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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו
2021בספטמבר 14

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

תושבות לצרכי  –סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי 

וחזרה לישראלרילוקיישן–הביטוח הלאומי 

בית ספר למיסים-איילת אור  



נושאי המצגת

הכנסהמסלצרכיחוץותושבישראלתושב•

לאומיביטוחלצרכיישראלתושב•

;העזיבהמועדלאחרלאומיביטוחדמיותשלוםדיווחאי/הדיווחחלופות•

הכנסהמסלצרכיותיקחוזרותושבלראשונהישראלתושב•

הלאומיהיבטוחלצרכיתושבותחידוש•

;העזיבהמועדלאחרהכנסהמסלצרכיבישראלדיווחאי/הדיווחחלופות•

לאומיביטוחלצרכיתושבותלענייןהקורונההשפעות•



תושב ישראל ותושב חוץ 
מושגי  –בפקודת מס הכנסה 

יסוד



איכותי  / מבחן אובייקטיבי–" תושב ישראל"

:כדלקמן,בפקודהמוגדרישראלתושב
:אלההוראותיחולוזהולענין;בישראלחייושמרכזמי-יחידלגבי

קשריומכלולבחשבוןיובאו,יחידשלחייומרכזמקוםקביעתלשם(1)
:השארביןובהם,והחברתייםהכלכליים,המשפחתיים

;הקבועביתומקום(א)

;משפחתובניושלשלוהמגוריםמקום(ב)

;הקבועהעסקתומקוםאוהקבועאוהרגילעיסוקומקום(ג)

;שלווהמהותייםהפעיליםהכלכלייםהאינטרסיםמקום(ד)

;שוניםבמוסדותאובאיגודים,בארגוניםפעילותומקום(ה)



מבחן כמותי–" תושב ישראל"

:ישראלתושב

–כמותימבחן
-בישראלהואהמסבשנתיחידשלחייושמרכזהיאחזקה(2)

;יותראוימים183המסבשנתבישראלשההאם(א)

בישראלשהייתותקופתכלוסך,יותראוימים30המסבשנתבישראלשההאם(ב)

.יותראוימים425הואלהשקדמוובשנתייםהמסבשנת
.השומהפקידידיעלוהןהיחידידיעלהןלסתירהניתנת(3)שבפסקההחזקה(3)



מבחן סובייקטיבי–" תושב ישראל"

:ישראלתושב

-סובייקטיבימבחן

הואהיכן:למקוםהאדםביןהקושרותהנפשיותבזיקותמתעניין-הסובייקטיביההיבט"

להימצאותהסיבה,בעתידאליולחזוראומגוריםמקוםלעזובכוונה,חייומרכזאתרואה
.(477/02א"ע)"הלאהוכןלמקוםשייכותהרגשת;ממנולהיעדרותאומסויםבמקום

לזיקתואינדיקציה,מסוימתבמידה,לשמשעשויותנישוםשלתחושותיוכיעלימקובל"

א"ע)".האובייקטיבילמבחןמשנהמבחןאלאבהןלראותשאיןחוששניאולם,מסויםלמקום
8234/11).



"תושב חוץ"

:כדלקמן,לפקודה1בסעיף"חוץתושב"הגדרת•

:אלהכלבושהתקיימויחידוכן,ישראלתושבשאינומי–"חוץ-תושב""

;שלאחריההמסובשנתהמסבשנת,שנהבכל,לפחותימים183לישראלמחוץשהההוא(א)

,"תושב"או"ישראלתושב"להגדרה(1()א)בפסקהכאמור,בישראלהיהלאחייומרכז(ב)

.";(א)משנהבפסקתהאמורותהמסשנותשלאחרהמסשנותבשתי

.בעיתונותשפורסמהכפיהמתוכננתברפורמהיחידתושבותלענייןדגשים



תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי



תושבות לצורך ביטוח לאומי

.תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי וזכאי לרשת הביטוח הנפרסת בחוק•

.  פעמים בחוק הביטוח הלאומי59המונח תושב ישראל מופיע בהקשרים שונים •

ואף אינו מאמץ לתוכו  " תושב ישראל"או " תושב"מגדיר את המונח אינוחוק הביטוח הלאומי , בכל זאת•

.  את ההגדרה הקיימת בפקודת מס הכנסה

":מי שאינו תושב לענין חוק זה"א לחוק הביטוח הלאומי שכותרתו 2לשון סעיף •

–זהבסעיף(א)

;1974-ד"התשל,לישראלהכניסהתקנות–"הכניסהתקנות"

.רצופיםחודשיםעשרשנים–"שנה"

:מאלהאחדכל,השארבין,ישראלכתושביראולאזהחוקלענין(ב)

;לישראלהכניסהבחוק13בסעיףכמשמעותו,כדיןשלאשוהה(1)

עזהרצועת,ושומרוןיהודהתושביפטור)לישראלהכניסהבצוכאמורהיתרשבידומי(2)

;1968-ח"התשכ,(הגולןורמתשלמהמרחב,סינימרכז,סיניוצפון



תושבות לצורך ביטוח לאומי

:המשך-" מי שאינו תושב לענין חוק זה"א לחוק הביטוח הלאומי שכותרתו 2לשון סעיף •

בתקנות5תקנהלפי,4/באו3/ב,2/ב,1/במסוגביקורלישיבתורישיוןאשרהשבידומי(3)

;הכניסה

–הכניסהבתקנות(א)6תקנהלפי,1/אמסוגארעילישיבתורישיוןאשרהשבידומי(4)

:הענייןלפי,שלהלןבתקופות

–זהבסעיף)כאמורוהרישיוןהאשרהמתןיוםלפניימים183שתחילתהבשנה(א)

;שנהבאותהימים183-מפחותבישראלכדיןהתגורראם–(הקובעתהשנה

בישראלכדיןהתגורראם–כאמורוהרישיוןהאשרהמתןיוםשלפניבתקופה(ב)

;ימים183-מיותרהקובעתבשנה

וכן,הכניסהבתקנות(ג)6תקנהלפי3/אמסוגארעילישיבתורישיוןאשרהשבידומי(5)

תקנהלפי4/אמסוגארעילישיבתורישיוןאשרהשבידוכאמורורישיוןאשרהבעלשלקרובו

.הכניסהבתקנות(ד)6



תושבות לצורך ביטוח לאומי

:המשך-" מי שאינו תושב לענין חוק זה"א לחוק הביטוח הלאומי שכותרתו 2לשון סעיף •

לישראלהכניסהחוקלפיבישראללישיבהורישיוןאשרהובידוישראליאזרחישאינומי(ג)

לפי,שלהלןבתקופותישראלכתושבאותויראולא,(5)עד(3()ב)קטןבסעיףמנוייםשאינם

:העניין

;שנהבאותהימים183-מפחותבישראלכדיןהתגורראם–הקובעתבשנה(1)

בשנהבישראלכדיןהתגורראם–כאמורוהרישיוןהאשרהמתןיוםשלפניבתקופה(2)

.ימים183-מיותרהקובעת

:חדשיםעולים

באותוכאמורארעילישיבתורישיוןאשרהשבידומי,(4()ב)קטןסעיףהוראותאףעל(ד)

שתחילתההשנהבתוך,השבותחוקלפיעולהתעודתאועולהאשרתלוניתנה,קטןסעיף

האשרהמתןמיוםישראלתושבבולראותהמוסדרשאי,האמוריםוהרישיוןהאשרהמתןביום

.והרישיון



תושבות לצורך ביטוח לאומי

הוא אדם שמרכז חייו  " תושב ישראל-"תושבות"בתי הדין לעבודה הם אלו שיצקו תוכן למונח •

.בלבדארעיתבישראל ושהיעדרותו ממנה היא היעדרות 

,  (מירב הזיקות)המוסד לביטוח לאומי קבע כללים מעשיים על בסיס מבחן מרכז החיים , במקביל•

.אדם מוחזק כמי שאינו תושב ישראל, לפיהם בהתקיים תנאים מסוימים

גם  , פסקי הדין עוסקים, בעוד כללי המוסד דנים בניתוק תושבות מישראל והפסקת החבות בדמי ביטוח•

.הזכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, בשאלה מתי אדם נחשב תושב ישראל

חייב בתשלום דמי ביטוח ומס בריאות גם " תושב ישראל"לחוק הביטוח הלאומי ' על פי פרק יא•

.  ל"בתקופות שהותו בחו



תושבות לצורך ביטוח לאומי

כיוון שבן הזוג , עם בן זוגה1959עזבה התובעת את ישראל בשנת ( 0-67/ע ל"תב)הרנשטט בעניין •

נשאר  , 23שהיה אז בן , בנם. וכן כיוון שלא אהב את האקלים בישראל, ל"נזקק לטיפול רפואי בחו

.  לאחר כתשע שנים, 1968בני הזוג חזרו לישראל בשנת . בישראל

אשר דחה את תביעתה מהנימוק , התובעת פנתה בבקשה לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי•

כי ניתן לראות כתושב ישראל גם מי  , בית הדין האזורי לעבודה קבע. שלא הייתה תושבת ישראל

ידי כך שהשאיר בה מקום -בתנאי שהתכוון לחזור ארצה והפגין את הכוונה הזאת על, שנעדר ממנה

 .מגורים או בני משפחה התלויים בו

,  וקבע כי התובעת לא הוכיחה את עצם הכוונה לחזור לישראל עם עזיבתה, בית הדין דחה את התביעה•

הרי לא הוכיחה  , נמנעה מכך מחמת התנגדות בעלהאך, וגם אם במרוצת השנים רצתה לחזור לישראל

על כן נקבע כי אין לראות  . ואילו בנה כבר עמד ברשות עצמו,שהשאירה כאן מקום מגורים קבוע

.בתובעת תושבת ישראל



תושבות לצורך ביטוח לאומי

.בעלהמותבעקבותשאיריםלקצבתתביעההמערערתהגישה(65/0מא)חוריבעניין
מצבםאתלשפרמנתעלישראלאתהמנוחעזבמכןלאחרקצרוזמן,1976בשנתבישראלנישאוהזוגבני•

.המשותףבנםעםיחד,בישראלנותרההמערערתבעוד,הכלכלי

,הקצבהאתלאלמנהלהעניקסירבלאומילביטוחהמוסד.בספרדדרכיםבתאונתהמנוחנהרג1978בשנת•

הגישההמערערת.שאיריםבביטוחמבוטחהיהלאולכן,פטירתובעתישראלתושבהיהלאשהמנוחבטענה

לוהיהשלאמאחרישראלתושבהיהלאהמנוחכיוקבעהתביעהאתדחההדיןבית.האזוריהדיןלביתתביעה

.אליהלשוברצוןעלולאמהארץלהינתקרצוןעלמלמדתושהתנהגותו,בארץקבועמגוריםמקום

תושבהיההמנוחכיוקבעהתוצאהאתהפךאשר,לעבודההארציהדיןלביתהדיןפסקעלערערההמערערת•

נשארוובנואשתובעוד,כסףולחסוךלהרוויחמנתעלל"לחונסעשהמנוחכךעלהסתמךהדיןבית.ישראל

אמיץקשרעלהעידוומכתביו,וחפציםכספיםלהםשלחהוא–ורצוףהדוקקשרעמםשמרוהוא,בישראל

.אליהםוגעגועים

ביתקבע,כך.רבהוןועמולישראלבדרךהואוכיל"בחועסקיואתחיסלכי,המנוחהודיע,למותוסמוך,כןכמו•

,ישראלתושבנשארהואכי,לישראללחזורבכוונתווהיהארעיתהייתהל"בחוהמנוחשלשהותוכיהארציהדין

.שאיריםלקצבתזכאיתאלמנתוולכן



תושבות לצורך ביטוח לאומי

אשר לאחר סיום שירותו  , היה התובע אזרח ותושב ישראלבעניין זה , (4345/05ל "ב)ולדינגר עניין •

ולאחר שחזר  , שם טייל ועבד בעבודות שונות, ב"שהה התובע בארה2001עד 1999בשנים , הצבאי

.לישראל חויב בדמי ביטוח בגין תקופה זו

.  התובע טען שאין לחייבו בדמי ביטוח לאומי מאחר שלא היה בגדר תושב ישראל באותה תקופה•

כי חזר לישראל  , כי נולד שם וכי יש לו שם משפחה, ב"ראה עצמו תמיד כתושב ארה, לטענת התובע

.  ב"עזב שוב את ישראל לטובת ארה, עם תום הלימודים, 2004וכי בשנת , רק לצורך לימודים

יש  , "תושב"בית הדין קבע כי מאחר שבחוק הביטוח הלאומי לא נקבעו כללים לצורך הגדרת המושג •

מה הייתה  ; של אותו אדםהיכן מצוי מרכז החיים : לבחון תושבות לפי שלוש קטגוריות עיקריות

.  ומה הביטוי החיצוני שניתן לאותן הכוונות; הצהרת הכוונות שלו



תושבות לצורך ביטוח לאומי

:המשךעניין ולדינגר 

ב  "במסגרתה הצהיר כי הוא נוסע לארה, 2004בניגוד לעזיבה של התובע בשנת , לגופו של עניין•

וגם  , התובע לא הצהיר כי היה בכוונתו לשנות את מעמדו1999בעזיבה בשנת , לתקופה בלתי מוגבלת

.  דבר זה לא בא לידי ביטוי חיצוני, אם התכוון לשנות את מעמדו

הוא עבד תקופות  -ב "בתקופה שבמחלוקת לא היו לתובע מקום מגורים קבוע או עבודה קבועה בארה•

.  ותקופות אחרות שהה אצל דודתו באריזונה, במקסיקו ובאטלנטה, לס'שונות בלוס אנג

.  ב"אין באמור לעיל כדי להעיד על העתקת מרכז החיים לארה•

-ב עושה רושם של העתקת מרכז החיים "שהותו של התובע בארה2004החל משנת , לעומת זאת•

.עובד שם בהוראה, התובע מתגורר בהוואי



תושבות לצורך ביטוח לאומי

.2007עד2000בשניםבהונגריהרפואהלמדהתובע(2311/09ל"ב)רמזיבעניין•

למטרתמישראלשנעדרמאחרכילאומילביטוחהמוסדמטעםלמבוטחנמסרלישראלחזרתולאחר•

וביטוחלאומיביטוחדמיבגיןשלוהעברחובותאתלשלםועליוישראלתושבנותרהואאזי,לימודים

.בריאות

שקלאףהלימודיםסיוםלאחרוכיהאמורהבתקופהישראלתושבהיהלאכיטעןזאתלעומתהמבוטח•

.בישראלולהשתקעלחזורוהחליטבדעתונמלךלבסוףאך,לנורבגיהונסעלישראללחזורלא

משפחההמבוטחהקיםלאל"בחושהייתובזמןכיומצא,התובעשלהחייםמרכזאתבחןהדיןבית•

זיקהכלהוכחהולא,לישראלמחוץדירהרכשלאהוא,בישראלמשפחתואתלבקרנהגובחופשותיו

.לימודיולמעט,ישראלשאינהלמדינהשלו

לצורך,ארעיתבשהייהמדוברכיפניהעלמלמדתלימודיםלצורךל"בחוהשהייהכיקבעהדיןבית•

שבוהארוךהזמןפרקאףעל,ל"לחומישראלהחייםמרכזאתלהעבירכדיבהואיןמוגדרתמטרה

.הלימודיםנמשכו



תושבות לצורך ביטוח לאומי

אתשדחה,לעבודההאזוריהדיןביתשלדינופסקעלערעור(28253-02-12(ארצי)ל"עב)שפינט

כיהוכחמשלא,הזקנהלקצבתזוגבןתוספתתשלוםאתלבטלהמשיבהחלטתכנגדהמערערתביעת

.הרלוונטיתבתקופהישראלתושבתהייתהרעייתו

משרדידיעלהוכרוהם12.7.06וביום.לישראללעלותהחליטוורעייתוהמערער2006בשנת•

.22.6.06מיוםהחלחוזריםכתושביםהקליטה

שרכשודירה–בישראלהחדשמענםנרשםבהחדשהזהותתעודתהזוגלבניהופקהאףבהתאם•

.אביבבתל

לבני.מלעבודחדלהואלישראלהעליהמועדלפניבסמוך,זקנהלקצבתהמערערמתביעתכעולה•

אתוקבעהערעוראתלקבלישכיקבעהדיןבית.הבריתבארצותלהתגוררשהמשיכוילדיםהזוג

:לישנאכהיאתושבותלענייןהזיקותמירבמבחן



תושבות לצורך ביטוח לאומי

(28253-02-12(ארצי)ל"עב)שפינט

לפיהנבדק,החייםמרכזמבחןהינוהחוקמכוחזכויותלצורךאדםשלתושבותולקביעתהמבחן"•

שלהזיקותמירבמצויותהיכןהבוחן–האובייקטיביההיבט:פניםשניזהלמבחן.הזיקותמירב

אתרואההואוהיכןהאדםשלכוונתוהייתהמההבוחן–הסובייקטיביוההיבט;פיזיתמבחינההאדם

.זמניתאוארעיתמשהותלהבדיל,חייומרכז

בתקופהבישראלהשהייהזמן:זהובכלל,העובדתיותהנסיבותכלללאורלבחוןישאלההיבטים•

שלמשפחתומתגוררתבוהמקום,הפיזיהמגוריםמקום,בישראלנכסיםשלקיומם,הרלוונטית

,וההשתכרותהעיסוקמקום,וחברתייםקהילתייםקשרים,המגוריםאופי,ילדיולומדיםובוהאדם

מצגים,מוסדותאובארגוניםהאדםשלחברותואופעילותומקום,הכלכלייםהאינטרסיםמקום

הבחינה.לישראלמחוץהשהייהומטרת,כוונותיועלללמדכדיבהםישאשרעצמוהאדםשל

"תושבות"שלהמשתנהולאופיהמשתנההחייםלסגנוןהדעתאתנותניםכאשרלהיעשותצריכה

"המבוטחלגילבהתאם



תושבות לצורך ביטוח לאומי

:בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבעו מספר כללים לגבי נטל ההוכחה בתביעות ביטוח לאומי

נושא תעודת זהות  אולם שעה שהטוען לגמלה , הנטל להוכיח תושבות הוא על הטוען לקיומה•

אך אם תעודת הזהות , הנטל עובר למוסד לביטוח לאומי להוכיח כי אינו תושב ישראל , ישראלית

.  נטל ההוכחה יחול עליו, הונפקה בתקופה שבה הטוען לגמלה לא התגורר בישראל

על הטוען לקצבה  , חל על המוסדגם במקום בו נטל ההוכחה כי הטוען לקצבה אינו תושב ישראל •

אם המוסד לביטוח לאומי הצליח  . להצביע על מקום מסויים של מגורי קבע בתוך מדינת ישראל

אזי הנטל עובר  , לשכנע את בית הדין כי התובע איננו מתגורר דרך קבע איפה שהוא טוען שהוא גר

.  לתובע להוכיח מקום מגורי קבע בתוך מדינת ישראל

נטל ההוכחה בשאלת תושבות לצורך קבלת גמלה מן המוסד צריך להיקבע על פי המצב עובר  •

אזי חובת  , אם לפני התקופה הרלוונטית היה התובע תושב ישראל, כלומר. לתקופה הרלוונטית

ההוכחה תוטל על כתפי המוסד להראות שהתובע העתיק את מרכז חייו אל מחוץ לתחומי מדינת  

,  אולם במקרה שבו לפני התקופה הרלוונטית לא היה התובע תושב ישראל. ישראל בתקופה הרלוונטית

.  עליו יוטל נטל ההוכחה להראות כי שב להתגורר בתחומי מדינת ישראל בתקופה הרלוונטית



חלופות דיווח לצרכי מס  
הכנסה לאחר עזיבת ישראל



המשך דיווח לצרכי מס בישראל-חלופה ראשונה 

עולמיתהכללההכנסהעלמסותשלוםישראלכתושבבישראלמסדוחותהגשתהמשך

,דירהשכר)מסוימותהוצאותניכויתקנותלפיניכוייםקבלתתוך,(לאומיביטוחדמילרבות)
.זרמסוזיכוי(חינוך,ל"אש



ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה בישראל-חלופה שנייה 

:תושבותניתוק
.ל"לחומישראלהחייםמרכזהעברתתהליךהינוהתושבותניתוק•

.ל"לחוהיחידאתהקושרותזיקותויצירתלישראלהיחידאתהקושרותהזיקותניתוק•

הניתוקהליך.(סולר,צורדיןפסקי)המטוסעלהעלייהבמועדתושבותלנתקניתןבהםמצביםישנם•

דיןפסק)ספציפיבמועדאו,(ספירדיןפסק)למעברבסמוךוהסתייםהמעברלפנימהזמןהחל

.(קניג

.תושבותלניתוקכללים•

:יתרונות
.(ספציפיתלבדיקהבכפוף–בשנה₪אלפיעשרותשלחיסכון)בישראלמסחבותהשלמתאי•

.דיווחבעלויותוחיסכוןבישראלדיווחאי•
.(בשנה₪אלף60-כ)לאומיביטוחבדמיחבותאי•



(בחינה מהותית)כללים לניתוק תושבות 

:החלופות הנוספות
;ניתוק כל זיקה שאינה הכרחית מישראל•
;תיעוד זיקות למדינת החוץ•
;אי חיבור זיקות לישראל במהלך השהייה מחוץ לישראל•
ימים  30-לשהות פחות מ, רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה)שהייה מינימאלית בישראל •

;(ימים בשנה בשנים הבאות60בשנה שלאחר מכן ולא לעבור 
;(רצוי ארבע שנים)עזיבה לתקופה העולה על שלוש שנים •
.מקצועי-קבלת סיוע משפטי•



223תיקון –ניתוק תושבות 

.1348–טופס 



ניתוק תושבות לצרכי אמנת מס  -חלופה שלישית 

עלגוברות,ככלל,מסכפללמניעתאמנההוראות,לפקודה(א)196לסעיףבהתאם

:הסעיףשלובלשונו,הפקודהלרבות,המקומייםהמסדיניהוראות

ליתןפלוניתמדינהעםבצוכמפורשהסכםנעשהכי,בצוהאוצרשרמשהודיע"

דינילפיהמוטליםבוכיוצאאחרמסוכלהכנסהמסלענייןכפל-ממסיהקלה

תוקףזהלהסכםשיינתןהואהמועילמןוכי,(גומלתמדינה–להלן)מדינהאותה

האמוראףעל,הכנסהמסלעניין(ההסכם–להלן)להסכםתוקףיהא–בישראל

".חיקוקבכל



חלופות דיווח ותשלום לצרכי 
ביטוח לאומי לאחר עזיבת  

ישראל



המשך דיווח כתושב ישראל לצרכי מס-חלופה ראשונה 

ביטוחבדמישיחויבמנתעלמבוטחשלעיסוקיועללאומילביטוחלמוסדדיווחחובתישנה,ככלל•

.בהפרשיםיחייבולאומילביטוחהמוסד,המסשומתשתתקבלולאחר,כמקדמותראשוןבשלב

2בסעיףמקורןכאשרביטוחבדמיחייבותל"מחוהכנסותהלאומיהביטוחלחוק345לסעיףבהתאם•

:לאומילביטוחהמוסדלכלליבהתאםהכנסהמסלפקודת

ביטוחבדמישחייבכעובדהלאומיבביטוחמסווגיהיה,זרמעסיקעבורכשכירעובדמבוטחכאשר•
.שכירכעבודומבוטחעצמאיכעובדביטוחדמימשלםהוא–בישראלעובדהמבוטחאם.עצמובעד

לדרושניתן)מעבודהשלאהכנסותבעלכמבוטחביטוחדמיתשלום–ל"בחועובדהמבוטחאם

.(הוצאות

יפורט)סוציאלילביטחוןאמנהלישראלתשעמהממדינההכנסותעללאומיביטוחמדמיפטורישנו•

(במהשך



המשך תושבות לצורך ביטוח לאומי

השנים הראשונות  5-ממשיך להיות רשום בביטוח הלאומי כתושב בל"תושב ישראל שיוצא לחו•

.ליציאתו מהארץ

–לחוק הביטוח הלאומי 76סעיף •

נקשרהעבודהוחוזהישראלתושביהםומעבידוהואאםזהפרקלפימבוטחלארץבחוץהעובד(א)

חובהעבודהנפגעיביטוחאיןהעבודהובמקוםבישראלנקשרלאהעבודהחוזהאםאףאו,בישראל

.בתקנותשנקבעכפיהחוזהשלקיומועלהודעהונמסרההחוקלפי

שניםחמשעלהעולהתקופה,לארץבחוץהעובדשההאם,(א)קטןסעיףהוראותאףעל(ב)

ביטוחואתלכךהסמיךשהשרמיאוהשרהתירלאאםזהפרקלפימבוטחיהיהלא,רצופות

.השניםחמששלאחרלארץבחוץעבודתובתקופת



המשך תושבות לצורך ביטוח לאומי

שמירה על התושבות לצרכי ביטוח לאומי בישראל נעשית על יד פנייה למוסד לביטוח לאומי בבקשה  •

לשלם דמי ביטוח לאומי  ובכך , "(ע"לעל: "להלן)לשנות את סיווג המעמד ללא עובד שכיר ולא עצמאי 

(.ח על בסיס רבעוני"ש177)בשיעור מינימאלי כתושב ישראל הנמצא מחוץ לישראל 

הביטוח הלאומי רשאי לבחון  . זכאותו לקצבאות השונות ולביטוח בריאות ממלכתיבתקופה זו נשמרת•

אם למשל יש בידי הביטוח הלאומי  , ל"שנים לשהותו בחו5את תושבותו של האדם גם לפני שמלאו 

ל נשללת  "שנים לאחר המעבר לחו5. שהאדם חדל להיות תושב ישראל, ממנו עולה לכאורה, מידע

.627/אך קיימת אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה בטופס בל, התושבות

-עד תקרה של כ)חבות בדמי ביטוח לאומי ככל שישנה דרישה להגשת דוחות מס בישראל : חשיפה
(.  בחודש₪ 44,000



חלופה לניתוק תושבות

הואאך,הכנסהמסלצרכיהתושבותניתוקאתמחזקלאומיביטוחלצרכיתושבותניתוק,כלליבאופן•

השיבהבעתנוספותלעלויותוכןהחוליםבקופותחברותלרבות,בישראלזכויותלאובדןלגרוםעלול

.לישראל

לביןהמסיםרשותשביןהגומליןיחסיואתהניתוקאופצייתשלוהחסרונותהיתרונותאתלהביןחשוב•

.בסוגיההחלטהקבלתבטרםלאומילביטוחהמוסד

627/בלבאמצעות•

(תושבותהקפאת)שנתייםבמשךלאומיביטוחדמיתשלוםאי•



627/טופס בל



627/טופס בל



627/טופס בל



דוגמא להחלטה לניתוק בשל אי שהייה בישראל



דוגמא להחלטה לניתוק בשל בקשה



אמנות לביטחון סוציאלי

ודואגות,קצבאותלקבלתזכותהאמנהמדינותולתושביישראללתושבימקנותהבינלאומיותהאמנות•

בכלשנקבעלמהבהתאם,ועודהביטוחתקופותרצףעללשמירה,ביטוחדמיתשלוםכפללמניעת

לפנותרשאי,ישראללמדינתאמנהממדינתאואמנהלמדינתישראלממדינתהעובריחיד.אמנה

.הסוציאליותזכויותיךאתלהסדירכדי,לאומילביטוחבמוסדחוץקשרילתחום

:סוציאלילביטחוןאמנהעלחתומהישראלאיתןהמדינות•

:שם מדינה:שם מדינה: שם מדינה

צרפתדנמרקאוסטריה

רומניההולנדאורגוואי

רוסיהנורבגיהאיטליה

שבדיהסלובקיהבולגריה

שוויץפוליןבלגיה

(אמנה מצומצמת)קדנה פינלדבריטניה

כיה'צגרמניה



אמנות לביטחון סוציאלי

ביטוחאתלשלםלהמשיךישלכן,(5%)בריאותביטוחיעלחלותאינןסוציאלילביטחוןהאמנות,ככלל•

.להכנסותבהתאםהישראלהבריאות

יש,אמנהעלחתומהישראלאיתהבמדינהסוציאלילביטוחבמוסדמבוטחהיהואדםבמידה,אך•

זכאותתתכן,ובהתאמההאמנהבמדינתהביטוחתקופתעללאומילביטוחלמוסדאישורלהביא

.בישראלששולמוביטוחדמישלהחזרלקבלת



מבנה אמנה לדוגמה

?על מי חלה האמנה

: האמנה עם הולנד חלה על אזרחי ישראל ואזרחי הולנד הנמנים עם אחת הקבוצות הבאות

.אזרח ישראל שעבר להתגורר בהולנד. א

.  אזרח הולנד שעבר להתגורר בישראל. ב

.  צוות כלי שייט, עובדי חברות תעופה ומפעלי הובלה. ג

פליטים וחסרי נתינות אשר מקום מושבם הרגיל הוא בתחום ישראל או הולנד וצברו שם תקופות  . ד

.ביטוח

ההסדר באמנה עם הולנד נועד למנוע מצב בו תושב ישראל יהיה כפוף  -מניעת כפל תשלום דמי ביטוח

או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי  , בו זמנית לחוקי שתי המדינות ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן

.המדינות



מבנה אמנה לדוגמה

זקנהקצבת•

הגבלתללאאותהלקבלתמשיך,מישראלזקנהקצבתמקבלאתהאם-בהולנדקצבהתשלוםהמשך

לפי,בהולנדאובישראלשלךהבנקלחשבוןהקצבהאתלקבלניתן.בהולנדמתגורראתהעודכל,זמן

.בחירתך

שאיריםקצבאת•

הגבלתללאאותהלקבלתמשיך,מישראלשאיריםקצבתמקבלאתהםא-בהולנדקצבהתשלוםהמשך

לפי,בהולנדאובישראלשלךהבנקלחשבוןהקצבהאתלקבלניתן.בהולנדמתגורראתהעודכל,זמן

.בחירתך

עבודהנפגעי•

מהמוסדהאשפוזהוצאותאתלקבלתוכל,בהולנדעבודתךבמהלךונפגעתישראלתושבאתהאם

.מעבודהנכותקצבתולתבועבהולנדסוציאלילביטוח



מבנה אמנה לדוגמה

ילדיםקצבת•

חודשים3במשךמישראלילדיםקצבתלקבלתוכל.ילדיםקצבתשלכפלתשלוםמאפשרתלאהאמנה

.בהולנדסוציאלילביטוחהמוסדידיעלתשולםהקצבה,מכןלאחר.מהארץהילדיםעםיציאתךלאחר

מידיתלקבלמנתעל,מהארץהילדיםיציאתעםמידבישראלילדיםקצבתתשלוםהפסקתלבקשתוכל

.בהולנדהילדיםקצבתאת

אבטלהדמי•

הביטוחחוקלפיאבטלהבדמיהמזכהביטוחתקופתצברתולא,למובטלוהפכתישראלתושבאתהאם

שאינןבתנאי,בישראלשצברתהביטוחלתקופותבהולנדידךעלשנצברוהביטוחתקופותיצורפו,הלאומי

.חופפות



הסכמים עם ארצות הברית

אתהמסדירהסכםנחתםלכךבהתאםהבריתארצותעםסוציאלילבטחוןאמנהאיןישראללמדינת

:הנושא

ישראלמדינתביןשנחתםזההסכםבמסגרת-(סוציאלילביטוחהסכםלא)וספנותידידותהסכם•

מכןולאחרבישראלותיקאזרחקצבתלקבלהתחילאשרישראלתושבכינקבעהבריתלארצות

להיותחדלאםגםהבריתבארצותשהותובזמןהזקנהקצבתלותשולם,הבריתלארצותיצא

עברטרםישראלתושבהיהאדםשאותובכךמותנההתשלוםהמשך,כןכמו.ישראלתושב

.הבריתבארצותלהתגורר



יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס      

לבין תושבות לצרכי ביטוח לאומי



יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס לבין  
תושבות לצרכי ביטוח לאומי

ביטוחלצרכייחידשלתושבותומשךהאם–בשאלהלהכריערבותפעמיםנדרשובישראלהמשפטבתי

.הכנסהמספקודתלפיהיחידשלמסלצרכיתושבותוקביעתלצורךמורידאומעלהאינולאומי

לישראלמחוץשהותובמהלך.שהקיםחברהבמסגרתב"בארהעבדהמערער,(477/02א"ע)גונןבעניין

.בישראללאומיביטוחדמיושילםבישראלמסדוחותהגיש,בישראלדירההחזיק

ביתכגוןבישראלמסויימותאחיזהנקודותהשארתכיקבעהעליוןהמשפטביתהחייםמרכזמבחןביישום

:הלשוןובזויחידשלמסלצרכיתושבותוניתוקאתלשלולבכדיבהםאיןלאומיביטוחדמיותשלום

אתלשלולכדיבהאיןהיאאףמסוימותאחיזהנקודותבארץאחריוהותירשהמערערהעובדה"

חייומרכזהעתקתעלהמלמדותשפורטוהרבותהאינדיקציותנוכחוזאת,הגעתישאליההמסקנה

".לענייננוהקובעהמועדלפניהברית-לארצותהמערערשל



יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס לבין תושבות  
לצרכ ביטוח לאומי

נותרהבישראל.עבודהלצרכיהבריתלארצותישראלאתבגפועזבהמערער(7083ה"עמ)סולרבעניין

.בישראללאומיביטוחדמילשלםהמשיךהמערערכןכמו,וילדיואישתוהתגוררושבהדירהלמערער

כי,המערערשלהסבייקטיביתכוונתופיעלוהןהחייםמרכזמבחןפיעלהןקבעהמחוזיהמשפטבית

זכויותיורצףעללשמורהמערערשלרצונוכיהדגישהמחוזיהמשפטיבית.מסלצרכיחוץתושבהינו

הנמשכתתושבותועלולאהמערערשלהעתידירצונועלמעידיםהפנסיהלתקופתאושיפוטרלמקרה

:הלשוןובזובישראל

דמיתשלוםהמשךגם.עצמוהמערערתושבותעללהעידבכךואין,המערערהעידכךעלשגםכפי"

רצףעללשמורביקשלפיו,מהמערערמספקלהסברזכוחוליםבקופתהחברודמיהלאומיביטוח

צפייתעלמעידיםאלהמעשים.הפנסיהלתקופתאו(אירעשאכןכפי)שיפוטרלמקרהזכויותיו

."נמשכתתושבותעלדווקאולאוהעתיד



יחסי הגומלין בין תושבות לצרכי מס לבין תושבות  
לצרכי ביטוח לאומי

.2007המסבשנתמסלצורךישראלתושבאינוכיטעןהמערער–(476/17א"ע)אמיתרפיבעניין•

ביטוחלצרכיישראלתושבאינוהואלפיהלאומילביטוחהמוסדבהחלטתטענתואתביססהמערער

ממשיךעדייןהמערערכיבהמשךנקבעלאומילביטוחהמוסדהחלטתאףעל.שנהמאותהלאומי

.תושבותואתלנתקכדיהמוסדבהחלטתואיןמסלצורךישראלתושבלהיות

מבוטחיחידשלהיותועצם,המשפטבתיידיעלהחייםמרכזמבחניביישוםאףכילהסיקניתןמכאן

.מסלצרכיישראלתושבלהיותוהכףאתמכריעהשאינהבוודאילאומילביטוחבמוסד

:צולביםדיווחים

627/בל•

1348טופס•



חזרה לישראל



לצורך מס–חזרה לישראל /מועד עלייה

?מסלצרכילישראלחזרה/העלייהמועדמהו
מועדועל(2007)מסלהטבותהזכאותעצםעלישירותמשפיעדבר.בפקודהברורההוראהאין

.וסיומןהמסהטבותתחילת

ומועדישראלתושבשלתושבותניתוקמועדקביעת"שכותרתו1/2011בחוזרהמסיםרשותעמדת

:"ישראללתושבחוץתושבהפךבו

ההגדרהלעניין)ישראללתושביחידהפךשבולמועדהנוגעותבשאלותובהירותוודאותליצורמנתעל

חייומרכזאתשהעבירכמיהיחידאתלראותיששבהתקיימםהתנאיםיפורטולהלן,(המהותית
:להלןבחלופותהמפורטיםהמועדיםמביןהמוקדםיהיההמועד.לישראל

אםוביןבבעלותוהואאםבין,בישראלביתלושישמשפחהבעלשאינויחידלגבי:ראשונהחלופה

.למגוריומשמשהביתבומהמועדהחל,"(קבעבית":להלן)בולהשתמשרשותלושישאוידועלשכור

למגורילשמשהקבעביתהחלבוכמועד,מהותיתמגוריםתקופתהחלהבוביוםלראותיש,זהלעניין

-מ(משמעותיבאופןאםגם)הקצרהתקופהגםלהיותיכולהמהותיתמגוריםתקופתכי,יצוין.היחיד
.ברציפותשניםמספרבמשךמתקיימתהיאלמשלאםמסבשנתימים183



לצורך מס–חזרה לישראל /מועד עלייה

:(המשך)2011/1בחוזרהמסיםרשותעמדת

הזמיןבישראלקבעבית,למשפחתואולו,שישמשפחהבעליחידלגבי-שנייהחלופה•

משמשהביתבומהמועדהחלבישראלהיחידעםנמצאתוהמשפחה,האישילשימושם

.המשפחהמבנישלמיהקבועיםלמגוריהם

הקליטהמשרדלמבחניבהתאם,חוזרכתושבאוחדשכעולהסיווגויום-שלישיתחלופה•

משרדידיעלשהונפקו,חוזרתושבבתעודתאוחדשעולהבתעודתשמופיעוכפי

...הקליטה

וכןהמשפחהמגורימקוםאו/וקבעביתמלבדלישראלהיחידאתהקושרותנסיבותתיתכנה•

או/ליחידכיללמדבהןויהיה,(הכמותיתההגדרה)הגדרהאותה(א)2בפסקההאמור

בסעיפיםמפורטותהחלופותאםגם,יותרמוקדםובמועד,בישראלחייםמרכזלמשפחתו

.הענייןבנסיבותהחייםמרכזמבחןיישום."שונהתוצאהעליצביעו2.4.3-ו1.4.3



חידוש תושבות לצרכי ביטוח לאומי

מתבקש  , "(תושב חוזר)"כתושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכרתושב ישראלאדם שחדל להיות•

מטרת  , מדינת היעד, ל"במסגרתו יש למסור מידע על תקופת השהות בחו, "628/בל"למלא טופס 

מקום עבודה  , (הצטרפות בני המשפחה, סיום עבודה, מכירת נכסים)ל "ניתוק הקשרים בחו, הנסיעה

.מקום מגורים בישראל ועוד, בישראל

נבחנת על ידי המבחן אובייקטיבי ועל ידי מבחן  , חידוש התושבותגם שאלת , בדומה לניתוק תושבות•

.הסובייקטיבי של מבחן מרכז החיים

בני  , שאירים, מזונות, קצבת ילדים, מענק לידה: תושב חוזר עשוי להיות זכאי לכל הקצבאות הבאות•

,  מילואים, נפגעי עבודה, בפעולות איבהבני משפחה של נפטר,משפחה של נפטר מתאונת עבודה

,  ניידות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, נכות, נפגעי תאונות, (איידס)נפגעי עירוי דם ,נפגעי גזזת

.אסירי ציון,פעולות איבהנפגעי, הבטחת הכנסה, קצבת זקנה,פגיעה בזמן התנדבות



628/טופס בל



628/טופס בל



628/טופס בל



628/טופס בל



חידוש תושבות

,לידהדמי:מעבודההכנסהאבדןעלכפיצויהניתנותלקצבאותזכאיאינוהגעתועםחוזרתושב•

,כנדרשעבודהתקופותשיצבורלאחררק.תאגידופירוקרגלפשיטת,אבטלה,הריוןשמירת

.האלהלקצבאותזכאילהיותעשויהוא

תושבותלקביעתמקוצרנוהלקבעלאומילביטוחהמוסד,החוזריםהתושביםעללהקלכדי•

משרדבלשכתכבר,לנוהלבהתאם.הקליטהבמשרדחוזריםלתושביםהאגףעםבשיתוף

קבעמגוריעלמצהירהואבהם,לאומיביטוחשלטפסיםהחוזרהתושבממלאהקליטה

.חוליםולקופתלאומילביטוחלמוסדיוםבאותועודמועבריםוהטפסים,בישראל

התעכבהוההחלטה,ישראלכתושבבוהכרהלצורךלאומילביטוחפנהשאדםבמקרים•

זכאייהיההוא,הלאומילביטוחשפנהמהיוםרטרואקטיביבאופןישראלכתושבהוכרוהמבוטח

ההחזר,זאתעם.תושבותולאישורעדהבינייםבתקופתנשאבהןרפואיותהוצאותשללהחזר

.ההמתנהתקופתבגיןיינתןלא



תקופת המתנה

ולא שילם דמי ביטוח בריאות עבור תקופה חודשים רצופים או יותר 18-ל כ"במידה ששהה אדם בחו•
נשללת הזכאות לקבלת שירותי בריאות  –או אם חדל להיות תושב ישראל , חודשים לפחות12של 

.  חודשים לכל היותר6במשך תקופה של 

–חישוב תקופת ההמתנה 
כאשר תקופת ההמתנה   , תהיה תקופת המתנה של חודש אחד, עבור כל שנת היעדרות מישראל•

.היא שישה חודשיםהמירביתהמינימאלית היא חודשיים ותקופת ההמתנה 

חודשים של שהות מחוץ  12היא תקופה של שנת היעדרות, בהתאם לעמדת הביטוח הלאומי•
.גם אם אינם רצופים, ימים לפחות183–לישראל כ 

אדם אשר נדרש לשלושה  , לדוגמא. ימים של שהות רצופה בישראל25תקופה של –חודש המתנה •

.  תקופות רצופות או לא רצופות3ימים רצופים כפול 25עליו לשהות בישראל , חודשי המתנה



תקופת ההמתנה

ימים רצופים של שהייה בישראל לא תבוא בחשבון 25חשוב לציין כי יציאה מישראל בטרם השלמת •

ולאחר מכן יצא  , ימים רצופים40אדם ששהה בישראל , כך לדוגמא. בחישוב תקופת ההמתנה

.  השלים חודש אחד של המתנה בלבד, מישראל

עובד שכיר שנשלח לעבוד מחוץ לישראל מטעם מעסיק ישראלי  )אם אדם יצא מישראל לצורך עבודה •

או לצורך קבלת טיפולים  ( או עובד עצמאי שרשום כעצמאי בישראל ויצא לחוץ לארץ לצרכי עבודתו
במצב זה . הימים אשר שהה אותו אדם מחוץ לישראל יחשבו כאילו הוא שהה בישראל–רפואיים 

(.  בחודש31או 30-בחודש עד ה1-מ)חודש ההמתנה יחושב לפי חודש קלנדרי מלא 

טופס  -עובד עצמאי, באמצעות המעסיק109/הגשת טופס בל-עובד שכיר-חישוב תקופת המתנה•

בצירוף אישור  111/הגשת טופס בל-ולצורך חישוב למי שיצא לצורך שירותים רפואיים110/בל

.שהסיבה העיקרית ליציאה מהארץ הינה שירותים רפואיים



פדיון תקופת המתנה

את  (. 01/01/2020-החל מ)12,210את תקופת ההמתנה ניתן לפדות על ידי תשלום מיוחד בסך •

6הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או מספר תשלומים רצופים ושויים כאשר המקסימום הוא 

.  תשלומים



החבות בדמי ביטוח לאומי על תושב  
חוזר ותושב חוזר ותיק



תושב חוזר ותיק ותושב חוזר לצרכי הפקודה, תושב ישראל לראשונה

לפחותרצופותשניםששבמשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"חוזרתושב"

.(לפקודה(ג)14סעיף)

רצופותשניםעשרבמשךחוץתושבשהיהלאחרישראללתושבוהיהששביחיד-"ותיקחוזרתושב"

(לפקודה(א)14סעיף)לפחות

.
חדשעולה–לראשונהישראלתושב



הטבות לצרכי מס הכנסה

תושב  ולתושב ישראל לראשונהניתנו בין היתר הטבות מס משמעותיות ל168במסגרת התיקון •

אשר הפכו לתושבי ישראל  לצרכי מס וקיבלו מעמד של תושב ישראל  , דהיינו לתושבי חוץ, חוזר ותיק

.לראשונה או תושב חוזר ותיק

מקנה פטור ממס  " תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק"לפקודה שכותרתו ( א)14סעיף •

מחוץולתושבים חוזרים ותיקים על הכנסות שנצמחו ( עולים חדשים)לתושבי ישראל לראשונה 

לפקודה וזאת במשך עשר שנים מהמועד שבו נהיו 3-א ו2, 2לישראל מהמקורות המנויים בסעיפים 

.  לתושבי ישראל

פטור ולתושב חוזר ותיק( עולה חדש)תושב ישראל לראשונה לפקודה מעניק ל( 1()ב)97סעיף •

שנים מהיום שהפכו  10ממס על רווח הון הנובע ממכירת נכס מחוץ לישראל שנעשתה במהלך 

בתנאי שהנכס לא הגיע לידי היחיד במתנה לפי סעיף  , (תקופת הטבות המס)לתושבי ישראל 

.לפקודה( 5()א)97



הטבות לצרכי מס הכנסה

ח  "ב לפקודה מעניק לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק פטור מחובת הגשת דו134סעיף •

במשך  , או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, לגבי הכנסותיהם שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל

.תקופת הטבות המס

:הןתושב חוזר ל הטבות המס ש–( ג)14בהתאם לסעיף •

.  פטור על הכנסות פאסיביות למשך חמש שנים•

תושב חוזר זכאי ליהנות מפטור ממס על רווח הון הנובע ממכירתו של נכס שנרכש מחוץ לישראל  •

אינו זכות  , לרבות הזכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אם הנכס, בתקופת שהייתו מחוץ לישראל

שנים מיום שהיה לתושב  10ובלבד שנמכר בתוך , לנכס שהיה מצוי בישראל, במישרין או בעקיפין

.  חוזר



מהות הפטור לצרכי ביטוח לאומי  

!לא קיימים פטורים מקבילים בחוק הביטוח הלאומי•

1995-ה"תשנ, (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)תקנות הביטוח הלאומי •

לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף"

".לפקודה( 12)-ו( 11), (5)9

.בחינת סוג ההכנסה ברמה המהותית•



השפעת הקורונה



השפעות משבר הקורונה

המוסד לביטוח לאומי הודיע כי יוענקו מספר  , אשר מנע מאנשים מעבר בין מדינות, בעקבות נגיף הקורונה

-ל ולתושב ישראל החוזר לישראל"הקלות לתושב ישראל השוהה בחו

שנים מתאריך  5ל בתקופת המשבר גם אם עברו "לא תשלל תושבות של תושבי ישראל השוהים בחו•

ועד 2020באפריל 27. לפי פרסום המוסד לביטוח לאומי תקופת המבשבר הינה מ)יציאתם מהארץ 

. 2020לחודש יוני 

לא יתבצעו בדיקות מחמירות בנוגע לבקשות אישור תושבות לצרכי הביטוח הלאומי בישראל ומתן  •

.  האישר יתבסס בעיקר על הצהרות התושב החוזר
לאחר תקופת המשבר המוסד לביטוח לאומי יערוך בדיקה מקיפה ומשלימה בעניין  –לאור ההקלות •

ובמידה ויתגלה כי האדם אינו חזר לישראל ומרכז חייו נותר  ( אובייקטיבי וסובייקטיבי)מבחני התושבות 

.  ל ישלל אישור תושבותו באופן רטרואקטיבי"בחו



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

office@ampeli-tax.co.il

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה על ההקשבה

?שאלות

mailto:office@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

