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 מבוא. 0

נועדה להבטיח ולהסדיר את  של סלובקיהבין הרפובליקה ישראל למדינת סוציאלי בין  וןחהאמנה לביט

-נכנסה לתוקף ב לישראל. האמנה סלובקיהומ סלובקיהזכויותיו הסוציאליות של מי שעובר מישראל ל

1.11.2112 . 

כלליים הם הסבר ה. דברי ובהתאם לאמנה ז חובותהכויות וזהלהסביר את  המידע המובא באתר נועד

 בלבד, ואין לראות בהם נוסח מלא ומחייב של החוק ושל האמנה.

 לנשים וגברים כאחד.  מתייחסבלשון זכר  כל הכתוב

 

  הכלולים באמנה הנושאים. 4

 א. ביטוח וגבייה.     

 .  ילדיםו רים, נכות, נפגעי עבודהזקנה, שאי -קצבאותב.     

 

  ?על מי חלה האמנה. 3

   מנים עם אחת הקבוצות הבאות:נה סלובקיהאזרחי ו חלה על אזרחי ישראל סלובקיההאמנה עם 

 .סלובקיהב עבר להתגוררשאזרח ישראל  .א

 .בישראלעבר להתגורר ש סלובקיהאזרח  .ב

 .צוות כלי שייטומפעלי תובלה, עובדי חברות תעופה  .ג

שם  ווצבר סלובקיההרגיל הוא בתחום ישראל או  מושבםאשר מקום  ,פליטים וחסרי נתינות .ד

 תקופות ביטוח.

 

 . הזכויות הניתנות במסגרת האמנה2

 

 :. מניעת כפל תשלום דמי ביטוחא

תושב ישראל יהיה כפוף בו זמנית לחוקי שתי בו נועד למנוע מצב  סלובקיהה עם ההסדר באמנ

 ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות. ,המדינות

משתי המדינות לשלם דמי ביטוח באחת  סלובקיהללתושב ישראל היוצא ההסדר שבאמנה מאפשר 

  .בלבד
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 תשלום דמי הביטוח?מה עליך לעשות כדי למנוע את כפל 
 

 מבוטח עובד 

 
לשלם משיך ימעבידך  -והנך תושב ישראל  סלובקיהמעבידך הישראלי לעבוד באם נשלחת על ידי  .1

 חודשים. 61הינה  רביתת ההצבה המתקופ. בישראלאת שכרך ואת דמי הביטוח הלאומי 

 . סלובקיהבתקופה זו תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח ב

במוסד לביטוח לאומי,  האגף לקשרי חוץעל מעבידך לפנות אל  ,סלובקיהלסמוך למועד יציאתך 

שם קבלת פטור מכפל ל ,לנוש הנמצא באתר האינטרנט "טופס למילוי על ידי המעסיק"על גבי 

  . תשלום דמי ביטוח

 וחהמוסד לביטבפני את האישור עליך להציג ינפיק את האישור עבור המעסיק.  האגף לקשרי חוץ

 .שםתהיה פטור מתשלום דמי ביטוח כך , וסלובקיהב סוציאלי

, עליך לשלם דמי ביטוח ישראל , בהיותך תושבועבדת שם כשכיר או כעצמאי סלובקיהליצאת אם  .2

  .סלובקיהבגם לאומי 

בסניף הביטוח  במחלקת הגבייההביטוחי עליך להסדיר את מעמדך  סלובקיהטרם יציאתך ל

 הלאומי הקרוב למקום מגוריך. 

אישורים המוכיחים רבעון עליך להמשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי בישראל ולהמציא אחת ל

 בישראל. , לצורך קבלת החזר דמי הביטוח ששילמת סלובקיהאת היותך מבוטח ב

תאריך ומספר תעודת הזהות הישראלית שלך תוך ציון  ,קשרי חוץהאגף ללפנות בכתב אל  יש

 , ולהמציא:סלובקיהב תחילת עבודתך

 או סלובקיהשכר עבור כל חודש בו עבדת ב תלוש•        

 בישראל(  "116)כדוגמת "טופס אישור שנתי • 

  מחלקת הגבייה בסניף ל ידי ע לכתובתך בישראלתישלח  החזר דמי הביטוחהודעה בכתב על       

 . המטפל      

 

 מבוטח שאינו עובד 

בישראל כמי שאינו עובד שכיר לאומי , עליך לשלם דמי ביטוח שם אינך עובדו סלובקיהלאם יצאת 

 .ישראל אתה תושב, כל עוד ואינו עובד עצמאי

 
 !ממלכתי ביטוח בריאות חוקהאמנה אינה חלה על  לבך:לתשומת 

יאות למוסד לביטוח להמשיך לשלם דמי ביטוח בר יבהנך מחו – סלובקיהב וגרתושב ישראל אם אתה 

 . סלובקיהבמשלם דמי ביטוח בריאות  אתהגם אם  ,לאומי בישראל

 

 

http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/אמנות%20בינלאומיות/Pages/tofessLemiluyAl%20yedeMaasik.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/default.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
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  :קבלת קצבאות .ב

  קצבת זקנה 

 סלובקיהב תשלום קצבההמשך 

 ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה מתגורר  אותה משיך לקבלת זקנה מישראל, תקצב אם אתה מקבל

 , לפי בחירתך. סלובקיהניתן לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל או ב. סלובקיהב

על המעבר  לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריךבכתב להודיע  עליך סלובקיהטרם יציאתך ל

  .אליו אתה רוצה לקבל את הקצבה ,ואת פרטי חשבון הבנק כתובתךאת  ולמסור ,סלובקיהל

 

  סלובקיהלמתגורר בישראל המוסד לביטוח לאומי בקצבת זקנה מל תביעה

 אם אתה עונה על כל התנאים הבאים:להיות זכאי לקצבת זקנה מישראל,  עשויאתה 

   סלובקיהאתה תושב  .1

 חודשים  12לפחות  היית מבוטח בישראל .2

  ישהמחשבון גיל פר ישראלמהגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה  .3

 אתה עומד במבחן הכנסות  .4

 

 ?ישראללמוסד לביטוח לאומי בש תביעה לקצבת זקנה יהגכיצד ל

 ולשלוח טופס תביעה לקצבת זקנהעליך למלא  -לקצבת זקנה מישראל  זכאותךלבדוק את  על מנת

 .האגף לקשרי חוץ אלאותו 

 לתביעה יש לצרף: 

 .סלובקיהב בו תצוין כתובתך, קורי מסלובקיהמ אישור חיים .1

 אישורים על הכנסותיך מסלובקיה מאז הגעת לגיל הפרישה )שומות מס(. .2

  חייב להיות בעל החשבון(: הנךאישור על פרטי חשבון הבנק שלך ) .3

  אישור מהבנקאנא צרף  – סלובקיהלחשבון הבנק שלך ב שקצבתך תשולםאם אתה רוצה     

 .IBANהחשבון ומספר  : שם הבנק וכתובתו, שם בעלשלך פרטי החשבון םע סלובקיהב    

 אם יש לך. –בישראל  עבודתךאישורים על תקופות  .4

 . )תאריך עלייה, תאריך עזיבה, מקומות עבודה( הצהרה בכתב על תקופת המגורים שלך בישראל .5

 מהמוסד לביטוח סוציאלי . את האישור ניתן לקבל סלובקיהאישור על תקופות הביטוח שצברת ב .6

  .סלובקיהב 

 

 למתגורר בישראל סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי בקצבת זקנה מל תביעה

 אם אתה עונה על כל התנאים הבאים:, סלובקיהלהיות זכאי לקצבת זקנה מ אתה עשוי

 תושב ישראל אתה  .1

 חודשים 12לפחות  סלובקיההיית מבוטח ב .2

http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/RetirementCalculation.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/488.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/אישור%20חיים%20-%20אנגלית%20עברית.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/אישור%20חיים%20-%20אנגלית%20עברית.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/


 

- 6 - 

 

 סלובקיהבלקצבת זקנה הגעת לגיל הזכאות  .3

 

 ?סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי בש תביעה לקצבת זקנה מיהגכיצד ל

 האגף לקשרי חוץלפנות אל  ניתן – לקבל את טופס התביעה ורשימת המסמכים שיש לצרף על מנת

  .סלובקיהמוסד בלאו ישירות 

האגף לקשרי או באמצעות  הסלובקיסד מויש למלא בלועזית ולהחזירה ישירות ל התביעהטופס את 

 יצור איתך קשר בנוגע להמשך התהליך. י הסלובקיהמוסד  . חוץ

 

 ?סלובקיהגם מישראל וגם מ ת זקנההאם אפשר לקבל קצב

קצבת זקנה מכל מדינה בנפרד. אתה עשוי להיות זכאי לביטוח בשתי המדינות  כן. אם צברת תקופות

 ולהיפך.  סלובקיהלקצבת זקנה מ לא תיפגע זכאותךאם אתה מקבל קצבת זקנה מישראל, 

פי חוקיה של כל -תוכל לקבל קצבת זקנה מלאה על – מספיק תקופות ביטוח בכל מדינהאם צברת 

 .מדינה

להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית  עשוי אתה – המזכות בקצבה מלאהתקופות ביטוח אם לא צברת 

 יצורפו ,לצורך מימוש הזכאות .בכל מדינה שנצברו, בהתאם לתקופות הביטוח מכל אחת מהמדינות

 בתנאי שהתקופות אינן חופפות.  ,סלובקיהבישראל ובתקופות הביטוח שצברת 

 

 קצבת שאירים 

 סלובקיהתשלום קצבה בהמשך 

 ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה מתגורר  אותה משיך לקבלת מישראל, ת שאיריםקצב אם אתה מקבל

 , לפי בחירתך. סלובקיהניתן לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל או ב. סלובקיהב

על המעבר  לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריךבכתב להודיע  עליך סלובקיהטרם יציאתך ל

 .אליו אתה רוצה לקבל את הקצבה ,ואת פרטי חשבון הבנק כתובתךאת  ולמסור סלובקיהל

 

  סלובקיהלמתגורר בישראל המוסד לביטוח לאומי בלקצבת שאירים מ תביעה

 לקצבת שאירים מישראל אם אתה עונה על כל התנאים הבאים: להיות זכאי עשויאתה 

 על פי חוק הביטוח הלאומי אלמןעונה על הגדרת אתה  .1

 בזמן הפטירה סלובקיההמנוח היה תושב ישראל או תושב  .2

 חודשים 12לפחות  מבוטח בישראל היההמנוח  .3

 או

 המנוח קיבל קצבת זקנה מישראל

 אתה עומד במבחן הכנסות )אלמנה פטורה ממבחן הכנסות( .4

 

http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/אמנות%20בינלאומיות/Pages/tofessLemiluyAl%20yedeMaasik.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
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 ?ישראלהמוסד לביטוח לאומי במ שאיריםש תביעה לקצבת יהגכיצד ל

 שאיריםטופס תביעה לקצבת עליך למלא  -מישראל  שאיריםלקצבת  זכאותךלבדוק את  על מנת

 .האגף לקשרי חוץ אלאותו  ולשלוח

 לתביעה יש לצרף: 

 .סלובקיהבתצוין כתובתך , בו קורי מסלובקיהמ אישור חיים .1

 רק לאלמנים. - )שומות מס( סלובקיהאישורים על הכנסותיך מ .2

  חייב להיות בעל החשבון(: הנךאישור על פרטי חשבון הבנק שלך ) .3

אישור מהבנק אנא צרף  – סלובקיהלחשבון הבנק שלך ב שקצבתך תשולםאם אתה רוצה 

 .IBANהחשבון ומספר  : שם הבנק וכתובתו, שם בעלשלך פרטי החשבון םע סלובקיהב

 אם יש לך. – בישראלשל המנוח אישורים על תקופות עבודה  .4

מהמוסד לביטוח . את האישור ניתן לקבל סלובקיהב המנוח אישור על תקופות הביטוח שצבר .5

 .סלובקיהסוציאלי ב

 תעודת פטירה מקורית. .6

 תעודת נישואין.  .7

 

 למתגורר בישראל סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי בלקצבת שאירים מ תביעה

 התנאים הבאים: מתקיימיםאם  סלובקיהמלקצבת שאירים  עשוי להיות זכאיאתה 

 סלובקיהעל פי חוק הביטוח הסוציאלי ב אלמןעונה על הגדרת אתה  .א

 חודשים 12לפחות  סלובקיההמנוח היה מבוטח בעבר ב .ב

  או

 סלובקיהקיבל קצבת זקנה מהמנוח 

 

 ?סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי במ שאיריםש תביעה לקצבת יהגכיצד ל

 האגף לקשרי חוץ לפנות אל ניתן – על מנת לקבל את טופס התביעה ורשימת המסמכים שיש לצרף

  .סלובקיהמוסד באו ישירות 

האגף לקשרי או באמצעות  הסלובקייש למלא בלועזית ולהחזירה ישירות למוסד  התביעהטופס את 

 יצור איתך קשר בנוגע להמשך התהליך. י הסלובקיהמוסד  . חוץ

 

 ?סלובקיהגם מישראל וגם מ שאיריםת האם אפשר לקבל קצב

מכל מדינה  שאיריםקצבת ל עשויה להיות זכאותביטוח בשתי המדינות  צבר תקופותהמנוח כן. אם 

 בנפרד. 

 ולהיפך.  סלובקיהמ שאיריםלקצבת  לא תיפגע זכאותךמישראל,  שאיריםאם אתה מקבל קצבת 

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/487%20תביעה%20לקצבת%20שאירים%20בשפות%20אנגלית%20עברית.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/אישור%20חיים%20-%20אנגלית%20עברית.aspx
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/אישור%20חיים%20-%20אנגלית%20עברית.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/אמנות%20בינלאומיות/Pages/tofessLemiluyAl%20yedeMaasik.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
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פי חוקיה -מלאה על שאיריםקצבת  ניתן לקבל – צבר מספיק תקופות ביטוח בכל מדינההמנוח אם 

 .של כל מדינה

חלקית מכל  ניתן לקבל קצבת שאירים –המזכות בקצבה מלאהתקופות ביטוח  אם המנוח לא צבר

 , יצורפולצורך מימוש הזכאות .בכל מדינה שנצברו, בהתאם לתקופות הביטוח אחת מהמדינות

 בתנאי שהתקופות אינן חופפות.  ,סלובקיהבישראל וב נצברותקופות הביטוח ש

  

 קבורה מישראל דמי  

עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, וכן בעבור קבורה  דמישלם מהמוסד לביטוח לאומי בישראל 

 כל תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל.

 

  נכות כלליתקצבת  

 סלובקיהתיבחן רק למי שהיה תושב ישראל או תושב  סלובקיהישראל או מקצבת נכות מל הזכאות

 לפני שנעשה נכה.  בתכוף

 

 סלובקיהתשלום קצבה בהמשך 

ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה  אותה משיך לקבלת מישראל, כלליתנכות  תקצב אם אתה מקבל

 , לפי בחירתך. סלובקיהניתן לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל או ב. סלובקיהבמתגורר 

על המעבר  הלאומי הקרוב למקום מגוריךלסניף הביטוח בכתב להודיע  עליך סלובקיהטרם יציאתך ל

  .אליו אתה רוצה לקבל את הקצבה ,ואת פרטי חשבון הבנק כתובתךאת  ולמסור ,סלובקיהל

קצבת לא תוגדל  או בכושר השתכרותך, חלה החמרה במצבך הרפואיו חדלת להיות תושב ישראל אם

 . שהנך מקבל מישראל שלך הנכות

 

  סלובקיהלמתגורר בישראל לביטוח לאומי בהמוסד מ נכות כלליתקצבת תביעה ל

  .לפני שנעשה נכה בתכוףיהיה זכאי מי שהיה מבוטח כתושב ישראל  מישראללקצבת נכות 

 

 ?ישראלהמוסד לביטוח לאומי במ נכותש תביעה לקצבת יהגכיצד ל

 ולשלוח נכותטופס תביעה לקצבת עליך למלא  -מישראל  נכותלקצבת  זכאותךלבדוק את  על מנת

 .האגף לקשרי חוץ אלאותו 

 לתביעה יש לצרף: 

 אישורים רפואיים עדכניים המעידים גם על מצבך התעסוקתי )רצוי באנגלית(.  .1

  חייב להיות בעל החשבון(: הנךאישור על פרטי חשבון הבנק שלך ) .2

  אישור מהבנק אנא צרף  – סלובקיהאם אתה רוצה שקצבתך תשולם לחשבון הבנק שלך ב      

http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
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 .IBANהחשבון ומספר -: שם הבנק וכתובתו, שם בעלשלך פרטי החשבון םע סלובקיהב      

  מהמוסד לביטוח סוציאלי . את האישור ניתן לקבל סלובקיהאישור על תקופות הביטוח שצברת ב .3

 .סלובקיהב

  ישראללמתגורר ב סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי במ נכות כלליתקצבת תביעה ל

  .לפני שנעשה נכה בתכוף סלובקיהיהיה זכאי מי שהיה מבוטח כתושב  סלובקיהמלקצבת נכות 

 

 ?סלובקיהסוציאלי בהמוסד לביטוח מ נכותש תביעה לקצבת יהגכיצד ל

 האגף לקשרי חוץלפנות אל  ניתן – על מנת לקבל את טופס התביעה ורשימת המסמכים שיש לצרף

  .סלובקיהמוסד באו ישירות ל

האגף לקשרי או באמצעות  הסלובקייש למלא בלועזית ולהחזירה ישירות למוסד  התביעהטופס את 

 צור איתך קשר בנוגע להמשך התהליך. יי הסלובקיהמוסד  . חוץ

 ?סלובקיהגם מישראל וגם מ נכותת האם אפשר לקבל קצב

בנכות נוספת כאשר אתה מתגורר במדינה אם אתה מקבל קצבת נכות מאחת המדינות ואתה לוקה 

 השנייה, תיבחן הזכאות שלך לקצבת נכות בהתאם לתחיקה באותה מדינה.

  לא תיפגע הקצבה שהנך מקבל בגין הנכות הראשונה.

לביטוח סוציאלי מהמוסד לא ניתן לקבל בו זמנית קצבת נכות גם מהביטוח הלאומי בישראל וגם 

 בגין אותו לקוי רפואי. סלובקיהב

  נפגעי עבודה 

מהמוסד לקבל את הוצאות האשפוז  , תוכלסלובקיהתך בעבודת במהלך נפגעותושב ישראל אם אתה 

  .ולתבוע קצבת נכות מעבודה סלובקיהסוציאלי בלביטוח 

לקבל את הוצאות האשפוז מהמוסד  תך בישראל, תוכלעבודת במהלך נפגעו סלובקיהתושב אם אתה 

  .קצבת נכות מעבודהדמי פגיעה וולתבוע  לאומי בישראללביטוח 

לקצבת נפגעי עבודה  צוא קצבאות והגדלת זכאות עקב החמרת מצב. כל תביעהיהאמנה מאפשרת י

 . במשרד הראשי של הביטוח הלאומי אגף נפגעי עבודהיש להגיש ל

 ילדים קצבת 

 סלובקיהבקצבת ילדים  תשלוםהמשך 

 האמנה לא מאפשרת תשלום כפל של קצבת ילדים. 

 ,. לאחר מכןמהארץ יציאתך עם הילדיםחודשים לאחר  3משך בקצבת ילדים מישראל תוכל לקבל 

 .סלובקיההמוסד לביטוח סוציאלי בהקצבה תשולם על ידי 

 , על מנתמהארץ מיד עם יציאת הילדיםילדים בישראל ההפסקת תשלום קצבת את לבקש  תוכל

 .סלובקיהמילדים הקצבת את  באופן מיידילקבל 

http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/אמנות%20בינלאומיות/Pages/slovakiaTofesTvia.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/
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 ,בישראל ךביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריבכתב למחלקת ילדים בסניף ה פנותל ךזה, עליבמקרה 

 על אי אנגליתשפה האישור ב. החל ממועד יציאתך לחו"ל תשלום קצבת הילדים הפסקתלבקש 

 .שלח אליך לכתובת המגורים כבקשתךיידים מישראל ילקצבת  תשלום

  

 דרכי התקשרות.  5

 בארץ:

  חוץהאגף לקשרי  -כתובת למשלוח מכתבים: המוסד לביטוח לאומי,  

  9191911, ירושלים 91119ת"ד  13, שד' וייצמן

  : מיילliaison@nioi.gov.il  

 12-6512683:  פקס   

  12:11 -8:31ת שעוין הב ראשון וחמישי: בימים  קבלת קהלשעות  

 ירושלים, 7קומה  ,11: רח' הצבי  כתובת

. השירות ניתן בימים ראשון עד 14-8812345או 6050* : למתקשרים מהארץ טלפוני וקדמ

 בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית. 17:11 -8:11חמישי בין השעות 

 שירותים אוטומטיים ניתן לקבל בזמן הפעילות ואחרי שעות הפעילות. 

 972-8-9369669 :מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל 

 עברית ואנגלית. בשפות:  15:11 -18:11בין השעות ראשון עד חמישי השירות ניתן בימים 

 לתלונות והצעות לשיפור ניתן לפנות לאגף פניות הציבור:  - אגף פניות הציבור 

 9191911, ירושלים 13שד' ויצמן 

 15:11 -13:11ה בין השעות -, בימים א12-6719171טל' 

 2-6525038(0)-972פקס: 

  באתר האינטרנטמידע נוסף. 

 

 בחו"ל: 

Sociálna Poisťovňa Ústredie (SIA) (Social Insurance Agency in Slovakia) 

Kontakty  

Ul.29 augusta, 8 - 10, 

81363 Bratislava 

Slovak Republic 

 

http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/צור%20קשר.aspx
mailto:liaison@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.socpoist.sk/
http://www.socpoist.sk/kontakty--zsy/48002s

