
 

  
 

 מינהל הביטוח והגבייה 
 תחום גבייה ממעסיקים 

31שד' וייצמן   ו' תמוז תשס"ג  
 3111יולי  10  93919ירושלים 

    13 -0019010טל: 
    13 -0030103פקס :

1.1.3.3 
 

 מנהלי הסניפים אל:
 מנהלי תחום ביטוח וגבייה  
 מנהלי סניפי משנה 
 מנהלי מחלקות ממונים ורכזים במעסיקים  

 
 נושא: מייצגים

 העברת דוחות ותשלום דמי ביטוח באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות "הנדון : 
 

כדי לשפר את השרות למעסיקים , מעתה יוכלו המייצגים של המעסיקים שהתחברו 
לקובץ "ייצוג לקוחות" , להעביר את הדוחות עבור עובדים שכירים )"תושבי ישראל 

" ו" תושבי חוץ" ( ולשלם את דמי הביטוח עבורם ישירות אל המוסד באמצעות 
 המערכת . 

 
 ידי בתי התוכנה בתוכנת השכר .  -נה עלההעברה תתבצע באמצעות שרות חדש , שנב

 
כדי לאפשר שרות זה , תוקנו תקנות הביטוח הלאומי ) גביית דמי ביטוח תיקון 

. נוסח התקנות מצורף 3111בתחילה מחודש יוני  3111 –והוראת שעה(, התשס"ג 
 לחוזר זה . 

וני פי התקנות , מעסיק המגיש בעד עובדיו דין וחשבון באמצעות מסר אלקטר–על 
פי הרשאה יהיה זכאי  –ומשלם את דמי הביטוח בעד עובדיו באמצעות עחיוב על 

בחודש  30 –בחודש במקום ב  33 –לדחייה בתשלום וחשבון הבנק שלהם , יחוייב ב 
 ש"ח ( .  19,111 3111פעמים השכר הממוצע )בחודש יוני  0לגבי הסכום שעד 

 
דיר את תשלום דמי הביטוח לצורך העברת התשלום בדרך זו , על המעסיק להס

( אותו אפשר להשיג אצל 0901באמצעות טופס "הוראה לחיוב חשבון בנק " )בל 
 המייצגים או באתר האינטרנט של המוסד . 

 
 –ניתן לשלם את דמי הביטוח באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק כאמור , גם על 

 . ON LINE –ידי העברת הדוח באמצעות המערכת ב 
 

בשרות זה קיימת אפשרות למייצגים להעביר רק את הדוחות ולהמשיך ולשלם דמי 
הביטוח בבנק , באמצעות פנקס שוברים מיוחד שישלח אליהם באופן אוטומטי , 

 ברגע שהמייצג משדר דוחות . 
 30 –מועד הדיווח והתשלום לגבי מעסיקים שיעבירו דוחות בלבד , יוסיף להיות ב 

 שקדם לו .  בחודש , בעבור החודש



 
 
 
 
 
 
 
 

מייצג שמבקש להתחיל לשדר דוחות יסמן זאת בשדה "מייצג" "במערכת ייצוג 
 לקוחות" .

 
 . 313המידע על מייצג משדר ומיוצג ובעל הוראה לחיוב חשבון בנק נמצא במסך 

 
 מועדי הדיווח והתשלום הם : 

 
פעמים השכר  0על  שאינו עולהמעסיק החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום  .3 .3

בחודש שלאחר  33 –הממוצע , יהיה המועד לתשלום דמי ביטוח לגביו ה 
 01 –של ה  00:11השעה  עדתקופת התשלום , ובלבד שהדוח הועבר למוסד 

 .  בחודש שלאחר תקופת התשלום
 

פעמים השכר  0על  העולהמעסיק החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום  .3 .3
 דמי הביטוח לגביו : הממוצע יהיה המועד לתשלום 

 
פעמים השכר  0בחודש שלאחר תקופת התשלום לגבי החלק שאינו עולה על  33 –ה 

 הממוצע.
פעמים  0בחודש שלאחר תקופת התשלום לגביי חלק התשלום העולה על  30 –וה 

 השכר הממוצע ובלבד שהדוח הועבר למוסד
 שלאחר תקופת התשלום .  בחודש 00–של ה  00:11עד השעה 

 
המייצג מעביר את הדוח פעם אחת בלבד . הפיצול למועדי התשלום מתבצע 

 אוטומטית ע"י המערכת .
 

 אופן ההצטרפות להסדר :
 

כאמור , תשלום דמי הביטוח יתבצע באמצעות " הוראה לחיוב חשבון בנק " 
 . אישר הבנק את הוראת חיוב החשבון היא תועבר ממנו למוסד .

ת לשרות , אם יעביר המייצג או המעסיק את ניתן לזרז את תהליך ההצטרפו
יחידת  –אישור הבנק ישירות אל : המוסד לביטוח לאומי , בקרת גבייה 

 .  93919ירושלים  31מעסיקים שד' ויצמן 
 

, תישלח הודעה למעסיק  301עם רישום ההצטרפות במערכת "עסק" , במסך 
 על ההצטרפות . 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 אופן רישום הדוח והתשלום : 

 
 קובץ הדוחות שיועבר ע"י מייצג ירשם תחת הכותרת "אצווה מייצגים " 

ייבחן ויקלט בלילה. במידה ויתגלו דוחות שגויים , הם ירשמו במערכת ייצוג 
 לקוחות ברשימת דוחות שגויים לטיפול . 

 בחודש. 33 –בחודש או ה  30 –לצד ימי הערך ה  300התשלום ירשם במסך 
 

ש"ח  01,111 –שסך החיוב שבו  3111וח לחודש יולי : המעסיק הגיש דלדוגמא
. 
 

 . 33.1.3111ש"ח יירשם ביום התשלום  19,111הסך 
 

 .  30.1.3111ש"ח ירשם ביום התשלום  19,111הסכום שמעל 
 

ש"ח ביום  01,111במערכת עסק ירשם התשלום בסכום אחד של  011במסכי 
 .  30.1.3111ערך 

 
לדוחות לתקופות קודמות אלא לדוחות הבונוס כאמור לא מתייחס 

 השוטפים בלבד .
 

בתחילת כל חודש תשלח למעסיק הודעה המרכזת את הוראות חיוב הבנק 
 שבוצעו בחודש שחלף .

 
 

 פרסום 
 

פרסום לגבי הצטרפות לקובץ "ייצוג לקוחות" ולהסדר המפורט כאן יהיה 
נט של בימים הקרובים , בעתונות היומית ובאתר האינטרנט והאינטרא

 המוסד.
 

מצ"ב לדוגמא טופסי בקשה להצטרפות למערכת ייצוג לקוחות וטופס 
 הוראה לחיוב חשבון בנק כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט / אינטראנט . 

 
 ב ב ר כ ה 

 
 מ. בלבינדר

 מנהל תחום בכיר 
 גבייה ממעסיקים 

 
 מר י. ברזני , סמנכ"ל ביטוח וגבייה העתק: 

 אגף הגבייה מר חזי. שגיא , מנהל 
 רכזת מעסיקים  -גב' רותי מור  
 עובדי תחום מעסיקים  

פורום המנהלים גבייה וביטוח    
 
 



 
 

  

 


