
         יםכלכליעידכונים 
 3102ינואר                                             המקצועיים לאיגודים   כלכלי  מידע ףד 

 

 .נתוני מקרו – 3102-, ותחזית ל3103-כלכלת ישראל ב .0
 

 3.3% -התוצר צמח ב –היו מתונים יותר מאלו שבשנה הקודמת  2102שיעורי הצמיחה של המשק בשנת 
, ההוצאה לצריכה לנפש, ובפחות מאחוז 2.4% -(, ההוצאה לצריכה פרטית גדלה ב2100-ב 8.4בלבד )לעומת 

הערכות בנק  . לפי0%-, והיצוא גדל רק ב3.3%-, ההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב3.3%-ציבורית עלתה ב
, ההוצאה לצריכה 3.4%-התוצר יצמח בכ – 2103תימשך גם בשנת  2102ישראל, ההאטה שאפיינה את 

        , והיצוא 1.3% -, ההשקעה בנכסים קבועים תעלה בכ8.3% -, והציבורית בכ2.2% -פרטית תעלה בכ
, יהיו ברמות טובות למשק . לעומת זאת, שיעור האבטלה, שיעור עליית המחירים, ושיעור הריבית3.2%-בכ

תעסיק את כלכלת  בעיית הגירעון בתקציב המדינה, בהתאמה(. לפי שעה נראה ש0.31%, 0.4%, 3.0%)
האטה המתמשכת תכביד על הכנסות המדינה ממסים, כך היותר מכל בעיה אחרת.  2103ישראל  בתחילת 

בנק ישראל נוקט במדיניות מוניטרית יהיה צורך בנקיטת מדיניות פיסקאלית מרסנת, מה עוד ש 2103-שגם ב
מרחיבה, כדי לעודד צמיחה.  לפי כך, יש לצפות שאם בעיית הגרעון תטופל תוך שמירה על סדרי העדיפות 
התקציביים הנוכחיים, הגזירות הכלכליות של הממשלה תעוררנה כעסים רבים בקרב קהלים גדולים בציבור, 

, על מנת לחלק את נטל הגזירות בצורה שוויונית יותר, יתכן אבל אם זה ייעשה תוך שינוי בסדרי העדיפות
 גזירות תתקבלנה ביתר הבנה. בכל מקרה, צפויה לעם ישראל שנה כלכלית לא קלה.    הש

 

 על הבזבוזים של אתמול נשלם מחר. – 3103/3102בעיית הגירעון  .3
 

    ויש בו חריגה של ₪, מיליארדי  33-הוא של כ 2102-אומדן ראשון של הגירעון בתקציב המדינה שהצטבר ב
לעומת התכנון המקורי. מדובר אם כן בפספוס גדול. אומנם עיקר החריגה מקורה לכאורה ₪ מיליארד  21-כ

לא  –גביה והוצאות  –בכללו  אבל אין ספק שניהול תקציב המדינה₪, מיליארד  04.1-בגביית מיסים נמוכה בכ
, בייחוד במשרדים האזרחיים 2100לעומת  3%-הצטיין במיוחד. הראיה, הוצאות משרדי הממשלה גדלו בכ

 33-כ). ולמרות שעיקר מימון הגירעון הוא על ידי גיוס הון 3%-(, כאשר גביית המיסים עלתה רק בכ4.1%)
        ת יושקלו על המשק דרך הגזירות הכלכליות הצפוסביר להניח שהציבור ירגיש את כובד מ₪(, מיליארד 

 אין ארוחות חינם.    כידוע, בכלכלה . 2103-ב
    

 .בסימן עליה, אך לא ברור אם מספקת – 3103-ר בהשכ .2
 

 3,140מספר משרות השכיר עמד על ו ,₪ 4,411השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר היה בחודש אוקטובר 
מחודש מאי עד חודש אוקטובר הסתמנה מגמת עליה ריאלית בשכר למשרת שכיר, מיליון. במחצית השנה 

בשלושת החודשים האחרים. גם מספר משרות  0.4%-במונחים שנתיים בשלושת החודשים הראשונים ו 3.3%
בכל מחצית תקופה. הענפים שהובילו את עליות השכר הריאליות  0%-השכיר ידע מגמת עליה בחודשים אלו, כ

  ,ומים, מנהל ציבורי, שירותי אירוח ואוכל, בינוי, שירותים עסקיים, ותחבורה. למרות המגמה החיובית היו חשמל
היות והנתונים הם חלקיים והתמונה השנתית המלאה חסרה, קשה לפסוק בעת הזו אם העלייה השנתית 

 .2103-הריאלית בשכר היא מספקת, בהינתן תנאי הכלכלה ולנוכח הגזירות הצפויות ב

 

  .3103-; עדכונים על פי עליית המדד ב3102-בהצפויים סעיפי השכר השונים ב יםשנוי. 4
 

, ובמהלך השנה, יחולו שינויים רבים בסעיפי השכר של שכירי ישראל, בעיקר בשל 2103בחודש ינואר 
. עשינו מאמץ לרכז את השינויים 2102 -פי עלית המדד ב לעוכדומה  ,עדכוני מס הכנסה, ביטוח הלאומי

 .לנוחות השימוש של אנשי האיגוד המקצועי )ראה נספח(בגיליון זה הללו 
 

 , לדליה עצמון או לשגיא ינקו.969299622296*לשאלות הבהרה, מידע נוסף, וייעוץ ניתן לפנות בדואר אלקטרוני פנימי או בטל'  

 



 

 נספח
 
 
 3102הניכויים לשנת המס  שינויים במערך. 0
 
 

 מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית )עבודה(  א..0
 

נוסף סעיף חדש,  2102 –במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 
לחודש , ₪  33,331מס על הכנסות גבוהות , לפיו יוטל על יחיד שהכנסתו החייבת עלתה על  –ב 020סעיף 

 .  2%מס נוסף בשיעור של 
 

3103 3102 

המס   מדרגות       המס מדרגות  מס שיעור  המס שיעור   

1 – 1,211 ₪  01% 1 – 1,241 ₪  01% 

1,210 – 4,441 ₪  08% 1,240 – 3,101 ₪  08% 

4,440 –08,831₪  20% 3,100 –08,111₪  20% 

08,830 – 20,341 ₪  31% 08,110 – 21,111 ₪  30% 

20,340 – 80,431 ₪  33% 21,110 – 80,431 ₪  38% 

ומעלה ₪ 80,430  84% 80,430 – 33,331 ₪   84% 

 50%   67,631   ₪ ומעלה   

 

 עד כה( 201)במקום  לחודש ₪  308 –ערך נקודת הזיכוי   
 
 
 

 
 במדרגות המס ושיעורי המס לפי רמת הכנסה יםנטו בעקבות השינוישכר השינוי ב ב..0

  בש"ח השינוי בשכר נטו שכר ברוטו  
8,111 1 

1,111 3.31 

4,111 3.31 

01,111 03.11 

01,111 23.31- 

21,111 043.11- 

31,111 243.11- 

11,111 310.31- 
 

 

 

 



 

 

 3102לשנת המס הנחות במס, זיכויים ופטורים  ..ג0

 

 הערך הסעיף

 א( 3תקרת קצבה מזכה )פנסיה( )סעיף 
 החלק הפטור ממס 

 לחודש ₪  4,301
 מהתקרה( 31%לחודש )שמהווים  ₪  2,313

לכל שנת עבודה. במקרה של מוות ₪  02,021 החלק הפטור של מענקי פרישה )פיצויי פיטורים( 
 לכל שנת עבודה.₪  28,231  -התקרה תהיה 

לעניין קבלת  הכנסת עבודהתקרת הכנסה מזכה שהיא 
 (81זיכוי בגין הפרשות לקופות גמל )סעיף 

לעניין קבלת  אינה הכנסת עבודהתקרת הכנסה מזכה ש
 זיכוי בגין הפרשות לקופות גמל

תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעניין קבלת 
 (83ניכוי בגין הפרשות לקופות גמל  )סעיף 

 דשלחו₪  4,311
 (3% –, של עובד3.1% –)תקרת הפקדה של מעביד 

בניכוי  -לחודש )למי שיש הכנסת עבודה ₪  02,011
 לפי הנמוך( 4,311הכנסת העבודה או 

 לחודש ₪  38,811

תקרת הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס 
 (.3ה 3במועד ההפרשה )סעיף 

פעמים השכר הממוצע במשק שלפי  8טרם פורסם )
 הביטוח הלאומי (

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות 
 פטורה ממס בעת ההפרשה

 טרם פורסם 

 תקרת הכנסה מזכה בעד עבודה במשמרות 
 אחוז זיכוי שכר משמרות

 תקרת זיכוי שכר משמרות

  לחודש₪  01,101
01% 
 לחודש ₪  321

 בתקופה המזכה ₪   4,311 תשלום ב"תקופת הבחירות" 

 לחודש₪  011 שווי שימוש ברדיו טלפון נייד 

 לחודש₪  3,321 פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס

 לחודש₪  8,341 פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

 ד( 021תקרת הכנסה מוטבת לניכוי מריבית* )סעיף 
 פטור למעוט הכנסה

 פטור גיל פרישה ליחיד
 פטור גיל פרישה לזוג

  31%פטור מירבי של 

 לשנה₪  30,311
 לשנה₪  3,311

 לשנה₪  03,211
 לשנה₪  03,211
 לשנה₪  38,312

 הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים**
 

 עד לתקרת ההכנסה החייבת )כוחות הבטחון( : - 1%
 

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה 
 (, קריית שמונה, אילת, וכן יישובי קו עימות: 00)סעיף 

 

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה 
לפקודה וחלק ב' של התוספת  00המופיעה בסעיף 

 הראשונה:

 
 

 לשנה₪  013,341
 

 
 לשנה₪  233,331

 

 
 

 לשנה₪  013,341

 מותרות בניכוי: כיבודיםהוצאות 
                                 
 מתנות                                

מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק  41%
 של הנישום

 לאדם בשנה₪  201

 להגרלה₪  31,321 פטור על הגרלות והימורים
 * הכנסות מריבית בשוק ההון 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3102דמי ביטוח לאומי ומס בריאות החל מינואר  .3

₪  1,233 -בעקבות השינוי בשכר הממוצע במשק עודכנה התקרה לתשלום דמי ביטוח בשיעור המופחת ל

₪  82,831 -עד כה (. כמו כן שונתה ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח ל₪  1,030לחודש )במקום 

שינויים בשיעורי דמי הביטוח בחלקו של המעסיק בשיעור המלא כמו כן, חלו  .₪ (  80,411לחודש )במקום 

 עד כה(. 1.31%)במקום  3.11%בלבד: 

 

חלק  

 המעביד

 חלק העובד

 סה"כ ביטוח בריאות ביטוח לאומי

 3.5% 3.0% 1.8% 3.45% ₪ 1,233עד 

1,234  ₪- 82,831  ₪ 0..1% 3% 1% 12% 

 ₪  4,303במקום ₪  4,424) 2מהשכר הממוצע  המחושב ע"י המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף  31%הינם ₪  1,233הערה:  
 עד כה(. 

 

 3102, ינואר ארגוני עדכון תקרת שכר לדמי חבר ודמי טיפול .2

 
 : 2103החל משכר חודש ינואר תקרת השכר לחישוב דמי חבר ודמי טיפול ארגוני,  עדכוןלהלן 

 
 

 דמי חבר .0

   משכרו של העובד.  %...1שיעור ניכוי דמי החבר הנו 

   :110.0,.0תקרת השכר לניכוי דמי חבר היא ,₪ 

 0..043 סכום המקסימלי לניכוי דמי חבר  יהיה מעתה ה ₪. 
 
 

 ארגוני טיפול מיד .3

   משכרו של העובד.  1.8%שיעור ניכוי דמי הטיפול הנו 

  :110.0,.0תקרת השכר לניכוי דמי חבר היא   ,₪ 

  031.10 הסכום המקסימלי לניכוי דמי טיפול  יהיה מעתה  .₪ 
 

 

 )תזכורת( 0.0.3102 -החל מ. תוספת שכר לעובדי המגזר הציבורי 4

נחתם הסכם הקיבוצי )מסגרת(, בין המדינה ומעסיקים נוספים מהשירות הציבורי, לבין  2102בינואר  02ביום  
  פעימות , כדלקמן: 8 -ב 3.21% -העובדים יועלה בלפיו שכר הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

בשיעור  להסכם המסגרת תשולם תוספת שכר לעובדים המפורטים בנספח א' 0.0.2100ל מיום הח .0
 ."(2100)"תוספת  2.21%אחיד של 

)קרי תוספת של  8%לשיעור של  2.21%תגדל תוספת השכר משיעור של  0.0.2102החל מיום  .2
0.31%.) 

 (. 2.21%)קרי תוספת של  3.21%תגדל תוספת השכר לשיעור של  0.0.2103החל מיום  .3
 (.0%)קרי תוספת של  3.21%תגדל תוספת השכר לשיעור של  0.3.2103החל מיום  .8
 
 



 
 
 

(; שתשולם תוספת 2101)כבר בסוף שנת ₪  2,111עוד נקבע בהסכם כי, ישולם מענק חד פעמי בך של 
 03.1% -(, שתועלינה ההפרשות לפנסיה מ312100 -שנים  )החל מ 1מעונות עבור ילדים שטרם מלאו להם 

; שתועלינה ההפרשות הן עבור המעסיק והן עבור העובד (2103 -ו 2100 -)בשתי פעימות ב 03.1% -ל
 -( ושאינם החזרי הוצאות מ2103 -ו 2100 -לקופת גמל עבור רכיבי שכר שאינם פנסיונים )בשתי פעימות ב

בספטמבר יתווסף למניין הימים אשר ניתן  0 -המעסיק והן עבור העובד; ושיום ה, הן עבור 3% -ל 1%
 לבחור בהם כיום בחירה.

 

 

 3102ינואר  ,תוספת מעונות )זכויות הוריות(עדכון . .

 1, סכום תוספת מעונות )זכויות הוריות( עד גיל 02.0.2100להסכם המסגרת מיום  00על פי הקבוע בסעיף 

 תעודכן כדלקמן:

 עד כה(.₪  313.1לחודש )במקום ₪  300 –בעד ילד אחד 1 ילד ראשון   .0
 עד כה(.₪  218.3לחודש )במקום ₪  214 –בעד ילד שני   .2

 

 סכום מירבי –. השתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים 0

 . לחודש ₪ 113הסכום המירבי להשתתפות המעסיק בתשלום בגין ארוחות הינו סך  0.0.2103החל מיום 

 

  3102. שיעורי ההפרשות לפנסיית חובה יועלו החל מינואר 0

 

 הפרשות 

 מעביד לגמל

 הפרשות
 עובד לגמל

 הפרשות
 מעביד

 לפיצויים

 סה"כ

0.0.2100 3.33% 3.33% 3.38% 01% 

0.0.2102 8.03% 8.03% 8.04% 02.1% 

0.0.3102 .% .% .% 0.% 

0.0.2108 3% 1.1% 3% 03.1% 
 שיעורי הפרשה מיוחדים לעובד המועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל.( נקבעו 0הערות: )

( חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד ורכיביו, כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע 2)
 במשק כפי שיעודכן מעת לעת, לפי הנמוך מבין השניים.

 

  3102מילואים לשנת . תגמולי 8

 

 התגמול המרבי לשכיר ולעצמאי התגמול המזערי 

 ₪ 82,831 ₪  1,330 חודשי

 ₪ 0,808.11 ₪ 032.33     יומי
 

 

 



 

 3102. שווי שימוש ברכב החל מינואר .

, 2113 –סכומי שווי שימוש שפורסמו בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב()תיקון(, התשס"ח   א.

 -( לעומת המדד הידוע ב0012102)מדד  0.0.2103 -תואמו בהתאם לשיעור עלית המדד הידוע ב

 (.0012113)מדד  0.0.2113

 

 

 3102 -שווי שימוש לחודש  3103 - שווי שימוש לחודש קבוצת מחיר

0 2,381 ₪ 2,341  ₪ 

2 2,431 ₪ 2,301  ₪ 

3 3,331 ₪ 3,381  ₪ 

8 8,821 ₪ 8,831  ₪ 

1 3,021 ₪ 3,201  ₪ 

3 3,331 ₪ 4,111  ₪ 

3 01,211 ₪ 01,311  ₪ 

 021שנפח מנועו עולה על  L3אופנוע 
 כח סוס 33סמ"ק והספק מנועו מעל 

441 ₪ 431  ₪ 

 

 

 :הליניארי המודל - צמוד ברכב שימוש שוויב.  

 

 מיום לראשונה שנרשמו רכב לכלי בנוגע ,צמוד ברכב השימוש שווי מחושב 2010 המס משנת החל

 .  חדש בהיותו הרכב של המחירון מחיר מתוך כשיעור   1.1.2010

 

 ₪   497,090:      השימוש שווי חישוב לעניין המחירון מחיר תקרת

 ₪  111הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע )היברידי( :   

 

אפשר לקבל מידע על סכומי שווי ממנוע חיפוש באינטרנט ש מפעילהלנוחיות המשתמשים, רשות המסים 

 www.shaam.gov.il/mm-usecarכתובת האתר:  השימוש לכל דגם רכב. 

 

 

 שכר המינימום )תזכורת( . 01
 

 ( 010112102 -לחודש )ללא שינוי החל מ₪  8,311שכר המינימום עומד על:  

 ימים(                          3ליום )לפי ₪  032ימים (, על:  1ליום )לפי ₪  034.83על:                              

 לשעה. ₪   23.02על:                              

 



 

 3102בינואר  0-החל מ פסיקת ריבית והצמדה,שיעורי הריבית על פי חוק . 00
 

, 2113-פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה(, התשס"גתקנות ל 3בהתאם לסעיף 

-ה ועד 1032 ינוארב 0-לתקופה החל מה, 0330-חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אשיעורי הריבית לפי 

 יהיו כדלהלן: 2103במרץ  30

 

 לשנה. 0.1%שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  - ריבית צמודה .0

 לשנה. 3.4%שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  - ריבית שקלית .3

 לשנה. 0.314%שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  - ריבית במטבע חוץ )דולר( .2

 לשנה. 3.1%"ריבית פיגורים" יעמוד על שיעור  - ריבית הפיגורים הצמודה .4
 

 

 

 . טבלת שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על פי סוגי המבוטחים03

 ₪ .43,42 -₪    3.8,. ₪ 3.0,.עד  3102ינואר 

 מעסיק עובד סה"כ מעסיק עובד סה"כ 

נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל 
הזכאות" לקצבת זקנה שאינם 

 קצבת זקנהמקבלים 

3.12 3.33 3.01 01.41 3.43 1.38 

נשים וגברים שמעל "גיל הזכאות" 
לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת 

 זקנה

3.84 3.01 1.34 3.38 1.11 0.38 

 0.38 --- 0.38 1.34 --- 1.34 שנה 08מי שטרם מלאו לו 

נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה 
 מהמוסד לביטוח לאומי

1.34 --- 1.34 0.38 --- 0.38 

 3.11 3.11 03.11 3.81 1.81 3.41 חיילים בשירות סדיר

 "תושבי חוץ" )עובדים זרים(

 )לא חייבים בביטוח בריאות(

1.13 1.18 1.83 2.13 1.43 0.33 

 --- 00.33 00.33 --- 3.83 3.83 פנסיונרים בפרישה מוקדמת

 1.21 2.11 3.21 1.21 2.11 3.21 עובדים במשק בית

משכר המינימום על פי חוק שכר מינימום בחודשיים הראשונים  3.33% השוהה בחופשה ללא תשלוםעובד 

להיותו בחל"ת )ע"י המעסיק( ולאחר מכן חייב בסכום מינימלי של     

 לחודש )העובד(.₪  030

 

 

 

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H14-01-2008_16-03-12_hukpsikatribit.doc


 

 3102ינואר  –קצבאות הביטוח הלאומי  .02

 
 המחירים לצרכן פי עליית מדד-על  0.8%-מעודכנות כל קצבאות הביטוח הלאומי ב  2103החל בינואר 

  .2100עד נובמבר  2101בתקופה: נובמבר 

 
 ערך קצבה   

 עד כה
 ערך קצבה

 3102ינואר 

  ¹זקנה תקצב

 ללא השלמת הכנסה -זקנה 
81 גיל עד  

ומעלה 81 -מ ומעלה 81 -מ  81 גיל עד   

 יחיד  
0,480 

0,.0. 1,502 1,587 

 2,382 2,213 2,301 2,223 זוג  

 31 -מ 31עד  עם השלמת הכנסה -זקנה  
 41עד 

 41 -מ
 ומעלה

 31 -מ 31עד 
 41עד 

 41 -מ
 ומעלה

 2,330 2,433 2,312 2,321 2,338 2,308 יחיד  

 8,343 8,218 8,143 8,323 8,083 8,130 זוג  

 הבטחת הכנסה

11עד גיל   11מעל   11עד גיל   11מעל    

 2,122 1,697 2,093 1,674 )רווק1ה, גרוש1ה, אלמן1ה( יחיד

 3,114 2,183 2,333 2,100 יחיד עם ילד

 3,103 2,483 3,834 2,418 ויותר ילדים 2יחיד עם 

 3,043 2,338 3,033 2,312 זוג

 3,332 2,183 3,380 2,100 זוג עם ילד

 8,210 2,483 8,083 2,418 ויותר ילדים 2זוג עם 

 אימהות

 0,832.33 0,802.1 דמי לידה מרביים ליום

 0,303 0,331 מענק ליולדת ילד ראשון 

 333 333 מענק ליולדת ילד שני

 מענק ליולדת ילד שלישי ואילך
113 

516 

 4,138 4,831 מענק ליולדת תאומים

 02,430 02,303 מענק ליולדת שלישיה

 מזונות

 2,483 2,418 שנים( 11לה עם ילד אחד )שעדיין לא מלאו זכאית 

 3,832 3,348 שנים ומעלה( 11עם ילד אחד )בת זכאית 

 3,301 3,238 שנים( 11שני ילדים )שעדיין לא מלאו לה זכאית עם 

 8,240 8,220 שנים ומעלה( 11)בת  זכאית עם שני ילדים

²נפגעי עבודה  

 0,138.21 0,113.34 דמי פגיעה מרביים ליום 

 32,224 30,340 קצבת נכות מרבית לחודש 

   ³אבטלה

 313.02 388.33 דמי אבטלה מרביים ליום : לתקופה הראשונה

 231.80 223.48 דמי אבטלה מרביים ליום : לתקופה השניה

 פשיטת רגל

 001,330 014,401 גמלה מרבית לעובד

 עבודה מועדפת

  3,233 מענק עבודה מועדפת מלא 

 לזוג.₪  3,111לחודש, ₪  8,303 –מקסימום הכנסה לחודש ,לגימלאי בגיל הפרישה,  שלא תיפגע בקצבת הזיקנה: ליחיד  .0
 .0.0.31לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר  .2
 יום. 021מעל  –ימי התשלום הראשונים, תקופה שניה  021 -בעד כל יום תשלום ב -:  תקופה ראשונה 2100החל משנת   .3

 

 



 

 קצבאות ילדים

    

 
 3102ערך קצבה ינואר  ערך קצבה, עד כה מספר הילדים במשפחה

 12...20 –לילדים שנולדו עד 

0 033 031 

3 213 233 

2 230 231 

4 813 813 

. 348 343 

 343 348 כל ילד נוסף

 0.0.12 -לילדים שנולדו מ 

0 033 031 

3 213 233 

2 213 233 

4 213 233 

. 033 031 

 031 033 כל ילד נוסף
למשפחות הזכאיות להבטחת הכנסה או למזונות תינתן תוספת משפחתית מיוחדת אם במשפחה שלושה ילדים ויותר.  –הערה 

  ₪ 283 -ולמשפחה בה ארבעה ילדים ויותר התוספת תהיה ₪  023 –התוספת שתינתן בעד שלושה ילדים תעמוד על 

 

 

הכנסות( לו ואין עובד שאינו )למי המינימלי בשיעור בריאות ומס לאומי ביטוח דמי .04  
 

עד כה . דמי ₪  011,במקום ₪  010, לסך של 2103דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימלי עודכנו בינואר 

 ש"ח.  030סה"כ מדובר בתשלום חודשי של . ₪ 31הביטוח הלאומי המינימליים עומדים על  

 234עד כה, וזוג ₪  043במקום ₪  032ביטוח בריאות בסכום של יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי 

 עד כה.₪  238במקום ₪ 

 

 

 . דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לסטודנט.0

לחודש. ₪  010לחודש,  ודמי ביטוח בריאות  הנם בסך של ₪  21דמי הביטוח הלאומי לסטודנט הנם בסך של 
 לחודש, שעל הסטודנט לשלם בעצמו.₪  020דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לחודש :  סך הכל

 

 

 13-3320223בטל' בדואר הפנימי או מפורט על עדכוני השכר נא לפנות לדליה עצמון מידע ולשאלות, * 


