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 תקציר

אדם שהוא עובד שכיר ואדם שעובד כעצמאי נבדלים לכאורה בחובותיהם ובזכויותיהם ביחס 

למוסד לביטוח לאומי בכמה תחומים. ואולם, רבים מה'הבדלים' ביניהם נובעים מחוסר 

המעסיק. במקרה של עובד שכיר זהו אדם אחר ובמקרה של עובד  –התחשבות בגורם נוסף 

 המתפקד כמעסיק של עצמו.  –עצמאי המעסיק הוא אותו אדם 

ההבדלים המשמעותיים בזכויותיהם של עצמאים ושכירים ביחס לביטוח לאומי 

מסתכמים בכך שעובדים שכירים זכאים לביטוח אבטלה ולביטוח פשיטת רגל ופירוק תאגיד, 

בעוד שעצמאים אינם מבוטחים בביטוחים אלו. הבדל נוסף הוא שבעוד שעובדות שכירות אינן 

עבוד בתקופה שבה הן מקבלות דמי לידה, עצמאיות רשאיות לעבוד מעט בתקופה מורשות ל

קיים הבדל בין שכיר )ומעסיקו( לבין עצמאי ביחס לתשלומי מצד שני,  זו לשם תחזוקת העסק.

נדרשים לשלם השכירים  – החובה למוסד לביטוח לאומי בשיעור דמי הביטוח בהם הם חייבים

 . יותר

אנו בוחנים היא: האם הפערים בזכויותיהם של עצמאים שאלה משמעותית שאותה 

מתוך הנחה שעיקר הפערים בזכויותיהם של  ושל שכירים הולמת את הפערים בחובותיהם?

עצמאים ושכירים מסתכמים בזכאות לביטוחי אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד, אנו בוחנים 

תרחיש דמיוני בו שכירים נדרשים לשלם לביטוח לאומי לפי השיעורים שחייבים בהם עצמאים. 

ם שנקבעו להם לבין סך את ההפרש בין סך תשלומי השכירים לביטוח לאומי על־פי השיעורי

תשלומיהם אילו היו מפרישים כעצמאים אנו משווים לתשלומי ההעברה לשכירים עבור 

הניתוח שאנו עורכים מתעלם מההיבט הביטוחי של הקצבאות )הקטנת . הביטוחים הללו

סיכונים( ומתייחס לתוחלת התשלומים בלבד. כמו כן, הניתוח מתעלם מההשפעה של עצם 

התמריצים של עובדים )למשל בחירה במצב של אבטלה כתוצאה מקיום ביטוח  קיום הביטוח על

 אבטלה(.

ובהתאם לשיעורי , 2017-2007אנו מוצאים שבנתוני ההכנסות של שכירים לשנים 

מהביטוחים  היו מקבליםיותר ממה שהם  32% היו משלמיםשכירים , נוכחיםההפרשות ה

לעומת  לרעה לא הופלום שלא רק שעצמאים כלומר, אנו מוצאישבהם עצמאים אינם מכוסים. 

את התשלום העודף שהם  לא היו שוותהזכויות הנוספות להן זכאים שכירים  – השכירים

 בהם. חויבוומעסיקיהם 

בשנת מצאנו ש, כמו כן, בבחינה של שאלה זו לפי עשירוני הכנסה ברוטו של שכירים

עודפים של שכיר לביטוח לאומי כבר בעשירון השני ההפרש בין תשלומיו החודשיים ה 2017

)לעומת עצמאי( לבין תוחלת ההעברות החודשיות שהוא מקבל מהביטוח הלאומי עבור ביטוחי 

קיים עודף חיובי רק עבור שני  2009, ובשנת אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד הוא חיובי

  .עשירוני ההכנסה הגבוהים
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 רקע

ם ביחס למוסד ההבדלים שבין שכירים לבין עצמאי מטרתו של מסמך זה היא למפות את

המוסד לביטוח לאומי מגדיר עובד שכיר ועובד עצמאי כדלקמן. עובד שכיר הוא לביטוח לאומי. 

שכיר כמי שמתקיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד ומעסיק. עובד עצמאי הוא מי שאינו עובד 

שעות  20וא עוסק במשלח ידו לפחות התנאים הבאים: ה תושעונה על לפחות אחד מבין שלוש

מהשכר הממוצע; הוא  50%בשבוע בממוצע; הכנסתו החודשית ממשלח ידו היא לכל הפחות 

 15%שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לכל הפחות  12עוסק במשלח ידו לפחות 

נסה לפי ההגדרות האלו, עובד שאינו שכיר ושאינו עצמאי נחשב בעל הכ 2מהשכר הממוצע.

 שלא מעבודה. מסמך זה מתמקד בעובדים שכירים ובעובדים עצמאיים בלבד.

אדם שהוא עובד שכיר ואדם שעובד כעצמאי נבדלים לכאורה בחובותיהם ובזכויותיהם 

ביחס למוסד לביטוח לאומי. ואולם, רבים מה'הבדלים' ביניהם נובעים מחוסר התחשבות בגורם 

זהו אדם אחר ובמקרה של עובד עצמאי המעסיק הוא  המעסיק. במקרה של עובד שכיר -נוסף 

המתפקד כמעסיק של עצמו. על כן, נדרשת התבוננות על עובד שכיר ועל מעסיקו  –אותו אדם 

 אחת כאשר משווים ביניהם לבין עובד עצמאי.כמקשה 

כפולה. ראשית, גם הסיבה לכך שאנו בוחנים עובד שכיר ומעסיק כמקשה אחת היא  

במקרה של אדם שעובד כעצמאי, קיים ברקע מעסיק המעסיק אותו. אולם, במקרה זה המעסיק 

כלומר הוא גם המעסיק וגם המועסק. לא יהיה זה הגיוני להשוות את  –הוא העצמאי בעצמו 

מעמדו , תוך התעלמות מהמסים שמשלמים השכיר ומעסיקו רק למעמד העצמאי כעובד

בחלוקת ההפרשות ביניהם באופן ישיר תלוי  לעובדהשכר שהמעסיק משלם , . שניתכמעסיק

לבין הפרשות עובד היא בין הפרשות מעסיק  ההבחנהלמעשה, למסים, ובפרט לביטוח לאומי. 

מגולגלת על העובד. שהממשלה מטילה על המעסיק חבות המסים מ חלקובפועל,  מלאכותית

נניח שמעסיק לא היה חייב לשלם מסים כלל עבור שכר העבודה של עובדיו וכל תשלום המסים 

-אם הממשלה תחליט יום אחד שמס זה ישולם מעכשיו על היה מוטל באופן רשמי על העובד. 

ה גובה השכר של העובדים לא יישאר כמו קודם, אלא ישתנידי העובד, אז -ידי המעסיק ולא על

ייווצר שינוי בשכר של העובדים במשק, כך שסך תשלומי המעסיק )שכר לעובדים במהרה. 

ותשלום המס( יישאר כמו קודם, וסך ההכנסה של העובדים )השכר שהם מקבלים פחות המס 

  שהם משלמים( יישאר כמו קודם.
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 חובותיהם וזכויותיהם של עובדים שכירים ועצמאים אל מול המוסד לביטוח לאומי

קיים הבדל בין שכיר )ומעסיקו( לבין עצמאי ביחס לתשלומי החובה למוסד לביטוח 

לאומי בשיעור דמי הביטוח בהם הם חייבים. שיעורי תשלומי החובה לביטוח לאומי מההכנסות 

נבהיר שההכנסה המינימלית לעובד  3.שלהלן, נתונים על פי הטבלה 2019ברוטו, נכון לשנת 

הכנסה נמוכה  .מהשכר הממוצע 25%השיעורים המופחת והמלא שווה ל־עצמאי החייבת לפי 

מהשכר הממוצע.  25%הכנסה של מזו חייבת לפי תעריף מינימום המתאים לשיעור המופחת מ

בנוסף, הן לשכירים והן לעצמאים קיימת לעובד שכיר לא קיימת רצפה שכזו כל עוד הוא מועסק. 

פעמים הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות  5על  עבור חלק ההכנסה שעולה, ולהפרשות התקר

בשנת  שקלים 43,890)תקרה זו שווה ל־לא מפרישים עבור ביטוח לאומי ובריאות לאותה שנה 

2019.)   

 

 : תשלומי חובה לביטוח לאומי עבור משרת שכיר ועצמאי1טבלה 
 

שכיר  סוג הביטוח חלק השכר
 )ומעסיק(

 עצמאי

 25%מינימלי: חלק ההכנסה שעד שיעור 

בשנת ₪  2568מהשכר הממוצע )פחות מ־

2019) 

 ₪  73.7 3.95% ביטוח לאומי

 ₪  79.6 3.10% ביטוח בריאות

 ₪  153.3 7.05% סך־הכל

ועד  25%שיעור מופחת: חלק ההכנסה החל מ־

₪  2568מהשכר הממוצע )למעלה מ־ 60%

 (2019בשנת ₪  6164ופחות מ־

 2.87% 3.95% ביטוח לאומי

 3.10% 3.10% ביטוח בריאות

 5.97% 7.05% סך־הכל

מהשכר  60%שיעור מלא: חלק ההכנסה החל מ־

פעמים הסכום הבסיסי לחישוב  5ועד  הממוצע 

 43,890ופחות מ־₪  6164)למעלה מ־ קצבאות

 (2019בשנת ₪ 

 12.83% 14.60% ביטוח לאומי

 5.00% 5.00% ביטוח בריאות

 17.83% 19.60% סך־הכל

 

מהשכר הממוצע, שיעור ההפרשה  60%־ל 25%מצא שעבור חלק ההכנסה שבין נ

נקודות אחוז משיעור ההפרשה לעובד עצמאי, בעוד  1.08עבור משרת שכיר גבוה ב־

מהשכר הממוצע, שיעור ההפרשה עבור משרת שכיר  60%שעבור חלק ההכנסה הגבוה מ־

עבור בעלי  אמנם 4.רשה המתאים לעובד עצמאינקודות אחוז משיעור ההפ 1.77גבוה ב־

 יםבסכומים גבוהים מאלו שחייב יםחייב םמהשכר הממוצע עצמאי 25%הכנסות נמוכות מ־

בתחומי שכר אלו חלק  ם,עצמאי יםשל עובד ותמגבלת ההגדרב מצד שני, , אךיםבהם שכיר
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. כלומר, באופן כללי, התשלומים מהעובדים כלל לא נחשבים עצמאים מבחינת הביטוח הלאומי

 לביטוח לאומי עבור משרת שכיר הינם גבוהים יותר מהתשלומים בהם חייב עובד עצמאי. 

שולמו דמי ביטוח לאומי עבור  2017בשנת פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, -על

תקבולי המוסד לביטוח לאומי מדמי  5עצמאים. 465,325מיליון משרות שכירים, ועבור  3.3

 61.3יטוח לאומי ומדמי בריאות מעובדים שכירים וממעסיקיהם באותה שנה עמדו על כ־ב

שקלים בממוצע למשרת שכיר בשנה.  18,500מיליארד שקלים )במחירים שוטפים(, שהם כ־

תקבולי המוסד לביטוח לאומי מדמי ביטוח ומדמי בריאות מעובדים עצמאיים עמדו על כ־

 שקלים בממוצע לעובד עצמאי בשנה. 12,000מיליארד שקלים בשנה, שהם כ־ 5.6

 ,, בתוספת הפרשי הצמדהכחוק יחול קנסעצמאי שלא הפריש דמי ביטוח לאומי על 

מסתכן באבדן הזכאות לקצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי. מעסיק של עובד שלא הוא ו

 ובתוספת הפרשי בקנס חייבהפריש עבורו את התשלומים הנדרשים לביטוח לאומי לא רק 

כלומר,  6הצמדה, אלא גם עשוי לשאת בתשלומי גמלאות ביטוח לאומי להן יהיה זכאי העובד.

עובד עצמאי שמפגר בתשלומים לביטוח לאומי לא יהיה זכאי לגמלאות ביטוח לאומי, בעוד 

שעובד שכיר יקבל את הגמלאות הללו. אולם התשלומים לעובד השכיר יהיו על חשבון מעסיקו 

ד לביטוח לאומי. לפיכך כאשר מתבוננים על העובד השכיר ועל מעסיקו ולא על חשבון המוס

 יחד, אין הבדל בין משרת שכיר לעצמאי לעניין פיגורים בתשלומים.

זכויותיהם של עובדים עצמאיים ושל עובדים שכירים לקצבאות ולתמיכות מאת המוסד 

חומים. ראשית, בניגוד לביטוח לאומי דומות ברובן, אולם הן נבדלות באופן משמעותי בשני ת

. ובביטוח פשיטת רגל ופירוק תאגיד עובד עצמאי אינו מבוטח בביטוח אבטלהלשכיר, 

. הבדלים קיים הבדל בין שכירה לבין עצמאית בתנאי הזכאות לקבלת דמי לידהשנית, 

נוספים שקיימים נוגעים לשיטות חישוב גובה קצבאות מסוימות. הבדלים אחרים, כאמור, רק 

 הבדלים, בעוד שהתבוננות על שכיר ועל מעסיקו יחדיו מראה שהבדלים אלו בטלים.נדמים ל

נושא שזכה לתשומת לב משמעותית בשני העשורים האחרונים הוא ביטוח אבטלה. 

דמי אבטלה, ביסודם, מספקים 'רשת ביטחון' לאדם שנפרד מעבודתו מסיבה כלשהי ואיבד את 

חדה מדי ברמת החיים של אדם כזה, ולאפשר  הכנסתו. מטרת התשלומים היא למנוע ירידה

לו לחפש מקום עבודה חדש שרצוי לו מבחינת כישורים, התאמה אישית ושכר. יחד עם זאת, 

תשלומים שכאלה עשויים לתמרץ פרטים להישאר באבטלה תקופות ממושכות מדי. לכן גובה 

יקולים. מאחר דמי האבטלה האופטימלי ותקופת הזכאות נדרשים לספק איזון בין שני הש

ששיקולים אלו רלוונטיים לא רק לעובד שכיר שפוטר או התפטר, אלא גם לעובד עצמאי שחיסל 

 להשוואת זכויותיהם של השניים ביחס לביטוח אבטלה לכאורה את העסק שלו, קיימת הצדקה

)אם כי התמריצים ל'ניצול לרעה' של קצבת האבטלה עשויים להיות שונים במקרה של שכירים 

 . עצמאים(ושל 
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, נקבעה בחוק חובת הפרשה מינימלית לחיסכון 2017כמענה מסוים לכך, החל משנת 

חובת ההפרשה מיועדת בראש ובראשונה לביטוח פנסיוני, אולם במסגרת  7לעובדים עצמאים.

החוק ניתנת האפשרות לעובד עצמאי שחיסל את העסק שלו למשוך מקופת החיסכון עד שליש 

קרה מסוימת( פטור ממס. כך, למעשה, עובד עצמאי מבטח את עצמו מסכום ההפקדות )עד ת

כנגד מקרה של אבטלה, ועליו להפעיל שיקול דעת אם למשוך מכספי החיסכון שלו ואיזה סכום, 

כאשר באפשרותו לשמור את הכסף לגיל הפרישה. כלומר, ביטוח עצמי זה נתמך על־ידי הטבת 

הפנסיוני בטרם הגיעו לגיל פרישה ללא חובת  למשוך מכספי החיסכון לעצמאיםמס המאפשרת 

 תשלום מס רווחי הון או מס הכנסה.

נושא שזכה לתשומת לב מעטה יותר הוא עבודה במהלך תקופת הזכאות לדמי לידה. 

דמי לידה נחשבים לקצבה מחליפת שכר, וככזו, קבלת הקצבה מותנית בכך שהזכאית )בדרך־

כלל( איננה עובדת במהלך תקופת הזכאות. באופן צר יותר, דמי לידה נועדו לאפשר לאם 

הלידה לטיפול בתינוק ולהחלמה מהלידה. במקביל להקדיש את החודשים הראשונים מיום 

לתשלומי דמי הלידה, החוק מבטח את היולדת כנגד אובדן מקום עבודתה על־ידי תקנות 

החלות על המעסיק ומגבילות את סמכותו לפטר או להרע את תנאי היולדת, ככל שהדבר נוגע 

אי הגמלה והמעטפת לתקופת ההיריון והלידה. קל לראות שהמנגנון שעל־פיו מעוצבים תנ

מעביד, ונוצרו מתוך הנחה -החוקית המבטחת את היולדת נוגעים באופן בסיסי ליחסי עובד

שהיולדת היא שכירה. מעסיק של יולדת בוודאי אינו משהה את פעילות העסק לתקופת חופשת 

 אם נבחן שכירההלידה של העובדת, אלא מחפה על היעדרותה באמצעים העומדים לרשותו. 

שהשכירה מקבלת דמי לידה בעוד שהעסק ממשיך לתפקד במהלך ראה נה יחדיו ומעסיק

התקופה שלאחר הלידה. כמו שכירה, עצמאית שיולדת איננה רשאית לעבוד בתקופת הזכאות 

מאחר  8רשאית לבצע פעולות "לתחזוקת העסק" תחת אישור מיוחד.כן לדמי הלידה, אך היא 

עיתים קרובות פעילותו והצלחתו תלויה שהעצמאית היא למעשה המנהלת של העסק ול

בתפקודה ובכישורים מיוחדים שלה, האפשרות שלה למצוא תחליף ראוי לה אינו שקול למציאת 

תחליף לעובדת שאיננה המנהלת. האפשרות לפעול לטובת "תחזוקת העסק" במהלך תקופת 

פשרות של טענה שהאאף־על־פי־כן עלתה הזכאות לדמי הלידה נועדה לגשר על הפער הזה. 

עצמאית לתחזק את העסק, תחת תנאי המוסד לביטוח לאומי, איננה מספיקה לשמר את 

הוגשה בשנת לכן  .הפעילות העסקית התקינה ולהימנע מאובדן רווחים עתידיים משמעותי

( הצעה לתיקון חוק הביטוח הלאומי שתאפשר לעצמאית לעבוד כ־2018)ושוב בשנת  2017

הצעות אלו עברו בקריאה טרומית  9ופת הזכאות לדמי הלידה.שעות חודשיות במהלך תק 40

 וממתינות להמשך תהליך החקיקה.
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 . גמלאות מחליפות שכר הןהבדל נוסף הוא באופן חישוב גובה גמלאות מחליפות שכר

גמלאות שניתנות לפרט שאינו עובד כתחליף להכנסה שהיה מקבל אילו היה עובד. גמלאות 

הם עצמאי איננו זכאי(, דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי פגיעה אלה כוללות דמי אבטלה )ל

ותגמולי מילואים. באופן בסיסי, גובה הגמלה משקף חלק יחסי של השכר שתובע גמלה היה 

מקבל אילו היה עובד. על מנת להעריך את השכר שפרט היה מקבל, נלקחות בחשבון הכנסותיו 

ד הקובע לקבלת הגמלה. עבור שכיר מדובר של פרט במהלך שלושת החודשים שקדמו למוע

בשלוש המשכורות שקדמו למועד התביעה. עבור עצמאי מדובר בהכנסתו החודשית הממוצעת 

לאותה שנה, שמחושבת לפי הכנסותיו השנתיות בפועל. מאחר שההכנסות בפועל אינן ידועות 

, ולאחר זמן מראש, המוסד לביטוח לאומי משלם תחילה גמלה לפי אומדן הכנסות שנתיות

מוסיף או גובה את העודף לפי ההכנסות בפועל. עבור עובדים עצמאיים קיים מנגנון נוסף של 

גובה דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה המשולמים לעובד עצמאי נקבע לפי  10"גמלה חוסמת".

אומדן ההכנסות השנתיות בלבד. בשונה מאשר בגמלאות מחליפות שכר אחרות, המוסד 

לא גובה או משלם את ההפרש בין אומדן ההכנסות לבין ההכנסות בפועל באותה  לביטוח לאומי

השכר הקובע לעניין דמי לידה לעובדת  11שנה. בנוסף, דמי לידה מוערכים באופן מעט שונה.

שכירה נקבע לפי הגבוה מבין ממוצע ההכנסות בשלושת החודשים לפני הלידה לבין ממוצע 

דה. השכר הקובע לעובדת עצמאית נקבע לפי הגבוה ההכנסות בששת החודשים שלפני הלי

מבין ממוצע ההכנסות החודשיות בשנת המס של הלידה לבין ממוצע ההכנסות בשנה שקדמה 

ללידה. אם מקבלים את ההנחה שהתבססות על תקופה זו או אחרת )כמפורט לעיל( לשם 

לים אלו שבין עובד הערכת השכר שפרט היה מרוויח אילו היה עובד היא שקולה בקירוב, להבד

 שכיר לבין עצמאי חשיבות פחותה.

ם הוא בביטוח פשיטת רגל ופירוק תאגיד, וסף בזכויות של שכירים ושל עצמאיהבדל נ

בו עצמאי איננו מבוטח. במסגרת ביטוח זה המוסד לביטוח לאומי מספק מערך פיצוי חלופי 

יו בגין שכר עבודה שלא לעובד שמעסיקו לשעבר פשט את הרגל ולא מסוגל לשלם את חובות

שולם, פיצויי פיטורין וכדומה. במצב כזה, ההעברות לעובד הזכאי הינן על חשבון ביטוח לאומי. 

 עובד עצמאי, לעומת זאת, איננו זכאי לגמלה שכזו.

הבדלים אחרים לכאורה בזכויותיהם של שכירים ושל עצמאים נובעים מהתבוננות 

ק. דוגמה אחת היא שדמי פגיעה הניתנים לעובד בגין שגויה המפרידה בין שכיר לבין המעסי

ימי ההיעדרות  12 12פגיעה בעבודה מתחלקים בין המוסד לביטוח לאומי לבין המעסיק.

ימים( הם על  91הראשונים הם על חשבון המעסיק ושאר ימי ההיעדרות )ועד תיקרה של 

ימי ההיעדרות  12ל חשבון המוסד לביטוח לאומי. אמנם עובד שכיר מקבל, אפוא, תשלום ע

הימים  12הראשונים בעוד שעובד עצמאי לא מקבל תשלום עבורם, אולם פער זה נובע מכך ש־

הראשונים הם על חשבון ימי מחלה, אותם משלם המעסיק לעובד. לפיכך, מבחינת המוסד 

 לביטוח לאומי, ההוצאה עבור דמי פגיעה לעובד שכיר ולעצמאי הינן זהות. 
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הבדלים משמעותיים בין עצמאים לבין שכירים מבחינת המוסד  כלומר, קיימים מעט

העובד  –לביטוח לאומי. בהינתן שהחובות והזכויות בגין משרת שכיר מתחלקות בין שני גופים 

ומעסיקו, ובהינתן שעצמאי הוא למעשה המעסיק של עצמו, רבים מההבדלים לכאורה שבין 

בחשבון מעורבותו של מעסיקו של העובד עובד שכיר לעובד עצמאי נובעים מכך שלא נלקחת 

השכיר. כאשר זו נלקחת בחשבון, ההבדלים בין עצמאי לבין שכיר מצטמצמים לארבעה: שיעורי 

ההפרשה לביטוח לאומי, זכאות לביטוח אבטלה, זכאות לביטוח פשיטת רגל ופירוק תאגיד 

 והיקף התעסוקה המותר בתקופת הזכאות לדמי לידה.

 

 בזכויותיהם של עצמאים ושל שכירים הולמת את הפערים בחובותיהם?האם הפערים 

לאור ההבדלים בזכויותיהם ובחובותיהם של שכירים ושל עצמאים אל מול המוסד 

לביטוח לאומי, נשאלת השאלה האם הפערים בזכויותיהם של עצמאים ושל שכירים הולמת 

ו ומתוך הנחה שעיקר הפערים את הפערים בחובותיהם. בהינתן מגבלות הנתונים הזמינים לנ

בזכויותיהם של עצמאים ושכירים מסתכמים בזכאות לביטוחי אבטלה ופשיטת רגל ופירוק 

תאגיד, נתמקד בשאלה האם ההבדלים בחובותיהם הולמים את הפערים בזכאות לשני 

הביטוחים הללו. בכדי לספק תשובה בסיסית לשאלה זו נבחן תרחיש דמיוני בו שכירים יידרשו 

לם לביטוח לאומי לפי השיעורים שחייבים בהם עצמאים. את ההפרש בין סך תשלומי לש

השכירים לביטוח לאומי על־פי השיעורים שנקבעו להם לבין סך תשלומיהם אילו היו מפרישים 

 כעצמאים נשווה לתשלומי ההעברה לשכירים עבור ביטוחי אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד.

כומים שווים )בקירוב(, ניתן לומר שהפערים בזכויות העובדים באופן כללי, אילו שני הס

הולמים את הפערים בחובותיהם; אילו הפרמיה שמשלמים השכירים עבור ביטוחים אלו גדולה 

-מהסכומים שהם מקבלים מהביטוח הלאומי עבור ביטוחים אלו, נאמר ששכירים משלמים יתר

 המידה, ולהיפך.-על

הבית של הלמ"ס  ישכר של שכירים בסקרי הוצאות משקחישובינו מתבססים על נתוני 

. בנוסף, השתמשנו בנתונים 2011-2007ובסקרי הכנסות לשנים  2017-2012לשנים 

( ובנתוני השכר הממוצע במשק 2017-2007מהדו"חות השנתיים של המוסד לביטוח לאומי )

ישוב מפורט לפי . תוצאות ח2תוצאות החישוב לפי שנים מופיעות בטבלה  13לחישוב קצבאות.

 .3מופיעות בטבלה  2017עשירוני הכנסה ברוטו של שכירים לשנת 
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נקודת המוצא של החישוב שאנו עורכים היא יחס הוצאות הביטוח הלאומי על ביטוחי 

אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד וסך ההכנסות ברוטו של כל השכירים במשק, שניהם 

תשלומי ההעברה של ביטוח לאומי מתחלקים במונחים חודשיים. תחת ההנחה המפשטת ש

באופן פרופורציוני לגובה ההכנסות של שכירים )ולפיכך, לגובה תשלומיהם לביטוח לאומי(, 

. כפונקציה של גובה הכנסתו יחס זה מגדיר את תוחלת התשלום של ביטוח לאומי לשכיר לחודש

ם שכירים לביטוח לאומי לעומת זאת, אנו מחשבים את העודף )הפרמיה( אותו משלמים עובדי

לעומת עצמאים על ידי ההפרש בין תשלומיהם תחת שיעורי ההפרשות לשכירים לעומת 

בכדי  2.14, לפי השיעורים המופיעים בטבלה תשלומיהם תחת שיעורי ההפרשות לעצמאים

)כולל מקבלי דמי אבטלה שהיו  לחשב את הפרמיה הממוצעת על פני כל העובדים השכירים

, עלינו להתחשב באחוז המשלמים לפי השיעור המופחת ואחוז המשלמים עד לא מזמן שכירים(

, בהגדרות השונות שהצגנו עבור עובד עצמאי ובתקרת ההפרשות לביטוח לפי השיעור המלא

תוחלת  . לבסוף, אנו מחשבים את ההפרש הממוצע בין הפרמיה החודשית לשכירים לביןלאומי

  ביטוח לאומי לשכיר.של החודשי התשלום 

נדגיש שהניתוח שאנו עורכים מתעלם מההיבט הביטוחי של הקצבאות )הקטנת 

נזכיר שלעובד עצמאי ישנה האפשרות למשוך . סיכונים( ומתייחס לתוחלת התשלומים בלבד

וזכאי הוא יכול חלק מהפקדותיו לחסכון פנסיוני פטור ממס במקרה של סגירת עסק וכן, במידה 

לפיכך, הסיכון שבו נתון עובד עצמאי . לתבוע קצבת הבטחת הכנסה מיד עם כניסתו לאבטלה

, יש לציין שבשונה מביטוח רגיל, ביטוח בנוסףאיננו שקול להיעדר מוחלט של רשת ביטחון. 

משל, ללאומי איננו נתון לבחירה, ולפיכך גם כן אינו מביא בחשבון את העדפות הפרטים לסיכון. 

יתכן ששכירים רבים היו מוותרים בשמחה על התשלום שהם )ומעסיקם( נושאים בו במהלך 

, לבסוףבתנאים מסוימים.  הםכל שנות עבודתם, תוך וויתור על דמי האבטלה שהם זכאים ל

הניתוח מתעלם מההשפעה של עצם קיום הביטוח על התמריצים של עובדים )למשל בחירה 

  יום ביטוח אבטלה(.במצב של אבטלה כתוצאה מק

, לגבי ביטוח אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד 2017-2007לשנים  םנתוניפי ה-על

 קיבלו שהם ההעברות מתוחלת 32% -ב הגבוה סכום הלאומי לביטוח בממוצע שילמו שכירים

מתוחלת ההעברות  לחודש בממוצעשקלים  28עודף התשלום של שכירים גבוה בכ־) ממנו

שקלים לחודש לעובד  55הפרש זה הגיע לשיא של כ־ 2017ת מצאנו שבשנ. (מביטוח לאומי

(; הקודם העשור)לעומת  2017 בשנת במיוחד נמוך היה במשק האבטלה שיעורש נצייןשכיר. 

 עם חיובי באופן)שמתואמות  אבטלה דמי על הלאומי הביטוח של ההוצאות, מכך כתוצאה

 שיעור בה, לעומת זאת, 2009בשנת  .שנה באותה במיוחד נמוכות היו( האבטלה שיעור

 הייתה הלאומי מהביטוח ההעברות תוחלתשנתי, -הרב לממוצע ביחס גבוה היה האבטלה

שקלים לחודש. נתון זה מצביע על  10-בכ השכירים של החודשיים התשלומים מממוצע גדולה

לעובדים  "משתלם"כך שבתקופה של מיתון ביטוחי אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד 
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 הממוצע ההפרש, שבחנו השנים בטווח מיתון של יותר רבות שנים היו אילו, כלומרהשכירים. 

  .יותר נמוך היה להעברות התשלומים בין

על מנת לספק תמונה מלאה יותר, ערכנו חישוב דומה לפי עשירוני הכנסה ברוטו של 

ביעות על כך . תוצאות חישובינו מצ(4)טבלה  2009ולשנת  (3)טבלה  2017שכירים לשנת 

 ההפרש בין תשלומיו החודשיים העודפים של שכיר השניבעשירון  החל, 2017 בשנתש

עצמאי( לבין תוחלת ההעברות החודשיות שהוא מקבל  עובד לביטוח לאומי )לעומת )ומעסיקו(

 ,לעומת זאת מהביטוח הלאומי עבור ביטוחי אבטלה ופשיטת רגל ופירוק תאגיד הוא חיובי.

כלומר, גם בשנים "טובות" וגם בשנים  ההפרש חיובי רק החל מהעשירון התשיעי. 2009בשנת 

הגבוהים שילמו לביטוח הלאומי יותר ממה  "רעות", העובדים השכירים בשני עשירוני ההכנסה

אינה  – 2017-2007 –יחד עם זאת, יתכן כמובן שכל התקופה שנבחנה  שהם קיבלו ממנו.

תברות למיתון ולקבלת דמי אבטלה. בכל מקרה, קשה להתרשם, על מייצגת היטב את ההס

 סמך הנתונים שנבחנו, שקיימת איזושהי אפליה בעד שכירים ונגד עצמאים.
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 –: הלימה בין חובות לזכויות עובדים שכירים בביטוח לאומי 3 טבלה
 2017, שנת )מחירים שוטפים( עשירוני הכנסה ברוטו 

עשירון 
הכנסה 
 ברוטו

הכנסה 
חציונית 
)שקלים 
 לחודש(

דמי ביטוח 
 -ממוצעים 

לפי שיעורי 
עובדים 
שכירים 
)שקלים 
 לחודש(

דמי ביטוח 
 -ממוצעים 

לפי שיעורי 
עובדים 

עצמאים 
)שקלים 
 לחודש(

ממוצע עודף 
התשלום 
לביטוח 

הלאומי של 
שכיר לעומת 

עצמאי 
)שקלים 
 לחודש(

הוצאות 
הביטוח 

הלאומי על 
ביטוחי 
אבטלה 
רגל ופשיטת 

ופירוק 
תאגיד ביחס 

לסך 
ההכנסות 
ברוטו של 

שכירים 
 )אחוזים(

תוחלת 
תשלום 
הביטוח 
הלאומי 

עבור ביטוח 
אבטלה 

ופשיטת רגל 
ופירוק 
תאגיד 

לעובד שכיר 
)שקלים 
 לחודש(

ההפרש 
הממוצע בין 

עודף 
התשלום של 

שכירים 
לביטוח 

הלאומי לבין 
תשלומי 
הביטוח 
הלאומי 

לשכירים 
)שקלים 
 לחודש(

1 1020 73.98 125.15 -51.17 0.80 8.39 -59.56 

2 2874 200.84 176.12 24.72 0.80 22.78 1.94 

3 4610 320.58 272.06 48.52 0.80 36.36 12.17 

4 5616 406.05 345.27 60.77 0.80 44.97 15.80 

5 6835 606.14 525.55 80.59 0.80 54.44 26.15 

6 8060 854.32 750.90 103.42 0.80 64.56 38.86 

7 9906 1206.81 1071.18 135.64 0.80 78.94 56.70 

8 12450 1735.10 1551.62 183.49 0.80 100.49 83.00 

9 16953 2640.15 2372.90 267.25 0.80 137.41 129.84 

10 27862 5090.89 4596.19 494.70 0.80 251.00 243.71 
 

 )מחירים שוטפים( 2017-2007שנים  -שכירים בביטוח לאומי : הלימה בין חובות לזכויות עובדים 2טבלה 

 שנה

הוצאות הביטוח 
הלאומי על ביטוחי 

אבטלה ופשיטת 
רגל ופירוק תאגיד 

ביחס לסך 
ההכנסות ברוטו 

של שכירים 
 )אחוזים(

אחוז השכירים 
המשלמים לפי 

השיעור המופחת 
 לדמי ביטוח

ממוצע עודף 
התשלום לביטוח 

הלאומי של 
לעומת שכירים 

עצמאים )שקלים 
 לעובד לחודש(

תוחלת תשלום 
הביטוח הלאומי 

עבור ביטוח 
אבטלה ופשיטת 

רגל ופירוק תאגיד 
לעובד שכיר 

 )שקלים לחודש(

ההפרש הממוצע 
בין עודף התשלום 

של שכירים 
לביטוח הלאומי 

לבין תשלומי 
הביטוח הלאומי 

לשכירים )שקלים 
 לחודש(

2017 0.80 36.19 134.49 79.89 54.59 

2016 0.88 38.16 126.84 84.95 41.88 

2015 1.01 39.62 124.20 94.91 29.29 

2014 1.06 39.74 119.54 97.13 22.42 

2013 1.04 38.19 118.15 92.93 25.22 

2012 1.02 37.15 124.60 92.87 31.72 

2011 0.99 37.61 112.00 81.21 30.79 

2010 1.15 37.16 109.00 91.97 17.03 

2009 1.48 38.33 106.28 116.06 -9.78 

2008 0.92 36.73 106.29 72.26 34.03 

2007 0.90 38.13 102.45 68.15 34.30 

 28.32 88.39 116.71 37.91 1.02 ממוצע

 



12 
 

 

 

  

 –: הלימה בין חובות לזכויות עובדים שכירים בביטוח לאומי 4טבלה 
 2009 , שנת )מחירים שוטפים( עשירוני הכנסה ברוטו 

עשירון 
הכנסה 
 ברוטו

הכנסה 
חציונית 
)שקלים 
 לחודש(

דמי ביטוח 
 -ממוצעים 

לפי שיעורי 
עובדים 
שכירים 
)שקלים 
 לחודש(

דמי ביטוח 
 -ממוצעים 

לפי שיעורי 
עובדים 

עצמאים 
)שקלים 
 לחודש(

ממוצע עודף 
התשלום 
לביטוח 

הלאומי של 
שכיר לעומת 

עצמאי 
)שקלים 
 לחודש(

הוצאות 
ח הביטו

הלאומי על 
ביטוחי 
אבטלה 

ופשיטת רגל 
ופירוק 

תאגיד ביחס 
לסך 

ההכנסות 
ברוטו של 

שכירים 
 )אחוזים(

תוחלת 
תשלום 
הביטוח 
הלאומי 

עבור ביטוח 
אבטלה 

ופשיטת רגל 
ופירוק 
תאגיד 

לעובד שכיר 
)שקלים 
 לחודש(

ההפרש 
הממוצע בין 

עודף 
התשלום של 

שכירים 
לביטוח 

הלאומי לבין 
תשלומי 
הביטוח 
הלאומי 

לשכירים 
)שקלים 
 לחודש(

1 1213 83.57 99.29 -15.72 1.48 17.52 -33.25 

2 2776 191.81 164.94 26.87 1.48 40.22 -13.35 

3 3728 262.77 224.48 38.29 1.48 55.10 -16.81 

4 4482 316.69 269.63 47.07 1.48 66.04 -18.97 

5 5215 434.27 374.00 60.27 1.48 77.78 -17.51 

6 6227 630.89 551.60 79.29 1.48 92.61 -13.32 

7 7505 882.50 779.36 103.14 1.48 111.58 -8.45 

8 9452 1262.10 1125.16 136.93 1.48 140.21 -3.28 

9 13014 1983.17 1782.99 200.18 1.48 194.60 5.58 

10 21140 4033.08 3646.37 386.71 1.48 365.09 21.62 

 



13 
 

 

ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת )ממ"מ(: "הבדלים עיקריים -על דומהפורסם מסמך  2015 בשנת 1

בזכויות ובחובות של עצמאים ושכירים בביטוח הלאומי" 

(https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/50615434-5681-e511-80d0-

00155d0acb9e/2_50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7830.pdf .) 
עובד שכיר:   2

https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Employee/Pages/default.asp

x 

עובד עצמאי: 

https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/default

.aspx. 
 השיעורים בהם חייב העובד עצמו ובהם חייב מעסיקו.כאמור לעיל, השיעורים הרשומים לעובד הינם סכום  3
שונו דמי הביטוח לעובדים עצמאיים כחלק מהוראות העוסקות בפנסיית  2017-2018בחוק ההסדרים לשנת  4

ודמי הביטוח בשיעור  2.87%ל־ 6.72%החובה שלהם. בפרט, דמי הביטוח בשיעור המופחת לעצמאיים ירדו מ־

עצמאים בעלי . מטרת שינויים אלה הייתה להקל את נטל התשלומים על 12.83%ל־ 11.23%המלא עלו מ־

 הכנסות נמוכות בכדי לעודד אותם לחסוך עבור פרישה. 
, פרק ד: 2017המוסד לביטוח לאומי, דו"ח שנתי  5

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2017/Documents/chap-4-geviya.pdf. 
6  https://www.btl.gov.il/Insurance/payments/Pages/default.aspx. 
7  https://mof.gov.il/BudgetSite/Pages/IndependentMustPension.aspx. 
8 

https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%
90%d7%99%20%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx 

9 
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssea

rch&lawitemid=2064010 
10 

https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%
92%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA.aspx. 

11  https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/ShiureyLeda.aspx. 
12 

https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%a4%d7%92
%d7%99%d7%a2%d7%94/Pages/%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%93

%d7%9e%d7%99%20%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx. 
)בכל שנה  https://www.btl.gov.il/Publications/Financial%20reports/Pages/default.aspxדוחות:  13

 מפורסמות סך ההעברות של ביטוח לאומי למבוטחים לפי ענפי ביטוח(.
שכר ממוצע: 

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9
E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2.aspx. 

 .רשות הנוכחיים ולא שיעורי הפרשות היסטורייםנדגיש שאנו בוחנים את שיעורי ההפ 14

                                                           

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e/2_50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7830.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e/2_50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7830.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e/2_50615434-5681-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7830.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Employee/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Employee/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2017/Documents/chap-4-geviya.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/payments/Pages/default.aspx
https://mof.gov.il/BudgetSite/Pages/IndependentMustPension.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064010
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2064010
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%AA.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Childbirth_Allowance/Pages/ShiureyLeda.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94/Pages/%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94/Pages/%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94/Pages/%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Financial%20reports/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2.aspx
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2.aspx

