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המעסיק לתשלום דמי ביטוחאחריות 
'ב342סעיף 

היה המבוטח עובד אצל מספר  , המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו"
מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה 

..."מעבידו
:תחול חובת תשלום דמי ביטוח על סוגים מיוחדים של עובדים-על אף האמור

. עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק•
אם כלל מספר שעות , עובד לשעה לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד•

.  שעות4העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על 
ת"עובד בחל

ומקום מגורי המעביד אינו בישראל ואין לו מען  , עובד שעבורו אינו תושב ישראל•
. למסירת מסמכים משטיים

עובד שהמעביד : למעט)עובד בשירות דיפלומטי או קונסולה של מדינת חוץ •
או שהמעביד , י אמנה בינלאומית"י חוזה עם הבוס או עפ"חייב בתשלום עפ

(.משלם למעשה את דמי הביטוח
.מעביד חייב ברישום עובד תוך שבועיים מים תחילת העסקתו-תקנות רישום
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המעסיק לתשלום דמי ביטוחאחריות 
אחריות המעסיק-אי רישום לאי תשלום דמי ביטוח 

א369סעיף 
.  לא נרשם מעסיק בהתאם לתקנות ולא שילם במועד את דמי הביטוח בעד עובדו

ולפני הרישום או אחרי מועד התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה מקרה לעובד 
לחייב את המעסיק בסכום השווה  ... בכיר, רשאי פקיד גביה ראשי, המזכה בגמלה

ואת השווי הכספי של  , לשלמןאו שהוא עתיד , לגמלאות בכסף ששילם המוסד
. הגמלאות בעין שניתנו לזכאי לגמלה בקשר לאותו מקרה

לדוגמא
חודשים 6ימים ואינה עונה על 30או רישום או אי תשלום לתקופה שעולה על •

פעמים השכר הממוצע ולא יותר מסכום 5עד -לחיוב המעסיק המירביסכום 
.  לשלמןהשווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שעתיד 

פעמים השכר 20עד :חודשים12אי רישום או אי תשלום לתקופה שעולה על •
הממוצע ולא יותר מסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או  

.  לשלמןשעתיד 
.10,551X20 =211,020₪,  202-נכון ל•
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שינויי חקיקה-צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים 

ואבטלהעבודהנפגעיביטוחלענפיבמיוחדהמבוטחיםמעגלאתלהרחיבשתכליתןתקנות
.ל"במלשכיריםוכעובדיםכעצמאיםהכנסהבמסהשומיםמהמבוטחיםחלק

ראשונהתוספת
.שכיריםעובדיםבסיווגעוסקת
שנייהתוספת
.לחוק'אבפרק–עצמאיעובדשלההגדרהבתנאימותנהעצמאיםעובדיםבסיווגעוסקת
שלישיתתוספת
.לעילמבוטחיםבסיווגעוסקת

כגון,אבטלהלדמיזכאיםהיושלאמבוטחיםשלרבותסוגיותהציףהקורונהמשברבעידן
.ועודהתרבותבעולםהפקותאנשי

גמולמשלםיידרש-ראשונהתוספתלפימתמלאות."צו"בההגדרהשתנאימבוטחים
.שכירעובדעלשחליםהשיעוריםי"עפביטוחדמיעבורםלשלם(המעסיק)העבודה
הוצאותמניכויונהנהעצמאיכעובדמדווחהמבוטחהכנסהבמסכייתכןבהחלט

.מהכנסותיו
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שינויי חקיקה-צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים 

:לדוגמא
ועדשלשכיריםוחשבים'וכומשותפיםבבתים,עובדיםמעסיקיםשאינם-ניקיוןעובדי
.'וכוהבית

אושנהרבעשללתקופהנערך(פ"בע/בכתב)העבודההסכם-ומדריכיםמורים,מרצים
.לפחותהרצאות/הופעות7שלסדרהלמתן
-דרךמורה
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ענפי הביטוח
.מענק המשתלם ליולדת בבית חולים במימון המוסד לביטוח לאומי-מענק לידה❖

.לכיסוי הוצאות האשפוז, מענק המשתלם לבית החולים בו אושפזה היולדת-מענק אשפוז❖

.ילדים ויותר בלידה אחת2חודשים למי שילדה 20במשך קצבה המשתלמת -קצבת לידה❖

אף אם אינה מועסקת  , הללו משתלמות לעובדת זרה או למי שנישאה לעובד זרשלוש הגמלאות ❖
.בעצמה

חודשי 6יש לפחות , וכי ליולדת או לבן זוגה, נדרש כי הלידה ארעה בישראל-לגבי היולדת ❖
.העסקה רצופים בישראל

הדרושה לשם המינימלית הגמלה משתלמת רק למי שהועסקה בישראל בתקופה -לידה דמי ❖
.שנדרשים מעובדת ישראליתדומים ובתנאים ( תקופת אכשרה)יצירת הזכאות 

יחיד היושב "להזכאות . זעום ונאמד בעשרות בודדות-מספר הזכאים לקצבה -ילדים קצבת ❖
(.ללא ילדיהם-כדין השוהים רוב )מותנית בשהות חוקית בישראל " בישראל
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ענפי הביטוח

:בריאותלשרותיזכאות.ד
.הבריאותמשרדשלטיפולובתחוםבעיקרהמצויה❖
.ממלכתיתבריאותחוקלפימבוטחאינוולכן,ישראלכתושבזררואיםאין❖
,בישראלזרעובדשללביטוחוומחייבמפורטהסדרהקובעצוהתקיןהבריאותשר❖

.פרטירפואיביטוחבמסגרת
.כדיןשלאבישראלהשוהיםזריםעובדיםעלגםמראשיתוהוחלזהצו❖
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סוגיית התושבות האם ניתן  
תושב-זר לראות בעובד 

.הלאומיהביטוחבחוקהוגדרלאמעולם"ישראלתושב"המונח❖
.מגוריולמקוםפלונישלזיקתולפיהנקבעמעמדהינהתושבות❖
:כדיןבישראלהשוההזרעובד❖

:מאלהאחתעלנסמכתשתהאיכולבישראלחוקיתשהייה
אשרתי"עפארצהלעלותזכאייהודיכל-השבותחוקלפי-כדיןבישראלהשוההזרעובד.1

.עולה
הוראותלפי-1973ד"התשללישראלהכניסהותקנות1952ב"התשילישראלהכניסהחוק.2

חוקלגביושחללמיגםשיינתנויכולאלהאשרות,בישראללשהייההאשרותניתנוהחוק
.עולהשלמעמדלקבלשלאבחראם,השבות

שלפיווהתקנותלישראלהכניסהחוקלפיהניתנותהאשרותאחתמכחבישראלשיושבמי.3
להתמשךעשויההיאשבפועלאף,במהותהזמניתהינהישיבתו-(הזריםהעובדיםדוגמת)

קצרותאשרות,בלבדזמניביקורלמטרות-3/ב-ו2/ב,1/במסוגבאשרותמדובר-רבזמן
.זריםולעובדיםלתייריםוניתנותמועד
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לענייןתושבשאינומילגבי'א2סעיףהלאומיהביטוחחוקתוקן2003שנתבראשית❖
:החוק

שנים-"שנה"1974ד"התשל,לישראלהכניסהתקנות-הכניסהתקנות"-זהבסעיף.(א)
.רצופיםחודשיםעשר

:כל אחד מאלה, בין השאר, חוק זה לא יראו כתושב ישראללעניין (. ב)
.בחוק הכניסה לישראל13שלא כדין כמשמעותו בסעיף שוהה .1
רצועת  , ושומרוןפטור תושבי יהודה )שבידו היתר כאמור בצו הכניסה לישראל מי .2

.1968-ח"התשכ( מרחב שלמה ורמת הגולן, מרכז סיני, צפון סיני, עזה
5תקנה לפי 4/או ב3/ב, 2/ב, 1/שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג במי .3

.בתקנות הכניסה

בשום מקרה אף אם לכאורה נקשרה  , נקבע מי לא יוכל להיחשב תושבבחוק 
.ובין המדינה זיקת תושבות בפועלבינו 

סוגיית התושבות האם ניתן  
תושב-זר לראות בעובד 
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:עובד זר השוהה בישראל שלא כדין❖
שלא כדין  בישראל שוללות קטגורית את יכולתו של מי ששוהה , א לחוק2סעיף הוראות 

.להפוך לתושב ישראל
:ב לחוק הביטוח הלאומי324סעיף ❖
בסעיף זה  )לישראל בחוק הכניסה 13כמשמעותו בסעיף , לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין"

."בעד תקופת שהותו כאמור( לא כדיןשוהה 
הזכאות  תקום -שיקום מקצועי ולעניין מתן שרותי בריאות לנפגעי עבודה לעניין -זאת עם 

.אף אם העובד שוהה לא חוקי

סוגיית התושבות האם ניתן  
תושב-זר לראות בעובד 
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גמלאות
":בעד תקופה"גמלה 
דמי  )חוקי הקצבאות החודשיות המשתלמות בעד תקופה לא תשולמנה לעובד לא כל ❖

(.נכות מעבודה, דמי לידה, פגיעה

:אף אם שהה בה שלא כדין, שיצא את ישראלעובד 
לקבלה בעד  יוכל קמה לגבי העובד זכאות לגמלה בהיותו שוהה בישראל שלא כדין לא אם ❖

.תקופת שהותו הבלתי חוקית בישראל
.תשוב הגמלה ותשתלם-מרגע שנפסקה שהותו הבלתי חוקית , אולם

:תנאים לביטוח עובד זר באזור
.לא כולל מזרח ירושלים, יהודה ושומרון-" אזור"

י מעסיק שהוא תושב "ע"( אזור"עובד זר ב)זר המועסק בישובים או באתרים צבאיים עובד 
מבוטח בביטוח נפגעי  -" תפקיד"וכן מי שנשלח לאזור ב-" אזור"ישראל או תושב ישראל ב

.עבודה
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מ"מיסוי בעפתרונות -כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי

03-6133113פקס , 03-6134111טלפון : רמת גן
04-9118188: פקס, 04-9118181: חיפה

www.ahec-tax.co.il


