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* הזכויות של מפעיל חוגים, מדריך ומורה לפי חוק הביטוח הלאומי 
חלות על כל אדם, גם אם אינו חבר בעמותה, ותנאי זכאותו לקבלת 

קצבאות מהביטוח הלאומי זהים. 

** התנאים המלאים להכרה במפעיל חוגים, מדריך ומורה כעובד שכיר 
הם בהתאם לסעיף 6)ב( לתוספת הראשונה בצו הביטוח הלאומי )סיווג 

מבוטחים וקביעת מעבידים(.

מפעילי חוגים, מדריכים ומורים יקרים,
וזכויות מפעילי  הביטוח הלאומי והעמותה לקידום מעמד 
מדריכי ומורי חוגים במסגרות החינוך, שמחים ליידע אתכם 

על הזכויות המגיעות לכם מהביטוח הלאומי*.

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי**, אם אתה מפעיל חוג, מדריך 
או מורה שעוסק בהדרכה או בהוראה ויש לך הסכם עבודה 
 3 שנערך מראש )לא חובה שיהיה הסכם בכתב( לתקופה של 
חודשים לפחות או לסדרה של 7 הופעות /הרצאות /שיעורים 

לפחות-תיחשב כעובד שכיר בביטוח הלאומי.

בהתאם לכך, תהיה זכאי לכל הקצבאות המגיעות לעובד שכיר 
כמו דמי אבטלה, גמלה לשמירת היריון, דמי לידה, דמי פגיעה 

בעבודה ועוד.

בעלון זה פירטנו את זכויותיך לדמי אבטלה, לגמלה לשמירת 
היריון, לדמי לידה, ולהחזר דמי ביטוח למי שרשום כעובד 

עצמאי.

לידיעתך, הגורם אשר משלם לך את שכר העבודה חייב לפי 
חוק הביטוח הלאומי לנכות במקור משכרך דמי ביטוח לאומי 
ודמי ביטוח בריאות, ולהעבירם לביטוח הלאומי, כולל החלק 

של המעסיק והחלק של העובד.



זכאות לדמי אבטלה
אם מקום עבודתך הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה - אתה יכול 

להיות זכאי לדמי אבטלה, בהתאם לעמידתך בתנאי הזכאות.
כדי להיות זכאי לדמי אבטלה עליך לצבור תקופת עבודה מינימלית. 
 6 בעקבות משבר הקורונה, ניתן לקבל דמי אבטלה אם יש לך לפחות 

חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים שקדמו לאבטלה.

מידע מפורט על תנאי הזכאות לדמי אבטלה ועל תקופת הזכאות לדמי 
אבטלה תוכל למצוא באתר הביטוח הלאומי. 

לרשותך באתר גם מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק את זכאותך לדמי 
אבטלה ואת סכום דמי האבטלה המגיע לך.

לקבלת דמי אבטלה עליך לעשות 2 פעולות פשוטות:
1. להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. 

2. להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר.
בטופס התביעה, בחלק "עיסוק עיקרי של מקום תחום העבודה", 
יש לציין את העיסוק שלך ולהוסיף ליד שהעיסוק הוא לפי צו סיווג 

מבוטחים. 

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה?
• אם אתה מדווח כשכיר: עליך לוודא שמעסיקך שידר לנו טופס 100, 

כולל תאריך וסיבת הפסקת עבודה.
אם המעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא טופס 

1514 - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר.
• אם אתה לא מדווח כשכיר ואין לך תלושי שכר )עבדת עם חשבוניות/

קבלות(: אתה צריך לבקש מהגורם שמולו עבדת טופס 806 או 857. זהו 
טופס דיווח למס הכנסה על העבודה שלך ובאמצעותו הוא מנכה במקור 

את דמי הביטוח והבריאות עבורך.
או 

אישור מהמקום שבו עבדת הכולל את פרטי העובד, חודשי העבודה 
וההכנסה ששולמה עבור העבודה, כולל מספר תיק הניכויים וסכום דמי 

הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שנוכו מהעובד.



זכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה
הזכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה מותנית בצבירת תקופת 
אכשרה )חודשים שבהם עבדת ושולמו עבורך דמי ביטוח לאומי 

ודמי ביטוח בריאות(.

לקבלת הקצבאות יש להגיש תביעה לגמלה לשמירת היריון או לדמי 
לידה. את התביעות ניתן למלא אונליין באתר הביטוח הלאומי.

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה?
806( - הכולל את פרטי העובדת, חודשי העבודה  857 )או  טופס 
וההכנסה ששולמה עבור העבודה, כולל מספר תיק הניכויים וסכום 

דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שנוכו מהעובדת. 

או 

אישור מהמקום שבו עבדת הכולל את פרטי העובדת, חודשי העבודה 
וההכנסה ששולמה עבור העבודה, כולל מספר תיק הניכויים וסכום 

דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שנוכו מהעובדת.

מידע מפורט על תנאי הזכאות לגמלה לשמירת היריון ולדמי לידה 
תוכלי למצוא באתר הביטוח הלאומי. לרשותך באתר גם מחשבון 
שבאמצעותו תוכלי לבדוק את זכאותך לדמי לידה ואת סכום דמי 

הלידה המגיע לך.



החזר דמי ביטוח למי שרשום כעובד עצמאי
אם המקום שבו עבדת ניכה במקור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח 
בריאות מהכנסתך, שדווחה גם למס הכנסה – עליך לפנות למחלקת 
ביטוח וגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בצירוף 
טופס 857 )או 806( של מס הכנסה, כדי שלא תחויב בתשלום דמי 
ביטוח גם על הכנסותיך שבשומה. כך תוכל למנוע אפשרות שתחויב 

פעמיים בתשלום דמי ביטוח על אותה הכנסה. 

ניתן לשלוח את המסמכים למחלקת ביטוח וגבייה גם באמצעות אתר 
הביטוח הלאומי/שליחת מסמכים.

כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנשים
דברי ההסבר בעלון זה הם כלליים, ואין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק.

בהוצאת הביטוח הלאומי, הסברה ויחסי ציבור
הפקה: לשכת הפרסום הממשלתית
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