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 פתח דבר

,תוקן חוק הביטוח הלאומי הבא להסדיר את מעמדם של חברי הקיבוצים  2017במסגרת חוק ההסדרים מינואר 

המתחדשים וליצור את האבחנה בינם לבין חברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים לענייני חישוב הבסיס לתשלום דמי 

 ביטוח ובריאות וההכנסה הקובעת לעניין הגמלאות.

 .2017טוח הלאומי הינה מיולי תחולת תיקון חוק הבי

 מטרת החוזר להציג בפניכם את עיקרי ההשלכות בנושא הגמלאות.

אנו מודים למינהל הביטוח והגביה על שיתוף הפעולה באפיונים ובפיתוחים המורכבים של מערכות הביטוח והגביה, 

 תוך הקשבה והתאמה לצרכי הגמלאות.

 לחזרה לתוכן העניינים

 מהות השינוי

 
עד היום ההתייחסות לכלל חברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים הייתה כאל קיבוצים ומושבים שיתופיים ) מסורתיים( . 

,עפ"י הוצאות לכלל הקיבוצים והמושבים השיתופיים חושב בסיס ההכנסה החייב  בדמי ביטוח והקובע לעניין גמלאות 

המחיה של החבר בקיבוץ/מושב . הבסיס חושב באופן שווה לכל החברים . לחברים שלא שובצו באופן מלא בסידור 

וכד'(. יצוין כי בגמלאות אזרח  0, 90, 50העבודה בקיבוץ/מושב חושב חלק יחסי מתוך הבסיס ) סוגי חלקיות המשרה 

 ההכנסה אלא במספר שעות העבודה בקיבוץ /מושב בלבד. ותיק ,שארים ונכות כללית לא נעשה שימוש בבסיס

 

 לקיבוצים, נעשית אבחנה בין הקיבוצים השיתופיים והמושבים השיתופים  2017מתאריך תחולת החוק ביולי 

. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח והקובעת לעניין גמלאות בקיבוצים והמושבים השיתופיים המתחדשים המתחדשים

 השיתופיים תמשיך להיות מחושבת כפי שמוסבר לעיל. השיתופיים ובמושבים 

חישוב ההכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח ולעניין גמלאות  ובמושבים השיתופיים המתחדשים בקיבוצים המתחדשים

יהיה בהתאם להכנסותיהם האישיות של החברים. הכנסות אלו כוללות הכנסות מעבודה ומפנסיה, הכנסות מחלוקת רווחי 

וץ שחולקו לחברים, הכנסות מרווחי המפעלים שלא חלוקו ) הכנסה רעיונית( והכנסות מהקרן לערבות מפעלי הקיב

 הדדית*

 

 *הקרן לערבות הדדית משמשת כהבטחת הכנסה עבור חברים שאינם יכולים לעבוד ואין להם הכנסה.

 לחזרה לתוכן העניינים
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 חשוב לדעת

 
 :לעניין הקיבוץ המתחדש והמושב השיתופי המתחדש שחלו במסגרת החקיקהלהלן עיקרי השינויים 

 הסעיפים מתייחסים לחברי הקיבוצים והמושבים המתחדשים  כאחד.

 שנים ולמעט חבר בעצמאות כלכלית.  21חבר קיבוץ מתחדש הינו  מי שמלאו לו  .1
לוקח חלק בהכנסות והוצאות הקיבוץ אך )חבר בעצמאות כלכלית הינו חבר שעזב ואינו חי בקיבוץ . חבר זה אינו 

 שומר על זכויותיו לחזור לחיות בעתיד כחבר בקיבוץ(.
 

חבר העובד במסגרת הקיבוץ המתחדש נקרא עובד פנים ) לדוגמא: בלול, במזכירות, במעונות הילדים וכד'( .  .2
לחישוב  שישמש והואהחייבת בדמי ביטוח לחבר זה תחשב הכנסתו מעבודה המשולמת ע"י הקיבוץ  כהכנסה 

אינם  לחברים אלו לא מונפק תלוש שכר והםהבסיס לגמלאות מחליפות שכר ולמבחני הכנסה בגמלאות השונות. 
אינם נחשבים לחברים ועל כן הינם מבוטחים  21בני קיבוץ מתחדש מתחת לגיל  מבוטחים לענף אבטלה.

 לאבטלה. 
 

או שעובדים באחד ממפעלי הקיבוץ כעצמאים  כשכירים או העובדים מחוץ לקיבוץ המתחדש חברי הקיבוץ  .3
שכרם המלא ששולם ע"י ומונפק להם תלוש שכר ,תהיה הכנסתם החייבת בדמי ביטוח והקובעת לעניין גמלאות ,

 .המעסיק או הכנסתם המלאה שנקבעה בשומת מס הכנסה )לעצמאי(
 

.חברי קיבוץ  כערבות הדדיתע סכום כסף שנקב מידי חודש לחבר שאין ביכולתו לעבוד ולהשתכר משלם הקיבוץ .4
שהכנסתם היחידה הינה סכומי הערבות ההדדית יחשבו ללא עובדים. סכומי הערבות ההדדית יחשבו במבחני 

 (.אך לא כפנסיה ( לפקודה5)2ההכנסות כהכנסה שלא מעבודה  )מקור ההכנסה 
 

ו במסגרת הקיבוץ( יחשבו הכנסות מרווחי מפעלי הקיבוץ שיחולקו לחבר העובד )כעצמאי או כשכיר, מחוץ א .5
 ( לפקודה, וכך גם יובאו בחשבון בגמלאות השונות.1)2להכנסות ממשלח יד ממקור 

 

הכנסות מרווחי מפעלי הקיבוץ שיחולקו לחבר שאינו עובד ) מקבל או לא מקבל ערבות הדדית( יחשבו להכנסות  .6
 שלא מעבודה וכך יובאו בחשבון בגמלאות השונות.

 

, לא יחשבו כהכנסה לעניין  ) הכנסה רעיונית( לחבריםבפועל הקיבוץ שלא יחולקו  הכנסות מרווחי מפעלי .7
 ) הכנסה זו כן מחושבת לעניין תשלום דמי ביטוח ובריאות (. הגמלאות

 

לחברי קיבוץ אלו לא יתבצע מבחן הכנסות  לעיל. 2-6בקיבוץ המתחדש יבחנו הכנסות החבר כמפורט בסעיפים   .8
 אזרח ותיק ,שארים , ניידות ונכות כללית. בקיבוץ השיתופי  בגמלאות שלכמקובל  עפ"י שעות העבודה בקיבוץ

 

 חברי קיבוץ מתחדש שאינם עובדים יחשבו במעמדם ללא עובדים ונשים תהיינה עקרות בית עפ"י הגדרת החוק. .9
 

כפול מספר סכום הכנסתו  הלעניין פש"ר ,הגמלה החד פעמית לחבר תהי 185סעיף  –קיבוץ שהוצא לו צו פירוק  .10
) כהגדרת  10. סכום זה לא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 21השנים בהם היה חבר קיבוץ לאחר שמלאו לו 

 החוק(.
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יהיו מבוטחים לפגיעה בעבודה  העובדים בתוך הקיבוץ בדומה לחברי הקיבוץ השיתופי, חברי הקיבוץ המתחדש .11
 תוך כדי ועקב עבודתם.

 

השלמת הכנסה /הכנסה הקיבוץ המתחדש אינם זכאים לגמלת הבטחת בדומה לחברי הקיבוץ השיתופי חברי .12
רואים בקיבוץ כאגודה שאחראית  ומהסיבה שמכוח ביטוח  בגמלת אזרח ותיק ושארים, שכן זכאויות אלו אינן

יש  לדאוג להבטחת קיומם המינימלי של החברים. בקיבוץ המתחדש ניתן לכך מענה ע"י הקרן לערבות הדדית.
ועל כן לבני קיבוץ מתחת לגיל זה כן יכולה להיווצר זכאות  21ר קיבוץ נחשב רק כזה שהגיע לגיל לשים לב כי חב

 לה"ה.
 

לגמלאות זקנה שארים ) לאלמנים בגיל  1.7.2017חברי קיבוץ מתחדש שהיו זכאים נכון ל -הוראת מעבר .13
רק בשל שינוי חישוב ולא תושפע גובה הקצבה המשולמת להם פרישה( וסיעוד לא יחדלו להיות זכאים להן 

 הכנסתו לפי החוק.
 

 תקנות הביטוח הלאומי והסכם הניידות לעניין מבחני ההכנסות יתוקנו בהתאם. .14
 

 
 לטופס התביעה. קישור

 הוראות לביצוע

 שלו.כל אגף יפיץ את ההסברים והנחיות הספציפיות למערכות הגמלה 

 שינויים בטפסי התביעה

 ענפים להם מקטע או סימון עבור חבר קיבוץ יפעלו עפ"י שיקול דעתם לשינוי הטפסים והתאמתם לנדרש.

 

 קליטת הכנסות חבר הקיבוץ במערכת מבוטח:

לחודש את דיווחי  15-מערכת מבוטח נערכת לקליטת הכנסות חבר הקיבוץ המתחדש . המערכת תקלוט מידי חודש עד ל

ההכנסה של כל חבר בקיבוץ המתחדש העובד במסגרת הקיבוץ כעובד פנים, עבור חודש העבודה שלפניו. המערכת 

שולמת. דיווחים יתקבלו גם עבור ילדי קיבוץ תקלוט במועד זה גם את ההכנסה מכספי ערבות הדדית לחברים להם היא מ

 על אף שאינם נחשבים עדיין לחברים.  21מתחת לגיל 

 .126הכנסות חברים העובדים מחוץ לקיבוץ או במפעלי הקיבוץ ידווחו כמקובל לשכירים בדיווחי 

רי הקיבוץ השיתופי יודגש כי מערכת מבוטח לא תציג את הכנסות החברים בקיבוץ השיתופי. בסיס ההכנסה הקובע לחב

ימשיך להתנהל במערכת "עסק" ) מעסיקים(. הליך העבודה לגבי הקיבוצים השיתופיים ימשיך ברוב הגמלאות בדרך 

 המקובלת כיום  )הנחיות יופצו ע"י האגפים(.
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בהמשך תקלוט מערכת מבוטח גם את הכנסות החברים מרווחי המפעלים. הכנסות החברים מרווחי המפעלים יקלטו 

כת מבוטח  בסטטוס הכנסת עצמאי עבור החברים העובדים ובסטטוס הכנסות שאינן מעבודה עבור החברים במער

 שאינם עובדים. 

 

 טיפול בתביעות שיוגשו לפני קליטת קובץ ההכנסות מהקיבוץ

 צפוי להיות בימים 2017מועד ראשוני לקליטת קבצי הקיבוצים במערכת מבוטח  עבור הכנסות החברים בחודש יולי 

הקרובים. סוכם מול הקיבוצים שבמקרה של עיכוב בדיווח הראשוני ימתינו עם הגשת תביעות עד לדיווח ההכנסות על 

 ידם. תביעה שתוגש יש לקבלה ולהמתין עם המשך הטיפול עד לקליטת הקבצים.

לחודש ושטרם  15-עפ"י החלטת המנהל, בתביעות של חברי קיבוץ המועסקים בתוך הקיבוץ שיוגשו בשוטף לפני ה

נקלטו נתוני הכנסתם במוסד לחודש הקודם להגשת התביעה, ימתינו לדיווח השכר במערכת מבוטח ורק אז יטופלו ) 

 העניין מתייחס לתביעות בהן הכנסת החודש הקודם לחודש הגשת התביעה רלוונטי לחישוב ואישור הגמלה(

 

 בין קיבוץ מתחדש לשיתופי: במערכת אבחנה

להיכנס באמצעות  יהיה עד להתאמת מערכות הגמלה ניתןדיווח הראשונים במערכת מבוטח ועם קליטת קבצי ה

ניתן לראות את  "פרטי העיסוק"במערכת מבוטח ולצפות בעיסוק חבר קיבוץ. בפתיחת חלון  "עיסוקים"האינטגרציה למסך 

 האינדיקציה לקיבוץ מתחדש.

 לחזרה לתוכן העניינים 
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 נוסח תיקון החוק -אנספח 
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 לחזרה לתוכן העניינים

 

 



 

 הגמלאות מנהל - המוסד לביטוח לאומי
 אגף חקיקה ותוכניות עבודה

11 
 

 

 טבלת השפעת ההכנסות על כל גמלה -נספח ב'

 ההכנסות בקיבוץ המתחדשלהלן טבלה המפרטת את השפעת השינוי בחוק על כל ענף מבחינת בסיסים לתשלום ומבחני 

 

חישוב ההכנסה 

 בגמלה

 סוג ההכנסה

זקנה  נכות ושר"מ

 ושארים

 

 אבטלה, ד.ל/שמירה סיעוד

 ד.פ, פש"ר, מילואים

נכות מעבודה  

 תאונות אישיות

 חוקים אחרים: איבה, 

 אסירי ציון

 ניידות

 מזונות

 

 -עובד פנים בקיבוץ

הכנסתו הינה 

התקציב שמשלם  

הקיבוץ בהתאם 

להכנסה שהופקה 

או נצמחה בידי 

אותו חבר. הכנסה 

נחשבת להכנסת 

( 2)2שכיר ממקור 

 לפקודה

 

 

נחשבת להכנסת שכיר לכול דבר, ההכנסה הקובעת לגמלאות הינה סכום תקציב החבר עליו 

 עבור אותו חבר משלם הקיבוץ דמי ביטוח

 ) מערכת מבוטח( לא יונפקו תלושים ,ההכנסה תדווח ע"י הקיבוץ ישירות למערכות המוסד

 אין ביטוח לענף אבטלה

 (21)למעט עבור בני קיבוץ מתחת לגיל 

 הכנסה זו תקוזז במלואה מגמלת אבטלה 

 

שכיר בעבודה 

מחוץ לקיבוץ או 

במפעלי הקיבוץ 

 ומקבל תלוש,

ועצמאי מחוץ 

 לקיבוץ

 

 

ע"י  ההכנסה הקובעת לגמלאות הינה ההכנסה החייבת בדמי ביטוח כפי שחושבה-הכנסת שכיר

 המעסיק בתלוש השכר

 חברים אלו מבוטחים לאבטלה.

ההכנסה הקובעת תחשב ההכנסה החייבת בדמי ביטוח כפי שנקבעה בשומת מס  -הכנסת עצמאי

 הכנסה

 הכנסות אלו נלקחות בחשבון לעניין הקיזוז מגמלת אבטלה
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הכנסה מרווחי 

לחברים המפעלים 

 -העובדים

הכנסה ממשלח יד 

( 1)2ממקור 

,אקטיבית לפקודה 

 מיגיעה אישית

 

רלוונטית עבור כלל הגמלאות כחלק מהבסיס לתשלום  -נחשבת להכנסת עבודה ממשלח יד

 הגמלה למעט באבטלה.

 ההכנסה הקובעת תחשב זו עליה ידווח הקיבוץ למערכות המוסד כהכנסה שחולקה לחבר 

 תחשב לעניין קיזוז מגמלת אבטלה

 

הכנסה מרווחי 

לחברים המפעלים 

. עובדים שאינם

הכנסה זו הינה 

( 1)2ממקור 

 -פסיביתלפקודה ,

ולא תחשב 

להכנסה ממשלח 

אלא כהכנסה  יד

 שלא מעבודה

 

 

רלוונטיות 

במבחנים 

כהכנסה 

שלא 

מעבודה 

 לעניין:

תוספות 

 תלויים

רלוונטיות 

במבחנים 

כהכנסה 

שלא 

מעבודה 

 לעניין:

הכנסות בגיל 

 מותנה,

תוספות 

תלויים, 

הכנסת 

אלמנה 

 שנשאה ,

 דמי מחיה,

 הכנסת אלמן

 

 

-רלוונטיות

יחשבו 

 במלואן.

בנוסף אם 

לחבר הכנסות 

שלא מעבודה 

כאמור בתקנה 

)ג( מבחני  3

הכנסה 

לקביעת 

הזכות לגמלת 

סיעוד, יחשבו 

גם הכנסותיו 

 הנוספות. 

יחשבו כהכנסה 

שאינה מעבודה לכן 

אינן רלוונטית 

בגמלאות מחליפות 

 שכר.

רלוונטיות בנכות 

ן מעבודה לעניי

:הכנסות בעלה של 

 אלמנה שנשאה,

 ולעניין דמי מחיה

 

רלוונטיות לאיבה לעניין 

 תגמולים מיוחדים.

רלוונטיות לאסירי ציון 

 כהכנסה שלא מעבודה.

 אינן רלוונטיות בניידות.

רלוונטית במזונות, הענף 

יוציא הנחיות לגבי 

הקטגוריה להן שייכות 

ההכנסות מבחינת שיעור 

 ההפחתות.

 

 

 

 

 

 

שאינו עובד חבר 

ומקבל  כספי 

ערבות הדדית 

בלבד. ההכנסה 

( 5)2הינה ממקור 

 לפקודה.

בקיבוץ המתחדש 

יחשבו חברים אלו 

ללא עובדים עם 

הכנסה והנשים 
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הנשואות לעקרות 

 בית.

 

הכנסות מרווחי 

המפעלים שלא 

חולקו בפועל לא 

יחשבו להכנסה 

לעניין מבחני 

 ההכנסה בגמלאות

 

       

 אינה רלוונטית בכלל הגמלאותההכנסה 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 


