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 מטרת החוזר 

 מדד המחיריםלשינויים בבהתאם  2020י מחודש ינואר המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומ עדכון גמלאות נפגעי עבודה

 והשכר הממוצע במשק. לצרכן

 פתח דבר

למדד נובמבר  2018)היחס בין מדד המחירים לצרכן בנובמבר  0.3% -"סכומים הבסיסיים" ב-ה  עלו 2020בחודש ינואר 

2019 ) 

 .שח 8,915  -שח ל 8,888-עלה מ 2020בחודש ינואר  הסכום הבסיסי

 ח עד כה.ש 10,273לעומת שח  10,551, והוא עומד על סך 2020לחוק עלה בינואר  2על פי סעיף  השכר הממוצע

השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגבייה ובסיס למבחני הכנסות, ובגמלאות נפגעי עבודה, משמש לחישוב הגמלה 

 . 41ולחישוב גמלה לפי תקנה  14-18למבוטחים בהכשרה מקצועית, למתנדבים בגילאי 

 . שח 44,575  -הכנסה מרבית לגביית דמי ביטוח עלתה ל

 2020לינואר להלן שיעורי הגמלאות המעודכנים 

 
 .1.1.2020לכל התשלומים מ  עודכנו במערכת דמי פגיעה ובמערכת נתעשיעורי הגמלאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הגמלאותמנהל  - המוסד לביטוח לאומי
 אגף נפגעי עבודה

 

3 
 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 טבלאות עדכון 

 ית מקסימלגמלת דמי פגיעה  .א

 

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 יים ליוםמקסימלדמי פגיעה 

לשכיר שנפגע לפני 

1.1.1995 

 שח 668.63 שח 666.60

יים ליום  מקסימלדמי פגיעה 

לעצמאי ולשכיר שנפגע 

 1.1.95לאחר 

 שח 1,114.38 שח 1,111

 

 שכר מינימום לפי חוק שכר המינימום .ב

 2020ינואר  הנתון

ימים  5למי שעובד  –ליום 

 בשבוע

 שח 244.62

ימים  6למי שעובד  –ליום 

 בשבוע

 שח 212.00

 שח 5,300 לחודש

 שעות 186היקף  לשעה

 שעות 182לשעה היקף 

 שח 28.49

 שח 29.12
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 2020ינואר  הנתון

 

 16שכר מינימום לנוער עד גיל 

 

 

 17שכר מינימום לנוער עד גיל 

 

 

 

 18שכר מינימום לנוער עד גיל 

 

 

 

 חניך

 

 שח    3,710לחודש   - 70%

 שח 21.45לשעה           

 

 שח    3,975לחודש   - 75%

 שח 22.98לשעה           

 

 שח    4,399לחודש   - 83%

 שח 25.43לשעה           

 

 

 שח    3,180לחודש   - 60%

 שח 18.38לשעה           

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 

 לחוק 154מהסכום הבסיסי: סעיף  %25 – גמלת דמי תאונה .ג

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

ליום למי שאינו עובד  –דמי תאונה 

 ואינו עובד עצמאי

 שח 74.29 שח 74.07

 

 )ב( לחוק-)א( ו 290סעיף  – מתנדבים .ד

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 18שנתי למתנדב מעל גיל  שכר רבע

 (3)מחצית הסכום הבסיסי כפול 

 שח 13,373 שח 13,332

 שח 111.44 שח 111.10 התשלום המזערי ליום
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 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 14-18שכר רבע שנתי למתנדב בן 

 כמו הכשרה מקצועית

 שח 15,828 שח 15,411

 שח 131.90 שח 128.43 14-18בן  התשלום ליום למתנדב

 

 הכשרה מקצועית .ה

 2020ינואר  כה הערך עד הנתון

 

מחצית השכר הממוצע לפי סעיף 

 חוק 2

 שח 5,276 שח 5,137

 

 גמלאות נכות מעבודה .ו

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 0.3%  110סעיף  – שיעור הגידול בקצבה

 47956 47813 מדד הקצבאות

 ית לשכירמקסימלקצבה חודשית 

 1.1.95שנפגע לפני 

 שח 20,059 שח 19,998

 ית לעצמאימקסימלקצבה חודשית 

 1.1.95ולשכיר שנפגע לאחר 

 שח 33,431 שח 33,330

 קצבה המזערית למי -)ב( 41תקנה 

 לפני מועד זה( )ונפגע 18 שמלאו לו

 .21ועד גיל 

 שח  6,331 שח 6,164

קצבה המזערית למי  -)ג( 41תקנה 

 )ונפגע לפני מועד זה( 21שמלאו לו 

 שח 7,913 שח 7,705

"רגיל" )הסכום  מענק פטירה

 הבסיסי(

 שח 8,915 שח  8.888

 

 תלויים בנפגעי עבודהגמלאות  .ז
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 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 0.3%  110סעיף  – שיעור הגידול בקצבה

 47956 47813 מדד הקצבאות

 ית לשכירמקסימלקצבה חודשית 

 1.1.95שנפגע לפני 

 שח 20,059 שח 19,998

 ית לעצמאימקסימלקצבה חודשית 

 1.1.95ולשכיר שנפגע לאחר 

 שח 33,431 שח 33,330

 שח 802 שח 800 מחיה ליתוםדמי 

הכנסה מותרת לצורך תשלום דמי 

אלמן/ה עם ילד  –מחיה 

 בלוח ט'( 1)כפליים פריט אחד

 שח 12,028 שח 11,712

 -ףהכנסה מותרת עבור כל ילד נוס

 בלוח ט' 3פריט 

 שח 739 שח 719

 שח 5,943 שח 5,925 מענק בר/ בת מצווה

 

 ותלוייםניכויים שוטפים מגמלאות נכות מעבודה  .ח

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 104 104 ניכוי רגיל –דמי ביטוח בריאות 

ניכוי בגובה  –דמי ביטוח בריאות 

 זקנה יחיד

199 200 

ניכוי בגובה  –דמי ביטוח בריאות 

 זקנה זוגי

287 288 

 10 10 ארגון הנכים

 45 38 ביטוח הדדי
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 העניינים לחזרה לתוכן

 

 קצבה ליתום עקב אלימות במשפחה .ט

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 שח 7,913 0.3% שיעור הגידול בקצבה

 

 קצבאות זקנה  .י

עד  הערך הנתון

 כה

 2020ינואר 

קצבת זקנה לבודד שטרם 

 80מלאו לו 

 שח 1,558 1,554

קצבת זקנה זוג שטרם 

  80מלאו למבוטח 

 שח 2,342 2,335

לבודד שמלאו קצבת זקנה 

 80לו 

 שח 1,646 שח 1,641

קצבת זקנה זוג שמלאו 

 80למבוטח 

 

במהלך  80מי שיגיע לגיל 

 השנה יקבל תוספת של  

 שח 2.430 שח 2,422

 

 

5.6% 

 

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

 לקצבת זו"ש לזכאי גם                 

 2020ינואר  עד כה הערך הנתון

 שח 3,237 שח 3,228 יחיד לרבות אלמן

 שח 5,117 שח 5,102 זוג
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 2020ינואר  עד כה הערך הנתון

 שח 6,068 שח 6,050 זוג עם ילד

 שח 7,019 שח 6,998 ויותר זוג עם שני ילדים

 שח 5,445 שח 5,429 יחיד עם ילד

 שח 6,396 שח 6,377 ויותר יחיד עם שני ילדים

 

 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 בלוח ט'( 1מהשכר הממוצע )פריט  %57 -  לוח ט' לחוקי"ב.       

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 שח 6,014 שח 5,856 1פריט  57% –ללא תלויים

 שח 8,019 שח 7,807 2פריט  76% -עם תלוי אחד

 שח 739 שח 719 3פריט  7% – כל תלוי נוסף

 

 שכר עבודה רגיל לאנשי כוחות הבטחון )גורן(  מינימוםי"ג.        

 2020ינואר  הערך עד כה הנתון

 270א)א()ד( וסעיף 295סעיף 

מהסכום הבסיסי לפי  68% –

 3פסקה 

 שח 5,987 שח +5,969

  

 שח 4,491 שח 4,477 100%קצבת 
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  רשימת תפוצה

 מנהלי סניפים 

 מנהלי סניפי משנה 

 מנהלי תחום גמלאות 

  מנהלי תחום גמלאותסגני 

 מנהלי מחלקות נפגעי עבודה ופקידי תביעות נפגעי עבודה 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים


