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אדוני נכבדי,
הנדו :ביטוח לאומי – הקלות לתושבי חוזרי
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כללי
לרגל שנת ה 60למדינת ישראל ,יוצא המשרד לקליטת העלייה במבצע לעידוד חזרת של
אזרחי ישראלי השוהי בחו"ל והזכאי למעמד של "תושב חוזר" על פי נהלי המשרד.
משרד הקליטה מציע מער $סיוע ייחודי לתושבי חוזרי הכולל החזר התשלו המיוחד
המזכה בשירותי ביטוח בריאות ממלכתי וליווי מקדי בנושאי תעסוקה ויזמות עסקית.
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המצב החוקי הקיי כיו
)א(

ביטוח בריאות ממלכתי
לפי סעי'  20להוראות מיוחדות בדבר תשלו דמי ביטוח ,התשל"א) 1972תיקו)
תשכ"ט( ,מבוטח ,למעט מבוטח המקבל פנסיה מוקדמת ,המשל דמי ביטוח לאומי
וביטוח בריאות והשוהה בחו"ל לתקופה העולה על שישה חודשי רצופי ישל דמי
ביטוח בעד תקופת שהותו בחו"ל בשיעורי החלי על מבוטח שאינו עובד ואינו עובד
עצמאי מההכנסות החייבות שלו וא אי) לו הכנסות חייבות ישל דמי ביטוח ומס
בריאות לפי הכנסה מזערית )בס 141 $ש"ח בחודש בשנת .(2008
אי תשלו דמי ביטוח ומס בריאות במועד יגרו למבוטח לצבור חובות ויפגע בזכותו
לקבל גמלאות בעתיד מהביטוח הלאומי ושירותי רפואיי באר +לפי חוק מס בריאות.
המוסד לביטוח לאומי קבע כי שהות מעל  5שני בחו"ל הופכת את המבוטח לתושב
חו +אשר לא זכאי לקבל גמלאות ושירותי רפואיי באר.+

)ב (

תושב חוזר
לפי סעי' )14ג( לפקודת מס הכנסה ,תושב חוזר מוגדר כ"יחיד שחדל להיות תושב
ישראל ושהה דר $קבע מחו +לישראל שללוש שני רצופות לפחות לאחר שחדל להיות
תושב ישראל".
יש לשי לב שמניי) שלוש השני הוא מיו ניתוק התושבות ולא מיו העזיבה.

)ג(

תקופת ההמתנה
לפי סעי'  58לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מבוטח ששהה בחו"ל תקופה העולה על
שנתיי רצופות החל מיו  1.3.2001ולא המשי $לשל ביטוח בריאות ממלכתי
בישראל במועד ,כשיחזור יחויב בתקופת המתנה לצור $קבלת שירותי רפואיי .שנת
היעדרות נחשבת לתקופה של  12חודשי רצופי של שהייה בחו"ל ושהמבוטח לא שהה
יותר מ 183יו בישראל בשנת מס.
על מנת להיות זכאי שוב לשירותי רפואיי באר +על המבוטח לחכות תקופה של
חודשיי על כל שנת היעדרות או פיגור בתשלו )להל)" :תקופת ההמתנה"(.
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תקופת המתנה של חודש תחשב כאשר קיימת שהייה רצופה של לפחות  25יו בישראל.
תקופת ההמתנה יכולה להיות מינימו  4חודשי ומקסימו  18חודשי בהתא
למספר השני של היעדרות מישראל .לתושב ישראל קיימת אפשרות לפדות את תקופת
ההמתנה על ידי תשלו מיוחד בס 8,880 $ש"ח )נכו) ליו  (1.1.2008בשישה תשלומי
רצופי ושווי כל חודש ובתו התקופה להתחיל לקבל שירותי רפואיי באר.+
לתושב חוזר מומל +להתחיל את התשלומי חצי שנה לפני חזרתו ארצה ואז יוכל לקבל
את השירותי הרפואיי באר +מיד ע הגעתו ארצה.
חשוב לציי) כי ילדי מתחת לגיל  18יהיו זכאי לשירותי רפואיי ג במש $תקופת
ההמתנה של הוריה.
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עיקרי המבצע
המשרד לקליטת עליה מציע חבילה של הטבות וסיוע לתושבי חוזרי הכוללת :סיוע ליזמי
המקימי עסקי בישראל ,סיוע לאוכלוסיות מיוחדות )כגו) :מדעני ,אמני ,ספורטאי,
חיילי בודדי( ,סיוע בנושא תעסוקה והסבה מקצועית ,מענק הבטחת הכנסה לדורשי עבודה
לתקופה של עד  3חודשי והחזר התשלו המיוחד לביטוח לאומי לצור $קבלת שירותי
רפואיי באר) +החזר בס 8,880 $ש"ח נכו) ליו  1.1.2008לאד בוגר ששב לאר.(+
את ההחזר נית) לקבל מהמשרד לקליטת עליה רק לאחר תו האירועי הבאי :חזרה לאר,+
קבלת תעודת תושב חוזר מהמשרד לקליטת עליה ולאחר גמר ששת התשלומי החודשיי
למוסד לביטוח לאומי.
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תחולה
המבצע חל על אזרחי ישראל ששבו לישראל אחרי  1.11.2007או שהתחילו לשל למוסד
לביטוח לאומי את התשלו המיוחד לאחר מועד זה .יש לשל את התשלו למוסד לביטוח
לאומי בשישה תשלומי בעבור פדיו) תקופת ההמתנה .המועד האחרו) להתחלת התשלומי
הוא .30.12.2008
מומל +להתחיל את התשלומי  6חודשי לפני החזרה לאר ,+כ $שבמועד ההגעה לאר+
התושב החוזר יוכל לקבל את השירותי הרפואיי מיד ע הגעתו.
המועד האחרו) לשיבה לאר +על מנת לקבל את ההחזר הוא .31.8.2009
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הצטרפות למבצע
על מנת להצטר' למבצע יש למלא את הטופס המופיע באתר המשרד לקליטת עליה בכתובת
הנ"ל:
http://www.moia.gov.il/Moia_he/ReturningHomeProject/MoiaPidyonForm.htm
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