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המוסד לביטוח לאומי דואג לזכויותיך
המוסד לביטוח לאומי הוא מוסד לביטוח סוציאלי הפועל לפי 
חוק ותפקידו העיקרי הוא להבטיח אמצעי מחיה לתושבי ישראל, 

שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם.

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלאות לאמהות, למשפחות עם ילדים, 
ותאונות  עבודה  תאונות  לנפגעי  למובטלים,  במילואים,  למשרתים 
אחרות, לנכים, לזקנים, לאלמנות וליתומים, למעוטי הכנסה, לנפגעי 

פעולות איבה, למוגבלים בניידות ועוד.

הגמלאות משולמות בתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי ובחוקי 
מדינה אחרים.

גם שירותי שיקום  לאומי  לביטוח  לגמלאות, מעניק המוסד  בנוסף 
והכשרה מקצועית לנכים ולאלמנות, וכן שירותי סיעוד וייעוץ לזקנים.

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, גובה המוסד לביטוח לאומי 
את דמי ביטוח הבריאות ומעביר אותם לקופות החולים השונות.

להיות מבוטח זו זכות - וגם חובה
כל תושב ישראל, מגיל 18 ומעלה, מבוטח בביטוח הלאומי, וחייב על־פי 
חוק לשלם דמי ביטוח לאומי, חוץ מעקרת בית )אשה נשואה שאינה 
עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח(, וחוץ ממי שנעשה תושב 
ישראל לראשונה לאחר הגיל שנקבע בחוק )הגיל עולה בהדרגה מ–60 
עד 62(. הזכות לקבלת רוב הגמלאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי 

מותנית בתשלום דמי הביטוח הלאומי כסדרם.

18 שנה,  גם ביטוח הבריאות הוא ביטוח חובה: כל תושב שמלאו לו 
חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות ביחד עם דמי 
הביטוח הלאומי. עקרת בית פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות, חוץ 
מעקרת בית המקבלת קצבת זקנה או שמשולמת לבן זוגה תוספת 

לקצבת זקנה.

כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, וזכאי לשירותי 
הבריאות המוגדרים בחוק.

המוסד לביטוח לאומי מעביר את דמי ביטוח הבריאות לקופות החולים 
השונות, על פי כללים שהוגדרו בחוק.
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תושב ישראל השוהה בחו"ל חייב לשלם 
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

אם מקום מושבך הקבוע הוא ישראל, ושהותך בחו"ל היא זמנית )כגון 
עבודה, לימודים, טיול, ביקור אצל קרובים(, אתה חייב בתשלום דמי 
הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות גם בתקופת שהותך בחו"ל.

דמי  ושיעורי  לאומי  לביטוח  למוסד  העברתו  דרך  התשלום,  צורת 
הביטוח משתנים, על פי מקום עבודתך בחו"ל ועל פי הכנסותיך בארץ 

בתקופה זו, כפי שמפורט בהמשך.

תושב ישראל העובד אצל מעסיק ישראלי 
בחו"ל

אם נשלחת לחו"ל על–ידי מעסיק ישראלי, הרי שהינך עובד שכיר לכל 
דבר ועניין, ולכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות 
משכרך מוטלת על מעסיקך, בתנאי שאתה ומעסיקך תושבי ישראל, 
יותר  ואתה מועסק בחו"ל לא  ביניכם נחתם בארץ  שחוזה העבודה 
מ־5 שנים רצופות. אם אתה מועסק מעבר ל־5 שנים רצופות תידרש 

לאישור מיוחד מאת המוסד לביטוח לאומי.

מי שאינו עובד אצל מעסיק ישראלי 
אם אתה שוהה בחו"ל ואינך מועסק על ידי מעביד ישראלי, עליך 
לשלם את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות בעצמך, כל זמן 

שאתה תושב ישראל.

אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך תקופה ממושכת או שהיגרת 
למדינה אחרת ופסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על 

כך למוסד לביטוח לאומי כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.

תשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי מקנה לך זכויות בביטוח 
הלאומי ובביטוח הבריאות רק אם אתה תושב ישראל.
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תושב ישראל ששהה בחו"ל שנתיים או יותר
תושב ישראל שחוזר לארץ לאחר ששהה  בחו"ל שנתיים או יותר, 
לאחר 1 במרס 2001 ולא שילם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח 
תישלל  חודשים,  מ־12  יותר  בתשלומיו  שפיגר  או  בארץ,  לאומי 
ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על־פי חוק ביטוח 

בריאות ממלכתי.

תקופת  לחכות  עליו  הרפואיים,  לשירותים  מחדש  זכאי  להיות  כדי 
שלאחר הארץ  מן  היעדרות"  "שנת  כל  על  חודש  של  המתנה 

1 בנובמבר 2008, )ותקופת המתנה של חודשיים על כל "שנת היעדרות" 
שלפני 1.11.08(.

תושב  התגורר  שבמהלכה  שנה  נחשבת  הארץ  מן  היעדרות  כשנת 
ישראל 182 ימים לפחות, גם אם לא רצופים, מחוץ לישראל.

כתקופת המתנה של חודש תיחשב שהייה בארץ של 25 ימים רצופים 
תקופת  מינימום  ואילך,   2008 בנובמבר  ב–1  החל  בחודש.  לפחות 

ההמתנה הוא 2 חודשים, ומקסימום התקופה - 6 חודשים.

מי שחדלו להיות תושבי ישראל  
מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר להתגורר 
בארץ והוכר כתושב ישראל על–ידי המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה 
זכאי לקבל שירותים רפואיים בארץ על–פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 
אלא לאחר תקופת המתנה של חודש על כל שנה שגר בחו”ל לאחר

1 בנובמבר 2008, ותקופת המתנה של חודשיים על כל שנה שגר בחו”ל 
לפני 1.11.08.

כתקופת המתנה של חודש תיחשב שהייה בארץ של 25 ימים רצופים 
לפחות בחודש. 

חודשיים  הוא  ההמתנה  תקופת  מינימום   2008 בנובמבר  ב–1  החל 
ומקסימום התקופה - 6  חודשים.
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לתשומת הלב,
תשלום החוב אינו פוטר אותך מתקופת המתנה.

לטובתך, הקפד לשלם את דמי ביטוח הבריאות 
במועד גם בתקופת שהותך בחו"ל, כדי שתקבל את 

השירותים הרפואיים מיד עם חזרתך לארץ.

כדי להסדיר את התשלום נא פנה אל סניף הביטוח 
הלאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר לפנות גם 

באמצעות הדואר או אתר האינטרנט של הביטוח 
הלאומי www.btl.gov.il וכן באמצעות מיופה כוח 

בארץ.

תשלום דמי הביטוח במועד בעת שהותך בחו"ל 
מקנה לך את הזכות לקבלת שירותים רפואיים 
בבואך לארץ רק אם אכן הוכרת על–ידי המוסד 

לביטוח לאומי כתושב ישראל בעת שהותך בחו"ל.

פדיון תקופת ההמתנה  
יכולים  ישראל,  כתושבי  שהוכרו  המתנה  בתקופת  שחייבים  מי 
בחוק,  הקבוע  מיוחד  תשלום  על–ידי  ההמתנה  תקופת  את  לפדות 
 6( 9,990 ש”ח, בתשלום אחד או בכמה תשלומים   -  2012 בפברואר 
השירותים  את  לקבל  ויוכלו  ושווים,  רצופים  היותר(  לכל  תשלומים 
הרפואיים עם סיום התשלום או התשלומים, ובתנאי שהוכרו כתושבי 

ישראל. 

את התשלום המיוחד לפדיון תקופת ההמתנה אפשר לשלם בכרטיס 
אשראי באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי:

 www.btl.gov.il ב"אתר התשלומים".



6

למידע נוסף ניתן לפנות לאגף הביטוח והבריאות: 

שד' וייצמן 13 ירושלים, 91909

טלפון  02-6463478, בשעות 13:00-8:30

פקס  02-6520616  

שהות במדינה שיש עמה אמנה
אם אתה שוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי 
)אוסטריה, אורוגוואי, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, 
נורבגיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שבדיה, שוויץ וקנדה( ואתה משלם דמי 
ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא למוסד לביטוח לאומי בישראל 
מפורטת  שבו  האמנה,  במדינת  סוציאלי  לביטוח  מהמוסד  אישור 
יבדקו אם אין לחייבך בתשלום דמי הביטוח  תקופת התשלום. כאן 

בישראל בעבור אותה התקופה.

גם אם אתה משלם דמי ביטוח סוציאלי במדינה בה אתה שוהה, אתה 
חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בישראל בשיעור המינימלי הקבוע 

בחוק )בפברואר 2012 - 100 ש"ח לחודש(.

כמה משלמים?
אם יש לך בארץ הכנסות החייבות בדמי ביטוח, תשלם את דמי הביטוח 

לפי הכנסותיך, ובדרך כלל מדי חודש בחודשו.

אם אין לך בארץ הכנסות החייבות בדמי ביטוח, תשלם דמי ביטוח 
לאומי ודמי ביטוח בריאות מינימליים, פעם בשלושה חודשים, כפי 
לו  ושאין  בארץ  עצמאי  עובד  ואינו  שכיר  עובד  שאינו  מי  שמשלם 

הכנסות )בפברואר 2012 - 160 ש"ח לחודש(.

תושב ישראל הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה  אם אתה פנסיונר 
בחו"ל - יופרשו דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שלך על ידי 

משלם הפנסיה גם בזמן השהייה בחו"ל.
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איך משלמים?
לפני צאתך מן הארץ, פנה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום 

מגוריך ודווח על נסיעתך הקרובה.

פקידי הביטוח הלאומי ישמחו להעניק לך הסבר מקיף על זכויותך ועל 
חובותיך, ויסדירו גם את ענייני התשלום.

בפנותך לסניף אל תשכח להשאיר כתובת מדויקת בארץ שאליה אפשר 
לפנות בענייניך ולהעביר את הוראות התשלום.

את דמי הביטוח תוכל לשלם באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק 
או באמצעות מיופה כוח מטעמך.

כמו כן תוכל לשלם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי -

 www.btl.gov.il ב"אתר התשלומים".

זכור!
־ייגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה וע
לול לפגוע בזכויותיך ובזכויות בני משפחתך לקבלת 

גמלאות, ולקבלת שירותי בריאות בישראל.
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סניפים ראשיים וסניפי משנה

אריאל,  אלעד,  עקיבא,  אור  יהודה,  אור  אופקים,  פאחם,  אל  אום 
בית אל, בית שאן, ביתר עלית, זכרון יעקב, חצור הגלילית, טירת הכרמל, 
יבנה, יהוד, יקנעם, ירוחם, ירכא, מודיעין, מודיעין עילית, מכבים-רעות, 
רמון,  מצפה  מעלות-תרשיחה,  אפרים,  מעלה  אדומים,  מעלה 
פרדס  ערד,  עמנואל,  עלי,  עופרה,  הכרמל,  עוספייה-עיר  נתיבות, 
חנה, קצרין, קרית ארבע, קרית אתא, קרני שומרון, ראש העין, רהט.

נקודות השירות

ירושלים  המשרד הראשי
שד' וייצמן 13, ירושלים

אילת / סניף משנה
רח' מדין 12  

אשדוד / סניף ראשי
רח' הבנים 14

אשקלון / סניף ראשי
רח' הנשיא 101                   

באר שבע / סניף ראשי
רח' וולפסון 6           

בית שמש / סניף משנה 
רח' הנשיא 8          

בני-ברק / סניף ראשי
רח' אהרונוביץ 12

בת ים / סניף משנה      
רח' ז'בוטינסקי 2

דימונה / סניף משנה 
רח' ז'בוטינסקי 1

הרצליה / סניף משנה 
רח' בן גוריון 22

חדרה / סניף ראשי  
רח' הלל יפה 7

חולון / סניף ראשי 
רח' פנחס לבון 26, פינת ברקת

חיפה / סניף ראשי  
שד' פלי"ם 8

טבריה / סניף ראשי
רח' זכי אל חדיף 1

יפו / סניף ראשי
רח' התקומה 30

ירושלים / סניף ראשי  
רח' שמעון בן שטח 4

כפר סבא / סניף ראשי 
דרך השרון 12, מרכז שרונה

כרמיאל / סניף ראשי  
רח' נשיאי ישראל 11 

מגדל העמק / סניף משנה 
רח' ניצנים 45

מזרח ירושלים / סניף משנה
רח' אבן בטוטא 5

מרר / סניף משנה 
ת”ד 484 מיקוד 14930

נהריה / סניף ראשי  
שד' וייצמן 62

נצרת / סניף ראשי
רח' המחצבות 3

נצרת עלית / סניף משנה
רח' עמל 1

סניפים וערוצי שירות
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סניפים ראשיים וסניפי משנה

 נקודות השירות פתוחות לקהל

לבירור זמני קבלת הקהל בנקודות השירות, כנסו לאתר האינטרנט 
של הביטוח הלאומי:

 www.btl.gov.il / סניפים וערוצי שירות

נקודות השירות

נתניה / סניף ראשי  
רח' הרצל 8

עכו / סניף משנה
רח' גבורי סיני 4

עפולה / סניף ראשי 
רח' מנחם 1

פתח תקוה / סניף ראשי
רח' רוטשילד 72

צפת / סניף משנה 
רח' הפלמ"ח 100

קרית גת / סניף משנה 
שד' העצמאות 64

קרית מלאכי / סניף משנה 
רח' רש"י 1

קרית שמונה / סניף משנה 
רח' תל חי )בניין המשביר לצרכן(

קריות / סניף ראשי
אח"י אילת 50, קריית חיים

ראשון לציון / סניף ראשי
רח' ישראל גלילי 7

רחובות / סניף ראשי
רח' רמז 64, פינת רח' פינס

רמלה / סניף ראשי
רח' דני מס 11

רמת גן / סניף ראשי 
רח' החשמונאים 15

שדרות / סניף משנה 
רח' בן יהודה 21

שפרעם / סניף משנה 
רח' 304/2

תל אביב / סניף ראשי 
רח' יצחק שדה 17

 הסניפים פתוחים לקהל

בשעות 12:30-8:00 ימים א', ג', ה'   כלל הסניפים 
בשעות 17:00-15:00 בימים ב', ד'    

סגור ביום א’,  סניף נצרת  
בשעות 12:30-8:00 פתוח בימים ב', ג', ה'   

אין קבלת קהל אחה"צ בימים ב’, ד’ סניף תל אביב 
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דרכי התקשרות

מוקד טלפוני  6050* או 1-222-6050

לרשותכם מוקד טלפוני ארצי באמצעותו ניתן לקבל מידע כללי 
על המוסד לביטוח לאומי, מידע אישי על קבלת קצבאות ותשלום 

דמי ביטוח, להזמין אישורים, טפסים וחוברות הסברה.
לקבלת השירות עליך להצטייד במספר תעודת זהות ובקוד סודי.

השירות ניתן בימים א-ה בין השעות 17:00-8:00

בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.

לאחר שעות הפעילות יינתן מענה טלפוני ממוחשב עם הקשת 
מספר זהות וקוד סודי. 

מוקד טלפוני ממוחשב 
לתשלום חובות בכרטיס אשראי

מס' הטלפון במוקד:  08-6509911

זמני השירות

ימים א'-ד'     בין השעות 3:30-6:00 לפנות בוקר

יום ה'             בין השעות 18:30-6:00

יום ו'              בין השעות 14:30-6:00 

אגף פניות הציבור

לתלונות והצעות לשיפור ניתן לפנות לאגף פניות הציבור:

שד' ויצמן 13 ירושלים, 91909 

טל' 02-6709070, בימים א-ה בשעות 15:00-8:00 

פקס 02-6525038
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www.btl.gov.il  אתר אינטרנט

וכללי  אישי  מידע  למצוא  ניתן  לאומי,  לביטוח  המוסד  באתר 
בנושאי תשלום קצבאות, ביטוח וגבייה, קרנות המוסד ועדכונים 

שוטפים. 

השירות,  תהליכי  את  ולקצר  עליכם  להקל  מנת  על  בנוסף, 
תוכלו לבצע תשלומים לביטוח הלאומי, להוריד טפסים, להזמין 

אישורים, ולפנות בבירורים אישיים במדור "פנו אלינו".

חדש באתר האינטרנט  - שירות אישי
הסניף הפרטי שלך באתר הביטוח הלאומי

באתר שירות אישי של המוסד לביטוח לאומי תוכל לקבל מידע 
אישי על תשלומי קצבאות, להתעדכן על מצב חשבונך ולהדפיס 

אישורים, כל זאת תוך הקפדה מלאה על פרטיותך.

להצטרפות לשירות יש לפנות ל סניף הביטוח הלאומי, ולקבל 
סיסמה לאתר ”שירות אישי”.



בהוצאת המוסד לביטוח לאומי
הסברה ויחסי ציבור

עריכה: חוה גורדון
סימן החוברת ח"ה 35

ירושלים, שבט התשע"ב, פברואר 2012

הפקה: לשכת הפרסום הממשלתית
עיצוב ועימוד: תמנע בינימוב אש

צילומים:  עזריה אלון
www.wildflowers.co.il  המידע באדיבות אתר צמח השדה

חוברת זו מסבירה את חובת תשלום דמי ביטוח 
לאומי ודמי ביטוח בריאות לשוהים בחו"ל. 

דברי ההסבר המובאים כאן כלליים, ואין לראות 
בהם נוסח מלא  ומוסמך של החוק. 

הערה: כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנשים.


