
 
 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 אגף ביטוח נפגעי עבודה

 משרד ראשי

 1 

 

 

 י"ד בשבט, תשע"ד 
 5151בינואר, 51

               

 64 / 4102חוזר נפגעי עבודה 

 נפגעי עבודה נושא:

 2014ינואר  –שינויים בשיעורי גמלאות בנפגעי עבודה  שם החוזר: 

 מטרת החוזר

בהתאם  2014י מחודש ינואר המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומ עבודהעדכון גמלאות נפגעי 

 2013לשיעור עליית מדד המחירים בשנת 

 פתח דבר

 טבלאות עדכון

 גמלת דמי פגיעה מכסימלית .א

 שכר מינימום לפי חוק שכר המינימום .ב

 גמלת דמי תאונה .ג

 מתנדבים .ד

 הכשרה מקצועית .ה

 גמלאות נכות מעבודה .ו

 גמלאות תלויים בנפגעי עבודה .ז

 ניכויים שוטפים מגמלאות נכות מעבודה ותלויים .ח

 קצבה ליתום עקב אלימות במשפחה .ט

 קצבאות זקנה .י

 שיעורי הבטחת הכנסה לבדיקת הזכאות להיוון קצבת נכות מעבודה לזכאי גם לקצבת זו"ש .יא

 לוח ט' לחוק .יב

 

 רשימת תפוצה
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 פתח דבר 

  בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים  "סכומים הבסיסיים"עודכנו ה 2014בחודש ינואר

 . לפיכך עודכנו גמלאות נפגעי עבודה המחושבות לפי הסכום הבסיסי.2013לצרכן בשנת 

 שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מחודש נובמבר  - 1.9%-הסכומים הבסיסיים הוגדלו ב

 .2013עד חודש נובמבר  2012

 שח עד כה. 89594במקום  שח 758,8הוא  2014בחודש ינואר  הסכום הבסיסי 

 89828במקום שח  995079 הוא 2014לחוק9 בחודש ינואר  2על פי סעיף  השכר הממוצע 

 שח עד כה.

  השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגבייה ובסיס למבחני הכנסות9 ובגמלאות נפגעי

9 14-18למבוטחים בהכשרה מקצועית9 למתנדבים בגילאי עבודה9 משמש לחישוב הגמלה 

 וחישבו דמי מחיה ליתומים. 41לחישוב גמלה לפי תקנה 

  שח 645,60הכנסה מירבית לגביית דמי ביטוח עומדת על 

  2014להלן שיעורי הגמלאות המעודכנים לינואר 

 

 במערכת "נתע". 791שיעורי הגמלאות בנכות מעבודה ובתלויים מוצגים במסך   שימו לב!

 

 חזרה

 

 טבלאות עדכון

 

 
 

  
 גמלת דמי פגיעה מכסימלית א.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006,ינואר 

 דמי פגיעה מכסימליים ליום
 1.1.1995לשכיר שנפגע לפני 

 שח ,,.466
 

 שח 4,4.87

דמי פגיעה מכסימליים ליום  לעצמאי 
 1.1.95ולשכיר שנפגע לאחר 

 שח 05096.44 שח ,,.05086

 
 חזרה
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 אין שינוי – שכר מינימום לפי חוק שכר המינימום ב.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006,ינואר 

 שח 097.64 שח 198.46 ימים בשבוע 5למי שעובד  –ליום 
 שח 00.,08 שח 172 ימים בשבוע 6למי שעובד  –ליום 

 שח 65400.00 שח 49300 לחודש
 שח ,4.0, שח 23.12 לשעה

 
 חזרה

 
 לחוק 0,6סעיף  :מהסכום הבסיסי %,, – גמלת דמי תאונה ג.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006, ינואר

ליום למי שאינו עובד  –תאונה  דמי
 ואינו עובד עצמאי

 שח 97.,8 שח ,80.4

   
 חזרה

 
 )ב( לחוק-)א( ו 90,סעיף  – מתנדבים ד.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006,ינואר 

 18שנתי למתנדב מעל גיל  שכר רבע
 (3)מחצית הסכום הבסיסי כפול 

 שח 045044 שח 0,5790

  שח 009.68 שח 008.64 התשלום המזערי ליום
 14-18שכר רבע שנתי למתנדב בן 

 כמו הכשרה מקצועית
 שח ,04544 שח ,045,6

 שח 004.44 שח ,000.4 14-18בן  התשלום ליום למתנדב
 חזרה

 
 הכשרה מקצועית ה.
 

לאחר עדכון   כה הערך עד הנתון
 006,ינואר 

 

 2מחצית השכר הממוצע לפי סעיף 
 חוק 

 שח ,65,6 שח 65606

 חזרה
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 גמלאות נכות מעבודה ו.

 
לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון

 006,ינואר 

 0.9%  שיעור הגידול בקצבה
 ,6800 469227 מדד הקצבאות

 קצבה חודשית מכסימלית לשכיר
 1.1.95לפני שנפגע 

 שח 095804 שח 199337

 קצבה חודשית מכסימלית לעצמאי
 1.1.95ולשכיר שנפגע לאחר 

 שח 4,5749 שח 329228

קצבה המזערית למי  -)ב( 41תקנה 
 )ונפגע לפני מועד זה( 18שמלאו לו 

 שח 56,4, שח 59297

קצבה המזערית למי  -)ג( 41תקנה 
 )ונפגע לפני מועד זה( 21שמלאו לו 

 שח 45708 שח 69621

 שח 758,8 שח  89594 מענק פטירה
 חזרה

 
 

     גמלאות תלויים בנפגעי עבודה ז.

 
לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון

 006,ינואר 

 0.9%  שיעור הגידול בקצבה
 ,6800 46227 מדד הקצבאות

 קצבה חודשית מכסימלית לשכיר
 1.1.95שנפגע לפני 

 שח 095804 שח 199337

 קצבה חודשית מכסימלית לעצמאי
 1.1.95ולשכיר שנפגע לאחר 

 שח 4,5749 שח 329228

 שח 877 שח 773 דמי מחיה ליתום
הכנסה מותרת לצורך תשלום דמי 

אלמן/ה עם ילד  –מחיה 
 בלוח ט'( 1)כפליים פריט אחד

 שח ,00544 שח 109064

 -ףהכנסה מותרת עבור כל ילד נוס
 בלוח ט' 3פריט 

 שח 444 שח 618

 שח 5747, שח 59729 מענק בר/ בת מצווה
 

 חזרה
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 ניכויים שוטפים מגמלאות נכות מעבודה ותלויים ח.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006,ינואר 

 004 101 ניכוי רגיל –דמי ביטוח בריאות 
ניכוי בגובה  –בריאות דמי ביטוח 
 זקנה יחיד

192 094 

ניכוי בגובה  –דמי ביטוח בריאות 
 זקנה זוגי

278 ,74 

 00 9 ניכוי לארגון הנכים
 47 38 ביטוח הדדי

 
 

 חזרה

 קצבה ליתום עקב אלימות במשפחה ט.
 

לאחר עדכון  הערך עד כה הנתון
 006,ינואר 

 0.9%  בקצבה שיעור הגידול
 
 חזרה

 
 קצבאות זקנה י.
 

הערך עד  הנתון
 כה

לאחר עדכון ינואר 
,006 

קצבת זקנה לבודד שטרם 
 80מלאו לו 

 שח 05,40 שח 19502

קצבת זקנה זוג שטרם 
  80מלאו למבוטח 

 שח 5400, שח 29257

קצבת זקנה לבודד שמלאו 
 80לו 

 שח 05408 שח 19587

קצבת זקנה זוג שמלאו 
 80למבוטח 

 
במהלך  80מי שיגיע לגיל 

 השנה יקבל תוספת של  

 שח 478., שח 29342
 
 

%4., 

 
 
 

 חזרה
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 שיעורי הבטחת הכנסה לבדיקת הזכאות להיוון קצבת נכות מעבודה לזכאי גם  י"א.י

 לקצבת זו"ש

 
הערך עד  הנתון

 כה
לאחר עדכון ינואר 

,006 

 שח 5704, שח 29752 יחיד לרבות אלמן
 שח 65046 שח 49086 זוג

 שח 5099, שח 59003 זוג עם ילד
 שח 45044 שח 59921 זוג עם שני ילדים

 שח 65678 שח 49366 יחיד עם ילד
 שח 56,0, שח 59283 יחיד עם שני ילדים

 חזרה

 
 בלוח ט'( 1מהשכר הממוצע )פריט  57% -  לוח ט' לחוק י"ב

 

לאחר עדכון ינואר  הערך עד כה הנתון
,006 

 שח 5070, שח 59032 1פריט  57% –ללא תלויים
 שח 45907 שח 69709 2פריט  76% -עם תלוי אחד

 שח 444 שח 618 3פריט  7% – נוסףכל תלוי 
 

 

 חזרה

   

 רשימת תפוצה

 מנהלי סניפי משנה/  מנהלי סניפים

 סגני מנהלי תחום גמלאות/  מנהלי תחום גמלאות

 מנהלי מחלקות נפגעי עבודה

 מרכזים ופקידי תביעות נפגעי עבודה

 ב ב ר כ ה,

 
 צביקה כהן

 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
 ומנהל אגף זקנה ושאירים


