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מטרת החוזר
ליידע את הפקידים בהוספת סוג עבודה נוסף שמוכר כעבודה במשק בית.

מעמד מבוטחים העוסקים בניקיון בתי כנסת ובמוסדות דת נוספים
בחוזר ביטוח  ,1380וחוזר גביה מעסיקים  ,1437פורטו בין השאר סוגי העבודות המוכרות במשק בית .העיקרון המנחה הוא,
שמדובר בעבודות שבטבען נחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי ו/או הבניין המשותף וסיוע לבעל
הבית הפרטי ו/או לבני ביתו בניהול משק הבית .כמו כן העיקרון המנחה הוא ,שהעבודה מבוצעת שלא לצורך עסקו או משלח ידו של
המעסיק.
בעקבות פניות שהגיעו אלינו הן מצד מבוטחים אשר מועסקים בניקיון בתי כנסת והן מצד גבאי בתי כנסת בשאלה ,מדוע מי שעוסק
בניקיון בתי כנסת או מוסד דת אינו מבוטח כעובד משק בית ,נבחן נושא זה והוחלט שגם עבודות ניקיון בבתי כנסת ובמוסדות דת
יכללו במסגרת עבודות משק בית ויחולו לגביהם אותם כללים ,וכל זה בתנאי שמועסקים עד שני עובדים באותו חודש.
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הנימוקים המרכזיים לכך הם :בתי כנסת ומוסדות דת מאוגדים על פי רוב במסגרת של עמותות ללא כוונות רווח ,ומכאן שאין מדובר
בעסק שמטרתו להפיק רווחים .כמו כן ,בחוזרי הביטוח הנ"ל הורחבה הגדרת "משק בית" גם לתחומי עיסוק אחרים שאינם
מצטמצמים דווקא לגבולות משק הבית כגון העסקה משותפת של קבוצת הורים בשמירה על ילדים.
הערה :הגדרת "בית כנסת ומוסדות דת" בחוזר זה כוללת גם ניקיון בבתי תפילה של עדות אחרות כגון מי שעוסק בניקיון של מסגד,
כנסיות וכד'.
לחזרה לתוכן העניינים

חריגים


כאשר מדובר בבית כנסת או מוסד דת אשר מקיים פעילות עסקית מניבת רווחים כגון השכרת אולם שמחות ,השכרת
משרדים ,השכרת חניות וכד' ,עבודות הניקיון במסגרת זאת לא ייחשבו כעבודות ניקיון במשק בית ,ובתי הכנסת או מוסד
הדת יחויבו בדיווח על עובדים אלה כמו עובדים שכירים רגילים בטופס  102וטופס .126



אנו עובדים על פיתוח שיחסום טכנית קליטת דוחות מעל שני עובדים באותו חודש ללא אישור פקיד.

לחזרה לתוכן העניינים

תחולת החוזר
תחולת החוזר נקבעה לתחילת השנה הבאה  .1.1.2020ואילך.
במקרים חריגים ניתן יהיה לאשר גם לתקופות קודמות לאחר התייעצות עם המשרד הראשי.
לחזרה לתוכן העניינים
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