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•

אנו מברכים אתכם לרגל יציאתכם לעבודה בחו"ל.
במסגרת שיתוף פעולה בין אגף הון אנושי והדרכה במשרד החוץ ובין המוסד 
לביטוח לאומי, אנו שמחים להציג לכם עלון המפרט את מעמדכם וזכויותיכם 
בביטוח הלאומי בתקופת שהותכם בחו"ל. על מנת לממש את זכויותיכם, אנו 

ממליצים לכם לקרוא את העלון לפני יציאתכם לחו"ל.

בדיקת נתונים:
 משרד החוץ מעביר לביטוח הלאומי מדי שבוע מידע על היוצאים לחו"ל ועל החוזרים לארץ,

עם זאת, באחריות העובדים המועסקים בחו"ל לוודא כי נתוני הביטוח הלאומי מעודכנים.
לבדיקה היכנסו לאתר השירות האישי של הביטוח הלאומי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*.

קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי:
קצבת ילדים 

עובדי אית"ן ימשיכו להיות זכאים לקצבאות הילדים, עד שימלאו לילדים 18 שנים. 
אם תשלום קצבת הילדים הופסק, עליכם לפנות בכתב, באמצעות קצין המנהלה בלבד, אל אגף 

הון אנושי - רע"ן מרחבי במשאבי אנוש חו"ל.

אותו  לרשום  ישראלי,  אזרח  כל  על  כמו  החובה,  עליכם  חלה  בחו"ל,  ילד  לכם  נולד  אם 
30 יום מיום לידתו. הרישום מתבצע בשגרירויות ובקונסוליות בחו"ל.  במרשם האוכלוסין בתוך 

רישום הילד הכרחי לקבלת קצבת ילדים עבורו.
כדי לקבל קצבת ילדים עבור הילד שנולד בחו"ל, עליכם למלא "תביעה אישית לקצבת ילדים" 
בטופס בל/5025, ולצרף אישור מעסיק על תקופת השליחות. במקביל, יש למלא פרטי חשבון 

בנק של האם או חשבון משותף. ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק גם באתר הביטוח הלאומי. 

את  טופס התביעה ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי, ולהעבירו באמצעות המעסיק 
לביטוח הלאומי.

 גם אם עדכנתם את פרטי חשבון הבנק באינטרנט, אתם חייבים
להגיש תביעה לקצבת ילדים.

תכנית חיסכון לכל ילד
הביטוח הלאומי פתח תכנית חיסכון אישית לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית מופקדים 
51 ₪ מדי חודש לכל ילד בקופת גמל או בבנק, זאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. 
ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד 51 ₪ מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון החודשי 

יוכפל ל- 102 ₪. 

בחירת תכנית חיסכון לילד שנולד
6 חודשים מיום לידתו, וכן להכפיל את סכום  ההורים יכולים לבחור תכנית חיסכון לילד בתוך 
יופקדו בקופת גמל או בבנק שנבחרו לילד שלפניו.  החיסכון. אם לא תבחרו, כספי החיסכון 

אם מדובר בילד ראשון - כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל מתוך רשימת הקופות.
הרישום לתכנית החיסכון הוא באחריות ההורה בלבד, ואינה באחריות המעסיק.



 למידע מפורט על תכנית החיסכון ולביצוע בחירה במהירות ובקלות
היכנסו לאתר הביטוח הלאומי/תכנית חיסכון לכל ילד.

קצבאות עקב היריון ולידה
עובדת אית"ן בהריון או לאחר לידה, תהיה זכאית לתשלומים הבאים, בהתאם לעמידתה בתנאי 

הזכאות של הביטוח הלאומי:
גמלה לשמירת היריון - לקבלת הגמלה יש למלא "תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון" 

בטופס בל/330, ולצרף אישור רפואי בטופס בל/331. 
מענק לידה -

אם הלידה היתה בבית חולים מקומי בחו"ל-  יש למלא "תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז" 
בטופס בל/300. 

אם הלידה היתה בישראל - מענק הלידה משולם אוטומטית, ואין צורך להגיש תביעה.
אם הלידה היתה בבית - יש לדווח למשרד הבריאות.

מענק אשפוז - אם ליולדת היו הוצאות אשפוז עקב הלידה, עליה להגיש "תביעה למענק לידה 
ולמענק אשפוז" בטופס בל/300.  

דמי לידה - לקבלת דמי לידה יש למלא "תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת" בטופס בל/335. 

 התביעה והאישורים יועברו באמצעות המעסיק לביטוח הלאומי. 
את כל הטפסים ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי.

דמי אבטלה
עובדי אית"ן ובני/בנות זוגם, שיסיימו את העסקתם במשרד החוץ, יהיו זכאים לדמי אבטלה, 

בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי לקבלת דמי אבטלה.
לבדיקת זכאות לדמי אבטלה יש להיכנס ל"מחשבון דמי אבטלה" באתר הביטוח הלאומי.  • 
יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה בטופס בל/1500, בצירוף אישור  לקבלת דמי אבטלה   •
העסקה שינופק ע"י אגף הון אנושי - רע"ן משאבי אנוש חו"ל, וטופס 161 שינופק ע"י אגף כספים 

- רע"ן שכר אית"ן.

 את התביעה ניתן למלא באתר הביטוח הלאומי,
ולשלוח אונליין עם כל המסמכים.

דמי פגיעה מעבודה
אם נפגעתם בתאונת עבודה )לרבות תאונה בדרך אל העבודה וממנה(, תהיו זכאים לדמי פגיעה 

מעבודה, בהתאם לעמידתכם בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי לקבלת דמי פגיעה.
לקבלת דמי פגיעה יש למלא "תביעה לתשלום דמי פגיעה" בטופס בל/ 211 וכן תביעה ל"מתן 
טיפול רפואי לנפגע בעבודה" בטופס בל/ 250. את הטפסים יש להעביר לטיפולה של  אתי טובול,  

 Eti.tubul@mfa.gov.il  :רע"ן פרט והסכמי שכר במשאבי אנוש  פנים, במייל
את הטפסים ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי.



בהוצאת המוסד לביטוח לאומי, אייר התשע"ט, מאי 2019

מעמדכם בביטוח הלאומי וחברות בקופת חולים:
ביטוח וגבייה

מעמדכם בביטוח הלאומי ממשיך להיות מעמד של תושבי ישראל. 
משרד החוץ משלם לביטוח הלאומי את דמי הביטוח עבורכם, ואתם מדווחים כעובדים 

שכירים.
אם קיבלתם הודעה על חוב בביטוח הלאומי עבור התקופה שאתם מועסקים, עליכם 

לפנות לאגף הון אנושי והדרכה להסדרת הנושא מול הביטוח הלאומי.
חשוב לפנות אלינו בהקדם בנושא, כדי להימנע מפעולות אכיפה והוצאה לפועל.

חברות בקופת חולים
ביטוח לאומי מעביר לקופות החולים מידע על שוהים בחו"ל. 

בתקופת שהותכם בחו"ל אתם ממשיכים להיות חברים בקופת החולים בישראל, 
וזכאים לשירותי בריאות כפי שזכאי כל תושב ישראל.

יצירת קשר עם הביטוח הלאומי
בתקופת השירות בחו"ל תוכלו להיות בקשר עם הביטוח הלאומי בערוצים הבאים:

www.btl.gov.il – אתר הביטוח הלאומי •
באתר תוכלו להוריד טפסים, לשלוח מסמכים ישירות לסניף המטפל, להגיש תביעות 
אונליין, לבדוק זכאות לקצבאות, לקבל מידע אישי באתר שירות אישי, לעדכן פרטי 

חשבון בנק ועוד.

• אתר שירות אישי של הביטוח הלאומי
יציאתכם לחו"ל, אנו ממליצים לכם להירשם לאתר שירות אישי של הביטוח  לפני 

הלאומי. 
באתר תוכלו לקבל מידע אישי במגוון רחב של נושאים, להירשם לשירות קבלת הודעות 
ומכתבים במייל, להפיק אישורים ולבצע פעולות אונליין. השירות ניתן באמצעות קוד 

משתמש וסיסמה, שניתן להזמין באתר הביטוח הלאומי.

• מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל שמספרו: 972-8-9369669.
במוקד הטלפוני ניתנים השירותים הבאים: מידע כללי, מידע ובירורים אישיים, הזמנת 

אישורים, תשלום חובות בדמי ביטוח, הזמנת שוברי תשלום וטפסים.

משרד החוץ והביטוח הלאומי מאחלים לכם הצלחה רבה בשליחות.


