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 הקדמה
 

גובה המוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח לצורך מימון גמלאותיו ומוסדות , במסגרת תפקידו

 .מקשת רחבה של מבוטחים, אחרים

 
 :מבחינים בשלוש קבוצות עיקריות של מבוטחים

 
חובת . עובד שבינו ובין מעסיקו קיימים יחסי עובד מעביד

דמי הביטוח בעבור התשלום חלה על המעסיק אשר משלם את 

המעסיק רשאי לנכות משכר עובדו את חלקו בדמי . עובדו השכיר

 .הביטוח

 .א :עובד שכיר

   
 : נקבע כי31.12.97עד עד 

,  שעות בשבוע12יוער כעובד עצמאי שעסק במשלח ידו לפחות 

.  מהשכר הממוצע לפי חוק15%והכנסתו החודשית היא לפחות 

 .הוא משלם בעד עצמו דמי ביטוח
 : נקבע כי1.1.98-החל ב

יוכר כעובד עצמאי מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא 

 :כעובד ומתקיים בו אחד מאלה

 .ב :עובד עצמאי

   )1 . שעות בשבוע בממוצע20הוא עוסק במשלח ידו לפחות 
-הכנסתו החודשית הממוצעת לא פחתה מסכום השווה ל

 . מהשכר הממוצע לפי חוק50%
2(   

 שעות בשבוע בממוצע 12לפחות הוא עסק במשלח ידו 

 מהשכר 15%והכנסתו החודשית הממוצעת היא לפחות 

 . הממוצע לפי חוק

3(   

   
או , או ממשלח ידו, מבוטח שאין לו הכנסות מעבודתו כשכיר

 .משלם בעד עצמו. שאין לו הכנסה בכלל
 לא עובד ולא עובד 

 :עצמאי
 .ג

 
ספים רבים ומגוונים המתבססים על מלבד עיסוקים אלה נוצרו במהלך השנים עיסוקים נו

וכל זאת על מנת לאפשר ליתר האוכלוסיות אשר אינן , המאפיינים של הקבוצות העיקריות

 .לקבלת גמלאות, לרכוש זכויות בענפי המוסד, מצויות בקבוצות המיון שהוזכרו לעיל

 



ב 

 :בפרסום זה נכללים השינויים האלה

 
צמאי בגיל פרישה עד גיל הזכאות שאינו מקבל קצבת  עובד שכיר או עובד ע1998החל בינואר  .1

 .זקנה חויבו גם בתשלום דמי ביטוח לענפים נוספים

 
 מהשכר הממוצע 47.5%-השכר המזערי לעובד שכיר נקבע ללא פחות מ, 1999החל באפריל  .2

 .לפי חוק

 
 4ים   היתה ההכנסה המרבית לצורך חישוב דמי הביטוח למבוטחים ולמעסיק31.12.99-עד ל .3

 .פעמים השכר הממוצע לפי חוק
 מהשכר 5 הועלתה תיקרת ההכנסה המרבית לעובד שכיר ולעובד עצמאי לפי 2000בינואר  

 . פעמים השכר הממוצע4המעסיק המשיך לשלם דמי ביטוח מרביים לפי . הממוצע
.  בוטלה תיקרת ההכנסה המרבית לכל המבוטחים והמעסיקים2003 עד יוני 2002מיולי  

 .המבוטחים והמעסיקים חוייבו לשלם דמי ביטוח על מלוא הכנסתם, רכלומ
המבוטחים והמעסיקים משלמים דמי ,  חודשה תקרת ההכנסה המרבית2003החל מיולי  

 . פעמים השכר הממוצע5ביטוח מרביים לפי 

 
 . המבוטחיםלכל 2002חלו שינויים בשיעורי דמי הביטוח ביולי  .4

 
כמו כן .  חלו שינויים בשיעורי דמי הביטוח לעובדים שכירים בלבד2003 וביולי 2003בינואר  .5

 הושוו שיעורי דמי ביטוח בריאות המוטלים על חייל המשרת בצבא הקבע 2003בינואר 

 .לשיעור המנוכה משכרו של העובד

 
שאינו מבוטח , 2004בעל שליטה בחברת מעטים החל מינואר : נוסף סוג חדש של מבוטחים .6

 . ר" ופשבענפי אבטלה

 
 חלו שינויים בשיעורי דמי הביטוח ובאופן חישוב דמי הביטוח לפורשים 2004בפברואר  .7

 .לגמלאות לפני הגיל

 
על פי חוק זה ישתנה בהדרגה ) 2004-ד"התשס( נתקבל בכנסת חוק גיל הפרישה 5.1.04-ב .8

ום דמי לשינוי זה תהיה השפעה על אופן תשל. 1.7.04-הגיל במזכה בקצבת זקנה החל מ

מבוטחים שגילם טרם הגיע לגיל הפרישה . הביטוח עבור מבוטחים בגיל הפרישה במועד זה

 .מקודם, 64-18החדש ישלמו דמי ביטוח כמו העובדים בגילאי 

 
מקודם כשהכוונה מבוטח שמלאו " גיל המוחלט"המחליף את ה" גיל הזכאות"נוסף המונח  

 . שנה באשה65- שנה בגבר ו70לו 

  
 ,2005הופחתו דמי ביטוח של המעסיק במסגרת חוק ההסדרים לשנת , 2005ולי החל מי .9

  



ג 

 הגדרות וקיצורים

 
 .2004שנויים בהגדרות גיל הפרישה וגיל הזכאות לקצבת זקנה החל מיולי  .1

 
על פי חוק זה השתנה . 2004 –ד " התקבל בכנסת חוק גיל הפרישה התשס2004 בינואר 5ביום 

 .2004 ביולי 1-ה החל בהגיל המזכה בקצבת זקנ

 
 :על פי החוק קיימות שתי הגדרות הקשורות למועד המזכה בקצבת זקנה

 
ה / שהכנסתובתנאית לקצבת זקנה /ת זכאי/ גיל שבו יהיה ותהיה המבוטח– גיל הפרישה .א

עד סוף . ועל פי כללי זכאות נוספים, אינה עולה על סכום מסוים) לא כולל פנסיה(מעבודה 

 67 –גיל הפרישה החדש לגבר .  שנים60 –ולאשה ,  שנים65 – גיל הפרישה לגבר 2004יוני 

 . שנים64 –ולאשה , שנים

 
 . גיל הפרישה לפי תאריך הלידה–גיל הזכאות לקצבת זקנה  .ב

לפי , גיל הפרישה שלהם יעלה בהדרגה, 1942 עד אפריל 1939ברים שנולדו מיולי ג )1(

 . שנים67גיל הפרישה יהיה ,  ואילך1942גברים שנולדו ממאי . המפורט בטבלה שלהלן

 
גיל הפרישה  חודש ושנת לידה

 מתאריך עד תאריך לגברים
65 6/1939 -- 
 7/1939 8/1939  חודשים4- ו65
 9/1939 4/1940  חודשים8- ו65
66 12/1940 5/1940 
 1/1941 8/1941  חודשים4- ו66
 9/1941 4/1942  חודשים8- ו66
 5/1942 ואילך 67

 
לפי המפורט , גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, 1953 ועד אפריל 1944נשים שנולדו מיולי  )2(

 .ם שני64 ואילך גיל הפרישה יהיה 1953נשים שנולדו ממאי . בטבלה שלהלן



ד 

 
 חודש ושנת לידה

 גיל הפרישה לנשים
 מתאריך עד תאריך

60 6/1944 -- 
 7/1944 8/1944  חודשים4- ו60
 9/1944 4/1945  חודשים8- ו60
61 12/1945 5/1945 
 1/1946 8/1946  חודשים4- ו61
 9/1946 4/1947  חודשים8- ו61
62 12/1949 5/1947 
 1/1950 8/1950  חודשים4- ו62
 9/1950 4/1951  חודשים8- ו62
63 12/1951 5/1951 
 1/1952 8/1952  חודשים4- ו63
 9/1952 4/1953  חודשים8- ו63
 5/1953 ואילך 64

 
  הזכאות לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה–נשים  )3(
לפי , גיל הזכאות שלהן לקצבת זקנה יעלה בהדרגה, 1950 ועד אפריל 1939נשים שנולדו מיולי  

 70גיל הזכאות לקצבת זקנה יהיה ,  ואילך1950נשים שנולדו ממאי . ט בטבלה שלהלןהמפור

 .שנים

 
 חודש ושנת לידה

 גיל הפרישה לנשים
 מתאריך עד תאריך

65 6/1939 -- 
 7/1939 8/1939  חודשים4- ו65
 9/1939 4/1940  חודשים8- ו65
66 12/1940 5/1940 
 1/1941 8/1941  חודשים4- ו66
 9/1941 4/1942  חודשים8- ו66
67 12/1944 5/1942 
 1/1945 8/1945  חודשים4- ו67
 9/1945 4/1946  חודשים8- ו67
68 12/1946 5/1946 
 1/1947 8/1947  חודשים4- ו68
 9/1947 4/1948  חודשים8- ו68
69 12/1948 5/1948 
 1/1949 8/1949  חודשים4- ו69
 9/1949 4/1950  חודשים8- ו69
 5/1950 ואילך 70

 

 

 

 



ה 

 א מחמת גילו"מי שאינו מבוטח לפי פרק י )4(
 

יינתן כיסוי ביטוחי לענף זיקנה למי שנעשה לראשונה תושב ישראל לפני גיל הקובע כמפורט 
 :להלן

 
 חודש ושנת לידה

 גיל בשנים
 מתאריך עד תאריך

60 6/1944 -- 
 7/1944 8/1944  חודשים4- ו60
 9/1944 4/1945  חודשים8- ו60
61 12/1945 5/1945 
 1/1946 8/1946  חודשים4- ו61
 9/1946 4/1947  חודשים8- ו61
 5/1947 ואילך 62

 
 גילאי מבוטחים .2

  
ניתנו לקבוצות הגיל , על מנת להקל על השימוש בלוחות שיעורי דמי הביטוח לקבוצות גיל נתונות

 :מונחים מקוצרים כדלהלן

 
 . שנה18מבוטח שגילו אינו עולה על : מתחת לגיל הביטוח .1

 
 . שנה וטרם הגיע לגיל הפרישה18מבוטח שמלאו לו : גיל הביטוח ועד גיל הפרישה .2

 
 .מבוטח שהגיע לגיל הפרישה וטרם הגיע לגיל הזכאות: גיל פרישה עד לגיל הזכאות .3

 
 שנה 60-ה בגבר ו שנ65:  גיל הפרישה30.6.04עד "). גיל המוחלט"מחליף את ה(גיל הזכאות   .4

 . שנה באשה65- שנה בגבר ו70הגיל המוחלט היה . באשה

 
מי שנעשה תושב ישראל לראשונה , )ביטוח זקנה וביטוח שאירים(א "אינו מבוטח לפי פרק י .5

 .לפני גיל הקובע

 

 סימנים מיוחדים בחוברת לזיהוי תקנות בחוק .3

 

a 901-930' עמ (2ד "תקנות בדבר גביית דמי ביטוח תשי.( 

b 945-948' עמ (1981-א"תקנות בדבר תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח התשמ.( 

c 953-963' עמ (1984-ד"תקנות בדבר מקדמות תשמ.( 

d 999-1058' עמ (1971-א"תשל, הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח.( 

e פקודת מס הכנסה. 



ו 

 קיצורים מיוחדים .4

 
 . סעיף בחוק–' ס
 . תקנה–' ת

 
 . 1.12.95עדכון , 1995-ה"התשנ) נוסח משולב(מספר העמוד בספר חוק הביטוח הלאומי .) (..

 .על מנת להקל באיתור החוק ותקנה בספר החוקים

 

 



 1

 הגדרת סוגי מבוטחי+ במוסד לביטוח לאומי .א
 

 הגדרות עיסוקי+ .1
 

 אסמכתה
 הגדרת העיסוק העיסוקהתנאי, לקיו,  )1בחוק

מספר 

 סודר
 1' ס
 )3' עמ(

קיימי, בינו לבי5 מעסיקו יחסי עובד 

 ומעביד
 1 עובד שכיר

קיימי, בינו לבי5 מעסיקו יחסי עובד  1' ס

 ומעביד
 2 בעל שליטה בחברת מעטי,

 )3 (1' ת
 )999' עמ(

י "נמצא בחופשה ללא תשלו, עפ. 1

אישור המעסיק מעל חודשיי, 

יחוייב בדמי ביטוח החל , קלנדריי,

 .מהכנסתו, מהחודש השלישי
בתקופת חופשתו אינו עובד אצל . 2

 .מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

עובד בחופשה ללא תשלו, 

 מעל לחודשיי,
3 

 )ה(348' ס
 )78' עמ(

 :931.12.97עד ל
  שעות 12עובד במשלח ידו לפחות . 1

 .    בשבוע ממוצע
 הכנסתו החודשית הממוצעת היא. 2

 '    לפחות הסכו, הקבוע בלוח א
 . מהשכר הממוצע15%   שהוא 
 אחד מהתנאי, 91.1.98החל מ

 :הבאי,
 עוסק במשלח יד לפחות עשרי, . 1

 .    שעות בשבוע בממוצע
 ו החודשית הממוצעת לא נסתהכ. 2

 . מהשכר הממוצע950%    פחתה מ
 הוא עסק במשלח ידו לפחות . 3

 עשרה שעות בשבוע 9    שתיי,
     בממוצע והכנסתו החודשית 

     הממוצעת היא לפחות הסכו, 
  15%שהוא '     הקבוע בלוח יא

 .    מהשכר הממוצע לפי חוק

עובד עצמאי בשנת מס 

 או חלק ממנהפולנית 
4 

 .ני, בתחילת הפרסו,ראה הגדרות הסימ) 1



 2

 
 אסמכתה
 הגדרת העיסוק התנאי, לקיו, העיסוק )1בחוק

מספר 

 סודר
 )ד (351' ת
 )' א78' עמ(

עובד עצמאי מתחת לגיל  המבוטח ממשי: לעבוד כעובד עצמאי

הפרישה המקבל קצבת נכות 

 75%כללית יציבה בשיעור 

לפחות או קצבת נכות 

 100%מעבודה יציבה בשיעור 

5 

 ישל, 18א, המבוטח מתחת לגיל  

ע בלבד ופטור מתשלו, ביטוח "לענ; נ

מבוטח מעל גיל הביטוח . בריאות

 ביטוח בריאותו ע"; נישל, לענ

גיל הביטוח ופטור מתחת ל

 .מתשלו, דמי ביטוח
עצמאי בגיל פרישה ומקבל 

 .קצבת זקנה או עצמאי

6 

 )ב (351' ס

 
 )ג (351' ס
 )' א78' עמ(

 עובד עצמאי מעל גיל. 1 המבוטח ממשי: לעבוד כעובד עצמאי
   פרישה ומעלה שאינו מקבל 

 . זקנה   קצבת
 עובד עצמאי שעלה . 2

 .60   לראשונה מעל גיל 
 עובד עצמאי שאינו תושב . 3

 ).ללא התייחסות לגיל   (

7 

  d 13' ת
 )'א 78' עמ(

 .לפי הגדרת עובד שכיר
 .ולפי הגדרת עובד עצמאי

 8 עובד שכיר וג, עובד עצמאי 

א, המבוטח בגיל פרישה ויש לו  

הכנסות מעבודה כשכיר ומעבודה 

 .כעצמאי וג, מקבל קצבת זקנה

שכיר וג, עובד עצמאי 

 ומקבל קצבת זקנה
9 

 )ב (351' ת
 )' א78' עמ(

עובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה ועובד 

 ג, כשכיר
עובד שכיר ועובד עצמאי מעל 

הפרישה ולא מקבל לגיל 

 קצבת זקנה

10  

  d 14' ת
 )1014' עמ(

 .עובד עצמאי שטר, לגיל פרישה. 1
 .אינו עובד באותו הזמ5. 2
 הכנסתו כלא עובד ולא עובד. 3

     עצמאי עולה על הכנסתו כעובד 
  50%כלומר לפחות .     עצמאי

     מהכנסתו אינה מהמקורות 
 ) 18(9ו) 1 (2    המפורטי, בסעי; 

 .מס הכנסה    לפקודת 

עובד עצמאי שאי5 עיקר 

 הכנסתו ממשלי ידו
11 
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 אסמכתה
 )1בחוק

 הגדרת העיסוק העיסוקהתנאי, לקיו, 
מספר 

 סודר
 )ד9א(' ת
 )1016' עמ(
 )'ה (15' ת
 )927.8.01מ(

 .טר, הגיע לגיל פרישה. 1
 .אינו באות5 זמ5 עובד עצמאי. 2
  עלהכנסתו כלא עובד עולה. 3

 .    הכנסתו מעבודה שכירה
  ההכנסה הכוללת מכל המקורות. 4
 . על מחצית השכר הממוצעעולה   

עובד שאי5 עיקר הכנסתו 

לעניי5 תקנה זו יראו (משכר 

כעובד את מי שמשתלמי, לו 

 )דמי אבטלה

12 

 345' ס
 )' א76' עמ(

מבוטח שאי5 לו הכנסות מעבודה 
 שכירה או ממשלח יד

 13 אינו עובד ואינו עובד עצמאי

 גבר שאינו מתקיי, מדמי קיו, של. 1 
 .   משרד הקליטה

 שהגיע לגיל פרישה ) 1(עולה כמו . 2
 .    ואינו מקבל קצבת זקנה מיוחדת

 מבוטח שהגיע לגיל הפרישה שאינו . 3
 למעט ,  עובד עצמאי   עובד ואינו

    אשה נשואה שאינה עובדת או 
 .   עצמאית

לא עובד ולא עובד עצמאי 
גיל הפרישה שאינו זכאי ב

 .לקצבת זקנה
חייב לשל, בעצמו דמי 

 בעדו ביטוח בריאות בלבד 
 )ובעד בת זוגו(

14 

 )ה (348' ס
 )78' עמ(

למעט , לחוק' מבוטח לפי פרק יא

 :אשה נשואה והוא אחד מאלה
 ל" בחוהבחור ישיב. 1
 בחור ישיבה באר=. 2

 15 תלמיד ישיבה

' עמ( d 19' ת

1021( 

למעט , לחוק' מבוטח לפי פרק יא

אשה נשואה הרשומה כתלמידה 

 במוסד להשכלה

סטודנט הלומד 9תלמיד

 באוניברסיטה או במכללה
16 

 d 18' ת

 )1021' עמ(

, מעצר מעל שנה/מי שנמצא במאסר

ישולמו דמי ביטוח מאת אוצר 

 מעצרו/המדינה החל מיו, מאסרו

 17 עציר מעל שנה/ אסיר 

 76' ס
 )19' עמ(

ל תקופה העולה "מבוטח השוהה בחו

 :למעטי,  חודש6על 
 י מעביד ישראלי בתוק;"מועסק ע. 1

 .קשר בישראלנ     חוזה עבודה ש

 d 1' ת
 )999' עמ(

 ת"אשה נשואה בחל. . 2

 374' ס
 )84' עמ(

 מבוטח במדינה עמה יש אמנה. 3
 ב באר= האמנה"    ומשל, ד

 פטור מתשלו, דמי , ל"אסיר בחו. d  4 )ב (18' ת
 .סרו    ביטוח בכל תקופת מא

 18 ל"ישראל השוהה בחותושב 

 .ראה הגדרות הסימני, בתחילת הפרסו,) 1
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 אסמכתה
 )1בחוק

 הגדרת העיסוק עיסוקהתנאי, לקיו, ה
מספר 

 סודר

 dא12' ת
 )1009' עמ(

מבוטח המקבל פנסיה המשתלמת לו 

מכוח חיקוק או הסכ, עבודה לשכיר 

או למי שהיה שכיר לפני שהגיע לגיל 

של, הפנסיה מנכה דמי מ. פרישה

ביטוח ממחצית הפנסיה למעט אשה 

נשואה שאינה עובדת כשכירה ואינה 

 .עובדת עצמאית ובעלה מבוטח

מבוטח שפרש לגמלאות לפני 

 גיל הפרישה
19 

 d)א(12' ת
 )1010' עמ(

עובד שכיר ובנוס; כ  מעבודההכנסות

 הכנסה מפנסיה מוקדמת
עובד שמקבל ג, פנסיה 

 מוקדמת
20 

עובד שכיר שאי5 עיקר הכנסתו משכר  ' ב345' ס

ע, הכסות מפנסיה ) 12ראה סודר (

 .מוקדמת

עובד שאי5 עיקר הכנסתו 

שכר ומקבל ג, פנסיה מ

 מוקדמת

21 

 ' ב345סעי; 
 )1010' עמ(

הכנסות כעובד עצמאי ומפנסיה 

 .מוקדמת
עובד עצמאי ומקבל ג, 

 פנסיה מוקדמת 
22 

 dג14' ת
 )1015' עמ(

הכנסות כעובד עצמאי שאי5 עיקר 

סודר ' ראה מס(הכנסתו ממשלח ידו 

 והכנסה מפנסיה מוקדמת) 11

עובד עצמאי שאי5 עיקר 

הכנסתו ממשלי ידו ומקבל 

 יה מוקדמתג, פנס

23 

 d)1א()א(13' ת
 )1011' עמ(

הכנסה כעובד שכיר וכעובד עצמאי 

 ומפנסיה מוקדמת
ועובד עצמאי ומקבל , עובד

 ג, פנסיה מוקדמת
24 

מבוטח שיש לו הכנסות שמקור5 לא  ' ב345סעי; 

מעבודה כשכיר או כעובד עצמאי 

 ובנוס; לכ: הכנסה מפנסיה מוקדמת

אינו עובד ואינו עצמאי 

 קבל פנסיה מוקדמתומ
25 

כל אמנה על פי 

 הלכותיה 
ל במדינה שיש "מבוטח שנמצא בחו

עמה אמנה ועובד ש, כשכיר או 

ו, כעצמאי והמציא אישור על תשל

דמי ביטוח מהמיניסטריו5 הסוציאלי 

ישל, כא5 ביטוח . באותה מדינה

 .בריאות בלבד

 במדינה �ל "מבוטח בחו

עצמה נכרתה אמנה לביטוח 

 סוציאלי

26 

 351' ס
 )78' עמ(

מבוטח שמתקיימי, בו התנאי, 

 לפטור אותו מתשלו, דמי ביטוח
מבוטח הפטור מתשלו, דמי 

 ביטוח
27 

 28 מבוטח שנפטר שאיריו מקבלי, קצבת שאירי, 
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 אסמכתה
 )1בחוק

 הגדרת העיסוק עיסוקהתנאי, לקיו, ה
מספר 

 רסוד

 29 לא מבוטח חוק הביטוח הלאומי לא חל עליו 

 12' ת
 בביטוח ברשות

 )375' ע(

דמי ביטוח . מבוטח בביטוח ברשות

 משולמי, בידי משרד הביטחו5
חובה לפי חוק חייל בשירות 

 שירות הביטחו5
30 

 לאומי בהתנדבות מי שמשרת בשירות )'ב (348' ס

והופנה על ידי גו; שאושר על ידי שר 

העבודה והרווחה והתחייב לשרת 

 חודשי, לפחות 12בשירות לאומי 

ובתקופה זו אינו עובד ואינו עובד 

 עצמאי

 31 הה בשירות לאומיmשו

 חייב בתשלו, 31.12.01 עד 91.97ב 

 חובת 91.1.02 החל מ.ביטוח בריאות

 התשלו, על הצבא

חייל בשירות ללא תשלו, 

באפיו5 תלמיד ישיבת ) ת"של(

עבודה (ל "ההסדר או נח

 )חקלאית בקיבו=

32 

פטור מתשלו, 

א: . דמי ביטוח

יש זכאות 

לגמלאות 

 פגיעה בעבודה

מבוטח הנמצא במסגרת לימודי, 

טר, גיוסו , כשוחר. קד, צבאית

 לשירות ביטחו5

 33 שוחר

פטור מתשלו, 

 . דמי ביטוח
א: יש זכאות 

לגמלת פגיעה 

 בעבודה

מי שפועל שלא תמורת שכר בגו; 

וגדרת לצרכי ציבורי שפעולתו מ

, כבאות, חובת אבטחה: התנדבות

עזרה לזולת , חברות במג5 דוד אדו,

 ועוד

 34 מתנדב
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 )1סוגי המבוטחי+ ושיעורי דמי הביטוח בקיבו5 ובמושב שיתופי .2

 
 ענפי הביטוח

הבסיס לתשלו, דמי 

 ביטוח
 סוג הגדרת המבוטח

מספר 

 סודר
על ענפי הביטוח חו= 

מענ; ביטוח 

חייב בדמי . אבטלה

 .ביטוח בריאות

מלוא הבסיס למשק א: 

לא פחות מהמינימו, 

לעובד שכיר חו= 

ממשקי, המצויי, 

 שנות 5בתקופה של 

אכשרה המשלמי, לפי 

 .שכר מזערי לעובד שכיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מהבסיס שנקבע 30%

 למשק

  חבר הרשו, בפנקס החברי,9
כולל אזרחי חו= הרשומי, ,  מועמד לחברות9

 .   בפנקס החברי,
  חבר העובד מטע, המשק מחו= למשק  9

 .   ללא שכר
 . חבר המצוי בעזרה בקיבו= צעיר9
 . חבר הלומד מחו= למשק9
 . חבר בחופשת מחלה9
  נוער עובד במשק כולל עליית הנוער וחברי 9

 . שני, שסיי,  לימודיו18 מעל גיל     גרעי5
  חבר הפועל מטע, המשק בתנועת 9

 ל "   התיישבות  ובמוסדותיה באר= ובחו
 .   ואינו מקבל שכר מגו; זה

  חברת קיבו= הנלווית אל בעלה בשליחות 9
 ל ואינה מועסקת בידי מעסיק "   בחו

 .ל"   ישראלי בחו
 חבר העובד מחו= למשק בשכר באופ5 חלקי 9

 .   בלבד

01 1 

נפגעי עבודה , ר"פש

דמי ביטוח בריאות 

 .מנוכי, מהגמלה

 מלוא  31.3.99עד 

הבסיס שנקבע למש: א: 

לא פחות מהשכר מזערי 

9החל מ. לעובד שכיר

 מהבסיס 50% 1.4.99

 .שנקבע למשק

עובדי, חברי, המקבלי, קצבת זקנה ו

 במשק
02 2 

 :הערות .1
כמו שאינ, , הורי, וקרובי, של חברי הקיבו= המתגוררי, בו בקביעות וה, אינ, עובדי, מבוטחי, .א

בסוג זה מבוטחי, ג, בני .  באשה60 בגבר או 65כל עוד לא הגיעו לגיל , עובדי, או עובדי, עצמאיי,

 . שנה18חברי, שבעצמ, אינ, חברי, או מועמדי, לחברות שאינ, עובדי, במשק ושמלאו לה, 
ג, , במוסד סיעודי לחוק וחבר המאושפז 5'פי פרק ו9על, ומקבל גמלת סיעוד, חבר הרשו, בפנקס החברי, .ב

 .יהיה המשק פטור מתשלו, דמי ביטוח בעבורו, א, אינו מקבל קצבת סיעוד
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 ענפי הביטוח
הבסיס לתשלו, דמי 

 ביטוח
 סוג הגדרת המבוטח

מספר 

 סודר
כל ענפי הביטוח 

להוציא ענ; ביטוח 

דמי ביטוח . אבטלה

 .בריאות

 מלוא 31.3.99עד 

הבסיס א: לא פחות 

מהשכר מזערי שנקבע 

 .לעובד שכיר
 50% � 91.4.99החל מ

 .מהבסיס שנקבע למשק
חייל  91.1.97החל מ

ת לא חייב "בשל

בתשלו, דמי ביטוח 

  .לאומי וביטוח בריאות

 תושבי ישראל המצויי, בקיבו= באולפ5  9
 .  ללימוד השפה והעובדי, במשק

 . הורי, עובדי, עד גיל פרישה9
 ישראל השוהי, במשק למעלה   תושבי 9

 .   מחודש
 .' הלומד בכיתה יב18 נוער מעל גיל 9
 ת בתקופת היות, בקיבו= "שלחייל  9
, עולה חדש  העובד ללא תמורה בקיבו=(

 12בתקופה של עד , בשעות עבודה בלבד

חודשי, מיו,  עלייתו ובתקופה זו הוא 

לומד באולפ5 יהיה מבוטח כמי שמצוי 

 .)בהכשרה מקצועית

03 3 

159נוער עובד בגיל 

 מבוטח בביטוח 18

. ר"נפגעי עבודה ופש

ת למקבלי הגמלאו

מנכי, דמי ביטוח 

. בריאות מגמלת,

מבוטחי, בכל ענפי 

הגמלאות חו= 

 .מביטוח אבטלה

 שכר מזערי 31.3.99עד 

שנקבע בחוק לעובד 

 .שכיר
 30% � 91.4.99החל מ

 .מהבסיס שנקבע למשק

 . שנה15918 נוער עובד  בגיל 9
 . הורי, מקבלי קצבת זקנה עובדי, במשק9

, נכי, שמשולמת לה, קצבת נכות כללית

 . ומעלה75%בשיעור , לצמיתות

04 4 

כל ענפי הביטוח 

ודמי ביטוח בריאות 

חו= מענ; ביטוח 

 .אבטלה

עשירית הבסיס שנקבע 

 .למשק
אי5 (חברי, העובדי, מחו= למשק בשכר 

להכליל בסוג זה עובד חלקי אשר ייכלל 

 ).01בסוג 

05 5 

מבוטחי, בכל ענפי 

ת חו= הגמלאו

. מביטוח אבטלה

חייבי, בדמי ביטוח 

 .בריאות

 שכר מזערי 31.3.99עד 

. שנקבע לעובד שכיר

 50% � 91.4.99החל מ

משכר מזערי  שנקבע 

 .בחוק שכר מינימו,

שולמת לה, נכות מעבודה  נכי, שמ9

 ונכי, שמשולמת לה, 100%בשיעור של 

 .100%קצבת נכות כללית צמיתה בשיעור 
י " הורי, וקרובי, שאינ, מבוטחי, עפ9

 .לחוק' פרק יא

06 6 

כל ענפי הביטוח 

חו= מביטוח 

לא חייבי, . אבטלה

בדמי ביטוח 

 .בריאות

מלוא הבסיס שנקבע 

 .למשק
 7 08 .ל" בצהחובהחיילי, וחיילות בשירות 
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 ענפי הביטוח
הבסיס לתשלו, דמי 

 ביטוח
 סוג הגדרת המבוטח

מספר 

 סודר
 ביטוח נפגעי . 1

 .    עבודה בלבד

 

 
 נפגעי , ר"פש. 2

     עבודה ואימהות  
 .    בלבד

 י פרק "מבוטחי, עפ. 1
  לחוק ואי5 חובת 2'    ט

     דיווח ותשלו, דמי 
 .    ביטוח בעבור,

ע לחברי הבסיס שנקב. 2

    הקיבו= שה, שוהי, 

 . בו

 י חו= השוהי, במשק תקופה של תושב. 1
  יו, אשר אינ, חברי, או 943    פחות מ

 .    מועמדי, לחברות

 
  יו, 43תושבי חו= השוהי, במשק מעל . 2

 .    שאינ, חברי, או מועמדי, לחברות

תושב 

 חו=
8 
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 סוגי+ נוספי+ של עובדי+ .3
 

 לעניי5 זה רואי, חבר באגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה חבר באגודה שיתופית

 ). לחוק3 סעי;( כעובד והאגודה כמעבידו �

 
 חבר אגודה שיתופית שהיא קיבו= או מושב שיתופי

א, החבר עוסק בתפקידו , רואי, את החבר כעובד ואת הקיבו= או המושב השיתופי כמעבידו

א; א, אי5 התפקיד , במסגרת סידור העבודה ולא על פי התקשרות אישית בינו ולבי5 מעביד אחר

 ). לחוק3סעי; (מבוצע במפעל האגודה או מטעמה 

 
 חבורת עובדי,

רואי, את כל אחד מבני החבורה כעובדו , בחבורת עובדי, בי5 שהיא תאגיד ובי5 שאינה תאגיד

א, היו רואי, כ: אילו היה קיי, קשר ישיר בינו ולבי5 כל . של האד, שמסר לחברה את העבודה

 ). לחוק4סעי; (אחד מבני החבורה 

 
 עובד בשירות המדינה

בתי סוהר , למעט עובדי, במשטרה, ככל מעביד אחר, לעניי5 חוק זהדי5 המדינה שהיא מעבידה 

אלא במסגרת חוקי גמלאות מיוחדי, , ושירות ביטחו5 שאינ, מבוטחי, בענ; נפגעי עבודה

 ). לחוק7סעי; (שנקבעו על ידי המדינה 

 
 שומרו5 ועזה, עובד תושב יהודה

ע "חלק מהזמ5 בשטח ישבא, הוא עובד אצל אותו מעביד המעסיקו חלק מהזמ5 בישראל ו

) ב(3לחוק וכ5 בפרט תקנה ) ב(342י סעי; "וקיימי, בינו ולבי5 מעבידו יחסי עובד מעביד זאת עפ

לתקנות בדבר תשלו, דמי ביטוח שלפיה על המעבידי, המעסיקי, בישראל עובדי, שמקו, 

עות באמצ) למעט עובדי, במשק בית(ל לשל, דמי ביטוח בעד, "י צה"מושב, בשטח המוחזק ע

 .מדור התשלומי, של שירות התעסוקה

 
 מעמד � 18דיו5 מפורט ראה נושא . ע"קיימי, סוגי, רבי, של מבוטחי, שה, תושבי יש

 .ע"מבוטחי, באזור יש

 
 עובד במשק בית

 .ראה סעיפי, מתאימי,, מעבידו חייב בתשלו, דמי ביטוח משכרו בעדו בשיעורי, מיוחדי,
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 רי דמי ביטוחמקור הסמכות בחוק לשנות שיעו .4
 
 'שיעורי+ הנקובי+ בלוח י .א

 
רשאי השר באישור ועדת הכספי, של הכנסת לשנות בצו את שיעורי דמי ) ב(337י סעי; "עפ

 .הביטוח האמורי, בלוח

 
קובעת כי שינוי דמי הביטוח לעניי5 זכויות עובדי, בפשיטת רגל ) ב(337אול, הסייפא של סעי; 

 . בהסכמת שר האוצר�ות ע, שר האוצר ולעניי5 סיעוד ופירוק תאגיד יעשה לאחר התייעצ

 
הד5 בשינויי, בשיעורי דמי ) (ב(337א, שונה שיעור דמי הביטוח מכח סעי; ) ג(337י סעי; "עפ

ישונה באותה דר: ובאופ5 יחסי שיעור דמי הביטוח שהמעביד ינכה משכרו של העובד ) הביטוח

 ).ג(342לפי סעי; 

 
 יעורי+ מופחתי+שיעורי+ הנקובי+ בצו ש .ב
 
רשאי השר באישור ועדת הכספי, , 9340 ו337 הקובעת כי על א; האמור בסעיפי, 341י סעי; "עפ

של הכנסת לקבוע שיעורי, מופחתי, של דמי ביטוח לגבי חלק מהכנסתו של מבוטח שהוא עובד 

או להחיל שיעורי, , עצמאי או שהוא עובד או של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

 .מופחתי, על הכנסה של מבוטח שלא תעלה על סכו, מסויי, שיקבע בצו

 
 שיעורי+ מופחתי+ הנגבי+ ממעביד .ג

 
 רשאי השר לקבוע בתקנות כי מעביד שאושר לכ: על ידו ישל, דמי ביטוח 343י סעי; "עפ

 כפי שיקבע בתקנות ובלבד שיתמלאו) הד5 בשיעור לענ; נפגעי עבודה (340מופחתי, לעני5 סעי; 

 ).של פרסו, זה'  בחלק ד14.7ראה מספר סודר (תנאי, מיוחדי, שנקבעו בתקנה זו 

 
 סמכות לסיווג מבוטחי+ .ד

 
 לחוק רשאי השר באישור ועדת העבודה של הכנסת לקבוע בצו כי מבוטחי, 6י סעי; "עפ

ק זה יחשבו לעניי5 חו, בצוהעוסקי, בסוג עבודה פלוני או נתוני, כתנאי עבודה מיוחדי, כמוגדר 

לעניי5 זה . או כמי שאינ, עובדי, ואינ, עובדי, עצמאיי,, כעובדי, או כעובדי, עצמאיי,

 .ייחשבו כסוגי עבודה ג, עבודות המוגבלות בהיקפ5 או בזמ5 הדרוש לה5

 

 



 11

 חובות וזכויות של המבוטחי+ בענפי המוסד וביטוח בריאות לפי סוג המבוטח וגיל .5
 

 ביטוח לאומיענפי המוסד ל
ביטוח  אימהות

 ילדי, אבטלה פשר )1בריאות
 מענק .ל.ד

נפגעי 
 עבודה

נפגעי 
 תאונות

נכות 
זקנה  סיעוד כללית

 ושאירי,
 מבוטח גיל וקצבה

 תחת גיל הביטוח     מ     מ 
בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ

 גיל הפרישה

בגיל פרישה      מ     מ נמ

 ומעלה ע, קצבה

בגיל פרישה עד גיל  מ מ   מ מ מ מ  מ מ

 הזכאות

 בגיל הזכאות     מ     מ מ

  חודשי,2ת  "חל מ מ מ מ  מ מ מ מ  מ

 עובד זר     מ מ מ   מ 

 עובד

 תחת גיל הביטוח     מ      

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ מ מ מ מ   מ

 גיל הפרישה

בגיל פרישה      מ      נמ

 ומעלה ע, קצבה

בגיל פרישה עד גיל  מ מ   מ מ מ מ   מ

 הזכאות

 בגיל הזכאות     מ      מ

  חודשי,2ת  "חל מ מ מ מ  מ מ מ   מ

בעל שליטה 

בחברת 

החל (מעטי, 

 מינואר 
2004( 

 תחת גיל הביטוח     מ      

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ מ מ מ מ   מ

 גיל הפרישה

בהכשרה 

 מקצועית

 תחת גיל הביטוח     מ     מ 

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ מ מ מ מ  מ מ

 גיל הפרישה

 ע, בגיל פרישה     מ     מ נמ

 חבר נכה,קצבה 

בגיל פרישה עד גיל  מ מ   מ מ מ מ  מ מ

 הזכאות

 בגיל הזכאות     מ     מ מ

 חבר נכה     מ     מ מ

חבר קיבו= 

ומושב 

 יתופיש

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ  מ מ מ מ  מ

 הגיל הפריש

בגיל פרישה ע,            נמ

 קצבה

בגיל פרישה עד גיל  מ מ    מ מ מ   מ

 הזכאות

 בגיל הזכאות           מ

  חודשי,2ת "בחל מ מ מ מ  מ מ מ   מ

 שוטר

 קבע מ מ מ   מ  מ   מ

 חובה מ          

 חייל

 . ניכוי מקצבת זקנה�נמ ,  מבוטח בתשלו,� מ. 1
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  המש;:ובות וזכויות של המבוטחי+ בענפי המוסד וביטוח בריאות לפי סוג המבוטח וגיל ח

 
 

 ענפי המוסד לביטוח לאומי
ביטוח  אימהות

דמי  ילדי, אבטלה פשר )1בריאות
 מענק לידה

נפגעי 
 עבודה

נפגעי 
 תאונות

נכות 
זקנה  סיעוד כללית

 ושאירי,
 מבוטח גיל וקצבה

 חת גיל הביטוחת     מ      

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ מ מ מ מ   מ

 גיל הפרישה

בגיל פרישה      מ      נמ

 ומעלה ע, קצבה

בגיל פרישה עד גיל  מ מ   מ מ מ מ   מ

 הזכאות

 בגיל הזכאות     מ      מ

 עובד עצמאי

בגיל הביטוח עד  מ מ מ מ  מ  מ   מ

 גיל הפרישה

מוקדמת  פנסיה

 סטודנט

בגיל פרישה ע,            נמ

 קצבה

 בגיל הפרישה           מ

 ל"שוהה בחו מ מ מ מ  מ     מ

 ביטוח ברשות מ          

 מתנדב     מ      

 לא עובד

 
  ניכוי מקצבת זקנה�    נמ . מבוטח בתשלו,� מ .כל תושבי מדינת ישראל מבוטחי, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי) 1
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 1.7.05:מעורי דמי ביטוח לסוגי מבוטחי+ לפי גיל המבוטח החל שי .6
 

 גיל המבוטח
 זקנה. לא מקבל ק

גיל 
הזכאות

גיל 
הפרישה 
עד גיל 
הזכאות

גיל הפרישה 
ומעלה ומקבל 

 )1קצבה

גיל הביטוח 
עד גיל 
 הפרישה

מתחת גיל 
 הביטוח

 סוג המבוטח

 :עובד שכיר     

 כ"שיעור מופחת סה 0.60 9.83 0.60 8.93 3.70
 מעסיק 0.60 5.33 0.60 4.86 0.60
 עובד 9 4.50 9 4.07 3.10
 שיעור מלא 0.60 16.06 0.63 13.85 5.43
 מעסיק 0.60 5.68 0.63 5.18 0.63
 עובד 9 10.38 9 8.67 4.80

 
9 

 
9 

 
9 

 
9.23 

 
9 

 עובד בחופשה 
 ללא תשלו, 

 בעל שליטה בחברת מעטי,   

 כ"שיעור מופחת סה 0.58 9.73 0.53 8.91 3.68
 מעסיק 0.58 5.27 0.58 4.84 0.58
 עובד 9 4.46 9 4.07 3.10
 כ"שיעור מלא סה 0.61 15.83 0.61 13.85 5.41
 מעסיק 0.61 5.62 0.61 5.16 0.61
 עובד 9 10.21 9 8.67 4.80
 כ"עובד במשק בית סה 2.00 7.25 2.00 6.25 3.00
 מעסיק 2.00 5.25 2.00 5.25 2.00
 עובד 9 2.00 9 1.00 1.00

 
9 

 
9 

 
9 

 
0.93 

 
9 

 ל  "עובד תושב חו
 כ"שיעור מופחת סה

 מעסיק 9 0.76 9 9 9
 עובד 9 0.17 9 9 9
 כ"שיעור מלא סה 9 1.49 9 9 9
 מעסיק 9 0.80 9 9 9
 עובד 9 0.69 9 9 9

 .ביטוח בריאות ינוכה מקצבת הזקנה )1    
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 גיל המבוטח
בגיל פרישה  זקנה. לא מקבל ק

 ) 1ומעלה
גיל 

הזכאות 
 ומעלה

בגיל 
פרישה 
עד גיל 
הזכאות

מקבל קצבת 
 זקנה

גיל הביטוח 
עד גיל 
 הפרישה

תחת גיל מ
 הביטוח

 סוג המבוטח

 תושב השטחי,     
 כ"שיעור מופחת סה 0.60 0.80 9 9 9
 מעסיק 0.60 0.73 9 9 9
 עובד 9 0.07 9 9 9
 כ "שיעור מלא סה 0.60 1.05 9 9 9
 מעסיק 0.63 0.77 9 9 9
 עובד 9 0.28 9 9 9
 
9 

 
8.93 

 
0.60 

 
9.75 

 
0.60 

 חבר קיבו= 
 שיעור מופחת

 שיעור מלא 0.63 15.85 0.63 13.85 9
 
9 

 
8.33 

 
9 

 
9.19 

 
9 

 שוטר 
 שיעור מופחת 

 מדינהה 9 4.73 9 4.26 9
 עובד 9 4.46 9 4.07 9
 שיעור מלא 9 15.26 9 13.22 9
 ינהמדה 9 5.05 9 4.55 9
 עובד 9 10.21 9 8.67 9
 
9 

 
9 

 
9 

 
8.89 

 
9 

 חייל בשרות קבע
 שיעור מופחת

 שיעור מלא 9 14.53 9 9 9
     

 
פרש לגמלאות לפני 

 הגיל 
 שיעור מופחת 9 )2 4.46 9 9 9
 שיעור מלא 9 )2 10.21   
 

3.49 
 

8.65 
 

0.39 
 

9.82 
 

0.39 
  עובד עצמאי
 שיעור מופחת

 עור רגילשי 0.64 15.42 0.64 13.59 5.44
 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 

9.41 

 
 
9 

לא עובד ולא עובד 
 עצמאי 

 שיעור מופחת
 שיעור רגיל 9 15.20 9 9 
 
 
 

3.10 

 
 
 

3.10 

 
 
 
9 

 
 
 

3.10 

 
 
 
9 

 
מבוטח בביטוח 

 בריאות
 שיעור מופחת

 שיעור רגיל 9 4.80 9 4.80 4.80
 .  ישל, ביטוח בריאות מהקצבה )1    
 .91.2.04החל מ)   2    
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 )1 5.04.1 לפי סוגי+ ביו+ �מבוטחי+ במוסד לביטוח לאומי  .6
 )נתוני+ כמותיי+(

 
 מבוטחי, לא שכירי, באלפי,

 ס: הכל בקוב= 515.9

  
 משל, מהכנסה בעצמו 234.0
 בעל הכנסה מעבודה: מזה 223.0

          בעל הכנסה לא מעבודה 8.1

           
 מהכנסהמשל, לא  281.9
 לא עובד ולא עובד עצמאי: מזה 160.4
          תלמיד 66.0
          תלמיד ישיבה 52.5
          אחרי, 3.0

 פטור מתשלו, דמי ביטוח 21.0

 
 מעסיקי, באלפי,

 ס: הכל 339.2

  
 מעסיקי, פעילי, 188.5
 מעסיקי, עובדי, במשק בית 150.7

  
  

 עובדי, מבוטחי, פי,באל
 תושבי ישראל 2,200
  רשומי,ל"תושבי חו 70.0
 תושבי השטחי, 11.0
 )2בפנסיה מוקדמתמבוטחי,  48.0

 מצויי, בהכשרה מקצועית 37.0
 ס: הכל החברי, בקיבוצי, ומושבי, שיתופיי, 60.0

 .י משל, הפנסיה"למבוטח זה דמי הביטוח מנוכי, במקור ע)  1    
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וסיות מיוחדות באחוזי+ מהשכר או הכנסה של המבוטח לפי שיעורי דמי ביטוח לאוכל .ב
 ענפי+ ומועד השינוי

 
 )1ס; הכל: הביטוח ועד גיל הפרישהעובד בגיל ): א(1לוח  

מועד  1.1.97 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

שינוי

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
16.06 9.83 16.31 10.43 16.25  ס: הכל 10.69 14.63 11.69 15.63 10.43

           

 
11.26 

 
6.73 

 
11.51

 
7.33 

 
11.45

 
7.33 

 
10.83 

 
8.59 

 
9.83 

 
7.59 

ס: הכל 

 לענפי,

 
5.21 

 
2.77 

 
5.30 

 
3.00 

 
5.27 

 
3.00 

 
4.93 

 
3.69 

 
4.55 

 
3.31 

זקנה 

 ושאירי, 

 סיעוד 0.11 0.16 0.12 0.17 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18
נכות  1.09 1.68 1.17 1.76 0.83 1.92 0.83 1.94 0.78 1.92

 כללית

 
0.08 

 
0.04 

 
0.08 

 
0.04 

 
0.08 

 
0.04 

 
0.07 

 
0.05 

 
0.07 

 
0.05 

נפגעי 

 תאונות

נפגעי  0.53 0.53 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.58 0.61

 עבודה
 אמהות 0.48 0.75 0.51 0.78 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86
 ילדי, 1.88 1.88 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 0.12 0.19 0.12 0.19 0.08 0.21 0.08 0.21 0.08 0.21
 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

 
4.80 

 
3.10 

 
4.80 

 
3.10 

 
4.80 

 
3.10 

 
4.80 

 
3.10 

 
4.80 

 
3.10 

ביטוח 

 בריאות
כמו מבוטחי, בענ; .  משטרה וסוהרי, עובדי שירות הביטחו5 אינ, מבוטחי, בענ; נפגעי עבודהאנשי ) 1

 .16918ראה לוחות , אבטלה על חשבו5 המעביד בלבד
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 )1חלקו של המעסיק: הביטוח ועד גיל הפרישהעובד בגיל ): ב(1לוח  
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת  מלא
1.7.02 2( 1.1.97 2( 

 ענ;

     
 ס: הכל 4.93 5.93 5.33 5.68

     
 ס: הכל לענפי, 4.93 5.93 5.33 5.68
 זקנה ושאירי, 1.85 2.23 2.00 2.14
 סיעוד 0.06 0.07 0.06 0.07
 נכות כללית 0.38 0.46 0.41 0.44
 נפגעי תאונות 0.02 0.02 0.02 0.02
 נפגעי עבודה 0.53 0.64 0.58 0.61
 אמהות 0.15 0.18 0.16 0.17
 ילדי, 1.88 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 0.04 0.04 0.04 0.04
 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02

     
 ביטוח בריאות 9 9 9 9

 .1 בלוח 1ראה הערה  )1 
 .שיעור זה נכו5 ג, לגבי שכר הנמו: ממחצית השכר הממוצע על פי חוק )2 
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 )1חלקו של העובד: הביטוח עד גיל הפרישהעובד בגיל ): ג(1לוח 
 

מועד שינוי )2 1.1.97 1.1.03 1.7.03

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא
 ס: הכל 5.76 9.70 4.50 10.32 4.50 10.38

       
 ס: הכל לענפי, 2.66 4.90 1.40 5.52 1.40 5.58
 זקנה ושאירי,  1.46 2.70 0.77 3.04 0.77 3.07
 סיעוד 0.05 0.10 0.03 0.11 0.03 0.11
 ליתנכות כל 0.71 1.30 0.37 1.46 0.37 1.48
 נפגעי תאונות 0.03 0.05 0.02 0.06 0.02 0.06
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9

 אמהות 0.33 0.60 0.17 0.68 0.17 0.69
 ילדי, 9 9 9 9 9 9

 אבטלה 0.08 0.15 0.04 0.17 0.04 0.17
 ר"פש 9 9 9 9 9 9

       
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 . 1ראה הערה בלוח  ) 1
   .91.1.95התחולה מ )2
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  על חשבו> : מתחת גיל הביטוחעובד ,  ומקבל קצבת זקנההפרישה ומעלהעובד בגיל : 2לוח 
 המעסיק             

 
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת מלא
1.7.02 1( 1.1.97 1( 

 ענ;

     
 ס: הכל 0.55 0.66 0.60 0.63

     
 ס: הכל לענפי, 0.55 0.66 0.60 0.63
 זקנה ושאירי, 9 9 9 9
 סיעוד 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.53 0.64 0.58 0.61
 אמהות 9 9 9 9
 ילדי, 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02

     
 )2ביטוח בריאות 9 9 9 9

 .עור זה נכו5 ג, לגבי שכר הנמו: ממחצית השכר הממוצע לפי חוקשי )1 
 בסכו, אחיד בשקלי, , דמי ביטוח בריאות ינוכו מקצבת הזקנה של העובד )2 

 . בהתא, לשינויי, בשכר הממוצע לפי חוק לצור: גמלאות המשתנה
 . פטור מתשלו, דמי ביטוח בריאות18עובד מתחת לגיל 
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 ס; הכל:  שאינו מקבל קצבת זקנהפרישה ועד גיל הזכאותהעובד בגיל ): א(3לוח 
 

מועד שינוי )1 1.1.97 1.1.98 1.7.02  

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא    

 ס: הכל 7.59 9.29 9.43 12.69 10.35 13.61    

           

 ס: הכל  4.49 4.49 6.33 7.89 7.25 8.81    

 ש"זו 1.85 1.85 3.31 4.55 3.69 4.93    

 סיעוד 0.06 0.06 0.11 0.16 0.12 0.17    

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.53 0.53 0.64 0.64    

 אמהות 0.15 0.15 0.48 0.75 0.51 0.78    

 ילדי, 1.88 1.88 1.88 1.88 2.27 2.27    

 אבטלה  9 9 9 9 9 9    

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02    

           

 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80    

 והמעסיק נשא,  העובד היה פטור מתשלו, דמי ביטוח למעט ביטוח בריאות931.12.97עד ל) 1    
 .מי   לבדו בנטל התשלו, לענפי הביטוח הלאו
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  המש;:ס; הכל : עובד בגיל הפרישה ועד גיל הזכאות שאינו מקבל קצבת זקנה): א(3לוח 
 
 

מועד שינוי 1.1.03 1.7.03 1.7.05  

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא    

 ס: הכל  9.48 14.0 9.48 14.08 8.93 13.85    

           

 ס: הכל  6.38 9.24 6.38 9.28 5.83 9.05    

 ש"זו 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21    

 סיעוד 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18    

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי עבודה 0.64 0.64 0.64 0.64 0.58 0.61    

 אמהות 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86    

 ילדי, 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17    

 אבטלה  9 9 9 9 9 9    

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02    

           

 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80    
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 חלקו של המעסיק: שאינו מקבל קצבת זקנההפרישה ועד גיל הזכאות עובד בגיל ): ב(3לוח 
 
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת מלא
1.7.02 1( 1.1.97 1( 

 ענ;

     
 ס: הכל 4.49 5.41 4.86 5.18

     
 ס: הכל לענפי, 4.49 5.41 4.86 5.18
 זקנה ושאירי, 1.85 2.23 2.00 2.14
 סיעוד 0.06 0.07 0.06 0.07
 נכות כללית 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9

 עי עבודהנפג 0.53 0.64 0.58 0.61
 אמהות 0.15 0.18 0.16 0.17
 ילדי, 1.88 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02

     
 ביטוח בריאות 9 9 9 9

 .שיעור זה נכו5 ג, לגבי שכר הנמו: ממחצית השכר הממוצע לפי חוק )1 
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 חלקו של :  שאינו מקבל קצבת זקנהזכאותהפרישה ועד גיל העובד בגיל ): ג(3לוח 
 העובד                   

 
 

מועד שינוי )1 1.1.97 1.1.98 1.1.03 1.7.03

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
 ס: הכל 3.10 4.80 4.94 8.20 4.07 8.63 4.07 8.67

         
 ס: הכל לענפי, 9 9 1.84 3.40 0.97 3.83 0.97 3.87
 זקנה ושאירי,  9 9 1.46 2.70 0.77 3.04 0.77 3.07
 סיעוד 9 9 0.05 0.10 0.03 0.11 0.03 0.11
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9 9 9

 אמהות 9 9 0.33 0.60 0.17 0.68 0.17 0.69
 ילדי, 9 9 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9 9 9

         
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 .  91.1.95תחולה מ ) 1
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 ס; הכל: )1 שאינו מקבל קצבת זקנהבגיל הזכאות ומעלהעובד : 4    לוח 
 

  
מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 1.7.05

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא

       
 ס: הכל 3.65 5.35 3.76 5.46 3.70 5.43

       
 ס: הכל לענפי, 0.55 0.55 0.66 0.66 0.60 0.63
 זקנה ושאירי, 9 9 9 9 9 9
 סיעוד 9 9 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.64 0.64 0.58 0.61
 אמהות 9 9 9 9 9 9
 ילדי, 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

       
 )2ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

  100%נכלל ג, עובד בכל גיל המקבל מהמוסד קצבת נכות צמיתה מעבודה בשיעור  )1 
 חדש שביו, עליתו ארצה ועולה ,  ומעלה75%או קצבת נכות כללית צמיתה בשיעור    

 ). שני, באישה55גיל  (60היה מעל גיל 
 . על חשבו5 העובד )2
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 )1 חודשי+ ראשוני+2 עבור �עובד השוהה בחופשה ללא תשלו+ : 5לוח 
 
 

מועד שינוי
1.7.05 1.7.03 1.7.02 1.1.97 

 ענ;
 ס: הכל 10.14 11.03 9.77 9.23

     
 ס: הכל לענפי, 7.04 7.93 6.67 6.13
 זקנה ושאירי,  3.31 3.69 3.00 2.77
 סיעוד 0.11 0.12 0.10 0.09
 נכות כללית 1.09 1.17 0.83 0.78
 נפגעי תאונות 0.05 0.05 0.04 0.04
 נפגעי עבודה 9 9 9 9

 אמהות 0.48 0.51 0.35 0.33
 ילדי, 1.88 2.27 2.27 2.04
 אבטלה 0.12 0.12 0.08 0.08
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 3.10 3.10 3.10 3.10

המעסיק רשאי לנכות מכל סכו, המגיע לעובד את הסכו, ששיל, כדמי  . משל, לפי מינימו, בסיס לעובד ) 1
 .ביטוח בעבור תקופה זו
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  )1ס; הכל: הביטוח ועד גיל הפרישהבעל  שליטה  בחברת   מעטי+  בגיל ): א(6לוח 
 
 

מועד שינוי )2 1.1.04 1.7.05

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא

     
 ס: הכל 10.33 16.08 9.73 15.83

     
 ס: הכל לענפי, 7.23 11.28 6.63 11.03
 זקנה ושאירי, 3.00 5.30 2.77 5.21
 סיעוד 0.10 0.18 0.09 0.18
 נכות כללית 0.83 1.94 0.78 1.92
 נפגעי תאונות 0.04 0.08 0.04 0.08
 נפגעי עבודה 0.64 0.64 0.58 0.61
 אמהות 0.35 0.87 0.33 0.86
 ילדי, 2.27 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80

 .שיעורי דמי הביטוח ליתר קבוצות הגיל ראה לוח שיעור דמי ביטוח לסוגי מבוטחי, לפי גיל המבוטח)  1    
 .לראשונה מתארי: זהתחולה )  2            
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 :הביטוח ועד גיל הפרישהבעל שליטה בחברת מעטי+ בגיל ): ב(6לוח 
  )1 חלקו של המעסיק                  

 
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת מלא
1.1.04 

 ענ;

    
 ס: הכל 5.87 5.27 5.62

    
 ס: הכל לענפי, 5.87 5.27 5.62
 זקנה ושאירי, 2.23 2.00 2.14
 עודסי 0.07 0.06 0.07
 נכות כללית 0.46 0.41 0.44
 נפגעי תאונות 0.02 0.02 0.02
 נפגעי עבודה 0.64 0.58 0.61
 אמהות 0.18 0.16 0.17
 ילדי, 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9
 ר"פש 9 9 9

    
 ביטוח בריאות 9 9 9

 ).א(6 בלוח 1רה ראה הע, שיעורי דמי הביטוח ליתר קבוצות הגיל)  1            
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 )1חלקו של העובד: הביטוח ועד גיל הפרישהבעל שליטה בחברת מעטי+ בגיל ): ג(6לוח 

 
1.1.04 

 מופחת מלא
מועד שינוי

 
 ענ;

   
 ס: הכל 4.46 10.21
 ס: הכל לענפי, 1.36 5.41
 זיקנה ושאירי, 0.77 3.07
 סיעוד 0.03 0.11
 נכות כללית 0.37 1.48
 תנפגעי תאונו 0.02 0.06

 נפגעי עבודה 9 9
 אמהות 0.17 0.69

 ילדי, 9 9
 אבטלה 9 9
 ר"פש 9 9

   
 ביטוח בריאות 3.10 4.80

 ).א(6 בלוח 1ראה הערה )  1            
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 עובד במשק בית : 7לוח 
 

מועד שינוי 

 ענפי, 1.1.97
 הפרישה ומתחת לגיל הביטוחעובד מעל גיל . 1

 ס; הכל. א
 כ"סה 7.25
 1לענפי הביטוח 6.25
 ביטוח בריאות 1.00

  
 המעסיק. ב

 ס: הכל 5.25
 1לענפי הביטוח 5.25
 ביטוח בריאות 9

  
 העובד. ג

 ס: הכל 2.00
 1לענפי הביטוח 1.00
 ביטוח בריאות 1.00

  
  שאינו מקבל קצבת זקנה  הפרישה ועד גיל הזכאות עובד בגיל . 2

 ס: הכל 6.25

 1יטוחלענפי הב 5.25

 ביטוח בריאות 1.00

  
  ומקבל קצבת זקנההפרישה או בגיל הביטוח עובד מתחת לגיל . 3

 1ס: הכל 2.00

  
 עובד תושב השטחי+ או תושב חו5 לאר5. 4

 1ס: הכל 2.00

 ההוראות מיוחדות בדבר ) ב (8ראה תקנה . החלוקה לפי ענפי הביטוח לא עוגנה בתקנות )1
 ).        בחוק1004' עמ(י        תשלו, דמ
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 שוהה בהכשרה מקצועית החייב בדמי ביטוח בריאות): א(8לוח 
 

1.1.97 
מועד השינוי

 ענ;
 1מ ע ס י ק

  X 2 0.4%:                      נפגעי עבודה 

   במקומות עבודה מורשי,X 2 0.1%:                            אימהות

  
 2שוהה בהכשרה מקצועית

 ענפי המוסד 4.61

  
 3ביטוח בריאות 4.80

 
 

 )4שוהה בהכשרה מקצועית ואשר פטור מתשלו+ דמי ביטוח בריאות): ב(8לוח 
 
 

מועד שינוי
1.1.97 

 ע נ ; 
 1מ ע ס י ק

  X 2 0.4%:                          נפגעי עבודה 

  עבודה מורשי, במקומותX 2 0.1%:                                אימהות

  
 2שוהה בהכשרה מקצועית

 ענפי המוסד 4.61

  
 ביטוח בריאות 9

 בהוראות מיוחדות ' א19המעסיק משל, לפי מינימו, השכר לעובד שכיר ראה תקנה  .1
 )1026' עמ(דבר תשלו, דמי ביטוח  

 . עצמאיהשוהה בהכשרה מקצועית משל, לפי מינימו, בסיס לגבייה לאינו עובד ואינו עובד .2
 . מהשכר הממוצע25%ישול, דמי ביטוח בריאות לפי מינימו,  .3
 מקבל  דמי אבטלה , תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, אישה נשואה: פטורי, מדמי ביטוח בריאות .4

 . שנה18או שגילו מתחת ,        חודש מלא
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 )1עובד תושב חו5 לאר5: 9לוח 
 

מועד שינוי 1.197 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מופחת מלא מופחת מלא  ענ;

           
 ס; הכל

1.49 0.93 1.53 1.01 1.52  ס: הכל 1.03 1.30 1.17 1.44 1.01

           
1.49 0.93 1.53 1.01 1.52  ס: הכל לענפי, 1.03 1.30 1.17 1.44 1.01
 זקנה ושאירי,  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 יעודס 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0.61 0.58 0.64 0.64 0.64  נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.64 0.64 0.64
0.86 0.33 0.87 0.35 0.86  אמהות 0.48 0.75 0.51 0.78 0.35
 ילדי, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

           
 ביטוח בריאות 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

           
 חלקו של העובד: מזה

           
0.69 0.17 0.69 0.17 0.68  )2ס: הכל 0.33 0.60 0.33 0.60 0.17

 .10 ראה לוח �שב השטחי, שיעורי דמי הביטוח הנגבי, בעד עובד תו)  1
 .  בענ; אימהות�שיעורי דמי ביטוח של העובד )  2
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 )1עובד תושב השטחי+: 10לוח 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מופחת מלא מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת  ענ;

           
 ס; הכל

           
1.05 0.80 1.09 0.88 1.08  ס: הכל 0.77 0.86 0.91 1.00 0.88

           
1.05 0.80 1.09 0.88 1.08  ס: הכל לענפי, 0.77 0.86 0.91 1.00 0.88
 זקנה ושאירי,  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 סיעוד 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0.61 0.58 0.64 0.64 0.64  נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.64 0.64 0.64
0.42 0.20 0.43 0.22 0.42  )2אמהות 0.22 0.31 0.25 0.34 0.22

 ילדי, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

           
 ביטוח בריאות 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 חלקו של העובד: מזה
           

0.28 0.07 0.28 0.07 0.27  ס: הכל 0.10 0.19 0.10 0.19 0.07
י "י לשכת העבודה הפועלת ע" עהופנה לעבודהתושב אזור זכאי לגמלאות נפגעי עבודה בתנאי שהוא  ) 1

9ב"תושבי ישראל תשלראה תקנות בעני5 סוגי עובדי, שאינ,  . ומקו, עבודתו בישראל, הממשל הצבאי
 .) בספר החוקי,489' עמ (1972

 . לחוק340י סעי; "עפ )2
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 )2)1) 01סוג  (הביטוח עד גיל הפרישהחבר קיבו5 או מושב שיתופי בגיל : 11לוח 
 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
15.85 9.75 16.10 10.35 16.04 10.35 15.44 11.57 14.44  ס: הכל 10.57

           
11.05 6.65 11.30 7.25 11.24 7.25 10.64  ס: הכל לענפי, 7.47 9.64 8.47
 זקנה ושאירי,  3.31 4.55 3.69 4.93 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21
 סיעוד 0.11 0.16 0.12 0.17 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18
 נכות כללית 1.09 1.68 1.17 1.76 0.83 1.92 0.83 1.94 0.78 1.92
 נפגעי תאונות 0.05 0.07 0.05 0.07 0.04 0.08 0.04 0.08 0.04 0.08
 נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.58 0.61
 אמהות 0.48 0.75 0.51 0.78 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86
 די,יל 1.88 1.88 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

           
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

חבר שמקבל דמי , חבר העובד מחו= למשק, )03בסוג (והה במשק אורח הש, כלול בה, ג, חבר משק במעמד הורה )1
 ).05בסוג (אבטלה 

'  עמ�ראה סוגי מבוטחי,  ושיעורי דמי ביטוח בקוב= ובמושב שיתופי , לעניי5  קביעת הבסיס לגבייה למבוטחי,  אלה )2
697. 
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  המקבל קצבת זקנה הפרישה ומעלהחבר קיבו5 או מושב שיתופי בגיל : 12לוח  
 )1,)02סוג (                      

 
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת מלא
1.7.02 1.1.97 

 ענ;

     
 ס: הכל 0.55 0.66 0.60 0.63

     
 ס: הכל לענפי, 0.55 0.66 0.60 0.63
 זקנה ושאירי, 9 9 9 9
 סיעוד 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.53 0.64 0.58 0.61
 אמהות 9 9 9 9
 ילדי, 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02

     
 )2ביטוח בריאות 9 9 9 9

 ).  04בסוג ( שוהה בשירות ללא תשלו, , הורה מעל גיל הביטוח, גיל הביטוח עד15כולל נער שגילו בי5 )  1
 .11 בלוח 2ראה הערה      לעניי5 קביעת הבסיס לגביה למבוטחי, אלה 

 .אינ, חייבי, בביטוח בריאותמתחת גיל הביטוח נערי, . ינוכה דמי ביטוח בריאות מקצבת הזקנה בלבד)  2
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 )1 שאינו מקבל קצבת זקנהפרישה ועד גיל זכאותחבר קיבו5 או מושב שיתופי  בגיל : 13לוח 
   

 
מועד שינוי 1.1.97 1.1.98 1.7.02  

מופחת מלא      ופחתמ מלא מופחת מלא  ענ;

 ס: הכל 7.59 9.29 9.43 12.69 10.35 13.61     

            

 ס: הכל  4.49 4.49 6.33 7.89 7.25 8.81     

 ש"זו 1.85 1.85 3.31 4.55 3.69 4.93     

 סיעוד 0.06 0.06 0.11 0.16 0.12 0.17     

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9     

 נותנפגעי תאו 9 9 9 9 9 9     

 נפגעי עבודה 0.53 0.53 0.53 0.53 0.64 0.64     

 אמהות 0.15 0.15 0.48 0.75 0.51 0.78     

 ילדי, 1.88 1.88 1.88 1.88 2.27 2.27     

 אבטלה  9 9 9 9 9 9     

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     

            

 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80     

 . תו: חישוב שיעורי אי ניכוי מתאי,01כלול הסוג ) 1     
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  � )1חבר קיבו5 או מושב שיתופי  בגיל פרישה ועד גיל זכאות שאינו מקבל קצבת זקנה: 13לוח 
 המש;             

 
מועד שינוי 1.1.03 1.7.03 1.7.05  

מופחת מלא      מופחת מלא מופחת מלא  ענ;

 ס: הכל 9.48 14.04 9.48 14.08 8.93 13.85     

            

 ס: הכל  6.38 9.24 6.38 9.28 5.83 9.05     

 ש"זו 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21     

 סיעוד 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18     

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9     

 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9     

 נפגעי עבודה 0.64 0.64 0.64 0.64 0.58 0.61     

 אמהות 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86     

 ילדי, 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17     

 אבטלה  9 9 9 9 9 9     

 ר"פש 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     

 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80     

 . תו: חישוב שיעורי אי ניכוי מתאי,01כלול בסוג )  1
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 חבר קיבו5 או מושב שיתופי נכה שמשתלמת קצבת נכות צמיתה מעבודה : 14לוח 
 )1)06סוג ( ושוהה במשק 100%                  בשיעור 

 
 

מועד שינוי
1.7.05 1.7.02 1.1.97 

 ענ;

    
 ס: הכל 3.65 3.76 3.70

    
 ס: הכל לענפי, 0.55 0.66 0.60
 זקנה ושאירי, 9 9 9
 סיעוד 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.53 0.64 0.58
 אמהות 9 9 9
 ילדי, 9 9 9
 אבטלה 9 9 9

 ר"פש 0.02 0.02 0.02

    
 ביטוח בריאות 3.10 3.10 3.10

 .11 בלוח 2יה למבוטחי, אלה ראה הערה לעניי5 קביעת הבסיס לגבי)  1

 
 

 )1)08סוג (ת קיבו5 או מושב שיתופי /ת חבר/חייל: 15לוח 
 

 
מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
 ת/חייל 7.47 9.64 8.47 10.64 7.25 11.24 7.25 11.30 6.65 11.05

 ובניכוי שנות שירות שלא נוצלו עקב השתחררות מוקדמת, הקיבו= ישל, מראש חודש דמי ביטוח לכל חייל וחיילת לכל שנת שירות)  1
   .ות אינ, מבוטחי, בביטוח בריאות/החיילי,. ת/     של החייל

    
 
 



 38

 )1ס; הכל:  ועד גיל פרישהחהביטושוטר בגיל ): א(16לוח 
 

 
מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
15.26 9.19 15.48 9.73 15.42 9.73 14.82 10.95 13.93  ס: הכל 10.06

           
10.46 6.09 10.68 6.63 10.62 6.63 10.02  ס: הכל לענפי, 6.96 9.13 7.85
 זקנה ושאירי,  3.31 4.55 3.69 4.93 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21
 סיעוד 0.11 0.16 0.12 0.17 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18
 נכות כללית 1.09 1.68 1.17 1.76 0.83 1.92 0.83 1.94 0.78 1.92
 נפגעי תאונות 0.05 0.07 0.05 0.07 0.04 0.08 0.04 0.08 0.04 0.08
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 מהותא 0.48 0.75 0.51 0.78 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86
 ילדי, 1.88 1.88 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
 ר"פש 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

           
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 .כלולי, עובדי שירות הביטחו5 וסוהרי,)  1       
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 )1חלקה של המדינה: הביטוח ועד גיל פרישהשוטר בגיל ): ב(16לוח  
 

1.7.05 
 מופחת מלא

1.7.02 1.1.97 
מועד שינוי

 ענ;
 ס: הכל 4.38 5.27 4.73 5.05

     
 ס: הכל לענפי, 4.38 5.27 4.73 5.05
 רי, זקנה ושאי 1.85 2.23 2.00 2.14
 סיעוד 0.06 0.07 0.06 0.07
 נכות כללית 0.38 0.46 0.41 0.44
 נפגעי תאונות 0.02 0.02 0.02 0.02
 נפגעי עבודה 9 9 9 9

 אמהות 0.15 0.18 0.16 0.17
 ילדי, 1.88 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 0.04 0.04 0.04 0.04
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 9 9 9 9

 שיעור זה נכו5 ג, לגבי שכר הנמו: ממחצית השכר . כלולי, ג, עובדי שירות הביטחו5 וסוהרי,)  1     
 .          הממוצע לפי חוק
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 )1חלקו של השוטר: הביטוח ועד גיל פרישהשוטר בגיל ): ג(16לוח 
 

  
מועד שינוי )2 1.1.97 1.1.03 1.7.03

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא
 ס: הכל 5.68 9.55 4.46 10.15 4.46 10.21

       
 ס: הכל לענפי, 2.58 4.75 1.36 5.35 1.36 5.41
 זקנה ושאירי,  1.46 2.70 0.77 3.04 0.77 3.07
 סיעוד 0.05 0.10 0.03 0.11 0.03 0.11
 נכות כללית 0.71 1.30 0.37 1.46 0.37 1.48
 נפגעי תאונות 0.03 0.05 0.02 0.06 0.02 0.06
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9

 אמהות 0.33 0.60 0.17 0.68 0.17 0.69
 ילדי, 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9

       
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 .כלולי, עובדי שירות הבטחו5 וסוהרי,)  1     
 .91.1.95תחולה מ)  2     
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 )1ס; הכל:  ומעלה שאינו מקבל קצבת זקנה65שוטר בגיל ): א(17לוח 
  
  

מועד שינוי 1.1.97 )2 1.1.98 1.7.02  

מופחת מלא מופחת מלא      מלא מופחת  ענ;

     12.95 9.69 12.14 8.88 8.74  ס: הכל 7.04

            

     8.15 6.59 7.34 5.78 3.94  ס: הכל לענפי, 3.94

     4.93 3.69 4.55 3.31 1.85  ש"זו 1.85

     0.17 0.12 0.16 0.11 0.06  סיעוד 0.06

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9     

 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9     

 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9     

     0.78 0.51 0.75 0.48 0.15  אמהות 0.15

     2.27 2.27 1.88 1.88 1.88  ילדי, 1.88

 אבטלה  9 9 9 9 9 9     

 ר"פש 9 9 9 9 9 9     

            

     4.80 3.10 4.80 3.10 4.80 בריאות ביטוח 3.10
3 

 .כלולי, ג, עובדי שירות הביטחו5 וסוהרי,) 1     

 החל .  נשאה המדינה לבדה בנטל התשלו, לענפי הביטוח הלאומי31.12.97עד ) 2     
 . ייב ג, השוטר בגיל זה בתשלו, דמי ביטוח לענפי הביטוח הלאומי ח91.1.98מ    

 .    בנוס; לביטוח בריאות
 .על חשבו5 העובד) 3     

 
 



 42

  המש;: )1ס; הכל:  ומעלה שאינו מקבל קצבת זקנה65שוטר בגיל ): א(17לוח 
  

 
מועד שינוי 1.1.03 1.7.03 1.7.05  

מופחת מלא תמופח מלא     מופחת מלא  ענ;

    13.22 8.33 13.42 8.82 13.38  ס: הכל 8.82

           

 ס: הכל לענפי, 5.72 8.58 5.72 8.62 5.23 8.42    

 ש"זו 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21    

 סיעוד 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18    

 נכות כללית 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9    

 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9    

 אמהות 0.35 0.86 0.35 0.87 0.33 0.86    

 ילדי, 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17    

 אבטלה  9 9 9 9 9 9    

 ר"פש 9 9 9 9 9 9    

           

ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80    
2( 

 .כלולי, ג, עובדי שירות הבטחו5 וסוהרי,)   1       
 .על חשבו5 העובד)   2       
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 חלקה של המדינה : )1 ומעלה שאינו מקבל קצבת זקנה65שוטר בגיל ): ב(17לוח 
 
 

מועד שינוי 1.7.05

 מופחת מלא
1.7.03 2( 1.1.97 2( 

 ענ;

     
 ס: הכל 3.94 4.75 4.26 4.55

     
 י,ס: הכל לענפ 3.94 4.75 4.26 4.55
 זקנה ושאירי, 1.85 2.23 2.00 2.14
 סיעוד 0.06 0.07 0.06 0.07
 נכות כללית 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9
 נפגעי עבודה 9 9 9 9

 אמהות 0.15 0.18 0.16 0.17
 ילדי, 1.88 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 9 9 9 9

 . כלולי, ג, עובדי שירות הבטחו5 וסוהרי,)   1    
 .שיעור זה יגבה ג, משכר הנמו: ממחצית השכר הממוצע לפי חוק)   2    
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 חלקו של העובד   : שאינו מקבל קצבת זקנהפרישה ועד גיל הזכאות שוטר בגיל ): ג(17לוח 
 
 

מועד שינוי )1 1.1.98 1.1.03 1.7.03

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא
 ס: הכל 4.94 8.20 4.07 8.63 4.07 8.67

       
 ס: הכל לענפי, 1.84 3.40 0.97 3.83 0.97 3.87
 זקנה ושאירי,  1.46 2.70 0.77 3.04 0.77 3.07
 סיעוד 0.05 0.10 0.03 0.11 0.03 0.11
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9

 אמהות 0.33 0.60 0.17 0.68 0.17 0.69
 ילדי, 9 9 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9

       
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 ).א(17 בלוח 2ראה הערה )  1      
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 )2)1 חודשי+ ראשוני+2 �שוטר הנמצא בחופשה ללא תשלו+ : 18לוח      
 
 

ד שינוימוע
1.7.05 1.7.03 1.7.02  1.1.97 

 ענ;
 ס: הכל 10.14 11.03 9.77 9.23

     
 ס: הכל לענפי, 7.04 7.93 6.67 6.13
 זקנה ושאירי,  3.31 3.69 3.00 2.77
 סיעוד 0.11 0.12 0.10 0.09
 נכות כללית 1.09 1.17 0.83 0.78
 נפגעי תאונות 0.05 0.05 0.04 0.04
 הנפגעי עבוד 9 9 9 9

 אמהות 0.48 0.51 0.35 0.33
 ילדי, 1.88 2.27 2.27 2.04
 אבטלה 0.12 0.12 0.08 0.08
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 3.10 3.10 3.10 3.10

 המעסיק רשאי לנכות מכל סכו, המגיע ממנו . משל, לפי מינימו, בסיס לעובד. ראה הגדרה מפורטת של מבוטח זה)   1       
 . משל, לפי שיעור מופחת.              לעובד את הסכו, ששיל, כדמי ביטוח בעבור תקופה זו

  .     כלולי, ג, עובדי שירות הבטחו5 וסוהרי,)   2        
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 )1ס; הכל: חייל בשירות קבע רווק או נשוי שבת זוגתו עובדת: 19לוח      
 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 )2 1.1.03 1.7.03 1.7.05

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
14.53 8.89 14.74 9.41 14.69 9.41 11.78 8.86 10.92  ס: הכל 8.00

           
 ס: הכל לענפי, 6.50 8.52 7.36 9.38 6.31 9.89 6.31 9.94 5.79 9.73
 זקנה ושאירי,  3.31 4.55 3.69 4.93 3.00 5.27 3.00 5.30 2.77 5.21
 סיעוד 0.11 0.16 0.12 0.17 0.10 0.18 0.10 0.18 0.09 0.18
 נכות כללית 1.09 1.68 1.17 1.76 0.83 1.92 0.83 1.94 0.78 1.92
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 אמהות 0.11 0.25 0.11 0.25 0.11 0.25 0.11 0.25 0.11 0.25
 לדי,י 1.88 1.88 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.04 2.17
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

           
 ביטוח בריאות 1.50 2.40 1.50 2.40 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80

 .לפי בסיס מינימו, השכר לעובד, כולל חייל השוהה בחופשה ללא תשלו,)  1     
 בלוח זה מוצגי, ס: .  נקבעו בתקנות שיעורי, לא אחידי, לגביית דמי ביטוח בריאות מחיילי,91.1.03החל מ)  2     

 .והמועברי, למוסד לביטוח לאומי על ידי רשויות הצבא,           הכל שיעורי, שלפיה, נגבי, דמי ביטוח בעד החייל
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 )1ס; הכל:  לא עובדתחייל בשירות  קבע נשוי שבת זוגתו: 20לוח      
 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02 )2 1.1.03 )3 1.7.03

מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא  ענ;
 ס: הכל 8.80 12.12 9.66 12.98 9.41 14.69 9.41 14.74

         
 ס: הכל לענפי, 6.50 8.52 7.36 9.38 6.31 9.89 6.31 9.94
 זקנה ושאירי,  3.31 4.55 3.69 4.93 3.00 5.27 3.00 5.30
 סיעוד 0.11 0.16 0.12 0.17 0.10 0.18 0.10 0.18
 נכות כללית 1.09 1.68 1.17 1.76 0.83 1.92 0.83 1.94
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9 9 9
 נפגעי עבודה 9 9 9 9 9 9 9 9

 אמהות 0.11 0.25 0.11 0.25 0.11 0.25 0.11 0.25
 ילדי, 1.88 1.88 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27
 אבטלה 9 9 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9 9 9

         
 ביטוח בריאות 2.30 3.60 2.30 3.60 3.10 4.80 3.10 4.80

 
 .כולל חייל השוהה בחופשה ללא תשלו, לפי בסיס מינימו, השכר לעובד) 1      
 .19 בלוח 2ראה הערה ) 2      
 .19 אי5 הבדל בי5 שיעור דמי הביטוח הנגבי, בעד חייל בסוג זה לעומת זה שבלוח החל ממועד זה) 3      

 
 



 48

 )1 פרישהמבוטח שפרש לגמלאות לפני גיל : 21            לוח 
 

  
מועד שינוי 1.2.04

 מופחת מלא
1.1.97 

 ענ;

    
 ס: הכל )3 7.75 4.46 10.21

    
5.41 

 

 1 2כ לענפי, ללא פירוט "סה 2.95 1.36

 3ביטוח בריאות  4.80 3.10 4.80
אול, לא ,  משל, הפנסיה ינכה מדמי ביטוח חודשיי, מהסכו, השווה למחצית הפנסיה31.1.04עד  )1

פחות מהסכו, השווה למינימו, ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לגבי מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי 
דמי , ו של העובד השכיר למעט ענ; אבטלה חלק�א "מבוטח לפי לוח י 91.2.04החל מ. 912מחולק ב

 . מהשכר הממוצע לפי חוק5%מינימו, הבסיס הוא . הביטוח נגבי, ממלוא הפנסיה
א בהוראות מיוחדות 12ראה סעי; . לא עוגנה בתקנות, חלוקת דמי הביטוח לענפי המוסד למבוטח זה )2

 ).1009' עמ(בדבר בשל דמי ביטוח 
 נגבו ממלוא 91.2.04החל ב, אות בשיעורי, הנתוני, ממחצית הפנסיה עבור ביטוח ברי31.1.04עד  )3 

 . מהשכר הממוצע לפי חוק925%בכל מקרה לא יפחת הבסיס לגבייה של הפנסיה מ. הפנסיה
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 )1 ביטוח ועד גיל פרישהעובד עצמאי בגיל : 22לוח     
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא

     
 ס: הכל 8.82 14.42 9.82 15.42

     
 ס: הכל לענפי, 5.72 9.62 6.72 10.62
 זקנה ושאירי, 2.63 4.55 3.09 4.93
 סיעוד 0.10 0.16 0.12 0.17
 נכות כללית 0.95 1.68 1.11 1.76
 נפגעי תאונות 0.05 0.07 0.06 0.07
 נפגעי עבודה 0.33 0.53 0.39 0.64
 אמהות 0.48 0.75 0.56 0.78
 ילדי, 1.18 1.88 1.39 2.27
 אבטלה 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80

 . ואינו מבוטח בביטוח בריאות, עובד עצמאי שאינו תושב ישראל מבוטח בענ; נפגעי עבודה בלבד )  1     
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 יטוחהב שמקבל קצבת זקנה או מתחת לגיל פרישה ומעלהעובד עצמאי בגיל : 23לוח  
 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא

     
 ס: הכל 0.33 0.53 0.39 0.64

     
 ס: הכל לענפי, 0.33 0.53 0.39 0.64

 זקנה ושאירי, 9   

 סיעוד 9   

 נכות כללית 9   

 נפגעי תאונות 9   

 נפגעי עבודה 0.33 0.53 0.39 0.64
 אמהות 9 9 9 9
 ילדי, 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9

     
 )1ביטוח בריאות 9 9 9 9

 .ינוכה מקצבת הזקנה )  1     
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  שאינו מקבל קצבת זקנההפרישה ועד גיל הזכאותעובד עצמאי בגיל : 24לוח 
 
 

מועד שינוי  1.1.97 1.1.98 1.7.02

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא מופחת מלא
 ס: הכל 3.43 5.33 7.82 12.67 8.65 13.59

       
 ס: הכל לענפי, 0.33 0.53 4.72 7.87 5.55 8.79
 זקנה ושאירי,  9 9 2.63 4.55 3.09 4.93
 סיעוד 9 9 0.10 0.16 0.12 0.17
 נכות כללית 9 9 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.33 0.53 0.33 0.53 0.39 0.64
 אמהות 9 9 0.48 0.75 0.56 0.78
 ילדי, 9 9 1.18 1.88 1.39 2.27
 אבטלה 9 9 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9 9 9

       
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80 3.10 4.80
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 ומעלה שאינו מקבל קצבת זקנההזכאות עובד עצמאי בגיל : 25לוח 
 
 

מועד שינוי 1.1.97 1.7.02

 ענ; מופחת מלא מופחת מלא

     
  הכלס: 3.43 5.33 3.49 5.44

     
 ס: הכל לענפי, 0.33 0.53 0.39 0.64
 זקנה ושאירי, 9 9 9 9
 סיעוד 9 9 9 9
 נכות כללית 9 9 9 9
 נפגעי תאונות 9 9 9 9

 נפגעי עבודה 0.33 0.53 0.39 0.64
 אמהות 9 9 9 9
 ילדי, 9 9 9 9
 אבטלה 9 9 9 9
 ר"פש 9 9 9 9

     
 ביטוח בריאות 3.10 4.80 3.10 4.80
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  הביטוח ועד גיל הפרישהלא עובד ולא עובד עצמאי בגיל : 26לוח     
 

מועד שינוי 1.1.97

 ענ; מופחת מלא

   
 )1ס: הכל 9.41 15.20

   
 ס: הכל לענפי, 4.61 10.40
 זקנה ושאירי, 2.40 5.42
 סיעוד 0.09 0.20
 נכות כללית 0.87 1.95
 נפגעי תאונות 0.04 0.10
 נפגעי עבודה 9 9

 אמהות 0.11 0.25
 ילדי, 1.10 2.48
 אבטלה 9 9
 ר"פש 9 9

   
 )2ביטוח בריאות 4.80 4.80

 . מהשכר הממוצע925%שיעור זה ישול, על הכנסה השווה לכל הפחות ל )  1     
 . שיעור זה  מוטל על כל הכנסה עד לתיקרת השיעורי, המופחתי,)  2      
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 מובטל  , תלמיד  הלומד  במוסד  להשכלה  גבוהה ותלמיד ישיבה המשל+ בעצמו: 27וח ל    
 

מועד שינוי
1.1.97 

 ענ;

  
 כ דמי ביטוח"סה ..

 )1לענפי המוסד  4.61

  
 )2ביטוח בריאות 4.80

 .סטודנטית נשואה פטורה מתשלו, זה. 19משל, לפי מינימו, בסיס לגבייה כמפורט בתקנה  )  1     
  מהשכר הממוצע כפי שנקבע בתקנות לפי אופ5 חשוב דמי הביטוח למבוטח 25%ישל, לפי בסיס שהוא ) 2     

 .         זה
 
 
    

 )1מבוטח השוהה בחו5 לאר5: 28          לוח 

 
 

מועד שינוי 1.1.97

 ענ; מופחת  רגיל 
 ס: הכל )1 9.41 15.20

   
 )2ס: הכל לענפי,  )4 4.61 10.40
 )3וח בריאותביט 4.80 4.80

 סיווג ביטוח זה אינו מקנה למבוטח זה . מבוטח כלא עובד ולא עובד עצמאי וישל, לפי הכנסותיו בפועל ) 1     
 .           זכויות לגמלאות בענ; ילדי,

 .חלוקת דמי הביטוח לפי ענפי, לא עוגנה בחוק)  2     
 .  מהשכר הממוצע925%הפחות לשיעור זה ישול, על הכנסה השווה לכל )  3     
 .שיעור זה מוטל על כל הכנסה עד לתיקרת השיעורי, המופחתי,)  4     
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 שיפוי האוצר בעד העובד: 29 לוח     
 
 

מועד שינוי 1.1.97
1.3.05 1.7.02 

 ענ; מופחת מלא
 ס: הכל 0.47 2.22 0.64 0.69

     
 ס: הכל לענפי, 0.47 2.22 0.64 0.69
 קנה ושאירי,ז 0.19 0.87 0.25 0.25
 סיעוד 0.01 0.04 0.02 0.02
 נכות כללית 0.09 0.27 0.10 0.10
 נפגעי תאונות 0.01 0.03 0.02 0.02
 נפגעי עבודה 0.01 0.17 0.03 0.03
 אמהות 0.03 0.10 0.04 0.09
 ילדי, 0.04 0.60 0.10 0.10
 אבטלה 0.07 0.11 0.06 0.06
 ר"פש 0.02 0.03 0.02 0.02

     
 ביטוח בריאות 9 9 9 9
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 שיפוי האוצר בעד עובד עצמאי : 30     לוח 
 

 
מועד שינוי 1.1.97

1.7.02 
 ענ; מופחת מלא

 ס: הכל 0.17 2.08 0.56

    
 ס: הכל לענפי, 0.17 2.08 0.56
 זקנה ושאירי, 0.07 0.87 0.25
 סיעוד 9 0.04 0.02
 נכות כללית 0.02 0.27 0.10
 נפגעי תאונות 9 0.03 0.02
 נפגעי עבודה 0.02 0.17 0.03
 אמהות 9 0.10 0.04
 ילדי, 0.06 0.60 0.10
 אבטלה 9 9 9
 ר"פש 9 9 9

    
 ביטוח בריאות 9 9 9

 
 
)avner( 1מלל20049אוכלוסיות מבוטחות 
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 שיטות חישוב דמי ביטוח ושיטות בסיסי התשלו* לדמי ביטוח .ג
 
 הכנסות ושכר החייבי) בדמי ביטוח .1

   
 

תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכת
 א

 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 וע) 51.1ב

חל פיצוי 

לאחר מכ0 

 בחודש 51ב

 .שבו חל

בינואר 51ב

בשנת מס 

דש מחשבי) מח

את השכר 

י "הממוצע עפ

 .שיטת החישוב

 :צירו8 של שני מרכיבי)

 ממוצע חודשי של השכר . 1

הממוצע למשרת שכיר בשלושת 

החודשי) האחרוני) שלגביה) 

היו נתוני) בידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה ביו) 

 .שקד) ליו) העדכו0

 תוספת לממוצע שהשכר . 2

     בשיעור הפיצוי שנית0 בתקופה 

 מתו) שלושת החודשי)     ש

     ששימשו בסיס לחישוב ממוצע 

 .    השכר ליו) העדכו0

 תשלו) תוספת יוקר : פיצוי. 3

     המשתלמת לפי המדד או 

     תשלו) מקדמה על חשבו0 

 .    תוספת יוקר

 1' ס

 )4' עמ(

 1.1 השכר הממוצע

 יצרה 1השיטה הקודמת בסעי8   

עיוותי) בקצב הגידול בשכר 

 לצור; גמלאות ודמי הממוצע

לפיכ; נקבע כי נתוני . ביטוח

השכר החודשי למשרות שכיר של 

דצמבר , יולי, חודשי) חריגי) יוני

יתוקנו כ; שינוכו מה) 

שנתיי) 5התשלומי) החד

ובתמורה יתפרסו תשלומי) אלה 

מקד) ,  חודשי השנה12על פני כל 

הפריסה יתווס8 לשכר הממוצע 

י נוסחה הנהוגה "שיחושב עפ

 .1עי8 בס

 2' ס

 )4' עמ(
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכת
 א

 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51ב

 51ב

 51.7ב

 51.10ב

 בכל שנה 

מתעדכ0 לפי 

השינוי בשכר 

 .הממוצע

סכו) השווה לשכר הממוצע של 

החודש הראשו0 ברבעו0 כפול 

 .חמש

סות  סכו) השווה לס; הכנ5 לשנה

 .המירבית בכל רבעו0 בשנת מס

 )א(348'ס

 349' ס

 )78' עמ(

 1פרט 

 א"בלוח י

 )95' עמ(

הכנסה המירבית  

לחודש לתשלו) דמי 

 ביטוח של העובד

1.2 

סכו) השווה לחמש : לרבעו0 ל"כנ ל"כנ

פעמי) השכר הממוצע של החודש 

 .3הראשו0 כפול 

סכו) השווה לס; הכנסות : לשנה

. שנת מסהמירביות בכל רבעו0 ב

לא יובא בחשבו0 סכו) ההכנסה 

של המבוטח העולה על הכנסה 

 ).א(348המירבית כאמור בסעי8 

 2פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )95' עמ(

הכנסה המירבית 

לתשלו) דמי ביטוח 

 של עובד עצמאי

1.3 

 51.1ב

 51.4ב

 51.10ב

 בכל שנה  

י "מתעדכ0 עפ

השינוי בשכר 

 הממוצע

 :לרבעו0 או לשנה

כנסת המרבית סכו) השווה לה

 1לרבעו0 או לשנה האמורה בפרט 

 .לפי העניי0, בלוח

 3פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )95' עמ(

הכנסת המירבית  

של מבוטח כאמור 

348, )ד(348בסעי8 

לצור; תשלו) ) ה(

 דמי ביטוח

1.4 

 :לרבעו0 או לשנה ל"כנ ל"כנ

סכו) השווה להכנסה המירבית 

לרבעו0 או לשנה האמורה לפי 

 . לפי העניי20הכללי) בפרט 

 4פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )95' עמ(

הכנסת המירבית 

לתשלו) דמי ביטוח 

 למבוטח אחר

1.5 

 525%סכו) השווה ל: לחודש ל"כנ ל"כנ

מהשכר הממוצע של החודש 

 .הראשו0 לרבעו0

סכו) השווה להכנסה : לרבעו0

המזערית בחודש הראשו0 לרבעו0 

 .3כפול 

סכו) השווה לס; הכנסות : לשנה

יות שבכל רבעו0 באותה המזער

 .שנת מס

 )ב(348'ס

 )ג(348'ס

 )78' עמ(

 1פרט 

א "בלוח י

 לחוק 

 )95' עמ(

הכנסה המזערית 

לתשלו) דמי ביטוח 

 של עובד

1.6 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכת
 א

 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.10ב

 בכל שנה 

י "עפמתעדכ0 

השינוי בשכר 

 הממוצע

סכו) השווה : לרבעו0 או לשנה

להכנסה המזערית לרבעו0 או 

ראה ג) (לשנה בדומה לעובד 

 )1.6מספר סודר 

 2פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )95' עמ(

הכנסה המזערית  

לתשלו) דמי ביטוח 

 של עובד עצמאי

1.7 

 55%לרבעו0 סכו) השווה ל ל"כנ ל"כנ

מהשכר הממוצע של החודש 

 .03 כפול הראשו

 )ד(348'ס

 )ה(348'ס

 3פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )96' עמ(

 

הכנסה למובטל 

שקבל דמי אבטלה 

תלמיד , לחודש מלא

במוסד תורני או 

תלמיד , בישיבה

ל שאי0 "הלומד בחו

או מגיעה , לו הכנסה

להכנסה מזערית 

א " בלוח י3בפרט 

 . בחוק

בת המשרתת 

בשירות לאומי 

 בהתנדבות 

1.8 

 515%סכו) השווה ל: עו0לרב ל"כנ ל"כנ

מהשכר הממוצע של החודש 

 .3הראשו0 ברבעו0 כפול 

סכו) השווה לס; הכנסות : לשנה

המזעריות בכל רבעו0 באותה שנת 

 .מס

 4פרט 

א "בלוח י

 לחוק

 )96' עמ(

) א (20' ת

 1028' עמ

הכנסה המזערית 

לצור; חישוב דמי 

ביטוח של מבוטח 

 .אחר

1.9 

ית הכנסת תשל) על בסיס מחצ ל"כנ ל"כנ

א) . בעלה החייבת בדמי ביטוח

הכנסת הבעל עלתה על ההכנסה 

על , א"המירבית הנקוב בלוח י

 . בסיס מחצית ההכנסה המירבית

א) ההכנסה של הבעל או עקרת 

הבית פחותה מההכנסה המזערית 

א יהיה " בלוח י4הקבוע בפרט 

 . המינימו) האמור5הבסיס 

 9סעי8 

לתקנות 

ביטוח 

 ברשות 

)372' עמ(

הכנסה המירבית  

והכנסת המזערית 

לצור; קביעת דמי 

ביטוח למבוטחי) 

 ברשות

1.10 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכת
 א

 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

הכנסה מירבית 

מתעדכ0 ע) 

השינוי בשכר 

בכל , הממוצע

 .רבעו0

ו של העובד את יראו בהכנסת

 51הכנסתו שבעד החודש שקד) ל

, בחודש שבו חל מועד התשלו)

דמי ביטוח מהמקורות המפורטי) 

לפקודת מס הכנסה ) 2(2בסעי8 

 ).נוסח חדש(

 )א(344'ס

 'עמ(

 )א76 

חישוב הכנסתו 

. החודשית של העובד

למעט חבר אגודה 

מספר (שיתופית 

ב0 משפחה ). 16סודר 

עובד במפעל של 

מספר (ה קרוב משפח

 )15סודר 

1.11 

רואי) בהכנסתו השנתית את  ל"כנ ל"כנ

הכנסתו מהמקורות המפורטי) 

 2בסעי8 ) 8(5ו) 1(בפסקאות 

לפקודת מס הכנסה והכל בשנת 

המס שבעדה משתלמי) דמי 

ביטוח ולאחר שנוכו ההוצאות 

הקשורות במישרי0 בהשגת 

 .ההכנסה

 345' ס

 ' עמ(

 )א76

חישוב הכנסתו 

ד השנתית של עוב

עצמאי בשומה 

 סופית

1.12 

רואי) בהכנסתו השנתית את  ל"כנ ל"כנ

הכנסתו מהמקורות המפורטי) 

 לפקודת מס הכנסה והכל 2סעי8 

בשנת המס שבעדה משתלמי) 

דמי ביטוח ולאחר שנוכו 

ההוצאות הקשורות במישרי0 

 .בהשגת ההכנסה

 345' ס

 'עמ(

 )א76 

חישוב הכנסתו 

השנתית של לא עובד 

 מאיולא עובד עצ

1.13 

ישל) מקדמה כאילו הכנסתו היא  ל"כנ ל"כנ

הכנסה מזערית האמור לגבי פרט 

או לפי ההכנסה , )א"בלוח י (4

האחרונה בתוספת אחוזי) לפי 

 .הגבוהה ביניה0

 )ה(345'ס

 )77' עמ(

מבוטח לא שכיר 

שלא נערכה לו שומה 

ולא הגיש די0 וחשבו0 

על הכנסתו וא8 לא 

נקבע הסכו) המגיע 

טוח בהתא) כדמי בי

 . לחוק357לסעי8 

1.14 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

הכנסה  מירבית 

מתעדכנת ע) 

השינוי בשכר 

בכל , הממוצע

 .רבעו0

יראו בהכנסתו את הסכו) שהיו 

רואי) כהכנסתו של אד) שאת 

 .מקומו הוא ממלא

 1' ס

 )4' עמ(

)   א(344'ס

)2( 

 'עמ(

 )'א76

הכנסתו של ב0 

משפחה העובד 

במפעל של קרוב 

משפחה לעני0 זה 

, ילד, אחד ההורי)

 .אח או אחות, נכד

1.15 

יראו בהכנסתו בעד החודש שקד)  ל"כנ ל"כנ

לאחד בחודש בו חל מועד תשלו) 

) 2(2מהמקורות המפורטי) בסעי8 

 .מס הכנסהלפקודת 

 )א(344'ס

' עמ) (2(

76( 

 a)1(5'ת

)   908' עמ(

הכנסתו של חבר 

באגודה שיתופית 

העובד במפעל 

 .האגודה

1.16 

 מתעדכ0

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

הכנסה מירבית 

מתעדכנת ע) 

השינוי בשכר 

בכל , הממוצע

 .רבעו0

יראו בהכנסתו מהמקורות 

) 8(, )4(, )1(2המפורטי) בסעי8 

 .ודת מס הכנסהלפק

 a)א(5'ת

 )908' עמ(

הכנסתו של חבר 

אגודה המשל) 

 בשנה השוטפת 

1.17 

הכנסה מזערית  ל"כנ

מתעדכנת ע) 

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

 .רבעו0

השכר המזערי לצור; דמי ביטוח 

י הכנסה מזערית "ממוחשב עפ

) א לחוק" בלוח י1פרט (לעובד 

 .525מחולק ב

ביו) עבודה שבו מועסק העובד 

בהתא) להסכ) העבודה הנהוג 

 .לגביו

שכר מזערי על פי  

חוק שכר המינימו) 

 1987 �ז "תשמ

1.18 

 1.19 בוטל 5 בוטל 5 5
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 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 1.20 בוטל בוטל בוטל בוטל בוטל

שיעור הקידו)  ל"כנ

0 משנת המאז

לשנת הביטוח 

הוא ביחס שבי0 

השכר הממוצע 

לפי חוק ולבי0 

ממוצע השכר 

הממוצע בשנת 

המאז0 בתוספת 

שיעור התנודות 

 הצפוי לרבעו0

מבוסס על ממוצע של שוויי0 של 

אספקת המחייה ושוויי0 של שאר 

הנאות שנת0 הקיבו> מכח חברות 

י המאז0 האחרו0 של "עפ, לחבריו

כוי ל מתווס8 ני"לסכו) הנ. המשק

לקופת גמל וניכוי למס הכנסה 

וזאת כאילו היה חבר הקיבו> 

 .עובד אצל מעביד

 1a' ת

 a'ב5'ת

 )909' עמ(

 56eסעי8 

בסיס לתשלו) דמי 

ביטוח של חבר 

קיבו> למעט אלה 

 שבמספר סודר 

22525 

1.21 

מתעדכ0 בכל  ל"כנ

רבעו0 ע) 

השינוי בשכר 

הממוצע לפי 

 .חוק

משל) לפי השכר מזערי של 

י "עפ. הראשו0 ברבעו0החודש 

 1השכר המזערי האמור בפרט 

 .א לחוק"בלוח י

)1)(ב(16'ת

d 

)2)(ב(16'ת

 )1019'עמ(

הבסיס המזערי 

לתשלו) דמי ביטוח 

לחבר קיבו> או 

מושב שיתופי בישוב 

חדש או בתקופת 

 חילופי אוכלוסי0

1.22 

י "מתעדכ0 עפ ל"כנ

השינוי בשכר 

הממוצע לפי 

 1חוק בכל 

בראשו0 בכל 

 .0רבעו

ראה סוגי מבוטחי) ושיעורי דמי 

 ביטוח בקיבו> ומושב שיתופי

 

 

 

 

 

 לפי

בסיס לחבר קיבו> 

או מושב שיתופי 

מקבל קצבת זקנה 

וקבוצות מבוטחי) 

נוספות המבוטחות 

 בסוג זה

1.23 

 הסכמי)  ל"כנ ל"כנ

 מינהליי)

בסיס לחבר העובד 

 מחו> למשק בשכר

1.24 

 1.25 ת משק/ת חבר/חייל   ל"כנ ל"כנ
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 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 מתעדכ0

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

י "מתעדכ0 עפ

השינוי בשכר 

הממוצע לפי 

 1חוק בכל 

בראשו0 בכל 

 .רבעו0

 1' ס 

 )4' עמ(

 2פרט 

א "לוח י

 לחוק

 )95' עמ(

הכנסה המזערית  

 עצמאילהגדרת עובד

1.26 

50%סכו) השווה לגבי כל רבעו0 ל ל"כנ ל"כנ

 מהשכר הממוצע שהוא בתחילת 5

 .אותו רבעו0

צו בדבר 

שיעורי) 

מופחתי) 

של דמי 

 aביטוח 

 ' עמ(

 )  א940

תיקרת ההכנסה 

החייבת בשיעורי) 

מופחתי) לעובד 

עצמאי או מבוטח 

שאינו עובד ואינו 

לעובד שכיר . עצמאי

 .)51.1.95החל מ(

1.27 

אחת לשנה בכל  15.1ב

  בינואר1

תוספת אחוזי) לשומה סופית או 

שומה עצמית המתייחסת לשנת 

 1המס הסמוכה שנתקבלה לפני 

בינואר של השנה השוטפת בהשי) 

לב לשיעור התנודות שחלו בי0 

ממוצע המדדי) של שנות הכספי) 

הקודמות לשנה השוטפת ולבי0 

ממוצע המדדי) הצפוי ברבעו0 

 .ותה שנההראשו0 של א

 )ב(345'ס

) 'ב76' עמ(

 C)א (2' ת

 )954' עמ(

 7c'ת

 )958' עמ(

תוספת אחוזי) 

לשומות של 

מבוטחי) לא 

 שכירי)

1.28 

לצור; , יצור8 לשכר אותו חודש ל"כנ ל"כנ

 .תשלו) דמי ביטוח

 b 3'ת

 )947' עמ(

שאינו  תשלו) נוס8

עולה על מחצית 

שכרו החודשי הרגיל 

 .של העובד

1.29 

 או כמענק , ) נוס8 מוגדר כשכר הנית0 לעובד בנוס8 לשכר החודשי הרגיל לרבות תשלומי) שניתנו כבונוסתשלו )1(
 .השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשי)
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 בחוק או
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

 

ירבי עד שכר המ

המתעדכ0 בכל 

י "רבעו0 עפ

 .השכר הממוצע

א) שול) התשלו) הנוס8  . 1

בחודש ינואר יחולק התשלו) 

הנוס8 במספר החודשי) 

שבה) הועסק העובד בשנת 

המס שקדמה לשנת המס 

השוטפת והמנה תצור8 לשכרו 

החודשי הרגיל של העובד בכל 

 .אחד מהחודשי) האלה

 שול) התשלו) הנוס8 לאחר . 2

 יחולק התשלו) , ואר    חודש ינ

    הנוס8 במספר החודשי) שחלפו 

     מתחילת שנת המס השוטפת 

     בה) הועסק העובד ועד לחודש 

     בו נית0 התשלו) הנוס8 והמנה 

     תצור8 לשכרו החודשי הרגיל 

    של העובד בכל אחד מהחודשי) 

 .    האלה

תקנות 

מיוחדות 

לעני0 זה 

 )945' עמ(

 תשלו) נוס8

המקורות מ

(2המפורטי) בסעי8 

לפקודה הנית0 ) 2

לעובד בנוס8 לשכרו 

תשלו) נוס8 . הרגיל

בעד תקופה שחלה 

בשנת המס שבה 

שול) התשלו) 

הנוס8 או בעד 

התקופה שחלה 

בשנת המס 

שלאחריה ואשר עלה 

על מחצית שכרו 

 .הרגיל של העובד

1.30 

 א) שול) התשלו) הנוס8 . 1 ל"כנ ל"כנ

  עד מרס יש     בחודשי) ינואר

 בתקנה ) 1(    לנהוג לפי פיסקה 

 ).א(4    

 בא) שול) התשלו) הנוס8 . 2

    לאחר חודש מרס יחולו הוראות 

 ).א(4בתקנה ) 2(    פיסקה 

 b)ב(4' ת

 )948' עמ(

תשלו) נוס8 בעד 

תקופה שקדמה 

לשנת המס השוטפת 

ואשר עלה על 

מחצית שכרו הרגיל 

 .של העובד

1.31 

 .1.29 למספר סודר 1ראה הערה  .1
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 מרכיבי שכר וגמלאות הפטורי) מתשלו) דמי ביטוח .2
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

בכל רבעו0 

החל 

מינואר כל 

 .שנה

לא יובא בחשבו0 סכו) הכנסה של המבוטח מעל 

 . דמי ביטוחהשכר המירבי לעני0 חישוב תשלו) 

שיטת החישוב הבסיסי ושיטת העדכו0 ראה מספר 

 .1.2סודר 

 )א(348'ס

 )78' עמ(

סכו) הכנסה של 

המבוטח העולה על 

סכו) השכר 

 .המירבי

2.1 

חקיקה ראשית  

י צו השר "או עפ

באישור ועדת 

העבודה 

 י"והרווחה עפ

למעט גמלאות (כל הגמלאות 

דמי לידה . ר שירות מילואי)"פש

 ).ירת הריו0וגמלה לשמ

גמלאות אלה חייבות בדמי ביטוח 

 בריאות

 350'ס

 )1)(א        (

  350'ס

 )2)(        א

 )78' עמ(

גמלאות המוסד 

לביטוח לאומי גמלה 

לפי חוק הבטחת 

 הכנסה

2.2 

) ב(350סעי8  

 .לחוק

 לפי חוק הפיצויי) של . 1

     הרפובליקה הפדרלית של 

 ).975' עמ(    גרמניה 

  הפיצויי) של ממלכת לפי חוק. 2

 ).979' עמ(    הולנד 

 350'ס

 )3)(א       (

 )78' עמ(

צווי) 

שוני) 

 בנדו0

גמלת נכות או 

שאירי) המשתלמת 

למבוטח מכח חוק 

של מדינת חו> 

י השר "שאושר ע

 .בחוק התגמולי)

2.3 

מקבלי גמלאות חייבי) אלה ג)   

בתשלו) דמי ביטוח בריאות 

בשיעורי) אחידי) לפי מצב 

 .שפחתי בתנאי שאינ) עובדי)מ

 350'ס

 )4)(א       (

 )78' עמ(

תגמולי) לפי חוקי 

 :תגמולי) הבאי)

 חוק הנכי). 1

 חוק משפחות . 2

     חיילי) שנספו 

     במערכה

 חוק המשטרה . 3

 )נכי) ונספי)    (

חוק נפגעי מלחמה . 4

     בנאצי)

 חוק נכי רדיפות . 5

     הנאצי)

 חוק תגמולי) . 6

   לנפגעי פעולות   

 .    איבה

2.4 
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 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 350'ס   

 )5) (א(

 )78' עמ(

תגמולי) לפי 

' ח63', ז63סעיפי) 

לחוק שירות המדינה 

נוסח ) גמלאות(

 ל "משולב התש

)1970.( 

2.5 

 דמי לידה או ,גמלאות דמי פגיעה  

תשלומי) לשיקו) מקצועי הנית0 

 . לחוק88י סעי8 "עפ

ינוכה דמי ביטוח בריאות 

 .מתגמולי) אלה

 )א(351'ס

 )78' עמ(

שכר שמקבל העובד 

בתקופה שבעדה 

מגיעות לו גמלאות 

 מסויימות

2.6 

לא ינוכו דמי ביטוח משכרו של   

העובד בעד הזמ0 בעדו מגיעה 

מ0 ובעד הז, למבוטח קצבת זקנה

שלאחר הגיע המבוטח לגיל 

 א) לא מגיע לו קצבת הזכאות

ינוכה דמי ביטוח בריאות . זקנה

 .מקצבת זקנה

 מבוטח מעל גיל הביטוח 1.1.985ב

ושאינו מקבל קצבת זקנה חייב 

בניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי 

 .ביטוח בריאות משכרו

 סעיפי)

) ב(351

 )ג(351

 )78' עמ(

פטור מניכוי 

למבוטח מקבל 

 זקנה ומעל קצבת

גיל הביטוח או 

מבוטח המשל) 

בעצמו והגיע לגיל 

המותנה וטר) קבל 

 .קצבת זקנה

2.7 

הפטור מותנה בכ; שלמבוטח אי0   

הכנסות אחרות מלבד קצבת 

 ינוכו דמי ביטוח בריאות. הנכות

 .מקצבת הנכות

 )ד(351'ס

 )א78'עמ(

פטור למבוטח בעד 

הזמ0 שבעדו מגיע 

למבוטח קצבת נכות 

או לפי '  הלפי פרק

 .'פרק ט

2.8 
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מספר 
 סודר

לא ינוכו דמי ביטוח משכר העובד   

, המקבל קצבה בדרגת נכות יציבה

ג) א) יש לו המעביד ישל) 

, בעבורו לענפי) נפגעי עבודה

 .ר"פש

יטוח מקצבת העובד ינוכה דמי ב

 .בריאות

 )ד(351'ס

 ) א78'עמ(

מקבל קצבת נכות 

 או לפי 105לפי סעי8 

  200סעי8 

2.9 

העובד ישל) דמי ביטוח רק   

מהסכו) העוד8 על סכו) שהיה 

כאילו לא , משתל) לו בדמי פגיעה

 .קיבל תמורת דמי פגיעה

 )ה(351'ס

 )א78'עמ(

פטור בעד הזמ0 

שבעדו מגיעה לעובד 

 תמורת דמי פגיעה

2.10 
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 שומות ומקדמות לצור; חישוב דמי ביטוח .3
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

הכנסה 

המירבית או 

המזערית 

י "מתעדכנת עפ

השינוי בשכר 

 .הממוצע

השומה הסופית האחרונה לעניי0 

כנסה המקורית הפקודה של הה

לפני ,  לחוק345המפורטי) בסעי8 

ניכויי) וזיכויי) לפי , כל פטור

: הפקודה בהפחתת סכומי) אלה

סכומי דמי ביטוח המותרי) 

א וסכו) 74בניכוי לפי סעי8 

) 1)(ב(47שהותר בניכוי לפי סעי8 

לפקודה מס הכנסה האמורה 

למעט שומה לפי מיטב השפיטה 

א 145 145שנערכה לפי סעיפי) 

 חודשי) 12לפקודה לתקופה של 

 .מיו) עריכתה

 1c' ת

 )953' עמ(

 )א(345' ס

 ' א76' עמ

 )ב(345' ס

 'ב76' עמ

השומה הסופית 

האחרונה של 

 .המבוטח

3.1 

) א(145כמשמעותה בסעי8  ל"כנ ל"כנ

לפקודה מהמקורות המפורטי) 

 לפני כל פטור ניכויי) 164בסעי8 

 .וזיכויי) לפי הפקודה

 1c' ת

 )953' עמ(

 3.2 שומה עצמית

חישובה של ההכנסה לשנה  ל"כנ ל"כנ

השוטפת לצור; תשלו) דמי 

ביטוח יהיה על בסיס שומה או 

שומה עצמית המתייחסת לשנת 

המס הקודמת הסמוכה ביותר 

 בינואר של שנת 1שנתקבלה לפי 

 יחולו 7המס השוטפת והוראות 

 .על ההכנסה שחושבה כאמור

 c)א(2

 )954' עמ(

 3.3 חישוב מקדמה
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 אסמכתא
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.10ב

הכנסה 

המירבית או 

מזערית לעניי0 

זה מתעדכנת 

י השינוי "עפ

 בשכר הממוצע

המוסד רשאי על א8 האמור 

בתקנה הקודמת לחשב את 

ההכנסה לצור; תשלו) מקדמות 

פי בסיס 5שוטפת עלהשנה ה

הכנסה שלפיה חושבו מחדש 

מקדמות ובלבד שהשומה או 

שומה עצמית שנתקבלה לאותה 

שנת המס שלגביה חושבו מחדש 

מקדמות תובא בחשבו0 והוראות 

 יחולו ג) על ההכנסה 7תקנה 

 .שחושבה בפסקה זו

 )א(2' ת

)       2(c 

 )954' עמ(

חישוב מקדמה 

מתוקנת בשנה 

 השוטפת

3.4 

י הצהרת "תחושב ההכנסה עפ  ל"כנ

 .י בקשת המוסד"המבוטח עפ

נמסרה הצהרה על ההכנסה 

בחודש ינואר של אותה שנה 

שוטפת תחושב המקדמה 

הרבעונית הראשונה על בסיס 

ההכנסה שהוצהר עליה כפול 

 . יחולו עליה957שלוש ותקנות 

 )ב(2' ת

 )ג(2' ת

 )954' עמ(

שומה או שומה 

עצמית של לא עובד 

צמאי ולא עובד ע

לשנת המס שמלפני 

 .שלוש שני) ויותר

3.5 

ישל) מקדמה רבעונית על בסיס  ל"כנ ל"כנ

הכנסה המירבית שלפיה 

משתלמי) דמי ביטוח כפי שהוא 

בתחילתו של רבעו0 האמור בלוח 

 .א לחוק לאותו מבוטח"י

 c  3' ת

 )956' עמ(

מבוטח שלא המציא 

שומה כנדרש 

 .למוסד

3.6 
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 בחוק או
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.10ב

הכנסה 

המירבית או 

המזערית 

י "מתעדכנת עפ

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

חודש ראשו0 

 .בכל רבעו0

 :בתנאי) הבאי)

נתקבלה שומה או שומה עצמית . 1

     לשנת המס שקדמה לשנה 

 .    השוטפת

 וגדלה או הוקטנה מקדמת ה. 2

     מס הכנסה לפי הוראות סעי8 

 לפקודת מס הכנסה בשיעור 180    

 . לפחות30%    של 

 בתקופה של שלושה חודשי) . 3

 20%    חלה הגדלה או הקטנה של 

    לפחות במחזור העסקות לעומת 

     מחזור העסקות בתקופה 

 .לעניי0 זה,     המקביל אשתקד

 4c' ת

 )956 'עמ(

חישוב חדש של 

 מקדמות רבעוניות

3.7 

יקוד) מחזור העסקאות של השנה   

הקודמת בשיעור הגידול שחל 

בממוצע המדדי) שבתקופה של 

השנה השוטפת לעומת ממוצע 

המדדי) בתקופה של השנה 

 הקודמת

 המוסד שוכנע כי הכנסתו של . 1

  לפחות 520%    המבוטח קטנה ב

     מהכנסתו ששימשה יסוד 

 .    לחישוב המקדמה

  אישור 5י הוראה מינהלית "עפ. 2

    גובה ההכנסה מרואה חשבו0 או 

     יוע> מס מוסמ;

 c)3(4' ת

 )956' עמ(

לגבי מבוטח המשל) 

מקדמות מס הכנסה 

לפי מחזור 

העסקאות כאמור 

) ב(175בסעי8 

 .לפקודה

3.8 
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.10ב

הכנסה 

המירבית או 

המזערית  

י "מתעדכנת עפ

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

חודש ראשו0 

 .בכל רבעו0

 

 

בשכר הממוצע 

 לפי חוק

א) ארעה למבוטח פגיעה בעבודה 

תחשב ההכנסה לפיה חוייב הנפגע 

בתשלו) מקדמות לפני הפגיעה 

שומה סופית ותקנות כהכנסה לפי 

 לעניי0 מקדמות לא יחולו 510 ו4

 .לגבי שנה זו

א) הפגיעה ארעה תו; שני 

ראשוני) של שנת החודשי) ה

שומה לפי הכנסה כהמס תחשב 

כהכנסה לפי  ההכנסה 5סופית 

לפיה חוייב המבוטח בתשלו) 

מקדמות בשנת המס שקדמה 

 .לפגיעה

 )א(11c' ת

 c)ב(11'ת

 )960' עמ(

ניי0 שומה סופית לע

 גמלה חוסמת

3.9 

רשאי פקיד גבייה שנתמנה לכ;  ל"כנ ל"כנ

י המוסד לקבוע את הסכו) "ע

המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמ) 

ורואי) כאילו חל פרעו0 הסכו) 

במועד התשלו) שאליה מתייחס 

 .הסכו)

 357' ס

 )80' עמ(

קביעת דמי ביטוח 

ח כאמור "בהעדר דו

  ולא הגישו356' בס

3.10 

 פקיד גבייה רשאי משוכנע א) ל"כנ ל"כנ

שהכנסותיו של המבוטח או שכר 

עבודה של עובדי המעביד פלוני 

עולי) על הסכומי) הנקובי) 

, י התקנות"ח שהוגש עפ"בדו

רשאי הוא לקבוע את הסכו) 

המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמ) 

ורואי) כאילו חל פרעו0 הסכו) 

במועד התשלו) של תקופת 

 .התשלו) שאליה מתייחס הסכו)

 358' ס

 )80' עמ(

קביעת דמי ביטוח 

 ח"בניגוד לדו

3.11 
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 

הכנסת 

מקסימו) 

והכנסת 

 .המינימו)

 בשיעורי) . א

 שתני)     המ

     בצו השר 

    באישור ועדת 

     הכספי)

 בבסיס . ב

       המירבי 

 ראה מספר         

  1.2סודר     

     

עד למחצית השכר הממוצע לפי 

 לפי שיעורי דמי ביטוח 5חוק 

 .מופחתי)

כל שקל נוס8 שמעל המחצית 

 חייב בשיעורי 5השכר הממוצע 

 דמי ביטוח מלאי)

 335' ס

 337' ס

'  ילוח

 לחוק 

 )'ב94' עמ(

 

עובד שכיר תושב 

הביטוח גיל בישראל 

שאינו עד גיל פרישה 

 .פטור

4.1 

 4.2 בטל בטל בטל בטל בטל

כל מעביד חייב בתשלו) דמי   

) הכולל חלקו של העובד(ביטוח 

מהשכר המשול) על ידו לעובד עד 

 .השכר המירבי

יש לכלול בחישוב דמי הביטוח ג) 

למחצית שיעורי) מופחתי) עד 

 .השכר הממוצע

 51.1.97החל מ

סכו) דמי הביטוח שיחושב לעובד 

מכל המעבידי) יכלול תיקרת שכר 

אחת החייבת בשיעורי) 

כ "מעליה יתרת סה. מופחתי)

השכר עד תיקרת השכר המירבי 

החייב בשיעורי דמי ביטוח 

יבוצע תיאו) דמי ביטוח . מלאי)

של כל השכר המשול) לעובד מכל 

 .מעסיקיו

 )ב(342'ס

 75' עמ(

 )ג(371'ס

 )83' עמ(

 

עובד אצל מעבידי) 

 שוני)

4.3 
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מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 

הכנסה 

מירבית 

והכנסה 

 מזערית

 בשיעורי) . א

     המשתני) 

     בצו השר 

אישור ועדת     ב

     הכספי)

 בבסיס . ב

     המירבי  

     ראה מספר 

 , 1.2    סודר 

 מזערי בסיס     

     מספר סודר 

    1.6 

     

, העובד פטור מתשלו) דמי ביטוח

המעביד חייב בתשלו) על שכרו 

, נפגעי עבודה: של העובד לענפי)

ר חייב ניכוי דמי ביטוח "פש

בריאות מהקצבה בתנאי שאי0 

 .הכנסות מעבודה

 )ד(351'ס

 )א78'עמ(

 100%עובד נכה 

מקבל קצבה 

מהמוסד לביטוח 

לאומי בגי0 נכות 

 יציבה

4.4 

תיקרות 

הכנסה 

מירבית 

ומזערית 

שיעורי) 

מופחתי) 

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 השכר 

המירבי ראה 

 לעניי0 1.2סודר 

השכר המזערי 

 .1.6ראה סודר 

 דמי ניכוי. משל) ככל עובד אחר

ביטוח בריאות מהקצבה בתנאי 

 .שאי0 הכנסות מעבודה

 )ד(351'ס

 )א78'עמ(

 100%עובד נכה 

שדרגת נכותו נקבעה 

י מוסדות אחרי) "ע

נכי , ל"צה: כגו0

רדיפות , תאונות

 .הנאצי) ועוד

4.5 

ישולמו דמי ביטוח בכל הענפי)  ל"כנ ל"כנ

נכות ותאונות , להוציא אבטלה

עד על חשבו0 המעסיק , וסיעוד

המבוטח חייב בתשלו) .. 31.12.97

 .דמי ביטוח בריאות

 העובד חייב ג) 1.1.985החל מ

בתשלו) דמי ביטוח לאומי בנוס8 

 .לביטוח בריאות

 )ב(351'ס

 )א78'עמ(

ה /ת שהגיע/עובד

  א; לאפרישהלגיל 

ולא לגיל הזכאות 

מימש את זכאותו 

 .לקבלת הקצבה

4.6 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 טת החישוב הבסיסישי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

תיקרות 

המירביות 

ומזעריות  

שיעורי) 

 מופחתי) 

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 השכר 

המירבי ראה 

 לעניי0 1.2סודר 

 שכר מזערי 

 .1.6ראה סודר 

אי0 לנכות משכרו של העובד כל 

המעביד חייב . דמי ביטוח

, געי עבודהנפ: בתשלו) לענפי)

. ר בלבד"זכויות עובדי) בפש

מקצבת הזקנה ינוכה דמי ביטוח 

 .בריאות

 )ב(351'ס

 )א78'עמ(

ה /ת שהגיע/עובד

לגיל זכאות ומקבל 

בהתא) קצבת זקנה 

לקטגוריה 

המתאימה בטבלת 

 "גיל פרישה"תיקו0 

4.7 

דמי ביטוח מחושבי) על מלוא  ל"כנ ל"כנ

הכנסתו במטבע ישראלי ולפי 

ה במטבע ישראלי מלוא התמור

כולל דמי ביטוח . ובמטבע זר

 .בריאות

 78' ס

 )19' עמ(

 21d' ת

 )1029'עמ(

ל "עובד ישראלי בחו

 76כאמור בסעי8 

לחוק ועובד בכלי 

 שייט או טייס

4.8 

המעביד חייב בתשלו) לענ8 נפגעי  ל"כנ ל"כנ

העובד . ר"אימהות ופש, עבודה

משל) מחצית השיעור לענ8 

 בביטוח אינו מבוטח. אימהות

 .בריאות

 )א(335'ס

 )ג(335'ס

) 72'עמ(

) ו(335'ס

 )73' עמ(

 

עובד שאינו תושב 

 ישראלי

4.9 

השכר המזערי  ל"כנ

ראה מספר 

 .1.6סודר 

שיעור מיוחד משכרו הממשי א; 

לא פחות השכר המיזערי 

 3כמשמעותו לפי מספר סודר 

המעביד רשאי לנכות .525מחולק ל

 מהשכר 1%, משכר העובד

 או השכר המיזערי ששול) לו

ליו) כפול מספר ימי עבודה 

בתקופת התשלו) לפי הגבוה 

 .ביותר

 )1(371'ס

 )א"י(

 ) 83' עמ(

 8' ת

 'עמ(

100455( 

 4.10 עובד במשק בית
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 מתעדכ0

 51.1ב

 51.4ב

 . 51.7ב

  51.10ב

המעביד חייב בתשלו) לפי  ל"כנ

א לחוק " של לוח י1מינימו) פרט 

נפגעי עבודה : למעט לענפי)

ר רשאי לנכות מכל סכו) "ופש

המגיע ממנו לעובד את דמי 

 .הביטוח ששיל) כאמור

 )1(371'ס

 )ו         (

 )83' עמ(

 6d' ת

 )1003'עמ(

עובד בחופשה ללא 

תשלו) שאינה עולה 

  חודשי) ואינו2על 

עובד או אינו עובד 

עובד .* עצמאי

הנמצא בחופשה ללא 

שני תשלו) מעל 

מספר ראה חודשי) 

 101סודר

4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתעדכ0 

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

  51.10ב

 

שכר מזערי 

ראה מספר 

 .1.6סודר 

אוצר המדינה חייב בתשלו) 

, אימהות, זקנה ושאירי): לענפי)

 .נכות כללית וסיעוד, ילדי)

 החייל הוא בהתא) הניכוי משכר

החייל . לענפי) בה) החייל מבוטח

ישל) דמי ביטוח בריאות לפי 

 .המצב המשפחתי של החייל

 377'ס

 )85' עמ(

תקנות 

בדבר 

חייל 

בשירות 

 סדיר

 )931' עמ(

 4.12 חייל בשירות קבע

החישוב הבסיסי ושיטת העדכו0 ראה מספרי)  ל"כנ

 12151.25סודרי) 

 aב5'ס

 'עמ(

9095915( 

בו> או מושב חבר קי

 שיתופי

4.13 

האגודה תשל) דמי ביטוח מהכנסותיו מהמקורות  ל"כנ

לפקודת מס הכנסה דמי ) 8(2, )4(2, )1(2בסעיפי) 

הביטוח יחושבו לפי התשלומי) ששולמו ממקורות 

 .י האגודה תו; שנת המס"אלה ע

 a)א(א5'ס

 )909' עמ(

 4.14 חבר אגודה
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 טת החישוב הבסיסישי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

החישוב הבסיסי ושיטת העדכו0 ראה מספר סודר  ל"כנ

5.5. 

 

 335' ס

 337' ס

 )73' עמ(

' לוח י

 לחוק

) ב94' עמ(

עובד בשירות 

דיפלומטי או 

 קונסולרי

 שהמעביד חייב. א

     בתשלו) דמי 

 י חוזה "    ביטוח עפ

  או.     ע) המוסד

 י אמנה "    עפ

 5    בינלאומית או 

 המעביד משל) . ב

     למעשה דמי 

     ביטוח ג) באי0 

ראה (    חוזה כאמור 

  5.5    מספר סודר 

 5.6    וג) 

4.15  
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

דמי ביטוח לענפי המוסד ישולמו   

לפי : י הסעיפי) הבאי)"למעט עפ

אי0 גובי) את חלקו ) ג(342סעי8 

של השוטר או הסוהר לענ8 

 .אבטלה

אי0 השוטר או ) 1(75לפי סעי8 

. הסוהר מבוטח בענ8 נפגעי עבודה

 .חייב בדמי ביטוח בריאות

 )ג(342'ס

 )75' עמ(

  75' ס

 )1) (א(

 ) 19' עמ(

שוטר כמשמעותו 

משטרה בחוק ה

) נכי) ונספי)(

 או 19555ו"תשט

סוהר כמשמעותו 

בחוק שירות בתי 

) נכי) ונספי)(סוהר 

כולל   . 19605;"תש

עובדי שירותי 

 .הבטחו0

4.16 

 הוא מעביד לפחות חמש מאות . 1  

     עובדי)

 הוא חייב בתוק8 חוק הסכ) . 2

     קיבוצי או חוזה עבודה לשל) 

 דו     לעובדי) שכר בעד הזמ0 שבע

     משתלמי) דמי פגיעה בעבודה 

  כל השכר ; וס92    לפי סעי8 

  5להל0 (    אינו קט0 מדמי הפגיעה 

 ).    תמורת דמי הפגיעה

 343' ס

 )76' עמ(

תנאי) לקביעה 

בתקנות שמעביד 

שאושר לכ; ישל) 

דמי ביטוח מופחתי) 

 .340לעניי0 סעי8 

4.17 
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 חישוב דמי ביטוח לעובדי) עצמאי) .5

 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מתעדכ0 

לעניי0 

הכנסה 

מזערית 

ומירבית 

. הכנסה

הכנסה 

לעניי0 

שיעורי) 

 מופחתי) 

  51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 בסיס 

מירבי ראה 

.1.3מספר סודר 

משל) שיעורי) מופחתי) כעובד 

י עד תיקרת הכנסה נתונה עצמא

בי0 תיקרת ) 1.7ראה סודר (

הכנסה זו ועד הכנסה  מירבית  

משל) שיעורי) ) 1.3ראה סודר (

מלאי) על הכנסותיו בשנה 

 .השוטפת

 335' ס

 337' ס

 'עמ(

72573( 

 341' ס

 )74' עמ(

 5.1 עובד עצמאי

רואי) את הכנסותיו בשנה  ל"כנ ל"כנ

השוטפת לעניי0 תשלו) דמי 

  .ביטוח

לפקודת ) 2(2מהמקורות בסעיפי) 

ראה , מס הכנסה כעובד עצמאי

 .5.1סודר 

 d)1(1'ת

 d)2(1'ת

 )999' עמ(

 d)1(2'ת

 )1001'עמ(

 עובד לשעה . א

    בעבודה לא לצור; 

     עסקו או משלח 

 .    ידו של המעביד

עובד לצור; עסקו . ב

     או משלח ידו של 

     המעביד א) כלל 

     מספר שעות 

    העבודה אצל אותו 

     מעביד אינו עולה 

     על ארבע שעות 

 .    לשבוע

5.2 

לאותו עניי0  ל"כנ

 .1.6ראה סודר 

 2משל) לפי הכנסה מזערית בפרט 

 .א לחוק"של לוח י

 d)א(16'ת

 )1018'עמ(

תושב בישוב חקלאי 

בכפיפות לתנאי) 

 המפורטי) בתקנות

5.3 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מתעדכ0 

לעניי0 

הכנסה 

מירבית 

מזערית 

לעניי0 

שיעורי) 

 מופחתי) 

  51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לאותו עניי0 

ראה מספר 

 1.3סודר 

ומספר סודר 

1.7 

משל) לפי הכנסותיו כעובד 

  .לענ8 נפגעי עבודה בלבד, עצמאי

 מתשלו) דמי פטורא) הוא 

, ביטוח בריאות על השכר והכנסה

ישל) דמי ביטוח בריאות מקצבת 

א) אי0 לו קצבת זקנה . הזקנה

 .ישל) דמי ביטוח בריאות בעצמו

 )ג(351'ס

 )א78'עמ(

 

עובד עצמאי מעל גיל 

או מתחת , הזכאות

 הביטוחלגיל 

5.4 

לאותו עניי0  ל"כנ

ראה מספר 

, 1.3סודר 

ומספר סודר 

1.7. 

לו) דמי ביטוח מבוטח לצור; תש

א לחוק משל) על כל "בפרק י

כולל . הכנסותיו כעובד עצמאי

י "תשלומי) המשתלמי) לו ע

ל "י חוזה שנער; בחו"מעבידו עפ

, לחוק' וא) אינו מבוטח בפרק ב

משל) על כל הכנסותיו כעובד 

 .  לענ8 נפגעי עבודה בלבד5עצמאי 

 d)4(1'ת

 )999' עמ(

 )1(2'ת

 )1001'עמ(

 צל מעביד עובד א. א

     זר שמקו) מגוריו 

    אינו בישראל ואי0 

     מע0 למסירת 

     מסמכי) 

 .    משפטיי)

 עובד בשירות . ב

    ארגו0 בעל חסינות 

 .    בינלאומית

5.5 

הכנסה מזערית  ל"כנ

או מירבית 

ע) נת מתעדכ

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

 .רבעו0

חייב בתשלו) דמי ביטוח כעובד 

ל הכנסותיו בשנת המס עצמאי ע

 )5.5ראה ג) סודר (השוטפת 

 1'ת

 d)א)(5(

 1'ת

 d)ב)(5(

 )1000'עמ(

 d)1(2'ת

 )1001'עמ(

עובד בשירות 

דיפלומטי או 

קונסולרי של מדינת 

חו> ואי0 מעבידו 

 .משל) בעדו

5.6 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לאותו עניי0 

ראה מספרי) 

  1.3, 1.2סודרי) 

עבור שכר 

והכנסה מירבית 

 .בהתאמה

ישולמו בעדו דמי ביטוח כעובד 

ויחויב ) הכל לפי העניי0(שכיר 

בדמי ביטוח כעובד באותה שנה 

ולבי0 הכנסה המירבית שנקבע 

) א(348לעובד עצמאי לפי סעי8 

הכנסה (א " י בלוח2פרט , לחוק

על הכנסותיו בשנה ) מירבית

 .השוטפת

 13d'ת

 )1010'עמ(

מבוטח שהוא ג) 

עובד וג) עובד 

 עצמאי

5.7 

הכנסה מירבית  ל"כנ

לעניי0 זה 

מתעדכ0 ע) 

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

 .רבעו0

ישל) על הכנסותיו כעובד עצמאי 

שאינ0 עולות על ההפרש בי0 שכרו 

כחייל לבי0 ההכנסה המירבית  

 .א" של לוח י2קוב בפרט הנ

י "ב מיוחד עפ"משל) שיעור ד

 . ש)3האמור בתקנה 

תקנות 

בדבר 

חייל 

בשירות 

קבע 

 3תקנה 

 )932' עמ(

עובד עצמאי שהוא 

ג) חייל בשירות 

 קבע

5.8 

ישל) על הכנסותיו כלא עובד ולא  ל"כנ ל"כנ

 .עובד עצמאי

 20d'ת

 )1028'עמ(

 

מבוטח תושב 

ישראלי השוהה 

 6ל מעל "בחו

 .חודשי)

5.9 

א) הכנסת) מעיסוק) במפעל או  ל"כנ ל"כנ

בעסק ממנה משתלמי) דמי 

נקבעה ,  לחוק345ביטוח לפי סעי8 

או שומת , על פי שומה משותפת

יחיד או שומה של כל ב0 זוג בנפרד 

תחולק , כאשר אחד מה) שכיר

ההכנסה מהעסק לפי שיעור 

החלוקה שעליה הצהירו למוסד 

 בתנאי) או אחד מה), בני הזוג

ובתנאי , המתקיימי) בתקנה

הכנסה המזערית האמורה הש

א מחושבת " בלוח י1לעניי0 בפרט 

 מהשכר 515%כסכו) השווה ל

 . לכל אחד מבני הזוגהממוצע

 24d'ת

 'עמ(

3651034( 

בני זוג העוסקי) 

 באותו מפעל או עסק

שלא כעובדי) 

 שכירי)

5.10 
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  ואינ) עובדי) עצמאיי)חישוב דמי ביטוח למבוטחי) שאינ) עובדי) .6
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לאותו עניי0 

ראה מספרי) 

1.8, 1.4סודרי) 

. 

 .חייב על הכנסותיו שלא מעבודה

המינימו) נקבע לפי מספק סודר 

 .1.4ודר  הכנסה מירבית לפי ס1.8

 מהשכר 525%א) הכנסתו פחות מ

ישל) ביטוח בריאות , הממוצע

לפי הכנסה מזערית במספר סודר 

1.6. 

 335' ס

 72' עמ

 )א(342'ס

 )75' עמ(

א "לוח י

 לחוק 

 )95' עמ(

מי שאינו עובד ואינו 

 בגיל עובד עצמאי 

הביטוח עד גיל 

 .הפרישה

6.1 

ינוכה דמי ביטוח בריאות מקצבת   

 .הזקנה שלו

מי שאינו עובד ואינו  

עובד עצמאי בגיל 

ומקבל קצבת פרישה 

 זקנה

6.2 

ישל) בעצמו דמי ביטוח בריאות   

לפי המינימו) שנקבע במספר 

 .1.6סודר 

מי שאינו עובד ואינו  

עובד עצמאי בגיל 

 ואינו פרישה ומעלה

 מקבל קצבת זקנה

6.3 

ראה מספר  ל"כנ

 או 1.7סודר 

.1.8מספר סודר 

ישל) לפי ,  עצמאיא) הוא עובד

. א" בלוח י2הכנסה מזערית בפרט 

, א) הוא אינו עובד ואינו עצמאי

 בלוח 3הכנסה מזערית לפי פרט 

 .א לחוק"י

לעניי0 ביטוח בריאות לפי הכנסה 

 .1.6מזערית במספר סודר 

 17d'ת

 )1020'עמ(

 6.4 )1מבוטח נתמ; סעד

ראה מספר  ל"כנ

 .1.9סודר 

לאחר התקופה האמורה בתקנה 

של) בתור לא עובד ולא עובד י

עצמאי לפי הכנסה מזערית 

, א לחוק" של לוח י4האמור בפרט 

לעניי0 . בתנאי שאי0 לו הכנסה

ישל) לפי הכנסה , ביטוח בריאות

 .1.6מזערית במספר סודר 

 11d'ת

 )1008'עמ(

, מחוסר עבודה

מובטל לא עבד 

, מחמת מחלה

השבתה ולא , תאונה

קיבל שכר בתו) 

ה תקופה שלא תעל

על שני חודשי עבודה 

 .בשנת מס

6.5 

 .מדובר בלשכות הרווחה שליד הרשויות המקומיות )1
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

ישל) דמי ביטוח כאילו הכנסתו  

 3קבועה הכנסה מזערית בפרט 

, לעניי0 ביטוח בריאות. א" יבלוח

ישל) לפי מינימו) במספר סודר 

1.6. 

 

 )ד(348'ס

 )78' עמ(

מובטל שקבל דמי 

אבטלה לחודש מלא 

 11לפי פרק 

6.6 

ראה מספר  ל"כנ

 1.5סודר 

ישל) כעובד עצמאי על הכנסותיו 

2מהמקורות המפורטי) בסעי8 

לפקודה כמו כ0 ישל) ) 8(5ו)ו(

נו בשיעור כמי שאינו עובד ואי

עובד עצמאי מהכנסתו מהמקורות 

5ו) 7(עד ) 4(2המפורטי) בסעיפי) 

לפקודה למעט הכנסתו ) 9(

במקרה כזה ישלמו על . מפנסיה

ההפרש שבי0 הכנסת המבוטח 

המפורטת לעיל ולבי0 ההכנסה 

 של לוח 4המירבית הנקוב בפרט 

 .חייב בדמי ביטוח בריאות. א"י

 4d' ת

 )1014'עמ(

 עד גילעובד עצמאי 

ואינו באותו שה פרי

, הזמ0 ג) עובד

 50%ולפחות 

מהכנסתו אינ) 

מהמקורות 

(2המפורטי) בסעי8 

 .לפקודה) 8(, )1

6.7 

ראה מספר  ל"כנ

 1.5סודר 

ישולמו בעדו דמי ביטוח בשיעור 

החל על עובד מהכנסתו 

) 2(2מהמקורות המפורטי) בסעי8 

לפקודה ובשיעור החל על מי 

שאינו עובד ואינו עובד עצמאי 

כנסתו שאינו מהמקורות לפי מה

למעט הכנסתו מפנסיה ) 2(2סעי8 

ובלבד שהכנסתו הכוללת עולה על 

 .מחצית השכר הממוצע לפי חוק

 15d' ת

 )1016'עמ(

עובד שאי0 עיקר 

הכנסתו משכר וטר) 

 פרישההגיע לגיל 

ינו עובד והוא א

 50%עצמאי ולפחות 

מהכנסתו אינ) 

מהמקורות לפי סעי8 

 לפקודה) 2(2

6.8 
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 )1חישוב דמי ביטוח ל שוהי) בפנסיה מוקדמת .7
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מתעדכ0 

ע) השינוי 

בשכר לפי 

 חוק

 1.15ב

 1.45ב

 1.75ב

 1.105ב

לעניי0 הכנסה 

מירבית ראה 

.1.5מספר סודר 

חייב בתשלו) דמי ביטוח 

 המשתלמת לו בעד מהפנסיה

החודש שקד) למועד התשלו) 

. בשיעור שנקבע מעת לעת

 1מהסכו) השווה למחצית הפנסיה

או מהסכו) השווה להכנסה 

 של לוח 3מזערית האמור פרט 

 לפי הסכו) 125א מחולק ל"י

ובלבד שלא תובא , הגבוה ביניה)

בחשבו0 הכנסה העולה על 

ההכנסה המירבית האמורה בפרט 

 .קא לחו" בלוח י1

ישל) דמי ביטוח בריאות על 

מחצית הפנסיה לכל הפחות לפי 

ההכנסה המזערית שנקבע במספר 

 .1.6סודר 

345סעי8 

 בתוק8' ב

  51.2.04מ

הגיע מבוטח שטר) 

 ויש לו לגיל פרישה

הכנסה מפנסיה 

למעט אישה נשואה 

שאינה עובדת ואינה 

, עובדת עצמאית

ולמעט מבוטח 

 .ברשות

7.1 

לעניי0 הכנסה  ל"כנ

מירבית  ראה 

.1.3מספר סודר 

ישל) דמי ביטוח מהכנסתו 

) 7.1ראה מספר סודר (מפנסיה 

לאחר שהכנסתו מהמקורות 

) 8(5ו) 1(2המפורטי) בסעי8 

ומלבד , לפקודה הובאה בחשבו0

שלא תובא בחשבו0 לעניי0 זה 

הכנסה העולה על ההפרש שבי0 

הכנסתו בתור עובד עצמאי לבי0 

 2הכנסה המירבית לשנה בפרט 

 .א לחוק"בלוח י

 

345סעי8 

 בתוק8 ' ב

 51.2.04מ

הגיע מבוטח שטר) 

יש לו לגיל פרישה ש

בנוס8 לפנסיה ג) 

הכנסה בתור עובד 

 .עצמאי

7.2 

 .בי0 היתר יש לגבות דמי ביטוח ממלוא הפנסיה,  חלו שינויי) בחישוב דמי הביטוח מפנסיה2004החל מפברואר  )1
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מתעדכ0 

ע) שינוי 

בשכר לפי 

 חוק

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 הכנסה  

מרבית ראה 

.1.2מספר סודר 

ישולמו בעדו דמי ביטוח מהכנסתו 

, לפקודה) 2(2המפורטי) בסעי8 

ומלבד שלא תובא בחשבו0 לעניי0 

ההפרש בי0 זה הכנסה העולה על 

הכנסתו מעבודה בחודש שבעדו 

משתלמי) דמי ביטוח ולבי0 

 1הכנסה המירבית כאמור בפרט 

 .א לחוק"בלוח י

 'ב345' ס

 51.2.04מ

 הגיעמבוטח שטר) 

ויש לו לגיל פרישה 

בנוס8 לפנסיה ג) 

 .הכנסה בתור עובד

7.3 

לעניי0 הכנסה  ל"כנ

מרבית ראה 

 1.3מספר סודר 

מהכנסתו ישולמו בעדו דמי ביטוח 

לאחר שהכנסתו , מהפנסיה

2מהמקורות המפורטי) בסעיפי) 

הובאה , לפקודה) 8(5ו) 2)(1(

בחשבו0 ובלבד שלא תובא בחשבו0 

לעניי0 זה הכנסה העולה על 

ההפרש בי0 הכנסתו מהמקורות 

האמורי) ולבי0 ההכנסה 

 בלוח 2המירבית שנקבעה בפרט 

 .א לחוק"י

ישל) לביטוח בריאות על מחצית 

 .)1הפנסיה

 13'ת

 d)1א  (

 )1011'עמ(

הגיע מבוטח שטר) 

ויש לו לגיל פרישה 

בנוס8 לפנסיה ג) 

הכנסה בתור עובד 

 עצמאי

7.4 

לעניי0 הכנסה  ל"כנ

מירבית ראה 

 .1.5מספר 

ישולמו בעדו דמי ביטוח ג) 

ממחצית הכנסתו ג) מפנסיה 

לאחר שהכנסותיו בתור עובד 

עצמאי וג) לא עובד עצמאי הובאו 

הפרש עד ההכנסה ב, בחשבו0

 בלוח 4 בפרט ההמירבית האמור

 .א לחוק"י

 

 d)ג(14'ת

 )1015'עמ(

הגיע מבוטח שטר) 

ויש לו לגיל פרישה 

בנוס8 לפנסיה 

הכנסות בשיעור 

 50%5שאינו פחות מ

מקורות האינ) מ

 המפורטי) בסעי8

 .לפקודה) 8(5ו) 1(2

 )הכנסות ממשלח יד(

7.5 

.על מלוא הפנסיה, 2004מפברואר )  1
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

לעניי0 הכנסה  ל"כנ

 המירבית 

ראה מספר 

 .1.2סודר 

ישולמו בעדו דמי ביטוח מהכנסה 

מפנסיה לאחר שהכנסותיו בתור 

עובד ובתור לא עובד ולא עובד 

בהפרש עד , עצמאי הובאו בחשבו0

 בלוח 1מירבית בפרט להכנסה ה

 .א לחוק"י

ישל) ביטוח בריאות על מחצית 

 .)1הפנסיה

 d)ג(15'ת

 )1017'עמ(

 הגיעמבוטח שטר) 

ויש לו לגיל פרישה 

בנוס8 לפנסיה 

הכנסות לא מעבודה 

בשיעור שאינו פחות 

 550%מ

7.6 

 . מלוא הפנסיה� 2004החל מפברואר )  1
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 חישוב דמי ביטוח לעולי) חדשי) .8
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

א) המבוטח לא עובד הוא אינו   

בא) . מבוטח בלי קשר להכנסתו

המעביד ישל) , הוא עובד שכיר

בעבורו לענפי) נפגעי עבודה 

משכר העובד ינוכו דמי . ר "ופש

א) המבוטח עצמאי . ביטוח

 ישל) רק 5%ל והכנסתו עולה ע

בתו) שנה . לענ8 נפגעי עבודה

ישל) דמי ביטוח . לשהותו באר>

בריאות בשיעור אחיד התלוי 

 .במצב המשפחתי

פועל יוצא 

 של 

 )א(240'ס

 )54' עמ(

 )ב(406' ס

מי שאינו מבוטח לפי 

 פרק יא מחמת גילו

8.1 

לא עובד או שהכנסתו אינה עולה   

פטור .  מהשכר הממוצע5%על 

 ביטוח למש; שנה מתשלו) דמי

החל מהחודש . מיו) עליתו ארצה

 יבוטח כלא עובד ולא עובד 135ה

עצמאי לפי הכנסה מזערית בפרט 

 . לחוק3

ישל) דמי ביטוח בריאות לפי 

הכנסה מזערית שנקבע במספר 

 .1.6סודר 

 351'ס

 )2(יא 

 )78' עמ(

 8.2 מבוטח לפי פרק יא

א) הוא עובד שכיר ישתלמו   

י ביטוח כמו בעבורו כמקובל דמ

 .לעובד שכיר

   

א) הוא עובד עצמאי ישל) דמי   

ביטוח על הכנסותיו כמקובל כמו 

 .עובד עצמאי

   

עולה בהכשרה   )13.1513.2ראה מספר סודר (  

 מקצועית

8.3 
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 חישוב דמי ביטוח לעובדי) בחופשה ללא תשלו) .9
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 תאאסמכ
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 מתעדכ0

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

לעניי0 הכנסה 

מזערית לעובד 

 .1.6ראה סודר 

המעביד חייב בתשלו) לפי הכנסה 

א לחוק " של לוח י1מזערית בפרט 

נפגעי עבודה : למעט לענפי)

רשאי לנכות מכל סכו) . ר"ופש

המגיע ממנו לעובד את דמי 

 .אמורהביטוח ששיל) כ

ישל) דמי ביטוח בריאות לפי 

הכנסה מזערית שנקבע במספר 

 .1.6סודר 

 )1(371'ס

 )ו         (

 )83' עמ(

 6d'ת

 )1003'עמ(

 

עובד בחופשה ללא 

תשלו) שאינה עולה 

 חודשי) ואינו 2על 

עובד או אינו עובד 

 .עצמאי

עובד הנמצא * 

בחופשה ללא תשלו) 

מעל חודשיי) ראה 

 .9.2מספר סודר 

9.1 

לעניי0 ראה  ל"כנ

 1.9סודר 

א) יש לו הכנסה מהמקורות 

) 9(עד ) 4(2המפורטי) בסעי8 

אי0 לו הכנסה או . לפקודה

שהכנסתו אינה מגיעה הכנסה 

ישל) לפי , 4מזערית האמור בפרט 

 .הכנסה מזערית בפרט זה

ישל) דמי ביטוח בריאות לפי 

 .1.6מינימו) שנקבע במספר סודר 

 d)3(1'ת

 )999' עמ(

 d)2(2'ת

 )1001'עמ(

עובד בחופשה ללא 

תשלו) בתקופה 

. חודשי)2העולה על 

9.2 

ראה מספר  ל"כנ

 .1.9סודר 

ל "תשל) בעד תקופת שהותה בחו

 4לפי הכנסה מזערית של פרט 

 .א לחוק"בלוח י

 d)א(20'ת

 d)3)(ב(

 )1028'עמ(

עובדת נשואה שהיא 

עובדת הנמצאת 

בחופשה ללא תשלו) 

ל ע) "והשוהה בחו

ינה עובדת וא, בעלה

 .עצמאית

9.3 
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 חישוב דמי ביטוח לחיילי) ובנות בשירות לאומי .10
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 18יהיה פטור מיו) מלאו לו 

 . חודשי)12תקופה עד , שני)

אינו עובד ואינו או /ו, אינו עובד

והכנסתו אינה עולה עובד עצמאי 

 3כנסה המזערית בפרט העל ה

פטור מתשלו) דמי . א"בלוח י

 .בריאותלאומי וביטוח 

 dא11'ת

 )1008'עמ(

  

מתגייס שטר) מלאו 

 שנה בו ביו) 20לו 

 חובההחל בשירות 

לפי חוק שירות 

 .הבטחו0

10.1 

 1%דמי הביטוח השנתיי) בשיעור   

 של 3מההכנסה המזערית בפרט 

י אוצר "וישולמו ע, קא לחו"לוח י

 .המדינה

פטור מתשלו) דמי ביטוח בריאות

 12'ת

בתקנות 

ביטוח 

 ברשות

 )375' עמ(

חייל בשירות חובה 

כל עוד אינו עובד או 

או , עובד עצמאי

לומד במוסד תורני 

או בישיבה בתקופת 

התנדבות לשירות 

 .חובה

10.2 

 5%א) הכנסתו אינה עולה על   

לא יחוייב כ, מהשכר הממוצע

עובד ולא עובד עצמאי וישל) לפי 

 .הכנסה מזערית האמורה

פועל יוצא 

של תקנה 

 )ה(12

 )375' עמ(

בשירות ללא חייל 

הלומד תשלו) 

" ישיבת ההסדר"ב

 .ל בקיבו>"או בנח

10.3 

אוצר המדינה חייב בתשלו)   

, אימהות, זקנה ושאירי): לענפי)

הניכוי . נכות כללית וסיעוד, ילדי)

א בהתא) לענפי) משכר החייל הו

 .בה) החייל מבוטח

חייב בדמי ביטוח בריאות בהתא) 

. 31.12.02  עד 2למצב משפחתי שלו

תשל) המדינה , 2003החל מינואר 

בעד החייל דמי ביטוח בריאות 

 .אחיד ללא קשר למצב המשפחתי

 377' ס

) 85' עמ(

תקנות 

בדבר 

חייל 

בשירות 

 סדיר

 10.4 חייל בשירות קבע

 . עובד ולא עובד עצמאי לא5ע "לעל.   1
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

ההכנסה 

המירבית לעניי0 

זה מתעדכנת 

ע) השינוי 

בשכר הממוצע 

 .בכל רבעו0

ישל) על הכנסותיו כעובד עצמאי 

י0 שכרו שאינ0 עולות על ההפרש ב

כחייל לבי0 ההכנסה המירבית 

 .א" של לוח י2הנקוב בפרט 

תקנות 

בדבר 

חייל 

בשירות 

קבע 

 3תקנה 

 )932' עמ(

עובד עצמאי שהוא 

ג) חייל בשירות 

 קבע

10.5 

ההכנסה  .ל"כנ

מזערית לעני0 

זה מתעדכנת 

ע) השינוי 

בשכר הממוצע 

 .בכל רבעו0

מבוטח כלא עובד ולא עובד 

יס ההכנסה עצמאי לפי בסעצמאי 

 .המזערית

 . מהשכר הממוצע לפי חוק5%

 )ה(348'ס

 )78' עמ(

בשירות לאומי נמצא 

 בהתנדבות

10.6 
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 חישוב דמי ביטוח לעובדי) אצל מעסיק בעל נתינות זרה  .11
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

הכנסה מזערית 

או הכנסה /ו

מירבית 

מתעדכנת ע) 

השינוי בשכר 

הממוצע בכל 

 .רבעו0

לצור; תשלו) דמי ביטוח מבוטח 

משל) על כל . לחוק' בפרק ב

כולל . הכנסותיו כעובד עצמאי

י "תשלומי) המשתלמי) לו ע

ל "י חוזה שנער; בחו"מעבידו עפ

, לחוק' א) אינו מבוטח בפרק ב

סותיו כעובד משל) על כל הכנ

 .  לענ8 נפגעי עבודה בלבד5עצמאי 

 d)4(1'ת

 )999' עמ(

 )1(2'ת

 )1001'עמ(

 עובד אצל מעביד . א

     זר שמקו) מגוריו 

    אינו בישראל ואי0 

     מע0 למסירת 

     מסמכי) 

 .    משפטיי)

 עובד בשירות . ב

    ארגו0 בעל חסינות 

 .    בינלאומית

11.1 

בתשלו) דמי ביטוח כעובד חייב  ל"כנ ל"כנ

עצמאי על הכנסותיו בשנת המס 

 ).11.1ראה ג) סודר (השוטפת 

 1'ת

 d)א)(5(

 1'ת

 d)ב)(5(

 )1000'עמ(

 d)1(2'ת

 )1001'עמ(

עובד בשירות 

דיפלומטי או 

קונסולרי של מדינת 

חו> ואי0 מעבידו 

 .משל) בעדו

11.2 

החישוב הבסיסי ושיטת העדכו0  ל"כנ ל"כנ

 .11.1ראה מספר סודר 

 335' ס

 )72' עמ(

 337' ס

 )73' עמ(

' לוח י

 לחוק 

)ב)(94'עמ(

עובד בשירות 

דיפלומטי או 

 קונסולרי

 שהמעביד חייב . א

     בתשלו) דמי 

 י חוזה "    ביטוח עפ

 או .     ע) המוסד

 י אמנה "    עפ

 5    בינלאומי או 

 המעביד משל) . ב

     למעשה דמי 

     ביטוח ג) באי0 

 .ה כאמור    חוז

11.3 

 ).18נושא (ראה ג) לגבי עובדי) אצל מעסיקי) תושבי השטחי) .   1



 91 

 חישוב דמי ביטוח לתלמידי) הלומדי) במוסדות להשכלה גבוהה ותלמידי ישיבה .12
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 בכל 51.7ב

 שנה החל

 51.1.95מ

 .בכל רבעו0

י השכר "עפ

ראה , הממוצע

.1.8מספר סודר 

שיעור דמי הביטוח למבוטח 

שאינו עובד ואינו עובד עצמאי לפי 

 בלוח 3הכנסה המזערית בפרט 

חייב בדמי ביטוח . א לחוק"י

בריאות לפי מינימו) שנקבע 

 .1.6במספר סודר 

 19d'ת

 )1021'עמ(

תלמיד במוסד 

להשכלה גבוהה 

עט אישה למ, באר>

או פטור , נשואה

 מתשלו) דמי ביטוח

12.1 

מתעדכ0 

ע) השינוי 

בשכר 

הממוצע 

 .לפי חוק

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

ראה מספרי) 

 1.9, 1.8סודרי) 

בהתא) 

לתקופת 

 .הביטוח

 6ל "כמו מבוטח השוהה בחו

 ).15.2מספר סודר (חודשי) 

חייב בדמי ביטוח בריאות לפי 

 הכנסה מזערית שנקבעה לפי

 1.6מספר סודר 

 )א(20'ת

 )1028'עמ(

תלמיד הלומד 

לקראת תואר ראשו0 

ושני בפקולטה 

לרפואה במוסד 

ל לפי "מוכר בחו

 . התקנות

12.2 

באי0 לו הכנסה או שהכנסתו אינה   

מגיעה להכנסה מזערית האמור 

א יראו כאילו " בלוח י3בפרט 

הכנסתו היא הכנסה מזערית 

 .האמור

 לפי חייב בדמי ביטוח בריאות

הכנסה מזערית שנקבעה במספר 

 .6סודר 

 )ה(348'ס

 )78' עמ(

תלמיד הלומד 

במוסד תורני או 

 בישיבה באר>

12.3 
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 חישובי דמי ביטוח לשוהה בהכשרה מקצועית .13
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מתעדכ0 

ע) השינוי 

 בשכר

הממוצע 

 .לפי חוק

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

ראה מספר 

 .1.8סודר 

המעביד משל) דמי ביטוח בעבור 

 0.4%השוהה בהכשרה מקצועית 

 בלוח 3מהכנסה מזערית לפי פרט 

א כפול שניי) לענ8 נפגעי "י

5 החל מ531.3.99עד ל. עבודה

 ממחצית השכר הממוצע 1.4.99

. של החודש הראשו0 ברבעו0

רה מקצועית חייב השוהה בהכש

בתשלו) דמי ביטוח הכנסה 

א " בלוח י3מזערית לפי פרט 

'  למי שמבוטח בפרק ב53מחולק ב

בא) המבוטח הנדו0 . לכל הענפי)

הוא תלמיד שמוסד להשכלה 

גבוהה ממנו דמי ביטוח לפי תקנה 

הוא פטור מלשל) את חלקו , 19

 .בדמי ביטוח

חייב בדמי ביטוח בריאות לפי 

נקבע במספר הכנסה מזערית ש

 .1.6סודר 

 dא19'ת

 )1026'עמ(

 'א4'ת

ביטוח 

 אימהות

 )723' עמ(

מי שמצוי בהכשרה 

מקצועית שאינו 

 במעמד של עולה

13.1 

 חודשי) 12מבוטח בתקופה של  ל"כנ ל"כנ

ישול) דמי ביטוח . מיו) עליתו

בעבורו כמו ששוהה בהכשרה 

בא) השוהה ממשי; . מקצועית

  חודשי) הוא512לשהות מעבר ל

 בביטוח חברי 03יסווג בסוג 

 .קיבוצי)

 dא19'ת

 )1026'עמ(

עולה חדש העובד 

ללא תמורה בקיבו> 

 ולומד באולפ0 

 

13.2 

יבוטח כמי ששוהה בהכשרה  ל"כנ ל"כנ

 חודשי) 12מקצועית בתקופה עד 

 24בתנאי שתקופה זו חלה תו; 

 .חודשי) מיו) העליה

 dא19'ת

 )1026'עמ(

עולה חדש העובד 

מוסד ללא תמורה ב

להשכלה גבוהה 

במחקר או לימוד 

בתחו) מקצועי או 

 מומחיותו 

13.3 
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 חישוב דמי ביטוח למצויי) במעצר או מאסר .14
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 1.8ראה סודר  ל"כנ

 

הכנסותיו אינ0 עולות על ההכנסה 

 3שנה כאמור בפרט המזערית ב

 .א לחוק"בלוח י

 פטור מדמי ביטוח בריאות

 d)ב(18'ת

 )1021'עמ(

עציר במאסר 

 בישראל עד שנה

14.1 

ראה מספר  ל"כנ

 .1.8סודר 

ישולמו מאת אוצר המדינה בעד 

התקופה החל מיו) מאסרו או 

י השיעור להכנסה "מעצרו עפ

א לחוק " בלוח י3מזערית בפרט 

פת ובלבד שאי0 למבוטח בתקו

התשלו) כאמור מעביד החייב 

 .בתשלו) דמי ביטוח בעדו

 .פטור מדמי ביטוח בריאות

 )א(18'ת

 )1021'עמ(

/  מבוטח שהוא אסיר

 .עציר מעל שנה

עציר /מבוטח אסיר

בתקופה פחות משנה 

 .14.1ראה סודר 

14.2 

פטור מתשלו) לכל תקופת   

 .מאסרו/מעצרו

 פטור מדמי ביטוח בריאות

 )ב(18'ת

 )1021'עמ(

 14.3 ל"עציר במאסר בחו
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 ל"חישוב דמי ביטוח לתושבי) ישראליי) השוהי) בחו .15
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

מלוא מדמי ביטוח מחושבי)  ל"כנ ל"כנ

הכנסתו במטבע ישראלי ולפי 

מלוא התמורה במטבע ישראלי 

 .זרובמטבע 

 76' ס

 )19' עמ(

 21d' ת

 )1021'עמ(

ל "עובד ישראלי בחו

 76כאמור בסעי8 

לחוק ועובד בכלי 

 שייט או טייס

15.1 

 ל"כנ

 

 ל"כנ

 ל"כנ

 

ראה מספר 

 1.9סודר 

משל) לפי הכנסותיו החייבות 

כמו לא עובד ולא . בדמי ביטוח

וא) אי0 לו הכנסה . עובד עצמאי

או שהכנסתו אינה מגיעה להכנסה 

 בלוח 4ית האמור בפרט המזער

א ישל) לפי ההכנסה מזערית "י

 .האמור

 20c' ת

 )1028עמ(

מבוטח תושב 

ישראלי השוהה 

 6ל מעל "בחו

 .חודשי)

15.2 

 20d' ת .15.2ראה מספר סודר  ל"כנ ל"כנ/

 )1028'עמ(

תלמיד הלומד 

לקראת תואר ראשו0 

ושני בפקולטה 

לרפואה במוסד 

ל לפי "מוכר בחו

 .התקנות

15.3 

 20d' ת .15.2אה מספר סודר ר  

 )1028'עמ(

 

מבוטח הלומד 

במוסד תורני או 

בישיבה בחו> לאר> 

 .מוכר

15.4 

ראה מספר  ל"כנ

 .1.9סודר 

ל "תשל) בעד תקופת שהותה בחו

 4לפי הכנסה מזערית של פרט 

 .א לחוק"בלוח י

 d)א(20'ת

 )1028'עמ(

נשואה שהיא אשה 

עובדת הנמצאת 

בחופשה ללא תשלו) 

ל ע) "בחווהשוהה 

ואינה עובדת , בעלה

 .עצמאית

15.5 

פטור לכל  

תקופת 

 מאסרו/מעצרו

 )ב(3'ת פטור מתשלו)

 )949' עמ(

 )ב(18'ת

 )1021'עמ(

 15.6 ל"עציר במעצר בחו
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 חישוב דמי ביטוח למבוטחי) בגיל הפרישה  .16
 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 

 ושאנ

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

 51.4ב

 51.7ב

 51.10ב

שכר מזערי או 

מירבי מתעדכ0 

ע) השינוי 

בשכר הממוצע 

 .בכל רבעו0

המעביד משל) דמי ביטוח לענפי) 

העובד פטור . ר"פש, נפגעי עבודה

ינוכה . מתשלו) דמי ביטוח

דמי ינוכו מקצבת זקנה של העובד 

 .ביטוח בריאות בלבד

 )ב(351'ס

 )א78' עמ(

 

 שהגיע לגיל עובד

 ומקבלת פרישה

 .קצבת זקנה

16.1 

המעביד ישל) דמי ביטוח לענפי  ל"כנ ל"כנ

נפגעי , למעט נכות כללית, הביטוח

החיקוק לגבי . תאונות ואבטלה

ענפי) אלה מגביל את גילאי 

 שנה 60,  שנה בגבר65(הביטוח 

ולוקח בחשבו0 רק אות) ) באישה

ענפי) שבה) משל) המעביד דמי 

 משכרו וינוכ. העובדביטוח בעד 

. של העובד רק דמי ביטוח בריאות

 יחוייב ג) העובד 51.1.98החל מ

לענפי הביטוח בנוס8 לביטוח 

 .בריאות

 )ג(335' ס

 'עמ(

73572( 

בענפי) 

. מסוימי)

עובד שהגיע לגיל 

 מקבל ואינו פרישה

 קצבת זקנה

16.2 

המעביד משל) דמי ביטוח  ל"כנ ל"כנ

. ר"פש, נפגעי עבודה: לענפי)

. העובד פטור מתשלו) דמי ביטוח

 דמי ביטוח ומקצבת הזקנה ינוכ

 .בריאות

 )ב(351'ס

 )ג(351'ס

  

עובד שהגיע לגיל 

 הזכאות 

16.3 

 וינוכ. ישל) לענ8 נפגעי עבודה ל"כנ ל"כנ

מקצבת הזקנה דמי ביטוח 

 בריאות

מבוטח החייב בעצמו  

בתשלו) דמי ביטוח 

 הפרישה והגיע לגיל 

ת קצבת /ומקבל

 נהזק

16.4 
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תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

 אסמכתא
 בחוק או
 תקנה

 
 
 נושא

 
מספר 
 סודר

 51.1ב

  51.4ב

  51.7ב

 51.10ב

שכר מזערי או 

מירבי מתעדכ0 

ע) השינוי 

בשכר הממוצע 

 בכל רבעו0

אינו מבוטח ג) א) יש לו הכנסות 

 .ממקורות שאינ) מעבודה

בלבד ות ישל) דמי ביטוח בריא

 .בעצמו

 )ו(240'ס

 )54' עמ(

אד) שביו) עליתו 

מעל הגיל  �ארצה 

הקובע לקצבת זקנה 

 .ואינו עובד

16.5 

ל                    "כנ ל"כנ  ישל) דמי ביטוח בריאות בלבד

 .בעצמו

 

 

 

 

 מבוטח שאינו . א 

פרישה עובד בגיל 

 מקבל קצבת  ואינו

 .    זקנה

16.6 

 מקצבת הזקנה דמי ביטוח ונוכי  

 .בריאות בלבד

 מבוטח שאינו . ב 

  פרישה    עובד בגיל 

 קצבת        ויש לו 

 .זקנה    
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 1ע" יש5שומרו0 ועזה , מעמד מבוטחי) באזור יהודה .71

 

 
תדירות 
 העדכו0

 
 

 שיטת העדכו0

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכתא 
בחוק או 
 תקנה

 
 
 נושא

מספר 
 סודר

ג כלא עובד ולא עובד עצמאי יסוו  

 .ויחוייב מהכנסתו באותו סוג

תושב ישראל העובד  

ע "כשכיר באזור יש

אצל מעביד שאינו 

 תושב ישראלי

17.1 

תושבת ישראלית   .מבוטחתללא תחשב   

נשואה העובדת 

ע "כשכירה באזור יש

אצל מעביד שאינו 

 .תושב ישראלי

17.2 

המעביד יחוייב בדמי ביטוח בעד   

 .דו ככל מעביד בתחו) ישראלעוב

אזרח  שהינועובד  

י "עסק עישראלי המו

מעביד ישראלי 

 ע"באיזור יש

17.3 

שאינו אזרח עובד   .לא מבוטח  

י "המועסק עישראלי 

מעביד ישראלי 

 ע"באזור יש

17.4 

 .ישל) ככל מעביד ישראלי  

 

תושב מזרח  

ירושלי) שהוא בעל 

נתינות ישראלית 

  אזרחהמעסיק עובד

 ע"שראל באזור ישי

17.5 

תושב מזרח   . מבוטחוהעובד אינ  

ירושלי) המעסיק 

, ע"עובד תושב יש

 ע"באזור יש

17.6 

תושב האזור כאמור   משל) כמו עובד עצמאי ישראלי  

בתקנות עובד 

 כעצמאי בישראל

17.7 

 וכ0 תקנות הביטוח )  בחוק1063' עמ (1987/ז"התשמ) תחולה לגבי סוגי) מיוחדי) של מבוטחי)(י תקנות הביטוח הלאומי "עפ.   1
 כמו כ0 ראה חוזר ביטוח ). 1081' עמ (19875ז" התשמ5) זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינ) תושבי ישראל(      הלאומי 

 . בספר החוקי)85 'עמ (378כמו כ0 ראה סעי8 . 510.1.00 מ1254חוזר ביטוח , 58.3.00 מ1242חוזר ביטוח . 520.8.96 מ1020      
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 אנשי) הפטורי) כליל בעד עצמ) מתשלו) דמי ביטוח .18
 

 
 

 תקופת הפטור

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכתא 
בחוק או 
 תקנה

 
 
 נושא

מספר 
 סודר

תקופה שבה משתלמי) 

דמי לידה או , דמי פגיעה

תשלומי) בקשר לשיקו) 

 .88הנית0 לפי סעי8 

ינוכו מגמלאות אלה דמי ביטוח 

 בשיעורי) שנקבעו בריאות

 .מהגמלאות

 )א(351'ס

 )78' עמ(

עובד שנמצא 

 הבתקופה שבעד

לו משתלמות 

 גמלאות מסויימות

18.1 

בעד הזמ0 שבעדו מגיעה 

למבוטח קצבת נכות לפי 

 .'או פרק ט' פרק ה

 דמי וינוכ, א) אי0 לו כל הכנסה אחרת

אחיד בלי קשר באופ0 ביטוח בריאות 

 .לגובה הגמלה

 

 

 )ד(351'ס

ל קצבת נכות מקב

מעבודה או נכות 

 כללית

18.2 

 וינוכ, א8 ג) א) יש לו הכנסה אחרת 

דמי ביטוח בריאות אחיד בלי שו) 

 .קשר לגובה הגמלה

מקבל קצבת נכות  )א78' עמ(

מעבודה או נכות 

 100%כללית 

 לצמיתות

18.3 

לפי הוא מי שהפטור הוא בחזקת תלוי  

 קצבת ומשתלמת בעד) 3(247סעי8 

 ,ו תוספת לקצבת זקנהשאירי) א

קצבת נכות או הבטחת הכנסה של 

שטר) )  בת זוגו/ב0, הורה(קרובו 

 והכנסתה אינה הפרישה  לגיל והגיע

 1עולה על הסכו) המתקבל לפי פרט 

 . א"בלוח י

 .פטור מדמי ביטוח בריאות

 )ו(351'ס

)         2( 

 )א78' עמ(

מבוטח שאינו עובד 

ואינו עובד עצמאי 

 ויוהוא בחזקת תל

18.4 

 שאינו 130הפטור תלוי לפי סעי8  

מסוגל לכלכל את עצמו ומקבל קצבת 

 .תלויי) לעניי0 פגיעה בעבודה

 .פטור מדמי ביטוח בריאות

 )ו(351'ס

 )א78' עמ(

  

אלא , פטור מתשלו) דמי ביטוח 

מהסכו) העוד8 על הסכו) שהיה 

משתל) לו כדמי פגיעה אילו לא היה 

 .מקבל דמי פגיעה

 .ח בריאות ינוכו מהגמלהדמי ביטו

 )ה(351'ס

 )א78' עמ(

מבוטח הנמצא בזמ0 

שבעדו מגיעה לעובד 

 תמורת דמי פגיעה

18.5 

בפרק הזמ0 שבעדה 

משתלמת גמלה לפי חוק 

 .הבטחת הכנסה

בתנאי שאי0 לו הכנסה אחרת באותה 

 .תקופה

 הגמלדמי ביטוח בריאות ינוכו מה

 )ז(351'ס

 )א78' עמ(

מקבל גמלה לפי חוק 

חת הכנסה הבט

 51980א"תשמ

18.6 
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 תקופת הפטור

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכתא 
בחוק או 
 תקנה

 
 
 נושא

מספר 
 סודר

בתקופה שבעדה קיבל 

 .גמלה או תגמול

שהכנסתו אינה עולה על הכנסה 

א לחוק א) " בלוח י3מזערית בפרט 

הוא מקבל גמלה או תגמול כאמור 

 לחוק למעט דמי אבטלה 350בסעי8 

 . חודש מלאבעד

 )א(351'ס

 )א78' עמ(

מבוטח שאינו עובד 

 ואינו עובד עצמאי

18.7 

בעד התקופה שתחילתה 

תשעי) ימי) לפני 

התארי; הקובע 

 .195כמשמעותו בסעי8 

 והכנסתו אינה עולה 2'נכה לפי פרק ו

על ההכנסה המזערית האמור בלוח 

 ימי) 90בעד תקופה של . א לחוק"י

 . לפני היו) הקובע

 .תשלו) דמי ביטוח בריאותפטור מ

   

 12בעד תקופה שעד 

חודשיי) מיו) עליתו 

 .לאר>

א) הוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי 

והכנסתו בשנת המס או בחלק ממנה 

אינה עולה על הכנסה מזערית האמור 

 .א לחוק" בלוח י3בפרט 

 .פטור מתשלו) דמי ביטוח בריאות

 )יא(351'ס

)          2( 

 )78' עמ(

ישראל שעלה תושב 

לפי חוק השבות 

 19505י"התש

18.8 

אי0 המוסד זכאי לגבות 

כל חוב של דמי ביטוח 

שהמבוטח חייב בה) בעד 

 .עצמו

נפטר מבלי שתהיה קיימת מכוחו 

 .זכאות לגמלת שאירי) או תלויי)

 363' ס

 )81' עמ(

 18.9 מבוטח שנפטר

תקופה שאינה עולה על 

 .שנה

הכנסותיו אינ0 עולות על הכנסה 

 בלוח 3מזערית לשנה כאמור בפרט 

 .א לחוק"י

 פטור מתשלו) דמי ביטוח בריאות

 )א(3'ת

 )949'עמ(

 d)ב(18'ת

 )1021'עמ(

עציר במאסר 

בישראל עד שנה 

 .אחת

18.10 

 /פטור לכל תקופת מעצרו

 .מאסרו

 )ב(3'ת 

 )949' עמ(

 )ב(18'ת

 )1021'עמ(

 18.11 ל"עציר במאסר בחו

לתקופה שלא תעלה על 

שי עבודה בשנת שני חוד

 . כספי) אחת

ביד כל עמהבתנאי שלא קיבל מ

בה תשלו) בעד התקופה שלא עבד 

 .מהסיבות האמורות בתקנה

 .פטור מתשלו) דמי ביטוח בריאות

 d)א(11'ת

 )1008'עמ(

מבוטח שלא עבד 

, מחמת מחלה

שביתה או , תאונה

 .אבל במשפחה

18.12 
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 תקופת הפטור

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכתא 
בחוק או 
 תקנה

 
 
 נושא

מספר 
 סודר

יהיה פטור מיו) מלאו לו 

 12תקופה עד ,  שני)18

 .חודשי)

או אינו עובד ואינו עובד , אינו עובד

עצמאי והכנסתו אינה עולה על הכנסה 

 .א" בלוח י3מזערית בפרט 

 .פטור מתשלו) דמי ביטוח בריאות

 סעי8

 )א (351

 )א2(

 dא11'ת

 )1008'עמ(

 2'ת

בתקנות 

פטור 

מתשלו) 

למבוטח 

 1ע"לעל

מתגייס שטר) מלאו 

 שנה בו ביו) 20לו 

החל בשירות סדיר 

לפי חוק שירות 

 . הבטחו0

  513.9.01החל מ

  שנה521תיקו0 ל

18.13 

 חודשי) מיו) 12פטור עד 

 שני) ללא 18שמלאו לו 

עד . (הגבלת תקופת הפטור

 ). שהיה קוד) לכ190גיל 

א) המבוטח עונה על כל התנאי) 

  :הבאי)

  שנה18 מלאו לו 5

 אינה  החודשית ע והכנסתו" לעל5

 . מהשכר הממוצע5%עולה על 

  או לומד במוסד חינוכי על יסודי 5

 בהכשרה מקצועית נמצא 

לפי חוק שירות חובה  החל שירות 5

 לפני גיל החל בשירות לאומי אובטחו0 

21 

:   נוס51.8.028ב 

תלמיד במוסד 

עד (חינוכי על יסודי 

 ). כיתה יב

מצוי בהכשרה 

 .מקצועית

18.14 

 . לא עובד ולא עובד עצמאי5ע "לעל.   1
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 ביטוח מתנדבי) .19
 

 
 

 תקופת הפטור

 
 

 שיטת החישוב הבסיסי

אסמכתא 
בחוק או 
 תקנה

 
 
 נושא

מספר 
 סודר

י התקנות פטור "הגו8 שאושר עפ 

אוצר המדינה . מתשלו) דמי ביטוח

י דרישתו בכל "ישפה את המוסד עפ

 שנגרמו למוסד עקב תשלו) ההוצאות

גמלאות למתנדב אשר נפגע תו; כדי 

 .פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו

 'ס

2875295 

 'עמ(

65563( 

במפעל ללא , מתנדב

שכר למע0 זולתו 

י התנאי) "עפ

י מוסד "שבפרק יג  ע

 .י החוק"מוכר עפ

19.1 
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 ביטוח אשה נשואה .20
 

 
 

 חובת הביטוח במוסד

אסמכתא 
בחוק או 
 בתקנה

 
 
 נושא

 מספר
 סודר

אול) זכאית לקבל מכח , לא מבוטחת במוסד

, קצבת שאירי), בעלה תוספת קצבת זקנה

195מבוטחת בנכות מתוק8 סעי8 . מענק לידה

זכאית לשירותי) רפואיי) מתוק8 חוק , 

יכולה לבטח את עצמה . בריאות ממלכתי

בביטוח ברשות בתנאי) מסויימי) לפי תקנות 

 .ביטוח ברשות

 לקצבת 65 זכאית עקרת בית בגיל 1.1.965מ

65 שנות תושבות לפני גיל 5זקנה בסיסית ע) 

. 

) ב (240' ס

 )54' עמ(

, אשה ידועה בציבור, אשה נשואה

העובדת במשק ביתה ואינה עובדת 

 שכירה או עובדת עצמאית

20.1 

האשה תוכל להיות מבוטחת כעצמאית א) 

כגו0 רואה (היא בעלת אותו מקצוע יחודי 

אחרת מבוטח כשכירה ) ד"עו,  רופא,חשבו0

 .אצל בעלה

  לחוק1' ס

 )2' עמ(

 עובדת עצמאית או בעלת 5אשה נשואה 

עסק משות8 ע) בעלה או עובדת שכירה 

 .אצל בעלה

20.2 

א; היא , רואי) אותה כעובדת עצמאית

 .רשאית לבקש הפסקת ביטוחה

ראה חוזר 

' ביטוח מס

1135 

 20.3 אשה נשואה במושב חקלאי

 d)א(20'ת .ל" כמבוטח תושב בחותסווג

 )1028'עמ(

אשה נשואה בחופשה ללא תשלו) 

 . חודשי)6ל מעל "השוהה בחו

20.4 

פטורה מתשלו) דמי ביטוח לאומי ודמי 

 .ביטוח בריאות כסטודנט

 19' ת

 )1021'עמ(

 20.5 סטודנטית נשואה

תשלו) כמבוטחת כפנסיונרית בפרישה 

 א; פטורה מתשלו) דמי ביטוח, מוקדמת

 .בריאות

אשה נשואה שפרשה לקצבה לפני גיל  

 .הפרישה

20.6 

תחשב א; ורק א) הוכיחה שמתקיימי) יחסי 

 .מעביד בינה ולבי0 קרובי המשפחה5עובד

חוזר 

 ביטוח

1135 

בנותיה , אשה העובדת בבית בניה

 וקרובי משפחה

20.7 

הכל , מבוטחת וחייבת בתשלו) דמי ביטוח

 .לפי עיסוקה

 1' ס

 )3' עמ(

 

 20.8 רת בית שהיא עגונהעק
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 עובדי) ישראלי) המבוטחי) במסגרת אמנות בינלאומיות למניעת כפל דמי ביטוח .21
  

חובת תשלו) של דמי ביטוח של תושבי ישראל העובדי) 
 במדינה

מספר  תוק8 עדכו0

עובד עצמאי 
 ל"בחו

עובד שכיר שאינו 
 מבוטח לפי 

 76סעי8 

עובד שכיר מבוטח 
 76לפי סעי8 

ה האמנ
לראשונה

מדינה 
 שעמה

נכרתה 
 אמנה

 סודר

א) שיל) דמי 

ביטוח לפי החוק 

פטור מתשלו) 

בתקופה הזאת 

 .באר>

ישולמו דמי ביטוח 

י המעסיק "ע

המקומי החל 

. מהחודש הראשו0

העובד פטור 

מתשלו) דמי ביטוח 

במש; כל תקופת 

עבודתו במדינה 

תושב העובד 

והפטור מתשלו) 

דמי ביטוח 

חייב , באנגליה

שלו) דמי ביטוח בת

 .בישראל

י "ישולמו ע

המעסיק הישראלי 

בישראל לפי חוקי 

 24המוסד למש; 

חודשי) ע) 

אפשרות הארכה 

 245מעבר ל

 55חודשי) ועד ל

 .שני)

1.11.57 

1.4.84  

הממלכה 

המאוחדת 

של 

בריטניה 

ואירלנד 

 הצפונית

21.1 

ישולמו דמי ביטוח  ל"כנ ל"כנ

י המעסיק "עבורו ע

הישראלי בישראל 

 . חודשי)24עד 

25החל מהחודש ה

 ישולמו דמי 5

ביטוח בעבורו 

במקרי) . בהולנד

חריגי) אפשר 

להארי; את 

תקופת התשלו) 

 . חודשי)245עבר ל

1.11.63 

1.9.85  

 21.2 הולנד

 חובת תשלו) דמי ביטוח בריאות על כל תושב ישראל ג) א) הוא שיל) דמי . 51.3.88 מ1055' בהסתמ; על חוזר ביטוח מס. 1
 .    ביטוח לאומי על פי האמנה

 . עדכו0 אחרו0. 2
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חובת תשלו) של דמי ביטוח של תושבי ישראל העובדי) 

 במדינה
 

 עדכו0
 מספר  תוק8

עובד עצמאי 
 ל"בחו

עובד שכיר שאינו 
 מבוטח לפי 

 76סעי8 

עובד שכיר 
 מבוטח לפי 

 76סעי8 

האמנה 
 לראשונה

 מדינה שעמה
נכרתה אמנה

 סודר

ישל) דמי 
יטוח באר> ב
20י תקנה "עפ

d 
 )1027' עמ(

ישולמו דמי   ל"כנ
י "ביטוח בעבורו ע

המעסיק 
הישראלי בישראל 

 . חודשי)12עד 
 513מהחודש ה

ישולמו דמי 
הביטוח בצרפת 

במקרי) חריגי) 
אפשר להארי; 

את הבקשה מעבר 
 . חודשי)125ל

 21.3 צרפת 1.10.66

 21.4 בלגיה 1.5.73 ל"כנ ל"כנ ל"כנ

ישל) לפי 

החוק 

 .האוסטרי

 .פטור באר>

 21.5 אוסטריה 1.12.74  חודשי)24עד  ל"כנ

ל "כנ

 .בגרמניה

 21.6 גרמניה 1.5.75 אי0 הגבלת זמ0 ל"כנ

ל "כנ

 .בשוודיה

 21.7 שוודיה 1.7.83  חודשי)36עד  ל "כנ

 21.8 שווי> 1.10.85  חודשי)24עד  ל"כנ .ל בשווי>"כנ

ב "ישל) ד

י "באר> עפ

 20dתקנה 

 )1027' עמ(

 21.9 איטליה 21.11.89  חודשי)24עד  ל"כנ

 21.10 פולי0 31.12.91   

,  חודשי)24עד  .ל"כנ 

בהסכמה הדדית 

עד לסיו) העבודה 

 21.11 דנמרק 1.4.96

 21.12 פינלנד 1.9.99  חודשי) 36עד  ל"כנ 

 21.13 אורוגוואי 1.11.99  חודשי)24עד  ל"כנ 

 21.14 יהכ'צ 1.7.02  חודשי) 36עד  ל"כנ 

 21.15 קנדה 1.9.93  חודשי)60עד  ל"כנ 
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 חישוב דמי ביטוח למבוטחי) אזרחי מדינות שעימ0 נכרתה אמנה בינלאומית והעובדי)  .22
 )להל0 אזרח זר (בישראל        

 

 
 

 חובת תשלו) דמי הביטוח

אסמכתא 
בחוק או 
 בתקנה

 
 
 נושא

 
 מספר
 סודר

ינת ישולמו דמי ביטוח לפי החוק של מד

המוצא אול) הוא יכול לשל) דמי ביטוח 

 a)4(1בעצמו בישראל לפי תקנה 

י "עובד שאינו תושב ישראל והמועסק ע 

מעביד מאותה מדינת מוצא שעימה 

 .נכרתה האמנה

22.1 

ישולמו בעבורו דמי ביטוח כעובד עצמאי 

בישראל ויהיה פטור מתשלו) דמי ביטוח 

 .באר> מוצאו

ד ישראלי אזרח זר העובד אצל מעבי 

' י פרק ב"ונקבע שהוא תושב ישראל עפ

 .לחוק

22.2 

י המעביד "ישולמו דמי ביטוח בישראל ע

 .ר"אימהות ופש, הישראלי לענ8 נפגעי עבודה

אזרח זר העובד אצל מעביד ישראלי  

י פרק "ונקבע כי אינו תושב ישראל עפ

 לחוק' ב

22.3 

ישל) דמי ביטוח כעובד עצמאי בישראל 

תשלו) דמי ביטוח באר> ויהיה פטור מ

 .מוצאו

 22.4 אזרח זר שהוא עובד עצמאי בישראל 

ישולמו דמי ביטוח באר> מוצאו ללא הגבלת 

 .זמ0

אזרח זר הנמצא בישראל והעובד  

במפעלי , בשירות דיפלומטי הקונסולרי

 .תובלה ימית או אווירית

22.5 

 . 51.3.88 מ1055' בהסתמ; על חוזר ביטוח מס. 1
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 ב"צדדית למניעת כפל ד5הביטוח בה) מבוטחי) העובדי) במסגרת אמנות בינלאומיות דוענפי . 23
 ) מבוטח�מ                                                           (

 
 המדינה ענפי הביטוח

 
 

 אבטלה

 
 

 ילדי)

 
 

 אימהות

 
נפגעי עבודה 
 ומחלות מקצוע

 
 נכות

 
זקנה 
 ושאירי)

שעימה נכרתה 
 האמנה

       
 בריטניה מ 5 מ מ מ 5

 הולנד מ מ מ מ מ מ

 צרפת מ 5 מ מ מ 5

 בלגיה מ 5 מ 5 5 5

 אוסטריה מ מ מ 5 1מ 5

 גרמניה מ 5 מ מ 5 5

 שבדיה מ מ מ מ מ מ

 שוי> מ מ 5 5 5 5

 2איטליה 5 5 5 5 5 5

 פולי0 5 5 מ 5 5 5

 דנמרק מ מ מ מ מ 5

 פינלנד מ מ מ מ מ 5

 ורוגוויא מ מ מ מ מ 5

 כיה'צ מ מ מ מ מ 5

 2קנדה 5 5 5 5 5 5

 .סיוע משפטי.   1
 .ענפי הביטוח לא כלולי) עדיי0 באמנה זו.   2
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 אנשי) שאינ) עובדי) ואינ) מבוטחי) לפי חוקי המוסד .24
 

 
 

 חובת תשלו) דמי הביטוח

אסמכתא 
בחוק או 
 בתקנה

 
 
 נושא

 
 מספר
 סודר

 60 בגיל מי שנעשה תושב ישראל לראשונה

 . שני) באישה555שני) בגבר ו

 240' ס

 )54' עמ(

אד) בגיל פרישה ואינו עובד חייב בדמי 

 .ביטוח בריאות

24.1 

 ואינו הביטוחתושב ישראל מתחת לגיל   .240פועל יוצא מסעי8 

 .עובד או אינו לומד בבית ספר מקצועי

24.3 

 ' אשה נשואה שב0 זוגה מבוטח לפי סימ0 ב. א

 ובדת במשק ביתה בלבד או שאינה     והיא ע

 אינה ,     עובדת ואינה עובדת עצמאית

על א8 האמור בסעי8 ,     מבוטחת לפי פרק זה

    240. 

     אול) המוסד רשאי א) נתבקש לעשות כ0 

 או להפסיק ביטוחה לפי תנאי) ,     לבטחה

 .    שנקבעו בתקנות

 .לא יחול על עקרת בית עגונה) א(סעי8 . ב

 241' ס

 )54' עמ(

אשה נשואה או ידועה בציבור העובדת 

למעט עקרת בית , רק במשק ביתה

 .שהיא עגונה

24.3 

אלמנה בת קצבה שאינה עובדת או עובדת 

 או 21עצמאית ומגיעה לה קצבה לפי סעי8 

אינה מבוטחת למרות , )5(עד ) 1(76לפי סעי8 

 .240האמור בסעי8 

 242' ס

 )54' עמ(

 24.4 אלמנה בת קצבה

השר רשאי לקבוע בתקנות סוגי בני אד) שעל 

 לא יהיו מבוטחי) לפי 240א8 האמור בסעי8  

 .פרק זה

, אול) המוסד רשאי א) נתבקש לעשות כ0

לבטח אד) מאלה או להפסיק ביטוחו לפי 

 .תנאי) שנקבעו בתקנות

 243' ס

 )54' עמ(

 24.5 סוגי) מיוחדי) של לא מבוטחי)
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 51987ז"מהתש, חוק שכר מינימו) .ד

 

 הגדרות

 

 �בחוק זה 

 

 כמשמעות) בחוק �" צו הרחבה"ו" הסכ) קיבוצי כללי", "הסכ) קיבוצי", "ארגו0 עובדי) יציג"

 ;51957ז"התשי, הסכמי) קיבוציי)

 

 ;51968ח"התשכ, )נוסח משולב( לחוק הביטוח הלאומי 1 כהגדרתו בסעי8 �" השכר הממוצע"

 

 ; שר העבודה והרווחה�" השר

 

 באפריל של כל שנה וכפי שהוא 51 אחוזי) מהשכר הממוצע כפי שהוא ב47.5 �לחודש , "נימו)שכר מי"

 ;מוגדל על כי חוק זה

 

,  של שכר המינימו) לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בי0 ששה ימי)525 החלק ה�" שכר מינימו) יומי"

 ;שה ימי) של שכר המינימו) לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בי0 חמי5212/3והחלק ה

 

 . של שכר המינימו)5186 החלק ה�" שכר מינימו) לשעה"
 

55555555 
 .128, ז"תשנ; 378, ה"התשנ; 68, 129, ז"ח תשמ"ס: הערה .1
 .'ס51ז"תשנ: תיקו0 .2

 שכר מינימו)       "1:5: קובע לעני0 סעי8) 129, ז"ח תשנ"ס (51997ז"התשנ, )2' תיקו0 מס( לחוק שכר מינימו) 11סעי8  
 יהיה שכר המינימו) לשעה בתקופה  , 1שבסעי8 " שכר מינימו) לשעה"הוראת מעבר על א8 האמור בהגדרה . 11" "      לשעה  

 ).1997 ביוני 30(ז "ה בסיו0 התשנ"יו) כ".  של שכר המינימו)5191        שמיו) תחילתו של חוק זה ועד החלק ה
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  מבוטחי) וקביעת מעבידי)סיווג. ה
 

 תוספות

 ת הראשונההתוספ

 )52 ו1סעיפי) (

 

 טור ג
 המעביד

 טור ב
 תנאי העבודה

 טור א
 סוגי העבודה

 

הגמול משול) בעד פעולות גבייה  המעסיק
המבוצעות בעיקר0 על פי רשימה 

או באזור מגורי) , אישית קבועה
 מוגדר מראש מאת המעסיק

גובה שאינו מעסיק עובדי) ואי0 
לו מקו) לניהול עסק משלו 

 .הפתוח לקהל

1 

תחו) העבודה וזמני ביצועה  החייב בתשלו) גמול העבודה
 נבעו מראש

למעט מי , עובד ניקיו0 או חצר0
שאינו , שעיקר עיסוקו בגננות

 מעסיק עובדי)

2 

בכל תנאי העסקה למעט כאשר  המעסיק
ביצוע העבודה נעשה על פי 
 התקשרות ישירה ע) הצרכ0

מחלק , מתקי0 מכשירי גז לבישול
תקי0 תריסי) הכל מרכיב ומ, גז

בתנאי שאינו מעסיק עובדי) 
ואי0 לו מקו) לניהול עסק משלו 

 הפתוח לקהל

3 

 4 שומר תחו) השמירה נקבע מראש החייב בתשלו) גמול העבודה
ממלא תפקידי) דתיי) מטע)  משתל) גמול בעד העבודה החייב בתשלו) גמול העבודה

לרבות משגיח , מוסדות דת
 כשרות ומנקר בשכר

5 

 הסכ) העבודה נער; מראש . א יב בתשלו) גמול העבודההחי
     לתקופה של רבע שנה לפחות 

     או למת0 סדרה של שבע 
 או שבע הרצאות או ,     הופעות

 הכל ,     שבעה שיעורי) לפחות
 ;    לפי העניי0

 .'כאמור בפיסקה א. ב

 מרצה וכ0 אחרי) המועסקי). א
 ;    באמצעי תקשורת ציבוריי)

 ורה או מדרי;מ. ב

6 

 למעט מורה דר; �מורה דר;  משתל) גמול בעד העבודה החייב בתשלו) גמול העבודה
המדרי; תיירי) בכלי רכב 

מלווה רפואי ומלווי) 5שבבעלותו
אחרי) בטיולי) המאורגני) על 

גופי) ציבוריי) , ידי מוסדות
 .ומשרדי נסיעות

7 1( 

בר מושב עובדי) או מושב ח בכל תנאי העסקה האגודה השיתופית של המושב
עולי) המועסק במסגרת 

תקציבית של הסוכנות היהודית 
לאר> ישראל ברכוש המשות8 לו 
 או לאגודה שיתופית של המושב

8 

בית לייעול 5הדרכת עקרות החייב בתשלו) גמול העבודה
תפקיד0 במשק הבית ובקיו) 
 .היחסי) התקיני) ע) ילדיה0

חונ; וסומכת מטע) משרד 
 .שות מקומיתהסעד או ר

9 2( 

 , מלווה רפואי ומלווי) אחרי) בטיולי) המאורגני) על ידי מוסדות, מורה דר;: " בנוסח המקורי� 7' ס.  1
 ".ומשרדי נסיעות,     גופי) ציבוריי)

 . 1.1.81ת "ת, א"התשמ, 4197ת "הוחל8 לנוסח דלעיל בק.  2
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 טור ג
 המעביד

 טור ב
 תנאי העבודה

 טור א
 הסוגי העבוד

 

מבעל מלטשה " מולה"השוכר  בכל תנאי העסקה החייב בתשלו) גמול העבודה
ליהלומי) ועיקר עיסוקו הוא 

בשביל בעל המלטשה בתו; שטח 
ובתנאי שאינו מעסיק , המלטשה

 עובד

10 

החייב בתשלו) גמול העבודה 
 לפי ההתקשרות

מבצע העבודה הופנה לעבודה 
לפי התקשרות בינו לבי0 אד) 

ו במשלוח שעיקר עיסוק
וגמול העבודה , ובהפניית עובדי)

משתל) לו על ידי מי שהפנה 
למעט מי שנשלח כאמור , אותו

 על ידי שירות התעסוקה

תעשיה , שירותי), עבודות משרד
 ומסחר

11 4(

חלוקת דברי דואר נעשית על פי  .החייב בתשלו) גמול העבודה
הסכ) בי0 המחלק לבי0 משרד 

 התקשורת

תחומי חלוקת דברי דואר ב
שיש בה0 בית , רשויות מקומיות

שמשמעותו במדרי; , דואר
 51977ז"התשל, הדואר

12 5(

החייב בתשלו) גמול העבודה 
 לפי ההסכ)

הסכ) העבודה בכתב נער; 
מראש לתקופה של רבע שנה או 

ובלבד , לסדרה של חמש הופעות
ששר העבודה והרווחה אישר את 

ההסכ) לאחר שהתייע> 
אמצעי ובהופעות ב; במועצה

 כשלא חל �תקשורת ציבוריי) 
 הסכ) �) א(6האמור בסעי8 

העבודה בכתב נער; מראש למת0 
סדרה של שלוש הופעות בחודש 

 לפחות

כל הופעה אמנותית או בידורית 
, או הנחיה במופע, של אמ0

, דיקלו), שירה, לרבות משחק
, ריקוד, ניצוח, נגינה, הקראה

לוליינות וקוסמות , פנטומימה
ופעה בכל אחד מאלה וכ0 כל ה

לצור; הקלטה או צילו) למעט 
הקלטה או צילו) לצרכי 

 פרסומת

13 6(

הסכ) העסקה בכתב שנער;  החייב בתשלו) גמול העסקה
 מראש

ספורטאי העוסק בפעילות 
במסגרת אגודת , ספורטיבית

, לעני0 זה. ספורט או מטעמה
אד) 5 חבר בני�" אגודת ספורט"

העוסק בענ8 או בענפי ספורט 
מסויימי) בי0 שהוא פועל באופ0 
עצמאי ובי0 א) הוא מסונ8 לגו8 

 ספורט אחר

14 7(

 .2.1.77ת "ת, 741' עמ, )18.1.77(ז "ח בטבת תשל" מיו) כ3652ת " נוס8 בק� 10'ס. 3
 1.4.81ת "ת, 812' עמ, א"התשמ, 4220ת " נוס8 בק� 11' ס. 4
 .1.4.81ת "ת, 1415' עמ, ב"התשמ, 4390ת " נוס8 בק� 12' ס. 5
  ותחולתו תהיה ג) על הסכ) עבודה שנחת) לפני יו) 1.6.89ת "ת, 1173' עמ, ט"התשמ, 5206ת " נוס8 בק� 13' ס. 6

 'א360' הודעה על אישור הסכמי עבודה בעמ' ר.     תחילתו
 : בנוסח, 1.1.87ת "ת, 5' עמ, ה"התשנ, 5624ת " נוס8 בק� 14' ס. 7

 המשתתפת בליגה  החייב בתשלו) גמול ההעסקה צה הסכ) העסקה בכתב שנער; מראששחק0 כדורגל המשחק בקבו"    
 "לפי ההסכ) הלאומית או הארצית    
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 8תוספת השניה

 )3סעי8 (

 

 טור ב

 תנאי העבודה

 טור א

 סוגי העבודה

 

אשר אינו מועסק כזב0 בחנות , מוכר עיתוני) בכל תנאי העסקה

 או בבית עסק אחר

1 

ובלבד שהוא עובד א; ורק , בכל תנאי העסוקה

 בביתו

מבצע עבודות בביתו על פי הזמנה כנגד תמורה 

)HOME WORKER( 

2 

ובלבד שגמול העבודה אינו , בכל תנאי העסקה

 משתל) על בסיס של יחידת זמ0

מוכר דברי דואר במתקני) שאינ) שייכי) 

 למשרד התקשורת

3 

ובלבד שגמול העבודה אינו , בכל תנאי העסקה

 ל בסיס של יחידת זמ0משתל) ע

 4 מוכר אגרות הימורי)

ובלבד שגמול העבודה אינו , בכל תנאי העסקה

 משתל) על בסיס של יחידת זמ0

 5 נהג מונית

 

 

 9התוספת השלישית

 )4סעי8 (

 

 . לתוספת הראשונה שלא נער; עמו מראש הסכ) העסקה בכתב14ספורטאי כאמור בפרק  .1

 

                                                           
צו תחילתו של . 3: "הוראת תחילה ותוקף קובעת כדלקמן. הוחלט לנוסח דלעיל, 1.1.96ת "ת, 173' עמ, ו"התשנ, 5717ת "בק  8

) סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( לצו הביטוח הלאומי 2ואולם סעיף ) יום התחילה � להלן( בחודש שלאחר פרסומו 1-זה ב
 ."כנוסחו ערב יום התחילה, 14לענין פרט , יעמוד בתוקפו, 1994-ה"התשנ, )תיקון(
 .1.1.81ת "ת, 812' עמ, א"התשמ, 4197ת "הוסף בק � 5' ס 

 :בנוסח 31.3.81 ת"ת, 812' עמ, א" התשמ,4220ת "הוסף בק  9
 בין אם היא פועלת באופן עצמאי ובין אם היא מסונפת, ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט או מטעמה" 

 ."ולמעט מדריך ספורט ומאמן, לארגון ספורט או להתאחדות או לאיגוד ספורט �
 "...ושחקן כדורגל"וספה הסייפא המתחילה במילים  נ1.1.87ת "ת, 5' עמ, ה"התשנ, 5624ת "בק
 .הוחלף לנוסח דלעיל, 1.1.96ת "ת, 173' עמ, ו"התשנ, 5717ת "בק
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  הנוגעי) לחישוב הכנסה לצור; סעיפי) מתו; פקודת מס הכנסה .ו

 גבית דמי ביטוח לאומי

 

 הטלת מס: 'חלק ב

 המקור: פרק ראשו0

 

לכל שנת מס , בכפו8 להוראות פקודה זו, מס הכנסה יהא משתל) מקורות הכנסה

, שהופקה, על הכנסתו של אד) נצמחה, בשיעורי) המפורטי) להל0

 :או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה

    

השתכרות או רווחה מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת  ידעסק ומשלח 

 ;או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי, זמ0 כלשהי

)1( 

    

כל טובת הנאה או קצובה ; השתכרות או רווח מעבודה עבודה

תשלומי) שניתנו לעובד , שניתנו לעובד ממעבידו

לרבות תשלומי) בשל החזקת רכב , לכיסוי הוצאותיו

נסיעות לחו> לאר> או רכישת ספרות ,  טלפו0או

מקצועית או ביגוד א; למעט תשלומי) כאמור 

שוויו של שימוש ברכב ; המותרי) לעובד כהוצאה

או ברדיו טלפו0 נייד ; שהועמד לרשותו של העובד

 בי0 שניתנו בכס8 5שהועמד לרשותו של העובד והכל 

בי0 שניתנו לעובד במישרי0 או ; ובי0 בשווה כס8

 ;עקיפי0 או שנית0 לאחר לטובתוב

 )2( )א(

    

יקבע , באישור ועדת הכספי) של הכנסת, שר האוצר השווי השנתי נטו

את שוויו של השימוש ברכב שהועמד כאמור לרשות 

 )22(העובד                                                                      

  )ב(

    

)13                                                                       (בטל                 )3( 

   

דיבידנד ריבית והפרשי 

 הצמדה

, לרבות דיבידנד המשתל) מתו; רווחי הו0 של חברה, דיבידנד

 )22(;                                  הפרשי הצמדה או דמי נכיו0, ריבית

)4( 

   

 )5( ;מלוג או אנונה, צבהקי גימלאות
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פרמיות ורווחי) אחרי) , דמי מפתח, תמלוגי), דמי שכירות אחוזת בית וקרקע

בנה ; בית או בקרקע או בבני0 תעשייתי5שמקור) באחוזת

בית והשכירה וקיבל בעד ההשכרה דמי מפתח או 5אד) אחוזת

, בית לאחר5פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה אחוזת

על פי הסכ) שנעשה בשעת ההשכרה , יפי)במישרי0 או בעק

יראו את הקונה כאילו קיבל הוא ביו) הקניה דמי , או לפני כ0

נעשתה הקניה תו; שנה לאחר ; מפתח או פרמיה באותו סכו)

ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנ) היה הסכו) 

 ;כאמור

)6( 

   

ת בית ולא השתכרות או רווח שמקור) בכל נכס שאינו אחוז נכסי) אחרי)

 ;קרקע ולא בני0 תעשייתי

)7( 

   

, בעבודת אדמה, השתכרות או רווח שמקור) בחקלאות חקלאות

בייעור או בגידולי קרקע לרבות שוויה של תוצאת המתקבלת 

בית לצרכי 5בנכס בזרעי) או בחיות, בשל השימוש בהו0

ולרבות חלק ברווחי) , מקורות ההכנסה האמורי) בפסקה זו

 ; השימוש כאמורהמתקבלי) מ0

)8( 

   

תמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט או מדג) על ידי  פטנט וזכות יוצרי)

א) , ידי היוצר5או בעד מכירת זכות יוצרי) על, הממציא

הומצאה ההמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחו) עיסוק) 

 ;הרגיל של הממציא או היוצר

)9( 

   

) 1(אחר שאינו כלול בפסקאות השתכרות או רווח מכל מקור  מקורות אחרי)

א; לא הוצא מה) בפירוש ולא נית0 עליו פטור בפקודה , )9(עד 

 .זו או בכל די0 אחר

)10( 
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 מקורות ואסמכתאות בספר החוקי) .ז

 

 

    עמוד בספר החוקי)

 .א תקנות רישו) 

   
  1963 5 ג"תקנות בדבר רישו) תשכ 4865481

    

 .ב תקנות בדבר גבייה ממעבידי) 

    
 לצו בדבר סיווג 2.1תקנות , קביעת סיווג עובדי) ומעבידי) 355

 מבוטחי)

1.  

    
  .2 התוספת הראשונה של סיווג מבוטחי) 3585356

    
 

94 

 )  לחוק342 עד 337, 28סעיפי) ( שיעורי דמי ביטוח 5לוח י 

 .            בתת סעיפי) המתאימי)

3.  

    
 

95 

 )         ה(345סעיפי) (סת המירבית והמזערית  הכנ5א " לוח י

  בלוח1פרט ) 349, 348            

4.  

    
 

917 

 תקנות בדבר גביית דמי ביטוח 5די0 וחשבו0 על שכר עובדיו 

 8סעי8 

5.  

    
 

1002 

 בהוראות מיוחדות בדבר 5 תקנה 5דמי ביטוח שישל) העובד 

 תשלו) דמי ביטוח

6.  

  .7 מופחתי) על דמי ביטוחשיעורי)  'א490

 

 ה5 א1044

תשלו) וניכוי דמי ביטוח משכר המבוטח העובד אצל 

  51997ז"התשנ, מעבידי) שוני)

8.  

    

 .ג תקנות בדבר דמי ביטוח בעד חברי אגודות שיתופיות וקיבוצי) 

    
  .1 6תקנה ', ד555תקנות בדבר גביית דמי ביטוח תקנה  9155908

    
  .2 'ולוח ב' לוח א) ב5תקנה (ת ראשונה תוספ 920
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    עמוד בספר החוקי)

  .ד תקנות בדבר גבייה מעובדי) עצמאיי) 

    

  .1  לצו3תקנה . צו בדבר סיווג עצמאי) 355

    
  .2 לסיווג המבוטחי)) 3סעי8 (התוספת השניה  359

    
  .3  הכנסה מזערית חודשית לעובד עצמאי�' לוח א 90

    
 

 'ב94

 )  לחוק242 עד 337, 28סעיפי) ( שיעורי דמי ביטוח 5' לוח י

 .             בסעיפי) המתאימי)

4.  

    
 

95 

  2פרט ) 349, 348) ה(345סעיפי) ( הכנסה מירבית 5א "לוח י

 .               בלוח

5.  

    
 'א940

1037 

 צו שיעורי) מופחתי) של דמי ביטוח 

 'א25'ראה ג) ת

6.  

    
 

1034 

 בהוראות 24 תקנה 5בני אד) העובדי) באותו מפעל או עסק 

 מיוחדות בדבר דמי ביטוח

7.  

    
  .8 )51984ד"תשמ(תקנות בדבר מקדמות  9635953

    
 

353 

תקנות בדבר חישוב ממוצע של שעות עבודה של עובד עצמאי 

 51985ה"ושל הכנסתו התשמ

9.  

    
 

1069 

בר כללי) לעיגול גמלאות הכנסה שנתית ודמי תקנות בד

 )'ראה פרק ז (51985ה"ביטוח תשמ

10.  

    
  .11 תקנות בדבר דיני) וחשבונות של קבלני) 987

    
 

9655970 

תקנות בדבר חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה 

 סופית

12.  

    

 .ה תקנות בדבר גביה מלא עובד ולא עובד עצמאי 

    
  .1 לחוק שיעורי דמי ביטוח בסעיפי) המתאימי)' לוח י 'א94

    
  .2 3א לחוק הכנסה מירבית פרט "לוח י 95

    
  .3 4תקנה , סיווג מבוטחי) 355
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  .4 )4סעי8 (תוספת שלישית  360

    
  .5 2תקנות בדבר גביית דמי ביטוח תקנה  9025906

    

 .ו יטוח עובד במשק ביתב 

    
 

901 

' ב1תקופת תשלו) דמי ביטוח בעד עובד במשק בית תקנה 

 בתקנות גביית דמי ביטוח

1.  

    
  .2 א2מועד תשלו) לעובד במשק בית תקנה  907

    
  .3  בתקנות8דרכי חישוב דמי ביטוח לעובד במשק בית סעי8  100451005

    
 

1005 

א 8ביטוח בעד עובד במשק בית סעי8 פיגור בתשלו) דמי 

 לתקנות

4.  

    

 .ז 51979ט"ביטוח ברשות תשל 3805367

   
  הגדרות לסוגי מבוטחי) שוני) 367

   

  :הסוגי) הרשומי) למטה רשאי) לבטח עצמ) בביטוח ברשות 

    
    
 

375 

 :  שלא לפי התחייבות לשרות קבעחובהחייל בשירות 

 12תקנה 

1.  

    
  .2 13תקנה :  של מדינה זרהאנשי) בשירות דיפלומטי 376
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 .ח 51971א"הוראות מיוחדות בדבר תשלו) דמי ביטוח תשל 99951058

   
  כללי 

    
 

999 

 5חובת תשלו) דמי ביטוח על סוגי) מסויימי) של עובדי) 

 1תקנה 

1.  

    
  .2 2 תקנה 5חשוב הכנסה  1000

    
  .3 א2 תקנה 5תשלו) מקדמות  1001

    
  .4 ב2 תקנה 5מועדי תשלו)  1001

    
  .5 4 תקנה �הגשת די0 וחשבו0  1002

    
  .6 דמי ביטוח שישל) העובד 1002

    

  :סוגי) מיוחדי) בתקנות אלה 

    
  .1 6 תקנה 5עובד בחופשה ללא תשלו)  1003

    
    

  .2 כא0' ראה סעי8 י, 8 תקנה �עובד במשק בית  100451005

    
  . 3 13 תקנה �מבוטח שהוא ג) עובד וג) עובד עצמאי  101051014

    
  .4 14 תקנה �עובד עצמאי שאי0 עיקר הכנסתו משכר  101451016

    
 �עובד שאי0 עיקר הכנסתו משכר או שיש לו הכנסה מפנסיה  1018

 15תקנה 

5.  

  .6  כא20א ראה סעי8 ז15 תקנה �אלמנה המקבלת קצבה  1018

    
  .7 16 תקנה �מבוטח תושב ביישוב חקלאי  101851020

    
  .8 17 תקנה 5מבוטח נתמ; מאת שירותי סעד  102051021

    

  .9 18 תקנה 5מבוטח אסיר ועציר  1021

    
102151026 

103851043 

 19 תקנה 5מבוטח תלמיד 

 19תקנה תוספת ל

10.  

    



 118 
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  .11 א19 תקנה 5דמי ביטוח בעד מי שמצוי בהכשרה מקצועית  102651027

    
  .12  ואיל;20 תקנות 5מבוטח השוהה בחו> לאר>  102851029

    
  .13 21 תקנה 5עובד בחו> לאר> ועובד בכלי שייט או טייס  103051031

    
  .14 23 תקנה 5ביטוח ושינוי סוג תחילת  103251034

    

 .ט ביטוח סוגי חיילי) 

    
 

9315933 

תקנות בדבר ביטוח חייל בשירות סדיר לפני התחייבות 

 51965ה"לשירות קבע התשכ

1.  

    
ראה , חיילי) בשירות סדיר שלא לפי התחייבות לשירות קבע 75

 12ביטוח ברשות תקנה 

2.  

    

 .י ביטוח מתנדבי) 

    
  .1 2925287 סעיפי) , הענקות�ג "זכויות מתנדבי) פרק י 63565

    
  .2 51974ד" תשל5ביטוח מתנדבי) באזור מוחזק  1105

    
 

1103 

צו בדבר אישור סוגי מקרי) של התנדבות מחו> לאר> 

 19875ז"התשמ

3.  

    

 .יא פטור והנחות בדמי ביטוח 

    
  .1  לחוק350לו) דמי ביטוח סעי8 הכנסות הפטורות מתש 78

    
  .2  לחוק351 סעי8 5פטור מתשלו) דמי ביטוח  78579

    
  .3 352 סעי8 5תקנות בדבר הכנסות מסויימות  79

    
  .4 א" התשמ�תקנות בדבר תשלו) ופטור מתשלו) דמי ביטוח  9455948

    
  .5 ה"שנ הת�ב "תקנות בדבר תשלו) ופטור מתשלו) בד ב5א948

    
 

1007 

 10 תקנה 5פטור מתשלו) דמי ביטוח למחוסר עבודה 

 בהוראות מיוחדות בדבר תשלו) דמי ביטוח

6.  

    
  .7 11 תקנה 5הנחה בתשלו) דמי ביטוח לעובד  1008
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  .8 א11פטור מתשלו) דמי ביטוח למתגייס תקנה  1008

    

 

1063 

י) מיוחדי) של מבוטחי) הגרי) או עובדי) תקנות בדבר סוג

 באיזור

 .יב

    

 .יג חוק ביטוח בריאות ותקנותיו 

    
  .1 4'  ס5חובת רישו) בקופת חולי)  1552

    
  .2 14'  ס5חובת תשלו) דמי ביטוח בריאות  1557

    

 .יד ניכוי דמי ביטוח מגמלאות 

  .1 )ד(53דמי לידה ושמירת הריו0 סעי8  14

  .2 )ד(348דמי אבטלה סעי8  78

  .3 )ד(97סעי8 ) 51.8.03החל מ(דמי פגיעה  

  .4 )ג(189ר סעי8 "גמלת פש 44
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