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 . כללי 2

עד היום, חלה חובת תשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה ולענף אימהות )במקומות 

מקצועית, על נותן ההכשרה. את דמי הביטוח שאושרו לכך( עבור מבוטח המצוי בהכשרה 

שכר ממוצע(, נדרש נותן ההכשרה לשלם ובמקביל היה  5%ליתר הענפים )לפי בסיס של 

 מקבל ההכשרה את דמי הביטוח האלה חזרה. –אמור לגבות מהמבוטח 

, יחויב מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית לשלם את דמי הביטוח 02/021/01/החל מתאריך 

 5%מבוטח )מלבד נ"ע ואמהות( ישירות למוסד וזאת עפ"י בסיס של  בהם הוא לכל הענפים

 מהשכר הממוצע.

 בחובת התשלום שחלה על נותן ההכשרה לענפים נ"ע ואמהות לא חל שינוי.

 

 חזרה

 

 

 

 

 / הזנת עיסוקים במערכת "מבוטח" קליטת .1

  קליטת עיסוק שמקורו מדיווחי נותני ההכשרהא. 

 

עפ"י הנוהל הקיים , מדווחים נותני ההכשרה בכל רבעון ולעיתים באופן חודשי על המבוטחים 
שמצויים במסגרתם עד ליום הדיווח ) דיווח רטרואקטיבי(. תקופת העיסוק נקלטת במסכי 

 ח" . העיסוקים במערכת "מבוט

 

מעתה תתווסף לתקופת הדיווח גם תקופת המתנה שתחולתה מתום התקופה המאומתת. 
תקופת ההמתנה תלווה באירוע שעון למשך חמישה חודשים. יודגש כי תקופת ההמתנה 
תפתח רק בתנאי שלגבי אותה התקופה לא חושבו כבר ע"י המערכת דמי ביטוח בשיעור 

 אחר. 
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א ייקלט עיסוק 'הכשרה מקצועית' מאומת אשר יחליף את במידה שכעבור חמישה חודשים ל
תקופת ההמתנה שהוזנה, יבוטל העיסוק בהמתנה והמבוטח יחויב רטרואקטיבית בשיעורים 

 החלים על מבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי . למבוטח תשלח הודעת שינויים בהתאם.

 

  הזנת עיסוק ע"י פקיד ב.

 

הזנת עיסוק 'הכשרה מקצועית' ע"י פקיד תתאפשר כמקובל עד כה עפ"י אישורים מתאימים. 
לא תתאפשר הזנת עיסוק זה בהצהרה לתקופה רטרואקטיבית , יחד עם זאת ניתן יהיה 

לבצע הזנת הצהרה בתחולה שהחל מיום ההזנה ואילך. על הפקיד לתחום את תקופת 
 צפויה.ההצהרה בעד תאריך תום תקופת ההכשרה ה

 הזנת הצהרה תגרור גם היא פתיחת אירוע שעון למשך חמישה חודשים. 

אם לא יתקבל בהמשך דיווח מאת נותן ההכשרה לגבי תקופת ההצהרה שהוזנה או לא יוזנו 
תקופות מאומתות ע"י פקיד אשר יחליפו את תקופת ההצהרה, תבוטל תקופת ההצהרה 

ב בשיעורים החלים על מבוטח שאינו עובד בתום חמשת חודשי אירוע השעון והמבוטח יחוי
 ואינו עצמאי.

 

 חזרה

 

 

 

 . ביטול עצירת חישוב בעקבות דיווח על הכשרה מקצועית3

מבוטח שדווח ע"י נותן ההכשרה כמצוי בהכשרה מקצועית, ושברשומתו קיימת עצירת חישוב 

 דמי ביטוח, תבוטל עצירת החישוב על מנת לחייבו בדמי ביטוח. 

למבוטח, שברשומתו קיימת תקופת עבודה לא מאומתת בנוסף על העצירה, תשלח הודעה 

 בצרוף טופס דין וחשבון לצורך הסדרת מעמדו.

 חזרה
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 . פנקסים והודעות 4

להלן מפורטים המצבים בהם ישלח2 לא ישלח פנקס למבוטח שידווח כמצוי בהכשרה 

 מקצועית:

כמצוי בהכשרה מקצועית תיווצר לו . מבוטח שאינו עובד ואינו עצמאי שנתקבל לגביו דיווח א

תקופות המתנה בהכשרה מקצועית כהמשך לתקופת הדיווח של המעסיק. מבוטח זה יקבל 

שכר ממוצע. יודגש כי  5%פנקס המיועד למבוטח בהכשרה מקצועית לפי בסיס של 

בקטגוריה זו נמצאים מבוטחים שטרם חושבו להם דמי ביטוח לאותה שנה . )לדוגמא 

 י עצירת חישוב(.מבוטחים בעל

. מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי שחושבו לו דמי ביטוח ונשלח אליו פנקס ב

,יזוכה בגין תקופות שידווח כמצוי בהכשרה מקצועית.  05%למינימליסט לפי בסיס של 

למבוטח זה לא ירשמו תקופות המתנה כהמשך לתקופת ההכשרה שדווחה ע"י נותן 

 .5%יו פנקס חדש לפי בסיס נמוך של ההכשרה ועל כן לא ישלח אל

מבוטח כאמור בסעיף ב' לעיל שיפנה אל המוסד וידווח על המשך תקופת ההכשרה  ג.

הצפויה , תוזן לו ע"י פקיד תקופת הצהרה כהמשך לתקופה שדווחה ע"י נותן הכשרה . 

 .5%למבוטח ישלח פנקס חדש לפי בסיס של 

וח כמצוי בהכשרה באותה תקופה, יקבל . מבוטח שרשום כתלמיד ושהתקבל לגביו דיוד

 פנקס המיועד לתלמיד. ) בסיס זהה לבסיס של מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית(. 

 חזרה
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 . גביה ממעסיקים5

ההכשרה המקצועית ממשיכים לשלם עבור המבוטחים המצויים כפי שכבר הוסבר, נותני 

 בהכשרה מקצועית, דמי ביטוח לענפים נ"ע ואמהות )היכן שיש אישור(.

נותני ההכשרה עודכנו על השינוי ונשלחו להם אגרות המיידעות אותם בדבר חובתם לשלם 

 עבור ענפים אלו בלבד. 

 חזרה
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