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חוברת זו מסבירה את חובותיו וזכויותיו של
העובד העצמאי בהקשר למוסד לביטוח לאומי.
דברי ההסבר המובאים כאן כלליים ,ואין לראות
בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק .כל האמור
בלשון זכר מכוון גם לנשים.
הערה :בתנאי עובד עצמאי ,חלים שינויים
מעת לעת .לפיכך נא ברר את זכויותיך במוקד
הטלפוני של הביטוח הלאומי או באתר
האינטרנט -פרטים בפרק 7

1

מבוא

חוברת זו מיועדת לסייע לך ,העובד העצמאי ,לדעת ולהבין באופן כללי
את הקשור בך בכל הנוגע למוסד לביטוח לאומי.
החוק רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
 .1מי שעוסק במשלח ידו שלא כעובד שכיר לפחות  12שעות בשבוע
ושהכנסתו היא לפחות  15%מהשכר הממוצע.
 .2מי שהכנסתו ממשלח ידו היא לפחות  50%מהשכר הממוצע.
 .3מי שעוסק במשלח ידו  20שעות בשבוע לפחות.

 השכר הממוצע במשק 7,928 -ש"ח נכון לנובמבר .2009
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מילון מונחים

רשימה זו מסבירה אחדים מהמונחים המקצועיים בעלון ,על מנת להקל
עליך להבין את הכתוב בעלון.

גמלה
כל טובת הנאה בכסף או בשווה כסף ,שהמוסד מעניק על־פי
חוק הביטוח הלאומי.

גמלה חוסמת
הסבר מפורט מצוי בעמ'  ,9סעיף ג'.

דמי ביטוח מופחתים
שיעור של דמי ביטוח המחושב על־פי בסיס ההכנסה החייבת
בדמי ביטוח עד  60%מן השכר הממוצע* ( 4,757ש"ח ,נכון
לנובמבר .)2009

הענקה מטעמי צדק
תשלום בכסף או בשירותים שהמוסד רשאי ,לפי שיקול דעתו
ומטעמי צדק ,לתת לאדם שאינו זכאי לגמלה ,מטעמים אלה:
●

אי מילוי חובת הרישום במועד.

●

פיגור בתשלום דמי הביטוח.

●

אי השלמת תקופת אכשרה (זקנה ושאירים).

●

אי הזדקקות לאשפוז בקשר ללידה.

הצהרה בדבר הכנסות
הכנסות שהצהיר עליהן העובד העצמאי בטופס דין וחשבון
למוסד לביטוח לאומי.
*	 השכר הממוצע במשק 7,928 -ש"ח נכון לנובמבר .2009



יום העדכון
 1בינואר של כל שנת מס ,ואם חל פיצוי התייקרות לאחר מכן,
יחול העדכון ב־ 1בחודש שבו חל הפיצוי.

מדד
מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל  15בחודש מטעם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

מינימום הכנסה
מינימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לעצמאי .סכום
ההכנסה שווה ל־ 25%מהשכר הממוצע.

מקדמות דמי ביטוח
דמי ביטוח שעל העצמאי לשלם בכל חודש ,ואשר חושבו על־
פי הצהרתו של העובד העצמאי ,או על־פי שומת מס הכנסה,
או על־פי קביעת המוסד.

ההכנסה המקסימלית החייבת בדמי ביטוח
בהתאם להוראת שעה ,החל מתאריך  1באוגוסט  2009ועד
 31בדצמבר  ,2010סכום ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש הוא  76,830ש"ח.

משלח יד
כל עבודה או מקצוע שבהם עוסק העובד העצמאי לצורך
מחייתו ופרנסתו.

עובד עצמאי ושכיר
עובד עצמאי שיש לו גם הכנסה מעבודה שכירה.



פיצוי
תוספת יוקר המשולמת לפי המדד ,או תשלום של מקדמה
על חשבון תוספת היוקר ,או תשלום פיצוי בעד התייקרות
בעד עובדים שכירים במשק.

פקודה
פקודת מס הכנסה.

שומה סופית
סכום ההכנסה הסופי שנקבע על־ידי מס הכנסה לשנת מס
מסוימת.

שכר ממוצע
הכוונה לשכר ממוצע לפי חוק ,שהוא הצירוף של שני אלה:
א .הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר
בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תקופת הבסיס) ביום
שקדם ליום העדכון.
ב .תוספת לממוצע שחושב לפי סעיף קטן (א) בשיעור הפיצוי
שניתן בתקופה שמתום תקופת הבסיס ועד ליום העדכון.

שנה שוטפת
שנת מס המתחילה ב־ 1בינואר ומסתיימת ב־ 31בדצמבר של
אותה שנה ,ושבעדה משולמים דמי ביטוח.

הגיל המותנה (לקצבת זקנה)
קבלת קצבת זקנה למבוטחים עצמאיים בני ( 70-65נשים)65-60 :
מותנית בגובה ההכנסות .גבר בן  70ומעלה ואשה בת  65ומעלה
זכאים לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיהם.
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חובת רישום
במוסד לביטוח לאומי

א .מתי עליך להירשם במוסד לביטוח לאומי
כעובד עצמאי?
כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד ,רצוי עוד לפני פתיחת
העסק או התחלת העבודה במשלח ידך .דבר זה חשוב מאוד ,כי תנאי
מוקדם והכרחי לקבלת גמלת נפגעי עבודה (בכלל זה דמי פגיעה ,גמלת
נכות מעבודה או גמלת תלויים) הוא שבעת הפגיעה היית רשום כעובד
עצמאי ,או שעשית את המוטל עליך כדי להירשם.

!

לתשומת לבך
רישום באגף המע"מ ובאגף מס הכנסה אינו מהווה
רישום במוסד לביטוח לאומי.
חובת הרישום במוסד לביטוח לאומי קודמת לחובת
תשלום כלשהו.

ב .מה עליך לעשות כדי להיחשב עובד עצמאי
רשום במוסד לביטוח לאומי?
לשם רישום כעובד עצמאי עליך לפנות בהקדם האפשרי למחלקת הביטוח
והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.

המוסד לביטוח לאומי יראה אותך "רשום"
אם עשית אחד מאלה:
●

נרשמת באמצעות מילוי טופס רב שנתי (בל  ,)6101שאותו
אפשר להשיג בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי או באתר
האינטרנט .www.btl.gov.il

בטופס ימולאו על ידך הפרטים האלה:

שמך
מספר הזהות שלך
המען המלא שלך



עיסוקך
הצהרה שאתה עוסק במשלח ידך (בתקופת הדיווח)
תיאור משלח ידך
משך הזמן הממוצע בשבוע המיועד לעבודה במשלח ידך כעצמאי
הכנסותיך המשוערות (לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח)
או:
● הגשת דין וחשבון ,כלומר העברת למוסד לביטוח לאומי
הודעה בכתב שממנה משתמע כי אתה עובד עצמאי
בהתאם לנדרש בחוק.
או:
● שילמת ,בתקופה שקדמה ליום המזכה אותך בגמלה ,את
כל דמי הביטוח לכל ענפי הביטוח שבהם היית חייב על פי
מקורות הכנסתך כעובד עצמאי.
ראוי לזכור כי הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות
לקבלת גמלה בעת פגיעה בעבודה.

ג .האם על עובדת עצמאית נשואה חלות אותן
חובות כעל עובד עצמאי?
כן .אשה נשואה העוסקת במשלח ידה והעונה להגדרת "עובד עצמאי"
חייבת גם היא ברישום ובתשלום דמי ביטוח בעד עצמה.
ראי נא גם פרק  ,5סעיף ו'.

ד .מהי חובת הרישום של בני הזוג העוסקים
במשק חקלאי מבחינת המוסד לביטוח לאומי?
גם בני זוג העוסקים במשק חקלאי נחשבים "עובדים עצמאיים" ומוטלת
על כל אחד מהם החובה להירשם בנפרד ,וכן לשלם דמי ביטוח בעד
עצמם .זאת גם אם הם בני זוג במשק חקלאי אחד ,גם אם לכל אחד
משק חקלאי נפרד וגם אם הכנסותיהם נמוכות.



ה .מה דינו של מבוטח שאינו עובד כשכיר ואינו
עונה להגדרת "עובד עצמאי"?
מבוטח כזה נקרא במוסד לביטוח לאומי "מי שאינו עובד שכיר ואינו
עובד עצמאי" .אם אתה מבוטח כזה אתה חייב לפנות למחלקת הביטוח
והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך ,לצורך קביעת המעמד שלך בביטוח
הלאומי ,ולצורך תשלום דמי הביטוח בעד עצמך.
אם אתה מבוטח מסוג כזה ,הכללים החלים עליך שונים מהכללים
החלים על עובד עצמאי.

ו .מה מצבו של עובד עצמאי שלא נרשם במועד?

!

לתשומת לבך
אם לא נרשמת במועד כעובד עצמאי ,לא תהיה זכאי
לקבל דמי פגיעה או החזר עבור הוצאות לטיפול
רפואי בגין הפגיעה ,או גמלת נכות מעבודה ,אם ביום
הפגיעה לא היית רשום במוסד כעובד עצמאי.
שאיריו של עובד עצמאי שלא נרשם במועד אינם
זכאים לקצבת תלויים.
ראה נא גם פרק  ,6סעיף א'.
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הבסיס לחישוב דמי הביטוח

א .מהם מקורות ההכנסות שלפיהם מחשב
המוסד את דמי הביטוח?
המקורות של ההכנסות שלפיהם מחושבים דמי הביטוח הם:

עסק

משלח יד

עבודה חקלאית

החוקר רואה כהכנסתו השנתית של עובד עצמאי את ההכנסה שהיתה
לו מהמקורות הנ"ל (כמפורט בסעיפים  ]8[2 ,]1[2לפקודת מס הכנסה)
בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח ("השנה השוטפת").

ב .לפי איזה בסיס מחשבים את דמי הביטוח?
העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב־שנתי (בל )6101/על
הכנסה משוערת .סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע
על־פי ההכנסה הזאת או על־פי השומה האחרונה שנמצאת בידי המוסד.
ההצהרה הזאת מכונה להלן "הצהרה בדבר הכנסות".
את המקדמות משלמים על־פי ההכנסה ,והן עשויות להשתנות לפי
השינויים החלים בשכר הממוצע .השינויים האלה מבוצעים על־ידי
המוסד אחת לשלושה חודשים (כל "רבעון") ,לאחר קבלת השומה
לאותה השנה ממס הכנסה.
עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה ,מחשב המוסד
מחדש את דמי הביטוח השנתיים המגיעים מן העצמאי ומיידע את
העצמאי בדבר הפרשים  -הן לזכותו של העובד והן לחובתו  -אם יש
הפרשים כאלה.
אם שולמו במשך השנה דמי פגיעה או גמלת נכות מעבודה המהווים
"גמלה חוסמת" ,לא ייעשה חישוב מחודש של דמי הביטוח בשנה
החסומה .ראה נא להלן סעיף ג'.

ג .מהי "גמלה חוסמת" ובאילו נסיבות היא חלה?
"גמלה חוסמת" היא גמלה ששילם לך המוסד בשנה מסוימת ,עקב
תאונה שנגרמה לך בעבודה ,והחוסמת את האפשרות לשינוי גובה
ההכנסות שלפיהן שילמת מקדמות לפני קרות התאונה.



הגמלה מחושבת על־פי המקדמות ששילמת בתכוף לפני התאונה.
בשני מקרים תחול "גמלה חוסמת" ,שבעקבותיה אי אפשר להגדיל או
להקטין את ההכנסה שעליה הצהרת כעצמאי ואשר לפיה משולמת
הגמלה:
●

אם נגרמה לך כעצמאי תאונה בשנת מס מסוימת ,או יותר מתאונה
אחת ,שבגינן אישר לך הביטוח הלאומי גמלת דמי פגיעה (לפי פרק
ה' בחוק ,העוסק בביטוח נפגעי עבודה) לתקופה של  90ימים או יותר,
שבהם נעדרת מעבודתך .ההיעדרות הזאת צריכה להיות מבוססת
ומתועדת בתעודות רפואיות מתאימות.

●

אם הפגיעה בעבודה היתה חמורה עד כדי כך שאתה זכאי בגינה
לקצבת נכות (זמנית או לצמיתות) ,או למענק נכה ,או לקצבת תלויים,
לאלמנה וליתומים.

בשני המקרים האלה ,אי אפשר עוד להגדיל או להקטין את גובה ההכנסה
שלפיה שילמת מקדמות דמי ביטוח המהוות גם בסיס לגמלה .המוסד
לביטוח לאומי ימשיך לחשב את הגמלה לפי ההכנסה שעליה חויבת
כעצמאי לשלם מקדמות לפני שנפגעת .הכנסה זו נחשבת "הכנסה
לפי שומה סופית" ,והיא לא תשונה בשנה החסומה.

ד .מה דינן של הכנסות שיש לעצמאי שאינן
ממשלח יד ואינן מעבודה שכירה?
אם אתה עצמאי ויש לך בנוסף להכנסתך מעסק ומעבודה שכירה גם
הכנסות אחרות (למשל מהשכרת דירה ,ריבית על נכסים וכיו"ב) ,ולא
דיווחת על כך למחלקת הביטוח והגבייה במוסד לביטוח לאומי ,עליך
להגיע בהקדם לסניף הקרוב למקום מגוריך ,ולדווח לפקיד הגבייה על
הכנסות אלו .הכנסות אלו יכולות להשפיע על מעמדך ועל גובה דמי
הביטוח שעליך לשלם .הסברים על כך תוכל לקבל מפקיד הגבייה.

ה .מהי תקרת ההכנסות שעליהן תשלם דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות?
תקרת ההכנסות הזאת קרויה "הכנסה מקסימלית".
החל ב־ 1בינואר  2006ההכנסה המקסימלית מתעדכנת בהתאם לשיעור
עליית המדד .סכום ההכנסה המקסימלית לחודש החל ב– 1באוגוסט
 76,830 - 2009ש"ח.
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ו .מהי ההכנסה המינימלית שעליה אתה חייב
לשלם דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות?
הכנסה זו קרויה "מינימום הכנסה" והיא שווה ל־( 25%רבע) מן השכר
הממוצע .סכום זה שווה ל־ 1,982ש"ח לחודש (נכון לנובמבר ,)2009
שהם  5,946ש"ח לרבעון.

ז .האם עצמאים בעלי הכנסה נמוכה מאוד (אך
מעל ל"מינימום ההכנסה") חייבים לשלם את
מלוא דמי הביטוח?
לא .על ההכנסה הראשונה של העצמאי ,שאינה עולה על חצי מהשכר
הממוצע ,משלם העצמאי "שיעור מופחת" של דמי ביטוח.
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תשלום דמי ביטוח

א .מי חייב בתשלום דמי ביטוח עבור עובד עצמאי?
העובד העצמאי עצמו חייב בתשלום דמי הביטוח שלו ,על־פי סעיף
 342בחוק .ביצוע התשלום נעשה באמצעות פנקס לתשלום מקדמות,
הנשלח לכתובתו של העובד העצמאי אחת לשנה.

ב .מתי יש לשלם את דמי הביטוח?
עובד עצמאי חייב לשלם מקדמת דמי ביטוח עד ל־ 15בחודש (מדי
חודש בחודשו) עבור החודש הקודם .למשל :עד  15באפריל יש לשלם
את מקדמת דמי הביטוח עבור חודש מרץ.
את מקדמת דמי הביטוח ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים ,בכלל
זה בנק הדואר.
אפשר לשלם את מקדמות דמי הביטוח בהוראת קבע באמצעות טופס
"הוראה לחיוב חשבון" ,ולזכות בהטבה לפיה יחויב החשבון ב־ 22בחודש
(במקום ב־ 15בחודש) .כמו כן אפשר לשלם את המקדמות בהוראת
קבע בכרטיס אשראי.
הטפסים מצורפים לפנקס המקדמות ,וכן ניתן להורידם מאתר האינטרנט
www.btl.gov.il
אפשר לשלם חובות בכרטיס אשראי במוקד הטלפוני הממוחשב
 ,08-6509911או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי באמצעות
אתר התשלומים.

ג .האם כל המבוטחים העצמאים משלמים
דמי ביטוח בשיעור אחיד?
לא .השיעור אינו אחיד והוא מושפע מגילו של המבוטח העצמאי ,וכן
מגובה הכנסותיו.

אם אתה עובד עצמאי וגילך  18עד גיל פרישה:
 .1תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 9.82%שיעור מופחת) מחלק ההכנסה
שהיתה לך עד  60%מהשכר הממוצע ( 4,757ש"ח בחודש).
 כל הסכומים נכונים לנובמבר .2009

12

 .2תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 16.23%שיעור רגיל) מחלק ההכנסה
שמעל  60%מהשכר הממוצע ועד לתקרת המקסימום  -ראה עמ' 10
סעיף ה'.
שיעורים אלה כבר כוללים דמי ביטוח בריאות.

אם אתה עובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:
כשאינך מקבל קצבת זקנה:
 .1תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 8.65%שיעור מופחת) מחלק ההכנסה
שעד  60%מהשכר הממוצע ( 4,757ש"ח).
 .2תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 14.29%שיעור רגיל) מחלק ההכנסה
שמעל  60%מהשכר הממוצע.
שיעורים אלה כבר כוללים דמי ביטוח בריאות.

כשאתה מקבל קצבת זקנה:
 .1תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 0.39%שיעור מופחת) מחלק ההכנסה
שעד  60%משכר הממוצע ( 4,757ש"ח בחודש).
 .2תשלם דמי ביטוח בשיעור ( 0.68%שיעור רגיל) מחלק ההכנסה שמעל
 60%מהשכר הממוצע.
שיעורים אלה כוללים את התשלום לביטוח לאומי בלבד .דמי ביטוח
בריאות מקוזזים מקצבת הזקנה.

ד .איך ישולמו דמי הביטוח של עצמאי שיש לו
גם הכנסה מעבודה שכירה?
אם אתה עובד עצמאי ויש לך (מלבד הכנסתך מעסק או ממשלח יד)
גם הכנסה מעבודה שכירה ,דמי הביטוח שלך ישולמו כך:
 .1על הכנסה מעבודתך כשכיר חייב המעביד שלך לנכות ולשלם את
דמי הביטוח עבורך.
 .2על הכנסה מעיסוק או ממשלח היד שלך עליך לשלם את דמי הביטוח
בעצמך.
אם שילמת עקב הפיצול ,סכום גבוה מהמקסימום לתשלום דמי ביטוח,
הנך מתבקש לפנות לסניף למחלקת הגבייה ,לצורך תיאום התשלומים
וקבלת ההחזר.
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ה .איך משלמים את דמי הביטוח בני זוג
עצמאים העובדים בעסק משותף?
במקרה כזה (למשל בעל ואשה בחנות מכולת) ,על כל אחד מבני הזוג להיות
רשום במוסד לביטוח לאומי ,ולשלם את דמי הביטוח בעד עצמו.
כבני זוג עצמאים תוכלו להצהיר על חלקו של כל אחד מכם בהכנסותיכם
מהעסק ,ולשלם את דמי הביטוח כל אחד לפי חלקו ,בתנאי שחלקו
של כל אחד מכם יהיה בין שליש לשני שלישים מן ההכנסה הכוללת.
דמי הביטוח של כל מבוטח ישולמו לפי ההצהרה שתצהירו על חלוקת
ההכנסה ביניכם.
דוגמאות לחלוקה אפשרית של ההכנסות בין בני הזוג
באחוזים מן ההכנסה הכללית
הכנסת האשה

הכנסת הבעל

דוגמא א'

60%

40%

דוגמא ב'

35%

65%

דוגמא ג'

50%

50%

אם לא תצהירו על חלוקת ההכנסה ,יחלק המוסד את ההכנסה כך:
שני שלישים ( )67%מההכנסה לבעל ,שליש ( )33%מההכנסה לאשה.

ו .איך ישלמו את דמי הביטוח בני זוג העובדים
במשק חקלאי?
בני זוג העובדים בעסק חקלאי משותף רשאים להצהיר על חלוקת
ההכנסות מהעסק ,ולשלם כל אחד את דמי הביטוח על־פי חלקו בהכנסה,
כאמור בסעיף ה' לעיל.

ז .מי פטור מתשלום דמי ביטוח?
פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים ,אך חייבים בתשלום
לענף נפגעי עבודה בלבד ,מי שנמנים עם אחד מאלה:
●

עובד עצמאי עד גיל  18שנה.
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●

מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.

●

עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה של ,100%
ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.

●

עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות יציבה של  75%לפחות ,ומקבל
קצבה לפי חוק ביטוח נכות.

●

עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של  ,75%שנה
לפחות.

ח .מה יקרה אם פיגרת בתשלום דמי הביטוח?

!

אזהרה:
על־פי סעיף  366לחוק ,פיגור בתשלום דמי הביטוח
גורר אחריו הצמדה וקנסות .פיגור בתשלום דמי
הביטוח יגרום גם להקטנת הגמלה המגיעה או
לשלילתה ,ואף לעיקול רכוש והכנסות באמצעות
ההוצאה לפועל .לכן חשוב להקפיד על תשלום
דמי הביטוח במועד .מעובדת עצמאית שפיגרה
בתשלומי דמי הביטוח תישלל גם גמלת לידה.
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שונות

א .הענקה מטעמי צדק
אם אתה עובד עצמאי ,ונשללה ממך הגמלה רק מפני שלא מילאת את
חובת הרישום במוסד לביטוח לאומי ,או מפני שפיגרת בתשלום דמי
הביטוח ,אתה רשאי לפנות למוסד בבקשה לבדיקת זכאות להענקה
מטעמי צדק.

ב .מה חייב לעשות עובד עצמאי שחדל להיות
עצמאי וסגר את עסקו?
אם חדלת להיות עובד עצמאי וסגרת את העסק ,עליך לפנות למחלקת
הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ,ולהודיע
על סגירת העסק .ההודעה יכולה להימסר במכתב או על־ידי שימוש
בטופס (שינוי סוג) ,ועליך לכלול בה גם את תאריך השינוי.
להודעה עליך לצרף אישורים המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק
במס הכנסה או במע"מ ,חוזה על מכירת העסק ,תום חוזה שכירות
של העסק וכו').
המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את סיווגך כעובד עצמאי ,ובהתחשב
בנתונים החדשים שעליהם הצהרת ,ייקבע מעמדך ויבוצע תיקון
בחשבונך בהתאם.

ג .מה עליך לעשות כשהמשק החקלאי שלך
הפסיק להיות פעיל?
אם עבדת במשק חקלאי שפעילותו נפסקה ,עליך להמציא אישור
על כך (חתום על־ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף הקרוב
למקום מגוריך .על־פי האישור שמסרת יסווג המוסד לביטוח לאומי
מחדש את מעמדך.

ד .חוק ביטוח בריאות ממלכתי
על־פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,כל תושב ישראל חייב להיות רשום
בקופת חולים כלשהי שבה בחר ,וחייב לשלם דמי ביטוח בריאות .את
דמי ביטוח הבריאות שלך כעובד עצמאי גובה המוסד לביטוח לאומי
באותה דרך שבה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי שלך.
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המוסד לביטוח לאומי לא יזכיר לך תשלום זה ,והחובה לשלמו במועד
מוטלת עליך.

שיעור דמי ביטוח בריאות יהיה כדלקמן:


 .1על הכנסה שהיא עד  60%מהשכר הממוצע ( 4.757ש"ח לחודש) ,
עליך לשלם כעצמאי דמי ביטוח בריאות בשיעור .3.1%
 .2על הכנסה שמעל  60%מהשכר הממוצע ועד לתקרה ( 76,830ש"ח
בחודש) עליך לשלם כעצמאי דמי ביטוח בריאות בשיעור  .5%ההכנסה
המינימלית ,שממנה ומעלה תחויב בתשלום דמי ביטוח בריאות ,היא
סכום השווה לרבע מהשכר הממוצע ( 1,982ש"ח בחודש).

לנוחותך מוצגים שיעורי דמי ביטוח הבריאות החדשים
בטבלה הבאה:
דמי ביטוח בריאות לעצמאים

עצמאי בלבד

 3.1%מחלק ההכנסה שעד  60%מהשכר
הממוצע ו– 5%מיתרת ההכנסה ,עד תקרת
המקסימום ( 76,830ש"ח).

עצמאי שהוא
גם שכיר

כנ"ל

עצמאי המקבל
פנסיה מוקדמת

 3.1%מחלק ההכנסה שעד  60%מהשכר
הממוצע ,ו– 5%מיתרת ההכנסה ,עד תקרת
המקסימום ( 76,830ש"ח).

עצמאי המקבל
קצבת זקנה

 173ש"ח שינוכו על–ידי הביטוח הלאומי מן
הקצבה .הכנסתו כעצמאי פטורה מתשלום
דמי ביטוח בריאות.

 כל הסכומים נכונים לנובמבר .2009
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הערה
המידע הנוגע לביטוח בריאות הוא חלקי בלבד.
מידע מפורט ניתן לקבל בחוברת "ביטוח בריאות"
המצויה בכל סניפי הביטוח הלאומי ,ובאתר האינטרנט
 / www.btl.gov.ilביטוח וגבייה  /ביטוח בריאות.
עובד עצמאי שהקפיד למלא את חובותיו כאמור בחוברת ,ייחשב מבוטח
בכל ענפי הביטוח ,והוא רשאי לתבוע מהמוסד כל גמלה ,למעט דמי
אבטלה וזכויות בגין פשיטות רגל.

18

19

7

סניפים וערוצי שירות

סניפים ראשיים וסניפי משנה
ירושלים  -המשרד הראשי

חיפה סניף ראשי

אילת סניף משנה

טבריה סניף ראשי

אשדוד סניף ראשי

יפו  סניף ראשי

אשקלון סניף ראשי

ירושלים סניף ראשי

באר שבע סניף ראשי

כפר סבא סניף ראשי  

בית שמש סניף משנה

כרמיאל סניף ראשי

בני-ברק סניף ראשי

מגדל העמק סניף משנה  

בת ים סניף משנה     

מזרח ירושלים סניף משנה

דימונה סניף משנה

מרר סניף משנה

הרצליה סניף משנה

רח' בן גוריון 22

נהריה סניף ראשי

שד' וייצמן 62

חדרה סניף ראשי

נצרת סניף ראשי

שד' וייצמן  ,13ירושלים
רח' מדין 12

רח' הבנים 14

רח' הנשיא 101
רח' וולפסון 6
רח' הנשיא 8

רח' אהרונוביץ 12
רח' ז'בוטינסקי 2
רח' ז'בוטינסקי 1

רח' הלל יפה 7

חולון  סניף ראשי

רח' פנחס לבון  ,26פינת ברקת

שד' פלי"ם 8

רח' זכי אל חדיף 1
רח' התקומה 30

רח' שמעון בן שטח 4

דרך השרון  ,12מרכז שרונה
רח' נשיאי ישראל 11
רח' ניצנים 45

רח' אבן בטוטא 5

ת”ד  484מיקוד 14930

רח' המחצבות 3

נצרת עלית  סניף משנה

רח' עמל 1

נקודות השירות
אום אל פאחם ,אופקים ,אור יהודה ,אור עקיבא ,אלעד ,אריאל,
בית אל ,בית שאן ,ביתר עלית ,זכרון יעקב ,חצור הגלילית ,טירת
הכרמל ,יבנה ,יהוד ,יקנעם ,ירוחם ,ירכא ,מודיעין עילית ,מכבים-
רעות ,מעלה אדומים ,מעלה אפרים ,מעלות-תרשיחה ,מצפה רמון,
נתיבות ,עוספייה-עיר הכרמל ,עופרה ,עלי ,עמנואל ,ערד ,פרדס
חנה ,קצרין ,קרית ארבע ,קרית אתא ,קרני שומרון ,ראש העין ,רהט.
.

20

נתניה סניף ראשי

קריות סניף ראשי

עכו סניף משנה

ראשון לציון סניף ראשי

עפולה סניף ראשי

רחובות סניף ראשי

פתח תקוה סניף ראשי

רמלה סניף ראשי

צפת סניף משנה

רמת גן סניף ראשי

קרית גת סניף משנה

שדרות סניף משנה

קרית מלאכי סניף משנה

שפרעם סניף משנה

רח' הרצל 68

אח"י אילת  ,50קריית חיים
רח' ישראל גלילי 7

רח' גבורי סיני 4
רח' מנחם 1

רח' רמז  ,64פינת רח' פינס

רח' רוטשילד 72

רח' הפלמ"ח 100

רח' דני מס 11

רח' החשמונאים 15

שד' העצמאות 64
רח' רש"י 1

קרית שמונה סניף משנה

רח' תל חי (בניין המשביר לצרכן)

רח' בן יהודה 21
רח' 304/2

תל אביב סניף ראשי

רח' יצחק שדה 17

הסניפים פתוחים לקהל
כלל הסניפים

ימים א' ,ג' ,ה' בשעות 12:30-8:00
בימים ב' ,ד' בשעות 17:00-15:00

סניף נצרת

סגור ביום א’ ,פתוח בימים ב' ,ג' ,ה' בשעות 12:30-8:00

סניף תל אביב

אין קבלת קהל אחה"צ בימים ב’ ,ד’

באר שבע ודימונה בימים א',ג' בשעות 14:30-8:30
בימים ב' ,ד' בשעות 17:00-15:00

נקודות השירות פתוחות לקהל
לבירור זמני קבלת הקהל בנקודות השירות ,כנסו לאתר האינטרנט של
הביטוח הלאומי / www.btl.gov.il :סניפים וערוצי שירות.
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דרכי התקשרות
מוקד טלפוני   6050או 1-222-6050

*

לרשותכם מוקד טלפוני ארצי באמצעותו ניתן לקבל מידע כללי על
המוסד לביטוח לאומי ,מידע אישי על קבלת קצבאות ותשלום דמי
ביטוח ,להזמין אישורים ,טפסים וחוברות הסברה.
לקבלת השירות עליך להצטייד במספר תעודת זהות ובקוד סודי.
השירות ניתן בימים א-ה בין השעות 17:00-8:00
בשפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית.
לאחר שעות הפעילות יינתן מענה טלפוני ממוחשב עם הקשת
מספר זהות וקוד סודי.

מוקד טלפוני ממוחשב
לתשלום חובות בכרטיס אשראי
מס' הטלפון במוקד08-6509911  :
זמני השירות
ימים א'-ד'

בין השעות  3:30-6:00לפנות בוקר

יום ה'

בין השעות 18:30-6:00

יום ו'

בין השעות 14:30-6:00

אגף פניות הציבור
לתלונות והצעות לשיפור ניתן לפנות לאגף פניות הציבור:
שד' ויצמן  13ירושלים91909 ,
טל'  ,02-6709070בימים א-ה בשעות ,15:00-8:00
פקס 02-6525038
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אתר אינטרנט   www.btl.gov.il
באתר המוסד לביטוח לאומי ,ניתן למצוא מידע אישי וכללי בנושאי
תשלום קצבאות ,ביטוח וגבייה ,קרנות המוסד ועדכונים שוטפים.
בנוסף ,על מנת להקל עליכם ולקצר את תהליכי השירות ,תוכלו לבצע
תשלומים לביטוח הלאומי ,להוריד טפסים ולהזמין אישורים.

חדש באתר האינטרנט   -שירות אישי
הסניף הפרטי שלך באתר הביטוח הלאומי
באתר שירות אישי של המוסד לביטוח לאומי תוכל לקבל מידע
אישי על תשלומי קצבאות ,להתעדכן על מצב חשבונך ולהדפיס
אישורים ,כל זאת תוך הקפדה מלאה על פרטיותך.
להצטרפות לשירות יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי ,ולקבל
סיסמה לאתר ”שירות אישי”.
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בהוצאת המוסד לביטוח לאומי
הסברה ויחסי ציבור
סימן החוברת ח"ה 21
ירושלים ,חשוון התש"ע ,נובמבר 2009
הפקה :לשכת הפרסום הממשלתית
עיצוב ועימוד :תמנע בינימוב אש
המידע והצילומים על הכריכה באדיבות אתר צמח השדה
צילומים :שרה גולד www.wildflowers.co.il

