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 תכנית לימודים לנושא ביטוח לאומי

 

 עקרונות –חוק הביטוח הלאומי  .א
 
תאגיד, ביטוח וביטחון  –הבסיס החוקי לקיום המוסד לביטוח לאומי ומטרותיו  (1

 סוציאלי.
 התפתחות החקיקה הסוציאלית מיום תחולת חוק הביטוח הלאומי. (2
הגדרת בעלי תפקידים עפ"י חוק, מנהלי סניפים, מועצה, אגפים, מבנה המוסד :  (3

 ענפים, מחלקות, סניפים.
 
 

 המבוטחים גחו .ב
 
 
 פירוט הנושא 

הגדרת מבוטח, עקרת בית, אלמנה בת  ושאירים אזרח ותיקענף  .1
 אזרח ותיקקצבה, תקופת אכשרה ל
 אזרח ותיקושאירים, שיעור קצבה ל

 ושאירים, תוספת תלויים, תוספת ותק

הגדרת מבוטח, דמי פגיעה, קצבת נכות,  נפגעי עבודהענף  .2
 תלויים, מתנדבים, הבסיס לתשלום גמלה.

הגדרת מבוטח, מענק לידה, דמי לידה,  ענף אימהות .3
 בסיס לתשלום דמי הלידה.

הגדרת מבוטח, גובה קצבת ילדים, קצבת  ענף ילדים .4
 ילדים ראשונה

בסיס  הגדרת מבוטח, תקופת אכשרה, ענף אבטלה .5
 לתשלום דמי אבטלה.

 ;הגדרת מבוטח, שיעור קצבת הנכות ענף נכות כללית .6
 תוספת תלויים

גל רענף זכויות עובדים בפשיטת  .7
 ופירוק תאגיד

הגדרת מבוטח, הבסיס לתשלום שכר, 
 פיצויי פיטורין, קופת גמל

 הגדרת מבוטח, שיעור גימלת הסיעוד ענף סיעוד .8

  לחוק. 9עפ"י סעיף  גימלאות .9

  גימלאות אחרות. .10
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 מעמד מבוטחים .ג
 
 תושבות .1
 סיווג מבוטחים. .2
 עיסוקים. .3
 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. .4
 מעביד-יחסי עובד .5

 
 

 דמי ביטוח .ד

 

 פירוט הנושא 

 עובד שכיר חובת תשלום דמי ביטוח .1
 עובד עצמאי

מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד 
 עצמאי

בסיסי מינימום ומקסימום,  לתשלום דמי ביטוח בסיס .2
מקדמות, תיקון מקדמות, שומה, 

קביעות, גמלה חוסמת, מועדי 
 תשלום.

  הכנסות פטורות .3

  תקופות פטורות .4

  הפרשי שומה .5

 .50-ו 366סעיף  סנקציות כנגד מבוטחים המפגרים בתשלום .6

 
 

 גביה מלא שכירים .ה
 
 פירוט הנושא 

  קנסות והצמדה –בתשלום פיגור  .1

  הסדרי תשלומים .2

  אישורים שנתיים למס הכנסה .3

  345הפחתה לפי סעיף  .4
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 גביה ממעבידים .ו
 
 פירוט הנושא 

ת אגודה שיתופית, בולר מעביד –החייבים בתשלום דמי ביטוח  .1
 חבורת עובדים.

 ;שיעורים ;מינימום יומי ;הבסיס לתשלום דמי ביטוח .2
 ;ניכוי מהעובד

עובדים  ;102טופס  דיווח ותשלום דמי ביטוח .3
טופס  ;ארעיים ;קבועים

114; 

דו"ח מתוקן, דו"ח הפרשים, שכר נוסף  .4
 ופרישת שכר.

 

תושבי  ;חל"ת ;תושב חוץ ;סוגים מיוחדים של עובדים .5
 ;עוזרות בית ;שטחים

 פנסיונרים. ;קיבוצים

קביעות, קנסות  ;סנקציות נגד מעבידים .6
 .369הצמדה, סעיף 

 

 
 אות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתירידמי ביטוח ב .ז

 
 –סמכויות ייצוג מול הביטוח הלאומי  .ח

 אומירות והאסורות על מייצג מול הביטוח הלהפעולות המות


