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 I 

 
 המוסד  לביטוח   לאומי
 מינהל המחקר והתכנון

 
 
 

 פטבת תש" ד'
 2020ינואר ב 1

 
 
 

 2020עדכון קצבאות ינואר הנדון: 
 
 

ון שמדד המחירים על פיו מעדכנים וכי "סכומים הבסיסיים"חלו שינויים ב 2020 בחודש ינואר

הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח  עודכנוי לאור זאת .עלהאת הסכומים הבסיסיים 

שינויי חקיקה  .וכן הפרמטרים המתאימים לגביית דמי ביטוח הנגזרות מסכומים אלה לאומי

 .יפורטו בגוף החוזרהמשפיעים על גובה הקצבה ופרמטרים אחרים מעבר לעלייה זו 

 

השתנו בחודש  בחוק הביטוח הלאומי 2סעיף כן השכר הממוצע לפי ו 1הממוצע לפי סעיף  השכר

 ולפיכך יהיה שינוי בפרמטרים הנגזרים לפי השכר הממוצע. 2020ינואר 

 

 .2020ינואר לחודש נויים פירוט השילהלן 

 

 
 
 
 
 ב ר כ ה , ב
 
 

 דניאל גוטליב פרופ'
 סמנכ"ל מחקר ותכנון
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 הסכום הבסיסי .1
 

ן שמדד המחירים על פיו וכיו "סכומים הבסיסיים"חלו שינויים ב 2020ינואר בחודש 

 -בעלה ( 2018ביחס למדד נובמבר  2019)מדד נובמבר  מעדכנים את הסכומים הבסיסיים

הנגזרות  הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי יעודכנולפיכך . 0.3%

 .מסכומים אלה וכן הפרמטרים המתאימים לגביית דמי ביטוח

 

  הקצבאות לפי הסכום הבסיסי .2

 

 .₪ 8,915 -יעלה ל(, 1הסכום הבסיסי לפי פסקה )

 המחושבות לפי הסכום הבסיסי שבפסקה זו: ואלה הגמלאות

 מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי  דמי פגיעה,
 הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה';

 דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

 קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

 מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

 "ג;תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י

 הוראות סימן ב' בפרק י"ד; לפימענק פטירה המשתלם 

 ;9גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 

 

קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ל) (2)הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

  :(ד'

 בעד הילד הראשון והחמישי ואילך ₪ 152 (א)

 בעד הילד השני, השלישי והרביעי ₪ 192 (ב)

לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת  ₪ 142 (ג)

 הכנסה

 :(2( או )1כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות ) יבגל (3הסכום הבסיסי לפי פסקה )

לגביית הכנסה המרבית החישוב סכום זה משמש גם ל ₪ 8,804 -עלה ליהסכום הבסיסי 

 .ביטוחדמי 
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 III 

 

 הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי השכר .3
 

, )כגון לוח ט'( בסיס למבחני הכנסות ,הכנסה בגבייה בסיסילמשמש ה ,השכר הממוצע

 .2020ינואר חושב מחדש בחודש 

 יעמוד על 2020ינואר לחוק )נוסח משולב תשנ"ה(, בחודש  2השכר הממוצע עפ"י סעיף 

. שכר זה מתבסס על נתוני השכר 2.7%ד כה, דהיינו גידול בן ע 10,273ח לעומת ש" 10,551

 10,428בסכום ממוצע של  2019הממוצע למשרת שכיר בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 

 .1.18%ש"ח. לממוצע זה נוסף מקדם פריסה עפ"י החוק בשיעור של  

 

לחוק, המשמש למטרות אחרות כגון:  1השכר הממוצע עפ"י סעיף  זהחושב בחודש  ,כמו כן

ש"ח לעומת  10,428על  זהבחודש יעמוד עדכון שכר הבכירים, שכר מינימום וכו'. שכר זה 

שכר זה מתבסס על ממוצע השכר החודשי בתקופה . 2.9%גידול של  -"ח עד כה ש 10,139

 .2019אוגוסט עד אוקטובר 

 

 יחסיות לגמלאותההכנסה המרבית  .4

 
 הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות

 5לחודש ) ₪ 44,575-תעלה לולפיכך ההכנסה המרבית  .₪ 8,915-ל יעלהנפגעי עבודה 

  .(הסכום הבסיסיפעמים 

 44,020 -ליעלה  ₪ 8,804מתבססת על סכום בסיסי של ין מילואים יההכנסה המרבית לענ

₪.  

 .)₪ 10,551) 2סעיף דמי האבטלה המרביים ממשיכים להיות שווים לשכר הממוצע לפי 

 

 ותלויים תיק, שאיריםואזרח קצבאות הכוללות השלמת הכנסה ב .5

 

שאינן הוראת השעה לעניין תשלום אחיד לחברות קבורה הסתיימה  31.12.2018-ב

 ,כלומר. 2019כל  כפי שחל במהלךאולם עקב פיזור הכנסת חל דין רציפות בעיריות. 

שלושת החודשים הראשונים לתקופת  תוםהתעריפים הקיימים ימשיכו להיות תקפים עד 

לחברות קבורה  התשלומים ,לאור זאת(. 23-)הכנסת ה כהונתה של הכנסת הנכנסת

אלו המשולמים לחברות קבורה זהים לעד תום דין רציפות יהיו  במועצות המקומיות

 שאינן בעיריות. אחרותבמועצות האזוריות וחברות 
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מבחני הכנסה להורים עצמאיים המקבלים גמלה להבטחת הכנסה,  .6

 מזונות וקצבת שאירים הכוללת השלמת הכנסה

לעניין מבחן הכנסות להורים עצמאיים הוראת השעה בשנתיים הוארכה  2019החל בינואר 

 )הורה יחיד(. להלן פירוט התיקון:

מהשכר  33.81%שהם  ₪ 3,567 לשכר של עדמשכר ברוטו  25% לששיעור קיזוז  .א

 .60%הממוצע. מעבר לסכום זה שיעור הקיזוז יישאר 

ורים עצמאיים המקבלים הבטחת הכנסה אינם יכולים לקבל מענק עבודה ממס ה .ב

הכנסה )מס הכנסה שלילי( אלא אם התוספת לגמלה להבטחת הכנסה נמוכה ממענק 

 רשויות המס. העבודה. ההפרש ישולם במענק העבודה על ידי 

 כהוראת שעה לשנתיים. הוארכההתכנית  .ג

 

 פעימה שנייה–גמלת סיעוד  .7

לפי הוראות חוק  6עד  4יחידות השירות ברמות  ימספר נועודכ 2020החל בינואר 

נגזרים שינויים בסכומי  מכאן  .2019לשנת התקציב ההסדרים ההתייעלות הכלכלית 

 הגמלה ברמות אלה.

 

 ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח   .8

 
ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד השכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו 

-ומחושבת  כ ₪ 8,804הסכום הבסיסי בסכום של  תמשיך להיות מחושבת לפיעצמאי עובד 

ההכנסה בסיסי  .לחודש ₪ 44,020 תעמוד עלפעמים הסכום הבסיסי. לפיכך הכנסה זו  5

( לחוק, והם 2לחישוב מינימום התשלומים נשארו צמודים לשכר הממוצע לפי סעיף )

 משתנים בהתאם.

 

 מופחת שיעורדמי ביטוח ב ההכנסה לתשלוםתקרת  .9
 

ההכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות  תקרת , 2020ינואר החל ב

 לרבעון(. ₪ 18,993) ש"ח לחודש 6,331על עומדת  עורים מופחתיםיבש

 

 דמי ביטוח בריאות .10
 

יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם  .₪ 104 יישארובשיעור המינימלי דמי ביטוח בריאות 

 .₪ 288 - , וזוג₪ 200דמי ביטוח בריאות בסכום של 
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 שכר מינימום .11
 

מי לבחודש, שכר המינימום ליום  ₪ 5,300על עומד שכר המינימום  2017 בדצמברהחל 

. שכר ₪ 244.62 - ימים בשבוע 5מי שעובד לו ₪ 212על  עומדימים בשבוע  6שעובד 

 182ולפי היקף של  ₪ 28.49על  עומדשעות חודשיות  186לפי היקף של המינימום לשעה 

 .ש"ח 29.12שעות חודשיות עומד על 

 



 



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020

( בלוח ט1פרט )  מהשכר הממוצע 6,0145,85657%ללא תלויים

( בלוח ט2פרט )  מהשכר הממוצע %76 8,0197,807 עם תלוי אחד

( בלוח ט3פרט )  מהשכר הממוצע %7 739719 כל תלוי נוסף

1,6041,561לאלמן, מותרת, הכנסה נוספת
 (ג) (2) 1  מהשכר הממוצע תקנה %15.2 

לתקנות קביעת הכנסות (2)

לחוק 244 סעיף-  ותיק אזרח קצבאות

 3 באחוזים מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 

.בסיפא (א) (1)פיסקה 

1,5581,55417.70%מבוטח

7847818.9%תוספת בעד בן זוג

תוספת בעד כל ילד משני הילדים 

הראשונים
4934925.6%

א247סעיף  80תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 

 לבין  18.7%תוספת בשיעור  ההפרש בין 808887תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 

(א)244השעור האמור בסעיף

הבסיס לחישובסוג הגמלה ערך עד כה

הכנסותמבחני

קצבאות לפי חוק הביטוח הלאומי

אזרח ותיק ושאירים

זקנה ושאירים



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובסוג הגמלה ערך עד כה

לחוק 252 סעיף שאירים קצבאות 

 3 באחוזים מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 

.בסיפא (א) (1)פיסקה 

1,5581,55417.70%אלמן או אלמנה.

 תוספת בעד כל אחד מהילדים כשיש 

הורה זכאי
7317298.3%

 לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני 

כשאין הורה הזכאי , ילדים לפחות

לתוספת עבורם

7317298.3%

כשאין הורה הזכאי , ילד אחד בלבד

ולכל יתום משני הוריו, לתוספת עבורו
96896611.0%

1,1711,16713.3%אלמנה צעירה

א256סעיף  80תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 

 לבין  18.7%תוספת בשיעור  ההפרש בין 8887 80תוספת לקצבה למי שהגיע לגיל 

(א)244השעור האמור בסעיף

למי שהגיע לגיל פרישה ולמי 

שמשתלמת להם קצבת אזרח ותיק 

שאירים או תלויים

לחוק הבטחת הכנסה (1) (א) ב 12סעיף הכנסה שמקורה בעבודה

 מהשכר הממוצע2,2682,20921.5%ליחיד

 מהשכר הממוצע2,6912,62025.5%לזוג או ליחיד שיש עמו ילד

לחוק הבטחת הכנסה (3) (א) ב 12סעיף הכנסה שמקורה בפנסיה

 מהשכר הממוצע1,3721,33513%ליחיד

 מהשכר הממוצע2,1632,10620.5%לזוג או ליחיד שיש עמו ילד

(א)ב12סעיף 

ההכנסה שעד אליה שיעור הניכוי 

75%מההכנסה להורה עצמאי הוא 
 מהשכר הממוצע3,5673,47333.81%

שעור הניכוי מההכנסה מעבודה לאחר נכוי הכנסה לא נחשבת

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילדים

3567ההכנסה מעבודה עד 
(4)(א)ב12סעיף 75%75%

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילדים

3567ההכנסה מעבודה מעל 
(4)(א)ב12סעיף 40%40%

(2)(א)ב12סעיף 40%40%כל השאר

מבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסהמבחן הכנסות לתוספת השלמת הכנסה

זקנה ושאירים



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובסוג הגמלה ערך עד כה

(1) (א) 5 סעיף הכנסה הבטחת חוק
 3 באחוזים מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 

בהגדרת הסכום הבסיסי

 שנים70למי שטרם מלאו 

.7% הם כוללים 1.1.2017-החל מ. האחוזים הרשומים הם אלה הנקובים בחוקותיק אזרח קצבאות

3,2373,22836.77%יחיד

5,1175,10258.12%זוג

6,0686,05068.92%זוג עם ילד

7,0196,99879.72%זוג עם שני ילדים ויותר

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,4455,42963.46%יחיד עם ילד

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,3966,37774.26%יחיד עם שני ילדים ויותר

שאירים קצבאות

3,2373,22836.77%יחיד

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,4455,42963.46%אלמנה עם ילד/אלמן

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,3966,37774.26% ילדים ויותר2אלמנה עם  /אלמן

.7-% האחוזים הרשומים הם אלה הנקובים בחוק והם אינם  מוגדלים ב .7-% האחוזים הרשומים הם אלה הנקובים בחוק והם אינם  מוגדלים ב בלבד ילדים 

התוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה

 פחות הסכום הבסיסי לילד2,0592,05325%ילד אחד

 פחות פעמיים הסכום הבסיסי לילד3,0183,00837.5%שני ילדים

88087810%כל ילד נוסף

 שנים80 וטרם מלאו 70למי שמלאו לו 

.7% הם כוללים 1.1.2017-החל מ. האחוזים הרשומים הם אלה הנקובים בחוקותיק אזרח קצבאות

3,2693,25937.13%יחיד

5,1665,15158.68%זוג

6,1176,09969.48%זוג עם ילד

7,0707,04980.30%זוג עם שני ילדים ויותר

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,4955,47964.03%יחיד עם ילד

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,4466,42774.83%יחיד עם שני ילדים ויותר

שאירים קצבאות

3,2693,25937.13%יחיד

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,4955,47964.03%אלמנה עם ילד/אלמן

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,4466,42774.83% ילדים ויותר2אלמנה עם  /אלמן

"70מי שטרם מלאו לו "ראו הסכומים בקצבה לבלבד ילדים  "70מי שטרם מלאו לו "ראו הסכומים בקצבה ל

קצבאות לרבות השלמת הכנסהקצבאות לרבות השלמת הכנסהקצבאות לרבות השלמת הכנסהקצבאות לרבות השלמת הכנסה

זקנה ושאירים



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 
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ינואר

2020
הבסיס לחישובסוג הגמלה ערך עד כה

 שנים80קצבאות למי משמלאו 

.7% הם כוללים 1.1.2017-החל מ. האחוזים הרשומים הם אלה הנקובים בחוקותיק אזרח קצבאות

3,3013,29137.49%יחיד

5,2165,20159.25%זוג

6,1686,15070.06%זוג עם ילד

7,1197,09880.86%זוג עם שני ילדים ויותר

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,5455,52964.60%יחיד עם ילד

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,4966,47775.40%יחיד עם שני ילדים ויותר

שאירים קצבאות

3,3013,29137.49%יחיד

 פחות הסכום הבסיסי לילד5,5455,52964.60%אלמנה עם ילד/אלמן

 פחות הסכום הבסיסי לילד6,4966,47775.40% ילדים ויותר2אלמנה עם  /אלמן

"70מי שטרם מלאו לו "ראו הסכומים בקצבה לבלבד ילדים  "70מי שטרם מלאו לו "ראו הסכומים בקצבה ל

 בהגדרת 3 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 5,9435,9252/3מענק בר מצוה

 (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק254בסיפא סעיף  (א)

 בהגדרת 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 9%8028009%- דמי מחיה ליתומים 

 (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק254בסיפא סעיף  (א)

 בהגדרת 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 6.5%5795786.5%- דמי מחיה ליתומים 

 (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק254בסיפא סעיף  (א)

ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי 

מחיה ליתום להורה עם יתום אחד
12,02811,712

לחוק תקנות לסעיף '  בלוח ט1כפליים פרט 

(ב)ו  (2) (א) 265

ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי 

מחיה ליתום עבור  יתום נוסף
739719

 (א) 265לחוק תקנות לסעיף '  בלוח ט3פרט 

(ב)ו  (2)

מענק בר מצוה

דמי מחיה ליתומים

זקנה ושאירים
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הסכום הבסיסי  לפי פסקה .לחוק (א)310סעיף 8,9158,888נפטר מי שקיבל קצבה בלבד

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 1

בסיפא (ב) (1)פיסקה 

נפטר מי שקיבל קצבה בתוספת השלמת 

הכנסה

 לחוק הבטחת 15סעיף -לחוק ו  (ה)310 סעיף 8,9158,888

הכנסה

סעיף  , 3 מהסכום הבסיסי לפי פיסקה 5635626.4%מענק חימום

לחוק הבטחת הכנסה'  ב14

מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ללא 

השלמה

(2)(ה)14חוק ביטוח בריאות סעיף 

200199יחיד

288287זוג

(1) (ה)14ו  (א)14סעיפים מי שמקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה

סכום המינימום104104יחיד

בחוק ביטוח בריאות104104זוג

מי שמקבל קצבת שארים ללא השלמה

(3) (ה) 14סעיף200199מעל גיל קצבת אזרח ותיק

מתחת גיל קצבת אזרח ותיק למי שאינו 

עובד

סכום המינימום בחוק ביטוח  (ו)-ו (א)14 סעיף 104104

בריאות

מי שמקבל קצבת שאירים עם השלמה

סכום המינימום בחוק ביטוח בריאות104104סכום הניכוי

:נתוני עזר

ות /קצבה מזכה במס הכנסה לאלמנים

8,5108,480מקבלי שאירים שלא מביטוח לאומי

תקנות הבטחת הכנסה -  מהסכום הבסיסי 6606587.5%מודד למי שאינו תושב

(ג)8

מענק פטירה  

ביטוח בריאות

מענק חימום  

זקנה ושאירים
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(ג)68סעיף 142142נקודת קצבה להבטחת הכנסה

סכום קובע

*  מהשכר הממוצע4,0093,90438%אלמן או אלמנה ללא ילדים

ואם , (אם משתלמת)הסכום הקובע לאלמן או לאלמנה ללא ילדים הוא כמפורט בטבלה ובתוספת קצבת שאירים *  

 מהשכר הממוצע20%בתוספת - משתלמת קצבת תלויים 

נכסים

שווי נכס מעליו מנכים את השיעור 

בתוספת

(6)-ו (5),(3),(2)(א) 10תקנה )תוספת 

105,196104,881נכס פיננסי

262,987262,200ן"נכס נדל

שיעור הריבית לצורך זקיפת הכנסה 

מנכסים
(1) (א) 10תקנה (א) 10תקנה 0.2%0.2%

סכום שאינו מובא בחשבון לעניין נכס 

ליחיד- פיננסי 
(1)(ג)9סעיף 35,21635,112

סכום שאינו מובא בחשבון לעניין נכס 

למי שעמו תלויים- פיננסי 
(1)(ג)9סעיף 52,82452,668

רכב

ב לתקנות הבטחת הכנסה10תקנה 41,37341,249שווי רכב שולל זכאות

שווי רכב שאינו נחשב לעובד
17,58417,531

 (ד) (2) 10ותקנה (1) (ג) (1)10תקנה 

לתקנות הבטחת הכנסה

שווי רכב שאינו נחשב למי שאינו עובד
9,3099,281

 (ד) (2) 10ותקנה (2) (ג) (1)10תקנה 

לתקנות הבטחת הכנסה

הכנסה לעניין הגדרת עובד

(ג)(1)10תקנה -  מהשכר הממוצע 2,6382,56825%עד גיל פרישה

(ג)(1)10תקנה -  מהשכר הממוצע 1,7941,74617%לאחר גיל פרישה

תעריפים לנכים

 1 הסכום הבסיסי לפי פסקה 3,3213,31226.75%יחיד

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 

 20.6%בסיפא בתוספת  (ב) (1)פיסקה 

 מקבצת 21.4%מקצבת יחיד מלאה ובתוספת 

יחיד מלאה

 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 1,1921,18913.375%תוספת לבן זוג

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 

בסיפא (ב )(1)פיסקה 

 בהגדרת 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 95495110.7%תוספת לילד

 (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

בסיפא (ב)

הכנסה מעבודה שלא ניתנת לניכוי 

מהקצבה

4,2204,109
 מהשכר הממוצע%40 

תוספת לקצבת הנכות לזכאי לקצבת 

 או קודם1.3.2018-אזרח ותיק החל ב
239238

 מקצבת יחיד מלאה 10.7% - (ג)251סעיף 

(ב)200כמשמעותה בסעיף 

7%2,3852,378קצבת יחיד מלאה מוגדלת ב 
קצבת יחיד מלאה מוגדלת ב  (1)(א)200סעיף 

7%

 מקצבת יחיד מלאה20.6% (2)(א)200סעיף 459458 מקצבת יחיד מלאה20.6%

זקנה ושאירים
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 מקצבת יחיד מלאה21.4% (3)(א)200סעיף 477476 מקצבת יחיד מלאה21.4%

לנכה שנקבעה - קצבה חודשית נוספת 

 לפחות75%לו דרגת אי כושר של 

נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 

 לפחות80%של 
459458

-  מקצבת יחיד מלאה 20.6%

(1)(ב)א200סעיף 

נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 

79%-50%של 
357356

-  מקצבת יחיד מלאה 16%

(3)(ב)א200סעיף 

נכה שנקבעה לו נכות רפואית בהתאם 

 והנכות היא 91 או 33, (1)א32לפרטים 

49%-40%בשיעור של 

357356
-  מקצבת יחיד מלאה 16%

(3)(ב)א200סעיף 

נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 

49-40%של 
154153

-  מקצבת יחיד מלאה 6.9%

(4)(ב)א200סעיף 

דמי כיס למאושפזים- חלוקת קצבה 

 מקצבת אזרח ותיק בסיסית56155936%אינו זכאי לתוספת השלמת הכנסה

477476זכאי לתוספת השלמת הכנסה
ללא הסכום לפי ) מקצבת נכות ליחיד 20%

((3)(א)200סעיף 
כרגע יש חלוקת קצבה לכל מקבלי אזרח ותיק מלאי או חדשים

זקנה ושאירים
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המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

 לחוק והתקנות266סעיף 

ינואר

2020

6,5656,545 שנים10נפטר לאחר שמלאו לו 

אך טרם מלאו , נפטר שמלאו לו חודש ימים

 שנים10לו 
3,2833,273

1,3131,309נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים

ינוארינואר

20202020

6,4056,3865,6455,628 שנים10נפטר לאחר שמלאו לו 

אך טרם מלאו , נפטר שמלאו לו חודש ימים

 שנים10לו 

3,2033,1932,8232,814

1,2811,2771,1291,126נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים

ינוארינואר

20202020

4,4264,4134,4264,413 שנים10נפטר לאחר שמלאו לו 

אך טרם מלאו , נפטר שמלאו לו חודש ימים

 שנים10לו 
2,2132,2072,2132,207

נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים
885883885883

תוספת חציבה

ינוארינוארגיל הנפטר

20202020

1,2401,236651649 שנים10נפטר לאחר שמלאו לו 

619617330329 שנים10נפטר שטרם מלאו לו 

תוספת קבורת לילה

1,5601,555נפטר   

1,1191,116פינוי והעברת נפטרים לשמירה בקירור

קבוצה ב

ערך עד כהערך עד כה

סוג חברת הקדישא

 50חברות בעיריות אחרות מעל 

אלף תושבים

חברות בעיריות שלא כאמור 

2 או 1בטור 

ערך עד כהערך עד כה

קבוצה א

ערך עד כה

סוג חברת הקדישא

 חברות במועצות מקומיות למעט 

מועצות אזוריות
חברות  אחרות

(2018)ערך עד כה 

סוג חברת הקדישא

חברות בירושלים  בתל אביב 

ובחיפה

ערך עד כה 

(2018)

דמי קבורה

דמי קבורה
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שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020

200-202סעיפים 

3,3213,312יחיד

 1 הסכום הבסיסי לפי פסקה 26.75%

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן 

בסיפא בתוספת  (ב) (1)לפי פיסקה 

 מקצבת יחיד מלאה ובתוספת 20.6%

 מקבצת יחיד מלאה21.4%

הקצבה ליחיד בצירוף התוספת לבן זוג4,5134,501זוג

5,4675,452זוג עם ילד
הקצבה ליחיד בצירוף התוספת לבן זוג 

והתוספת לילד

6,4216,403זוג עם שני ילדים
הקצבה ליחיד בצירוף התוספת לבן זוג 

והתוספת לשני ילדים

1,1921,189תוספת לבן זוג

 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 13.375%

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 1

בסיפא (ב )(1)מעודכן לפי פיסקה 

954951תוספת לילד

 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 10.7%

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן 

בסיפא (ב) (1)לפי פיסקה 

(ב)200סעיף -  מהסכום הבסיסי 2,2292,22225%קצבת יחיד מלאה

7%2,3852,378קצבת יחיד מלאה מוגדלת ב 
קצבת יחיד מלאה  (1)(א)200סעיף 

7%מוגדלת ב 

459458 מקצבת יחיד מלאה20.6%
 מקצבת יחיד 20.6% (2)(א)200סעיף 

מלאה

477476 מקצבת יחיד מלאה21.4%
 מקצבת יחיד 21.4% (3)(א)200סעיף 

מלאה

הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

נכות כללית

100%קצבאות נכות כללית לנכה 

נכות כללית



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

(1)2תקנה , תקנות ילד נכה1,1151,111 מקצבת יחיד מלאה50%

(2)2תקנה , תקנות ילד נכה2,2292,222 מקצבת יחיד מלאה100%

(3)2תקנה , תקנות ילד נכה4,1914,177 מקצבת יחיד מלאה188% 

 או 100%תוספת מונשם למי שמקבל 

(1.4.15החל ב ) 188%
1,8501,844

הסכם לפי . מקצבת יחיד מלאה 83%

.9סעיף 

(4)2תקנה , תקנות ילד נכה50%153153גמלה מיוחדת לזכאי ברמה של 

 מקצבת יחיד מלאה100%37937817%גמלה מיוחדת לזכאי ברמה של 

188%582580גמלה מיוחדת לזכאי ברמה של 

 6,164             6,331       הגדרת נכה
 60% 3 בהגדרת נכה פסקה 195סעיף 

מהשכר הממוצע

 מהסכום הבסיסי2.68% 238                        239סכום מזערי לתשלום קצבה

(1'לוח ח)שיעור הניכוי מקצבה חודשית מלאה 

שיעור הניכויעדמעלחלקי הכנסה באחוזים מהשכר הממוצע

0%            37.35%03,941עד 

30%            7,175      68.0%3,941 ועד 37.35%עד 

40%            9,812      93.0%7,175 ועד 68.0%עד 

60%      93.0%9,812מעל 

תקנות בדבר צמצום בהשתכרות

הכנסה חודשית ממוצעת למי שאין לו 

בעל תואר -הכנסה בתקופה קובעת 

יאקדמא

(1) 6 מהשכר הממוצע תקנה 11,60611,300110%

הכנסה חודשית ממוצעת למי שאין לו 

בעל תעודת - הכנסה בתקופה קובעת 

בגרות

(1) 6 מהשכר הממוצע תקנה 9,4969,24690%

הכנסה חודשית ממוצעת למי שאין לו 

אחר- הכנסה בתקופה קובעת 

(1) 6 מהשכר הממוצע תקנה 7,9137,70575%

ההכנסה המרבית האפשרית בחישוב 

הצמצום

 9 פעמים השכר הממוצע תקנה 31,65330,8193

לתקנות הצמצום

גמלה לילד נכה

הכנסות קובעות ומותרות

הכנסותמבחני

נכות כללית
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המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

 פעולות היומיוםברוב
1,1151,111

תקנה - אחוז מקצבת יחיד מלאה50%

(א) 3

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
2,4962,489

- אחוז מקצבת יחיד מלאה111.9%

(ב) 3תקנה 

ן  לחלוטיקצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
4,1914,177

-  אחוז מקצבת יחיד מלאה188%

(ג) 3תקנה 

 188%תוספת לנכה מונשם למי שמקבל 

(1.4.2015החל ב )
1,8501,844

הסכם לפי . מקצבת יחיד מלאה 83%

.9סעיף 

גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה

188%1,1501,147לזכאי לגמלה בשיעור של 
- אחוז מקצבת יחיד מלאה 51.61%

(1)(ב)א206סעיף 

111.9%838836לזכאי לגמלה בשיעור של 
- אחוז מקצבת יחיד מלאה 37.61%

(2)(ב)א206סעיף 

50%312311לזכאי לגמלה בשיעור של 
סעיף - אחוז מקצבת יחיד מלאה 14%

(3)(ב)א206

תקנות בדבר מתן שירותים מיוחדים לנכים

 פעמים השכר הממוצע4מי שהכנסתו עד  

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

 פעולות היומיוםברוב
מלוא הקצבה לשרותים מיוחדים1,1151,111

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
מלוא הקצבה לשרותים מיוחדים2,4962,489

ן  לחלוטיקצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
מלוא הקצבה לשרותים מיוחדים4,1914,177

 פעמים השכר הממוצע5 עד 4מי שהכנסתו 

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

 פעולות היומיוםברוב
מחצית מקצבה לשרותים מיחדים558556

בעזרה רבה קצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
מחצית מקצבה לשרותים מיחדים1,2481,245

ן  לחלוטיקצבה מיוחדת לנכה התלוי 

פעולות היומיוםבכל 
מחצית מקצבה לשרותים מיחדים2,0962,089

גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה

מחצית מהגמלה המיוחדת188%575574לזכאי לגמלה בשיעור של 

מחצית מהגמלה המיוחדת111.9%419418לזכאי לגמלה בשיעור של 

מחצית מהגמלה המיוחדת50%156156לזכאי לגמלה בשיעור של 

שירותים מיוחדים

קצבה מיוחדת למי שאינו נכה

נכות כללית
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מינהל המחקר והתכנון
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2020
הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

תקנות בדבר מתן שירותים מיוחדים לנכים

(3) (א).א10תקנה 10,55110,273השכר הממוצע

(3) (א).א10תקנה 42,20441,092פעמים השכר הממוצע 4

(1) (ב). א10תקנה 52,75551,365פעמים השכר הממוצע 5

פיצוי חד פעמי לנפגע פוליו שנקבעה לו נכות יציבה 

 לחוק הפיצוי לנפגעי פוליו3סעיף 147,743147,301 ויותר95%למי שאחוזי הנכות הם 

94%123,120122,752 ל 75%למי שאחוזי הנכות הם בין 

75%61,55861,374למי שאחוזי הנכות נמוכים מ 

קצבה חודשית לנפגע פוליו שנקבעו לו 

 נכות100%

, מחצית השכר הממוצע5,2765,137

לחוק הפיצוי לנפגעי פוליו (א)4סעיף 

חוק לפיצוי נפגעי הגזזת

 מהשכר הממוצע לפי 25% (א) 3סעיף 2,6382,568קצבה חודשית

 לחוק2סעיף 

(1) 10סעיף 94,96892,448מענק שאירים לבן זוג שעמו ילדים

מענק שארים לבן זוג שאין עמו ילדים או 

לילד כשאין בן זוג זכאי

(3) 10או סעיף  (2) 10סעיף 56,98155,469

י ענף נכות"מתעדכן מדי חודש ע, פיצוי חד פעמי הניתן לנכים

לזכאות לקצבה מיוחדת  -הסכום הקובע 
למי שאינו נכה

פצוי לנפגעי גזזת

פיצוי לנפגעי פוליו

נכות כללית



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

חוק לפצוי נפגעי ערויי דם

 מהשכר הממוצע5,2765,13750%חולה

 מהשכר הממוצע1,3191,28412.5%תוספת לבן זוג

 מהשכר הממוצע5285145%תוספת לילד

 מהשכר הממוצע1,3191,28412.5%תוספת להורה

 מהשכר הממוצע3,6933,59635%בן זוג של חולה שנפטר

  מהשכר הממוצע4,2204,10940%יתום משני הוריו

ביטוח בריאות

סכום המינימום בחוק ביטוח בריאות 104104סכום הנכוי

(א)14ו (ו) 14סעיף 

נקודת קצבה

(א)2סכום בססי לפי פסקה 152152נקודת קצבה

הנכוי מההכנסה

 13% לחוק הבטחת הכנסה 12סעיף  1,335             1,372       הנכוי מההכנסה ליחיד

מהשכר הממוצע
 17% לחוק הבטחת הכנסה 12סעיף 1,746 1,794       הנכוי מההכנסה למי שעימו תלויים

מהשכר הממוצע

שכר מינימום לפי חוק שכר המינימום

 5,300             5,300       לחודש

הסכם ניידות

 קצבת יחיד מלאה2,2292,222הכנסה לצורך הגדרת משתכר

סכומים מקסימליים לתשלום

20,40920,348מתקן הרמה

37,29737,185רובוט

ניידות

פצוי לנפגעי ערויי  דם

נכות כללית
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המוסד לביטוח לאומי 
מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020

ליום - דמי לידה מרביים 

1,485.831,481.33

 1הסכום הבסיסי לפי  פסקה ,  לחוק53סעיף 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

5כפול , בסיפא (ב) (1)

שכר המינימום לפי חוק שכר מינימום

- שכר המינימום מחולק ב 244.62244.62 ימים בשבוע5למי שעובד -  ליום
2
/3 21

25- שכר המינימום מחולק ב 212.00212.00 ימים בשבוע6למי שעובד -  ליום

שכר המינימום5,300.005,300.00לחודש

186- שכר המינימום מחולק ב 28.4928.49 שעות186לשעה לפי היקף של 

182- שכר המינימום מחולק ב 29.1229.12 שעות182לשעה לפי היקף של 

46ב וסעיף - ו  (א) 44סעיפים 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 1,7831,77820%ילד ראשון- מענק ליולדת 

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 8028009%ילד שני- מענק ליולדת 

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 5355336%ילד שלישי ואילך- מענק ליולדת 

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 8,9158,888100% ילדים2מענק ליולדת 

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 13,37313,332150% ילדים3מענק ליולדת 

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 4,4584,44450%עבור כל ילד נוסף-  מענק ליולדת 

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

מענקי אישפוז

לעדכן ערך עד כה משאילתת שיעור לפי רבעון קודם           14,02014,020מענק ליולדת

         222,452222,452תוספת לפג

הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

אימהות

דמי לידה

מענקי לידה  ומענקי אשפוז

אימהות
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המוסד לביטוח לאומי 
מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

קצבת לידה לשלישיה

 חודשים3עד 

11,41111,377

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 128%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

 חודשים4-6 

8,9158,888

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 100%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

 חודשים7-9 

7,1327,110

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 80%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 חודשים10-12 

5,3495,333

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 60%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 חודשים13-20 

3,1203,111

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 35%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

קצבאות לידה לרביעיה 

15,15615,110 חודשים3עד 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 170%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

12,03511,999 חודשים4-6 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 135%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

9,8079,777 חודשים7-9 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 110%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

6,6866,666 חודשים10-12 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 75%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

3,9233,911 חודשים13-20 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 44%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

קצבאות לידה לחמישיה

22,28822,220 חודשים3עד 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 250%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

17,83017,776 חודשים4-6 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 200%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

13,37313,332 חודשים7-9 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 150%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

8,9158,888 חודשים10-12 

 בהגדרת 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 100%

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.בסיפא

5,0825,066 חודשים13-20 

 בהגדרת הסכום 1 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 57%

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

9 והסכם לפי סעיף 46וסעיף   (א) 45סעיפים 

קצבאות לידה

אימהות
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 לחוק62 מהשכר הממוצע סעיף 3,1653,08230%תשלום מיוחד בעד ילוד של אשה שנפטרה

תשלום מיוחד בעד ילוד של נכה בעלת 

 .100%דרגת אי כושר של 

 א לחוק62 מהשכר הממוצע סעיף 3,1653,08230%

גמלה מרבית לשמירת הריון 

297.17296.27         

 בהגדרת הסכום 1הסכום הבסיסי  לפי פסקה 

.בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

תשלום מיוחד

גמלה לשמירת הריון

אימהות
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55למי שטרם מלאו 

 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 20%-התוספת השניה 1,7611,756חדשהזכאית ללא ילדים 

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 3

.בסיפא (ב) (1)

 מהסכום הבסיסי  לפי 22.5%-התוספת הרביעית 1,9811,975ותיקהזכאית ללא ילדים 

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 3פסקה 

.בסיפא (ב) (1)פיסקה 

 מהסכום הבסיסי 33.5%-התוספת השניה והרביעית 2,9492,941זכאית עם ילד אחד

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן 3 לפי פסקה 

.בסיפא (ב) (1)לפי פיסקה 

 מהסכום הבסיסי  39%-התוספת השניה  והרביעית3,4343,423זכאית עם שני ילדים

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן 3לפי פסקה 

.בסיפא (ב) (1)לפי פיסקה 

 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 25%תוספת ראשונה 12,0592,053+ אשה שנישאה מחדש 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה  (ב) (1)

 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 37.5%תוספת ראשונה 23,0183,008+ אשה שנישאה מחדש 

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 3

בסיפא פחות  פעמיים הסכום הבסיסי לפי  (ב) (1)

.2פיסקה 

 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 25%תוספת ראשונה 2,0592,053ילד אחד

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה  (ב) (1)

 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 37.5%תוספת ראשונה 3,0183,008שני ילדים

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 3

בסיפא פחות  פעמיים הסכום הבסיסי לפי  (ב) (1)

.2פיסקה 

 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 10%תוספת ראשונה 880878כל ילד נוסף

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

בסיפא (ב) (1)

בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה' טור ג55למי שמלאו 

 בהגדרת הסכום 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 2,2012,19525%זכאית ללא ילדים

בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

 בהגדרת 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 3,6003,58942.5%זכאית עם ילד אחד

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 4,4804,46652.5%זכאית עם שני ילדים

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת הסכום 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 12,0592,05325%+ אשה שנישאה מחדש 

בסיפא  (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 23,0183,00837.5%+ אשה שנישאה מחדש 

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות פעמיים הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת הסכום 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 2,0592,05325%ילד אחד

בסיפא  (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2פחות הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 3,0183,00837.5%שני ילדים

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

.2בסיפא פחות פעמיים הסכום הבסיסי לפי פיסקה 

 בהגדרת הסכום 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 88087810%כל ילד נוסף

בסיפא (ב) (1)הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

דמי מזונות

אימהות
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הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

(למעט חוק הביטוח הלאומי)או מקצבה מכוח חיקוק  (עבור עובד ועובד עצמאי)הניכוי מהכנסה מעבודה 

55למי שטרם מלאו 

א לחוק הבטחת הכנסה12סעיף 

 מהשכר הממוצע5285145%ליחיד

 מהשכר הממוצע7397197%לזוג או ליחיד שיש עמו ילד

 לחוק הבטחת הכנסה12סעיף 55למי שמלאו 

 מהשכר הממוצע1,3721,33513%ליחיד

לזוג או ליחיד שיש עמו ילד
 מהשכר הממוצע1,7941,74617%

(א)א12, (א)12סעיפים 

ההכנסה שעד אליה שיעור הניכוי מההכנסה 

 מהשכר הממוצע75%3,5673,47333.81%להורה יחיד הוא 

לחוק הבטחת הכנסה (2)(א)א12סעיף 

55למי שטרם מלאו 

356775.0%75.0%להורה יחיד עם ילדים עד שכר של 

356740.0%40.0%להורה יחיד עם ילדים עם שכר מעל 

40.0%40.0%למי שנישאה מחדש

התוספת השלישית30.0%30.0%ליחיד ולילדים בלבד

התוספת השלישית32.50%32.50%(ותיק)ליחיד זכאי קודם 

55למי שמלאו 

לכל הרכבי המשפחה

356775.0%75.0%להורה יחיד עם ילדים עד שכר של 

356740.0%40.0%להורה יחיד עם ילדים עם שכר מעל 

40.0%40.0%לכל השאר

55למי שטרם מלאו 

3,0423,021חדשהזכאית ללא ילדים 

3,4613,438ותיקהזכאית ללא ילדים 

7,3027,226זכאית עם ילד אחד

8,1108,029זכאית עם שני ילדים

14,1694,139+ אשה שנישאה מחדש 

25,7675,731+ אשה שנישאה מחדש 

3,4683,445ילד אחד

5,0495,015שני ילדים

1,2571,254כל ילד נוסף

55למי שמלאו 

5,0394,992זכאית ללא ילדים

8,8278,733זכאית עם ילד אחד

10,29310,195זכאית עם שני ילדים

15,2245,166+ אשה שנישאה מחדש 

26,8226,758+ אשה שנישאה מחדש 

לחוק ביטוח  (ו) 14- ו  (א) 14סעיף - סכום המינימום 104104סכום הניכוי

בריאות

נקודת איפוס הגמלה

ביטוח בריאות

הניכוי מהכנסות

שעור הניכוי הנוסף מההכנסה לאחר נכוי הכנסה לא נחשבת

אימהות
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הבסיס לחישובערך עד כהסוג הגמלה

(1) (א) 68סעיף 152152הסכום הבסיסי

מספר הילדים במשפחה

ולוח ד (ב)- ו  (א)68סעיף 1.6.2003לילד שנולד לפני - הקצבאות המגיעות 

בהגדרה  (א)(2 ) סכום  בסיסי לפי פסקה1152152

בהגדרה  (ב)(2 ) סכום  בסיסי לפי פסקה2192191

בהגדרה  (ב)(2 ) סכום  בסיסי לפי פסקה3192191

בהגדרה  (א)(2 )סכום  בסיסי לפי פסקה * 2.24  4340340

בהגדרה  (א)(2 )סכום  בסיסי לפי פסקה* 2.36  5359359

בהגדרה  (א)(2 )סכום  בסיסי לפי פסקה* 2.36  6359359

בהגדרה  (א)(2 )סכום  בסיסי לפי פסקה* 2.36  359359לילד נוסף

ולוח ד (ב)- ו  (א)68סעיף 1.6.2003לילד שנולד לאחר - הקצבאות המגיעות 

בהגדרה  (א) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 1152152

בהגדרה  (ב) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 2192191

בהגדרה (ב) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 3192191

בהגדרה (ב) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 4192191

בהגדרה (א) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 5152152

בהגדרה (א) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 6152152

בהגדרה (א) 2 סכום  בסיסי לפי פסקה 152152לילד נוסף

תוספת קצבה למשפחה בה שלושה ילדים 

ולפחות הזכאים לגמלה להבטחת הכנסה או 

לדמי מזונות

 9999למשפחה בה שלושה ילדים

לענין קצבת  (2) מהסכום הבסיסי 70% (ג)68סעיף 

ילדים

198198למשפחה בה ארבעה ילדים ויותר

לענין (2) מהסכום הבסיסי 70%פעמיים  (ג)68סעיף 

קצבת ילדים

 לתקנות חיסכון ארוך טווח לילד12ותקנה  (1)ב 74סעיף 5151החסכון הבסיסי

וצו (2)ב 74סעיף 5151החסכון הנוסף

???(ג)ג 74??סעיף 1.1.2017255254-מענק גיל שלוש למי שנולד מ

1.1.2017255254-מענק גיל מצוות למי שנולד מ

(ג)ג 74סעיף 1.1.2017510508 למי שנולד לפני 18מענק גיל 

(ג)ג 74סעיף 21510508מענק גיל 

שיטת עדכון לפי שיעור עליית המדדז"החל משנת הלימודים  תשע

 בהגדרת 3 מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 181,0211,01811.6% וטרם מלאו לו 6לילד שמלאו לו 

 (ב) (1)הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

(2) (ב) 74סעיף , בסיפא 

מענק לימודים

קצבאות ילדים

תוספת משפחתית

חסכון ארוך טווח לילד ולילדה

אימהות
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 ולוח ה97סעיף - דמי פגיעה מרביים ליום 

לחוק הסכום הבסיסי  (ד) 403סעיף 1.1.95668.63666.60לעובד שנפגע לפני 

 בהגדרת הסכום 1 לפי פסקה 

הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

בסיפא (ב) (1)

 ולוח ה הסכום הבסיסי  97סעיף 1.1.951,114.381,111.00לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר 

 בהגדרת הסכום 1לפי פסקה 

הבסיסי כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

בסיפא (ב) (1)

שכר מינימום לפי חוק שכר המינימום

שכר מינימום למבוגר

244.62244.62 ימים בשבוע5למי שעובד -  ליום

212.00212.00 ימים בשבוע6למי שעובד -  ליום

5,300.005,300.00לחודש

28.4928.49 שעות186לשעה לפי היקף של 

29.1229.12 שעות182לשעה לפי היקף של 

שכר מינמום לנוער

1670%נוער עד גיל 

3,7103,710לחודש

21.4521.45לשעה

1775%נוער עד גיל 

3,9753,975לחודש

22.9822.98לשעה

1883%נוער עד גיל 

4,3994,399לחודש

25.4325.43לשעה

60%חניך

3,1803,180לחודש

18.3818.38לשעה

 לחוק154סעיף ליום- דמי תאונה 

  מהסכום הבסיסי  לפי פסקה 74.2974.0725%למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 1

בסיפא (ב) (1)מעודכן לפי פיסקה 

הבסיס לחישובערך עד כה סוג הגמלה

דמי פגיעה

דמי תאונה

נפגעי עבודה

נפגעי עבודה
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הבסיס לחישובערך עד כה סוג הגמלה

לחוק מחצית הסכום  (א)290סעיף 13,37313,332שכר רבע שנתי למתנדב

הבסיסי כפול שלוש

  מהשכר הרבע שנתי111.44111.1075%התשלום המיזערי ליום 

 שלוש פעמים מחצית השכר         14-1815,82815,411שכר רבע שנתי למתנדב בן 

הממוצע כמו בהכשרה מקצועית 

(ב)290סעיף 

  מהשכר הרבע שנתי14-18131.90128.4375%התשלום  ליום לבני 

הכשרה מקצועית

5,2765,137 לחוק2מחצית השכר הממוצע לפי סעיף 

105  ו 97סעיפים -קצבה חודשית מרבית לחודש 

לחוק (ד) 403וסעיף 1.1.9520,05919,998לעובד שנפגע לפני 

105  ו 97סעיפים 1.1.9533,43133,330לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר 

110סעיף 0.30%1.20%שיעור הגידול בקצבה

 מהשכר הממוצע בתוספת 188,4418,21880% ומעלה שנפגעו לפני גיל 18הכנסה לבני 

לחוק ותקנה  (א) 115סעיף , פיצוי

41

ונפגע ) 18הקצבה המזערית למי שמלאו לו 

(לפני מועד זה

 מהשכר 80%- שלושה רבעים מ 6,3316,164

 115סעיף , הממוצע בתוספת פיצוי

41לחוק ותקנה  (א)

, השכר הממוצע בתוספת פיצוי2110,55110,273 ומעלה שנפגעו לפני גיל 21הכנסה לבני 

41לחוק ותקנה  (א) 115סעיף 

ונפגע ) 21הקצבה המזערית למי שמלאו לו 

(לפני מועד זה

 שלושה רבעים מהשכר הממוצע 7,9137,705

לחוק  (א) 115סעיף , בתוספת פיצוי

41ותקנה 

מינימום שכר העבודה הרגיל לנפגעי כוחות 

הבטחון

 לחוק 270וסעיף  (ד)(א)א295סעיף 5,9875,969

הביטוח הלאומי

מדד הקצבאות

לוח המדדים לחישוב תוספת 47,95647,813מדד לחישוב קצבאות ומענקים

לגמלאות

ארגון הנכים

סכום הניכוי לטובת ארגון הנכים לדמי חברות 

ולקרן לעזרה הדדית

ח 'הסכום המעוגל לש, 148סעיף 1010

3.42 ושל 6.42של 

קצבת נכות 

מתנדבים

נפגעי עבודה



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 
מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כה סוג הגמלה

 1הסכום הבסיסי  לפי פסקה 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 

בסיפא (א) (1)מעודכן לפי פיסקה 

(א)139 וסעיפים 97סעיף -קצבה חודשית מרבית לחודש 

לחוק (ד) 403וסעיף 1.1.9520,05919,998בגין עובד שנפגע לפני 

בגין עובד עצמאי  ובגין עובד שנפגע לאחר 

1.1.95

105 לוח ה וסעיפים 97סעיף 33,43133,330

 108

141סעיף 0.30%1.20%שיעור הגידול בקצבה

מדד הקצבאות

לוח המדדים לחישוב תוספת 47,95647,813מדד לחישוב קצבאות ומענקים

לגמלאות

ארגון הנכים

סכום הניכוי לטובת ארגון הנכים לדמי חברות 

ולקרן לעזרה הדדית

ח 'הסכום המעוגל לש, 148סעיף 1010

3.42 ושל 6.42של 

דמי מחיה ליתומים

 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 8028009%דמי מחיה ליתומים

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 

' ס (א) (1)מעודכן לפי פיסקה 

(2)(א)144

מענק בר מצווה

 1 הסכום הבסיסי  לפי פסקה 5,9435,9252/3מענק בר מצווה

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 

' ס, בסיפא  (2)מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק143

מענק פטירה

 1הסכום הבסיסי  לפי פסקה 8,9158,888מענק פטירה

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 

' ס, בסיפא  (2)מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק310

קצבת  תלויים

נפגעי עבודה



שיעורי גמלאות לחודש 

2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 
מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020
הבסיס לחישובערך עד כה סוג הגמלה

 לחוק 2 השכר הממוצע לפי סעיף 10,55110,273מענק להוצאות קבורה לנפגעי פעולות איבה

הביטוח הלאומי

תקנות -  מהשכר הממוצע 3,5173,4241/3(אחזקת קבר)מענק הוצאות קבורה 

 5ישולם אחת ל )הוצאות קבורה 

(שנים

חוק התגמולים לחסידי אומות 

1995- ה "התשנ- העולם 

השכר הממוצע10,55110,273תגמול לחסידי אומות העולם

ה /הניכוי יתבצע רק מנכה שאינו

ה עקרת בית/ת ואינו/עובד

- ו  (א) 14סעיף - סכום המינימום 104104מתחת לגיל זקנה

לחוק ביטוח בריאות (ו) 14

מעל גיל זקנה

(3)(ה)14- ו  (א)14סעיף  200199יחיד

288287זוג

חוק התגמולים עקב אלימות 

במשפחה

(א)3סעיף -  מהשכר הממוצע 7,9137,70575%קצבת נכות מעבודה שלמה

(ב)3סעיף 0.30%1.20%שיעור עדכון הקצבה

נפגעי איבה

חסידי אומות העולם

ביטוח בריאות

קצבה ליתום עקב אלימות במשפחה

שיקום

נפגעי עבודה



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

.

ינוארסוג הגמלה

2020
הבסיס לחישובערך עד כה

התגמול המזערי

5,9875,969חודשי

199.56198.97יומי

התגמול המרבי לשכיר ולעצמאי

44,02043,890חודשי

1,467.331,463.00יומי

הענקה לנוער עובד המשתתף בחינוך קדם צבאי 

2,6382,568חודשי

87.9385.60יומי

 מהשכר הממוצע בינואר 25%

לחוק (1)(א) 282' בתוספת פיצוי ס

 פעמים הסכום הבסיסי  לפי פסקה 5 

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 3

בסיפא    (2)מעודכן לפי פיסקה 

 לחוק270 סעיף 30-מחולק ב

 30-  מהסכום הבסיסי מחולק ב 68%

 לחוק270' ס

מילואים

ר"פש+ מ "בש



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

.

ינוארסוג הגמלה

2020
הבסיס לחישובערך עד כה

הגמלה  המרבית לעובד שלגבי מעבידו 

 באוגוסט 1ביום  (182סעיף )ניתן צו 

. ואילך2009

 פעמים פעמים הסכום הבסיסי  114,452114,11413

 בהגדרת הסכום הבסיסי 3לפי פסקה 

  (2)כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

183סעיף - בסיפא  

הגמלה  המרבית לעובד שלגבי מעבידו 

 באוגוסט 1לפני יום  (182סעיף )ניתן צו 

2009. 

 פעמים פעמים הסכום הבסיסי  88,04087,78010

 בהגדרת הסכום הבסיסי 3לפי פסקה 

  (2)כשהוא מעודכן לפי פיסקה 

183סעיף - בסיפא  

 פעמיים  הסכום הבסיסי  לפי פסקה 17,60817,556הגמלה  המרבית לקופת גמל

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 3

- בסיפא    (2)מעודכן לפי פיסקה 

184סעיף 

סכום מרבי של גמלה לחבר באגודה 

שיתופית

 פעמים  הסכום הבסיסי  לפי פסקה 70,43270,2248

 בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 3

- בסיפא   (ב) (1)מעודכן לפי פיסקה 

185סעיף 

 ואילך2009 ביולי 15 יחול על חייב שניתן לגביו צו כינוס ביום 
 לפקודת פשיטת הרגל 78סעיף 27,95127,216שכר העבודה בדין קדימה

לפקודת  (1)א220סעיף , (1980)

שיעור השינוי בשכר הממוצע.החברות 

שכר העבודה בדין קדימה בתוספת 

פיצויי פיטורין

 משכר העבודה41,92740,824150%

פשיטות רגל

ר"פש+ מ "בש



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינוארינוארינוארהרכב משפחה

202020202020

2,2292,2221,6721,6671,1151,111ללא תלויים

2,6752,6662,0062,0001,3381,333אלמנה עם יתום

3,1203,1112,3402,3331,5601,556 יתומים2אלמנה עם 

3,5663,5552,6752,6661,7831,778 יתומים3אלמנה עם 

4,4584,4443,3443,3332,2292,222 יתומים ויותר4אלמנה עם 

 לתקנות בדבר דמי מחיה7תקנה 1,1921,189דמי מחיה לבן זוג של נכה

0.8 מהקצבה ליחיד2,6572,65080%ליחיד

0.8 מהקצבה לזוג3,6103,60180%לזוג

0.8 מהקצבה לזוג עם ילד4,3744,36280%לזוג עם ילד

0.8 ילדים2 מהקצבה לזוג עם 5,1375,12280% ילדים2לזוג עם 

0.8 מהקצבה ליחיד עם ילד3,4203,41080%ליחיד עם ילד

0.8 ילדים2 מהקצבה ליחיד עם 4,1834,17180% ילדים2ליחיד עם 

 לתקנות בדבר מתן הכשרה 8 - 6תקנות 

מקצועית ודמי מחייה

ערך עד כהערך עד כהערך עד כה

50%- תשלום חלקי 75%- תשלום חלקי 100%- תשלום מלא 

דמי מחייה לאלמנות

שיקום

הכנסה מזערית שצריכה להיותר לאחר  
ניכוי מקדמת השיקום

דמי מחייה לבן זוג של נכה

שיקום



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינוארסוג תשלום

2020

911911מכשירי לימוד

36,57936,590מחיר מרבי למכשירים

מענק מיוחד להתאמת תנאי מגורים

58,16858,168לנכה שאינו מרותק

96,95496,954לנכה מרותק

מענק מיוחד לסיוע  ברכישת אביזרי עזר

18,01018,015לנכה שאינו מרותק

36,02736,038לנכה מרותק

רבע מהקצבה המקסימלית לנכה עבודה8,3588,333הקצבה המיוחדת המרבית

למי שדרגת נכותו פחותה 

50%- מ 

(1) (ג) 4הקצבה המקסימלית כפול שלוש  תקנה 100,29399,990

למי שדרגת נכותו למעלה 

50%- מ 

(2) (ג) 4הקצבה המקסימלית כפול שש  תקנה 200,586199,980

הבסיס לחישוב ערך עד כה

עדכון רבעוני בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן

עדכון רבעוני בשיעור עליית מדד תשומות הבנייה 

(א)3תקנה , למגורים

, עדכון רבעוני בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן

(א)3תקנה 

תשלומים נלוים בזמן השיקום

קצבה מיוחדת מרבית

מקדמת שיקום לנפגעי עבודה

שיקום



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 
מינהל המחקר והתכנון

.

ינוארסוג הגמלה

2020והרכב המשפחה

352351הסכום היומי הבסיסי

 3הסכום הבסיסי  לפי פסקה 

בהגדרת הסכום הבסיסי כשהוא 

בסיפא  (ב) (1)מעודכן לפי פיסקה 

לחוק'  לוח ז25- מחולק ב 

176.10175.60שכר יומי ממוצע לחייל

מחצית הסכום הבסיסי מחולק 

(2)(ב) 170 סעיף 25- ב 

168סעיף 212.00212.00(25- החלק ה )שכר מינימום 

דמי האבטלה המרביים ליום לחייל שלא 

120.02119.92עבד לאחר שחרורו

 (ו)170- ו  (2)(ב)170, 168' ס

'ולפי לוח ז

84.0183.94דמי אבטלה לחיל בהכשרה מקצועית

 מדמי האבטלה לחייל לפי 70%

'לוח ז

התקרה היומית לחישוב ההשלמה לחייל 

שנשלח לעבודה לא מתאימה
132.10131.70

 מהשכר היומי הממוצע לחייל 75%

(2)(ב)170סעיפים 

(ב) 176-  ו 

בסיס     לחישוב המענק לחייל בעבודה 

140.90140.50מועדפת

 מהשכר היומי הממוצע לחייל 80%

(א) 174וסעיף ' לוח ז

מענק מלא לחייל משוחרר שעבד 

9,7229,695בעבודה  מועדפת

 138- השיעור היומי מוכפל ב 

(ג) 174סעיף  ,2- ומחולק ב 

לחוק' לוח ז1,7611,756(שכר יומי מרבי)הסכום המרבי 

דמי אבטלה מרביים ליום

422.04410.92לתקופה הראשונה

השכר היומי הממוצע סעיף  

(1)(2)(ב)167

281.36273.95לתקופה השניה

  מהשכר היומי הממוצע סעיף 2/3 

(2)(2)(ב)167 

210,551.0010,273.00השכר הממוצע לפי סעיף 

לפי חוק שכר מינימום- שכר המינימום 

שכר המינימום5,300.005,300.00לחודש - 

25- שכר המינימום מחולק ב 212.00212.00( ימי עבודה בשבוע6)ליום  - 

- שכר המינימום מחולק ב 244.62244.62( ימי עבודה בשבוע5)ליום  - 
2
/3 21

186- שכר המינימום מחולק ב 28.4928.49 שעות186לשעה לפי היקף של  - 

182- שכר המינימום מחולק ב 29.1229.12 שעות182לשעה לפי היקף של  - 

לחוק' לוח ט6,0145,856גבול ההכנסה לעניין הגדרת תלוי

3פרט ' לוח יא2424דמי ביטוח  שינוכו עבור חודש מלא

הבסיס לחישוב
ערך עד כה

אבטלה

אבטלה



שיעורי גמלאות לחודש

 2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינוארסוג הגמלה

2020והרכב המשפחה
הבסיס לחישובערך עד כה

כאשר מעלים את שווי הרכב יש לכתוב ללשכה המשפטית שתפרסם ברשומות

ב לתקנות הבטחת הכנסה10תקנה        41,249     41,373שווי רכב שולל זכאות 

       17,531     17,584שווי רכב שאינו נחשב לעובד 

 (2) 10ותקנה (1) (ג) (1)10תקנה 

לתקנות הבטחת הכנסה (ד)

         9,281       9,309שווי רכב שאינו נחשב למי שאינו עובד 

 (2) 10ותקנה (2) (ג) (1)10תקנה 

לתקנות הבטחת הכנסה (ד)

הכנסה לעניין הגדרת עובד

תקנה -  מהשכר הממוצע 2,6382,56825%עד גיל פרישה

(ג)(1)10

תקנה -  מהשכר הממוצע 1,7941,74617%לאחר גיל פרישה

(ג)(1)10
שיעור הריבית לצורך זקיפת הכנסה 

(1) (א) 10תקנה (א) 10תקנה 0.2%0.2%מנכסים

שווי נכס מעליו מנכים את השיעור 

בתוספת

 (5),(3),(2)(א) 10תקנה )תוספת 

(6)-ו

     105,196104,881נכס פיננסי

     262,988262,201ן"נכס נדל

104104סכום הניכוי

- ו  (א)14סעיף - סכום המינימום 

לחוק ביטוח בריאות (ו)14

1,3211,317נערה המתגוררת עם הוריה

קצבה - לתקנות  (1)(א)8תקנה 

 מהסכום הבסיסי5%ליחיד בניכוי 

הניכוי יתבצע ממי שאינו עובד 

ואינו עקרת בית
דמי ביטוח בריאות

סכומי גמלה בשיעורים מיוחדים

הבטחת הכנסה

הבטחת הכנסה



שיעורי גמלאות לחודש

 2020ינואר 
המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינוארסוג הגמלה

2020והרכב המשפחה
הבסיס לחישובערך עד כה

השיעור הרגיל. א

בני זוג שאחד מהם מאושפז או שאינו 

1,7611,756תושב ישראל

- לתקנות  (ג)8- ו   (2)(א)8תקנה 

 מהסכום 7.5%קצבה לזוג בניכוי 

הבסיסי

הורה המטפל בילדו בעת אישפוז בן 

1,9811,975או שבן הזוג אינו תושב, הזוג

 7.5%ילד בניכוי + קצבה לזוג 

מהסכום הבסיסי

הורה המטפל בילדיו בעת אישפוז בן 

2,2892,283או שבן הזוג אינו תושב, הזוג

 7.5% ילדים בניכוי 2+ קצבה לזוג 

מהסכום הבסיסי

השיעור המוגדל. ב

בני זוג שאחד מהם מאושפז או שאינו 

1,9811,975תושב ישראל

- לתקנות  (ג)8- ו   (2)(א)8תקנה 

 מהסכום 7.5%קצבה לזוג בניכוי 

הבסיסי

הורה המטפל בילדו בעת אישפוז בן 

2,2892,283או שבן הזוג אינו תושב, הזוג

 7.5%ילד בניכוי + קצבה לזוג 

מהסכום הבסיסי

הורה המטפל בילדיו בעת אישפוז בן 

2,7742,765או שבן הזוג אינו תושב, הזוג

 7.5% ילדים בניכוי 2+ קצבה לזוג 

מהסכום הבסיסי

8,9158,888מענק פטירה

הסכום .לחוק (א)310סעיף 

 בהגדרת 1הבסיסי  לפי פסקה 

הסכום הבסיסי כשהוא מעודכן לפי 

סעיף -בסיפא  ו (ב) (1)פיסקה 

 לחוק 15סעיף -לחוק ו  (ה)310

הבטחת הכנסה

מענק פטירה  

הבטחת הכנסה



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי

מינהל המחקר והתכנון

ינוארבאחוזיםינוארבאחוזיםהרכב משפחה

20202020

201,7611,75622.51,9811,975יחיד

302,6412,63333.52,9492,941יחיד עם ילד

33.52,9492,94137.53,3023,292 ילדים2יחיד עם 

27.52,4212,41430.02,6412,633זוג

302,6412,63333.52,9492,941זוג עם ילד

33.52,9492,94139.03,4343,423 ילדים2זוג עם 

33.52,9492,94133.52,9492,941אלמנה או הורה יחיד עם ילד

אלמנה או הורה יחיד עם 

393,4343,42339.03,4343,423שני ילדים לפחות
יתום אחד משני הוריו או ילד 

נטווש

סכום בסיסי  - 25

2,0592,053לילדים

 ילדים 2 יתומים מהוריהם או 2

נטושים

פעמיים  - 37.5

3,0183,008סכום בסיסי לילדים

10880878כל ילד יתום או נטוש נוסף

 שקלים לחודש660תוספת לבן זוג נוסף    שקלים לחודש660תוספת לבן זוג נוסף   

ינוארבאחוזיםינוארבאחוזים

20202020

(1ב)9, (ב)9תקנה 

4,0093,904  מהשכר הממוצע252,2012,19538%יחיד

3,6003,589סכום בסיסי לילדים - 42.5אלמנה או הורה יחיד עם ילד

3,1603,150סכום בסיסי לילדים - 37.5 יחיד עם ילד

הסכום הבסיסי -  מהשכר הממוצע 54.5%

5,6085,457לילד

 2אלמנה או הורה יחיד עם 

4,4804,466סכום בסיסי לילדים - 52.5ילדים לפחות

3,6883,676סכום בסיסי לילדים - 43.5 ילדים2 יחיד עם 

הסכום הבסיסי -  מהשכר הממוצע 60.5%

6,2416,073לילד

5,7505,599 מהשכר הממוצע  37.53,3023,29254.5%זוג 

6,3836,215 מהשכר הממוצע43.53,8303,81860.5%זוג עם ילד

 ילדים2זוג עם 

49.54,3584,345אם האשה אינה עובדת    - 

סכום בסיסי +   מהשכר הממוצע 66.5%

7,1586,974לילדים

49.54,3584,345אם האשה עובדת    - 

סכום בסיסי +   מהשכר הממוצע 66.5%

7,1586,974לילדים

4,0093,904*  מהשכר הממוצע252,2012,19538%אלמן או אלמנה ללא ילדים

 שקלים לחודש1101תוספת לבן זוג נוסף   

בתוספת השניה'  טור ב

לזכאי חדש ולמי שהיה זכאי לשעור הרגיל

 התוספת הרביעית

מי שהיה זכאי לשעור המוגדל-לזכאי קודם 

ערך עד כהערך עד כה

בתוספת - ואם משתלמת קצבת תלויים , (אם משתלמת)הסכום הקובע לאלמן או לאלמנה ללא ילדים הוא כמפורט בטבלה ובתוספת קצבת שאירים *  

 מהשכר הממוצע20%

הסכום הקובעגובה הגימלה

הרכב המשפחה

ערך עד כהערך עד כה

55גמלאות למי שטרם מלאו לו 

55גמלאות למי שמלאו לו 

הבטחת הכנסה

הבטחת הכנסה



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

ינואר

2020

(למעט חוק הביטוח הלאומי)או מכוח חיקוק  (עובד ועובד עצמאי)הניכוי מהכנסה מעבודה 

55למי  שטרם מלאו לו 

לחוק הבטחת   (א)א 12סעיף 

הכנסה

 מהשכר הממוצע5285145%ליחיד

 מהשכר הממוצע7397197%למי שאינו יחיד

לחוק הבטחת הכנסה (א) 12סעיף 55למי   שמלאו לו 

 מהשכר הממוצע1,3721,33513%ליחיד

 מהשכר הממוצע1,7941,74617%למי שאינו יחיד

(א)ב 12, (א)א 12, (א) 12סעיפים 

ההכנסה שעד אליה שיעור הניכוי 

 מהשכר הממוצע75%3,5673,47333.81%מההכנסה להורה עצמאי הוא 

הבסיס לחישובערך עד כה

הניכוי מהכנסות

הבטחת הכנסה



שיעורי גמלאות לחודש 

 2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

התספת השלישיתשעור הניכוי הנוסף מההכנסה  לאחר נכוי הכנסה לא נחשבת

(2)(א)א 12סעף 

55למי שטרם מלאו לו 

לזכאי לפי 

התוספת השניה

לזכאי לפי 

התוספת 

הרביעית

30%32.5%יחיד

30%30%יחיד עם ילד

30%30% ילדים ויותר2יחיד עם 

30%32.5%זוג

32.5%32.5%זוג עם ילד

37.5%37.5% ילדים ויותר2זוג עם 

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

3567ההכנסה מעבודה עד 
75%75%

על חלק ההכנסה מעבודה עד : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

3567ההכנסה מעבודה מעל 
40%40%

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים 

על חלק ההכנסה מעבודה עד : ויותר

3567

75%75%

על חלק ההכנסה מעבודה עד : אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים ויותר

אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים 

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : ויותר

3567

40%40%

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים ויותר

30%30%יתום אחד משני הוריו או ילד נטוש

 ילדים נטושים 2 יתומים מהוריהם או 2

30%30%ויותר

55למי שמלאו לו 

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

3567ההכנסה מעבודה עד 
75%75%

על חלק ההכנסה מעבודה עד : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

על חלק : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

3567ההכנסה מעבודה מעל 
40%40%

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : אלמנה או הורה יחיד עם ילד

אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים 

על חלק ההכנסה מעבודה עד : ויותר

3567

75%75%

על חלק ההכנסה מעבודה עד : אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים ויותר

אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים 

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : ויותר

3567

40%40%

על חלק ההכנסה מעבודה מעל : אלמנה או הורה יחיד עם שני ילדים ויותר

40%40%לכל שאר הרכבי המשפחה

הבטחת הכנסה



שיעורי גבייה לחודש 

2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

הבסיס לחישובערך עד כהינוארהבסיס לגבייה

2020והרכב המשפחה

הכנסה מרבית לגביית דמי ביטוח 

ולחישוב הגמלאות היחסיות המרביות 

לעובד ולעובד עצמאי ולמי -  לחודש 

שאינו עובד

 1פרטים, לחוק (א) 348סעיף 

א לחוק" בלוח י2ו 

44,02043,890לחודש - 

 פעמים הסכום הבסיסי 5

3פסקה 

 פעמים המקסימום לחודש132,060131,6703לרבעון - 

)הכנסה מרבית לגביית דמי ביטוח  א ) 337סעיף 

44,02043,890

 פעמים הסכום הבסיסי 5

3פסקה 

ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח 

לעובדים עצמאיים

 מהשכר הממוצע2,6382,56825%לחודש - 

3מינימום חודשי כפול 7,9147,704לרבעון - 

ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח 

לעובדים

5,300.005,300.00לחודש - 

שכר המינימום לפי חוק שכר 

מינימום

244.62244.62( ימי עבודה בשבוע5)ליום  - 

שכר המינימום 

- מחולק ב 
2
/3 21

25- שכר המינימום מחולק ב 212.00212.00( ימי עבודה בשבוע6)ליום  - 

186-שכר המינימום מחולק ב28.4928.49 שעות186לשעה לפי היקף של  - 

182-שכר המינימום מחולק ב29.1229.12 שעות182לשעה לפי היקף של  - 

3שכר המינימום כפול 15,90015,900לרבעון - 

גבייהגבייה

גבייה



שיעורי גבייה לחודש 

2020ינואר 

המוסד לביטוח לאומי 

מינהל המחקר והתכנון

הבסיס לחישובערך עד כהינוארהבסיס לגבייה

2020והרכב המשפחה

תקנות לחוק שכר מינימוםשכר המינימום לנערים עובדים

לחודש

4תקנה 163,710.003,710.00למי שטרם מלאו לו 

173,975.003,975.00 לבין 16למי שגילו בין 

174,399.004,399.00למי שמלאו  לו  

לשעה

1621.4521.45למי שטרם מלאו לו 
 משכר 173- החלק ה 

המינימום החודשי

1722.9822.98 לבין 16למי שגילו בין 

1725.4325.43למי שמלאו  לו  

תקנות לחוק שכר מינימוםשכר המינימום לחניכים

5תקנה 3,180.003,180.00לחודש

18.3818.38לשעה

 משכר 173- החלק ה 

המינימום החודשי

תקרת ההכנסה לתשלום שיעורים 

מופחתים למבוטח

 לחוק והתקנות 341סעיף 

בדבר שיעורים מופחתים

  השכר הממוצע6,3316,16460%לחודש - 

18,99318,492לרבעון - 

 פעמים ההכנסה לתשלום 3

שיעורים מופחתים

ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח 

לתלמיד במוסד תורני ולבת , למובטל

בשירות לאומי

לחוק  (ה)-ו (ד)348סעיף 

,א לחוק" בלוח י3פרט 

1,5831,541לרבעון - 

 מהשכר 5% פעמים 3

הממוצע

ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח 

ואינו , למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

א לחוק" בלוח י4פרט (ה)-ו (ד)348מבוטח כאמור בסעיף 

4,7494,623לרבעון - 

 מהשכר 15% פעמים 3

הממוצע

ההכנסה המזערית החודשית לעניין 

לוח א לחוקהגדרת עובד עצמאי

 מהשכר הממוצע1,5831,54115%לחודש - 

ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח 

1,5831,541לכל אחד מבני זוג בשומה משותפת

לתקנות   (4)(א)24תקנה 

בדבר הוראות מיוחדות בדבר 

 15%- תשלום דמי ביטוח 

מהשכר הממוצע

גבייה
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