המוסד לביטוח לאומי
מינהל ביטוח וגבייה

חוזר ביטוח1396/
חוזר גל"ש1374/

תאריך:

כא' בכסלו תשע"א
821//1//1//

נושא :תשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי ע"י גביה מרוכזת
תת נושא :מערכת "מבוטח"
שם החוזר :תשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי ע"י גביה מרוכזת
מטרת החוזר:
בהמשך לחוזר ביטוח  ,1374יתייחס חוזר זה לשינוי שחל בחובת התשלום של משרתים בשירות
האזרחי מינואר  ,2010וכן לאופן קליטת המידע במערכת "מבוטח".

עדכון אחרון

 ./כללי
על פי השינוי בסעיף ( 348ה) לחוק הביטוח הלאומי ,החל  ,25/07/2007תלמיד ישיבה
שמשרת בשירות אזרחי שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה מגיעה לסכום המזערי האמור
בפרט  3בלוח י"א ,יראו כאילו הכנסתו הייתה הסכום המזערי האמור (  5%מהשכר הממוצע
במשק) .ולכך התייחס חוזר ביטוח .1374

החל מינואר  ,8///על פי ההסכם בין המוסד לביטוח הלאומי לבין המנהלת האזרחית
הלאומית* ,תשלום דמי ביטוח עבור משרתים בשירות האזרחי יתבצע על ידי המנהלת
האזרחית הלאומית באמצעות גבייה מרוכזת.

*בשנת  ,2007הוקמה מנהלת השרות האזרחי -לאומי החדשה שאחראית על שרות לאומי (אותו שירות ישן של
צעירות /ים שקיבלו פטור מהצבא מטעמים שונים או שלא נקראו לשירות כלל) ועל השרות האזרחי  -השירות
לתלמידי ישיבות שבחרו לצאת להתנדבות בקהילה.

 .8אופן קליטת הנתונים במערכת "מבוטח"
מידע אודות המשרתים בשירות האזרחי יגיע ישירות מהעמותה מגדל-אור (שהינה הגוף
המוסמך לשליחת תלמידי ישיבות לשירות אזרחי) בציון תאריך תחילת השירות ותאריך סיומו.

כתוצאה מקליטת המידע ,ייפתח במערכת "מבוטח" עיסוק "שירות לאומי/אזרחי".
בשדה "סוג השירות" יופיע "שרות אזרחי".

 .3חובת תשלום דמי ביטוח

בהתאם לשינוי חקיקה ועל פי הסכם שנחתם בין המנהלת האזרחית הלאומית לביטוח
הלאומי ,חובת התשלום של תלמיד ישיבה שמשרת בשירות האזרחי ,שאין לו הכנסה או
שהכנסתו אינה מגיעה ל 5%מהשכר הממוצע ,תיקבע באופן הבא:

תקופה

בסיס לתשלום ד/ב

על מי חלה חובת התשלום

מ  07/2007ל 12/2009

על פי בסיס של 5%
מהשכר הממוצע במשק

בעד עצמו

מ //18///

על פי בסיס של 5%
מהשכר הממוצע במשק

המנהלת האזרחית הלאומית
(עמותת מגדל-אור)

 .4גבייה מרוכזת
בימים אלה ,שולמו דמי הביטוח באופן מרוכז ע"י חברת "מגדל אור" הפועלת מטעם מנהלת שרות
האזרחי-לאומי עבור החודשים ינואר עד ספטמבר .2010

תשלום שוטף באופן מרוכז יתבצע פעם בחודשיים.
לדוגמא :בסוף חודש מרץ ישולם עבור המשרתים החייבים בתשלום דמי ביטוח לחודשים ינואר
ופברואר.

