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 מטרת החוזר

  מיוחדיםמצבים באופן ביצוע החזר יתרת זכות  

  הן לפקידי מעסיקים והן לפקידי בקרה כספית בהחזרים אלוקביעת כללים אחידים לטיפול 

 במסכי הגביה עשובדבר שינויים שנדוע פקידי הגביה יי  

 הכספים תהווה בקרה אפקטיבית יותר, כך שבקרת אנשי  בקרההמסכי בדיקות ב יידוע פקידי הכספים בדבר הוספת 

 פתח דבר

 המקרים המיוחדים לביצוע החזרי יתרת זכות במעסיקים הם:

 שנפטר פרטי יקמעס  

 לא תקין לתשלוםחשבון בנק לל או בכ כאשר אין חשבון בנק -מעסיק פרטי 

 לכל סוגי המעסיקים -חשבון בנק מוגבל 

 עסק פרטי ושאין חשבון בנק תקףכאשר מדובר בבעל שליטה יחיד בחברה/ שותף יחיד בשותפות -מעסיק סגור / 

 הכללים לביצוע ההחזר

 מעסיק פרטי שנפטר

צו קיום צוואה, ועל המוסד להחזיר את יתרת הזכות ליורש המציא צו ירושה או ל דרשיםיורשי המנוח נ לשם קבלת יתרת הזכות,

 בהתאם לצו הירושה.

אה למספר יורשים, על היורשים לחתום על "כתב הצהרה והתחייבות לשם העברת כספים וכאשר קיים צו ירושה או צו קיום צו

 .(1נספח )מחשבון מבוטח שנפטר על פי צו ירושה" 

 

ובתיאום מוקדם עם הלשכה המשפטית ומנהל הכספים, על מנת להקל על היורשים בהתאם להחלטת מנהל הביטוח והגביה 

, תוחזר היתרה ליורשי המנוח מדרגה ₪ 1000החוקיים כאשר לא קיים ברשותם צו ירושה או צו קיום צוואה ויתרת הזכות עד 

 ראשנה בהתאם לכללים שיפורטו להלן:

ה ראשונה. במקרה זה ניתן לבצע החזר גם באופן יזום, ללא פניה של תוחזר לנציג יורשי המנוח מדרג ₪ 99יתרת הזכות עד  .1

  ( הקיים במערכת./ נציג היורשיםיורש, לחשבון הבנק )של היורש

  .תצא הודעה על החזר יתרת הזכות ליורש שלחשבונו הוחזרה היתרה

  ( 2נספח ) "פוי כוחיי"ר שמילא וחתם על תוחזר לנציג יורשי המנוח מדרגה הראשונה לאח ,₪ 999עד  ₪ 100 -יתרת זכות מ .2
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 .החזר יתרת זכות לנפטר-"החנמ"  614הפקת ההודעה ממסך 

 (3נספח )באמצעות חשבון בנק  למבוטח על החזר יתרת זכותתישלח הודעה 

 

 בעסק פרטי -בכלל ן בנקאין חשבו

, כאשר אין חשבון בנק/ חשבון לא מאומת, ובעל העסק מבקש להעביר את יתרת הזכות לחשבון של קרוב עסק פרטי במקרה של

 (.4נספח )ח וכ יייפוהמעסיק יידרש לחתום על טופס משפחה, 

לצורך המשך  קרבה משפחתית מדרגה ראשונהאוטומטית רכת תבדוק המעשל קרוב המשפחה,  הותזפקיד הגביה יזין מספר 

המערכת תוודא האם חשבון הבנק להחזר מאומת. אם יש חשבון מאומת, תתאפשר החזר, אחרת, על פקיד הגביה לעדכן  התהליך.

צע בקשת ההחזר ( ורק לאחר אימות חשבון בנק, ניתן יהיה לב109 פרטי חשבון בנק של קרוב המשפחה דרך מערכת גל"ש )מסך

 כאמור לעיל.

 ם בעתיד שבהם יהא זכאי להחזר דמי ביטוח.ההצהרה תקפה להחזר מסוים ואין להשתמש בה לגבי מקרים נוספי

 

 הצהרה שאין חשבון בנק. -"הצחב" 614הפקת ההודעה ממסך 

 (5נספח  )הודעה תישלח למבוטח על החזר לקרוב משפחה 

 

 בנק מוגבלחשבון 

אפשרות לפקיד גביה ממעסיקים להחזיר יתרת זכות גם לחשבון בנק מוגבל, בתנאי שהמעסיק יחתום על טופס הצהרה קיימת 

וכי לא תהיינה לו תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי בשל  ,לפיו הוא מסכים שהיתרה תועבר לחשבון הבנק המוגבל ,(6 נספחראה )

  זה.ה ההחזר

 החזר יתרה לחשבון בנק מוגבל. -"היזמ" 614הפקת ההודעה ממסך 

 במקרה שבו המעסיק מבקש שהיתרה לא תופקד לחשבון המוגבל, יש להנחות אותו לפתוח חשבון בנק אחר.

 לא ניתן להעביר את יתרת הזכות באמצעות המחאה.לפי הנחיות מנהל הכספים, 

 

 מעסיק לא פעיל 

ואין חשבון בנק תקף  עם בעל שליטה יחיד בחברה או שותף יחיד בשותפותמעסיק לא פעיל  ת בתיק שלכאשר קיימת יתרת זכו

יחת חשבון בנק כאשר העסק סגור(, במקרה זה המערכת תאפשר החזר לגורם היחיד ובתנאי שהתקבל מסמך ת)הבנק מתנגד לפ

יחיד/ בעל שליטה מינימום(  %90, המאשר היותו בעל מניות יחיד )מעל BDIת/ מרשם החברות/ רשם השותפויו ( 7 נספח )ראה

 יחיד.

 יבחר סוג ההחזר:בדיקות, ובהתאם  כויער במערכת
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על שם השותף היחיד/ בעל השליטה היחיד, ויבחר החשבון תקף מאומת חשבון בנק במאגרים של המוסד האם קיים  חיפוש .1

  המעודכן ביותר.

. עם על סמך ייפוי כוח חתום רשאי לבצע החזר לקרוב משפחה מדרגה ראשונהפקיד הגביה , מאומת נקחשבון באין ובמידה  .2

במקרה בו אין חשבון בנק מאומת של קרוב  המערכת תאתר חשבון בנק מאומת של הקרוב.הזנת זהות קרוב המשפחה, 

, על במקרה זה(. 109גל"ש )מסך המשפחה בגל"ש, על פקיד הגביה לעדכן את חשבון הבנק של הקרוב משפחה בשאילתת 

 יפוי כוחי, המאשר היותו שותף יחיד/ בעל שליטה יחיד וגם BDIפקיד הגביה לקבל גם אישור מרשם החברות/ רשם השותפויות/ 

 .(.4נספח ) חתום המאשר החזר לקרוב משפחה

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 מים והסיבות להחזרהחזרים הקייהאופן ביצוע ההחזר כולל סוגי 

בעסק, )אלא אם כן ההחזר של מעסיק פרטי מועבר  116בגל"ש / 109ההחזר יתאפשר רק כאשר קיימים פרטי חשבון בנק במסך 

 לכיסוי חובו בגל"ש(.

 אימות חשבון בנק מתבצע בעת הזנת בקשה להחזר או בעת הזנת פרטי חשבון בנק.

 

 הזנה:התקבלו השדות הבאים ל "ח" תהקשעם  253 מסך 

 

 תאריך הבקשה .1

  המערכת תציג באופן אוטומטי את התאריך של היום בו נפתחה הבקשה

 

 בקשה להחזר .2

 )או נמוכה ממנה(. עד לסכום יתרת הזכות הקיימת בתיקהיתרה המותרת להחזר היא 

  ההחזר, . אם קיימת יתרת חובה בביצוע "שמול תיק גלנבדקת היתרה  "עסק פרטי"כאשר המעמד המשפטי של העסק הוא

 יוצג באדום בצד השמאלי של המסך. )אם קיים( גל"שבמלואה(. חוב )בחלקה/  נהתקוזז מסכום הבקשה שהוזיתרת חוב גל"ש 

 מתבצעות בדיקות רוחביות מול חובות שונים: הוצל"פ/ גל"ש/ גמלאות.ביום ביצוע ההחזר בפועל, 

את הסיבה לנמק עליו חובה ן סכום החזר קטן מיתרת ההחזר אם פקיד הגביה יזי סכום בקשה להחזר.את  להזיןעל פקיד הגביה 

 דחה ע"י פקיד הבקרה.בקשתו תבשורת הערה, אחרת 

  סכום זהלשנות אין אפשרות , ולפקיד לפקיד הגביה וצגיבקשה להחזר סכום ה ,החזר ליורשיםבמקרה של. 
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 תרת זכותי .3

 .רת הזכות הקיימת בתיק ביום הבקשההמערכת מציגה את ית

 

 חזרסוג הה .4

 :הגביה פקידלשיוצגו סוגי החזרים  7קיימים 

 (8)נספח   החזר רגיל -""רג 

  (9נספח )"קז" החזר רגיל קיזוז 

 "(10נספח ) החזר לחשבון מוגבל -"ממ 

 "(11נספח )שדה חדש  -החזר לקרוב משפחה  -"חמ 

 "(12נספח ) שדה חדש - החזר ליורשים -"חנ 

 "(13 נספח) שדה חדש -תיק סגור -"תס 

 "(14נספח יפתח חלון התראה)ראה של חברות/ שותפות  במקרה (15נספח שדה חדש ) -כוח יתיק סגור עם ייפו -"סי 

 

שדה / או דה "תעודת זהות קרוב משפחה" ודרש למלא שיפקיד הגביה יאו "סי" " "חנהחזר "חמ", הסוג כאשר  לתשומת לבך:

 )ב( בהמשך(-)א( 7)*ראה הפניה סעיף "מסמך משפטי" 

 

 קוד סיבה .5

הגביה לקבל בהתאם לכל קוד פקיד ות שעל אסמכתאסוגי הפעולה והקודי סיבה אפשריים כולל תיאור  שללהלן טבלה מרכזת 

 , סיבה

 .אסמכתאות אלו לפקיד הכספים כאשר יחידת העיבוד ממתינה לבקרהעל פקיד הגביה לצרף 

 

 ה.ן לקבל בהקשת "ת" מימין לקוד הסיבפירוט זה נית

 

קוד 

 סיבה

 שעל פקיד הגביה לקבל אסמכתא הערות תיאור הפעולה נושא

 ולהעביר לפקיד הכספים

 -קורת ניכוייםב 2

 זיכוי

בקורת תיקון חיוב 

 ניכויים )יום ערך(

צילום מסך כספי ומכתב הסבר  בשימוש משרד ראשי בלבד

 מביקורת ניכויים

 -הפרשיםדוח  4

 (4זיכוי )קוד 

דוח הפרשים על זיכוי 

כתוצאה דמי ביטוח 

 644טופס  -םמתאו

 כבר לא בשימוש

 מבוצע באמצעות קובץ זיכויים 

 4ח דוח בקוד דיוו
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 -לפני קו ניפוי 6

 זיכוי

נועד לביטול חיוב 

שלפני קו הניפוי שלא 

 הוסב למעגל

 "מעגל"-הסבר צילום מ כבר לא בשימוש

זיכוי קציר"ש לחודש  זיכוי קציר"ש 7

 שגוי או חסר

 ביטול אסמכתא או תחום מנהל הסבר כבר לא בשימוש

 כפול זיכוי 511

הסכם  11

 -תשלומים

 בירור יתרה

ם תנועת נועד לרישו

 ההסכם הנכונה )זיכוי(

. ביטול תנועת הסכם המקורית 1

 של הסדר לפני ההסבה בלבד

 376יערך במסך 

. ניתן לחדש הסדר שבוטל 2

 בטעות

 ללא הסכם+  ומעלה רכז של הסבר

 בטעות ביטול תחום מנהל אסמכתא

 הסכם ביטול 511 רכז הסבר

 357קביעת  13

 כויי)הסבה( ז

לפני קו ביטול קביעה 

שלא הוסבה פוי הני

 בתיק "לס"

 והסבר במעגל קביעה צילום בשימוש משרד ראשי בלבד

הפרשים שלילי  16

 (3)קוד 

 להם שאין לתיקים נועד

 לבצע יש אך, 6 קוד

 חיוב ביטול תנועות

 הפרשים דוח בעקבות

 כבר לא בשימוש

 מבוצע באמצעות קובץ זיכויים

 3 בקוד 102 דוח

ביטול דוח  17

 זיכוי -הסבה

 הוסב שלא דוח לביטו

 "לס" בתיק

 הדוח של ממעגל מסך בשימוש משרד ראשי בלבד

ביטול אחר  18

 זיכוי -)לס(

 שלא חיובים ביטול

 דוחות למעט הוסבו

 החיוב של מסמך בשימוש משרד ראשי בלבד

ביטול קנס  19

 זיכוי -הסבה

" לס" בתיק קנס ביטול

 רק אחרים בתיקים או

 קו שלפני בתקופה

 הניפוי

 משרד ראשי בלבדבשימוש 

 לדוג': 

 שבגינה" לס" בתיק חוב יתרת -

 קנס מבוטל

 שבוטלה תנועה על קנס ביטול -

  'וכו קביעה דוח: כגון

 הסימולציה במסך ייערך חישוב

 "מעגל"ב

 של חישוב ואחרי לפני סימולציה מסך

 בקשת או והסבר הקנס ביטול

 המעסיק

ביטול קנס  20

 -והצמדה

 הסבה

 וא והצמדה קנס ביטול

 אחרים בתיקים

 קו שליפני בתקופה

 הניפוי

 בשימוש משרד ראשי בלבד

 קנס להפחית שיש למקריםמא דוג

 :והצמדה

 תנועות של והצמדה קנס ביטול-

 כל בוטלו אם" לס" בתיק שבוטלו

 לבטל יש, ההסבה לפני התנועות

 1.7.2000 ליוםה היתר כל את

 תנועה כל ולא,  376 במסך

 בנפרד

 חישוב ואחרי ילפנ סימולציה במסך 

 בקשת או והסבר הקנס ביטול של
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ביטול דמי  21

 הסבה -פגיעה

 פגיעה דמי חיוב ביטול

 הוסב שלא

 בשימוש משרד ראשי בלבד

 במסך לבטל יש שהוסבו תנועות

376 

 ממעגל במסך וצילום הסבר

 עם דוחות 22

 דוחות ,הקטנה

 םקטני מתוקנים

                         יותר

 הקטנות להחזיר נועד

 דוח בחישו הפרשי בשל

 דוחות תיקון או

+ מכתב הסבר )מעבר  דוחות צילום 

מטור לטור ללא שינוי מעמד כמקבל 

 חישוב( -גמלה או בשל שינוי באחוזים

 הפרשים דוח 23

קובץ  שלילי

 זיכויים

שלא  למעסיקים נועד

הפחיתו את ההפרשים 

 השליליים מהשוטף

 536זיכויים, צילום מסך  הדוח צילום 

 הכולל דוח שוטף של אותו חודש

 /קיזוזים 24

 יתרים עיקולים

 יתרים עיקולים /קיזוזים

 ותשונ ממערכות

 יתרה כולל / עיקולהקיזוז מסך צילום 

 שומה הפרשי 25

 בזכות

 קיבוצים בתיקי רק מותר זה קוד לזכות שומה חישוב

 (חברים)

 הפרשי את המראה, כספי מסך צילום

 לזכות השומה

 כפולצילום מסך כספי המראה זיכוי   או שגוי כפולתשלום  ם יתרתשלו 26

 או שגוי

 22 תקנה זיכוי 28

 שוטף

 בתקנה למעסיקים זיכוי

 למעסיקים או 22

 דמי עבור .מאושרים

 מעסיק חלק ביטוח

 הפגיעה דמי בגובה

 זיכוי תנועת המראה כספי מסך צילום 

 22 תקנה

זיכוי טופס  32

 א659

-עמדזיכוי בגין שינוי מ

וביטול  נכות פטורה,

 תושבות

מסמך מגל"ש על הפטור בנכות וכן  

אישור בית תוכנה שאין באפשרותו 

, או  לבצע ההחזר בקובץ זיכויים

 אישור מגל"ש על ביטול תושבות

או תלושי  106כולל טופסי  659וטופס 

 100שכר/טופס 

ינוי זיכוי ידני בגין ש זיכוי ידני 37

מעמד לעובד כמקבל ק. 

 אזרח ותיק

מסמך מגל"ש על פטור כמקבל ק.  

אזרח ותיק ואישור בית תוכנה שאין 

באפשרותו לבצע ההחזר בקובץ 

 זיכויים

 

 ערותה .6

 

לדוגמא: תאריך תשלום היתר ובגין איזה דוח, תקופת הדוח  ,הזיכוינובע  רט ממהבו יפ "יד הגביה למלא שדה "הערותעל פק חובה

 .וכו' סכום הזיכוי במידה ומדובר בהחזר חלקי ל,הכפו

 לפקיד הכספים כנימוק לבקשת ההחזר. ע"י פקיד הגביה, שדה זה יועבר" לאחר מילוי שדה "הערות 
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 שדות להזנה במקרה של החזר ליורשים או החזר לקרוב משפחה .7

 

 ת"ז של קרוב משפחה (א)

מספר זהות של נציג היורשים/ קרוב המשפחה ללא ספרת הזין לגביה הפקיד על  -במקרים של החזר ליורשים ולקרוב משפחה

  מדרגה ראשונה.משפחתית ביקורת. המערכת תבצע בדיקת אימות אוטומטית של קרבה 

"כתב הצהרה והתחייבות  על  על פקיד הגביה להחתים את נציג היורשיםכאשר קיים צו ירושה או צו קיום צוואה למספר יורשים, 

 (1בון מבוטח שנפטר על פי צו ירושה" )נספח לשם העברת כספים מחש

 הקיימים במערכת ואומתו כנכונים. יוצגו פרטי חשבון בנק של היורש/ קרוב המשפחה ENTER לאחר הקשת

תקינים דרך ה הבנק פרטי חשבוןופקיד הגביה יתבקש להזין  "חשבון לא תקין"תתקבל הודעת שגיאה  ,לא תקיןבנק אם חשבון 

 .109 מסך–מערכת גל"ש 

 

 מסמך משפטי (ב)

 ( את המסמך המשפטי הנדרש:F1על פקיד הגביה לבחור בשדה זה )ע"י הקשת 

 "999עד  ₪ 100-מ במקרים של החזר ליורשים -כתב הצהרה -"כה ₪ 

 "במקרים של החזר לקרוב משפחה כאשר אין חשבון בנק -פוי כוחיי -"יכ 

 "1000במקרים של החזר ליורשים מעל  -צו ירושה -"צו ₪ 

 "מספר יורשיםל כאשר קיים צו ירושה או צו קיום צוואה -הודעה של אחד היורשים -"הה 

 מסמך מרשם החברות או מרשם השותפויות או מה -אישור בעל יחיד -""אש- BDI 

 "מסמכים: מסמך מרשם החברות או מרשם השותפויות או מה 2במקרה זה דרושים  -אישור בעל יחיד+ ייפוי כוח -"אי- BDI 

 כוח להחזר לקרוב משפחה וטופס ייפוי

 

 להזנת בקשת החזר וח סמכויותל .8

 פקיד מורשה           

 סכום החזר

 משרד ראשי מנהל תחום/ סגן מנהל תחום כל פקיד גביה

   V ש"ח 4999עד 

  V V ₪ 5000 -מ

 V V V ואילך ₪ 50000 -מ
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 -כלומר

 2פקיד הגביה חייב להחתים חתימה  ,₪ 5000של החזר מעל  במקרה 

  3וחתימה  2פקיד הגביה חייב להחתים חתימה  ,₪ 50000במקרה של החזר מעל 

 (8נספח ) ראה

 

 12Fעדכון  .9

בדיקת חובות  ,המערכת מבצעת בדיקות שונות )אימות חשבון בנק. כלומר, קשת ההחזר ירשם "נרשמה בקשה להחזר"מסך בב

 בגל"ש לעסק פרטי...(.

 

 לידיעתכם

סכום החזר אינו תקין וכו', הבקשה  :יום מיום הבקשה, כאשר בקשת ההחזר אינה מאושרת מסיבות שונות, כגון 30-הבמהלך 

 ורך עדכון.תבוטל ותיפתח מטלה לפקיד הגביה לצ

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 ספיםגשי בקרה לפקיד הכד

 

 ללא אישור פקיד הכספים ההחזר אינו מבוצע.כלומר,  .מותנית באישור פקיד הכספיםת זכות, החזר יתראישור 

תבטל אוטומטית את הבקשה מסיבה "החזר פג  המערכת הכספיתיום,  30לאחר  לא אישר את הבקשה במידה ופקיד הכספים

 תוקף".

על מנת שפקיד , 452במסך  סומנושל החזר יתרת זכות  בתוכם אובייקטות דות עיבוד הממתינות לבקרה, הכולליחילצורך כך, 

 . קדימות בטיפולהחזר יתרת זכות ולתת להם של בקשות האת בקלות הכספים יוכל לאתר 

 מסך:צילום ראה 
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 להלן השדות שפקיד הבקרה מתבקש להזין/ לבדוק לפי העניין:

 סוג החזר             

 קוד סיבה             

 החזר סכום 

 הערות 

 התקבל מסמך משפטי 

 תעודת זהות מקבל 

 אישור מנהל תחום 

  משרד ראשיאישור 

 

 להלן פירוט הפעולות בכל שדה ושדה:

 

 סוג החזר

 .במסך הבקרה בשדה חדשמדובר 

 אפשרויות: 7קיימות 

 (16)נספח  בלבד לצפיהשדה  -החזר רגיל  -"רג" .1

  בלבדלצפיה שדה  –"קז" החזר רגיל קיזוז  .2

 (17)נספח  פקיד הבקרה יזין "ממ" כאשר יוודא שצורף טופס הסכמה מהמעסיק  -להזנתשדה  -החזר לחשבון מוגבל -"ממ" .3

 (18)נספח  קרוב משפחה"ראה הסבר " -בלבד לצפיהשדה  -החזר לקרוב משפחה  -"חמ" .4

 (19נספח ) בלבדלצפיה שדה במקרה של מעסיק פרטי שנפטר  -החזר ליורשים  -"חנ" .5

 בלבד לצפיהשדה  -תיק סגור -"תס" .6

 (18ראה צילום מסך בקרה )נספח  -שדה לצפיה בלבד -כוח יתיק סגור עם ייפו -"סי" .7

 

 קוד סיבה

 יה יעדכן את סיבת ההחזר. בשדה "הערה" )ראה בהמשך( פקיד הגב

 לטבלת קודי סיבה.ת מתאימות בהתאם יד הכספים לוודא שצורפו אסמכתאוקעל פ

 הבקרה כשגויה מסיבה "מס" מסמכים חסרים בחלקם.במידה ולא צורפו מסמכים נדרשים, על פקיד הכספים לדחות את 
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 סכום החזר

 מאחר וסכום ההחזר חייב להיות זהה ליתרת  בלבדלצפיה , סכום ההחזר יופיע ק פרטי שנפטרמעסיבמקרים של החזר זכות ל(

 (17נספח ) ת לשנות סכום זהיכוללפקיד הגביה אין והקיימת במערכת  הזכות

  ,שדה זה.  להזיןעל פקיד הבקרה בשאר המקרים 

 (.10)ראה נספח  לרשום בשורת הערה את סיבת להחזר החלקי פקיד הגביה מתבקש במידה ומדובר בסכום חלקי

הבקרה כשגויה מסיבה לדחות את  אין הסבר על פקיד הכספיםידה ופקיד הכספים יוודא כי קיים הסבר מילולי להחזר החלקי, במ

 . "שג" שגוי הזנה

 

 הערות

 (16נספח )ראה  כבסיס להחלטה במסך הבקרהיוצג שדה הערה שפקיד הגביה הזין 

 

 התקבל מסמך משפטי

 לקוד סיבה, על פקיד הכספים לוודא שהתקבלה אסמכתא תומכת, ועליו להזין בשדה זה קוד מתאים לפי הטבלה: בהתאם

 

 הזנה נדרשת אסמכתא משמעות קוד סיבה

 כתב הצהרה  -₪ 999החזר עד  החזר ליורשים חנ

 האו צו ירוש -                        

 "כה"

 "צו"

 חובה צו ירושה -          ₪ 1000החזר מעל 

 2נספח  הצהרה של נציג היורשיםגם  -(מספר יורשים רשומיםאם )

 "צנ"

 "יכ" לוודא תאריך בתוקף -חתום ייפוי כוח החזר לקרוב משפחה חמ

 החזר לבעל יחיד/  תס

 שותף יחיד בעסק לא פעיל

 אישור בעל יחיד בחברה/ 

 שותף יחיד בשותפות

 "אי"

 

 הבקרה כשגויה מסיבה "מס" מסמכים חסרים בחלקם.במידה ולא צורפו אסמכתאות מתאימות, על פקיד הכספים לדחות את 

 תעודת זהות מקבל

 יפתח במסך שדה זה להזנה. / קרוב משפחהבמקרים של החזר ליורשים

 (.12-ו 11ראה נספח מקבל החזר יתרת הזכות ))ללא ביקורת( של תעודת זהות מספר פקיד הכספים יזין 

הבקרה כשגויה מסיבה "שג" שגוי לדחות את  התאמה בין הזנת מספר זהות המופיע באסמכתא על פקיד הכספיםאין במידה ו

 .הזנה
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 אישור מנהל תחום

שדה זה יופיע  (8 עמודראה הבקשה )לפי לוח סמכויות  על יחתמואו סגנו מנהל תחום  נדרש כי ₪ 5000של החזר מעל במקרים 

 ויזין בשדה זה "א" )אישור(. מנהל תחום או סגנושיוודא חתימה פיזית של  פקיד הכספים להזנת

 "חח" חסרה חתימה.הבקרה כשגויה מסיבה לדחות את  חתימה מתאימה על פקיד הכספיםאין במידה ו

 

 אישור משרד ראשי

 להזנת. שדה זה יופיע גם משרד ראשייחתמו לאישורו של מנהל תחום או סגנו  בנוסףנדרש כי  ₪ 50000במקרים של החזר מעל 

 פקיד הכספים שיוודא חתימה פיזית של משרד ראשי, ויזין בשדה זה "א" )אישור(.

 "חח" חסרה חתימההבקרה כשגויה מסיבה לדחות את  חתימה מתאימה על פקיד הכספיםאין במידה ו

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 נספחים

 ₪ 1000על דעה למעסיק שנפטר על יתרת זכות מהו -1נספח 

 



 

 ביה ממעסיקיםהביטוח וגמנהל  - המוסד לביטוח לאומי
 אגף בקרה כספית -מנהל כספים

 
 

14 
 
 

 

 

 רהחז לביצוע כללים -ל חזרה
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  ₪ 999עד  ₪ 100-הודעה למעסיק שנפטר על יתרת זכות מ -2נספח 
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 רהחז לביצוע כללים -ל חזרה
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 יתרת זכותהודעה על החזר  -3נספח 

 

 

 

 רהחז לביצוע כללים -ל חזרה
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 אין חשבון בנק עסק פרטילטופס ייפוי כוח כאשר  -4נספח 

 

 

 אין חשבון בנק בכלל -חזרה ל
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 הודעה על החזר לקרוב משפחה -5נספח 

 

 

 

 

 אין חשבון בנק בכלל -חזרה ל
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 על החזר כאשר חשבון בנק מוגבל צהרהה -6נספח 

 

 

חשבון בנק מוגבל -חזרה ל
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 דוגמא לאישור מרשם התאגידים על היותו בעל יחיד/ שותף יחיד -7נספח 

 

 

 חזרה למעסיק לא פעיל

 

 חתימת מורשהרשת במקרה של החזר רגיל כאשר נד 253צילום מסך  - 8 נספח

  

 

 חזרה לסוג החזר
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 קיזוז -במקרה של החזר רגיל 253צילום מסך  -9נספח 

 

 

 במקרה של החזר לחשבון מוגבל 253צילום מסך  -10נספח 

 

 

 

 במקרה של החזר לקרוב משפחה 253סך צילום מ -11נספח 

 

 

 רחזרה לסוג החז
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  במקרה של החזר ליורשים 253ם מסך צילו -12נספח 

 

 

 

 במקרה של החזר בתיק סגור 253צילום מסך  -13נספח 

 

 

 

  צילום חלון התראה במקרה של החזר בתיק סגור עם ייפוי כוח - 14נספח 

 

 חזרה לסוג החזר



 

 ביה ממעסיקיםהביטוח וגמנהל  - המוסד לביטוח לאומי
 אגף בקרה כספית -מנהל כספים

 
 

24 
 
 

 

 גור עם ייפוי כוחבמקרה של החזר בתיק ס 253צילום מסך  - 15נספח 

 

 החזר סוג -ל חזרה

 

 עם שורות הערותקיזוז  -ם מסך בקרה החזר רגילילוצ -16נספח 

  

 שורת הערה שפקיד הגביה הזין

 

 צילום מסך בקרה במקרה של החזר לחשבון מוגבל -17נספח 

 

 

 בקרה דפקי החזר סוג -ל חזרה



 

 ביה ממעסיקיםהביטוח וגמנהל  - המוסד לביטוח לאומי
 אגף בקרה כספית -מנהל כספים

 
 

25 
 
 

 צילום מסך בקרה במקרה של החזר לקרוב משפחה -18נספח 

 

  

 )החזר לקרוב משפחה(צילום מסך במקרה של מעסיק פרטי שנפטר )החזר ליורשים(/ לתיק סגור  –19נספח 

 

 בקרה פקיד החזר סוג -ל חזרה

 ימת תפוצהשר

 ת מנהל הכספים והבקרהמנהל -גב' חגית מויאל גולדשטייןה 

 סמנכ"ל ביטוח וגביה -מר יגאל ברזני 

 'מנהלת אגף בקרה כספית -מיכל ברוס גב 

  מעסיקיםגביה מעובדי מנהל 

 עובדי מנהל כספים ובקרה 

 בסניפים עובדי מנהל הכספים 

 

 בברכה,

 רות מור, מנהלת תחום בכירה מעסיקים

 קרהבתחום כספים ומנהלת בוחניק, תמר 


