
 
 
 
 

 משרד ראשי  
 

 אגף ביטוח נפגעי עבודה
   

 www.btl.gov.il   10-5111795 פקס:   10-1119033טל:   93919מיקוד  ם רושליי 31שדרות ויצמן '  רח  

20052014093604 
 

 ב' כסלו תשע"ב
 8122נובמבר  82

 
 21/  8122חוזר נפגעי עבודה                                                                                         

 
 

 אל: מנהלי הסניפים
 מנהלי תחום גמלאות      
 סגני מנהלי תחום גמלאות      
 מנהלי מחלקות נפגעי עבודה      
 פקידי תביעות נפגעי עבודה      
                                                                                             

 
 נוהל רענון חישוב הבסיס לחברי קיבוץהנדון: 

 
 

 לשינויים שחלו בשנים האחרונות במבנה הקיבוצים ובמעמד חברי  הקיבוץ קיימת  השלכה על חישוב
 הבסיס לתשלום  הגימלאות  בנפגעי עבודה .

 
 בביקורת איכות שערכנו מצאנו כי אין אחידות בחישוב הבסיס למבוטח שבעת הפגיעה מעמדו

 היה חבר קיבוץ.
 

בנוהל שלהלן יפורטו סוגי המבוטחים בקיבוץ ומהו אחוז בסיס המשק שיש לקחת בחישוב הבסיס כפי 
 שנקבע ע"י אגף גבייה ממעסיקים.

 
 יש להבחין בכמה סוגי מבוטחים בקיבוץ:

, וכן חברים במסגרת סידור העבודה בקיבוץחבר קיבוץ העוסק בתפקידו  – יבוץחברי ק .א

 העובדים גם  מחוץ לקיבוץ.

 אשר מתגוררים בקיבוץ ואף עובדים בו שאינם חבריםמבוטחים  – אחרים המצויים בקיבוץ .ב

 הינם בגדר עובדים שכירים.  -וכן מבוטחים המתגוררים בקיבוץ ועובדים מחוץ לקיבוץ 

 עובדים שכירים אשר מתגוררים מחוץ לקיבוץ ומועסקים בקיבוץ בשכר. – ץ בקיבוץעובדי חו .ג

 
בטבלה שלהלן יסווגו המבוטחים במשק בציון חלקיות המשרה שחבר הקיבוץ ממלא הן במסגרת 

 עבודתו מחוץ לקיבוץ והן במסגרת סידור העבודה שלו בקיבוץ:
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 חישוב הבסיס פירוט סוג המבוטח סוג המבוטח

עובדי חוץ, חברים העובדים מחוץ למשק במשרה  0סוג 
 שבין 

ואינם רשומים בסידור העבודה  21% - 211%
 במשק

הבסיס –מבסיס הקיבוץ  1%
ע"פ הכנסתו מעבודה מחוץ 

 למשק  בלבד.
 

, הרשום בפנקס החברים ועובד 22חבר מעל גיל  00סוג 
 במשק  

 מלוא הבסיס שנקבע למשק

קצבת זקנה ועובדים חברי קיבוץ המקבלים  00סוג 
 במשק

 מבסיס המשק 01%

הורים העובדים במשק, אולפנים, אורחים תושבי  00סוג 
 ישראל השוהים במשק למעלה מחודש 

 מבסיס המשק 01%

, הורים מקבלי קצבת 22 – 20נוער עובד בגיל   00סוג 
 זקנה ועובדים במשק ,

הורים העובדים במשק שאינם מקבלים קצבת 
 מבוטחים לפי פרק  י"א לחוקזקנה ואינם 

 מבסיס המשק 01%

 
 00סוג 

 
נכים שמשתלמת להם קצבת נכות צמיתה 

 211%מעבודה בשיעור 
נכים שמשתלמת להם קצבת נכות כללית בשיעור 

 ומעלה לפחות ושוהים במשק  50%

 
מהמינימום לתשלום דמי  01%

 ביטוח לעובד שכיר

 למשקמלוא הבסיס שנקבע  חיילים וחיילות 00סוג 

 עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין 00סוג 
 ועובדים במשק במשרה שבין  21% - 211%

 ו/או נותנים תורניות וגיוסים 2% -21%

מהבסיס שנקבע  21%
למשק+הכנסתו מעבודה מחוץ 

 למשק

 עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין 00סוג 
51% - 81% 

מהבסיס שנקבע  01%
מעבודה מחוץ למשק+הכנסתו 

 למשק

 עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה שבין 00סוג 
21% - 2% 

מהבסיס שנקבע  11%
למשק+הכנסתו מעבודה מחוץ 

 למשק

 
כאשר אין מידע על היקף המשרה של העובד מחוץ לקיבוץ,כמצוין בטבלה לעיל, היקף המשרה יחושב 

 כלהלן:
 

  81% - ימי עבודה  בחודש 4עד 
 
  21% - ימים 21עד ימי עבודה  0
 
  211% -  ימי עבודה 25-מ
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 תגמול המשולם לחבר קיבוץ ע"י הקיבוץ

 
יובהר כי מסמך המופק ע"י הקיבוץ בו מפורט התגמול לו זכאי החבר בגין עבודתו בקיבוץ אינו בגדר 

 תלוש שכר.
 

את הסכומים מדובר במסמך פנימי של הקיבוץ )רישום התחשבנות בין התובע לקיבוץ ( ואין לקחת 
 המוופיעים בו בחישוב הבסיס.

 
 מסמכים אלו יופנו להתייחסות הגבייה.

 
 חישוב הבסיס במערכת דמי פגיעה

 
 נפתחת חלונית "חישוב בסיס לחבר קיבוץ" בה ניתן לבחור  בסיס לקיבוץבמערכת דמי פגיעה בחוצץ 

 את חלקיות הבסיס המתאימה בהתאם לסוג המבוטח.
 
 ולא עונה  ליתר האפשרויות 211%-, ו01%, 21%,01%-חישוב רק ל  המערכת היום מאפשרת  

 המערכת תותאם בקרוב  גם לאפשרויות הנוספות.
 
 

 00א'  ותקנה 00תקנה 
 

 יש להתייחס לאמור לעיל. 20א' ותקנה 22בבדיקת הכנסות לעניין תקנה 
 

 00תקנה 
 

 .8-ו2)ה(42לאמור בתקנה  תשומת לבכם 22בבדיקת זכאות לגימלה למי שנפגע לפני הגיעו לגיל 
 

"  חבר קיבוץ", נשתל בנתע " חברכמו כן, יצוין  כי כאשר חבר קיבוץ מסומן  במערכת דמי פגיעה כ "
 ( ונשתל הבסיס מדמי פגיעה )בעת פתיחת התיק(.422)מסך 

 
 בקביעת הבסיס לתשלום גמלת הנכות של חבר קיבוץ צריכות להיות חתימות של שני פקידי תביעות.

 
 
 ב ר כ ה,ב 
 

 צביקה כהן
 מנהל אגף א'

 אגף ביטוח נפגעי עבודה
 
 
 

 העתק: אגף  הביטוח  והגביה 
 


