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 פתח דבר

 אם היה תהליך אחר שהתבצע עד כה ציין מהו וממתי משתנה. .החוזר לכתיבת והרציונל, הרקע של קצרה סקירהרשמו 

 כללי

 ייחשבו, הראשונה בתוספת המפורטים עבודה ובתנאי עבודה בסוג העוסקים מבוטחים כי קובע הלאומי הביטוח לחוק 6 סעיף, כידוע

 .ועוד דרך מורי, מרצים: בצו מופיעים העיסוקים שאר בין. הלאומי הביטוח חוק לעניין שכירים כעובדים

 לחזרה לתוכן העניינים

 המצב כיום

 מצטברים תנאים שני קיימים. שכירים כעובדים באומנים להכרה בתנאים עוסק הראשונה שבתוספת מבוטחים סיווג בצו 13 פריט

 : שכיר כעובד באומן להכרה

 .הופעות חמש של לסדרה או שנה רבע של לתקופה בכתב העסקה הסכם.1

 .המוסד מועצת עם התייעצות לאחר והרווחה העבודה שר ידי על אושר ההסכם. 2

 לחזרה לתוכן העניינים

 השינוי

 עם בהתייעצות הצורך בוטל וכן והרווחה העבודה שר ידי על ההסכם באישור הצורך שבוטל כך בצו 13 פריט תוקן  1.5.18 מ החל

 .המוסד מועצת

 של תקופה בתוך לפחות הופעות חמש או לפחות שנה רבע של לתקופה היא ההתקשרות כי נקבע, ההעסקה הסכם לתקופת באשר

 .חודשים עשר שנים

 לחזרה לתוכן העניינים

 משמעות תיקון הצו

 .זכויותיהם ומיצוי הלאומי הביטוח חוק לעניין שכירים עובדים של למעמד נוספים אומנים הכנסת

 לחזרה לתוכן העניינים

 אופן הטיפול
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 :לידה ודמי אבטלה לדמי בתביעות הפרטנית ההתייחסות אופן להלן

 :דמי אבטלה

 ממקום אישור או ביטוח בדמי החייב השכר פירוט, ההעסקה תקופת על אישור לצרף התובע על, אבטלה לדמי תביעה הוגשה

 .החודשי השכר וגובה ההעסקה חודשי של פירוט הכולל ההעסקה

 נספח ב"מצ – העבודה הפסקת וסיבת, המקום, העבודה תקופת מצוינת ובה התובע ידי על חתומה הצהרה לצרף נדרש, כן כמו

 .המבוטח הצהרת נוסח

 .לעבודה משוער חזרה תאריך על הצהרה לצרף התובע על, זמנית עבודה הפסקת של במקרה

 . והכנסות עיסוק להזנת וגביה ביטוח פקיד לידי יועברו המסמכים

 בתיק קביעות ביצוע בטרם להבהרות בדרישה העבודה גמול למשלם והגביה הביטוח פקיד יפנה – ביטוח דמי נוכו לא בהם במקרים

 .369 סעיף הפעלת ובטרם

 :שמירת היריון ודמי לידה

 אישור או ביטוח בדמי החייב השכר פירוט, ההעסקה תקופת על אישור לצרף התובעת על, הריון שמירת/לידה לדמי תביעה הוגשה

 .החודשי השכר וגובה ההעסקה חודשי של פירוט הכולל ההעסקה ממקום

 . והכנסות עיסוק להזנת וגביה ביטוח פקיד לידי יועברו המסמכים

 ובטרם בתיק קביעות ביצוע בטרם להבהרות בדרישה העבודה גמול למשלם הפקיד יפנה – ביטוח דמי נוכו לא בהם במקרים

 .369 סעיף הפעלת

 לחזרה לתוכן העניינים

 החזרי דמי ביטוח לאומנים הרשומים כעצמאיים

 .1437 ביטוח לחוזר בהתאם לפעול יש

 לחזרה לתוכן העניינים

 1נספח 

 אבטלה דמי התובע אומן הצהרת

 לחזרה לתוכן העניינים

 2נספח 

 לאומנים שנשלח מידע דף

 לחזרה לתוכן העניינים
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