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תושבות
המוח תושב ישראל איו מוגדר בחוק הביטוח לאומי ,הסיבה לכך
עוצה בעובדה שכל מקרה בו מתעורר הצורך לבחון את סוגיית
התושבות מחייב בחיה פרטית של המקרה העומד לפיו ,הרקע
השוה והסיבות המיוחדות של כל אדם ואדם.
מתמצית הפסיקה יתן לומר שבאופן כללי ,תושב ישראל חשב מי
שמקיים את שלושת התאים המצטברים הבאים:
 .1מרכז חייו בישראל.
 .2הצהיר על כוונתו לחיות בישראל.
 .3נתן ביטוי חיצוני ומוחשי לכוונה זו.
כדי לבחון זאת ,עליו לבדוק את "מירב הזיקות" בהתאם למבחן
"מרכז החיים" ) עב"ל  , 83/06ג'אן טייץ – גד הביטוח לאומי ,יתן
ביום .(2.6.2009
פסק דין זה עוסק בין השאר בהגמשת התאים לקצבת זיקה.
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למבחן "מרכז החיים" שני היבטים:
) עב"ל  , 386/99אילה דוייבסקי  -המוסד לביטוח לאומי ,יתן ביום .(12.12.2002
• ההיבט האובייקטיבי:
בוחן היכן מצויות "מירב הזיקות" של האדם מבחיה פיזית.
• ההיבט הסובייקטיבי:
בוחן את כוותו של האדם ,והיכן הוא רואה את מרכז חייו ,להבדיל משהות
ארעית או זמית.
על מת להגיע למסקה עובדתית בדבר "מרכז החיים" ו"-מירב הזיקות" ,קבע
שיש לבחון את כלל הסיבות העובדתיות שלפיו ,כגון:
זמן השהייה בישראל בתקופה הרלווטית ,קיומם של כסים בישראל ,מקום
המגורים הפיזי ,המקום בו מתגוררת משפחתו של הטוען להיותו תושב והמקום בו
לומדים ילדיו ,אופי המגורים ,קשרים קהילתיים וחברתיים ,מקום העיסוק
וההשתכרות ,מקום האיטרסים הכלכליים ,מקום פעילותו ,או חברותו של האדם
בארגוים ,או במוסדות בהם הוא חבר .סממים אלו יש בהם ללמד על כווותיו
ומטרת השהייה בישראל או מחוץ לה.
כמו כן יש לבדוק האם קיימת זיקה שיש בה להוכיח בעובדות את ראיית המקום
שבתחום ישראל ,כמקום ש"בו הוא חי ,שזה ביתו'") .דב"ע מה 04-73/עייאדה
סוקה  -המוסד לביטוח לאומי ,יתן ביום .(24.10.1985
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מי לא יחשבו כתושבים
סעיף 2א' לחוק מגדיר מי לא יחשבו כתושבים.
 .1מי שאינו שוהה כחוק בישראל.
 .2מי שאינו אזרח ישראלי והוא תושב האזור גם אם יש לו
היתר כניסה לישראל.
 .3מי ששוהה בישראל באשרת ביקור :ב 1/ב 2/ב 3/ב.4/
 .4מי ששוהה בישראל באשרת א 1/א 2/א .4/פחות מ183 -
יום בשנה שהתחילה מיום קבלת האשרה.
)החל מ 01/01/2018-ניתן לספור  183יום מיום הכניסה לישראל(.

 .1א 5/פחות מ 183 -יום בשנה שהתחילה מיום קבלת
האשרה) .החל מ 01/01/2018-ניתן לספור  183יום מיום הכניסה לישראל(.
 .2מי ששוהה באשרת שהייה של איש דת א) 3/ונלווה
לאיש דת א.(4/
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אשרות – )ויזה(
•
•
•
•
•
•
•
•
•

א – 1/עולה בכוח ,רשאי לקבל על פי בקשתו ת"ז של תושב ארעי.
א – 2/סטודנט /תלמיד ישיבה – אשרה מתחדשת כל שנה – מותנית
בהצגת אישור המשך לימודים.
א – 3/איש דת – אשרה לשנה עד שנתיים – הארכה מחייבת חידוש
תוקף.
א– 4/נלווה לבעלי אשרה א 2/או א – 3/תוקף האשרה בהתאם
לתוקף אשרת בן הזוג) .א 4/כנלווה ל -א 3/לא יוכר כתושב(.
א – 5/אשרה כללית לתושב ארעי ,ניתנת מסיבה הומניטרית
)איחוד משפחות ,פליטים ,אנשי צד"ל וכו'(.
ב – 1/אשרת עבודה – ניתנת בתוקף לשנה.
ב – 2/אשרת תייר – בתוקף ל 3-חודשים ניתן להארכה עד  27חודש.
ב – 3/אשרת תייר לתקופה שאינה עולה על חודש.
ב – 4/אשרת מתנדב – תוקף לשנה.

הערה :כיתוב באדום משמעו לא תושב בכל מקרה
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הודעה בדבר יציאה את הארץ
תקנות הביטוח לאומי התשס"ה – 2004
על פי התקנה ,אדם היוצא את הארץ לתקופה העולה על שנה ,או שיצא את הארץ
מבלי שיציאתו ,או חזרתו נרשמה ,עליו להודיע למוסד בסמוך לפני מועד היציאה ,על
תקופת היעדרותו ומועד חזרתו המשוער לישראל בטופס שקבע המוסד.
היוצא לחו"ל ימלא שאלון )טופס  (627ויצרף לו מסמכים והוכחות התומכות במוצהר
בשאלון .כגון :אסמכתא על סטודנט בחו"ל /עובד בחו"ל /הגירה וכו'.
החוזר משהות ארוכה בחו"ל ,עליו למלא טופס  628ולצרף מסמכי הוכחה המחזקים
טענתו כמי שחזר למגורי קבע בישראל .יש למלא בסניף בקשה בטופס  666לפתיחת
שירותי בריאות.
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ביטוח בריאות
ב 1/1/1995-כס לתוקף חוק ביטוח בריאות ,על פיו ,כל תושבי ישראל מבוטחים בחוק ביטוח
בריאות וזכאים למגוון שירותים רפואיים חיויים ,אותם חייבת קופ"ח להעיק למבוטחיה,
ללא תאי .שירותים אלו ,הקראים "סל בריאות" קבעו בחוק והם אחידים בכל הקופות.

בכדי להיות זכאי לשירותי בריאות,
תושב ישראל חייב להיות רשום בקופ"ח בה הוא מעויין להיות מבוטח) .טופס .(666

חובת תשלום דמי ביטוח
החוק מחייב כל תושב לשלם דמי ביטוח בריאות בשיעור הקבוע בחוק בהתאם להכסותיו.
החוק קובע ,כל תושב זכאי לקבל שרותי בריאות גם אם לא שילם דמי ביטוח בריאות ,למעט מי
שיש לו תקופת המתה על פי סעיף  .58אולם אי מילוי חובת תשלום דמי ביטוח תיחשב כעבירה
הדומה לעבירת מס.

את החוק מפעילים הגורמים הבאים:
קופ"ח
מעיקה למבוטחיה את שירותי הבריאות שקבעו בסל.
גובה דמי ביטוח בריאות מהציבור.
ביטוח לאומי
מפקח על פעולות קופ"ח ,איכות השרות וזמיותו.
משרד הבריאות
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ביטוח בריאות
מי לא מבוטח עפ"י חוק ביטוח בריאות
•
•
•
•

מי שאיו תושב ישראל.
חייל בשירות סדיר  -מקבל שירותי בריאות במסגרת צה"ל.
חייל בשירות קבע  -מקבל שירותי בריאות במסגרת צה"ל.
עציר/אסיר השוהה בבית המעצר/הסוהר לתקופה של יותר מ 12-חודשים.

מי פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
•
•
•
•
•
•
•
•

מי שטרם מלאו לו  18שה.
עקרת בית כהגדרתה בחוק הביטוח לאומי שאיה עובדת מחוץ למשק ביתה שבן זוגה מבוטח לעף
אזרחים ותיקים על פי סעיף .238
)במקרה שהבעל לא תושב = עקרת הבית חייבת בתשלום דמי ביטוח בעצמה(.
מתגייס לצה"ל ,מתדב בשירות לאומי ,או בהתדבות קהילתית ,המצוי בהכשרה מקצועית ,חיך
מכיה קדם צבאית ,תלמיד על יסודי) .פטור למתגייס למשך  12חודש למי שהתגייס עד גיל .(21
חייל בשרות סדיר.
משוחר מצה"ל ,משרות לאומי ,או התדבות בקהילה – פטור למשך חודשיים מיום השחרור )ראה כללים(.
עולה חדש  -לתקופה של  12חודש מיום העלייה למי שאיו עובד ואין לו הכסות מעל  5%משכר ממוצע
קטין עולה/אזרח עולה – פטור מהלי לתקופה של  12חודש מיום העלייה למי שאיו עובד ואין לו
הכסות מעל  5%משכר ממוצע.
אסיר/עציר  -השוהים בבית מעצר/הסוהר  -לתקופה של  12חודשים או יותר.
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הגבלת שירותי בריאות לתושב ששהה ארוכות בחו"ל
סעיף  58לחוק
תושבי ישראל השוהים בחו"ל שתיים או יותר
תושב ישראל השוהה בחו"ל לאחר  1במרץ  2001במשך שתיים רצופות או יותר ואיו משלם
דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי בארץ ,או שהוא מפגר בתשלומיו יותר מ 12 -חודשים ,תישלל
ממו הזכות לקבלת שירותי בריאות בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .כדי להיות זכאי
מחדש לשירותי בריאות ,עליו להמתין תקופת של חודש על כל "שת היעדרות" מן הארץ .כשת
היעדרות מן הארץ חשבת שה שבמהלכה התגורר תושב ישראל  182ימים לפחות ,גם אם לא
רצופים ,מחוץ לישראל.

מי שחדל להיות תושב ישראל
מי שחדל להיות תושב ישראל ,וחזר להתגורר בארץ מ 1-במרץ  2003ואילך ,והוכר כתושב ע"י המוסד
לביטוח לאומי ,לא יהיה זכאי לשירותי בריאות בארץ על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,אלא לאחר
שהשלים תקופת המתה.
מקסימום התקופה =  6חודשים.
מינימום תקופת ההמתנה =  2חודשים.

תשלום מיוחד – לחילוף תקופת המתה
תושב ישראל החייב בתקופת המתה רשאי לפדות אותה על-ידי "תשלום מיוחד" הקבוע בחוק.
בסך של) ₪ 11,460 :מעודכן ליואר .(2018
במידה והתשלום עשה במספר תשלומים ,הזכאות לשירותי בריאות תחל אך ורק בתום
התשלום האחרון.
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על מי לא חלה תקופת המתנה
סוגי האוכלוסייה
• עולה חדש.
• קטין חוזר/אזרח עולה) .פטור מנהלי(.
• קטין מתחת לגיל ) .18שההורה שלו תושב(.
• אישה נשואה) – .לא בכל המקרים(.
• חייל משוחרר משרות סדיר עד  24חודש.
• חייל שסיום שירות קבע לתקופה שלא עולה על  24חודשים
• תושב ישראל השוהה בחו"ל אשר שילם דמי ביטוח בעת שהותו
בחו"ל ואין לו פיגור בתשלום דמי הביטוח מעל  12חודש.
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תקופת המתנה לשוהה בחו"ל בשל עבודתו
• עובד שכיר

בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתה  -טופס 109
טופס זה ועד למי שקבעה לו תקופת המתה לקבלת שירותים רפואיים,
והוא אלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו כשכיר .במקרה
זה ,לצורך חישוב תקופת ההמתה ,תיחשב תקופת השהות בחו"ל כאילו זו
תקופה ששהה בישראל.

• עצמאי

בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתה  -טופס 110
טופס זה ועד למי שקבעה לו תקופת המתה לקבלת שירותים רפואיים,
והוא אלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו כעובד עצמאי .במקרה
זה ,לצורך חישוב תקופת ההמתה ,תיחשב תקופת השהות בחו"ל כאילו זו
תקופה ששהה בישראל.
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מעבר לקופת חולים אחרת
מבוטח המבקש לעבור מקופת חולים אחת לאחרת יכול לעשות זאת
רק לאחר שהיה חבר בקופת חולים הקודמת  6חודשים לפחות
יתן להגיש בקשה למעבר בין הקופות באמצעות הדואר או אתר האיטרט
–
–
–
–
–
–

הגיש בקשת מעבר עד  15בנובמבר ,רישומו יכנס לתוקף
רישומו יכנס לתוקף
הגיש בקשת מעבר עד  15בינואר,
רישומו יכנס לתוקף
הגיש בקשת מעבר עד  15במרץ,
רישומו יכנס לתוקף
הגיש בקשת מעבר עד  15במאי,
רישומו יכנס לתוקף
הגיש בקשת מעבר עד  15ביולי,
הגיש בקשת מעבר עד  15בספטמבר ,רישומו יכנס לתוקף

ב 1 -בינואר.
ב 1 -במרץ.
ב 1 -במאי.
ב 1 -ביולי.
ב 1 -בספטמבר.
ב 1 -בנובמבר.

רישום מיידי יבוצע במקרים הבאים:
א .מי שהגיע לגיל  18עד .18.5
ב .עולה חדש.
ג .ילדים עד גיל  6חודשים.
ד .מבוטח שאינו חבר בקופה כל שהיא )בתנאי שהוא תושב ישראל(.
ביטול מעבר  -ניתן להגיש בקשה בסניפי רשות הדואר לפי המועדים הנ"ל
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מקרים חריגים
סוגי האוכלוסייה
אזרח עולה
מי שנולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי ובעת כניסתו לישראל היה זכאי למעמד עולה אלמלא היה אזרח ישראלי.
קטין חוזר
מי שהורד מישראל ע"י הוריו בהיותו קטין ושב לישראל כבוגר לאחר שהות בחו"ל של  5שנים לפחות.
בעל אשרה א - 1/הוכר כעולה חדש לראשונה.
עיסוק בחו"ל – מבוטח שכיר/עצמאי בארץ הנדרש לנסוע לחו"ל בשל עבודתו.

הגדרת הבעיות ופתרון
א .ילד שנולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי ,המבצע עליה לראשונה ,אינו מוגדר "כעולה חדש" עפ"י חוק השבות מאחר והוא
אזרח ישראלי מכח לידה עפ"י סעיף  4לחוק האזרחות.
מבוטח שימציא אישור שהוכר "כאזרח עולה" לראשונה ,ע"י משרד הקליטה ,יועבר האישור לאגף ביטוח בריאות כדי לבטל
ידנית את "תקופת ההמתנה".
ב .אזרח ישראל שעזב את ישראל כקטין )"קטין חוזר"(.
עפ"י סעיף ) 58א( ) (5לחוק ביטוח בריאות ,לא תחול תקופת המתנה על מבוטח שמוגדר ע"י פקיד שומה "כקטין חוזר".
במשרד הקליטה קיימת הגדרת קטין חוזר .לפיכך הוחלט כי במקרים הבאים תבוטל "תקופת המתנה":
א .המציא המבוטח אישור מפקיד השומה כי הוא עונה להגדרת "קטין עולה".
ב .המציא המבוטח אישור ממשרד הקליטה שהוכר "כקטין חוזר" לאחר ששהה בחו"ל לפחות  5שנים רצופות.
ג .בעלי אשרת א 1/שחזרו לארץ כעולים – .מאחר שעל פי סעיף ) 58א( ) (2לחוק ביטוח בריאות ,לא תחול תקופת המתנה על
מי שנעשה לראשונה עולה לפי חוק השבות .הוחלט :במקרים בהם עודכן תאריך עליה ע"י משרד הפנים ,יועברו פרטי המקרה
לבדיקת זכאות לביטול "תקופת המתנה".
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חיילים משוחררים
•
•
•

•
•

חיילים בשירות חובה )סדיר או קבע( אים מבוטחים במסגרת חוק ביטוח
בריאות ,ולכן אים זכאים לשירותי בריאות בקופות החולים ומקבלים
אותם באמצעות משרד הביטחון.
חייל שמשתחרר חוזר להיות חבר בקופה שאליה השתייך לפי גיוסו על פי
החוק .המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי מצה"ל לביטוח הלאומי.
חייל שהשתחרר ,ולקופת החולים שהוא חבר בה ,לא הגיע עדיין המידע על
שחרורו ,יפה לאגף הביטוח והבריאות בביטוח הלאומי במשרד הראשי
ויציג את תעודת השחרור ,הביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת
החולים שבה הוא חבר ויפתח לו את שירותי הבריאות.
חייל משוחרר המבקש לעבור לקופת חולים אחרת )אפשר לעשות זאת גם
במהלך השירות( ,עליו לבצע מעבר על-פי כללי המעבר בין הקופות.
אם החייל המשוחרר איו חבר בקופת חולים ,עליו לפות לסיף רשות
הדואר ולהירשם לקופת חולים על-פי בחירתו .זאת ,כדי להיות זכאי
לקבלת שירותי בריאות באופן מידי.

ערך ע"י קדוש יעקב

מחלקת הביטוח סיף חדרה

הכנסות מחו"ל
מעבר ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסואלי .בחוק ההסדרים לשת 2002
)יישום החל מ  (1.1.2003הוחלט על רפורמה במיסים .אחד השיויים החשובים
הוא שהכסתו של אדם מעבודה בחו"ל חשבת כהכסה חייבת בביטוח לאומי.
הכסה זו מוזת למערכת כהכסה שלא מעבודה .לא כל הכסותיו של אדם
מחו"ל הן הכסות חייבות ,דוגמאות:
הכסה מהשכרת כסים בחו"ל בין אם למטרת מגורים ובין אם למטרת
עסק ,פטורה בתאי ששולם מס בשיעור מוגבל על ההכסה.
תושב ישראל יצא לחו"ל למטרת עבודה -אשתו וילדיו בארץ והוא שומר על
קשר רציף עם משפחתו) .תושבתו בתוקף( .עם יציאתו לחו"ל יחויב בדמי
ביטוח מיימום .עם קבלת שומת מס ,יחויב על פי הכסתו כהכסה שלא
מעבודה.

ערך ע"י קדוש יעקב

מחלקת הביטוח סיף חדרה

עובד בחו"ל על פי סעיף  76לחוק
תושב ישראל ששלח מטעם מעסיק תושב ישראל לעבוד בחו"ל וחוזה
העבודה קשר בישראל ,המעסיק מכה דמי ביטוח עד  5שים ,כמו כל עובד
אחר רק שהדיווח עשה כעובד בחו"ל.
יש למלא שאלון לשוהה בחו"ל טופס  627וטופס  105על העסקת עובד בחו"ל
לתקופה ראשוה .את הטופס ימלאו העובד ומעסיקו.
מעבר ל  5 -שים יש להגיש בקשה וספת לתקופה שייה למחלקת הביטוח
והגביה ולבקש את אישור המוסד להמשך ביטוחו של העובד בעף פגעי
עבודה כעובד בחו"ל ,בכפוף לבדיקת תושבות ומרכז חיים.
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עצמאי בחו"ל על פי סעיף  79לחוק
"תאות עבודה"
בעובד עצמאי  -תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

"מחלת מקצוע"
מחלה שקבעה כמחלת מקצוע בתקות לפי סעיף  85והוא חלה בה,
בהיותה קבועה כמחלת מקצוע...ובעובד עצמאי  -עקב עיסוקו במשלח
ידו.
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עצמאי בחו"ל על פי סעיף  79לחוק
תקנות הביטוח הלאומי

)ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים( ,תשי"ז1957-

בסעיף  2נרשם :גימלה לעובד עצמאי כשהפגיעה אירעה בחו"ל.
)א( עובד עצמאי ,שאירעה לו פגיעה בעבודה בהיותו בחוץ-לארץ ,יהיה זכאי לגמלה לפי
פרק ג' לחוק אם נתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא הוכיח שהפגיעה אירעה תוך כדי עיסוקו במשלח יד שבו עסק בתכוף לפני
צאתו לחוץ-לארץ ועקב עיסוקו באותו משלח-יד וכי בהיותו בישראל עשה את
ההכנות והסידורים לקראת העיסוק במשלח-היד שבו נפגע בחוץ -לארץ;
) (2הפגיעה אירעה תוך ששה חדשים מיום צאתו את ישראל ,או תוך תקופה יותר
ארוכה שבאה עליה הסכמת מנהל ענף נפגעי עבודה.
)ב( פגיעה שאירעה לעובד עצמאי תוך נסיעה מישראל לחוץ-לארץ ועקב נסיעה כאמור
תיחשב כפגיעה בעבודה אם הוכח שהוא צריך היה לעסוק במשלח-ידו תוך שלושת הימים
הראשונים מהגיעו לחוץ -לארץ;
פגיעה שאירעה לו תוך נסיעה מחוץ-לארץ לישראל ועקב נסיעה כאמור תיחשב כפגיעה
בעבודה אם עסק למעשה במשלח-ידו בחוץ-לארץ תוך שלושת הימים הראשונים לפני
צאתו מחוץ-לארץ בדרכו לישראל.
)ג( עובד עצמאי שאירעה לו פגיעה בעבודה בשטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל
יהיה זכאי לגימלה לפי חלק ג' לחוק.
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עמ"י
)עובד מקומי ישראלי(
תושב ישראלי המועסק בציגות ישראלית בחו"ל
למי שעובד בציגות אל-על ,משרד החוץ ,משרד הבטחון וכו' הציגות הישראלית
מכה מהעובד דמי ביטוח לאומי ,ודמי ביטוח בריאות כמתחייב בחוק )העסקה עד
 5שים(.
יש למלא:
שאלון לשוהה בחו"ל טופס 627
טופס  105על העסקת עובד בחו"ל .את הטופס ימלאו העובד ומעסיקו.
תאים מצטברים להכרה בעובד עמ"י:
העובד ובת זוגו הם תושבי ישראל ,בעלי אזרחות ישראלית ,אים עובדים במקום
אחר ,ולא רכשו כסים ,או מעמד תושב/אזרח בחו"ל )לבד ,או ביחד(.
מעבר ל –  5שים יש לפות למוסד ולבקש הארכה להעסקה בטופס .627 + 105
)הטייה היא לאשר עד  10שים בגלל אופי העבודה ,בכפוף למבחן תושבות ומרכז חיים(.
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השתלמות בשנת שבתון בחו"ל
מרצה באויברסיטה ,מדען ,או עובד תעשייה
אווירית /רפא"ל היוצא לשת שבתון בחו"ל )מכח
הסכמי עבודה( חשב כעובד שכיר והמעסיק ממשיך
לשלם דמי ביטוח )על פי מיימום( בגיו ,ולדווח
עליו כעל עובד.
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עובד תובלה ימית /אווירית
עובד תובלה ימית /אווירית )כגון :טייס ,ימאי( המקבל
את שכרו במטבע זר ,העובד יחויב על כל הכסתו
שהתקבלה במטבע זר לאחר המרה למטבע ישראלי.
זאת ,עד תקרת ההכסה הקבועה בחוק )המקסימום(.
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סטודנט /מטייל בחו"ל
סטודט /מטייל בחו"ל חייב בתשלום דמי ביטוח
בעד עצמו ,ייסוג כמי שלא עובד וללא הכסות.
משלם  172שח' דמי ביטוח מיימום.

ערך ע"י קדוש יעקב

מחלקת הביטוח סיף חדרה

אסיר בחו"ל
אסיר המצא במאסר/מעצר בחו"ל שיומצא לגביו אסמכתא על כך .כגון :העתק
פסק דין/החלטה שיפוטית ,אישור מהשלטוות בחו"ל ,אישור מהקוסוליה,
אישור ממשרד החוץ ,משרד המשפטים )במקרה של בקשת הסגרה( ,או אישור
ממשטרת ישראל/איטרפול.
יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בכל תקופת המאסר .זאת ,על פי תקה 18
לתקות הביטוח הלאומי) .הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח ,תשל"א(1971-
בהסתמך על סעיף ) (5) 371ב(.
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עובד בישראל  -מעסיק זר
תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר בישראל .כגון:
קוסוליה ,או שגרירות של מדית חוץ ,או גוף בין לאומי.
ייסוג כעובד שכיר החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו.
למעט מעסיק זר שיש לו הסכם עם המוסד לפתיחת תיק
מעסיק ולתשלום דמי ביטוח עבור עובדיו .אף שהוא איו
חייב בכך.
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אמנות
אמות בין לאומיות
• אמה בילאומית לביטחון סוציאלי היא הסכם שחתם בין מדית ישראל ובין
מדיה אחרת ,הוא ועד להבטיח ולהסדיר את זכויותיו הסוציאליות של מי שעובר
ממדיה אחת למדיה אחרת ,כדי לגור בה באופן זמי ,או באופן קבוע .וכדי למוע
כפל תשלומי דמי ביטוח.

על מי חלות האמות
• האמות מקות לתושבי ישראל ולתושבי המדיות שעמן חתמה אמה ,זכות
לקבלת קצבאות ,מיעת כפל תשלום דמי ביטוח ,שמירה על רצף תקופות הביטוח,
ועוד ,בהתאם לקבע בכל אמה.
•
•
•
•

רשימת המדיות להן אמה עם מדית ישראל מתעדכת מעת לעת .לכן ,מומלץ להתעדכן באתר.
האמות בין המדיות השוות לא זהות ומומלץ לעיין באתר לגבי מיצוי זכויות שהאמה מעיקה.
למיצוי זכויות ולמיעת כפל תשלומי דמי ביטוח ,יש לשלוח תלושי שכר המעידים על יכוי דמי ביטוח
כעובד במדית האמה למחלקת אמות.
כתובת למכתבים:
המוסד לביטוח לאומי ,האגף לקשר חוץ ,שדרות וייצמן  ,13תיבת דואר  90009ירושלים 91909

ערך ע"י קדוש יעקב

מחלקת הביטוח סיף חדרה

הפרדת תא משפחתי בקביעת תושבות
בית הדין הארצי לעבודה )אלצ'ין מירזייב – גד המוסד לביטוח לאומי בתיק
עב"ל  , 1293-12-15יתן ביום .(13.09.2018
בפסק הדין קבע שההכרעה לעיין תושבות ,תיקבע על ידי בחית כלל הסיבות העובדתיות.
לרבות ,מקום המגורים בפועל .אופי המגורים אם ארעיים ,או קבועים .מקום מגורי
המשפחה) ,אישה ,ילדים( .מקום העיסוק וההשתכרות ,מקום האיטרסים החיויים,
המקום בו מקבל טיפולים רפואיים ,מכלול הקשרים המשפחתיים הכלכליים ,החברתיים,
הפוליטיים ,התרבותיים והקהילתיים .היכן צבר זכויות סוציאליות לעת זיקה .זאת ,בוסף
למבחן הזיקות ומבחן משך שהייתו בישראל ובחו"ל והיכן רואה סובייקטיבית את מרכז חייו.
בית הדין ביצע הפרדה בתא המשפחתי בין בי הזוג לעיין התושבות כשראה את אלצ'ין
מירזייב כלא תושב ביגוד לעמדת בית הדין האזורי בצרת בתיק בל  19236-09-14ולעמדת
ביטוח לאומי שראה בו כמי שיצא זמית לחו"ל לצורכי עבודה.
המעיין בתיק זה שברגע שבוטלה תושבות התובע על פי החלטת בית הדין הארצי ,האישה
שמרכז חייה בישראל אשר איה עובדת ותמכת כלכלית מעבודת בעלה בחו"ל ,הופכת בעל
כורכה למבוטחת חובה החייבת בתשלום דמי ביטוח על פי סעיף  342לחוק .כך שחבותו עברה
לאישה.
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טלפונים – ביטוח בריאות
• טלפון:
• פקס:
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02-6462000
02-6462029
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טלפונים – ביטוח לאומי
• מענה טלפוני ארצי לבירורים *6050 :או 04-8812345
השירות ניתן בימים א'  -ה' בין השעות  8:00עד  17:00ב 4-שפות:
עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית.

• תשלום דמי ביטוח לשמירת זכויות וחובות ניתן לבצע:
 .1בכרטיס אשראי באתר האינטרנט.
 .2במוקד טלפונים ארצי בטלפון08-6509911 :
המוקד פועל  24שעות ביממה ,לאורך כל ימות השבוע.
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THE END

סוף

ערך והגיש:

יעקב קדוש
מנהל מחלקה בכיר
ביטוח תושבות
וידועים בציבור
סניף חדרה
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