ

0.38 --- 0.38 0./0 --- 0./0 

 %/8  םזמניי 2/
מהבסיס 

  שנקב
 במשק

6.91 3.49 3.42 14.12 11.04 0.22 
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ילדים  2/
)חניכים(6 

 הורים

2/% 
מהמינימום 
 לעובד שכיר

0.38 --- 0.38 0./0 --- 0./0 

 %/8 נכים 6/
מהמינימום 
 לעובד שכיר

2.25 2.1/ /.25 --- --- --- 

 %//1 חיילים 5/
הבסיס 
שנקבע 
 במשק

2.51 /.24 2.20 12.12 6.04 0.22 

בגיל  
 המותנה

 /.24 /.10 /.00 0.21 1.42 /.25 

 

  ים נקבעו שתי מדרגות דמי ביטוח למעסיק לפיכך6 הניכוי מחבר הקיבוץ בסוג 8/.1.0 -* החל מ
 יהיה בשיעור המלא וחלק המעסיק על פי השיעור המופחת. /4-ו /1/68

 
 
 
 
 

 חזרה

 

 מתנדבים2 תושבי חוץ ושוהים בהכשרה מקצועית בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

 
 סוגי מבוטחים

 
 החישוב

 מלא מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

מתנדבים1 תושבי 
חוץ המועסקים 

בקיבוצים1 
מושבים 
 שיתופיים

8/% 
הבסיס 
שנקבע 
 במשק

/.82 /./2 /.24 2.20 /.50 0.88 

 הכשרה מקצועית
קיבוץ1 מושבים ב

 שיתופיים

 
 ש"ח 14.28

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

 חזרה

 

 

 סוגי מבוטחים וענפי ביטוח בקיבוצים/ מושבים שיתופיים

 פרוט סוגי מבוטחים וענפי הביטוח סוג

חבר הרשום בפנקס החברים וכן מועמד לחברות )כולל אזרחי חוץ(6 חבר העובד  1/
ם המשק מחוץ למשק ללא שכר6 חבר העובד במפעל נפרד של המשק6 חבר מטע

לומד מחוץ למשק6 חבר בחופשת מחלה שאינו מקבל שכר ממעסיקו6 נוער עובד 
 .15כולם מעל גיל  –במשק )כולל עליית הנוער( וחברי גרעין 

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

 

ועובדים במשק  %/5 - %//1עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  /1
 ו1או נותנים תורנויות וגיוסים. 1% - %/0במשרה שבין 

דמי הביטוח ישולמו לכל הענפים מלבד ענף אבטלה וכולל דמי ביטוח בריאות לפי 
 עשירית הבסיס שנקבע למשק.
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ועובדים במשק  %/0 - %/5העובדים מחוץ למשק במשרה שבין עובדי חוץ  /8
 .%/0 - %/5במשרה שבין 

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

 

ועובדים במשק  1% - %/0עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  /4
 .%/5 - %//1במשרה שבין 

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

    

 ואינם רשומים %/5 - %//1עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין  /
מבסיס הקיבוץ ולא ישולם עבורם דמי  %/6 ידווחו לפי בסידור עבודה במשק

 .ביטוח במשק
 )מותנה בהחלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ(.

    

 חברים מקבלי קצבת זקנה העובדים במשק. 0/
מבסיס המשק6 לענפי הביטוח: נפגעי עבודה6  %/8דמי הביטוח ישולמו לפי 

 ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.
 

 חברים מקבלי קצבת סיעוד שאינם עובדים במשק. 00
 הקיבוץ ולא ישולם בעבורם דמי ביטוח במשק. מבסיס %/ידווחו לפי 

 
 

 אולפנים6 הורים עובדים6 אורחים תושבי ישראל השוהים במשק למעלה מחודש. 2/
דמי הביטוח ישולמו לפי מחצית הבסיס שנקבע למשק6 לכל ענפי הביטוח כולל 

 דמי ביטוח בריאות.
 

 

/2 
 

 

דים במשק6 הורים 6 הורים מקבלי קצבת זקנה העוב18 -15נוער עובד בגיל 
 העובדים במשק שאינם מקבלים קצבת זקנה ואינם מבוטחים לפי פרק ב' לחוק.

מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר  %/2דמי הביטוח ישולמו לפי 
 לענפי הביטוח: נפגעי עבודה6 ביטוח עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

 
 

ונכים  %//1דה בשיעור נכים שמשתלמת להם קצבת נכות צמיתה מעבו 6/
ומעלה לשנה לפחות ושוהים  08%שמשתלמת להם קצבת נכות כללית בשיעור 

מהמינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד  %/8במשק. דמי הביטוח ישולמו לפי 
שכיר לענפי הביטוח: ביטוח מפני פגיעה בעבודה6 ביטוח זכויות עובדים בפשיטת 

 רגל ופירוק תאגיד ודמי ביטוח בריאות.

חיילים וחיילות: דמי הביטוח ישולמו מראש לפי בסיס המשק עבור כל תקופת  5/
 השירות6 לכל ענפי הביטוח וללא דמי ביטוח בריאות.

חישוב דמי הביטוח יערך לכל שנת שרות6 לפיכך ירשם חייל שמשרת שלוש שנים 
 כשלושה מבוטחים וחיילת תירשם כשני מבוטחים.

  

 
 

אשר אינם חברים או מועמדים לחברות יש לדווח תושבי חוץ השוהים במשק ו
מהבסיס שנקבע למשק לענפי הביטוח: אמהות6  %/8( עפ"י 610עבורם )בטופס 

 נפגעי עבודה6 ביטוח עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

 חזרה
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 חיילים בשירות קבע

 תוספת פעילות רמה ב' תוספת פעילות רמה א' 

 נשוי 
 שבת זוגו 
 אינה עובדת

 רווק / נשוי 
 שבת זוגו

 עובדת 

 נשוי 
 שבת זוגו 
 אינה עובדת

 רווק / נשוי
 שבת זוגו 

 עובדת 

 ביטוח לאומי

 רגיל מופחת רגיל מופחת רגיל מופחת רגיל מופחת 

 02./1 2.20 02./1 2.20 02./1 2.20 02./1 2.20 סה"כ*

 2.48 28./ 2.48 28./ 2.48 28./ 2.48 28./ עובד**

 6.04 0/.2 6.04 0/.2 6.04 0/.2 6.04 0/.2 מעסיק

 ביטוח בריאות***

 /.8 2.1 /.8 2.1 /.8 2.1 /.8 2.1 סה"כ

 2.46 0.2 2.85 0.5 2.12 1.4 2.10 0.6 עובד

 2/.1 0./ 20./ 2./ 1.50 1.0 52./ 8./ מעסיק

 סה"כ

 18.02 6.20 18.02 6.20 18.02 6.20 18.02 6.20 סה"כ

 0.41 0.08 5.82 2.18 5/.0 0.08 5.10 0.48 עובד

 0.52 2.00 0.01 2.20 5.66 2.00 0.60 2.80 מעסיק

 

 

 * פירוט הענפים בהם מבוטחים חיילים בשירות קבע:

 רגיל מופחת ענף פרט בלוח י'

 16./ 11./ אימהות 0

 5/.0 1.20 ילדים 2

 0.05 20./ נכות 5

 22./ 8/./ סיעוד 4

 8.54 1.80 זו"ש /1

 149,3 ,494 סה"כ 

    

 **לפי תקנה "דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע".
 ביטוח בריאות ממלכתי. חוק *** לפי תקנות

 חזרה

 

 פנסיונרים בפרישה מוקדמת

 מלא מופחת 

 6.04 24./ דמי ביטוח לאומי

 //.8 /2.1 ביטוח בריאות

 11.04 2.24 סה"כ

 (:1111/6 -שיעורי הביטוח הלאומי בהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת )החל מ

 מלא מופחת ענף

 50./ 2/./ אימהות

 0/./ 1/./ נפגעי תאונות

 1.56 11./ נכות

 12./ 1/./ סיעוד

 2.58 00./ זו"ש

 6.04 24./ סה"כ



 

 

 בס"ד
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 חזרה

 

 לחוק ותקנות ביטוח 434עבודה למעסיק מאושר על פי סעיף דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי 
 :0/16ינואר מפני פגיעה בעבודה החל מחודש 

 

משלם בשיעור של  מלא מופחת
מהשיעור הרגיל  58%

לענף נפגעי עבודה 
 שנקבע בלוח י' לחוק.

/.21 1.60 

 חזרה

 

 שוהה בהכשרה מקצועית

 11/110/10/ -החל מ

 אופן החישוב הסכום הענף

 *שכר הממוצעמחצית ה X 2%./  ₪ 14.28 נפגעי עבודה
 (1.1.10 -החל מ₪  26520 -)סכום השווה ל 

 א' 14החישוב מסתמך על הוראות תקנה 

 *שכר הממוצעמחצית ה X 1%./ ₪ 2.52 אמהות
 (1.1.10 -החל מ₪  26520 -שווה ל)סכום ה

 א' 2החישוב מסתמך על הוראות תקנה 

  ש"ח 3913, סה"כ

 

 חזרה

 

 

 

 :1.0/16/.1/ -על פי לוח י' לחוק6 מעודכן ל שיעורי דמי הביטוח

 מלא מופחת ענף

 מעסיק בדעו סה"כ מעסיק עובד סה"כ

סה"כ דמי ביטוח ודמי ביטוח 
 בריאות

 
6.48 

 
2.8/ 

 
2.28 

 
14.8/ 

 
10.// 

 
0.8/ 

  סה"כ דמי ביטוח לאומי
2.58 

 
/.2/ 

 
2.28 

 
12.8/ 

 
0.// 

 
0.8/ 
 

 2/.0 2.58 8.54 /1.2 00./ 1.80 זו"ש
 

 14./ 12./ 22./ 2/./ 1/./ 8/./ סיעוד
 

 20./ 1.56 0.05 06./ 11./ 20./ נכות
 

 6/./ 0/./ 12./ 1/./ 1/./ 0/./ תאונות נ.
 

 1.46 -- 1.46 20./ -- 20./ נ. עבודה
 

 82./ 50./ /1.2 11./ 2/./ 18./ אמהות
 

 5/.0 -- 5/.0 1.20 -- 1.20 ילדים
 



 

 

 בס"ד
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 16./ 01./ 20./ 2/./ 1/./ 2/./ אבטלה
 

 6/./ -- 6/./ 1/./ -- 1/./ פש"ר
 

 -- //.8 //.8 -- /2.1 /2.1 דמי ביטוח בריאות

 

 חזרה

 


