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 פרטי החוזר:
 1/10/2020 תאריך:

 1478 מס' ביטוח חוזר
 ותיקונים הרחבה–צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים נושא: 

 7תקנות הביטוח הלאומי )התוספת הראשונה( ותיקון פריט  - 15הוספת פריט תת נושא: 
 תיקון צו סיווג מבוטחים שם החוזר: 

 1/9/2020: תחולה

 תכני החוזר:

 
 1 ................................................................................................................. מטרת החוזר

 1 ............................................................................................................................. כללי

 2 .................................................................................................................... המצב כיום

 2 ....................................................................................................................... השינויים

 2 ......................................................................................................... משמעות תיקון הצו

 3 ................................................................................................. קיםרשימת עיסו -1נספח 

 

 מטרת החוזר

 חים:צו סיווג מבוטהרחבת עדכון בדבר 
 

 הכללת אנשי צוות טכני או אומנותי בהפקה קולית או חזותית. .1
 הכללת מורי דרך שבבעלותם רכב אשכול . .2

 
 

 כללי

לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה ובתנאי עבודה  6כידוע, סעיף 
 המפורטים בתוספת הראשונה, ייחשבו כעובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי. 
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 המצב כיום

אנשי צוות מקצועי הנמנים על עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או  .1
 בצו סיווג מבוטחים.חזותית אינם נכללים 

 בצו סיווג מבוטחים מחריג מורי דרך שבבעלותם רכב אשכול מהצו. 7פריט  .2
  

 יםהשינוי

 יבוצעו השינויים הבאים בצו:יורחב צו סיווג המבוטחים ו 1.9.2020החל מ 
 

שהמילים "למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי רכב בצו כך  7תוקן פריט י .1
 ימחקו –שבבעלותו" 

 
המכליל את אנשי צוות מקצועי הנמנים על עובדי הצוות הטכני או  15יתווסף פריט  .2

וקובע את תנאי העבודה: הסכם עבודה שנערך האמנותי בהפקה קולית או חזותית 
 מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמישה ימי הפקה לפחות.

הסכם העבודה  –)א( 6בהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים כשלא חל האמור בסעיף 
 בכתב שנערך מראש לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחות.

 
 

  רשימת העיסוקים הנכללים בהרחבת הצו. יש לשים לב, שהרשימה  – 1ראו נספח
אינה רשימה סגורה, וניתנת לשינוי ולהוספה ככל שמדובר בבעל עיסוק שעונה לתנאי 

 ההגדרה בצו.
 

 משמעות תיקון הצו

המקנה להם למעמד של עובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי  קבוצות נוספותהכנסת 
 ביטוח בענף אבטלה.

 
אשר עובד בתנאי ההעסקה  2-ו 1ואילך, כל מבוטח במצוין בסעיפים  1.9.2020החל מתאריך 

 המתוקנים בצו, יוכל להתחיל לצבור תקופת אכשרה בביטוח אבטלה.
 

 תשלומי דמי ביטוח:
 

אושר באופן חריג דחיית תשלומי דמי הביטוח החלים על פי הצו על מי שמוגדר על פי התיקון 
עד  2020ספטמבר חודשי ההעסקה לצו כמעסיק )החייב בתשלום גמול העבודה( בגין 

 15.1.2021לתאריך תשלום  2020דצמבר 
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 )לא רשימה סגורה( רשימת עיסוקים -1ספח נ

   במה    הפקות טלוויזיה וקולנוע 
  מנהל במה    צלם

  מנהל הצגה   פוקוס פולר/ע.צלם

  בקליינר  קלאפר /לואדר

  תאורן  DT -טכני דיגיטל 

  טכנאי וידאו  תאורן 

  סאונדמן  בסט בוי תאורה/ע.תאורן ראשון 

  מפעיל לייזר  עוזר תאורה 

  עובדי בינוי במות   גריפ 

  טכנימפיק   בסט בוי גריפ/ע.גריפ ראשון 

  טכנאי גנרטור  עוזר גריפ 

  עוזר הפקה  מקליט/סאוונדמן 

  מנהל הצגה  בום מן

  מנהל במה  בקליינר/עוזר סאונד

  עובד במה  1ע. במאי 
  מפעיל פולו  2ע. במאי 
  עוזר במאי  3ע. במאי 

  מנהל חזרות  מנהל תסריט
  מלבישה  מנהל אומנותי 
  / סדרן אביזרים  רקויזיטור  מעצב אומנותי

  פאנית/מאפרת  סט דקורטור/פרופס מאסטר/קניין
  מנהל טכני  דרסר/פרופס 

  מפיק בפועל   עוזר דרסר/פרופס/ארט 
    מתאם/ת ארט

    צייר תפאורה 

    מעצבת תלבושות

    מלבישה ראשית

    עוזרת מלבישה

    מאפרת ראשית

    מאפרת 

    עוזרת מאפרת

    לוקיישייןמנהל 

    מנהל מחנה

    עוזר הפקה+רשיון רכב כבד

    עוזר הפקה

    מתאמת 

    מפיק בפועל 

    מנהל הפקה 
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