
Нові репатріанти  
Ми піклуємося про нових репатріантів, і тому, щоб вам було легше, ми зібрали для вас 

інформацію стосовно виплат від Відомства національного страхування і реєстрації в 

лікарняній касі, на які ви маєте із дня вашої репатріації до Ізраїлю. 

Ми тісно співпрацюємо з Міністерством репатріації та абсорбції, щоб надати вам усі 

відповідні права та скоротити тривалість розгляду ваших заяв. 

 Реєстрація в лікарняній касі та оплачування страхових внесків  
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Реєстрація в лікарняній касі та оплачування страхових внесків  

Реєстрація в лікарняній касі 
Новий репатріант може зареєструватися в лікарняній касі відразу після його прибуття в 

Ізраїль в офісах Міністерства репатріації та абсорбції в аеропорту. 

Якщо новий репатріант не зареєструвався через Міністерство репатріації та абсорбції, 

він може зареєструватися в лікарняній касі через будь-яке поштове відділення. 

Через три тижні від дати прибуття нового репатріанта в Ізраїль, після передачі даних 

про нього Міністерством внутрішніх справ до Відомства національного страхування, він 

може зареєструватися в лікарняній касі через сайт Відомства національного 

страхування. 

Якщо репатріант не зареєструється в лікарняній касі протягом 90 днів з дати його 

репатріації, така реєстрація зможе бути здійснена лише у найближчому відділенні 

Відомства національного страхування, за місцем проживання нового репатріанта. 

 

Звільнення від сплати страхових внесків 
Новий репатріант (у тому числі неповнолітній, що повернувся, або громадянин-

репатріант), який не має доходів або ж його дохід становить менше 528 шекелів 

(станом на 01.01.2020), має право на звільнення від сплати внесків до Відомства 

національного страхування протягом 12 місяців з дати його репатріації до Ізраїлю та 

право на звільнення від сплати внесків на медичне страхування протягом 6 місяців з 

дати його репатріації до Ізраїлю. 

Ви можете отримати право на додаткове звільнення від сплати внесків на медичне 

страхування протягом ще 6 місяців (загалом 12 місяців), якщо ви отримуєте від 

Міністерства репатріації та абсорбції грошову допомогу щодо забезпечення 
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прожиткового мінімуму ("дмей-кіюм"). Для отримання права на звільнення від сплати 

внесків на медичне страхування протягом додаткових 6 місяців необхідно надіслати 

підтвердження про отримання допомоги щодо забезпечення прожиткового мінімуму 

("дмей-кіюм") до відділу стягнень ("ґвія") найближчого відділення національного 

страхування за місцем проживання. 

Право на звільнення від сплати внесків на медичне страхування надаватиметься лише 

за ті місяці, за які виплачується допомога щодо забезпечення прожиткового мінімуму 

("дмей-кіюм"). 

 

Діти  
Якщо через два місяці з моменту репатріації ви не отримали допомогу, необхідно 

подати особисту заяву до відділу у справах дітей найближчого відділення 

національного страхування за місцем проживання. 

Сім'я, котра в'їхала в Ізраїль, однак члени якої отримали статус репатріантів пізніше від 

дати фактичного в'їзду в країну, матиме право на допомогу на своїх дітей з дня їх 

фактичного в'їзду в Ізраїль за умови, що вони були визнані Відомством соціального 

забезпечення як проживаючі в Ізраїлі з дня їх в'їзду в Ізраїль. 

Якщо через два місяці з моменту репатріації ви не отримали допомогу, необхідно 

подати особисту заяву до відділу у справах дітей найближчого відділення 

національного страхування за місцем проживання. 

 

Дитина, яка репатріювалася в Ізраїль без батьків 
Дитина, яка репатріювалася в Ізраїль без своїх батьків, має право на допомогу на 

дитину з моменту репатріації. Для отримання допомоги на дитину необхідно заповнити 

форму заяви дитини, яка репатріювалася в Ізраїль без батьків, та подати її до відділу у 

справах дітей найближчого відділення національного страхування за місцем 

проживання. 

Додаткову інформацію на тему допомоги на дитину ви зможете знайти на цьому 

сайті.  

 

Інвалідність та особливі послуги  
Відомство національного страхування виплачує репатріантам з тяжкою формою 

інвалідності особливу допомогу від досягнення ними 18 років і до виходу на пенсію за 

віком. 

Особлива допомога складається з двох частин:  

Пенсія на особливі послуги для репатріанта 
Пенсія на особливі послуги для репатріанта виплачується з 91-го дня репатріації і до 

закінчення року з моменту репатріації. Розмір пенсії визначається відповідно до 

ступеню залежності особи з обмеженими фізичними можливостями від допомоги іншої 

особи, без перевірки відсотка її медичної непрацездатності. 

Розмір пенсії на особливі послуги для репатріанта 
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Розмір пенсії для репатріанта відрізняється від розміру звичайної пенсії на особливі 

послуги. 

Є чотири рівні права на таку пенсію, які визначаються відповідно до того, наскільки вам 

потрібна допомога у виконанні повсякденних справ: 

 Пенсія у розмірі 50% - у сумі 1 527 шекелів. Виплачується особам, котрим 

потрібна велика допомога при виконанні більшості повсякденних справ 

протягом більшої частини доби  

або тим, хто потребує постійного нагляду. 

 Пенсія у розмірі 112% - у сумі 3 534 шекелів. Виплачується особам, котрим 

потрібна велика допомога при виконанні усіх повсякденних справ протягом 

більшої частини доби. 

 Пенсія у розмірі 188% - у сумі 5 641 шекелів. Виплачується особам, котрі 
повністю залежні від іншої особи при виконанні усіх повсякденних справ 
протягом усієї доби.  

 Пенсія у розмірі 235% - новий рівень станом на січень 2022. Виплачується 

особам, котрі повністю залежні від іншої особи при виконанні будь-якої 

повсякденної справи протягом усієї доби, а також потребують постійного 

нагляду і не отримують надбавку за інвалідність, пов'язану зі штучною 

вентиляцією легень. Сума такої пенсії – 7 168 шекелів.   

 

Особлива пенсія по інвалідності для репатріанта  

Виплачується з 181-го дня репатріації до кінця першого року з моменту репатріації за 
умови, що цей репатріант раніше мав право на пенсію на особливі послуги для 
репатріанта, 

Ближче до другого року з моменту репатріації право репатріанта на пенсію на особливі 
послуги для репатріанта буде перевірено на умови, наявність яких надає право на 
пенсію на особливі послуги для репатріанта, а також право на пенсію по інвалідності 
згідно з умовами призначення пенсії по інвалідності.  

Дитина-інвалід  
Відомство національного страхування розуміє весь тягар, пов’язаний із вихованням 

дитини-інваліда та доглядом за нею, і тому бере участь у фінансових витратах сім’ї, аби 

полегшити її матеріальний стан.  

Новий репатріант, що репатріювався з дитиною-інвалідом, може мати право на 

допомогу на дитину-інваліда.  

Право на отримання такої допомоги виникає з моменту подачі відповідної заяви, тому 

важливо подати її відразу після репатріації до Ізраїлю.  

Для отримання більш детальної інформації про допомогу на дитину-інваліда і умови 

отримання права на неї натисніть тут.  
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Пенсія по пересуванню  

Відомство національного страхування надає різноманітні пільги особам, які мають вади 
нижніх кінцівок, що обмежує їх у пересуванні. 

Новий репатріант, що обмежений у пересуванні, може мати право на пільги по 
пересуванню з моменту його репатріації до Ізраїлю. 

Обмеженість у пересуванні визначається медичною комісією Міністерства охорони 
здоров’я, тому, перш ніж подати заяву на до Відомства національного страхування з 
метою отримання пільги по пересуванню, необхідно спочатку подати заяву на огляд у 
медичній комісії Міністерства охорони здоров’я. 

  
Важливо знати, 

медична комісія встановлює наявність вади ніг відповідно до визначеного переліку вад, 

потребу в інвалідному візку та його використання, а також те, чи може встановлена 

вада змінитися у майбутньому або ж вона встановлюється на все життя. 

Для отримання більш детальної інформації про вказані пільги і умови отримання права 

на них натисніть тут.  

 

Допомога щодо забезпечення прожиткового мінімуму  
 

Новий репатріант, який знаходиться в Ізраїлі протягом 12 місяців (навіть якщо це не 

безперервно) і з дати репатріації до Ізраїлю якого не пройшло 5 років, може мати право 

на допомогу щодо забезпечення прожиткового мінімуму. 

 

Новий репатріант може мати право на допомогу щодо забезпечення прожиткового 

мінімуму при перебуванні в Ізраїлі протягом 12 місяців (навіть якщо це не 

безперервно), навіть в тому разі, коли з дати його репатріації до Ізраїлю минуло 5 років, 

за умови, що він входить в одну з наступних категорій осіб: самотній батько або 

самотня мати; особа, яка розлучилася з його/її дружиною/чоловіком; хворий; вагітна 

жінка; особа, яка знаходиться в установі або в процесі реабілітації від наркоманії. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть на цей сайт 

 

Пенсія за віком 

Чоловік, який вперше репатріювався до Ізраїлю після 62 років, або жінка, яка репатріювалася 
після досягнення нею пенсійного віку, зможуть отримати особливу пенсію за віком від 
Відомства національного страхування за рахунок Міністерства фінансів, у разі, якщо вони 
відповідають усім вказаним нижче умовам: 

Умови отримання пенсії за віком 
Перша умова – постійне проживання в Ізраїлі  
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Ви вважаєтеся постійно проживаючим\проживаючою в Ізраїлі (особа, центр життя якої  

знаходиться в Ізраїлі. Наприклад, її постійне місце проживання; місце проживання її 

сім'ї; місце, в якому її діти здобувають освіту; основне місце її роботи; місце навчання, 

тощо). 

Друга умова – пенсійний вік  

до уваги жінок: 

 Заміжня жінка, котра народилася до 01.08.1932, не має права на особливу 

пенсію за віком. 

 Заміжня жінка, котра народилася після 01.08.1932, має право на особливу 

пенсію за віком у віці 65-67 років (відповідно до дати її народження) за умови, 

що її чоловік не отримує пенсію, встановлену відповідно до закону.  

 

Третя умова – отримання пенсії 

 Для жінки: ані Ви, ані Ваш чоловік, не отримуєте пенсію від Відомства 

національного страхування. 

 Для чоловіка: ані Ви, ані Ваша дружина не отримуєте пенсію від Відомства 

національного страхування; Ваша дружина отримує пенсію за віком або пенсію 

по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а 

також досягла віку, в якому вона має право на пенсію за віком (65 або 67 років, 

відповідно до дати її народження). 

 

Четверта умова – доходи від роботи   

Для осіб, котрі ще не досягли віку, який надає право на отримання пенсії за віком, – 

ваш дохід від роботи не перевищує (або перевищує лише трохи) максимальний дохід 

згідно зі складом вашої сім’ї. Для осіб, котрі досягли віку, який надає право на 

отримання пенсії за віком, – ваш дохід від роботи не перевищує (або перевищує лише 

трохи) вказаний максимальний дохід у 3 рази. 

П'ята умова – доходи, які не є доходами від роботи  

Ваш дохід, а також дохід Вашої дружини/Вашого чоловіка, котрі не є доходами від 

роботи, не перевищує (або перевищує лише трохи) розмір пенсії за віком + допомога 

щодо забезпечення прожиткового мінімуму (згідно зі складом сім'ї, а також відповідно 

до вашого віку). 

Розміри особливої пенсії 
Розміри особливої пенсії дорівнюють розмірам пенсії за віком, однак при цьому немає 

доплати за вислугу років (стаж), а також доплати за відстрочення пенсії. Допомога 

щодо забезпечення прожиткового мінімуму виплачується за наявності відповідних 

умов, що дають на це право. 
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Подача заяви на особливу пенсію за віком 
Для отримання особливої пенсії за віком необхідно подати заяву на отримання 

особливої пенсії за віком у найближче відділенні національного страхування за місцем 

проживання. До заяви необхідно додати свідоцтво нового репатріанта ("теудат оле"), а 

також будь-який інший документ, який може підтвердити право на отримання такої 

пенсії. 

До форми заяви необхідно додати також заяву на отримання допомоги щодо 

забезпечення прожиткового мінімуму (перелік необхідних документів наведено у 

формі заяви). 

 

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника 

 Якщо Ви овдовіли в Ізраїлі, перевірте, чи маєте Ви право на пенсію у зв'язку із 
втратою годувальника  

 Якщо Ви – постійно проживаюча в Ізраїлі і були одружені з постійно 
проживаючим в Ізраїлі, котрий помер, однак не був застрахований на випадок 
втрати годувальника у зв'язку з тим, що він вперше репатріювався до Ізраїлю у 
віці 60-62 років (залежно від місяця його народження), - Відомство 
національного страхування виплачуватиме Вам та дітям покійного особливу 
пенсію у зв’язку із втратою годувальника за рахунок Міністерства фінансів в 
тому випадку, якщо Ви відповідаєте усім встановленим умовам. Для отримання 
додаткової інформації натисніть тут.  

Допомога на догляд  

Новий репатріант, який відповідно до стану свого здоров'я потребує догляду, може мати 
право на допомогу на догляд при репатріації до Ізраїлю. Це право виникне у нього на 
восьмий день після його репатріації.  

 Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву на допомогу на догляд, 
додавши до неї відомості про доходи із-за кордону, а також медичні документи. 
Усе це необхідно подати до Відомства національного страхування.   

 

Детальну інформацію Ви зможете знайти на цьому сайті.  

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T4501.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T4501.pdf
http://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_ru/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_ru/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_ru/Pages/gimlatSheerimMeuhedet_ru.aspx
http://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/siud_ru/Pages/default.aspx

