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 כללי  .1

המוסד לביטוח לאומי מופקד על גביית דמי ביטוח לאומי למימו
 הגמלאות המשולמות 

פי חוק הביטוח הלאומי ועל גביית דמי ביטוח בריאות המיועדי� למימו
 מערכת �על

 מתושבי המדינה עובדי� דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות נגבי�. הבריאות

 בשיעורי� שוני� החלי� על ההכנסה החייבת –עובדי� ומי שאינ� ) שכירי� ועצמאי�(

 הממשלה מפצה את המוסד לביטוח לאומי על אובד
 �1986מ ,נוס� על כ�. בדמי ביטוח

מכונה זה פיצוי . הנובע מהפחתת דמי הביטוח למעסיקי� ולעצמאי�, תקבולי הגבייה

והוא חלק מתקבולי המוסד מדמי ביטוח לאומי, "שיפוי אוצר"
1

. 

 הושפעה הגבייה מהציבור מתנודות הנובעות 2008ג� בשנת , לשני� קודמותבדומה 

פירוט (ממספר המועסקי� , מהשכר הממוצע, מההתפתחויות הכלכליות במשק

� בעקבות – 2009 ויימש� עד סו� 2005וכ
 מתהלי� החקיקה שהחל בשנת ) בהמש

. ח למעסיק ועסקה בהפחתה הדרגתית של דמי הביטו�2005הרפורמה במס שהונהגה ב

 במקו� – מופחת ורגיל – שני שיעורי דמי ביטוח 2006במקביל הונהגו למעסיק משנת 

שיעור אחיד בכל רמות ההכנסה החייבת בדמי ביטוח בדומה למבנה השיעורי� הנהוג 

בטר� שונה החוק שיל� המעסיק . שכירי��לפי חלקו של העובד השכיר והעובדי� הלא

לאחר יישו� התיקו
 . הכנסה החייבת בדמי ביטוח מהכנסת העובד עד תקרת ה5.93%

 מהשכר 60%עד ( בשיעור המופחת 3.85% 2008דצמבר –שיל� המעסיק בתקופה ינואר

הרפורמה במס לא פסחה ג� על הגבייה של , ואול�.  בשיעור הרגיל�5.43%ו) הממוצע

השיעור המופחת של דמי הביטוח : ובמסגרתה נעשו הצעדי� האלה, הביטוח הלאומי

 �5.58%השיעור הרגיל הוגדל מ; �0.4% של ההכנסה ל�1.4%המוטל על העובד הוקט
 מ

.  ממנו�60% של השכר הממוצע ל�50%ומדרגת השיעור המופחת הוגדלה מ; �7%ל

. דהיינו ללא שינוי בהיק� התקבולי� של המוסד, שינויי� אלה נערכו בתקציב אפס

כדי שלא לגרו� להפסד , המעסיקהעלאת מדרגת השיעור המופחת חלה ג� על חלקו של 

 ).�3 ו2לוחות ( מוצג בהמש� הפרק 2005�2009ריכוז השינויי� לשני� . גבייה

 היא �2006 ושל הרפורמה שהונהגה ב2005התוצאה המשולבת של חוק ההסדרי� 

  3.45% �2009ששיעורי דמי הביטוח המופחת והרגיל המוטלי� על המעסיקי� יהיו ב

 נקודת 1.5 זו הפחתה של 2005ואה למצב שלפני אוגוסט בהשו. בהתאמה, �5.43%ו

                                             

י� מופיע בלוח שיעורי  המעסיק עלשיעור דמי הביטוח המוטל על הממשלה במקו� 1
כלל השתתפות הממשלה במימו� ענפי ב עוסקה,  לחוק32א� ג� מעוג� בסעי� , הביטוח
 .הביטוח
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סכו� ההפסד ). 5.93% לעומת 4.43%(אחוז בשיעור הממוצע של דמי הביטוח למעסיק 

 � צפויה �2009ח וב" מיליארד ש�8 מגיע ל2008עד סו� ) 2005(המצטבר מתחילת התהלי

בהתא� .  נוספי�ח" מיליארד ש�3.9מדיניות זו להוביל להפסד גבייה בסכו� שיגיע לכ

שיעורי , אול�. ישופה בידי האוצר בגי
 הפסד זהלא המוסד לביטוח לאומי , לחקיקה

הוגדלו באופ
 שהקצבת האוצר ,  לחוק32המעוגני� בסעי� , ההשתתפות של הממשלה

למימו
 הגמלאות לפי חוק לא תפחת כתוצאה מהפסד הגבייה של דמי ביטוח לאומי 

 .ממעסיקי�

 ואת השפעת שינויי החקיקה על �2008 ו2007ייה מ
 הציבור בשני�  מציג את הגב1לוח 

 הסתכמו תקבולי המוסד מגביית דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח 2008 בשנת .היקפה

 מיליארד �2 מיליארד נגבו ישירות מהציבור ו40.4: ח" מיליארד ש�42.4בריאות ב

ת המוסד על הפחתת המשפה א, לחוק' ג32הועברו בידי אוצר המדינה בהתא� לסעי� 

בשנה זו עלתה הגבייה הישירה מ
 הציבור . דמי ביטוח לאומי למעסיקי� ולעצמאי�

אלמלא שינויי החקיקה . �2007 ב4.4%בהשוואה לגידול של ,  במונחי� ריאליי��2%בכ

 , על פי אומד
,  היתה עולה�2008הגבייה הישירה מ
 הציבור ב, �2006שהונהגו החל ב

 .אליי� במונחי� רי�3.9%ב

גביית ו, )�2007 ב3.3%לעומת  (�1.1% ב�2008עלתה בביטוח לאומי מהציבור גביית דמי 

חלקה של גביית ). �2007 ב6.6%לעומת עלייה של  (�3.6% גדלה בדמי ביטוח הבריאות

, �2008 ב�36.5% ל�2007 ב�35.5%דמי ביטוח בריאות בס� הגבייה מ
 הציבור עלה מ

 תהלי� שמוריד – ביטוח לאומי למעסיק שתואר לעיל בגלל המש� תהלי� הפחתת דמי

את משקל דמי הביטוח הלאומי מ
 הציבור ובהכרח מעלה את משקל דמי ביטוח 

אחוז . 5.6% ונשאר �2008 לא השתנה בג"מ
 הציבור ביחס לתמ  הגבייהשיעור. בריאות

כל המסי� הישירי�ס� מ מ
 הציבור תקבולי הגבייה
2

 �46.2%מ, עלה שנגבו מיחידי� 

 כתוצאה מהירידה במס הכנסה מיחידי� בשיעור נומינלי , �2008 ב�49.3% ל�2007ב

 . �6.1% ועלייה בגבייה של ביטוח לאומי ב�2.5%ב

                                             

עצמאי� ומנהלי , משכירי�( מס הכנסה י�במסי� הישירי� הנגבי� מיחידי� נכלל 2
נוס� על , בס� כל המסי� הישירי� נכללי�. דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, )חברות

 .ג� מס חברות, � הנגבי� מיחידי�מסי
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 1לוח 

 הגבייה מ� הציבור ואומד� השפעת שינויי החקיקה על התקבולי�

2008�2007, )ח"מיליוני ש(  

  2008אחוזי שינוי 

 2007לעומת 

 נומינלי ריאלי

2008 2007 

בפועל
בניכוי 
חקיקה בפועל

בניכוי 
חקיקה בפועל

שינוי 
חקיקה

בניכוי 
שינוי 
חקיקה בפועל

שינוי 
חקיקה

בניכוי 
שינוי 
חקיקה  

           

2.0 3.9 6.7 8.7 40,444 3,370� 43,814 37,910 2,400� 40,310  כ"סה

           

1.1 4.1 5.8 8.9 25,869 3,370+ 29,239 24,454 2,400+ 26,854
ביטוח 
 לאומי

3.6 3.6 8.3 8.3 14,575 + 14,575 13,456 + 13,456
ביטוח 

בריאות

 

 

 גביית דמי ביטוח לאומי .2

 שיעורי דמי ביטוח לאומי .א

 לכל סוגי – שיעור מופחת ושיעור רגיל –נקבעו שני שיעורי דמי ביטוח  �1995ב

בדמי ביטוח לאומי שאינו  חלק ההכנסה החייבתעל  השיעור המופחת מוטל. המבוטחי�

השכר הממוצע מ� 60%עולה על 
3

השיעור הרגיל מוטל על יתרת . 2006החל מינואר  

המעסיק וכ� על  על חלקו של , על חלקו של העובד השכיר– ההכנסה עד לתקרה

השיעור המופחת , 2כפי שעולה מלוח . ללא הבחנה בחלקו כעובד או כמעסיק, העצמאי

 הוא הורחב ג� 2005 ומאוגוסט –שכירי� � השכירי� והלא–כל המבוטחי�  לע חל

 . למעסיק

                                             

 .2008+בח לחודש "ש 7,663 –השכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי   3
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 2 לוח

  לפי סוג המבוטחשיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 

2008�2007, )אחוזי�(  

 דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות

שיעור  שיעור רגיל שיעור מופחת

 מופחת
שיעור 

 סוג מבוטח 2007 2008 2007 2008 רגיל
       

 כ" סה–לשכיר  13.37 13.10 5.23 4.92 5.0 3.1

 עובד :מזה 7.00 7.00 0.40 0.40 5.0 3.1

 מעסיק   5.68 5.43 4.14 3.85 + +

 ממשלה   0.69 0.67 0.69 0.67 + +
       

 כ" סה– לעצמאי 11.84 11.82 7.33 7.31 5.0 3.1

 עובד   11.23 11.23 6.72 6.72 5.0 3.1

 ממשלה   0.61 0.59 0.61 0.59 + +

       

 מבוטח לא עובד ולא עצמאי 11.05 7.00 4.61 4.61 5.0 5.0

 

 מציג את שיעורי דמי 3 מציג את שיעורי דמי הביטוח לסוגי� השוני� ולוח 2לוח 

בעקבות הפחתת דמי ביטוח למעסיק , 2008�2009הביטוח הצפויי� למעסיקי� לשני� 

 .2005חל ביולי ה

 3לוח 

2009�2008, )אחוזי�(שיעורי דמי הביטוח הלאומי למעסיקי� * 

 שיעור מופחת שיעור רגיל

 שנה 2005 2006 2005 2006

     

5.43 5.43 3.85 3.63 2008 

5.43 5.43 3.45 3.19 2009 

 .�2005 בהשוואה לחקיקה שהיתה בתוק� ב2006השיעורי מוצגי למצב החקיקה מינואר  * 

 מציג נתוני� על מספר המבוטחי� החייבי� בדמי ביטוח לאומי לפי סוג 4לוח 

בשנה זו . מיליו� מבוטחי� שכירי� שילמו דמי ביטוח לאומי �2.67 כ�2008ב. מבוטחי�ה

זו אינה כוללת את  יש לציי� שקבוצה. �6.1%גדל מספר המבוטחי� השכירי� ב
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� וג� מבוטחי� ישראלי� בעלי העובדי� הזרי, יניתסטהעובדי� מהרשות הפל

מי שנמצא , עוזרות בית ,בעלי פנסיה מוקדמת, כגו� חברי קיבו(, מאפייני� מיוחדי�

משרד הביטחו� בהכשרה מקצועית ועובדי
4

 . 

 4לוח 

  ,מבוטחי� החייבי� בדמי ביטוח לאומיו) לפי גודל המעסיק(מעסיקי� 

 �2008 ו2007, לפי סוג המבוטח

אחוז 
 סוג המבוטח 2007 2008 השינוי

    

 *מבוטחי� שכירי�   

  ס� הכול 2,520,000 2,670,000 6.1

    

 **מעסיקי�    

 ס� הכול 220,651 226,765 2.8

 עובדי� 1+5מעסיקי�  161,841 166,817 3.1

  עובדי�6+20 מעסיקי� 40,920 41,800 2.2

  עובדי�21+99מעסיקי�  14,295 14,509 1.5

  עובדי�100+499מעסיקי�  3,036 3,047 0.4

  עובדי�+500מעסיקי�  559 592 5.9

    

 **שכירי� מבוטחי� לא   

 ס� הכול 625,048 662,182 5.9

 כ" סה–חייבי� מהכנסת�  344,064 379,329 10.2

 )עצמאי�(מעבודה  334,964 346,272 3.4

 לא מעבודה 9,100 33,057 263.3

 ***כ" סה–  ביטוח ברמת המינימו�משלמי� דמי 280,984 282,853 0.7

 )15%מינימו� (לא עובד ולא עצמאי  175,247 181,096 3.3

 )5%מינימו� (וסטודנט תלמיד  45,506 36,942 +18.8

 )5%מינימו� (תלמיד ישיבה  60,231 64,815 7.6

 .ודש הנתו� הוא הממוצע לח).102בטופס ( המעסיקי� בידימספר המבוטחי� השכירי� המדווחי�  *

 . לסו� שנה נוגעי�נתוני�ה **

 .בסיס ההכנסה הוא אחוז מ� השכר הממוצע ***

                                             

 . על אוכלוסיות אלוקצרפרק זה מציג מידע ב 5עי� ס  4
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מי : שכירי� מקובל להבחי� בי� שתי קבוצות�כשמדובר באוכלוסיית המבוטחי� הלא

ומי )  מכלל המבוטחי� הלא שכירי�57.3%(שמשלמי� דמי ביטוח על בסיס הכנסת� 

). 42.7%(יס הכנסת המינימו� על בס שאי� לה� הכנסה וה� משלמי� דמי ביטוח

א% בעקבות שינוי חקיקה שנכנס , )91.3%(הראשונה כוללת בעיקר עצמאי� קבוצה ה

מחייבי� בדמי ביטוח מבוטחי� ע� הכנסות , 2008לתוק& בחוק ההסדרי� לשנת 

 מהשכר הממוצע בי� שיש �25%בשיעור שמעל, ) והכנסות מהו��דיווידנדי(פסיביות 

שיעורי דמי ביטוח החלי� על הכנסה זו ה� . ד עצמאי ובי� שלאהכנסה כעובד או כעוב

, 2008שהפעלתו החלה בסו& , תיקו� זה. של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

 ).263.3%גידול של ( מבוטחי� לקבוצה זו �23,000הוסי& כ

 בי� מי ת נחלק,המבוטחי� המשלמי� דמי ביטוח ברמת המינימו�של , הקבוצה השנייה

 לבי� תלמידי� )�64%כ (נ� עובדי� וה� חסרי כל הכנסה החייבת בדמי ביטוחשאי

במספר המבוטחי� ששילמו  �0.7%כ של עלייההנתוני� מורי� על . )36% (וסטודנטי�

מספר� של מי שאינ� עובדי� כשכירי� או : דמי ביטוח ברמת המינימו� 2008בשנת 

� נמשכה הירידה בשיעור של במספר� של הסטודנטי. 3.3%כעצמאי� עלה בשיעור של 

במספר� של בחורי הישיבה חל גידול ממוצע של . כנראה בגלל יציאה לעבודה, �18.8%כ

 . �7.6%כ

מציג נתוני� ג� על מספר המעסיקי� המשלמי� דמי ביטוח בעבור עובדיה� ואת  4לוח 

ל ושיעור הגידו, �2.8% גדל מספר המעסיקי� בכ�2008ב. התפלגות� לפי מספר העובדי�

 ). עובדי�500שלה� מעל (בלט יותר במספר המעסיקי� הגדולי� 

 

 היק� התקבולי של דמי ביטוח לאומי .ב

 2008בשנת  .2005�2008בשני�  מציג את סכומי דמי הביטוח הלאומי שנגבו 5לוח 

ח "מיליארד ש �25.9כ: ח"מיליארד ש �27.8בכהסתכמו התקבולי� מדמי ביטוח לאומי 

ידי האוצר כשיפוי בגי� הפחתת דמי בח הועברו "מיליארד ש �1.95וכנגבו מ� הציבור 

בשנה זו גדלו תקבולי המוסד מדמי ביטוח . הביטוח הלאומי למעסיקי� ולעצמאי�

 במונחי� �1.1% ב2008הגבייה מ� הציבור עלתה בשנת . 1.2%לאומי בשיעור ריאלי של 

הגבייה הישירה , �2006 ו2005אלמלא שינויי החקיקה שהונהגו בשני� . ריאליי�

, כמו כ�.  במונחי� ריאליי��3.9%ב, על פי אומד�, מהציבור של דמי ביטוח היתה עולה

הסכומי� שהעביר האוצר כשיפוי בגי� הפחתת דמי ביטוח לאומי למעסיקי� ולעצמאי� 

הגידול בסכומי השיפוי מעבר לשיעור שבו הגבייה גדלה . �1.9%עלו ריאלית בשיעור של
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עקב הפחתת דמי הביטוח למעסיק בהתא� , תתפות הממשלהנעו. בהגדלת הש

א� כי היתה , שלפיה הקצבות האוצר לא ייפגעו, 2005לרפורמה במס שנחקקה במארס 

חלקה של הגבייה הישירה מהציבור . 2008 בחוק ההסדרי� לשנת 0.02%הפחתה של 

 . רמה דומה לשנה הקודמת,  מכלל תקבולי דמי הביטוח93.0% היה 2008בשנת 

 5לוח 

 , מבוטחהגביית דמי ביטוח לאומי לענפי הביטוח לפי סוג 

   2008�2005, )ח"מיליוני ש(מחירי שוטפי

      אחוז השינוי הריאלי

 סוג המבוטח 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

         

 ס� כל הגבייה 24,299 25,234 26,284 27,820 4.2 1.7 3.6 1.2

 שכירי� ומעסיקי� 22,406 23,113 23,944 25,132 4.0 1.0 3.1 0.4

 שכירי�+לא 1,893 2,121 2,340 2,688 6.4 9.7 9.8 9.8

         

 – הציבור הגבייה מ� 22,759 23,554 24,454 25,870 3.7 1.4 3.3 1.1
 כ"סה

 שכירי� ומעסיקי� 20,962 21,541 22,234 23,320 3.5 0.6 2.7 0.3

 שכירי�+לא 1,797 2,013 2,220 2,550 6.1 9.7 9.7 9.8

         

 – שיפוי האוצר 1,540 1,680 1,830 1,950 11.7 6.8 8.4 1.9
 כ"סה

 בעבור מעסיקי� 1,444 1,572 1,710 1,812 11.6 6.6 8.2 1.3

 שכירי�+בעבור לא 96 108 120 138 14.1 10.2 10.5 10.0

 

 2.7%לעומת ,  במונחי� ריאליי��0.3% גדלה הגבייה הישירה מהשכירי� ב2008בשנת 

הגבייה הישירה מ� השכירי� ומעסיקיה� הושפעה מהשינויי� שחלו בשוק . �2007ב

 שבעבורו 2008 נובמבר – 2007השכר הממוצע למשרת שכיר בתקופה דצמבר : העבודה

  מספר המועסקי� גדל ).�2007 ב2.4%לעומת  (�4.4% עלה ב�2008נגבי� דמי ביטוח ב

). �2007 ב4.2%לעומת  (�3.5%ומשרות שכיר עלו ב) �2007 ב4.5%לעומת  (�4%ב �2008ב

 .הפחתת דמי הביטוח למעסיק מיתנה את העלייה בגבייה

 נוס& על הגידול �9.8% ב�2008הגבייה הישירה ממבוטחי� לא שכירי� גדלה ריאלית ב

ל חלק� כול(תקבולי דמי ביטוח לאומי בעד שכירי� . �2007 ב9.7%הריאלי בשיעור של 

  �90.3% ל�91.1%מ(כחלק מכלל התקבולי� ירדו במעט ) המעסיק והאוצר, של העובד
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בגלל הורדת שיעור דמי הביטוח למעסיקי� מחד והגידול בהכנסות העצמאי� ) �2007ב

שכירי� לענפי ביטוח לאומי מורכבת בעיקרה מהגבייה מעצמאי� �הגבייה מלא. מאיד%

 שעודכנו 2006 שהתבססה על השומות משנת –י�  הגבייה מעצמא2008בשנת ). �94%כ(

�הגבייה ממבוטחי� לא. �11.2% עלתה במונחי� ריאליי� ב–בעליית המחירי� בלבד 

 מכלל הגבייה �5%המשלמי� דמי ביטוח לאומי על בסיס המינימו� ומהווה כ, שכירי�

בחינת מוסר התשלומי� של . �5.4%ירדה ריאלית ב, שכירי��לענפי ביטוח מלא

בעוד אחוז הגבייה : אי� והלא עובדי� ולא עצמאי� מדגישה את השוני ביניה�העצמ

אצל , �2008 ב�92.8%מעצמאי� מתו% פוטנציאל הגבייה שלה� כולל יתרת החוב היא כ

 . בלבד�45.6%המבוטחי� ברמת המינימו� אחוז זה מגיע לכ

 

 גבייה למערכת הבריאות .3

 דמי ביטוח בריאות .א

החוק מעג� את זכותו של כל . וק& חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לת1995בינואר 

שהאחריות , תושב ישראל לביטוח בריאות וקובע סל שירותי בריאות מוגדר ואחיד לכול

השיטה , בחוק מפורטי� המקורות למימו� הסל. למימו� עלותו מוטלת על המדינה

ושב ישראל ת. שלפיה תעודכ� עלות הסל והנוסחה להקצאת המשאבי� בי� הקופות

וקופת החולי� , ידי משרד הבריאותברשאי לבחור באחת מקופות החולי� המוכרות 

 .התניה או תשלו� כלשה�,  כל תושב בלא הגבלהקבלחייבת ל

המשמשי� אחד המקורות העיקריי� למימו� סל שירותי , בריאותהדמי ביטוח 

  לש� כ%.חולי� בי� קופות ההמוסד לביטוח לאומי ומחולקי� נגבי� בידי, הבריאות

המתעדכ� באופ� שוט& ומספק ,  מנהל קוב. של כל המבוטחי� בביטוח בריאותהמוסד

 .ת בקופות החולי� השונותמידע על החבר0

, ג� א� אינו עובד,  חייב בתשלו� דמי ביטוח בריאותתושב ישראלכל , בהתא� לחוק

ירי� דמי ביטוח הבריאות מעובדי� שכ.  מתשלו�ות הפטורקבוצותחו. מכמה 

ואילו דמי הביטוח , שכירי� נגבי� כפי שנגבי� דמי הביטוח הלאומי�וממבוטחי� לא

נגבי� במקור ) שאי� לה� הכנסה נוספת(ממקבלי גמלאות המוסד לביטוח לאומי 

 .מהקצבה
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 על חלק 3.1% שיעור מופחת של:  בשתי רמותהעובדי�דמי ביטוח הבריאות מוטלי� על 

 על יתרת ההכנסה 5.0%ושיעור רגיל של , השכר הממוצע 60%ההכנסה שאינו עולה על 

פעמי�  5שהיא ועד תקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח  השכר הממוצע 60%שמעל 

".סכו� הבסיסיה"
5

 . ג� כא" העדכו" הוא בשיעור עליית המחירי�

 לאומי זכאי� ברוב המקרי�הביטוח " המקבלי� גמלאות מומי ש י�עובדמי שאינ� 

 סכומי דמי הביטוח  מפרט את6לוח . בהתא� למצב� הכלכלי לשיעורי� מיוחדי�

 :כדלקמ", גמלאות לפי סוג הגמלהמ" ההמנוכי� 

, דמי פגיעה, דמי לידהכגו" ( מחליפות שכר גמלאותדמי ביטוח בריאות למקבלי  •

 הנהוגי� להכנסה מנוכי� מהקצבה בשיעורי�) תגמולי מילואי� ודמי אבטלה

 .מעבודה

דמי ביטוח בריאות למקבל גמלה בגיל העבודה שאינו עובד מנוכי� מהקצבה  •

 .בסכו� המינימלי שנקבע בחוק

דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבת זיקנה ושאירי� ללא השלמת הכנסה מנוכי�  •

 .מהקצבה בסכומי� קבועי� ליחיד ולזוג לפי העניי"

י קצבת זיקנה ושאירי� ע� השלמת הכנסה מנוכי� דמי ביטוח בריאות למקבל •

 .לכל הרכבי המשפחה, מקצבת� בסכו� המינימלי

דמי ביטוח בריאות למקבל גמלה בגיל העבודה שיש לו הכנסות מעבודה מוטלי�  •

 .א& לא על הגמלה, על הכנסותיו מעבודה בלבד

� בשנה  סכומי הגמלאות מתעדכני� לפי שיעור עליית מדד המחירי2006מינואר 

ולכ" ג� סכומי ) דהיינו מדד חודש נובמבר האחרו" לעומת נובמבר שלפניו(הקודמת 

, מי שאינו שכיר או עובד עצמאי ואינו מקבל קצבה. המינימו� מתעדכני� בשיעור זה

קבוצות רבות ). 2008ח לחודש החל מינואר " ש88(משל� דמי ביטוח מינימליי� 

עולי� חדשי� בששת החודשי� , גו" עקרות ביתכ, פטורות מתשלו� דמי ביטוח בריאות

 21מבוטחי� מתחת לגיל , 18עובדי� מתחת לגיל , הראשוני� מיו� עליית� ארצה

                                             

 .1 בפרק 25ראו הערה  5
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 �12שאינ� עובדי� ושלאחר מכ� מתגייסי� לצבא ועצירי� ואסירי� שנידונו ליותר מ

 . חודשי מאסר ושמקבלי� שירותי בריאות משירות בתי הסוהר

 6לוח 

 2008, גובה דמי ביטוח בריאות לפי סוג הגמלה

 סוג הגמלה ות חודשיי� דמי ביטוח בריא
    

 גמלאות מחליפות שכר   

 דמי לידה

 דמי פגיעה

 דמי אבטלה

 תגמולי מילואי�

 

  השכר הממוצע60% מהגמלה עד 3.1%

 השכר הממוצע ועד 60% מיתרת הגמלה שמעל 5%
 לתקרה

 דמי תאונות
    

 זיקנה ושאירי�   

 ע� השלמת הכנסה  ח" ש88 

 :כנסהללא השלמת ה   

 ליחיד  ח" ש166 

 לזוג  ח" ש240 

    

 קצבאות אחרות   

 הבטחת הכנסה

 מזונות

 נכות ותלויי� מעבודה

  ח" ש88 

 שאירי� בגיל העבודה

 

  דמי ביטוח בריאות וחלוקת� בי� קופות החולי�תקבולי .ב

המס המקביל  גבה המוסד לביטוח לאומי בעבור מערכת הבריאות את 1997עד תחילת 

 בוטלה 1997ע� אישורו של חוק ההסדרי� במשק המדינה לשנת . ודמי ביטוח הבריאות

 ,ומימו� סל שירותי הבריאות מתו% תקציב המדינה, לחלוטי� גביית המס המקביל

 , הבריאות שגבה המוסד משכירי� מציג את סכומי דמי ביטוח 7לוח  .הוגדל בהתאמה

ח דמי " מיליארד ש�14.6כ גבה המוסד 2008 נתבש. וממקבלי גמלאות שכירי��מלא

 שחל 6.6%בהמש% לגידול של , במונחי� ריאליי� �3.6%כ של עלייה וז. ביטוח בריאות
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�מלא,  מכלל הגבייה של דמי ביטוח בריאות80.6%נגבו משכירי�  2008בשנת . �2007ב

ו  דמי ביטוח בריאות שנגב.�9.6%כ – וממקבלי גמלאות המוסד �9.8%כשכירי� 

 מהמבוטחי� שאינ� �30% מעצמאי� ו70%: שכירי� מתחלקי� כ%�מהמבוטחי� הלא

 . עובדי� ואינ� עצמאי� המשלמי� דמי ביטוח ברמת המינימו�

 7לוח 

  2008�2005 ,)ח"מיליוני ש (גביית דמי ביטוח בריאות

שיעור 
השינוי 
 הריאלי

מקבלי 
 השנ ס� הכול שכירי� שכירי��לא גמלאות

3.3 1,321 1,080 9,437 11,838 2005 

4.0 1,352 1,185 10,021 12,558 2006 

6.6 1,348 1,288 10,820 13,456 2007 

3.6 1,394 1,427 11,755 14,575 2008 

של הביטוח  מציג את סכומי דמי ביטוח הבריאות שנגבו ממקבלי גמלאות 8לוח 

, ח"שמיליו�  1,394בסכו� של  בריאות  דמי ביטוח מהגמלאות נוכו2008בשנת . הלאומי

בולטת במיוחד .  בהשוואה לשנה הקודמת1.1%ובמונחי� ריאליי� חלה ירידה של 

  ). כל אחד10%(ומהבטחת הכנסה , הירידה בדמי ביטוח בריאות שנוכו מדמי פגיעה

ות זיקנה אלמו מקבלי קצביגמלאות שהשנוכו מ  מדמי ביטוח הבריאות�72%כ

יש לציי� שדמי ביטוח ). שלמת הכנסה אלה המקבלי� קצבה ע� הבה�(ושאירי� 

הבריאות מנוכי� מהגמלה רק בתנאי שלמקבל הגמלה אי� הכנסה מעבודה או שיש לו 

נשי� נשואות העובדות רק במשק בית� ג�  .הכנסה אחרת הפטורה מתשלו� דמי ביטוח

 ג� א� ה� מקבלות גמלה בזכות ,פטורות מתשלו� דמי ביטוח בריאות) עקרות בית(

 .ובתנאי שהגמלה אינה מחליפת שכר, סד לביטוח לאומיעצמ� מהמו
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 8לוח 

 2008� ו2007, )ח"מיליוני ש( דמי ביטוח בריאות מגמלאות לפי סוג הגמלה

גידול שנתי ריאלי 
 גמלה 2007 2008 )אחוזי�(

    

 ס� הכול 1,348 1,394 �1.1

    

 קנה ושאירי�יז 975 1,001 +1.9

 נכות מעבודה 27 28 1.2

 נכות 135 141 0.3

 הבטחת הכנסה 79 74 +10.1

 שירות מילואי� 1 1 +8.1

 דמי לידה 63 81 23.3

 אבטלה 37 38 +0.8

 דמי פגיעה 11 10 +10.9

 מזונות 8 8 +9.1

 פשיטות רגל 3 3 +11.6

 

כי הכספי� המיועדי� למימו� סל הבריאות , חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע

עקרו� חלוקת הכספי� . ידי המוסד לביטוח לאומיבשירות מועברי� לקופות החולי� י

מספר המבוטחי� בכל אחת ב המתחשבת בעיקר, "נוסחת הקפיטציה"מתבסס על 

פועלת כי שיטת הקפיטציה ,  מראה9לוח  . כל מבוטחו שלשקלול גילתו% מהקופות 

,  כ% למשל. בחברי� מבוגרי� יותרשזו מאופיינת קופת החולי� הכללית משו� לטובת

. מבוטחי� בקופת חולי� כללית)  ויותר85בני ( מהמבוטחי� הקשישי� מאוד �74%כ

,  מכלל המבוטחי��57% חלק� של המבוטחי� בקופת חולי� כללית היה כ2008בסו& 

שיטה זו מקטינה ,  לעומת זאת.�58%א% חלקה של הקופה בכספי ביטוח בריאות היה כ

יש . שחבריה� צעירי� יותר, מאוחדתאת הסכומי� המועברי� לקופות החולי� מכבי ו

 הונהג שינוי בנוסחת ההקצאה לקופות החולי� ונוספו שתי קבוצות 2005לציי� כי ביולי 

הנותנות ביטוי לצריכת שירותי בריאות בגילאי� , )85 ומעל גיל 1עד גיל (גיל חדשות 

. שינוי זה שיפר במקצת את חלקה של קופת חולי� הכללית בהקצאת הכספי�. אלו

 שיעורי הקפיטציה מחושבי� מדי חודש במקו� אחת לשלושה 2006 באוגוסט �1החל ב

הקפיטציה החודשית מאפשרת לצמצ� את הפער בי� מספר . חודשי� כנהוג עד אז

המבוטחי� בתחילת כל רבעו� לבי� מספר המבוטחי� בפועל בכל אחד משלושת חודשי 

 .הרבעו�
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 9לוח 

ה של תקבולי דמי ביטוח בריאות  מספר המבוטחי� ומפתח החלוקגותהתפל

 2008 ודצמבר 2007דצמבר , )אחוזי�(לפי קופת חולי� 

 2007 דצמבר  2008 רדצמב

 מפתח 

 החלוקה

 ס� כל 

 המבוטחי�

 מפתח 

 החלוקה 

 ס� כל 

 המבוטחי�

 ת חולי�קופ

     

 ס� הכול 100.0 100.0 100.0 100.0

     

 כללית 53.18 57.81 53.07 57.30

 לאומית 9.47 8.82 9.36 8.71

 מאוחדת 13.06 11.13 13.27 11.40

 מכבי 24.29 22.24 24.30 22.59

 

 : כדלקמ�ה�, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מקורות המימו� של שירותי הבריאות

 ; המוסד לביטוח לאומיבידיהנגבי� , דמי ביטוח בריאות •

 בריאות הניתני� בתשלו� התקבולי� הישירי� של קופות החולי� בעבור שירותי •

 ;)ביקור אצל הרופא ועוד, כגו� תרופות(

הוצאות השונות לבריאות סכומי� נוספי� מתקציב המדינה שנועדו להשלי� את ה •

 .עד לכיסוי עלותו של סל שירותי הבריאות

ח " מיליארד ש�1.6עלות סל הבריאות גדלה נומינלית בכ, 2008על פי אומד� לשנת 

 לעומת �2%זו עלייה של כ, במונחי� ריאליי�). 10לוח (יליארד שקל  מ�26.6והגיעה לכ

ירדה לרמתה ) 39.9%( חלקה של המדינה במימו� הסל 2008בשנת . השנה הקודמת

לעומת זאת חלק� של תקבולי . הנמוכה ביותר מאז הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 2008חוק ההסדרי� לשנת יש לציי� כי ב. 2008 בשנת �53.6%דמי ביטוח בריאות גדל לכ

נקבע כי התקבולי� של קופות החולי� מההשתתפות העצמית של מבוטחיה� יהיו 

תיקו� זה מסביר את הקטנת ). 2007 עד 5.4%במקו� ( מעלות הסל 6.45%בשיעור של 

 .2008 משנת �1%השתתפות המדינות בכ
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 10לוח 

  2008�2005, עלות ומקורות סל שירותי בריאות

 מקור 2005 2006 2007 *2008

 )ח"מיליוני ש(עלות  22,768 24,041 24,946 26,599

 ):אחוזי�(מקורות     

 ס� הכול 100.0 100.0 100.0 100.0

 דמי ביטוח בריאות 51.7 51.5 53.4 53.61

 תקציב המדינה 42.9 43.1 41.2 39.94

 הכנסות עצמאיות 5.4 5.4 5.4 6.45

 .אומד� * 

ננת לנפש מאפשרת לבחו� את השפעת גיל המבוטח על עלות סל הבריאות המתוק

עלות הסל לנפש מחושבת למקורות הסל המחולקי� ). 11לוח (הוצאות קופות החולי� 

בי� קופות החולי� לפי נוסחת הקפיטציה ואינה כוללת סכומי� שאינ� מתחלקי� לפי 

 הקצבה למועצת, הוצאות מינהל, כגו� הוצאות בעבור מחלות קשות, הקפיטציה

עלות סל הבריאות לנפש משוקללת היתה , 2008בשנת . אדו��דוד�הבריאות ולמג�

עלות הסל משקפת . �1% ירידה ריאלית של כ– �2007ח ב" ש3,106ח לעומת " ש3,211

נמוכה " צעירות"עלות� של קבוצות הגיל ה: את ההוצאות היחסיות בי� קבוצות הגיל

 עלות הסל לאוכלוסייה 2008 בשנת ,כ% למשל. יותר מקבוצות הגיל המבוגרות יותר

 מהעלות הממוצעת של כלל מבוטחי קופות 4.1גבוהה פי ) 85מעל גיל (המבוגרת 

 . 15�24 מעלות הסל בקבוצת הגיל 10.2ופי , החולי�
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 11לוח 

  2008�2007, )ח לשנה"ש(עלות סל הבריאות לנפש מתוקננת לפי קבוצת גיל 

 קבוצת גיל 2007 *2008
   

 ס� הכול 3,106 3,211
   

 עד שנה  4,815 4,977

  4 +שנה  2,982 3,083

1,509 1,460 5+14  

1,284 1,243 15+24  

1,830 1,771 25+34  

2,183 2,112 35+44  

3,436 3,324 45+54  

5,427 5,250 55+64  

9,184 8,884 65+74  

11,431 11,058 75+84  

13,037 12,611 85+ 

 .אומד� * 

 

לקות נטל התשלו� של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח התח .4

 בריאות

מתנה ברוב המקרי� את הזכאות לגמלה , כמערכת ביטוח, מערכת הביטוח הלאומי

, התעסוקה שלוללא תלות במצב , כל מבוטח, בהתא� לתפיסה זו. בתשלו� דמי ביטוח

שצוינו  ,הפרמטרי� של פונקציית דמי הביטוח הלאומי. חייב בתשלו� דמי ביטוח

 מינימו� ומקסימו� להכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי ושיעורי דמי –בתחילת הפרק 

 מאפייני� את מרבית מערכות הביטוח הסוציאלי –הביטוח למבוטחי� השוני� 

אי� עוררי� על כ% שקביעת רצפה ותקרה להכנסה החייבת בדמי ביטוח . במדינות המערב

במער%  �1995בהרפורמה שהונהגה . גבייהלאומי מהווה אלמנט רגרסיבי במערכת ה

 ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי והנהגת שיעור הרחבת בסיס –הגבייה של המוסד 

 תקרת תהעלאכ� מופחת על חלק ההכנסה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע ו

נועדה למת� את הרגרסיביות שבהתחלקות נטל תשלומי דמי  – 2000ההכנסה בינואר 
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ההחלטה להטיל את גביית דמי ביטוח . אומי המוטלי� על יחידי� מבוטחי�הביטוח הל

בצד התפיסה שכל תושב הוא מבוטח וחלק ,  על המוסד לביטוח לאומי�1995מהבריאות 

 את קובעי המדיניות והוביל, הארי של המבוטחי� חייב בתשלו� דמי ביטוח בריאות

ג� בפונקציית דמי ביטוח לאמ. את האלמנטי� של פונקציית דמי הביטוח הלאומי 

 .בריאות

 12לוח 

 ) בממוצע לחודש עבודה(הכנסה : שכירי�

 2006, ונטל דמי הביטוח לפי עשירוני�

 תשלו	 דמי ביטוח

 ח"ש אחוז מההכנסה

ביטוח 
 בריאות

ביטוח 
 ס� הכול לאומי

ביטוח 
 בריאות

ביטוח 
 ס� הכול לאומי

הכנסה 
בממוצע 
לחודש 
 עשירו� עבודה

3.1 0.4 3.5 22 3 25 720 1 

3.1 0.4 3.5 54 7 61 1,753 2 

3.1 0.4 3.5 83 11 93 2,668 3 

3.1 0.4 3.5 107 14 121 3,459 4 

3.1 0.4 3.5 129 17 145 4,154 5 

3.3 1.2 4.5 167 59 227 5,026 6 

3.6 2.3 5.9 224 140 364 6,173 7 

3.9 3.3 7.2 310 259 569 7,877 8 

4.2 4.4 8.6 469 482 950 11,057 9 

4.7 5.8 10.5 1,159 1,448 2,606 24,857 10 

        

 ממוצע 6,774 436 182 255 6.4 2.7 3.8

 

 12הנתוני� בלוחות . 2006 המעודכני� ביותר העומדי� לרשותנו נוגעי� לשנת הנתוני�

כלומר בהתחשב בשיעור דמי הביטוח של אותה , 2006 נוגעי� למצב החוקי בשנת �13ו

 פעמי� 5עד  (המרבית החייבת בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאותשנה ובהכנסה 

 2006צעו במסגרת הרפורמה במסי� שהונהגה בשנת הצעדי� שבו). הסכו� הבסיסי

הגדלת השיעור הרגיל , �0.4% ל�1.4%כגו� הקטנת השיעור המופחת החל על העובד מ(

 �60% השכר הממוצע ל�50% והגדלת מדרגת השיעור המופחת מ�7.0% ל�5.58%מ

 באי� לידי ביטוי ג� בשיעור דמי הביטוח המחושב על נתוני שכר והכנסה לשנת) ממנו

2006. 
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דמי , )בממוצע לחודש עבודה( מציג נתוני� על ההכנסה החייבת בדמי ביטוח 12לוח 

בממוצע לעשירו� , ודמי ביטוח בריאות) חלקו של העובד בלבד(ביטוח לאומי 

בממוצע (לפי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח  מדורגי�  השכירי�.באוכלוסיית השכירי�

.מהיחידי� השכירי� 10%בכל עשירו� מצויי� ו) עבודהלחודש 
6

ה� מורי� כי כל אחד  .

, הכנסתו מ0.4%דמי ביטוח לאומי בשיעור של מחמשת העשירוני� הראשוני� משל� 

תמונה דומה עולה ג� משיעורי דמי . בעשירו� העליו� �5.8%לעולה בהדרגה והשיעור 

א% השיעור הנמו% בחמשת העשירוני� הראשוני� הוא , ביטוח הבריאות לפי עשירוני�

3.1%. 

. 2006 לשנת  מציג את שיעורי דמי הביטוח לפי עשירוני� באוכלוסיית העצמאי�13 לוח

בגלל קיו� מינימו� , נציי� כי בעשירוני� הראשו� והשני בולט נטל דמי הביטוח הלאומי

המבליט את רגרסיביות המערכת ברמות , ) מהשכר הממוצע25%(לתשלו� דמי ביטוח 

 י�כעובד(  העצמאי�שמשלמי�הביטוח הלאומי שיעור דמי . ההכנסה הנמוכות

 בעשירו� 10.4%עד  עולה בהדרגהוהוא ,  בעשירו� השלישי7%הוא )  ג� יחדי�וכמעסיק

מרבית החייבת בדמי ביטוח לאומי בולטת יותר בקרב הכנסה ה ההשפעת .עשיריה

 תמונה דומה עולה .הכנסה זוב גבוה ת�מאחר שחלק גדול יותר מנפח הכנס, העצמאי�

 . בריאות בעשירוני� השוני�הניתוח ההשתנות של שיעור דמי ביטוח מ

 במונחי� של ממוצע מצוינת בכל עשירו� העצמאי� תהכנס, יש לציי� שבניגוד לשכירי�

מתבססת על ההכנסה השנתית מה� מאחר שהגבייה , )ולא לחודש עבודה(לחודש בשנה 

שוואה ניתנת לה אינה 12 ההכנסה של שכירי� בלוחשסיבה זו ה. שה� מדווחי� עליה

 .13 הכנסה של עצמאי� בלוחל

                                             

שלפיו הושוותה הכנסת המינימו� לחישוב דמי ביטוח ,  התקבל תיקו� חוק1999באפריל  6
בחישוב דמי הביטוח הנחנו . בהתחשב בחלקיות המשרה, שכר המינימו� במשקלשכירי� ל

וששכר המדווח ברמה הנמוכה משכר , ציות מלא של המעסיקי� לשכר המינימו�
ההטיה בשיעור הממוצע של דמי ביטוח מההכנסה . המינימו� נובע מחלקיות משרה

 .בעשירוני� הנמוכי� היא זניחה
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 13לוח 

 ) בממוצע לחודש לשנה(הכנסה : עצמאי�

 2006, ונטל דמי הביטוח לפי עשירוני�

 תשלו	 דמי ביטוח

 ח"ש אחוז מההכנסה

ביטוח 
 בריאות

ביטוח 
 ס� הכול לאומי

ביטוח 
 בריאות

ביטוח 
 הכולס�  לאומי

הכנסה 
בממוצע 
לחודש 
 עשירו� עבודה

10.2 22.2 32.5 62 134 196 604 1 

4.4 9.6 14.1 62 134 196 1,391 2 

3.2 7.0 10.2 62 134 196 1,922 3 

3.1 6.7 9.8 83 180 263 2,678 4 

3.1 6.7 9.8 111 242 253 3,594 5 

3.2 6.9 10.1 146 317 462 4,601 6 

3.6 7.9 11.5 217 473 690 6,020 7 

4.0 8.7 12.6 319 700 1,019 8,067 8 

4.3 9.4 13.7 509 1,113 1,619 11,807 9 

4.7 10.4 15.1 1,345 2,967 4,313 28,590 10 

        

 ממוצע 6,928 836 574 262 12.1 8.3 3.8

 

  אוכלוסיות מיוחדות המוגדרות כשכירי� .5

ידי בו  למספר השכירי� שדווחנוגעי�הנתוני� שהוצגו בגו� הפרק על מספר השכירי� 

כפי שהיא מוגדרת במוסד לביטוח , אוכלוסיית השכירי�ע� . 102המעסיק בטופס 

 . נוספותנמנות קבוצות, לאומי

 � :הקבוצות העיקריות הנמנות ע� אוכלוסיות אלולהל

 חברי הקיבוצי� מוגדרי� בחוק כעובדי� שכירי� של הקיבו  :חברי קיבוצי�

ישומ� כעובדי� שכירי� ולתשלו� דמי שעליו מוטלת החובה והאחריות לר, )כמעסיק(

. חו  מענ� אבטלה, חברי הקיבו  מבוטחי� בכל ענפי הביטוח הלאומי. הביטוח בעבור�

ודמי הביטוח , )יותר ו18בני (אל� חברי� בממוצע לחודש  $55כ דווח על 2008בשנת 

 .ח בממוצע לחודש"מיליו� ש $9בכששולמו בעבור� הסתכמו 
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של המועסקי� במשק בית וזכויותיה� זהי� לאלה של  מעמד� :עובדי� במשק בית

בסו� . א� כי דמי הביטוח המשולמי� בעבור� נקבעו בשיעורי� שוני�, יתר השכירי�

ות במשק בית ושמה� נגבו בשנה / אל� מעסיקי� שהעסיקו עובדי�$162דווח על כ 2008

 .ח" מיליו� ש$77זו דמי ביטוח בסכו� של כ

ינית סט הפלמהרשות עובדי� מהשטחי� ו:לסטיניתמהרשות הפהשטחי� ומ �עובדי

נפגעי : המועסקי� אצל עובדי� ישראלי� חייבי� בתשלו� דמי ביטוח לשלושה ענפי�

ידי מדור התשלומי� של בדמי הביטוח בעבור� נגבי� . ת ופשיטות רגלאמה,, עבודה

 וסכו� דמי, עובדי� בממוצע לחודש אל� $19כ דווח על $2008ב. שירות התעסוקה

, השכר החודשי בממוצע לעובד. ח לחודש"ש אל� $350כהביטוח ששולמו בעבור� היה 

 .ח"ש $3,300כהיה , שעל בסיסו שולמו דמי הביטוח הלאומי

ידי ב בקבוצה זו נכללי� עובדי� שאינ� תושבי ישראל והמועסקי� :עובדי� זרי�

י� מבוטחי� העובדי� הזר, בדומה לעובדי השטחי� והאוטונומיה. מעסיקי� ישראלי�

ושיעורי דמי הביטוח החלי� עליה� , נפגעי עבודה ופשיטות רגל, תבענפי� אמה,

עובדי� זרי� בממוצע  אל� $77כהועסקו בישראל  2008בשנת . מעוגני� בתקנה מיוחדת

 2.8ודמי הביטוח שחויבו בה� היו , ח" ש$4,550כשכר� הממוצע לחודש היה , לחודש

 .ח בממוצע לחודש"מיליו� ש

 עובדי� אלה חייבי� בתשלו� :בדי� שפרשו לגמלאות בטר� הגיעו לגיל הפרישהעו

 $49 שילמו דמי ביטוח כ2008בשנת . דמי ביטוח לאומי ובריאות על הפנסיה המוקדמת

 .ח לחודש" מיליו� ש$52גמלאי� בממוצע לחודש והסכו� שנגבה בעבור� הסתכ� בכ

הי� בהכשרה מקצועית במסגרת  מבוטחי� השונמני�קבוצה זו ע�  :הכשרה מקצועית

או במקומות שאושרו ) עובדי� ועובדי� כאחד$לא (התעשייה המסחר והתעסוקהמשרד 

דמי הביטוח הלאומי מוטלי� על המעסיק ועל השוהה . לכ/ בתקנות הביטוח הלאומי

במרבית המקרי� משרד . תנפגעי עבודה ואמה,: בהכשרה מקצועית לשני ענפי� בלבד

אלא א� כ� השוהה בהכשרה מקצועית נשלח ללימודי� מטע� ,  הוא המעסיקת"התמ

 $2008בהגיע ) ושילמו דמי ביטוח(מספר המבוטחי� ששהו בהכשרה מקצועית . מעסיקו

ח " מיליו� ש$1ודמי ביטוח ששולמו בעבור� הסתכמו בכ, בממוצע לחודש אל� $32לכ

 .לחודש

 

 


