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מר חיים חיטמן: מרצה
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ל"תושב ישראל בחו

מהווה תשתית הכרחית לביטוחו של אדם ברוב ענפי  -ישראליתתושבות ❑
י חוק הביטוח הלאומי  "דבר המקנה לו זכות לגמלאות עפ, הגמלאות

.י שאר החוקים שהמוסד מופקד על ביצועם"ועפ

אינו ניתן להגדרה בחוק ומחייב בחינה פרטנית של כל -"תושב"המונח ❑
.י כללים שנקבעו בפסיקה"מקרה עפ

יתכן מצב שבו אדם יחשב כתושב ישראל לעניין חוק מסוים בעוד שלעניין  
.חוק הביטוח הלאומי יקבע שאין לראותו כתושב
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אשרת שהייה חוקית בישראל

.תנאי הכרחי לתחילת תהליך בחינת התושבות❑

:לעניין הביטוח הלאומי" מי שאינו תושב"-א לחוק 2סעיף ❑

י אחת מהאפשרויות הבאות לא יוכר כתושב "אדם השוהה בישראל עפ✓

:ישראל

.לעבודה זמנית-1/ב-

למעט מטרת עבודה , לכל מטרה המצריכה שהות קצרה בלבד-2/ב-

(.תייר)

.ישיבה בישראל לתקופה שלא תעלה על חודש ימים-3/ב-

(.מתנדב)אשרה להיכנס לישראל לעבודה זמנית שלא בשכר -4/ב-
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'אשרות מסוג א

י חוק השבות "מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה עפ-1/א-

שנים בישראל כדי לבדוק אפשרות והתנאים  3ורוצה לשהות עד 

.להשתקע בישראל

מי שרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות  -2/א-

(.תלמיד ישיבה, תלמיד, סטודנט)

איש דת השוהה בישראל לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו -3/א-

.לא יוכר כתושב ישראל-בישראל 

.2/קרוב משפחה של אנשי דת וסטודנטים בעלי אשרה א-4/א-

י רישיון לישיבה ארעית  "מי שרוצה לשהות בישראל עפ-5/א-

איחוד משפחות או -למטרה שאיננה נמנית על המטרות לעיל 

.מטעמים הומניטריים
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1.1.2018שינוי החוק מתאריך 

הוכרו כתושבים -5/א-ו, 4/א, 2/א, 1/עד כה מי שהחזיק באשרה מסוג א❑
183בכפוף לכך שמרכז החיים בישראל ובלבד שהתגוררו בישראל לפחות 

.ימים מיום קבלת האשרה

הימים גם 183שינוי החוק מאפשר ספירת מניין -1.1.2018מתאריך ❑
חודשים שקדמה ליום האשרה כולל שהייה כתייר ובלבד 6תקופה של 

.שהמבוטח התגורר כדין בישראל
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י מעסיק ישראלי"ל ע"תושב שמועסק בחו

-לחוק76סעיף ❑

העובד בחוץ לארץ מבוטח לפי פרק זה אם הוא ומעבידו הם תושבי  ( "א)
ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או אף אם חוזה העבודה לא 
נקשר בישראל ובמקום העבודה אין ביטוח נפגעי עבודה חובה לפי  

".החוק ונמסרה הודעה על קיומו של החוזה כפי שנקבע בתקנות

תקופה  , אם שהה העובד בחוץ לארץ( א)על אף הוראות סעיף קטן "(ב)
לא יהיה מבוטח לפי פרק זה אם לא , העולה על חמש שנים רצופות

התיר השר או מי שהשר הסמיך לכך את ביטוחו בתקופת עבודתו  
".בחוץ לארץ שלאחר חמש שנים
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י מעסיק ישראלי"ל ע"תושב שמועסק בחו

ל גם "אם המעסיק הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק את העובד בחו❑
על המעסיק לפנות  , ל"שנים מיום תחילת עבודתו בחו5לאחר שחלפו 

.למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים

לפיו , ויצרף תצהיר שלו ושל עובדו105המעסיק הישראלי ימלא טופס ❑
.ל"מעסיק גם בתקופת השהייה בחו-ממשיכים להתקיים יחסי עובד

ביטוח : לרבותהמבוטח מכוסה בכל ענפי הביטוח שמבוטח עובד בישראל ❑
.ביטוח בריאות ממלכתי ועוד, תאונות עבודה, ר"פש, אבטלה
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עובד במדינת אמנה

תושב ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח  ❑
.סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה

חייב לשלם עבור עצמו -כללמי שמבוטח במדינת אמנה ואין לו הכנסות ❑
נכון לתאריך  -לחודש₪ 104)דמי ביטוח בריאות בלבד בשיעור המינימום 

1.1.2019.)

-(כולל עצמאי שהאמנה חלה עליו)עובד שכיר במדינת אמנה ❑

פטור מתשלום דמי ביטוח  , ששילם דמי ביטוח במדינת האמנה✓
.ל"כפוף להצגת אישור על תשלום דמי הביטוח בחו, בישראל

מההכנסה  5%המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בשיעור ✓
.ל"המופקת בחו



9

עובד במדינת אמנה

:ישראל חתמה על אמנות רחבות בתחום הסוציאלי עם המדינות הבאות❑

אורוגוואי✓אוסטריה✓

בולגריה✓איטליה✓

גרמניה✓בריטניה✓

הולנד✓דנמרק✓

פינלנד✓נורווגיה✓

צרפת✓כיה'צ✓

רוסיה✓רומניה✓

שוויץ✓שבדיה✓
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עובד במדינת אמנה

-(זקנה)ותיק קצבת אזרח ❑
ל במדינת אמנה תשולם לו הקצבה באותה מדינה  "מי ששוהה בחו✓

.בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובכללי האמנה
מניעת כפל תשלום -ישראל חתומה על אמנה מצומצמת עם קנדה -קנדה❑

.דמי ביטוח
-ב"ארה❑

על פיו ( לא הסכם לביטוח סוציאלי)לישראל הסכם ידידות וספנות ✓
נקבע שתושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ויצא 

ב גם אם חדל  "תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארה, לארצות הברית
.להיות תושב ישראל

המשך תשלום הקצבה מותנה בכך שהיה תושב ישראל לפני שעבר ✓
.ב"להתגורר בארה

נדרש להמציא  ל"מהמלב ומקבל קצבת אזרח ותיק "מי ששוהה בארה✓
י  "ל בישראל חתום ע"למל" אישור חיים"טופס פעם בשנה 

.ב"מקומית או מוסד סוציאלי בארהרשות /נוטריון מוכר/הקונסוליה
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לא במדינת אמנה-ל"בחושכיר 

ושינוי שיטת המיסוי לשיטה 1.1.2003בעקבות הרפורמה במס הכנסה מיום ❑
ל נבחנות לעניין "גם הכנסות תושב ישראל המופקות בחו, הפרסונאלית

.י חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו"חיובן בדמי ביטוח עפ

מסווגת  -זראצל מעסיק , ל שלא במדינת אמנה"תושב ישראל המועסק בחו❑
על כל המשתמע  , ההכנסה כהכנסה של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

(1.1.2019נכון לתאריך-שיעור מלא-12%, שיעור מופחת-9.61%)

שיעור דמי הביטוח הוא כהכנסה פסיבית והגמלאות הן כמי שאינו עובד  ❑
גמלה  , דמי לידה, המבוטח אינו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, כלומר. כלל

(.גמלאות מחליפות שכר)לשמירת היריון וכדומה 

הוא חייב להצהיר על  , ל"ל על עיסוק בחו"כאשר מבוטח מודיע למל❑
.הכנסה זו תתעדכן לפי השומה, ההכנסה

5ל ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך "כ המל"בד-ל"בחותושב ❑
.שנים ראשונות ליציאתו מהארץ



12

לא במדינת אמנה-ל"בחושכיר 

חייבים בדמי ביטוח לאומי  -טיוליםשוהים למטרות , ל"סטודנטים בחו❑
י ההכנסות בארץ בהיעדר הכנסות משלמים דמי  "ודמי ביטוח בריאות עפ

נכון לתאריך  -ל "ש175)כולל דמי ביטוח בריאות , ביטוח מינימליים
1.1.2019.)

18ל "אם תושב שהה בחו-(תושב חוזר, אי תשלום)תקופת המתנה ❑
חודשים רצופים או יותר ולא שילם דמי ביטוח בריאות עבור תקופה של 

לא יהא זכאי לקבלת  -ישראלחודשים רצופים או חדל להיות תושב 12
.חודשים לכל היותר6שרותי בריאות במשך של 
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יחסי גומלין בין הזכאות לגמלאות לבין חבות דמי  
ביטוח

, המוסד לביטוח לאומי משלם מכוח חוק הביטוח הלאומי קצבת נכות כללית❑
.קצבה לשירותים מיוחדים וקצבת נכות מעודה

משלם גם קצבת ניידות למוגבלים בגפיים התחתונות מכוח הסכם בינו  , בנוסף❑
.לבין מדינת ישראל

פטור מתשלום קיימת הנחה מוטעית כי קבלת קצבת נכות מבטיחה באופן גורף ❑
.בגין ההכנסותדמי ביטוח

:פירוט הגמלאות והשפעתן על תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות❑

קצבת נכות מעבודה✓

הקצבה משולמת למי שנפגע בעבודה או חלה במחלת מקצוע וועדה -
20%ל קבעה לו דרגת נכות זמנית או דרגת נכות של "רפואית של המל
.לפחות לצמיתות

פטור מתשלום , מבוטח שמשתלמת לו קצבת נכות מעבודה ואין לו הכנסות-
דמי ביטוח בריאות  . דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמשתלמת לו הקצבה

.מנוכים מהקצבה
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יחסי גומלין בין הזכאות לגמלאות לבין חבות דמי  
ביטוח

וממשיך לעבוד  100%נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות צמיתה בשיעור -
(  פסיביות)הכנסות אחרות . משלם דמי ביטוח מופחתים על הכנסותיו מעבודה

.פטורות מדמי ביטוח לאומי  ומדמי ביטוח בריאות-

,  או שהקצבה אינה לצמיתות100%-ממבוטח בעל דרגת נכות צמיתה נמוכה -
חייב בתשלום דמי ביטוח רגילים מהכנסותיו מעבודה ומההכנסות הפסיביות  

.י השיעורים המקובלים"עפ

נכה עבודה שבחר לקבל קצבת נכות מעבודה במקום קצבת זקנה לאחר -
משלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות , שזכאותו לקצבת זקנה נבחנה

דמי ביטוח בריאות מנוכים מקצבת הנכות  . כמי שמקבל קצבת זקנה בפועל
.מעבודה

קצבת נכות כללית✓

,  פטור מדמי ביטוח לאומי בזמן שמשתלמת לו הגמלה-הכנסותמי שאין לו -
.הימים הראשונים90-כולל ב 

או שהתקופה פחותה  ( 75%: 100%-מפחות )אם דרגת אי הכושר אינה מלאה -
חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין , משנה רצופה

י השיעורים שחלים על שכר או עסק או מהכנסותיו  "הכנסותיו מעבודה עפ
.בהתאם לשיעורי דמי הביטוח המקובלים, הפסיביות
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יחסי גומלין בין הזכאות לגמלאות לבין חבות דמי  
ביטוח

נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה להשתכר לצמיתות או לתקופה של  -
פטור מתשלום דמי ( ללא קצבה-הראשוניםהימים 90ללא )שנה לפחות 

גם אם יש לו הכנסה  , ביטוח לאומי בעד הזמן שמשתלמת הקצבה בפועל
.אחרת

.ישלם דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה ודמי ביטוח בריאות-עצמאי-

ומשכר , ר"ופשעבודה נפגעי : לענפיםהמעסיק ישלם בעדו דמי ביטוח -שכיר-
.העובד מנוכים דמי ביטוח בריאות בלבד

זכאים לקבל פטור מדמי , נכים שקצבתם הופסקה בשל הכנסות גבוהות-
.חודשים נוספים36ביטוח במשך 

קצבת ניידות וגמלה לשירותים מיוחדים✓

או מקבל קצבה לשירותים  , גם בדרגה הגבוהה ביותר-בניידותנכה מוגבל -
אינו זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות בגין , מיוחדים

.כל הכנסותיו

(5)9סעיף -ממספטור ✓

פטור ממס הכנסה אינו פטור מתשלום דמי ביטוח אף אם הכנסותיו אינן -
.מעבודה אלא אם מקבל קצבה כמפורט לעיל
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יחסי גומלין בין הזכאות לגמלאות לבין חבות דמי  
ביטוח

100%-צהלנכה ✓

דמי ביטוח  . אלא אם אין לו הכנסות, אינו פטור מדמי ביטוח לאומי-
.בריאות ינוכו מהקצבה

אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח✓

ככלל תשלום מחברת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה מהווה הכנסה  -
.חייבת בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

י השיעורים החלים על הכנסות שלא מעבודה "עפמחוייבתהכנסה זו -
(.12%; 9.61%-פסיביות)

אישה נשואה לתושב ישראל שאינה עובדת פטורה מדמי ביטוח ודמי -
.ביטוח בריאות מהכנסה זו

יהא  , מבוטח שמשתלמת לו גמלת נכות מעבודה ונכות כללית כאמור-
פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מתשלום חברת  

.הביטוח

.התשלום פטור-הפרישהבגיל -
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עדכוני פסיקה

.השפעת חלף הודעה מוקדמת על תשלום דמי לידה❑

-5/9/19-(17176-08-18)ל"ב

ישראל בוקר:התובע

, האם תקופות שבהן קיבל המבוטח תשלום חלף הודעה מוקדמת:הנושא
?נכללות בתקופת האכשרה לדמי אבטלה, מעבר לחדש ימים

יש לכלול בתקופת האכשרה כל חודשי ההודעה ,לטענות המבוטח
3קיבל פעמיים . חודשי ביטוח בלבד10המובטח צבר . המוקדמת 

.חודשים חלף הודעה מוקדמת

בגדר הטבה  , תקופת הודעה מוקדמת של מספר חודשים,ד"החלטת ביה
אין , מעל חודש , כספית המוסכמת בחוזה ההעסקה בין עובד למעסיקו

.התביעה נדחתה. להכליל בתקופת האכשרה
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עדכוני פסיקה

השפעת מענקים רבעוניים על דמי הלידה❑

-19/08/19-(51804-11-17)ל"ב

גיגיאיילת בן :התובע

קבע כי אין לראות את המענקים הרבעוניים ששולמו לה לפני  ד "ביה
.אלא לפי ממוצע שנה קודמת, רבעוןכשכר רגיל לאותו , הלידה

התשלום כונה  , למבוטחת שולם מדי רבעון מענק מאחוז גביה מלקוחות
.חודשים12-ל ביצע פריסה ל"המל". בונוס"

.חודשים3-מדובר בבונוס רבעוני וחייב בפריסה ל, לטענת המבוטחת

אולם אין לו זיקה , חודשים3-אמנם שהבונוס משולם אחת ל, ד קבע"ביה
כלשהי לעבודת המבוטחת באותו רבעון וחלוקת הבונוס על בסיס מקרי  

.בלבד
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.תגיש תביעה אף אם לא נשלחה לך פנייה בדואר-הגעת לגיל הפרישה❑

.2019ביולי 29( 16110-10-17)ל"ב
שנים 3בעד ( זקנה)תביעתו של אורי מור לתשלום קצבת אזרח ותיק 

.למרות שלטענתו לא נשלחה לו תביעה בדואר, רטרו נדחתה

שולמה לו גמלה  . 70הגיש לראשונה תביעה בגיל , 1946המבוטח יליד 
.חודשים אחורנית12-ל

.67לטענתו לא נשלחה אליו הודעה בגיל 

על המוסד מוטלת החובה לפעול על פי הוראות החוק  ,ד"החלטת ביה
ואף מקום בו המוסד הטעה מבוטח אין הוא רשאי להעניק לו זכויות 

.בלי שהן מעוגנות בחוק
תנאי הכרחי להעניק גמלה לפי החוק  -ד נשען על הלכת גלעדי"ביה

.הוא הגשת תביעה למוסד
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לא מוטלת על המוסד , בהעדר הוראה חוקית", בהלכת יצחק בר נקבע
חובה לחפש אחר מבוטחים ולהעניק להם זכויות או כספים שלא 

".תבעו

ל באשר "לא קיימת חובת יידוע פרטנית של המל: ד"לסיכום קבע ביה
וכי הזכאות לגמלה מותנית בהגשת , לזכות המבוטח לכל קצבה

תביעה
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