
  

  

  
  

  תושב חוץהעסקת 
 

, והוא חייב תושב חוץשאינו תושב ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק    מעסיק, המעסיק עובד
 פי הכללים המפורטים בפרק זה.-על ביטוח לאומילדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי 

  בית. במשק ביתו, ידווח עליו בהתאם למפורט בפרק מעסיק עובד במשק תושב חוץמי שמעסיק 

, ידווח עליו למדור התשלומים בישראלמי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון 
  שברשות האוכלוסין והגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. פרטים באתר התמ"ת.

(באזור),  ביישובים או באתרים צבאייםמי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון 
  עליו לביטוח הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק זה. ידווח

     העסקת תושב הרשות הפלסטינאית או יהודה ושומרון

, ידווח עליו למדור התשלומים בישראלמי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון 
  שליד משרד התמ"ת. פרטים באתר התמ"ת.

(באזור),  ביישובים או באתרים צבאייםתושב יהודה ושומרון  מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או
  ידווח עליו לביטוח הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק זה.

     פתיחת תיק ניכויים להעסקת עובדים תושבי חוץ

  הרישום של העובד תושב החוץ בביטוח הלאומי ייעשה באופן הבא:

חייב לפתוח תיק ניכויים  - קו שהם תושבי חוץמי שהתחיל להעסיק לראשונה עובד או עובדים בעס
  במשרדי מס הכנסה בתוך שבועיים מיום התחלת ההעסקה, ולציין שהוא מעסיק תושב חוץ.

על המעסיק לציין ”, אזור”(אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב
  זאת.)

מידע אודות פתיחת התיק ואת מספרו ממס הכנסה, ויפתח יקבל באופן אוטומטי את ה ביטוח לאומיהמוסד ל
  תיק למעסיק החדש גם בביטוח הלאומי.

(ומדווח בעבורם בתיק הניכויים שנפתח לו במוסד  מי שמעסיק כבר עובד או עובדים שהם תושבי ישראל
יטוח בחייב להודיע בכתב לסניף המוסד ל -  והחל להעסיק לראשונה עובדים תושבי חוץ) ביטוח לאומיל

  שבו מתנהל תיק הניכויים של עסקו על התחלת העסקת העובד תושב החוץ. לאומי

על המעסיק לציין ”, אזור”(אם העובד הוא תושב הרשות הפלשתינאית או תושב יהודה ושומרון המועסק ב
  זאת.)

יק , ישלח הביטוח הלאומי למעסביטוח לאומיכאשר יתקבל המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ במוסד ל
  בדואר:

  הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.         -

  פנקס המכיל טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.         -

  יישלח נוסף על כך: חדשלמעסיק 



דמי הביטוח הלאומי שעליו הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם, ושיעורי          -
  לשלם.

  .ביטוח לאומישאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח בחזרה למוסד ל         -

     ענפי ביטוח

  ענפי ביטוח:  3-ל תושב חוץבעבור עובד  ביטוח לאומיהמעסיק חייב בתשלום דמי 

  תאגיד וביטוח אמהות. , ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוקביטוח נפגעי עבודה

  תושבי חוץ אינם מבוטחים, על פי חוק, בביטוח בריאות ממלכתי.

  שיגיש בקשה לביטוח הלאומי לקבלת קצבה, בקשתו תיבדק ותאושר בהתאם לכללים. תושב חוץעובד 

    תושב חוץשיעורי דמי הביטוח ל

  באחוזים מהשכר  תושב חוץשיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מ

  60%השכר שעד  מחלק   

 מהשכר הממוצע

 (שיעור מופחת)

 סה"כ עובד מעסיק  

 - (החל ב %0.49  ביטוח לאומידמי 
01.01.2009( 

 - (החל ב %0.53  )01.01.2009 -(החל ב %0.04 
01.01.2009( 

    

  60%מחלק השכר שמעל    

 מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 סה"כ עובד מעסיק  

 -(החל ב %0.77  ביטוח לאומידמי 
01.01.2009( 

 -(החל ב %0.87 
01.01.2009( 

 -(החל ב %1.64 
01.01.2009( 

    

ביישובים או שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון 
  (באזור) באתרים צבאיים

  60%מחלק השכר שעד    

 מהשכר הממוצע

 ור מופחת)(שיע

 סה"כ עובד מעסיק  

 -(החל ב %0.46  ביטוח לאומידמי 
01.01.2009( 

 -(החל ב %0.03 
01.01.2009( 

 -(החל ב %0.49 
01.01.2009( 

    

    

    

    

  60%מחלק השכר שמעל    

 מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 סה"כ עובד מעסיק  



 -(החל ב %0.72  ביטוח לאומידמי 
01.01.2009( 

 -(החל ב %0.61 
01.01.2009( 

 -(החל ב %1.33 
01.01.2009( 

    

     מועד הדיווח והתשלום

בכל חודש בעבור  15-מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב
  החודש שקדם לו. 

     הדרכים לדיווח ולתשלום בעבור עובד תושב חוץ

  באמצעות: תושב חוץלדווח בעבור עובד ניתן 

  טופס דיווח בעבור תושבי חוץ הנשלח בפנקס אל המעסיק בתחילת השנה. 

  אתר התשלומים בטופס "דין וחשבון להעסקת תושבי חוץ".

    בהעסקת עובדים תושבי חוץ הפסקה

בון קוד דיווח בעבור החודשים שבהם לא התבצעה העסקת עובדים תושבי חוץ, יש לרשום בטופס הדין וחש
  = אי העסקה. 5

= הפסקת ההעסקה, או  9מעסיק שהפסיק להעסיק עובדים תושבי חוץ, ירשום בטופס הדין וחשבון קוד דיווח 
  יודיע בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיק הניכויים של עסקו על הפסקת ההעסקה.

  
  
  
  

  בברכה                                                                                             
  

  שפירא ושות' רואי חשבון


