
 

 
 

 

 

 2022 שנת המס  -   לאומי הביטוח ה בלאותט
 2023ני שנת למבח

 

 כללי  . 1
 

 ש"ח    10,551 ............................................... לחוק הביטוח הלאומי(   2)לפי ס'  ממוצע השכר ה 

 ש"ח  45,075 ............................................................. לתשלום דמי ביטוח  מרביתההכנסה ה 

 "ח ש   6,331 .................................. ( שיעור המופחת)לעניין דמי ביטוח בהשכר הממוצע   60% 

 ש"ח     6,130 ............................................. תגמולי מילואים  מהסכום הבסיסי" לעניין  68%" 

  ש"ח    5,300 ................................................................................. ( לחודש) שכר המינימום  

 ש"ח     28.49 ........................................ שעות  186שכר המינימום לשעה, למועסק בהיקף של  

החלטת צוות ההיגוי  לפי  )  שעות   182  ל שכר המינימום לשעה, למועסק בהיקף ש
ס'   מכוח  הישראלי,    5שהוקם  במשק  העבודה  שבוע  לקיצור  הקיבוצי  להסכם 

צו ההרחבה לעניין קיצור  להסכם הקיבוצי ו  2.10- ו  2.8,  2.7  לצורך הבהרת סעיפים
 ש"ח     29.12 .................................................................................... (שעות העבודה במשק

   

 : "בסיסיהסכום "ה
 

 הביטוח הלאומי:, מתייחס לגמלאות שלהלן, המשתלמות לפי חוק  ש"ח 9,129 - 1סכום בסיסי  .1
 

 ( 1)  ;מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג' )א(
דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד',   )ב(

 ה' וח' בפרק ה';
 דמי תאונה המשתלמים לפי הוראת פרק ו';  )ג(

 המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א; מענק ליתום   (ד)
 תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג; (ה)
 מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;  (ו)
 . 9גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף  (ז)
 . גמלה לשמירת הריוןמתייחס גם ל 1סכום בסיסי   ( 1)  

לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר  סכום בסיסי  
  . ₪ 8,915 ..................................................................................................... ה ממנ

 -  2סכום בסיסי  .2

 בחוק הביטוח הלאומי:  ענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד'ל א.

 ₪.  156 ................... במניין ילדיו של ההורה בעד הילד הראשון והחמישי ואילך  

 . ₪ 197 ................... בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה

 . ₪ 145 ...... ( ג)68הבטחת הכנסה, או תוספת כאמור בסעיף  לעניין גמלה לפי חוק  ב.
 

ו, מתייחס  ש"ח  9,015  -  3סכום בסיסי   .3 ב הכנסה מרבית לגביית דמי  חישול לעדכון קצבאות אחרות 
 ביטוח.  

 
 

 : , לפי סעיפים בחוק הביטוח הלאומי01/01/2022-ב השכר הממוצע )ביטוח לאומי( החל פירוט 
 

 ₪.  10,428 .................................   לחוק הביטוח הלאומי 1לפי סעיף 

 ₪.  10,551 ................... קצבאות  - לחוק הביטוח הלאומי  2לפי סעיף 

 ₪.  10,551 ................ דמי ביטוח  - לחוק הביטוח הלאומי  2לפי סעיף 
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   )באחוזים(  2022/1/1-בודמי ביטוח בריאות החל   לאומי שיעורי דמי ביטוח.    2
 

 102פי סוגי העובדים והטורים בטופס -הלן פירוט שיעורי דמי הביטוח עלל א.  
 

 מלא  מופחת מבוטחים טור

 מעסיק עובד  סה"כ מעסיק עובד  סה"כ

  18עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם  1טור 
 7.60 12.00 19.60 3.55 3.50 7.05 הפרישה" שנה וטרם הגיעו ל"גיל 

 2טור 
שמלאו להם    ת מעטיםבעלי שליטה בחבר

 7.38 11.79 19.17 3.51 3.49 7.00 וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה"  18

 3טור 

בטור זה  
יש לדווח  
על יתר  

העובדים  
שהם 

"תושבי  
ישראל"  

 ואינם
כלולים  

 , 1בטור 
ועל בעלי  
שליטה  
  שאינם

כלולים  
 2בטור 

אישה וגבר מעל "גיל הזכאות"  
שנעשו לראשונה "תושבי  

 62ישראל" מעל גיל 

עובדים 
 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 רגילים 

בעלי  
 2.06 5.00 7.06 0.47 3.10 3.57 * שליטה

  אישה וגבר מתחת ל"גיל הפרישה"
מעל   שראל"יראשונה "תושבי לשנעשו 

 62גיל 
4.06 3.24 0.82 10.23 7.28 2.95 

"גיל מרבי  לבין  פרישה"האישה בין "גיל  
  שנעשתה לראשונה אבטלה"  לבטוח

 62"תושבת ישראל" מעל גיל 
3.67 3.12 0.55 7.82 5.35 2.47 

"גיל   / גבר ואשה בין "גיל פרישה לגבר"
לבטוח אבטלה" לבין "גיל   המרבי

תושבים מעל   הזכאות" שנעשו לראשונה
 62גיל 

3.63 3.11 0.52 7.45 5.14 2.31 

מבוטחים המקבלים קצבת  
ולהם   נכות מעבודה / כללית

אישור פטור שנתי מהמוסד  
 לביטוח לאומי 

עובדים 
 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 רגילים 

בעלי  
 2.06 5.00 7.06 0.47 3.10 3.57 * שליטה

"גיל מרבי  אישה בין "גיל פרישה" לבין  
אבטלה" שאינה מקבלת קצבת   לביטוח

 לביטוח לאומי  אזרח ותיק מהמוסד
6.66 3.38 3.28 17.19 10.07 7.12 

גבר ואשה בין "גיל פרישה  
לבטוח   "גיל המרבי  / לגבר"

אבטלה" לבין "גיל הזכאות" 
אזרח ותיק   שאינם מקבלים

 לביטוח לאומי   מהמוסד

עובדים 
 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 6.62 רגילים 

אישה וגבר בין "גיל הפרישה" 
הזכאות" שאינם   לבין "גיל 

מקבלים קצבת אזרח ותיק  
 לביטוח לאומי   מהמוסד

בעלי  
 6.90 9.86 16.76 3.24 3.37 6.61 * שליטה

 שנה  18מי שטרם מלאו לו 

עובדים 
 2.12 -- 2.12 0.48 -- 0.48 רגילים 

בעלי  
 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 * שליטה

נשים וגברים המקבלים קצבת 
לביטוח  אזרח ותיק מהמוסד

 ** לאומי

עובדים 
 2.12 -- 2.12 0.48 -- 0.48 רגילים 

בעלי  
 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 * שליטה

תורם   /  חיילים בשרות סדיר
ממדינת  תושב זר  * /*אברים*

 אמנה 

עובדים 
 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 רגילים 

בעלי  
 7.38 6.79 14.17 3.51 0.39 3.90 * שליטה

 
 

 .הכוונה לבעלי שליטה בחברת מעטים -"בעלי שליטה"  * 
 ינם זכאים לקצבת אזרח ותיק ובחרו להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה. האו ש **
 .תורם/ת אברים אשר קיבל/ה אישור על פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות מהמוסד לביטוח לאומי ***
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 (מבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט פגיעה בעבודה ופש"ר)  עובד בחופשה ללא תשלום ב. 

 
6.57% x שכר המינימום עפ"י חוק שכר מינימום . 

בסיס ההכנסה בחודש העבודה שקדם לחודש שבו הוצא לחל"ת והוא נמוך   x  6.57%או  
 משכר המינימום. 

 
 

 
 זר שאינו ממדינת אמנהתושב  ג.  

 
 מלא  מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ
0.63 0.04 0.59 3.52 0.87 2.65 

 
 

 
 תושבי שטחים ועובד זר המועסק באיזור ד. 
   

 מלא  מופחת
 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ
0.59 0.03 0.56 3.10 0.61 2.49 

 
 

 
 " גיל הפרישה"עד  18שוטרים וסוהרים מגיל  ה.  

 
 מלא  מופחת

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ
6.56 3.49 3.07 17.27 11.79 5.48 

 
 

 אזרח ותיק  "גיל הזכאות" שלא מקבל קצבת -שוטר וסוהר בין "גיל הפרישה" ל   
 

 מלא  מופחת
 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ
6.14 3.37 2.77 14.70 9.86 4.84 

 
 

 
 פנסיונרים בפרישה מוקדמת   .ו 

 
 מלא  מופחת 

 6.79 0.39 לאומי  דמי ביטוח
 5.00 3.10 ביטוח בריאות 

 11.79 3.49 סה"כ 
 
 
 

 (: 1.1.06 -החל בבהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת ) הלאומי שיעורי הביטוח  
 

 מלא  מופחת ענף
 0.87 0.04 אימהות 

 0.07 0.01 נפגעי תאונות 
 1.86 0.11 נכות 
 0.14 0.01 סיעוד 
 3.85 0.22 זו"ש 
 6.79 0.39 סה"כ 
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 1.1.2022-ל ניםשיעורי דמי הביטוח על פי לוח י', מעודכ .ז 
 

 מלא  מופחת ענף
 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ

  לאומי  דמי ביטוח סה"כ 
 ודמי ביטוח בריאות 

7.05 3.50 3.55 19.60 12.00 7.60 

 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 סה"כ דמי ביטוח לאומי 

 2.04 3.85 5.89 1.30 0.22 1.52 זו"ש

 0.19 0.14 0.33 0.04 0.01 0.05 סיעוד

 0.42 1.86 2.28 0.26 0.11 0.37 נכות

 0.06 0.07 0.13 0.01 0.01 0.02 נ. תאונות

 2.06 -- 2.06 0.47 -- 0.47 נ. עבודה

 0.53 0.87 1.40 0.11 0.04 0.15 אמהות

 2.08 -- 2.08 1.32 -- 1.32 ילדים 

 0.16 0.21 0.37 0.03 0.01 0.04 אבטלה 

 0.06 -- 0.06 0.01 -- 0.01 פש"ר

 -- 5.00 5.00 -- 3.10 3.10 דמי ביטוח בריאות 

 
 
 
 

הביטוח הלאומי  לחוק  343דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעסיק מאושר על פי סעיף   .ח 
 : (ביטוח מפני פגיעה בעבודההביטוח הלאומי )ותקנות 

 
 מלא  מופחת 

 1.75 0.40 בלוח י' לחוק מהשיעור הרגיל לענף נפגעי עבודה שנקבע   85%משלם שיעור 
 

 
 
 

 : שוהה בהכשרה מקצועית  .ט 
 

 אופן החישוב הסכום הענף 

א'  19]לפי הוראות תקנה  מחצית השכר הממוצע  ₪    5,276×    0.4% ₪   21.10 נפגעי עבודה 
 [ תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה(ל

ב'  4]לפי הוראות תקנה  מחצית השכר הממוצע  ₪    5,276×    0.1% ₪     5.28 אמהות 
 [ (הביטוח הלאומי )אמהות תקנות ל

  ₪   26.38 סה"כ
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 1981-טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א . 3
 

 ( שיעורים רלוונטיים) משכרו של עובד לעיקול, להעברה או לשעבוד לצורך חישוב סכומים שלא ניתנים         

 
ב  ' טור ג משפחה  ֶהְרכֵּ

 (2) מהסכום הבסיסי  25.00% יחיד 

  (2) מהסכום הבסיסי  37.50% שני בני זוג 

  (2) מהסכום הבסיסי  43.50% שני בני זוג שעמם ילד 

 (2)מהסכום הבסיסי   49.50% שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות 

 ( 3)  פחות הסכום הבסיסי לילד (2) הבסיסימהסכום   42.50% שעמם ילד  עצמאיאלמנה או הורה  

שעמם שני   עצמאיאלמנה או הורה  
 ילדים לפחות 

 ( 3)  פחות הסכום הבסיסי לילד (2) מהסכום הבסיסי  52.50%

 

 . ₪ 015,9 -לעניין התוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה  "הסכום הבסיסי" (2) 
 . ₪ 145 - (הכנסההבטחת   גמלה לפי חוק לענין ) הסכום הבסיסי לילד (3) 
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