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 פתח דבר 

בתנאי שטרם  12הוארכה הזכאות לילד עד גיל  6.6.61-החל מ, של מנהל הגמלאות 267חוזר בהמשך ל
 .(שירות חובה) צבאיחודשי שרותו  61סיים 

 
 חזרה

 

 

 

 

 

 ;חובהבשירות  ל"שמשרת בצה ומקבל קצבת נכות או עידוד יהיה זכאי לתוספת עבור ילד .1

 ;חובהחודשי ששרות צבאי  61ובתנאי שהילד טרם סיים  12התוספת תשולם עד גיל  .2

לפני  11הופסקה בגין הגיעם לגיל  יחודש תשלום תוספת עבור ילדים שזכאותם 6.16.61 -החל מ .3

 .(שירות חובה, שנים 6)סיימו את שירותם הצבאי ולא  12הגיעו לגיל טרם , 6.6.61התאריך 

 

 חזרה

 

 קריטריונים 
 לזכאות

http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/חוזר%20בדבר%20שינויי%20חקיקה%20אוגוסט%202010.doc
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 התאמת המערכת הממוחשבת לתיקון חוק .1

 .12תקופת הזכאות לילד בצבא עד גיל  הארכוהשבסעיף " ילד"של הגדרת שינוי חקיקה ב

 .הותאמה לשינוי מערכת הממוכנתה
 

חודשי  61שטרם סיים בתנאי  12הוארכה הזכאות לילד עד גיל ( תחולת שינוי החוק) 6.6.61 -החל מ

 .חובה צבאישרותו 

 (11גיל )זכאות בגין לימודים נשארה ללא שינוי 

 .זכאות בגין שירות לאומי נשארה ללא שינוי

לאחר מכן צבא ו 11יש להזרים לימודים עד גיל . הטפול בזכאות בגין עתודה נשאר כפי שהיה עד עתה

 . וסיום צבא

 . בהמשך נדאג לקוד זכאות מיוחד עבור עתודה
 

 11תשלום אוטומטי עבור ילדים שהתוספת עבורם הופסקה בגיל  .2

 . מקרים שלהם בוצע עדכון מיוחד 661-התקבלה רשימה של כ

 6.6.61אוטומטי עם קוד צבא לתאריך  7667הוזרם טופס  6.6.61על מנת שתחודש הזכאות בתאריך 

 . ובכך חודשה הזכאות עבורם

אוגוסט )של חודשיים  יאקטיברטרובמקרים שהילד הוא היחיד בזכאות או השני נוצר תשלום 

 (. וספטמבר

 

 חזרה
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