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 678מסך  –חתימה שנייה ממוכנת הנדון: 
 
 
 

 כללי א.
 

בכל אותם מקרים שעל פי , בימים הקרובים תופעל מערכת "חתימה שנייה" ממוכנת
 אך היא בוצעה באופן ידני. הנוהל היה צורך באישור ההחלטה בחתימה שנייה,

 
ממוכנת ורק ביצוע חתימה שנייה אלא לאחר  "סוף קלט"פקיד הגבייה לא יוכל לבצע 

 תיסגר יחידת העיבוד או לחילופין תעבור לבקרת תקינות.  מכןלאחר 
 

 :להלן שלושת הנושאים שלגביהם תופעל החתימה השנייה
 
 ₪. 33,333החזר יתרת זכות מעל  .1
 גיו השונים.קשיי גבייה על סו .2

 ₪. 1,333איפוס יתרת נפטרים מעל  .3
 

 סמכות לביצוע חתימה שנייהה ב.
 

בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים הסמכות לחתימה שנייה היא של מנהלי התחום 
 .ותבוצע על ידםהבכירים בסניפים, או מנהלי סניפי משנה 

 
 באיזה מסך ממתינים המקרים לביצוע חתימה שנייה? ג.
 

, ניתן יהיה לראות את המקרים 876עיבוד בחתימה שנייה", מסך במסך "יחידות 
 .הממתינים לחתימה שנייה בכל סניף

 
בכניסה למסך זה מתקבלים נתונים הממתינים לחתימה שנייה בששת החודשים 

 האחרונים.
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 שבשורת השליטה קיימים שלושה מצבים: "במצב ממתין"
 ממתין לחתימה שנייה -חש 

 חתימה שנייה אושרה  -א  ח
 חתימה שנייה נדחתה -חנ   

 
 לחתימה שנייה וניתן יהיה לראותם "במצב ממתין"מקרים שאושרו או נדחו לא יופיעו 

 רק לאחר שינוי המצב לחתימה שנייה שאושרה או שנדחתה לפי הענין.
 

 :נוהל הטיפול במקרים המופיעים במסך חתימה שנייה ד.
 

 פול: אשור או דחיה.קיימות שתי אפשרויות לטי 
 להמשך הטיפול עליך להקיש "א" מימין למספר הזהות. 

 
 דחיה

 במקרים בהם הוחלט לדחות את ההזנה יש למלא את השדה "סיבת דחייה".
 האפשרויות לדחייה הן:

 לבדיקה נוספת –בנ  
 חסרים מסמכים – חמ
 לא מאושר – למ
 לא בסמכות – לס
 בניגוד להוראות – נה

 



 :לתשומת ליבכם
 

 לא ניתן יהיה לבצע "סוף קלט". –במקרים בהם הוזנה דחייה 
 בשורה "הערה דחייה" ניתן להוסיף מלל חופשי.

 
 אישור

  F -12לאישור האובייקט יש להקיש אינטר ולאחר מכן 
 

 
 לידיעתכם, לאחר אישור האובייקט יש להחזיר לפקיד המטפל לביצוע "סוף קלט".

 
 בברכה,

 
 י. ברזני

 ח וגבייהסמנכ"ל ביטו


