
 החקיקה החדשה   –ביטוח לאומי 
    2017 -החל מ 

 דרישת הדיווח של המוסד לביטוח לאומי

 2017כנס חורשים יוני 



 
 
 

 דיווח חודשי  לביטוח לאומי  
 בקיבוץ המתחדש

 8102 טופס

 .21 גיל מעל – הלאומי הביטוח חוק י"עפ – חבר הגדרת

 :חלקים משני מורכב השוטף הדיווח

הקיבוץ חברי הכנסות סך פירוט – (8102) טופס חזית  

  עבורם חברים רק – החבר לסוג בהתאם הדדית ערבות/מעבודה

 .ביטוח דמי משולמים

וכן מהקיבוץ הכנסות מקבלי של שמי פירוט -(8105) טופס גב  

 .הקיבוץ חברי יתר לגבי נתונים

 



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 :דיווח חזית הטופס

 :חוזי דיווח 2בדיווח השוטף יש יכלול 

 (.21מעל גיל )דיווח עבור חברים בקיבוץ  - 1חוזה דיווח 1.

דיווח עבור שכירים שאינם חברי קיבוץ  - 2חוזה דיווח 2.
 .(רגיל 102כמו )

 



 
 
 

 הדיווח החודשיאיך מתבצע 

 מעסיקדוגמא לשובר  - 8102 

 

 

 

 

 

 
 כותרות  

 מעדכנות לקיבוץ

 

 

 

 

 

 

 

     

חריגים של טור  

1 

מקבלי ערבות  

 21הדדית מגיל 

 עד הפרישה

חברים עובדים 

 21בקיבוץ מגיל 

 עד  גיל הפרישה



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 : 1חוזה דיווח 

דיווח עבור חברים העובדים בקיבוץ וכן עבור חברים המקבלים 
 .ערבות הדדית

 :טורים לפי הפירוט הבא 3מכיל , 102במבנה טופס , הדוח

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

טור 1טור 2טור 3סה"כ
הכנסות הכנסת חבריםהכנסת חבריםהכנסות חברים מעל גיל 21
מדווחותשהם עובדיםמערבות הדדיתשהם עובדים בקיבוץ והם
רגילים בקיבוץמגיל 21- גיל פרישהנכים/מקבלי קצבת זקנה/

בין 21 לגיל פרישהבגיל פרישה
(עובדי פנים)(חריגים של טור 1)

רגילים של טור 1שיעורי מקבלירגילים של טור 3

שיעורי דמילמעט ענף אבטלהפנסיה מוקדמתלמעט ענף אבטלה

ביטוח מופחת 6.91% מופחת 3.49%

מלא 19.13%מלא 11.79%



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 : 1חוזה דיווח 
 

 משולמים עבורם עובדים עבור לדיווח משמשת הטופס חזית
  קצבת המקבלים  הדדית ערבות מקבלי ולכן . ביטוח דמי

  בגב אלא בחזית ידווחו לא ביטוח מדמי הפטורים זקנה
 .בלבד הטופס

 לבן מיוחסת והערבות) חברים שאינם הדדית ערבות מקבלי
   .בלבד הטופס בגב ידווחו (משפחה

 

 

 

 

 



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 :2חוזה דיווח 
פ "לרבות חבר ע, דיווח עבור מי שעובד בקיבוץ ואינו חבר קיבוץ

 (.18-20)פ ביטוח לאומי בשל גילו "הרשם שאינו עונה להגדרת חבר ע

 :טורים לפי הפרוט הבא 3מכיל , 102במבנה טופס , הדוח

 

 

 

 
 

 

 .יופקו תלושי שכר בהתאם  3 -ו 1לעובדים בטור 

 

 

טור 1טור 2טור 3סה"כ
הכנסות עובדים רגיליםעובדים חריגים שאינם

מדווחותשאינם חברי קיבוץ - - - חברי קיבוץ )מקבלי זקנה,
בין גיל 18 לגיל פרישה(ריק)מקבלי נכות, בגיל מותנה,

מתחת לגיל 18 וכו'(

רגילים של טור 1- - - רגילים של טור 3

שיעורי דמיכולל ענף אבטלהכולל ענף אבטלה

ביטוחמופחת 6.95%(ריק)

מלא 19.5%



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך
 דוגמאות להמחשה למצבים אפשריים

בחוזה דיווח חברים  חבר שהינו עובד פנים בקיבוץ ידווח לפי תקציב מגולם 1.
אם בנוסף עובד גם מחוץ לקיבוץ רק על עבודתו בקיבוץ ידווח  . 1בטור ( 1)

 .בחזית הטופס

בתלוש שכר רק בגב הטופס חבר שעובד מחוץ לקיבוץ ידווח לפי הברוטו 2.
 .בחוזה דיווח חברים 

על ההכנסות מפנסיה חיצונית   –חבר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת זקנה 3.
בגב הטופס על   לדווחיש רק . והשלמות הקיבוץ אין תשלום ביטוח לאומי

 .השלמת הקיבוץ בלבד

 :חבר שעובד לאחר גיל פרישה4.

 לפימשלם ביטוח לאומי על הכנסתו מעבודה  -( עובד בקיבוץ)לגבי עובד פנים: 

 עד הסכום המופחת וידווח  ( רק מעסיק) 0.38%-אם מקבל קצבת זקנה   -    

 .3טור ( 1)בחוזה דיווח חברים        

   16.72% –עד הסכום המופחת  ו  6.52%ישלם  -אם לא מקבל קצבת זקנה   -    

 .  3בטור  1בחוזה דיווח מעל הסכום המופחת וידווח        

  הטופסחלים אותם שיעורים כללים במסגרת תלוש שכר וידווחו רק בגב  -עובד חוץ  . 



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך
 המשך -דוגמאות להמחשה למצבים אפשריים 

 .ידווח רק בגב הטופס בחוזה דיווח חברים –חבר שמקבל קצבת סיעוד . 5

 עבור   2ידווחו בחוזה דיווח  –אולפנים והורים העובדים בקיבוץ , זמניים. 6

 . עובדים שאינם חברים והקיבוץ מחויב להפיק להם תלוש שכר    

 עבור עובדים שאינם חברים והקיבוץ יפיק להם  2ידווח בחוזה דיווח  –נוער . 7

 .21ל לגבי חברים בקיבוץ מתחת לגיל "כנ.  תלוש שכר    

   3.48%וישלם  3בטור  1ידווח בחוזה דיווח חברים  –עובד פנים  בקיבוץ )*(נכה. 8

 .מעל הסכום המופחת 7.02% –עד הסכום המופחת ו     

 נשואה לגבר מבוטח בביטוח לאומי פטורה מדמי ביטוח לאומי   –עקרת בית . 9

 .ותדווח רק בגב הטופס בדיווח חברים    

  

או נכות   100%מבוטח מקבל קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור של  –נכה )*( 
לתקופה רציפה של שנה   75%או כללית בלתי יציבה מעל  75%כללית יציבה מעל 

 .אחת לפחות



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך
 המשך –דוגמאות להמחשה למצבים אפשריים 

 התשלום יבוצע דרך  . ישלם דמי ביטוח כמו מי שאינו עובד בעיר –עובדלא . 10

 ואם מקבל רשת בטחון אז ישלם דמי ביטוח כמו (. לחודש₪  170)הקיבוץ        

 (.רק חלק העובד)מוקדמת בפנסיה        

 במהלך השנה הקיבוץ ידווח עליו בגב . לאורך השנה מתנהל כרגיל –עצמאים . 11

 בתום השנה יקבל אישור שנתי על  . הטופס של דיווח חברים בגין מעמדו       

 .  הכנסותיו כולל חלוקת רווחים ובניכוי מס פנימי       



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 :הנחיות המוסד לביטוח לאומי למילוי הטופס החודשי בקיבוץ המתחדש

 ומעלה 18מגיל ( על פי הרשם)חברי הקיבוץ  כלבדיווח החודשי יופיעו  ,

 .  בין אם מקבלים מהקיבוץ הכנסה חודשית או לא

 (.יש סימון בהתאם)הדיווח כולל גם חבר בעצמאות כלכלית 

 בקובץ( או שני שורות שכר וערבות הדדית)לכל חבר יש שורה . 

ימולאו כל השדות הקשורים לשכרו ומישרתו -עובד פנים. 

 יסומן השדה של  , (גם אם לא עבור עצמו)ערבות הדדית אם חבר מקבל

לשכר ישמשו לדמי הערבות  הקשורים וכל השדות , ערבות הדדית
 .ההדדית

 ושדה , יופיע פעמיים בקובץ, שמקבל גם שכר וגם ערבות הדדיתחבר
 .ה"בשורת דמי ע' כ'ו, בשורת השכר' ל'הסימון של ערבות ההדדית יסומן 

 ואין מצב שהוא מופיע יותר  , שאין מצב שחבר לא מופיע כללכך     

 הסימן של ערבות הדדית חייב להיות, ואם מופיע פעמיים . מפעמיים     

 .שונה     



 
 
 

 החודשי הדיווח מתבצע איך

 :הנחיות המוסד לביטוח לאומי למילוי הטופס החודשי בקיבוץ המתחדש

 וגם עבור מישהו אחר, גם עבור עצמו, המקבל ערבות הדדיתחבר  :
 .את הסכום הכולל, רק שורה אחת של ערבות הדדיתתירשם עבורו 

 מיוחס"נקרא , לאחרמשולמת שערבות ההדדית המיועדת לו חבר." 

  ויש למלא את  ', כ'= סימון מיוחס + ' כ'= ה "לו שורה עם סימון עתהיה     

 .ה שולמו לחבר אחר"גם אם דמי ע, השכרשדות      

 ,  ל= ה "ע)שורה עם שכרו , תהיה לו בנוסף, הוא עובד בקיבוץאם     

 (.ל=מיוחס     

 



 
 
 


