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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 196( )תקופת שהות בישראל לעניין תושבות(,
התשע"ז–2017 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, בסעיף 2א –1.תיקון סעיף 2א

בסעיף קטן )ב(, במקום פסקה )4( יבוא:  )1(

לתקנות  6)א(  תקנה  לפי  א/1  מסוג  ארעי  לישיבת  ורישיון  אשרה  שבידו  מי   )4("
הכניסה, שהתגורר בישראל פחות מ־183 ימים בשנה שתחילתה ביום כניסתו לישראל 

ובמהלכה קיבל את האשרה והרישיון כאמור;";

"ביום  יבוא  האמורים"  והרישיון  האשרה  מתן  "ביום  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )2(
כניסתו לישראל" 

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  2א  סעיף 
נחשב  אינו  מי  קובע  החוק(,   – )להלן  התשנ"ה–1995 
לא  כי  בו  נקבע  היתר  ובין  החוק,  לעניין  ישראל  תושב 
יראו בעלי אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוגים מסוימים 
לפי תקנה 6)א( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד–1974, 
ימים  מ־183  פחות  בישראל  התגוררו  הם  אם  כתושבים, 
בשנה שתחילתה ביום מתן האשרה והרישיון כאמור  סוגי 
האשרות והרישיונות הם: א/1 )עולה בכוח(, א/2 )תלמיד(, 
א/4 )בן זוג או ילד קטין של בעל אשרה ורישיון לישיבת 

ארעי מסוגים מסוימים( או א/5 )ארעי כללי( 

יינתנו  החוק  לפי  הזכויות  כי  לוודא  נועד  זה  הסדר 
שנכנס  מי  כך,  בשל  ואולם  בישראל   חייו  שמרכז  למי 
פי  )על  זמנית  חוקית  אשרה  מכוח  בה  ושוהה  לישראל 
)שכן  שנים  כמה  אף  ולעתים  חודשים  תייר(  אשרת  רוב 

הליך קבלת אשרה ורישיון לישיבה כאמור עלול להימשך 
מיום  נוספים  ימים   183 להמתין  נאלץ  ממושכת(  תקופה 
קבלת האשרה והרישיון לקבלת אישור תושבות שיאפשר 
בשהייתו  להתחשב  בלי  החוק,  לפי  מזכויות  ליהנות  לו 

הממושכת בפועל בישראל קודם לכן  

 לפיכך, בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לצמצם 
את הסייג ולקבוע כי בעלי אשרה ורישיון לישיבת ארעי 
מסוג א/1 לא ייחשבו תושבים לעניין החוק רק אם התגוררו 
בישראל פחות מ־183 ימים בשנה שתחילתה ביום כניסתם 
הישיבה  ורישיון  האשרה  את  קיבלו  ובמהלכה  לישראל 
לישיבת  ורישיון  אשרה  בעלי  לגבי    ))1( )פסקה  כאמור 
ארעי מסוג א/2, א/4 ו־א/5, מוצע לקבוע כי הם לא ייחשבו 
תושבים לעניין החוק אם התגוררו בישראל פחות מ־183 
ימים בשנה שתחילתה ביום כניסתם לישראל )פסקה )2((  
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